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Puuviesti juhlii 30 vuottaan töitä tekemällä
Kädessäsi on Puuviestin 30-vuotis juhlalehti. Jorma Laitinen perusti Woodworking 
– Puuntyöstö – puusepänteollisuuden ammattilehden 30 vuotta sitten palvelemaan 
alan yrittäjiä. Minun omistukseeni lehti siirtyi 2013 kesällä eli tasan kuusi vuot-
ta sitten. Vuonna lehden nimi vaihtui ja Woodworking – Puuntyöstö -lehdestä tuli 
Puuviesti – Woodworking. Sisältöä on rakennettu yhteistyökumppanien kanssa ai-
kaa paremmin palvelevaksi ja kehitystä tehdään koko ajan.

Alan 30 vuoteen mahtuu kohtuullisen paljon muutoksia. Yhteiskuntaa kuritti eniten 
1990-luvun alun lama, joka oli talousvaikutuksiltaan Suomen historian pahimpia 
talouskriisejä, jopa pahempi kuin toisen maailmansodan jälkeinen.

Finnveran kehityspäällikkönä työskentelevä Merja Hautaniemi on seurannut puu-
tuote- ja huonekaluteollisuuden kehitystä erityisesti 1990-luvulta 2000-luvun al-
kuvuosiin. Yritysten taseet olivat 1990-luvulla raskaassa lastissa. Kannattavuus oli 
huono. Käyttökateprosentit olivat pieniä ja käyttökate saattoi olla jopa miinuksel-
la. Omavaraisuusasteet olivat alhaiset. Yritykset olivat velkaisia ja lainaa oli myös 
vieraassa valuutassa, hän listaa. Lisää Merja Hautaniemen alan analyysistä täs-
sä juhlalehdessä.

Alan yritykset ovat kuitenkin 30 vuoden aikana menneet eteenpäin, teknologian taso 
on kehittynyt, eikä mielikuva alan vanhanaikaisuudesta vastaa tätä päivää.  Mieliku-
va vaikuttaa varsinkin nuorten haluun tulla alalle. Osaavan työvoiman puute puutuo-
te- ja huonekaluteollisuudessa kasvaa. Aloituspaikkojen romahtaminen ei ole ainoa 
syy, myös opettajien tiedot eivät ole ajantasolla, kuten Puutuoteteollisuus ry:n toi-
mitusjohtaja Matti Mikkola sanoo. Varsinkin rakennusalalla puun osuus opetuksen 
sisällössä on täysin riittämätön. Ja aikana, jolloin ympäristön suojeluun ja ekologi-
suuteen kiinnitetään yhä enemmän huomioita. Puu on uusiutuva luonnonvara, jon-
ka hyödyntäminen rakentamisessa kuluttaa energiaa ja kuormittaa ympäristöä huo-
mattavasti vähemmän kuin esimerkiksi teräksen, tiilen, alumiinin, muovien tai beto-
nin käyttö. Tähän meidän kaikkien olisi syytä tarttua ja tätä viestiä viedä eteenpäin!

”Sydämellinen kiitos kaikille yhteistyökumppaneille 30 vuoden yhteistyöstä. Kii-
tos myös Puuviestin tiimille; Kaarina Julkunen, myynti, Pirkko Rieppo, myynti (ai-
na 2018 asti), Jorma Koivisto, Vesa Moilanen, Kimmo Janas, Tuulikki Huusko, toi-
mitus, Iisalmen Eco-Print Jukka Hyvönen ja Katja Eskelinen paino ja taitto. Mi-
ka Stedt Bogeyworks, nettisivut ja sähköiset ratkaisut. Ilman teitä, tämä lehti ei 
olisi sitä, mitä se nykyään on. Kiitos myös IKATA Arto Anetjärvi, yhteistyö sinun 
ja koulunne kanssa on tuonut vahvasti nuorten näkökulmaa alan aiheisiin. Terve-
tuloa juhlistamaan 30 vuotta kanssamme PUUMESSUILLA 4-6.9. Jyväskylään.”

Tuula Uitto
Päätoimittaja



4 WWW.PUUVIESTI.FI

Korvenranta Oy historia lähes yhtä pit-
kä kuin Suomen.

Artturi Korvenranta, nykyisten omista-
jien isoisä, perusti Järvelän Puuseppä-
tehtaan vuonna 1919. Artturin poika 
Risto Korvenranta johti Korvenrannan 
puusepäntehdasta vuodesta 1958 vuo-
teen 1985, jonka jälkeen yritys muu-
tettiin kuuden sisaruksen omistamak-
si Korvenrannan Puusepäntehdas Osa-
keyhtiöksi. Nykyisin Korvenranta Oy toi-
mii alihankkijana useille toimialoille.

Tällä hetkellä Korvenranta Oy:n omis-
tavat sisar ja viisi veljestä, joista nel-
jä toimii aktiivisesti yrityksen johdossa. 
Jälkipolvea on sitoutettu yritykseen en-
sin omistuksella, jokainen on yrityksen 
osaomistaja. Omistamiseen liittyy aina 
kiinnostus siihen, miten omistamallani 
yrityksellä menee. Tällä hetkellä Kor-
venranta Oy:n tehtaassa tekee töitä jo 
neljännen sukupolven edustaja.

- Emme ole pelotelleet jälkipolvea yrittä-
misen haasteilla. Kaikessa tekemisessä 
on haasteensa, mutta yrittämisessä on 
myös vapautensa, Jarkko Korvenranta 
sanoo. Yhteinen tekeminen oman suvun 
kesken vaatii selvät pelisäännöt, kuin-
ka toimitaan.

- Lisäksi jälkipolven on hyvä tietää, mis-
sä mennään. Meillä on ollut tapana pi-
tää kerran vuodessa toimintalauantai, 
aina päivää ennen isänpäivää, Arto Kor-
venranta sanoo. Toimintalauantain ai-
kana koko suku jälkipolvineen viettää 
tehtaalla päivän, jonka aikana kerro-
taan yrityksen vuodesta ja toimintata-
voista sekä asiakkaista. Päivän aikana 
käydään läpi myös tulevaisuutta ja teh-
dään konkreettisia töitä tehtaalla.

- Usein se on sitä, että teemme porukal-
la normaaleja tehdastöitä tai siivoamme 
tuotantotiloja, näin tilat ja tuotanto tule-
vat tutuksi, hän jatkaa.

Puusepäntyöt kehittyivät 
markkinoiden mukana
Korvenrannan sisarusten isoisä Artturi 
Korvenrannan veljet olivat rakennusu-
rakoitsijoita. Artturi aloittikin työuransa 
veljesten rakennustyömailla. Oman yri-
tystoiminnan hän aloitti valmistamalla 
ovia ja ikkunoita.

- Ensimmäisen kerran tuotekirjo laajeni 
1920-luvulla, kun tehtaassa ryhdyttiin 
valmistamaan myös huonekaluja, Arto 
Korvenranta kertaa yrityksen historiaa.  
Tehtiinpä verstaalla myös kaksi puista 

”Tulevaisuudessa meidät tunnetaan edelleen puutyöstön 
kehittäjänä ja uudistajana sekä alan johtavana brändinä.”

Kalustekomponenteista 
rekkojen lattioihin

Jarkko ja Arto Korvenranta.

u Korvenranta Oy 100 vuotta

Uusi linja.
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linja-autonkoria pukinnahkaisine istui-
mineen. 

- 1950-luvun alussa Järvelän tehtaal-
ta toimitettiin sahatavara Linnanmäen 
vuoristorataan. Sahaustoiminta ja ra-
kennuspuusepäntuotteiden valmistus 
lopetettiin 50-luvun lopulla, ja tuotan-
to keskittyi julkisten tilojen kalustei-
siin. Esimerkkinä tuolloisista asiakkais-
ta ovat kantaravintolat ja Cumulus-ho-
telliketju, hän jatkaa. Julkitilojen kalus-
teista toiminta on vähitellen siirtynyt 
kalusteiden ja kalusteosien toimittami-
seen alihankintana. Tietokoneohjattu-
jen työstökoneiden tulo 1990-luvulla 
mullisti tuotantoa.

- Yrityksen liiketoiminta keskittyy tänä 
päivänä kolmeen osaamisen alueeseen, 
kalustekomponenttien sopimusvalmis-
tukseen, projektikalusteihin ja levyjen 
CNC-työstöihin, Jarkko Korvenranta ki-
teyttää. Joustava tuotannonohjausjär-
jestelmä mahdollistaa erikokoisten tila-
usten valmistuksen yksittäisistä kappa-
leista aina tuhansia tuotteita kattaviin 
sarjoihin. Vanerin jatkojalostus muodos-
tui CNC-koneiden myötä yhdeksi tär-
keäksi osaksi tehtaan toimintaa. Teh-
taalla koneistetaan taas vaneriosia lin-
ja-autoihin ja muihin kuljetusvälineisiin.

Investoinnit pitävät elossa
Korvenrannan veljesten yritysideologi-
aan kuuluu edelleen investointien teke-
minen ajoissa.

- Investointivelkaa ei kannata jättää. 
Pitää vaan uskaltaa tehdä investoinnit 
mieluummin etukäteen, kun jälkikä-
teen, Arto Korvenranta sanoo. Suomi oli 
1990-luvun alussa historiansa pahim-
massa lamassa, juuri samaan aikaan, 
kun tietokoneohjattujen työstökoneiden 
aika alkoi. Se mullisti tuotantoa ja Kor-
venranta Oy:ssäkin oli juuri tehty inves-
tointeja, ostettu uusi CNC-työstölinja ja 
laajennettu tiloja. 

Investoinnit ovat silti pääosassa vie-
läkin, viimeisimmät investoinnit ovat 
Air-Tec-tekniikkaa käyttävä Homag-lis-
toituskone, jossa reunannauhan ja le-
vyn kiinnityksessä nauhan takapinnal-
la oleva polymeerikerros sulatetaan, jol-
loin levy ja nauha hitsautuvat saumat-
tomasti yhteen. Uusia tuulia käydään 
haistelemassa säännöllisesti messuilla 
ja tapahtumissa sekä tehdasvierailuil-
ta Euroopassa.

Asiakkaat ovat tärkeintä
Tällä hetkellä Korvenranta Oy kalustaa 
niin toimisto- kuin julkitilojakin tehden 

yhteistyötä tunnettujen suunnittelijoi-
den kanssa. 

- Valmistamme komponentteja arvoste-
tuille kotimaisille kotikalustevalmistajil-
le, Jarkko Korvenranta jatkaa. Perintei-
senä ja paikallisena Korvenrannan vel-
jekset tunnetaan insinöörimäisestä tark-
kuudesta ja periksiantamattomuudesta. 
Yhteistyötä tehdään monien toimijoiden 
kanssa. Yksi pisimmistä yhteistyökump-
paneista on samalla kylällä sijaitseva 
Koskinen Oy.

- Yhteistyötä on tehty jo vuosikymme-
net. Pitkät henkilösuhteet, yhteinen toi-
mintaympäristö sekä perheyritysten sa-
manlaiset arvot luovat pohjaa toisiaan 
arvostavalle kumppanuudelle, Arto Kor-
venranta sanoo. Tietenkin myös sillä 
on merkitystä, että molemmat kuulu-
vat sertifioidun ISO-järjestelmän piiriin.

- Meillä on myös hyvin pitkiä asiakas-
suhteita. Martela on ollut asiakkaamme 
ja yhteistyökumppanimme jo 60-luvul-
ta ja Metos 70-luvulta asti. Uusasiakas-
hankintaa tehdään jatkuvasti.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto, Korvenranta Oy

Korvenranta Oy on kolmannessa 
sukupolvessa toimiva puualan 
perheyritys. Nykyisin Korven-
ranta toimii alihankkijana useille 
toimialoille. Yrityksen liiketoimin-
ta keskittyy kolmeen osaamisen 
alueeseen: kalustekomponent-
tien sopimusvalmistus, projekti-
kalusteet ja levyjen CNC-työstö. 
Joustava tuotannonohjausjärjes-
telmä mahdollistaa erikokoisten 
tilausten valmistuksen yksittäi-
sistä kappaleista aina tuhansia 
tuotteita kattaviin sarjoihin. 
Laatujärjestelmät ovat sertifioitu 
standardien IS0 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 mukaisesti.
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Hienopuuseppä Jari Kappi-
nen on monitaitoinen alansa 
osaaja. Silti hänen tunnetuin 
tuotteensa on Lyyti -lypsy-
jakkara, jonka alkuperäinen 
malli löytyi Karppisen mum-
molan vintiltä. Lypsyjakkaran 
kaunis muoto kiehtoi Karp-
pista ja hän halusi antaa sille 
uuden modernin elämän. Pal-
li oli tehty käsin kestämään 
käyttöä isältä pojalle useam-
massa sukupolvessa. Lyytis-
sä näkee alkuperäisen pallin 
tapaan ajanpatinan ja käden 
jäljen pikkukolhuineen. Kaik-
ki Lyytin osat on sahattu kä-
sin. Nyt Lyyti lypsyjakkara on 
joka kodin design tuote.

- Lyyti sopii loistavasti niin 
kotiin kuin mökille. Sen voi 
laittaa eteiseen tai lasten-
huoneeseen, sitä voi käyttää 
yöpöytänä, keittiön portaana 
tai vaikka vain koristeena. Me 
totesimme sen olevan myös 

näppärä läppäripöytä sohval-
la, Jari Karppinen kertoo.

Lyyti -lypsyjakkaran alku oli 
vauhdikas.

- Karkkivärein maalattu koe-
erä vietiin käytännössä kä-
sistä, ja yhä niitä menee ta-
saisesti. Jakkaroita vilahtelee 
tasaiseen tahtiin myös sisus-
tusblogeilla, Karppinen nau-
raa. Vanhat esineet ja materi-
aalit ovat nousemassa jälleen 
uudeksi sisustuksen ilmiöksi. 
Perinteikkäät kuvioaiheet ja 
käsityömenetelmät ovat ar-
vossaan.

Lyyti ja Jari voittivat mm. Ra-
dio Suomipopin Aamulypsy 
-markkinointitempauksen vi-
deolla Lypsytempaus pellolla.  
Lyytiä on myös hehkutettu si-
sustushittinä ja trendituottee-
na. Vaikka jutut ovat jo muu-
taman vuoden vanhoja, ovat 
ne edelleen hyvin ajankoh-

taisia. Lyytin rinnalle on nyt 
syntynyt myös Iso-Lyyti -jak-
kara täydentämään Lyyti-si-
sustusta.

Teksti: Tuula Uitto 
Kuvat: Jari Karppinen, 
Jari Virtanen

Taitava ammattilainen loi 
hittituotteen lypsyjakkarasta

Hienopuuseppä 
Jari Karppisen verstas
sijaitsee Heinolan Paasossa, 
suomalaisessa maalaisidyllis-
sä järven rannalla. 
Jari on kunnostanut puuse-
pänverstaan mummolansa 
vanhaan navettaan. 
Yritys perustettu on vuonna 
2000, ja se on  erikoistunut 
kokopuisten huonekalujen 
valmistamiseen. Työt 
valmistuvat perinteisiä 
puusepän menetelmiä 
vaalimalla. Jari on taitava 
ammattilainen, jolla on pää 
täynnä hauskoja ideoita 
mitä puusta voi luoda. 

Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
Tel. (03) 872 840
ovihollola@ovihollola.� 
myynti@ovihollola.� 
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Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola, Finland

Puh. +358 207 209 400
info@novowood.fi
www.novowood.fi

OY NOVO WOOD LTD

Avaamme pian

ja tilauspalvelun osoitteessa www.novowood.fi

Verkkokaupan

Parhaat Onnittelut Puuviestille 30-vuotisjuhlaan toivottaa
Konekauppias aurinkoisesta Naantalista!

Kiitos myös menneestä & tulevasta hyvästä yhteistyöstä. eurotec.fi
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Carlo Casagrande & CO Oy on maahantuontiin ja tukku-
kauppaan erikoistunut yritys. Vuodesta 1959 yritys toi 
maahan pääasiassa valaisimia ja valaistuskomponentte-
ja ja sai 1970-luvulla tilauksen suunnitella valaistuksen 
Pietarin teatteriin ja oopperaan (Heremitage). Carlo Ca-
sagrande on nykyisen toimitusjohtajan Christine Anders-
sonin (os. Casagrande) isä.  Yrityksellä on menossa juh-
lavuosi, sillä yritys täyttää tänä vuonna 60-vuotta. Juh-
lia vietettiin kesäkuussa Carlo Casagranden Lapinjärven 
tiloissa. Vuosiin mahtuu paljon tapahtumia ja haasteita. 
Kun Christine Andersson siirtyi omistajaksi 1990-luvun 
alun laman aikana, yritys oli kovien haasteiden edessä.

- Tuo vuosi oli vaikea, ja se taitaa olla yhä historiamme 
ainoa vuosi, jolloin teimme miinusmerkkisen tuloksen, 
hän muistaa. Se ei ole ihme, sillä 1990-luvun alun lama 
oli vaikutuksiltaan Suomen historian pahimpia talouskrii-
sejä. Suomen lamavuosien aikana yrityksen liiketoimin-
taan tulikin muutoksia, kun mukaan tuli Christinen mies 
Christer Andersson. Samaan aikaan englantilainen tuk-
kuri ryhtyi myymään valaisimia suoraan Suomeen, jo-
ten oli aika miettiä, mihin suuntaan yritys suuntaa voi-
mavaransa. 

- Valaisimet jäi ja jatkoimme elektronisten laitteiden, 
kalustekomponenttien ja -tarvikkeiden maahantuontia, 
Christer sanoo. Päätös tuotannon suunnanmuutoksesta 
osoittautui oikeaksi.

Yritys ryhtyikin panostamaan siihen ja tavoitteeksi ase-
tettiin se, että asiakas saa kaiken tarvittavan kalusteiden 
valmistamiseen meiltä. Sen jälkeen Casagranden tulos 
on ollut tasaisessa kasvussa, varsinkin viimeiset vuodet.

- Siihen meni 20 vuotta, että saimme koko paketin kun-
toon, Micaela Andersson-Rosa sanoo.  Menestys tulee 
kovalla työllä ja maailman parhaimpiin kuuluvien toi-
mittajien tuotteilla.

Carlo Casagrande 60 vuotta
Menestys tulee kovalla työllä

Christer ja Christine 
Andersson ovat jättämässä 
yrityksen vetovastuuta 
tyttärellen Micaela 
Anersson-Rosalle.

Rulo-ovet ja listat. 
Kuva Carlo-Casagrande

u Carlo Casagrande 60 vuotta
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BeA varaosat ja 
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Maahantuonti 

Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS, 06 232 1043 
www.kiinnike-heinonen.fi 

Olemme trendien aallon harjalla ja 
saamme uusista tuotteista tietoa niin 
Saksasta, Englannista, Italiasta kuin 
Ranskastakin, Christine sanoo. Hurjien 
kasvuvuosien jälkeen, jolloin Venäjälle-
kin meni 40 prosenttia kaupasta, yrityk-
sen talous on ollut vakaa.

- Taloudellinen stabiliteetti on yrityk-
semme perusarvoja, Christine sanoo. 
Siksi kasvua on tehty maltilla tulora-
hoituksen turvin.

Tilan tarve kasvaa
Tuotevalikoiman kasvaessa myös tilan 
tarve kasvaa. Christer löysi kontaktien-
sa avulla Porlammin tieltä Lapinjärvel-
tä toimivat tilat. Entinen vaippatehdas 
muuttui Carlo Casagranden tuotevaras-
toksi ja tuotantotiloiksi.

- Tuotevalikoimaamme kuuluvat nyt 
huonekalu- ja kalusteteollisuuden kom-
ponentit ja tarvikkeet, kalusteovet, työ-
tasot, helat, kodinkoneet, teollisuuden 
komponentit, jotka jakautuvat elekt-
roniikkateollisuuden komponentteihin 
kuten ferriitit, kondensaattorit, releet, 
sekä sähköteollisuuden raaka-aineisiin 
ja puolivalmisteisiin kuten Cu-köydet, 
vastuslangat, sekä mekaniikan kompo-
nentteihin kuten kaasujouset, kuulakis-
kot ja lukot.

- Kansainvälisesti kilpailukykyisten hin-
tojen lisäksi olemme panostaneet toi-
mintamme tehokkuuteen ja sujuvuu-

teen, Christine Andersson sanoo. Niinpä 
ei ole sattumaa, että juuri Casagrandel-
ta löytyvät kattavat valikoimat, asian-
tunteva palvelu ja ripeät toimitukset.

Kielitaito on tuontiyritykselle 
elintärkeää 
- Isä oli suorastaan kielinero. Hänen 
isänsä oli italialainen ja äiti saksalai-
nen hän puhui useaa kieltä virheettö-
mästi, joten hänen oli helpompi tehdä 
kauppaa ulkomailla, Christine Anders-
son muistelee.  Kielitaitoisia tässä su-
vussa ollaan. 

- Minä olen käynyt saksankielisen kou-
lun ja puhun myös useita kieliä, mut-
ta lapsenlapseni Isabella hallitsee jo nyt 
seitsemää kieltä, Christine Andersson 
sanoo. Kielitaito on Casagranden su-
vulle tärkeää, sillä heidän yrityksensä 
tuo maahan huonekalu – ja kalustete-
ollisuuden komponentteja ja tarvikkeita 
ympäri maailmaa. Casagrandet harmit-
televatkin sitä, että suomalaisissa kou-
luissa oppilaat valitsevat usein pelkän 
englannin.

Jo neljäs sukupolvi mukana
Carlo Casagranden menestyksen eteen 
tekee töitä paitsi osaava ja motivoitunut 
henkilökunta, myös seuraava sukupolvi. 
Christine Andersson on vähitellen siirtä-
mässä vastuuta lapsilleen.

Micaela Andersson-Rosa toimii jo nyt 

kaupallisena johtajana ja hänen nuo-
rempi siskonsa Elise Valander on vara-
toimitusjohtajana vastuualueenaan ta-
lous. Tyttöjen veli Carl-Johan Andersson 
on myynnissä. Jo kolmena kesänä mu-
kana ovat olleet ja tänä vuonna yliop-
pilaaksi tulleet Micaelan tytär Isabella 
Rosa ja hänen kesällä armeijaan mene-
vä serkkunsa Christian Andersson. Itali-
asta käsin tärkeää etelä Euroopan osta-
jan tehtävää on jo kolmisen vuotta hoi-
tanut Micaelan poika William Rosa. Jo-
ten remmissä on jo neljäs sukupolvi.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto 

Carlo Casagrande & Co Oy on 
kotimainen maahantuontiin ja 
tukkukauppaan erikoistunut per-
heyritys. Jo neljännessä polvessa 
toimiva yhtiö on perustettu vuon-
na 1959. Toiminta-ajatuksena on 
tarjota asiakkaille johtavaa laatua ja 
toimivuutta, jotka ovat nykyaikaisen 
tuotannon keskeisiä menestysteki-
jöitä.

CC - logistiikkakeskukset sijaitse-
vat Lapinjärvellä Itä-Uudellamaalla 
sekä Mänttä - Vilppulassa. Tilaa on 
yhteensä 23 000 m2:n verran. 

Henkilökuntaa yrityksellä on 60 
henkeä ja kesällä jopa enemmän.
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Awutek on toimittanut alan laadukkaimpia puuntyöstämisen
ratkaisuja jo yli 43-vuoden ajan.  Oli kyseessä pieni puusepän-
verstas tai iso monimutkainen linjaratkaisu me olemme oikea
kumppani juuri teille. 
Alkuvuodesta solmimme yhteistyösopimuksen perinteikkään
Holz-Her:in kanssa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme
hihinta-laatusuhteeltaan alan parhaita ratkaisuja ja koneita.
Holz-Her:in valikoimaan kuuluu esimerkiksi 
nollasaumaustekniikan mahdollistavat reunalistoituskoneet
ja lyömättömät CNC-työstökeskukset.

Tuhannet nuoret kisasivat jälleen ammat-
titaidon suomenmestaruudesta Joensuun 
Taitaja -kilpailuissa toukokuussa. Kilpai-
lutyönä oli Puuartistin ensimmäinen oma 
kalustemalliston perinneliitoksilla höystet-
ty, sirorakenteinen sivupöytä. Kilpailutyön 
on suunnitellut Puuartistin Miikka Kotilai-
nen, joka toimi huonekalupuuseppien -sar-
jan päätuomarina. 

- Puuseppäopiskelijat pääsivät toteutta-
maan työn, joka on meille valmistuneil-
lekin puusepille mielenkiintoinen haas-
te, koska siinä ei pelkästään mitata, kuka 
käyttää koneita parhaiten, vaan kuka tekee 
taitavinta käsityötä ja tarkimmat liitokset, 
Miikka Kotilainen arvioi. Lipaston erikoi-
suutena on näkyvät lohenpyrstö-kiilaliitok-
sella kiinnittyvät jalat, joihin ei käytetä lii-
moja tai ruuveja, vaan ne kiinnittyvät muo-
don perusteella.

- Vähän niin kuin pirtinpöydätkin kasataan. 
Kun suunnittelin kilpailutyötä, halusin eh-
dottomasti sisällyttää siihen puuseppäpe-
rinnettä liitosten muodossa. Kisa oli erit-
täin tiukka ja ratkaisut tapahtuivat aika pit-

kälti viimeisellä tunnilla, kun kilpailijat so-
vittelivat kalusteen jalkoja paikoilleen.

- Neljä kilpailijaa olivat alle 4 pisteen erol-
la toisistaan, Kotilainen sanoo. 

- Voittajan työkokemus erottui hänen eduk-
seen ja sanoisin, että muilla on samaan tu-
lokseen mahdollisuudet, kun vain saavat li-
sää treeniä ja tekemistä, hän jatkaa. Koti-
laisen mielestä työn mitoitus, 19 tuntia te-
kemiseen, osui tänä vuonna ihan nappiin, 
kun vain yksi pöytä jäi vain kahta jalkaa 
vaille kasatuksi

- Pöydässä isoimmat eroavaisuudet oli-
vat juurikin jalkojen muotoilussa ja sovi-
tuksessa runkoon, hän totesi. Kaiken kaik-
kiaan Kotilainen piti kokemusta itselleen 
hienona.

- On hienoa nähdä niinkin monta pöytää 
valmiina. Hyviä puuseppiä on siis valmis-
tumassa tulevaisuudessakin, hän kehuu.

Taitaja2019 tapahtumassa oli yhteen-
sä noin 28 000 kävijää. Itä-Suomen ylä-
kouluista ilmoittautuneita koululaisia opin-
to-ohjaajineen oli yhteensä 4050.

Taitaja 2019 -tapahtumassa kilpailtiin 
ammattitaidon suomenmestaruudesta

Taitaja 2019 tulokset:
Huonekalupuueppä Kisan voitti Matias Kuis-
ma Salon seudun ammattiopisto 89.00 kul-
taa, Niko Moisio Omnia 83.68 hopeaa, Joa-
kim Björkström Optima 83.11 pronssia, Se-
veri Kosunen Saimaan ammattiopisto Sam-
po 81.06, Aslak Ritala Koulutuskeskus Jedu 
80.40, Ilo Pesonen Luksia, Länsi-Uuden-
maan ammattiopisto 71.54 ja Meeri Hamari 
Oulun seudun ammattiopisto 61.00.

-Kilpailutyönä oli 
perinneliitoksilla höystetty, 
sirorakenteinen sivupöytä.

u Taitaja 2019

Matias 
Kuisma
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Osaavan työvoiman puute puutuote- ja 
huonekaluteollisuudessa kasvaa. Nuor-
ten ikäluokkien koon pienentyessä kil-
pailu työvoimasta kiristyy tulevaisuu-
dessa.

Puutuoteteollisuus ry kartoitti äsket-
täin yhdessä TTS:n kanssa alojen kou-
lutuksen tilanteen. Selvityksen rahoitti-
vat Metsämiesten säätiö ja Puumiesten 
Ammattikasvatussäätiö.

– Aloituspaikat ovat romahtaneet kai-
killa koulutusasteilla ja opettajien tie-
dot eivät ole ajan tasalla, Puutuoteteol-
lisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikko-
la tiivistää selvityksen tuloksen.

Lahden amk:ssa hyvä suunta
Selvityksen mukaan toisen asteen 
puualan perustutkinnon aloituspaikat 
ovat puolittuneet vuodesta 2014 ja 
ammattikorkeakoulutasoinen koulutus 
on pudonnut kolmasosaan entisestä. 
Yliopistotasolla puutekniikan koulutus-
ta ei ole käytännössä lainkaan.

Puutekniikan ammattikorkeakouluta-
son koulutus on kuitenkin lähtenyt nou-
suun aallonpohjastaan. Erityisesti Lah-
den ammattikorkeakoulu on kääntänyt 
kehityksen suuntaa kaksinkertaistamal-
la sekä opettajien että vuotuisten aloi-
tuspaikkojen määrän.

– Vuonna 2019 sisään otettujen puu-
tekniikan insinöörien aloituspaikka-
määrä on meillä 70 opiskelijaa, mikä 
on kaksinkertainen 2017 tasoon verrat-
tuna, tekniikan lehtori Jari Suominen 
huomauttaa.

Rakennusalalla puun 
osuus liian pieni
Rakennusalalla puun osuus opetuksen 
sisällössä on riittämätön. Puurakenta-
misen lisääntymistä hidastaa puute 
osaavista rakennesuunnittelijoista.

Kaiken lisäksi koulutuksen sisältö ja yri-
tysten tarpeet eivät kohtaa.

– Opetetaan edelleen katosten rakenta-
mista, kun pitäisi opettaa teollista puu-
rakentamista. Koulutuksessa pitää he-
rätä siihen, että robotit ja digitalisaatio 
etenevät vauhdilla, Mikkola sanoo.

Yritysten otettava vastuuta
Koulutuksen vähenemisen syynä on ha-
kijoiden määrän lasku. Myös yrityksillä 
on Mikkolan mielestä peiliin katsomi-
sen paikka, sillä puutuoteteollisuuden 
työt eivät näytä nuorten silmissä kiin-
nostavilta.

Nuorilla ei ole riittävää käsitystä siitä, 
että puuala on kansainvälinen ja auto-
matisoitu ja yrityksissä hyödynnetään 
digitalisaatiota.

– Esimerkiksi pienikin sahalaitos saat-
taa tehdä kauppaa kymmeniin maihin. 
Enemmänhän alan ihmisiä tapaa Pekin-
gin kuin Helsingin lentokentällä!

Yritysten pitää Mikkolan mielestä li-
sätä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 
Hän nostaa hyväksi esimerkiksi huone-
kaluvalmistaja Iskun, jonka vanha teol-
lisuusrakennus Lahdessa on muutettu 
niin, että yritys ja Lahden ammattikor-
keakoulu toimivat sen suojissa symbioo-
sissa.

Yritysten pitää Mikkolan mielestä olla 
aktiivisia, vaikka se vaatiikin niiltä re-
sursseja. Keinoja on paljon.

– Kannattaa tarjoutua esimerkiksi hoi-
tamaan koulutuksesta joitakin osia. Yri-
tysten edustajat voivat toimia mentorei-
na. Opiskelijoille pitää tarjota kesätöitä 
ja opinnäytetöiden aiheita.

Teksti: Tuulikki Huusko

Kilpailu työvoimasta kiristyy

Lahden ammattikorkeakoulu 
tekee puutekniikan koulutuksessa 

tiivistä yhteistyötä huonekaluvalmistaja 
Iskun kanssa. Kuvassa PUU17-ryhmä on 

lehtori Jari Suomisen (toinen vas.) 
johdolla vierailulla Iskun uusissa 

tuotantotiloissa, joita esitteli 
Iiro Paappanen (oik.).

RÄÄTÄLÖITYJÄ VIILU-  
JA LAMINAATTIPINTOJA

WWW.HVLOY.FI
(03) 874 340
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Puutuote- ja huonekalualan yritys-
ten ja toimijoiden pitää Puutuoteteolli-
suus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikko-
lan mielestä puhua rohkeasti puualan 
mahdollisuuksista.

– On näytettävä, että myös me itse us-
komme niihin, hän kannustaa.

Mahdollisuuksia toimialojen merkityk-
sen kasvulle on paljon. Hakkuita lisää-
mättä Suomessa riittää raaka-ainet-
ta jatkojalostukselle, sillä esimerkiksi 
2017 noin 12 miljoonasta sahatusta 
kuutiosta noin yhdeksän miljoonaa me-
ni vientiin sahatavarana.

Reilu kymmenen vuotta sitten sahata-
varaa käytettiin kotimaassa yli viisi mil-
joonaa kuutiota joko rakentamiseen tai 
jalostukseen. Nyt määrä on kolmen mil-
joonan kuution tasolla, sillä jalostuska-
pasiteettia on poistunut maasta erityi-
sesti viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Entisen määrän saavuttamiseksi 
käytön pitäisi lähes tuplaantua.

– Siihen tuskin päästään, Matti Mikko-
la arvioi.

Kerrostaloissa ja 
opetustiloissa kasvua
Suurin mahdollisuus puun käytön kas-
vulle on Mikkolan mielestä rakentami-
sessa. Puun eduista on paljon tietoa ja 
teollinen puurakentaminen parantaa kil-
pailukykyä.

Potentiaalia on Mikkolan mielestä en-
nen kaikkea kaupungeissa, joissa tont-
timaan kalleus ohjaa rakentamista ker-
rostaloihin. Puurakenteisten kerrostalo-
jen osuus uusista kohteista on nyt noin 
viisi prosenttia. Ruotsissa luku on yh-
deksän prosenttia. Mikkola ei pidä 
Ruotsin tason saavuttamista mahdot-
tomana.

 – Jo tämänhetkisellä tarjonnalla puura-
kenteisten osuus voidaan kaksinkertais-
taa parissa vuodessa ja nelin- tai viisin-
kertaistaa kohtalaisen lyhyessäkin ajas-
sa, hän uskoo.

Koulujen, päiväkotien ja muiden jul-
kisten kohteiden rakentamisessa puun 
käytön kasvu on viime aikoina ollut vah-
vaa ja näkymät ovat hyvät. Kehityksen 
taustalla on usein olemassa olevassa ra-
kennuskannassa ilmenneet sisäilmaon-
gelmat.

– Kovinta kasvu on ollut opetusraken-
nuksissa. Vuonna 2018 puun osuus 
opetusrakentamisesta oli lähes 35 pro-
senttia, kun luku vuotta aikaisemmin oli 
20 prosenttia. 

Pientaloja kaupunkiin
Pientaloissa kasvun mahdollisuus on 
Mikkolan mielestä pieni, koska jo 88 
prosenttia niistä on puurunkoisia. Li-
säksi omakotitalojen aloitusten määrä 
on 10 – 15 vuoden aikana puolittunut, 
ja oli viime vuonna 7 500. Hän kuiten-
kin varoittaa luomasta vastakkaisase-
telmaa, että maaseudulla rakennetaan 
matalaa ja kaupungeissa korkeaa.

– Puupientaloilla on mahdollisuuksia 
kaupungeissakin. Se edellyttää kuiten-
kin talonvalmistajilta ratkaisuja tiivii-
seen ja tehokkaaseen rakentamiseen, 
hän muistuttaa.

Pientalopuolelle tarvitaan Mikkolan 
mielestä tehokkaita ja nopeita avaimet 
käteen -ratkaisuja, sillä nuoret ikäpol-
vet eivät rakenna talojaan itse. Yksi kei-
no on esimerkiksi omakotitalojen yhtiö-
muotoinen rakentaminen. Omakotiasu-
jalle pitäisi pystyä tarjoamaan myös ko-
konaisvaltaiset palvelut, joihin kuuluu 
esimerkiksi kiinteistön huoltotyöt.

Kasvua voi ja pitää hakea myös vien-
nistä. Mikkola on tyytyväinen, että esi-
merkiksi Hirsitaloteollisuus ry:n uudes-
sa strategiassa on vahva painotus vien-
nissä.

Teksti: Tuulikki Huusko

”Pitää uskoa itse ja 
puhua rohkeasti puusta”

Matti Mikkolan mielestä puun käytön kasvun 
suurin mahdollisuus on rakentamisessa.

Puun käyttö opetusrakennuksissa 
kasvaa voimakkaasti. 

Kuvan Tuupalan CLT-rakenteinen 
koulu voitti vuoden 2018 Puupalkinnon.
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Matti Mikkolan mielestä puun käytön kasvun 
suurin mahdollisuus on rakentamisessa.

Sisustamisessa puun käyttö on viime vuosina vähentynyt. Yritys-
ten kannattaisi Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mik-
kolan mielestä hyödyntää markkinoinnissaan enemmän tutkimus-
tietoa puun terveysvaikutuksista.

Huonekaluteollisuudessa on menossa kova rakennemuutos. Alal-
la on paljon pieniä yrityksiä, joille ei ole jatkajaa sukupolvenvaih-
dostilanteessa.

Alalle on toisaalta syntynyt yrityksiä, jotka kehittävät tuotteitaan 
markkinalähtöisesti.

– On iloisia esimerkkejä nuorista yrityksistä, jotka tekevät design-
tuotteita. Ne näkyvät raikkaasti sosiaalisessa mediassa ja suuntau-
tuvat rohkeasti kansainvälisille markkinoille.

Myös muutamissa suuremmissa yrityksissä on Mikkolan mielestä 
tehty viime vuosina komeaa jälkeä.

– Esimerkiksi Isku on kehittänyt uudenlaisia tuotteita ja saanut niil-
le myös kansainvälistä näkyvyyttä.

Myös toimistokalusteita valmistava Martela on tehnyt hyvää työ-
tä. Yritys hyödyntää osallistavaa suunnittelua ja tuo esimerkillisel-
lä tavalla markkinoinnissa esille puun hyviä ominaisuuksia kuten 
sen antibakteerisuutta.

Hyvät esimerkit ovat Mikkolan mielestä saaneet liian vähän huo-
miota.

– Me emme usein edes ymmärrä, millaista uusiutumista näissä van-
hoissa yrityksissä tapahtuu.

Ikkunateollisuus on vahvasti kotimarkkinoille suuntautunut. Alal-
la on tällä hetkellä ylikapasiteettia, mikä näkyy kannattavuusongel-
mina. Toimialalla onkin menossa saneerauksia ja rakennemuutok-
sia yritysostojen seurauksena.

Keittiökalusteiden valmistus on kotimarkkinalähtöistä ja tilaa on 
vähän. Kasvun mahdollisuus alalla on vaikea paikka. Vaikka keit-
tiökalusteissa kulttuurierot vaikuttavat, vientimarkkinoita kannat-
taisi etsiä.

– Sekä ovien, ikkunoiden että kalusteiden kohdalla pitäisi aktiivi-
sesti skannata markkinamahdollisuuksia myös Suomen rajojen ul-
kopuolelta Mikkola pohtii.

Teksti: Tuulikki Huusko

Huonekaluteollisuudessa 
myös iloisia esimerkkejä

Yhteistyökumppanit 

Onnittelevat 

30-vuotiasta Puuviestiä!

Puu on rauhoittava ja lämmin sisustus- ja kalustuselementti.

Tuottajantie 63, 60100 Seinäjoki
myynti@rakennushelasto.fi
010 3247 340 (vaihde)

Engineering progress 
Enhancing lives

Onnea 
Puuviesti!
Reunanauhat 
kätevästi  
verkkokaupasta: 
www.rehau.fi/
webshop  

Ad_FI_05_2019_90x100_v2.indd   1 2019-05-29   13:09:13
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Habitare 2019 esittelee neljä kiinnos-
tavinta suomalaista muotoilijaa, joita 
Suomen ja maailman kannattaa seu-
rata juuri nyt: Laura Itkonen, Kristof-
fer Heikkinen, Hemmo Honkonen ja 
Rasmus Palmgren. Valitut muotoili-
jat edustavat kukin vahvaa omaa lin-
jaansa ja heillä on jo näyttöjä omas-
ta osaamisestaan. Muotoilijat saavat 
oman osastonsa Habitaren Talentsho-
piin syyskuussa 2019. Talentshop on 
osa Habitaren uuden muotoilun aluet-
ta The Blockia. Muotoilijat valittiin 28 
hakijan joukosta.

- Viidettä kertaa järjestettävä Habita-
ren Talentshop esittelee vuosittain kiin-
nostavimmat nousevat muotoilijat, joi-
ta Suomen ja maailman kannattaa seu-
rata. Talentshop nostaa esiin muotoili-
joita, jotka ovat uransa alkuvaiheessa, 
mutta joilla on jo oma vahva suunnit-
telijaidentiteetti sekä näyttöjä osaami-
sestaan. Mukaan valittuja muotoilijoi-

ta yhdistää omaperäinen ajattelu yh-
distettynä tinkimättömään laatuun ja 
viimeisteltyyn toteutukseen, kommen-
toivat kuraattorit Krista Kosonen, Elina 
Aalto ja Saara Renvall Imu Designista. 
Talentshopin kuratoi ja tuottaa Imu De-
sign yhdessä Habitaren kanssa.

Habitare
Suomen suurin huonekalu-, design- 
ja sisustustapahtuma Habitare järjes-
tetään Messukeskuksessa Helsingissä 
11.9.–15.9.2019. Habitare tarjoaa 
elämyksiä ja ideoita sisustamisesta se-
kä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta 
ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin 
uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja 
töitä sekä herättää keskustelua. Habi-
taren Kansainvälinen Ystävä vuonna 
2019 on Alberto Alessi. Samaan ai-
kaan Habitaren kanssa: HiFi ja ammat-
tilaisten Habitare Pro | www.habitare.fi 
| @HabitareFair | www.facebook.com/
habitare | #habitare2019

JUHLA  u  Habitare muotoilija

Muotoilun neljä 
kiinnostavinta nimeä juuri nyt

Honkonen 
AUDIBLE

Honkonen
NOTKO

Palmgren 
ToolChair

FoldShelf2
Palmgren

Sculptura Series set
Itkonen

Heikkinen
Loiko2 Sonya Mantere

Heikkinen
Comma2

Marquis greengold
Itkonen
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Hemmo Honkonen valmistui kaluste-
muotoilun kandidaatiksi Malmstens Lin-
köping Universitystä 2017 ja viimeis-
telee parhaillaan maisterintutkintoaan 
Aalto Yliopiston Product and Spatial De-
sign-ohjelmassa. Ennen muotoiluopinto-
jaan Honkonen valmistui soitinrakenta-
ja-artesaaniksi Ikaalisten käsi- ja taide-
teollisuusoppilaitoksesta. Hän on kiin-
nostunut materiaalien ominaisuuksien 

tutkimisesta sekä käyttäjän ja tuotteen 
välisestä vuorovaikutuksesta. Hän pyrkii 
luomaan sekä visuaalisesti että funktio-
naalisesti oivaltavia tuotteita, joissa ma-
teriaalien ominaisuudet ja käyttäjäkoke-
mus ovat keskiössä.

Rasmus Palmgren on muotoilija, joka ta-
voittelee ja etsii uusia näkökulmia arki-
päiväisiin esineisiin. Nokkelat, innova-
tiiviset ja yksinkertaiset ideat motivoi-
vat häntä. Hänelle on tärkeää työssään 
huomioida materiaalin, mittasuhteiden 
ja tuotannon keskeinen tasapaino. Tark-
kaan harkittujen ratkaisujen kautta hän 
haluaa luoda rehellistä, ajatonta ja mer-
kityksellistä muotoilua. Rasmuksella on 

huonekalupuusepän kandidaattitutkinto 
LiU Malmstenin koulusta Tukholmasta 
ja hän viimeistelee parhaillaan maiste-
ritutkintoansa muotoilussa The Royal 
Danish Academy of Fine Artsissa Köö-
penhaminassa. Rasmuksella on työko-
kemusta mm Nikarilta ja Claesson Koi-
visto Runelta

Kristoffer Heikkinen valmistui vuonna 
2017 kalustemuotoilijaksi Lahden muo-
toiluinstituutissa ja opiskelee tällä het-
kellä Aalto yliopistossa taiteen maiste-
riksi. Hänen suunnittelemiaan tuotteita 
on ollut mukana näyttelyissä Milanos-
sa, Tukholmassa ja Suomessa. Kristof-
fer kokee aina olleensa luova rakenteli-
ja, joka viihtyy käsillä tekemisen parissa. 
Usein hän huomaa uppoutuneensa ajat-
telemaan, miten asiat ja esineet on tehty 

ja miten niitä voisi parannella. Suunnit-
telemissaan tuotteissa hän pyrkii vastaa-
maan tarpeeseen ja ratkaisemaan ongel-
mia yksinkertaisella ja toimivalla taval-
la. Hänen suunnitteluprosessissaan ko-
rostuu kokeellisuus, eksperimentaatio 
ja uuden etsiminen. Muotoilussaan hän 
pyrkii yksinkertaisuuteen, helppokäyttöi-
syyteen ja pitkäikäisyyteen, kierrätettä-
vyyttä unohtamatta.

Laura Itkonen on helsinkiläinen kera-
miikkaan erikoistunut muotoilija ja visu-
aalinen suunnittelija. Hän työskentelee 
omalla studiollaan tutkien ja kokeillen 
materiaalien ja eri tekniikoiden mahdol-
lisuuksia sekä yhdistäen näitä löytääk-
seen kiinnostavimman lopputuloksen. 
Lauran omassa tuotannossa pääpaino 
on visuaalisesti yksityiskohtaisessa ark-
kitehtonisessa keramiikassa sekä veis-
toksellisissa käyttöesinneissä, joissa yh-

distyy taide ja muotoilu. “Art with func-
tion” on hänen suunnitteluprosessinsa 
punainen lanka ja inspiraation lähde, 
ja käsillä tekeminen tärkein suunnitte-
luväline. Tällä hetkellä hän tutkii taitei-
lija-apurahan turvin 3D-tulostamisen ja 
perinteisten käsityötekniikoiden yhdistä-
mistä studiotyöskentelyssä.

Laura Itkonen

Hemmo Honkonen

Rasmus Palmgren

Kristoffer Heikkinen
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1980-luvun kulutusjuhlat vaihtuivat 
Suomessa 1990-luvun alussa lamaan. 
Puutuote- ja huonekaluteollisuuden yri-
tysten talous oli huonossa kunnossa. 
Nyt tilanne on parempi, mutta alan raa-
ka-ainelähtöisyys on haaste.

Yritysten kannattaa hakea kasvua vien-
nistä ja hakeutua yhteistyöhön, sanoo 
Finnveran kehityspäällikkö Merja Hau-
taniemi.

Merja Hautaniemi on seurannut puutuo-
te- ja huonekaluteollisuuden kehitystä 
erityisesti 1990-luvulta 2000-luvun al-
kuvuosiin. 

– Yritysten taseet olivat 1990-luvul-
la raskaassa lastissa. Kannattavuus oli 
huono. Käyttökateprosentit olivat pieniä 
ja käyttökate saattoi olla jopa miinuk-
sella. Omavaraisuusasteet olivat alhai-
set. Yritykset olivat velkaisia ja lainaa 
oli myös vieraassa valuutassa, Hauta-
niemi listaa.

Keinoja oman pääoman ehtoisen rahoi-
tuksen saamiseksi oli vähän. Oma pää-
oma sekä vieraan pääoman vakuus piti 
ottaa yrittäjän taskusta.

Moni yritys joutui vaikeuksiin suuren 
velkamäärän vuoksi. 1990-luvun alun 

valuuttamarkkinoiden myllerrys laittoi 
yrityksiä ahtaalle. Lomautukset, irtisa-
nomiset ja konkurssit olivat arkipäivää.

Oma liikkumavara on pieni
Talouden kohentaminen on puutuote- ja 
huonekaluteollisuudessa yhä haasteel-
lista alan raaka-ainevaltaisuuden vuok-
si.

– Raaka-aineen osuus kustannuksista 
on noin 80 prosenttia, joten yritysten 
oma liikkumavara kannattavuuden pa-
rantamiseen on hyvin pieni, Hautanie-
mi tarkentaa.

Yritykset ovat valtaosin pieniä, lähes 90 
prosenttia työllistää alle 10 henkilöä.

– Pienet yritykset eivät pysty vaikut-
tamaan puun ostohintaan, vaan taso 
määrittyy suurten integraattien kautta. 
Tuotteiden myyntihintaa puolestaan oh-
jaavat globaalit markkinat.

Hautaniemen mielestä puualaan liitty-
vien toimijoiden kannattaisi yhteistyös-
sä hakea keinoja, joiden avulla raaka-ai-
neen hintataso pysyisi nykyistä vakaam-
pana.

– Se olisi isossa kuvassa varmasti kaikil-
le osapuolille parasta, hän uskoo.

Eteenpäin on menty
Merja Hautaniemen mukaan alan yri-
tysten talous on haasteista huolimat-
ta mennyt 30 vuoden aikana oikeaan 
suuntaan, vaikka tilanne on edelleen 
keskimäärin muuta teollisuutta hei-
kompi.

Esimerkiksi yritysten teknologian taso 
on kehittynyt. Mielikuva, että ala olisi 
vanhanaikainen ei vastaa todellisuutta, 
sillä yrityksissä on tehty investointeja ja 
kehittämistä.

– Täytyy myöntää, että yrityskäynneil-
lä itsekin monesti hämmästyin, kuinka 
moderneja tuotantolaitoksia meillä on, 
Hautaniemi kiittää.

Helppoa modernisointi ei ole ollut. Alan 
tuotantoteknologia perustuu pitkiin pro-

sesseihin ja koko linjaston uusimiseen 
pääomat eivät usein riitä.

– Linjastoa joudutaan yleensä uusimaan 
pala palalta. Kun yhden pullonkaulan 
poistaa, jokin toinen kohta voi tulla uu-
deksi pullonkaulaksi, Hautaniemi ku-
vaa. 

Euro vähensi kilpailukeinoja
Euron käyttöönotto vuosituhannen vaih-
teessa vaikutti yritysten toimintaan. 
Suomen vienniltä katosi yksi kilpailukei-
no tärkeimpään kilpailijamaahan Ruot-
siin verrattuna. Tällä on ollut merkitys-
tä esimerkiksi saha- ja huonekaluteol-
lisuudelle.

– Hintakilpailukykyämme ei voi paran-
taa valuuttakurssin avulla. Kruunussa 
pysynyt Ruotsi on tätä keinoa käyttä-
nyt, Hautaniemi huomauttaa.

Suomen huonekaluteollisuudessa las-
kettiin 2000-luvulla paljon ruotsalais-
jätti Ikean varaan, mutta odotuksissa 
petyttiin. Merja Hautaniemen mielestä 
Ikean vaikutukset alalle ovat kahtalai-
set. Alihankkijoita kilpailutettiin rankas-
ti ja sopimukset saattoivat loppua hy-
vin nopeasti.

– Mutta ne, jotka mankelista selvisivät, 
oppivat varmasti paljon esimerkiksi laa-
dun ja mittatarkkuuden merkityksestä.

Ikean-kaupan romahduksen seuraukse-
na huonekalujen tuotanto ja vienti on 
vähentynyt voimakkaasti ja tuonti li-
sääntynyt. Nyt huonekaluja tuodaan lä-
hes nelinkertaisesti vientiin verrattuna.

Vuonna 2017 huonekalualalla oli myön-
teisiä merkkejä. TEM:n toimialaraportin 
mukaan liikevaihto nousi yli 1,1 miljar-
diin euroon eli 2012 tasolle. Vientikin 
kasvoi hieman.

Ketterät sahurit
Suomalaiset sahat ansaitsevat Hauta-
niemen mielestä kiitoksen.

– Sahurit ovat olleet ketteriä ja etsineet 
aina uusia ja erilaisia vientimarkkinoita.

Ankeista ajoista 
uusiin mahdollisuuksiin

Finnveran kehityspäällikkönä toimiva Merja 
Hautaniemi kannustaa puutuote- ja huone-
kaluteollisuuden yrityksiä kartoittamaan yh-
teistyössä kasvun mahdollisuuksia viennistä.
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Kasvaakseen puutuote- ja huoneka-
lualan yritysten pitää Hautaniemen mie-
lestä hakea mahdollisuuksia viennistä. 
Koska Suomi on etäällä suurista mark-
kinoista, yhteistyön lisääminen on avai-
nasia. Hyvä esimerkki on Business Fin-
landin ja Sahateollisuus ry:n yhteinen 
vienninedistämisohjelma Wood From 
Finland.

– Wood From Finland on tuottanut tu-
losta. Soveltuisiko se malliksi myös 
muille puualan tuoteryhmille, Hauta-
niemi kannustaa miettimään.

Yritykset voisivat koota yhdessä ”isku-
ryhmän” kartoittamaan esimerkiksi Kii-
nan markkinoita.

– Kannattaisi tutkia, mitä tuotteita voi 
korvata puupohjaisilla ratkaisuilla.

Yhteistoimintaa kannattaa muutoinkin 
lisätä. Esimerkiksi rakentamista palve-
levan puutuotealan yritykset voisivat yh-
dessä tarjota entistä kokonaisvaltaisem-
pia ratkaisuja.

Ainutlaatuinen materiaali
Toimialojen yritysten määrän pitkään 
jatkunut lasku huolestuttaa Hautanie-
meä. Sukupolvenvaihdokset ovat ensi-
arvoisen tärkeitä, sillä onnistuessaan ne 
voivat tuoda uusia ideoita liiketoimin-
taan.

– Nuori sukupolvi voi katsoa haastei-
ta ennakkoluulottomasti ja löytää aivan 
uusia ratkaisuja.

Haasteista huolimatta Hautaniemi us-
koo vahvasti puualan tulevaisuuteen.

– Meillä on ainutlaatuinen raaka-aine, 
osaavia ihmisiä ja yrityksiä. Kehittämis-
tä tarvitaan ja sitä pitää tehdä pitkäjän-
teisesti. Ei kannata odottaa äkillisiä tu-
loksia.

Entä miten yrittämisen edellytykset ovat 
muuttuneet 1990-luvun taitteesta?

– Esimerkiksi innovaatioihin on nyt hel-
pompi saada rahoitusta. Tuotekehityk-
seen on enemmän välineitä, kuten esi-
merkiksi joukkorahoitus.

Teksti: Tuulikki Huusko

Puutuote- ja huonekaluteollisuuden merkitys Suomen ta-
loudelle on suuri. Alojen tuotannon bruttoarvo oli 2017 
noin kahdeksan miljardia euroa. Siitä lähes puolet syntyy 
sahauksessa, höyläyksessä ja kyllästyksessä. Seuraavak-
si suurimmat ovat rakennuspuusepänteollisuus ja huone-
kaluteollisuus, joiden kummankin osuus on noin 15 pro-
senttia alan tuotannon yhteisarvosta.

– Alojen merkitystä voi kuvata suhteuttamalla sitä esimer-
kiksi betoniteollisuuteen. Sen kotimaan liikevaihto 2017 
oli hieman yli miljardi euroa, Puutuoteteollisuus ry:n toi-
mitusjohtaja Matti Mikkola muistuttaa.

Puutuote- ja huonekaluteollisuus työllisti 2017 suoraan 
noin 30 000 henkilöä ja maksoi palkkoja miljardi euroa. 
Kun mukaan lasketaan välilliset vaikutukset esimerkiksi 
metsätalouteen ja kuljetukseen, työpaikat nousevat noin 
70 000:een, mikä on noin kymmenesosa koko teollisuu-
den työpaikoista.

Puuta alat käyttivät vuonna 2017 noin 30 miljoonaa kuu-
tiota. Se oli 37 prosenttia koko metsä- ja energiateolli-
suuden puunkäytöstä. Metsänomistajien 2,2 miljardin eu-

ron bruttokantorahatuloista puutuotteiden ja huonekalu-
jen valmistajat maksoivat peräti noin 70 prosenttia. Tämä 
selittyy sillä, että puutuoteteollisuus käyttää puun arvok-
kaimman osan eli tukkipuun.

– Puusta 98 prosenttia tulee kotimaasta, joten kantoraha-
tulot päätyvät lähes kokonaan suomalaisten metsänomis-
tajien kukkaroon, Mikkola tarkentaa.

Yhteisö- ja ansiotuloveroja toimialat maksoivat 197 mil-
joonaa euroa, josta 76 prosenttia meni kuntien kassaan.

Alojen merkitys vaihtelee alueittain. Puutuoteteollisuus on 
tarjonnut työtä monissa maakunnissa, joissa teollisia työ-
paikkoja on muutoin vähän.

Puutuote- ja huonekaluteollisuuden tuotannon bruttoar-
vosta lähes neljäsosa syntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Päi-
jät-Hämeessä. Suhteellisesti suurin aluetaloudellinen mer-
kitys toimialoilla on Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Toimialojen viennin arvo 2017 oli noin kolme miljardia 
euroa. Sahatavaraa vietiin 2017 1,8 miljardin euron ar-
vosta ja se oli Suomen viidenneksi merkittävin vientituote.

Kuhmo Oy:n markkinointijohtaja 
Matti Sipiläinen (oik.) ja Metsäntuottajat 

Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sainio 
(keskellä) Wood from Finlandin 

vienninedistämismatkalla.

Kahdeksan miljardin euron toimiala
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Toiminnanohjausjärjestelmä 
menestystekijänä puuteollisuudessa
”Kaikki puuteollisuuden parissa työskentelevät tiedämme, että markkinoilla on kova kilpailu asiakkaista ja tilauk-
sista. Sitten kun tilaus saadaan, niin tilatut tuotteet tulee vielä valmistaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti 
ajallaan. Yrityksen menestyksen ja kannattavan kasvun kannalta on tällöin kilpailukykyinen, skaalautuva ja teho-
kas prosessi tarjouslaskennasta laskutukseen välttämätön.”

Miten kilpailukykyinen tilaus-toimitusprosessi rakennetaan? 
- Osaava henkilöstö, oikeat materiaalit, välineet ja koneet ovat toki tarpeen. Lisäksi koko toimintaa tulee oh-
jata tehokkaasti ja automatisoida rutiinityöt mahdollisuuksien mukaan, sanoo toimitusjohtaja Rauno Uusitalo 
DB-Managerista. Hyvällä toiminnanohjausjärjestelmällä on nykyisin tärkeä rooli kilpailukyvyn rakentamisessa.

Edistyneellä toiminnan ohjausjärjestelmällä voi hallita tehokkaasti ja joustavasti yrityksen tilaus-toimitusketjua. 
Tuotannonsuunnittelun avulla saa lyhennettyä läpimenoaikoja ja parannettua toimitusnopeutta ja toimitusvar-
muutta. Tehtaan tuotanto saadaan optimoitua parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

- Kuormitusseurannan avulla olet jatkuvasti selvillä tuotantolinjojen kuormituksesta ja voit tarvittaessa muuttaa 
töiden keskinäistä työjärjestystä, Uusitalo sanoo. 

Tiedot ovat yhdessä paikassa ja päätökset voi tehdä helposti pohjautuen ajantasaiseen ja oikeaan tietoon. Katta-
va ratkaisu mahdollistaa tiedonvälityksen koko arvoketjun kesken reaaliajassa. Reaaliaikainen raportointi auttaa 
tekemään nopeita päätöksiä, reagoimaan ajoissa muutoksiin sekä keskittymään olennaiseen.

- Ajantasainen tilannekuva auttaa tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Saat hyvän kuvan toteutuneista ta-
pahtumista ja pystyt myös ennakoimaan tulevia tapahtumia ja tarpeita, Uusitalo jatkaa.

- Erityisesti mittatilaustuotannossa tarjousten laskeminen tai työpapereiden laatiminen käsin veisi paljon aikaa ja 
olisi virhealtista. Myös automaattinen ostotilausten luonti säästää paljon aikaa ja vaivaa, Uusitalo selventää. Toi-
minnanohjausjärjestelmän valinnassa on tärkeää valita ratkaisu, joka tukee oman toimialan erityispiirteitä ja jota 
kehitetään jatkuvasti asiakastarpeiden pohjalta. 

Järjestelmä kalustetoimialalle
FuturaPlan ERP on esimerkki toiminnanohjausjärjestelmästä, joka ottaa huo-
mioon kalustetoimialan erityispiirteet. Se on integroitu yleisimpiin keittiö- ja 
kylpyhuonesuunnittelutyökaluihin. Järjestelmässä tuotteet voidaan muodostaa 
yleiskäyttöisistä osista, joiden ominaisuudet ja rakenne voivat määräytyvät esi-
merkiksi mittojen, painon tai vaikkapa tilavuuden perusteella.

- Esimerkiksi oven saranoiden lukumäärä voi määräytyä oven korkeuden pe-
rusteella tai laatikon takasarjan osat voivat vaihtua leveyden mukaan, Uusita-
lo selventää.

Tarjouslaskenta tuo nopeutta ja tarkkuutta tarjousten ja projektin kustan-
nusten laskemiseen. Kustannukset ovat tiedossa ja tarjouksesta näkee 

nopeasti, mistä hinta muodostuu. 

- Näin pystyt jättämään samassa ajassa enemmän tarjouksia kuin 
perinteisillä menetelmillä. Yleensä pienehkö osa tarjouksista joh-
taa tilaukseen, joten tarjouslaskenta tulee voida tehdä tehokkaas-

ti. Mitä nopeammin, helpommin ja virheettömämmin tarjous 
syntyy, sitä enemmän työ tuottaa yritykselle, hän sanoo.

- Olemme DB-Managerissa valmiina vetämään kättä lip-
paan, jos pääsemme auttamaan puuteollisuuden yrityksiä 
omalla osaamisellamme, Uusitalo lupaa.

Teksti ja kuva: Tuula Uitto
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The enhanced TopLine L sliding door system fascinates in every respect. Sliding doors that 
appear to float, with efficient use of storage space, and intuitive and reliable door installation. 
An experience in luxurious classification.

www.hettich.com

Perfect wardrobe. Perfect day.
The new TopLine L sliding door system
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ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA
Tervonlammentie 6 , 79100 Leppävirta

Toimisto:Virpi Pitkänen, puh. (050) 359 6565

Kaikenkokoiset 
pakkauslaatikot 
pienestä rasiasta 
FIN-konttiin, 
painatuksella 
tai ilman!

Pyydä tarjous!
Olemme lähellä, soita tai tule käymään.

erpahvityo@erpahvityo.fi   •   www.erpahvityo.fi

Laatikot valmiina 
varastost tai mittatilauksena.

Ylivetokone, pahvin 
pintaan painettu kartonki.

Valmistamme myös 
pienet erät ja mallisarjat!

ER-Pahvityö Oy LAHTI
Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 Lahti

Puh. (03) 730 2215

TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN
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Kaikenkokoiset 
pakkauslaatikot 
pienestä rasiasta 
FIN-konttiin, 
painatuksella 
tai ilman!

Pyydä tarjous!

Laitoimme tavoitteet korkealle kehittäessämme 
Logmaster HPS Vannesahaa – maalina maailman 
nopein Vannesaha.
Nyt tiedämme että siinä onnistuttiin ja että tulevai-
suuden Vannesaha on jo täällä. Logmaster HPS on 
näyttänyt että voimme ajaa 155 metriä minuutissa jat-
kuvassa ajossa, jota vain kourallinen uskoi sen onnistu-
van. Kehitimme myös uuden syöttölaitteen joka takaa 
mittatarkkaa sahausta näissä korkeissa nopeuksissa.
Matka jatkuu ja maailman ennätykset on tehty rikottaviksi.  
Nyt jatkamme matkaa seuraavaa maalia kohti – 180 
metriä minuutissa

Maailman nopein Vannesaha

Millwide. Worldwide. | +358 44 5555 072 | www.usnr.com
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Yhteistyökumppanit Onnittelevat 
30-vuotiasta Puuviestiä!

Onnittelemme 
30-vuotiasta 
Puuviestiä!

www.traimport.� 

H E L AT U K K U  F I N L A N D  OY
O N N I T T E L E E  3 0 - V U O T I A S TA

P U U V I E S T I - L E H T E Ä !

Tikinmaantie 66, 37630 VALKEAKOSKI
Puh. 03 577 5700 •  info@emport.fi

Haluamme onnitella 30-vuotiasta
Puuviesti -lehteä!

Terähuollon asiantuntija.
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Yhteistyökumppanit Onnittelevat 
30-vuotiasta Puuviestiä!

S O L U T I O N S  F O R  I N D U S T R Y

PSL Mikko Ruhberg 90x50mm

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
www.ledinek.com www.hundegger.de

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY Kiulukuja 4, 60550 NURMO

R-WOOD 
Koeajoimme erillaisia sormiteriä.

Kysy tuloksista 0400 642 057 
www.r-wood.net

Puusepänliike  M. Ruhberg Oy
www.ruhberg.fi

MUOTOPURISTUKSEN EDELLÄKÄVIJÄ

+358 44 737 4772
www.formesa.fi

MUOTOPURISTUKSEN EDELLÄKÄVIJÄ

MUOTOPURISTUKSEN
EDELLÄKÄVIJÄ

Vesalantie 5
24190 HALIKKO AS

RAMI AALTONEN

+358 44 737 4772
rami.aaltonen@formesa.fi
www.formesa.fi

Puuteollisuusyrittäjät ry onnittelee kannattajajäsentään 
Puuviesti – lehteä 30 vuotisesta historiastaan. 

Toivotamme onnea ja menestystä puualan parissa!
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Puuteollisuusyrittäjät ry on va-
linnut 2019 Puuteollisuusyri-
tykseksi joensuulaisen Kare-
lia-Ikkuna Oy:n.

– Arvostamme palkinnon kor-
kealle. Se on myös kollegojen 
tunnustus yrityksellemme, toi-
mitusjohtaja Otto Ahtonen sa-
noo.

Karelia-Ikkuna on 1991 perus-
tettu perheyritys. Molemmat 
perustajat ovat yhä toiminnas-
sa mukana. Kauko Ahtonen toi-
mii hallituksen puheenjohtaja-
na ja Vesa Silvennoinen myyn-
tijohtajana.

Perustajasukuja on yrityksessä 
jo toisessa sukupolvessa. Otto 
Ahtosen sisar Elli työskentelee 
talouspäällikkönä ja veli Juuso 
tuotantopäällikön tehtävissä. 
Ari Silvennoinen toimii myyn-
nin puolella.

Arvostettu ja 
reilu toimija
Palkitsemisen perusteissa to-
detaan, että Karelia-Ikkunan 

toiminta on vienyt koko alaa 
eteenpäin. Lisäksi yritys on ak-
tiivinen, arvostettu ja reilu toi-
mija alalla.

– Suomen suurin suomalaiso-
misteinen ikkunatehdas, joka 
on onnistunut kasvamaan voi-
makkaasti ja tekemään tulosta 
vahvasti kilpaillulla toimialalla, 
perusteluissa kiitetään.

Otto Ahtonen luonnehtii kasvua 
tasaiseksi ja hallituksi. Edelli-
sen tilikauden liikevaihto oli 
24,5 miljoonaa euroa. Tänä 
vuonna kasvun arvioidaan ole-
van kymmenen prosentin luok-
kaa.

100 000 ikkuna-
yksikköä vuodessa
Yrityksen päätuote on kaksi-
puitteinen sisäänpäin käänty-
vä puualumiini-ikkuna. Valitta-
vissa on useita erilaisia ikkuna-
malleja ja -tyyppejä. Tuotanto 
on lähes 100 000 ikkunayksik-
köä vuodessa. 

Karelia-Ikkuna Oy 
on vuoden 
Puuteollisuusyritys

Vesa Räty 
työskentelemässä 

puuosien 
maalauslinjalla.

Karelia-Ikkunan toimitusjohtaja Otto Ahtonen seuraa alumiinityöstökeskuksen 
toimintaa.
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Noin 6 000 m2:n suuruiset tilat ovat 
kahdessa eri kiinteistössä. Lisäksi Keri-
mäellä toimii kiinteitä ikkunoita valmis-
tava alihankkija. Lasin yritys ostaa Haa-
pajärveltä PL-Glas Oy:ltä.

Henkilöstön määrä on 85, josta tuotan-
nossa 72.

Omaa myyntihenkilöstöä täydentää ko-
ko maan kattava myyjäyritysten verkos-
to. Ikkunoita toimitetaan ympäri maata. 
Suurimpia markkina-alueita ovat pää-
kaupunkiseutu, Tampere ja muut kas-
vukeskukset.

Kodeissa herkällä alueella
Tuotannosta yli puolet menee korjausra-
kentamisen kohteisiin. Suurin asiakas-
ryhmä on taloyhtiöt. Ikkunoita toimite-
taan myös rakennusliikkeille, julkiselle 
sektorille ja yksityisille kuluttajille. 

Suuri osa toimituksista tapahtuu avai-
met käteen -periaatteella. Ahtonen ko-
rostaa laadukkaan tuotteen lisäksi hy-

vän palvelun merkitystä.

– Asennettaessa korjauskohteiden ikku-
noita ollaan ihmisten kodeissa herkäl-
lä alueella.

Asentamisessa yritys käyttää ulkopuoli-
sia yrityksiä, joista monet ovat pitkäai-
kaisia kumppaneita.

Asiakas on keskiössä
Ikkunoiden energiatehokkuus on paran-
tunut viime vuosina merkittävästi. Ener-
giapihiydessä puupuite on erinomainen, 
mutta suurin kehitys on tapahtunut la-
sissa.

– Energiankulutus on pudonnut jopa vii-
dennekseen 1980-lukuun verrattuna.

Yrityksen tuotesuunnittelun perustana 
on asiakaslähtöisyys. Esimerkiksi ta-
loyhtiöiden asukkaiden asiakaspalaute 
hyödynnetään systemaattisesti.

– Asiakkaille tärkeitä asioita ovat viihtyi-
syys ja helppokäyttöisyys. Myös ääne-

neristävyydessä suomalainen kaksipuit-
teinen ikkuna on korkeatasoinen, Ahto-
nen toteaa.

Myös ekologisuuden merkitys on lisään-
tynyt. Karelia-Ikkuna on siirtynyt lasi-
tuslistoissa PVC:stä puuvalmisteisiin.

Pitkälle viety automatisointi
Yritys ei valmista tuotteita varastoon 
vaan tilauksesta asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti. Karelia-Ikkunan jo pitkään 
käyttämä ikkunakohtainen tuotanto on 
Ahtosen mukaan olennainen asia hal-
littavuudessa, tehokkuudessa ja laadun 
varmistuksessa.

– Se on tärkeä, koska päivässä valmis-
tuu noin 400 asiakaskohtaisesti suunni-
teltua ikkunaa ja erillisiä osia on paljon.

Konelinjat on räätälöity yrityksen tarpei-
siin ja tuotanto on pitkälle automatisoi-
tu. Se varmistaa tuotannon sujuvuuden 
ja virheiden minimoinnin. 

Teksti: Tuulikki Huusko

Karelia-Ikkuna Oy:n Otto (oikealla) ja Kauko Ahtonen ottivat 17.5. vastaan vuoden 2019 Puuteollisuusyritys -palkinnon. 
Kukkia on ojentamassa Puuteollisuusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Ilkka Turpiainen. Nyt 21. kerran jaettu Lignum Fennicum 
-palkinto myönnetään alan johtavina toimijoina, edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä toimiville yrityksille. Puisen palkinnon 
on suunnitellut Mia Waire ja toteuttanut Pertti Lehtinen. 
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Kuhmon Ikkuna Oy:n resepti kireässä 
kilpailussa koostuu laadusta, yksilöli-
syydestä ja toimitusvarmuudesta. Pek-
ka ja Anja Kallion omistama yritys täyt-
ti 30 vuotta viime vuonna.

Kuhmon Ikkuna on vahvasti mukana ko-
ko maan ikkunamarkkinoilla sekä uu-
dis- että korjausrakentamisessa. Yrityk-
sen noin 3,5 miljoonan euron liikevaih-
dosta 60 prosenttia tulee rakennusliik-
keiltä.

Yrityksellä on myyntiedustajat Nurmi-
järvellä, Rovaniemellä ja Kajaanissa. 
Enin osa tuotannosta menee toisaalta 
Etelä-Suomeen ja toisaalta Pohjois-Suo-
meen, jossa lomarakentaminen pitää 
kysyntää yllä. Yritys toimittaa ikkunoita 
hirsitaloja valmistavalle PolarHouselle.

– Jotkut asiakassuhteet ovat kestäneet 
jopa parikymmentä vuotta. Sinä aika-
na on kehittynyt yhteinen tapa toimia 
ja meihin luotetaan toimittajana, Pek-
ka Kallio miettii.

Myös yksityiset kuluttajat ovat tärkeä 
asiakasryhmä. Kuhmon ja Rovaniemen 
lähialueella ikkunaremontti voidaan tar-
jota valmiiksi asennettuna. Palveluun 
voi tällöin sisältyä myös sälekaihdinten 
ja ristikoiden asennus. Asennuspalvelun 
hankkimista motivoi se, että verottaja 
hyväksyy työn kotitalousvähennyksenä.

Juhlan kunniaksi käpykakkua
Markkinatilanne on ollut koko Kuh-
mon Ikkunan toiminnan ajan haastava. 
1990-luvun alkuvuosia leimasi kulutus-
juhlien jälkeinen lama. Vuonna 2008 
alkoi useita vuosia kestänyt taantuma.

Pekka Kallio luonnehtii kilpailua erittäin 
kovaksi. Osa yrityksistä on joutunut lo-
pettamaan. Toisaalta markkinoille on 
yritysostojen kautta viime aikoina tullut 
myös ulkomaisia toimijoita.

– Vaikeista ajoista selviäminen on vaa-
tinut todella kovaa työtä, Kallio toteaa.

Vaikka helppoa ei ole ollut, Kalliota ei 
yrittäjäksi ryhtyminen kaduta.

– Tämä on tarjonnut meille uran. Taka-
na on pitkä ja hyvä työtaival, josta voi 
olla kiitollinen.

Pekka Kallio on tyytyväinen, että yritys 
on pystynyt tarjoamaan työtä myös ul-
kopuolisille. Myynnin ja hallinnon teh-
tävissä toimii kuusi henkilöä. Tällä het-
kellä tuotanto työllistää parikymmentä 
henkilöä.

– Viimeksi huhtikuun alussa palkkasim-
me neljä nuorta, Kallio kertoo.

Henkilöstö saa Pekka Kalliolta erityisen 
kiitoksen.

– Yhdessä on menty eteenpäin vaikei-
nakin aikoina.

Kolmekymmenvuotista taivalta ei yrityk-
sessä isommin juhlittu.

– Käpykakkua syötiin yhdessä. Se on 
meillä jokavuotinen perinne, Pekka Kal-
lio nauraa.

Yritysverkosto on tärkeä
Kuhmon Ikkuna valmistaa vuosittain 
noin 15 000 ikkunayksikköä. Se tarkoit-
taa 10 500 ikkunaa vuodessa ja keski-

Kuhmon Ikkuna valmistaa keskimäärin 40 ikku-
naa työpäivää kohti. Yritys on saanut työvoimaa 
hyvin, Pekka Kallio kertoo. 
Taustalla työskentelee Kimmo Kyllönen.

Kuhmon Ikkuna 
satsaa laatuun ja 
toimitusvarmuuteen
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määrin 40 ikkunaa työpäivää kohti. Ik-
kunatyyppien skaala on suuri, jotta asi-
akkaalle pystytään tarjoamaan yksilölli-
set ratkaisut.

– Yksi mielenkiintoisimmista kohteista 
oli toimitus Saamelaismuseoon, Kallio 
muistelee.

Yritys on PTY laatusertifioitu ja sillä on 
käytössä ISO 9001:2008 laadunhallin-
tajärjestelmä. Tuotekehitykseen on viime 
vuosina vaikuttanut energiatehokkuus-
määräysten kiristyminen. Ikkunat täyt-
tävät U-arvoltaan energiavaatimukset.

Valtaosa tuotannosta on puu-alumii-
ni-ikkunoita, joissa ulkopuoli on poltto-
maalattua alumiinia ja sisäpuite puuta. 
Puitteiden väri on vapaasti valittavissa. 
Ikkunoihin voi valita tarkoituksenmukai-
sen pintakäsittelyn ja kohteeseen par-
haiten sopivat helavaihtoehdot.

Perinteisten puuikkunoiden osuus tuo-
tannosta on noin kymmenen prosenttia.

Pekka Kallio pitää tärkeänä naapuris-
sa toimivan Woodpoliksen kehittämis-
työtä, jonka seurauksena Kuhmoon on 
syntynyt rakentajia monipuolisesti pal-

veleva puualan yritysverkosto.

– Olemme toimittaneet ikkunat esimer-
kiksi Rovaniemen kahdeksankerrok-
siseen Kelo-opiskelija-asuntolaan, jo-
ka rakennettiin Elementti Sampo Oy:n 
valmistamista CLT-asuntomoduuleista, 
Kallio mainitsee esimerkkinä.

Teksti: Tuulikki Huusko

Pekka Kallion 
johtama 
Kuhmon Ikkuna Oy 
täytti viime
vuonna 30 vuotta. 

Yritys toimittaa 
ikkunoita kaikkialle 
Suomeen.

Sami Ohtonen lasitustehtävissä 
Kuhmon Ikkunan tehtaalla.

Kuhmon Ikkunan liikevaihdosta 60 prosenttia tulee rakennusliikkeiltä. Monet asiakassuhteet 
ovat kestäneet pitkään.

Kuva: Kuhmon Ikkuna
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Nykyaikaisella tavalla yhteistyökykyi-
nen pohjalainen palvelulusteri pys-
tyy tarjoamaan puuseppäasiakkailleen 
paitsi maailman parhaita tarvemateri-
aaleja, myös hienon vuosittaisen asia-
kastapaamisen, jossa sosiaalinen kans-
sakäyminen tapahtuu ilman sähköistä 
välikättä: Puuseppäpäivät ovat hieno 
osoitus erikoisalalla toimivan yritysryp-
pään win-win osaamisesta. Perintei-
käs tapahtuma on pian kolmekymmen-
tä vuotias. Tänä vuonna myös sää suo-
si pohjalaista, leppoisaa ammattitapah-
tumaa.

Kaupallisten yritysten toimintakuvaan 
kuuluu tavaraopillisten tietojen jakami-
nen. Palveluklusterin kauppiaat eivät 
jättäneet tänäkään vuonna tilaisuutta 
käyttämättä, vaan jakoivat tärkeää in-
formaatiota alan tuotekirjosta osaavien 
yhteistyökumppaniensa avustamana.  
Uutuuksien ja jopa protovaiheessa ole-
vien tuotteiden esittelemisellä on suo-
ra vaikutus tukkuvarastojen palveluta-
soon: Myynnin argumentointiosaami-
nen vahvistuu ja materiaalitoiminnot 
saavat tärkeää ohjausta livenä asiak-

kailta. Pohjalaisyritysten palvelutason 
takeena on vuosikymmenten kokemus.  

Vuoden 2019 tapahtumaan osallistui: 
Awutek Oy, Helakeskus Oy, Helatukku 
Finland Oy, Kensapuu Oy, Pohjanmaan 
Liukuovi Oy, Mirka Oy, Rakennushelasto 
Oy, R Mokki Oy, Runkovarasto Oy, Savo 
Design and Technic Oy, Terätoimitus Oy, 
Mever Oy, HVL Oy.  Myös alan saksalai-
nen mammuttitoimija Hettich oli esillä 
pohjalaisnäyttelyssä Mokki-yhteistyön 
hedelmänä.

Runkovarasto
Juha Jaakkolan vetämä Runkovarasto 
Oy toimii uusissa tiloissa: Parinsadan 
metrin päässä entisestä toimipaikasta 
löytyi keittiökalusterunkojen varastoin-
tiin hienosti sopiva varastokokonaisuus, 
jossa tilaa vaativat trukkikuormat kulke-
vat esteettä ja kauppahuoneen toimitilat 
ovat käytännöllisiä ja saman katon alla.

Jaakkola on tyytyväinen uusiin tiloihin 
ja työhönsä: Hän sanoo alan kehitty-
neen myönteiseen suuntaan siten, et-
tä asiakkaat ovat laatutietoisia ja hyvin 
perillä tämän päivän mahdollisuuksista 
keittiötä suunniteltaessa. Keittiökaup-
paa ei tehdä hutaisemalla.  Keittiökaup-
pa on kotitalouksien hankinnoissa rei-

lusti arvokymmenikössä. Eteläpohjalai-
nen palveluklusteri pärjää hyvin asian-
tuntevien asiakkaiden kanssa.  

Kensapuu Oy:llä ja 
Savo Oy:llä infopiste 
Runkovaraston tiloissa 
Savo Oy on palvelualan johtavia toimi-
joita, joka pystyy varustamaan nyky-
aikaisia keittiöitä laadukkailla design-
tuotteilla. Myyntipäällikkö Vesa Jaak-
kola oli esittelyporukan vanhimpana.  
Myös yhtiön perustaja Harri Savo oli 
tutustumiskäynnillä Pohjanmaalla. Esil-
lä oli korkealuokkaista Grass-laatua ja 
Savo-ryhmän käytännön demonstraatio 
erityisesti saarekekeittiöön sopivasta li-
esituulettimesta, joka imaisee aktiivihii-
len läpi paistohajut alakautta. Makkarat 
maistuivat ja juttu luisti!

Kensapuu valmistaa korkealaatuisia ka-
lusteovikomponentteja, valmistusma-
teriaalina pääasiassa MDF-materiaali 
(medium-density fibreboard). Puolikova 
materiaali on eräs tae Kensapuun tuot-
teiden sopivuudesta sisustaviin kalus-
teisiin: Yhtiö on toimialallaan suurimpia 

Pohjalainen palveluklusteri profiloitui 
varhaiskeväisen perinteen mukaisesti

Toimitusjohtaja Heikki Savola / Rakennus-
helasto Oy esittelee Abloy:n elektronista 
kalustelukkojärjestelmää.

Olsan infopiste oli Helakeskuksen tiloissa.  
Infopisteella toimitusjohtaja Olli Luukkonen 
kertoi Olsan laadukkaista koneratkaisuista.

u Puuseppäpäivät Seinäjoella 4.-5.5.
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Pohjoismaissa.  Yhtiön profilointiin kuu-
luu seurata tiukasti alan kehitystä.   Se-
kä kotimaassa että vientiasiakkuuksissa 
Kensapuun markkinointi ja uutuuksien 
esittely loppukäyttäjille tapahtuu taval-
lisimmin keittiömyymälöissä. 

R Mokki Oy
R Mokki Oy on Seinäjoen seudun pal-
velukeskittymän vanhin toimija. Yhtiöllä 
on pitkä kokemus tuontikaupassa johta-
vien eurooppalaisten ja myös aasialais-
ten valmistajien asiakkaana. Yhtiö on 
myös resursseja säästävien win-win-so-
pimusten pioneeri.  Vaikuttavin esimerk-
ki on R Mokki Oy:n ja alan mammutti-
toimijan Hettichin välinen sopimus. Yh-
teistyö tuo Mokin asiakkaille maailman 
parhaita ja innovatiivisimpia tuotteita.  

Mokki Oy pystyy varustamaan vaativia 
kalustevalmistajia ja jälleenmyyjiä oi-
kealla kysynnän mukaisella varastoin-
nilla sekä tavaraopillisesti pätevällä ar-
gumentoinnilla. Yhtiön perustaja Rei-
jo Mokki menehtyi vuoden vaihteessa.  
Hän myi yhtiön substanssin toimivalle 
johdolle.  

Mever ja Awutek 
Mokin tiloissa
Awutekillä tiedetään, että puuseppä tar-
vitsee työssään nykyaikaisen konekan-
nan saavuttaakseen tuotteilleen riittä-
vän markkina-arvon. 

Konemyyjä Toni Hellman esitteli Mo-
kin tiloissa Awutekin konevalikoimas-
ta Marrin T70- tarkistussahaa ja nyky-
aikaista Vacumobil-purunpoistoimuria.  
Kiinnostusta herätti myös Awutekin uu-
sin edustus, reunaviilutuskoneiden ke-
hityksen ykkösnimi Holz-Her GmbH.   
Esillä oli Auriga -sarjan laite, joka au-
tomatiikallaan tekee reunanauhoituk-
sen valmiiksi kahdella viimeistely-yksi-
köllä. Modernissa koneessa on paljon 
patentoituja, vaativia toimintoja.  Awu-
tek on toimittanut kalustoteollisuudel-
le korkealaatuisia koneita ja laitteita jo 
40 vuotta.

Mever Oy on pohjalainen, laadukkaiden 
kodin säilytysjärjestelmien valmistaja. 
Yhtiö on kehittänyt nykypäivän vaati-
muksiin sopivan tuotepaletin. Meverin 
säilytysjärjestelmät ovat nykyaikaiseen 
sisustusajatteluun ja jätehuoltoon sopi-
via. Uutuutena oli Mokin tiloissa esillä 
Teema-hyllyjärjestelmä, joka kätevällä 
ja mielenkiintoisella tavalla hyödyntää 
astiankuivauskaapin tilankäyttöä. Me-
ver -tuotteita esitteli yrityksen markki-
nointijohtaja Harri Seppälä.

Suomen Helakeskus
Suomen Helakeskus on pohjalaisen pal-
veluklusterin keskeisiä toimijoita.  Toi-
mitusjohtaja Martti Niemi on tyytyväi-
nen Helakeskuksen toiminnan kehitty-
miseen. Hän haluaa alleviivata asiakas-
lähtöisen toimintatavan tärkeyttä, jossa 
myyntiä ja palvelua vauhdittavat jous-
tavuus ja nykypäivän vaatimukset täyt-
tävä logistiikka. 

- Osaava materiaalitoimittaja on tänä 
päivänä tärkeä tekijä kokonaiskustan-
nusten hallinnassa ja kalustevalmista-
jan toiminnan onnistumisessa, Martti 
Niemi sanoo.

Helakeskuksen toimivasta varastosta 
löytyy alan laajin valikoima ja parhaat 
tuotemerkit.  Puuseppäpäivien aikana 
hyvin positiivisen vaikutelman tekivät 
muiden uutuuksien lisäksi esim. Pelly 
-tuotteet. Tuotesarja käsittää korkealaa-
tuisen ja kattavan paletin kodin nyky-
vaatimusten mukaisesta säilytysjärjes-
telmästä ja mukavuutta lisäävistä toi-
mintamekanismeista.

Rakennushelasto Oy 
Rakennushelasto Oy on erikoisliike, jo-
ka kuuluu lujasti pohjalaiseen palvelu-
ryppääseen. Rakennushelaston palvelu-
paletti sopii erinomaisesti projekteihin, 
sillä yritys on käytännön puusepäntyön 
tunteva asiantuntijaliike.

 – Olemme todella tyytyväisiä yhteistyö-
kumppaneihimme, joiden mukanaolo li-
sää osaamistamme palveluliikkeenä ja 
on kaikkien etu. Asiakkaamme saavat 
helatuotteiden oston yhteydessä myös 
muita tarvikkeita ja työkaluja.  Yhteis-
työ win-win pohjalla on tehokasta ny-
kyaikaa, toteaa kokenut kauppias Heik-
ki Savola.

Aluepäällikkö Malin Sandberg /Pelly 
Components Ab esittelee monipuolista 
Pelly – säilytysjärjestelmää Helakeskuksen 
näyttelyssä.

Toimitusjohtaja Ari Pölkky /Helatukku Fin-
land esittelee monipuolista tuoteryhmää - 
Valaisimet ja Peilit! Helatukun monipuoli-
nen, trendikäs vedinmallisto.
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Mirkalla, HVL Oy:llä ja Terä-
toimitus Oy:llä infopiste Ra-
kennushelasto Oy:n tiloissa
Mirka on hiomatarvikkeita tuottava 
suuryritys, joka on ottanut huomioon 
aina puusepän tarpeet.   Tutut keltavä-
riset puunhiontaan ja viimeistelyyn tar-
koitetut tuotteet ovat olleet tuttuja väli-
neitä puusepille lopputuotteiden mark-
kina-arvoa kohottavissa viimeistelyissä. 

Puunkäsittelyssä Mirkan tuotepalettiin 
kuuluu tänä päivänä myös ansiokas sar-
ja työkaluja, jotka ovat Mirkan suunnit-
telemia ja myös valmistamia.  Laittei-
den toiminnassa on runsaasti oivalluk-
sia: Esimerkiksi nerokas Abranet -rat-
kaisu tuo pölyttömän työympäristön ja 
käyttäjä voi helposti seurata ilman tur-
hia taukoja työnsä jälkeä. Mirka -tuot-
teet ovat avainlipulla varmistettua laa-
tua.

Terätoimitus Lehtinen Oy:n infopisteel-
lä työskenteli Mikko Huttu esitellen yh-
tiön palvelua: Terätoimituksen tuoteva-

likoimasta löytyy hyvin kattavasti ratkai-
suja puuseppien terätarpeisiin. 

– Verkostoituminen alalla on lisännyt 
palveluvarmuutta, toteaa Mikko Huttu.

Terähuoltaja on aina puusepän mielui-
sa kaveri!

HVL Oy l Hollolan-Viilu ja Laminaatti Oy 
jakoi myös tietoja tarjonnastaan Raken-
nushelaston suojissa.  Yhtiö on 90-lu-
vulla perustettu perheyritys, jonka taus-
talla on verenperintönä vahvaa puusep-
päosaamista jo kolmessa sukupolvessa.  
HVL tekee puusepän toiveiden mukai-
sia räätälöityjä tuoteratkaisuja.  Yleisim-
mät puulajit yhtiö myy FSC- sertifioitu-
na, jolloin tuotteiden alkuperä on hyvin 
hoidetuissa metsälöissä.

Helatukku Finland Oy
Helatukun myyntiohjelma on hyvin mo-
nipuolinen kattaus sisustustuotteiden 
valmistajille ja suunnittelijoille. Yhti-
ön osto-osasto on huolehtinut yrityksen 
profiilista hienosti.  Helatukun näyttely-

huone on hyvin suunniteltu tila ideoil-
le ja tuotannollisten kysymyksien ratkai-
suille: Huomio on kiinnitetty sekä näyt-
tävyyteen että käytettävyyteen.  

Näyttelypäivinä jakoi toimitusjohtaja Ari 
Pölkky asiantuntijajoukkueensa kanssa 
infoa vierailleen. Pölkky halusi allevii-
vata muutamia tuoteryhmiä Helatukun 
laajassa tarjonnassa:

- Olemme edelläkävijöitä sisustusten 
valosuunnittelun alalla: LED-tekniikkaa 
on hyödynnetty spotteina ja nauhoina.  
Valosarjat, kuten esim. Slim LED-sar-
ja on suunniteltu kokonaisuutena niin, 
että ulkonäköä ei häiritse asennusosat 
tai kiinnittimet. Kaikissa tuoteryhmissä 
olemme kiinnittäneet tarkasti huomio-
ta laatuun ja myös valikoimiemme laa-
juuteen. Molemmat seikat ovat eduk-
si suunnittelijoille ja valmistaville asiak-
kaillemme ja ovat palvelukykymme pe-
rusteemoja, Ari Pölkky luettelee.

Teksti:Jorma Koivisto

Uudet hulppeat varastotilat sopivat erinomaisesti Runkovaraston toimin-
taan.

Myyntipäällikkö Vesa Jaakkola kertoo Savon Grass-tuotteista Run-
kovaraston uusissa tiloissa.

RAKENNUSPUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN RATKAISUT

www.finnbaum.com
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Koristeveistäjä Tero Hulkkosen teos on 
valmistunut vuonna 2019 ja materiaa-
leina on käytetty lehmusta ja koivua se-
kä puuvahaa. Koristeveistäjämestari ja 
puuseppä Tero Hulkkonen Taipalsaarel-
ta, valmistaa toiminimellään Veistovers-
tas T. Hulkkonen koristeveisto- ja intar-
siatöitä, tyylihuonekaluja sekä puuse-
päntöitä ja puisia sisustusratkaisuja. 

Koristeveisto- ja intarsiatyöt hän valmis-
taa perinteisesti mestarin ylpeydellä ja 
ammattitaidolla. Koristeveistotyöt veis-
tetään veistoraudoilla viiltävää tekniik-
kaa käyttäen, jolloin työstö on hiljaista 
sekä muodot jouhevia ja eläviä. Kaik-
ki työt Tero Hulkkonen valmistaa tilaus-
työnä ottaen huomioon asiakkaan tar-
peet ja vaatimukset niin, että hän voi 
olla lopputuloksesta tyytyväinen ja yl-
peä. Erityisesti on tärkeää tiedostaa, et-
tä työ on kestävästi ja laadukkaasti val-
mistettu.

Kilpailun voittajan valitsi SOK:n tai-
deasiantuntija FT Pauliina Littorin ylei-
sön äänestämän kolmen eniten ääniä 
saaneen teoksen joukosta. Palkinto jaet-
tiin toukokuussa 2019. Kilpailun voitta-
jan teos hankitaan SOK:n taidekokoel-
maan 3500 eurolla ja teos pääsee esil-
le SOK:n pääkonttoriin Helsingin Valli-
laan.

Tero Hulkkonen voitti S-Taidepalkintokilpailun 
2019 teoksellaan Kattaus

Taiteen ja kulttuurin tukeminen on yksi mer-
kittävä osa SOK:n vastuullisuustoimintaa. 
SOK:lla on kunniakas yli 90-vuotinen historia 
taidemesenaattina Suomessa ja se on yri-
tyksenä yksi vanhimmista taiteen tukijoista 
sekä määrätietoisen taidekokoelman kartut-
tajista.

Oy Woodim Finland Ltd juhlii tänä vuon-
na 25 vuotista taivaltaan. 
- Elokuussa 1994 aloitin yrittäjän ura-
ni, monen muun aloittavan yrittäjän ta-
voin, keittiön pöydän kulmalta, muistelee 
eläkkeelle lähtevä toimitusjohtaja Pekka 
Tarvajärvi. 
-Toimitin täysiä kontillisia ja autokuor-
mallisia puutavaraa ja puuviiluja suo-
malaiselle puusepänteollisuudelle, hän 
jatkaa.
2000-luvulla Woodimilla lisättiin panok-
sia myös viennin kehittämiseen ja ensim-
mäisen vuosikymmenen loppupuolella 
vielä massiivipuulevyjen maahantuontiin 
ja varastointiin. Viime vuosina on aloitet-
tu tuotteiden jatkojalostus. 
- Jalostustoimintaa hoitaa, pitkäaikaisel-
la kokemuksella ja ammattitaidolla, hy-
vä yhteistyökumppanimme Ecosilva Oy 
sekä alihankintaverkostomme ulkomail-
la, hän sanoo.
Muutama vuosi sitten Woodimin tuote-
valikoimaan otettiin vielä tammitynnyrit, 
joita toimitetaan kotimaiselle ja keski-Eu-

rooppalaiselle tislaamo- ja panimoteolli-
suudelle, koko ajan kasvavia määriä.
- Toimintamme perustuu hyvään asia-
kaspalveluun, sanoo Tarvajärvi.  Asiak-
kaan tarpeiden huomiointi, tuotteiden 
hyvä hinta laatu suhde, joustava logis-
tiikka ja vastuullisuus ovat meille avain-
kysymyksiä.

Jori Majava Oy Woodim 
Finland Ltd:n uusi keulahahmo 
Oy Woodim Finland Ltd:n toimitusjohta-
jaksi on 1.5.2019 alkaen nimitetty Jo-
ri Majava.  Woodimin perustajan Pekka 
Tarvajärven jäädessä eläkkeelle, toimi-
tusjohtajaksi siirtyy Jori Majava. Jori on 
työskennellyt yrityksessä 8 vuoden ajan; 
Ensin myyntipäällikkönä, kunnes viime 
vuosina Woodimin toiminta ja operaa-
tiot ovat siirtyneet vähitellen Jorin vas-
tuulle. Jori on koulutukseltaan metsäta-
lousinsinööri (amk) ja hän on toiminut 
puualalla koko uransa ajan. Jorilla on se-
kä alan kokemus että hyvät verkostot toi-
mintamme tukemiseksi. 
- Näen tämän hienona mahdollisuutena 

päästä vaikuttamaan toiminnan kasvuun 
ja menestykseen” Majava sanoo. Tarva-
järvi toimii vielä hallituksen jäsenenä 
eläkkeellä ollessaan.
Oy Woodim Finland Ltd on vuonna 1994 
perustettu johtava jalopuiden ja massii-
vipuisten liimalevyjen maahantuoja ja 
tukkuliike Lahdessa. Asiakaskuntaa ovat 
puusepänteollisuus, laivan- ja veneenra-
kennusteollisuus, keittiökalustevalmis-
tajat sekä jälleenmyyjät ja rakennustuo-
teteollisuus. Merkittävinä kohteina ovat 
mm. julkisten tilojen jalopuuratkaisut. 
Uusin tuoteryhmä on kuitupohjaisten le-
vyjen maahantuonti ja tukkukauppa. Yri-
tyksen liikevaihto on noin 5 miljoonaa 
euroa. 

Woodim 25 vuotta 
maasiivipuulevyjä ja tammitynnyreitä

Jori Majava
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Joka toinen vuosi järjestettävillä in-
terzum -messuilla riitti vipinää ja vils-
kettä aamusta iltaan. Messukäytävillä 
kuuli aikaisempia kertoja vähemmän 
itänaapurimme puhetta, kun taas Kau-
ko-idästä tulevia messuvieraita tuntuu 
olevan vuosi vuodelta enemmän. Myös 
espanjaa puhuvia ammattilaisia Ete-
lä-Amerikan maista oli entistä enem-
män.

Valoa kansalle
Helajätti Häfeleltä löytyi yksi messujen 
suurimmista osastoista, hulppeat 1480 

neliötä. Osaston teema kiteytyi kolmen 
aiheen ympärille; digitaalinen verkos-
toituminen, innovatiivinen huonekalu-
teknologia (helojen asennus tai kalus-
teiden kasaus ilman työkaluja) ja inte-
groidut ratkaisut (monipuoliset säilytys-
tilaratkaisut).

Perinteisten valaisimien, katkaisimien ja 
kaukosäätimien tilalle tuli jo edellisessä 
interzumissa esitelty BLE-boksi (Blue-
tooth Low Energy), joka mahdollistaa 
valojen ohjauksen kännykän avulla.

Tällä kertaa yleisön huomion varasti Hä-

felen viidennen sukupolven Loox5 LED 
-valaistusjärjestelmä. Itse asiassa jär-
jestelmä täysin uudistunut. Se on nyt 
entistä helpompi suunnitella, entistä 
helpompi asentaa ja entistä helpompi 
käyttää.

Järjestelmän ytimen muodostaa blue-
tooth-pohjaisen Mesh-verkon pieni si-
ru, jonka avulla voidaan yhdistää lan-
gattomasti kodin eri sähkölaitteet. Kän-
nykälle tai tabletille voi ladata ilmaisek-
si Häfele Connect Mesh applikaation, 
jonka avulla voi himmennellä keittiön 
valoja, vaihtaa olohuoneen valojen vä-
rimaailmaa, avata sähköisesti toimivia 
kaapin ovia jne.

Valaistukseen liittyi myös uutinen Nim-
bus -nimisen LED-valo- ja akustiikkayri-
tyksen liittämisestä Häfeleen. Nimbuk-
sen valikoimista löytyy arkkitehtonisten 
kohdevalojen lisäksi myös asuntojen 
yleisvalaistukseen soveltuvia LED-va-
loja.

Positiivinen vire 
interzumissa
Toukokuun lopulla Kölnissä järjestetyt huonekaluteollisuu-
den ja sisustusalan messut löivät entiset yleisöennätykset 
74.000 kävijällään ja runsaalla 1.800 näytteilleasettajallaan.

1. 2. 3. 4.

6.

7.

8. 9.

u Interzum 21.-24.5.
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Pientä mutta toimivaa
Entistä pienemmät asunnot kaupun-
geissa asettavat kalusteteollisuudelle 
uusia vaatimuksia. Pienten tilojen teho-
kas tilankäyttö olikin messujen yksi kan-
tava ajatus. Helavalmistaja Hettich vas-
tasi haasteeseen omalla Fascin(action) 
– hyödynnä tilaa -teemallaan ja osoitti, 
että vähemmän asuinpinta-alaa ei vält-
tämättä tarkoita vähäisempää asumisen 
laatua. Itse asiassahan tilanne on juu-
ri päinvastoin. Mitä vähemmän tilaa on 
käytettävissä, sitä harkitumpia sisustus- 
ja käyttöratkaisujen on oltava. Hettichin 
messuilla esittelemien ratkaisujen tar-
koituksena oli inspiroida messuvieraat 
toteuttamaan uusia ideoita omassa ka-
lustetuotannossaan. Joustavat säilytys-
tilaratkaisut muuntavat keittiösaarek-
keen pöydäksi, sohvan vuoteeksi, baa-
rin tarjoilupöydäksi, porrasaskelman 
kaapiksi jne.

Myös yksilöllisyys on vuosi vuodelta 
tärkeämpi tekijä ostoratkaisuja tekevil-
lä kuluttajilla. Yksi ratkaisumalli on Het-
tichin AvanTech YOU -vetolaatikkojär-

jestelmä, joka tarjoaa kalustevalmistajil-
le keinoja erottua kilpailijoistaan. Järjes-
telmä mahdollistaa solakan, pelkistetyn 
muotoilun, jossa ei tarvita näkyviä sää-
töruuveja tai peitelevyjä. Kaikkia alus-
takonseptin rakenneosia voidaan yh-
distää keskenään helposti. Puuvetolaa-
tikot asennetaan identtisiin kiskoihin, 
esimerkiksi ilman edessä olevaa etule-
vyä luomaan korostuksen keittiön muu-
ten suljetussa rungossa.

Läpivärjättyä koivuviilua 
Imatralta
Suomalainen CWP Coloured Wood Pro-
ducts oli interzumissa jo neljättä kertaa. 

Yrityksen tuotannosta menee toimitus-
johtaja Jussi Helveen mukaan tänä päi-
vänä vientiin valtaosa eli 80 %. 

– Kotimarkkina koostuu lähes pääasial-
lisesti teknisestä viilustamme. Päätuot-
teemmehan on edelleen asetukkiteh-
taille myytävä kivääritukkiaihio eli väri-
viilusta liimattu lankku. Ja niitä tehtai-
tahan ei Suomessa ole kovin montaa, 
joten päämarkkinat löytyvät ulkomailta.

Toisaalta kivääritukkiaihion osuus yri-
tyksen koko liikevaihdosta on noin ¾, 
joten tekniselle viilulle ollaan hakemas-
sa kasvua juuri mm. interzumista. 

– Ja kyllähän sisustustuoteteollisuus on 
hieman eri mittakaavassa kuin kiväärin-
perät, Helve naurahtaa.

Euroopassa CWP on ainoa kivääritukki-
laminaatin valmistaja, viilupuolella taas 
voidaan lähes kaikkia pintamateriaaleja 
pitää kilpailijoina. 

Raaka-aineenaan yritys käyttää 1,5 mm 
koivuviilua, joka läpivärjätään ja siitä lii-
mataan lankku. Lankusta puolestaan 
leikataan viilu, ja tästä johtuen jokai-
nen viilukerros ottaa väriä hiukan eri ta-
valla ja taittaa valoa eri lailla. CWP on-
kin maailman ainoa läpivärjätyn tekni-
senkoivuviilun valmistaja.

Kaiken kaikkiaan messuista jäi hyvä 
maku niin näytteilleasettajien kuin mes-
suvieraiden suuhun. Tästä on hyvä jat-
kaa seuraavilla interzum -messuilla 4.-
7.5.2021.
Teksti ja kuvat: Kimmo Janas

1. CWP:n uutuuksia oli aitoviilulaminaatin lisäksi 
myös toimitusjohtaja Jussi Helven esittelemät vii-
lujen uudet värisävyt.

2. Vuonna 2023 astuu EU:ssa voimaan uusi laki, 
joka velvoittaa taloudet ruokajätteen keräämiseen. 
IMA on kehittänyt ilmastoidun keräilyastian, jota 
voidaan käyttää kaikkien Euroopassa standardisoi-
tujen paperi- ja muovipussien kanssa.

3. Rakennushelasto Oy:n edustukseen kuuluvan 
ranskalaisen Cemon Moattin messu-uutuus oli 
200 kg kantava 3D-säätyvä piilosarana.

4. Blumin osastolta löytyi mielenkiintoisia ratkai-
suja uusiksi säilytyspaikoiksi. Tässä isännän sala-
kätkö olohuoneen sohvaan.

5. Porilainen Lanka ja Muovi Oy toi tyylikkäästi 
esille suomalaiset lähtökohtansa, ja osastolla riitti 
kiinnostuneita asiakkaita aamusta iltaan.

6. Yläkaapin klaffioven sarana Blumin Aventos HK 
top on nimensä mukaisesti kiinni katossa. Asennus 
käy perinteistä kätevämmin ja astekulman rajoi-
tukset onnistuvat vain yhdellä ruuvin säätämisellä.

7. Grassin saranauutuus Kinvaro T-Slim, joka su-
lautuu kalusteeseen lähes huomaamattomasti. 
Tehtaan insinöörit ovat saaneet tiivistettyä meka-
nismiin 12 millimetriin.

8. OpenUp -iskulauseen alla messuilla esiintynyt 
Vauth-Sagel esitteli omia ratkaisujaan pienen tilan 
hyödyntämiseen vaikkapa kotitoimistossa.

9. Kulmakaapin puolipyöreä karuselli on kevyt lii-
kutella ja perimmäisenkin kattilan saa helposti 
esille tässä Häfelen lankatuoteuutuudessa.

10. Ullakoiden muuttaminen asuinkäyttöön on 
yleistynyt kaupungeissa ja Hettichiltä löytyy rat-
kaisu katon reuna-alueiden hyödyntämiseen. Ea-
sys -elektromekaaninen järjestelmä vetimettö-
mään aukaisuun.

11. Salicelta on tulossa syksyllä uusi peiliovensa-
rana, jossa hidastin on integroitu saranan varteen. 
Ovi sulkeutuu pehmeästi ja äänettömästi.

12. Itä-Euroopan maat olivat voimakkaasti teke-
mässä tykö omaa saha- ja puulevyteollisuuttaan, 
mutta missä suomalaiset yrittäjät?

11.10.

5.

12.
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LIGNA on lunastanut paikkansa maa-
ilmanlaajuisena puunjalostusteollisuu-
den tapahtumana ja viimeisimpien 
innovaatioiden julkistamispaikkana, 
Deutsche Messe toimitusjohtaja Dr. 
Andreas Gruchow sanoi messujen jäl-
keen. 

- Keskittymällä digitointiin, automaa-
tioon, robotiikkaan ja vallankumouk-
sellisiin pintatekniikan sovelluksiin 
LIGNA: n näytteilleasettajat olivat he-
kin merkittävässä roolissa teknologian 
edistämisessä, hän jatkaa.

- LIGNA 2019 osoitti, että olemme ot-
taneet suuren askeleen eteenpäin di-
gitaalisen puunjalostuksen suuntaan 
ja että kiinnostus edistynyttä teknolo-
giaa kohtaan on korkea kaikkialla maa-
ilmassa, kommentoi Pekka Paasivaara, 
Saksan puuntyöstökoneiden valmistaji-
en liiton puheenjohtaja, toimitusjohta-
ja, HOMAG Group AG ja Dürr AG: n hal-
lituksen jäsen. 

- On todella hämmästyttävää tavata 
niin monia asiakkaita ympäri maail-

maa. Näyttelyssä olevat uudet ratkaisut 
ovat merkityksellisiä niin pienille yrityk-
sille kuin suurille teollisuusprosessoreil-
le, hän jatkaa.

LIGNA toi Hannoveriin yli 90 000 kä-
vijää yli 100 maasta tutustumaan alan 
uusimpiin innovaatioihin. LIGNAn mes-
sut ovat yhä kansainvälisempiä, ja jär-
jestäjät olivat myös erityisen tyytyväi-
siä Pohjois-Amerikan ja Kaakkois-Aa-
sian osallistujien määrän kasvuun. 

Awutekin päämiehet 
vahvasti esillä
Awutekin päämiehet olivat vahvasti 
esillä puuntyöstöalan vuoden suurim-
milla messuilla Hannoverissa. LIGNAS-
SA WEINIG esitteli päivittäin massiivi-
sella osastollaan täydellisen tuotanto-
linjan aina raakamateriaalin työstöstä 
lopputuotteeseen. Linjastossa oli näh-
tävillä esimerkiksi uusi maailman no-
pein optimoiva katkaisusaha OptiCut 
550 Quantum. Tuotantolinjan ohella 
maailman suurin höyläkonevalmistaja 
WEINIG esitteli uuden suurtehohöylän 

Hydromat 4300:sen ja syyskuus-
sa Jyväskylän Puumessuilla Awutekin 
osastolla nähtävillä olevan Powermat 
3000:sen. 

Perinteikkään Holz-Her:in osastolla oli 
nähtävillä mielenkiintoisia ratkaisuja eri 
materiaalien työstöihin. Nähtävillä oli 
ratkaisuja esimerkiksi reunalistoituk-
seen, CNC-työstöihin ja tuotannonoh-
jaukseen. 

- Awutek ja Holz-Her solmivat vuoden-
vaihteessa saumattoman yhteistyösopi-
muksen, jotta Awutek voi tarjota entis-
täkin parempia ratkaisuja asiakkailleen, 
kertoo Janne Keskinen Awutekilta.

LIGNA 2019 vakuutti 
uutuuksillaan ja kansainvälisyydellään

Powermat3000
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Edition reunalistoituskone: LUMINA

REUNAN-
LISTOITUKSEN 

PATENTTI 
INNOVAATIO 

Format-4
Format-4 on lanseerannut reu-
nalistoituskoneisiinsa saatavil-
le ainutlaatuisen ja patentoi-
dun Format-4  GlueBox PUR- 
liimanauhayksikön. 

Yksikkö on valmistettu yhteis-
työssä liimavalmistaja Jowatin 
kanssa. Etuina yksikön käytös-
sä on mm. seuraavat asiat: so-
veltuu kaikille reunanauhoille, 
käyttövalmis 90 sekunnissa, ei 
puhdistuksen tarvetta, ääne-
tön ja poistaa kaikki tunnetut 
PUR-listoituksen ongelmat.

PUR-liiman (polyuretaani) 
edut verrattuna perinteiseen 
EVA-liimaan ovat hyvä jälki-
lämmön kesto (lattialiesien 
vierustat ym.), kosteudenkes-
to (Kh-kalusteet), pieni liiman 
kulutus, näkymätön liimasau-
ma Suomen edustus OLSA Ay.

Felder Group lanseerasi messuilla paten-
toidun PUR-liimanauha yksikön listakonei-
siin. Yksiköllä varustettu kone on käyttöön-
ottovalmis ainoastaan 90 sekunnissa. Yk-
sikkö ei vaadi puhdistusta käyttökertojen 
välissä.

Olsa päämiehen Felderin 
osastolla uutuuksia

Yksi monista kohokohdista Holz-Her:in 
osastolla oli täydellistä nollasaumaus-
tekniikkaa laserlistoitukseen ja PUR-lii-
maukseen tarjoava LUMINA 1596 4.0

Penopen oma osasto 
oli menestys

Useimmat Format-4 malliston palkkisa-
hoista, CNC-keskuksista ja isommista lis-
takoneista on mahdollista varustaa yhdes-
sä tai erikseen joko automaattivarastolla 
tai syöttö/purkurobotilla. 

Lisää LIGNASTA seuraavassa 

Puuviesti 5-6 messulehdessä.

Patentoitu automaattisella tur-
vaominaisuudella varustettu For-
mat-4 pyörösaha havaitsee auto-
maattisesti mahdollisen vaaratilan-
teen esim. sormien osuessa terään. 
Tämän havaittuaan kone laskee 
pyörivän terän ”salaman nopeasti” 
työpinnan alapuolelle ja pysäyttää 
koneen.

Weinigin osaston komponenttilinja, joka si-
sälsi höyläyksen, skannauksen, katkaisun 
ja sormijatkoslinjan, herätti suurta mielen-
kiintoa Ligna-messuilla. Lisäksi 50-vuotis-
ta taivaltaan juhlistavan Biessen valtavalla 
osastolla oli tuttuun tyyliin paljon toimintaa 
ja kiinnostuneita silmäpareja.

Penope -taloteollisuuden koneet ja laitteet 
esiteltiin ensimmäistä kertaa LIGNA -mes-
suilla. Oma osasto oli menestys ja se kiin-
nosti niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia 
kävijöitä.
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Kontiotuote oli Jalo Poijulan mukaan 
vuonna 1989 hirsitalotehtaiden ”kes-
kisarjaa” ja kotimaassa tunnettu tuo-
temerkki. Vientiä oli lähinnä Keski-Eu-
rooppaan. Norjassa oli tytäryhtiö, joka 
myöhemmin lopetettiin.

Poijulan mielestä 1989 oli hyvä ajan-
kohta aloittaa toimitusjohtajana. Kulu-
nut vuosikymmen oli ollut vaikea, mut-
ta tilanne koheni rakentamisen buumin 
heijastuessa hirsitaloteollisuuteen. 

Ministerin lupaus ei pitänyt
Talouden kuumina vuosina erityisesti 
Levillä ja Rukalla oli vilkasta tunturira-
kentamista. Mökkien arvo nousi kohis-
ten, ja yritykset hankkivat niitä sijoitus-
kohteiksi. Poijulakin pohti asiaa konser-
ninjohtaja Veijo Sydänmetsän kanssa.

- Veijo kuitenkin sanoi, että touhu näyt-
tää niin hurjalta, että eiköhän pysytä 
teollisuusalueen sisällä!

Se oli viisas päätös, sillä suhdanteet 
heikkenivät. Rakentaminen hiipui ja ar-
vot laskivat. Lainaa ei saanut tai aina-
kin sen korko oli pilvissä. Kontiotuote oli 
osa Pyhännän Rakennustuotteen kon-
sernia, jolla oli valuuttalainaa. Siitä tu-
li ongelmia, kun markka laitettiin kellu-
maan ja devalvoitiin.

- Pohdimme lainojen suojaamista. Niin 
ei tehty, kun ministeri Kauko Juhanta-
lo lupasi, että devalvaatiota ei tule. Sii-
tä parin päivän päästä tuli tieto deval-
voinnista, Poijula muistelee.

Vuonna 1992 lama koetteli toden teol-
la. Liikevaihto putosi melkein puoleen ja 

käyttökate jäi miinukselle. Kustannuk-
sia painettiin alas, työntekijöitä lomau-
tettiin ja irtisanottiinkin.

- Tuntui, että tästä ei toivuta ikinä.

Kassaa kartutettiin myymällä korkea-
suhdanteen aikana kasvaneita varasto-
ja. Apua tuli yhtiön sahalta, sillä saha-
tavaran vienti veti markan heikennyttyä.

Lama ohjasi tehokkuuteen
Lama pakotti tehostamaan toimintaa. 
Yritys aloitti konelinjaston automati-
soinnin ja käynnisti yhdessä kaupun-
gin kanssa autocad-koulutuksen suun-
nittelijoille.

Kun talous kääntyi nousuun, alkoi la-
ma-aikana syntynyt rakentamisen vaje 
purkautua. Entistä paremmassa kun-
nossa ollut Kontiotuote tuotti jo 1993 
voittoa ja teki pian ennätystuloksen.

Siirtyminen euroon vuosituhannen vaih-
teessa vakiinnutti Poijulan mukaan vien-
tiä. Sopimuksia ei enää tarvinnut suo-
jata valuuttariskeiltä. Vienti olikin laa-
jentunut, ja hirsitaloja meni esimerkik-
si Japaniin.

Saksan ja Keski-Euroopan markkinat 
vaativat sopeutumista. Suomalainen 
hirsi oli menestynyt siellä pitkälti alhai-

Kontiotuote kasvoi 
maailman suurimmaksi 
hirsitalovalmistajaksi
Teollisuusneuvos Jalo Poijula aloitti Pudasjärvellä 
toimivan Kontiotuotteen toimitusjohtajana 1989. 

Kuluneen 30 vuoden aikana yritys on kasvanut 
maailman suurimmaksi hirsitalovalmistajaksi.

Kontiotuote otti tänä vuonna käyttöön uuden 
painumatonta hirttä valmistavan tuotantolinjan.
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sen hinnan ansiosta. Valuutan vahvis-
tuessa hintaetu meni, ja suomalaistalot 
olivat jopa kalliimpia kuin saksalaiset.

- Opimme silloin paljon tuotekehitykses-
tä, asiakkuuksien hoitamisesta ja kult-
tuurien tuntemuksesta, Poijula sum-
maa.

2008 alkaneen finanssikriisin vaikutuk-
set tulivat Kontiotuotteelle pikkuhiljaa 
yrityksen pitkän tilauskannan vuoksi. 
Muutama vuosi oli pärjätty ilman alalle 
tyypillisiä talviajan lomautuksia tuotan-
nossa, mutta finanssikriisin jälkeen nii-
tä piti tehdä.

2014 tapahtunutta Krimin valtausta 
seuranneilla EU:n pakotteilla ja Venä-
jän vastapakotteilla on ollut suuri vaiku-
tus. Venäjän-vienti romahti 5,5 miljoo-
nan euron tasolta alle miljoonaan, mikä 
tarkoittaa yrityksessä noin 20 työpaik-
kaa. Korvaavia markkinoita on haettu 
erityisesti kotimaasta.

Hermostuttava 2000-luku
2000-luku on ollut Poijulan mukaan 
hirsitaloteollisuudelle hermostuttava. 
Energiatehokkuusmääräysten kiristämi-
nen uhkasi lopettaa koko toimialan, kun 
hirrelle aiottiin vaatia lisäeritystä. Alan 
yhteistyöjärjestö Hirsitaloteollisuus ry 
teki laskelmia hirren energiatehokkuu-
desta ja kyvystä toimia pitkäaikaisena 
hiilivarastona.

- Onneksi virkamiehet ymmärsivät las-
kelmat sen jälkeen, kun Aalto-yliopisto 
oli vahvistanut ne oikeiksi.

Kaupunkirakentamista hiersi se, et-
tä rakennusvalvontaviranomaiset eivät 
halunneet perinteisiä hirsitaloja. Yrityk-
set tarttuivat toimeen ja kartoittivat ra-
kennustarkastajilta ja kaavoittajilta, mil-
laisia kaupunkitalojen pitäisi olla. Ark-
kitehdit suunnittelivat tietojen pohjalta 
uusia malleja. Kuluttajat eivät kuiten-
kaan niihin heti mieltyneet, vaan kai-
pasivat perinteisiä hirsitaloja.

Homekeskustelu 
nosti arvostuksen
Viime vuosien keskustelu koulujen, päi-
väkotien ja muiden julkisten tilojen ho-
meongelmista on nostanut puuraken-
tamisen uudelle tasolle ja tuonut esille 
sen etuja. Pudasjärven kaupunki on ol-
lut edelläkävijä rakennuttamalla muun 
muassa Hirsikampuksen.

Hirsitalovalmistajat ovat löytäneet uu-
den asiakaskunnan julkiselta sektorilta. 
Homekeskustelu on heijastunut myös 
kuluttajapuolelle. Hirsitalojen suosio 
kasvaa ja ne ovat tulleet nyt kaupun-
keihinkin.

Painumaton hirsi on lisännyt rakennus-
liikkeiden kiinnostusta.

- Pitkälle viety esivalmistus nopeuttaa 
rakentamista, tehostaa kuljetusta ja pie-
nentää työmaiden materiaalihukkaa, 
Jalo Poijula tiivistää.

Teksti: Tuulikki Huusko

Moderni hirsitalo.

Hirren työstöä vuonna 2019. Hirren työstöä 1980-luvulla.

Vapaa-ajan asunto 1980-luvulta.

Jalo Poijula, Kontiotuote Oy:n 
toimitusjohtaja 1989 – 2017 
(tuotantopäällikkö 1984 – 1988). 
Hirsitaloteollisuus ry:n hallituksen 
jäsen 1990 – 2017, puheenjohtaja 
2010 – 2013. Teollisuusneuvoksen 
arvo 1.12.2017.

Kontiotuote Oy:
Liikevaihto: 1988 9,5 milj. euroa ja 
2017 57,4 milj. euroa.

Voitto 1988:  0,2 milj. euroa ja 
2017 1,9 milj. euroa.

Henkilöstö: 1988 lopussa 112 ja 
2017 lopussa 213.

Kuvat: Kontiotuote
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Puuteollisuusyrittäjät kokoontuivat Van-
taalle viettämään perinteistä vuosiko-
kousviikonloppua golfkisoineen. Hyvin 
hoidetun yhdistyksen kokous meni läpi 
rautaisella rutiinilla kokeneen kokous-
puheenjohtajan Esa Pohjosen kumau-
tellessa kohta kohdalta asiat pakettiin. 
Talouteen oli saatu jopa säästöjä ja toi-
minta, hyväksi havaittu, jatkuu entisel-
lään. Tai ei ihan sentään. Isohko jäsen-
maksu Puutuoteteollisuus ry:n kanssa 
on tuottanut ja tuottaa sellaista yhteis-
työn hedelmää, ettei sitä pienehkö yh-
distys yksin saisi järjestettyä. Yhteistyö 
pitää sisällään niin kohderyhmille suun-
nattua koulutusta kuin suurempia yhtei-
siä hankkeitakin. Tämän vuoden pää-
teemaksi kohosi puusepänteollisuuden 
imago -kampanja. Ajankohta on vähin-
täänkin oikea, sillä puun ekologisuus 
tiedostetaan yhä useammassa koh-
teessa.

Uusiutuva ja ekologinen puu
Me puun puolesta puhujat tiedämme, 
että puu on uusiutuva luonnonvara, jon-
ka hyödyntäminen rakentamisessa ku-
luttaa energiaa ja kuormittaa ympä-
ristöä huomattavasti vähemmän kuin 
esimerkiksi teräksen, tiilen, alumii-
nin, muovien tai betonin käyttö. Mut-
ta saadaksemme yhä useamman ihmi-
sen puhumaan puun puolesta, meidän 
on rummutettava ja tuotava puun erin-
omaisia ominaisuuksia jatkuvasti esiin. 
Puutuotteiden suosimisella on positiivi-
sia vaikutuksia ilmastomuutoksen jar-
ruttamiselle, ilman ja vesistöjen puh-
taudelle sekä maan työllisyydelle ja ta-
loudelle. Sen lisäksi, että puisten tuot-
teiden ja rakennustuotteiden valmistus 

tuottaa hyvin vähän hiilidioksidipäästö-
jä, ne myös sitovat rakenteisiinsa hii-
lidioksidia. Näihin faktoihin verraten 
puun ja puuteollisuuden imago on hä-
vyttömän alhaalla. Ja juuri tähän on-
gelmaan ollaan nyt puuttumassa isol-
la otteella.

Puu Heurekassa 2020
Vuosi 2020 voitaisiin alan toimijoiden 
kesken nimetä puun vuodeksi, sillä ensi 
vuoden aikana puusta puhutaan enem-
män kuin aikoihin. Heurekaan on tulos-
sa teemaan sopiva näyttely, jossa puu 
materiaalina, rakennuksissa, kouluissa 
tuodaan vahvasti esiin. Esille tulee eri 
puulajien näyttely ja siihen samaan yh-
teyteen tuote-esittelyjä. Koko näyttely 
on kattava vastaus kysymykselle: mis-
tä puusta ja mitä? 

Puun riittävyydestä ja hakkuista käy-
dään julkisuudessa ankaraa keskuste-
lua, joka värittyy useimmiten tunteiden, 
ei faktojen perusteella. 

Kuitenkin Suomen ja Euroopan met-
sien vuotuinen kasvu on huomattavasti 
enemmän kuin poistuma. Kymmenes-
sä tunnissa metsät kasvavat nimittäin 
saman verran, kuin koko Suomen vuo-
tuisen asuntotuotannon rakentamiseen 
kokonaan puusta tarvittaisiin. Kestävän 
metsänhoidon tuloksena Suomen met-
sien puuston tilavuus on nyt suurem-
pi kuin koskaan. Ja tätä Suomessa on 
osattu tehdä vuosia, kasvattaa kestä-
västi puuta.

Puuteollisuusyrittäjien 
kokous 2020
Ja takaisin kokousasioihin. Tämän vuo-
den Vantaan vuosikokous oli kenraali-
harjoitus, sillä ensi vuonna kokous jär-
jestetään Vantaalla, tarkemmin sanottu-
na kevään Puu-näyttelyn ohessa Heure-
kassa. Samaan aikaan ohjelmaan tulee 
ammattiasiaa puusta, alan suurimmat 
konsernit esittäytyvät, työklinikoissa on 
työnäytöksiä – ohjelma on vielä ideata-

solla ja vuoden mittaan ohjelma konkre-
tisoituu. Lisäksi päivään suunnitellaan 
vielä suurta arkkitehtitapahtumaa. Puu-
sepänteollisuudella on elämänsä tilai-
suus nostaa profiiliaan. Elinkaaren-
sa loppuun tulleet puutuotteet voidaan 
kierrättää tai muuttaa energiaksi. Puus-
ta saatu energia on uusiutuvaa energi-
aa, joka korvaa fossiilisia polttoaineita. 
Puu on parasta ja viimeistään ensi ke-
väänä kaikkien pitäisi olla tätä viestiä 
viemässä Vantaalla.

Ilkka Turpiainen valittiin jatkoon
Puuteollisuusyrittäjät ry:n kokousväki 
valitsi Ilkka Turpiaisen jatkopestille pu-
heenjohtajana. Hallituksessa jatkavat 
varapuheenjohtaja Esa Pohjonen, ra-
kennuspuumandaatilla Mikko Haapa-
la, huonekalumandaatilla Kimmo Sep-
pänen, komponenttimandaatilla Jali 
Somppi. Lisäksi hallituksessa jatkavat 
Marko Mäkinen Kankarin Kaluste, Ant-
ti Korkea-Aho Artopine, Mika Koskinen 
Paimion Puupojat. Jatkamaan hallitus-
työskentelyä valittiin Janne Lehtonen, 
Olli Toiviainen, Harri Huusko ja Pekka 
Väre. Uutena aloittaa Jarno Möttönen 
Kaluste-Kolmiosta.

Haasteita hallituksella tulee olemaan, 
sillä Puuteollisuusyrittäjät ry:n jäsen-
määrä on 10 vuodessa puolittunut, toi-
saalta jäsenyritysten koko on kasvanut. 
Alan yksi haaste on myös, mistä jatka-
jat eläköityville yrityksille?

Puuteollisuusyrittäjät 
puun imagokampanjointiin

Jarmo Yrjölä Raision Puusepät esittelee 
puista kelloa, ja Pekka Hietalalle Nomart 
Oy:ltä yhteistyökumppanien esittelyalueella.

Ilkka Turpiainen jatkaa puheenjohtajana yk-
simielisesti valittuna.

u Puuteollisuusyrittäjien vuosikokous
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Puuteollisuusyrittäjät ry on 
suunnittelemassa yhdessä 
Ornamon kanssa puuhuo-
nekalujen muotoilukilpailua 
suunnittelijoille, muotoili-
joille ja oppilaitoksille. Idea 
lähti yrittäjien tarpeesta teh-
dä jatkuvaa tuotekehitystä. 
Ympäristöministeriö on jo 
pitkään oltu huolestuneita 
puun käytön vähenemises-
tä ja haluttiin miettiä miten 
puun jalostusastetta voitai-
siin nostaa. Yhteisesti toi-
mijoiden kesken päätettiin 
aloittaa puun monikäyttöi-
syyttä tukeva puuhuoneka-
lujen muotoilukilpailu. Kil-
pailun toivotaan kokoavan 

yhteen huonekalualan val-
mistajat sekä muotoiluam-
mattilaiset ja -opiskelijat. 

- Suomessa on paljon osaa-

mista puualalla, muotoilus-
sa ja arkkitehtuurissa, mut-
ta yhteistyö on teollisuuden 
ja muotoilijoiden kesken on 
liian vähäistä, toteaa työ-

nimellä ”Muotoilu 2020” 
-kilpailun kilpailusihteerik-
si valittu Petri Pajumäki. 
-Tavoitteemme ei jää muo-
toilukilpailun tulosten jul-
kistamiseen 2020, vaan tä-
mä tulee olemaan vasta al-
kusoittoa. Siksi yrityksien 
kannattaa nyt hypätä junaan 
mukaan – matka alkaa Ha-
bitaressa 2019, Pajumäki 
jatkaa.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
info@projecta.fi www.projecta.fi

Pyöriikö nurkissasi vielä ikivanha saha? Ilmianna sahasi 

(support@projecta.fi), etsimme Suomen vanhinta Altendorf- 

sahaa. Vanhimman sahan omistajalle on luvassa mainetta 

ja mammonaa.
Projecta on tehnyt 

yhteistyö
tä yli 50 v

uotta 

Altendorfin kanssa.

Projecta (73 v.) 
ja Altendorf 

(113 v.) 
onnittelevat 30-

vuotiasta Puuviestiä!

”mainos vuodelta 1976”

UUDET SAHAT 

MESSUHINTAAN 

SUORAAN VARASTOSTAMME, 

KYSY LISÄÄ!

Altendorf-tarkistuspyörösaha on tunnetusti kestävä 
ja huippulaatuinen. Vaikka se kestääkin vuosikym-
meniä, kannattaa konekanta silti päivittää nykyaikaan. 
Valitse Altendorf – tarkistuspyörösahojen Rolls-Royce!

Puuhuonekalujen muotoilukilpailu

Lisää kuvia ja uutisia PTY kevätkokous viikonlopusta  www.puuviesti.fi

Petri Pajumäki ja Janne Liias 
ideoivat Muotoilu 2020 -
kilpailua ensi vuodelle.
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Tuusniemellä on laadittu kunnan teollisuusalueen kehittämi-
seksi liiketoimintaekosysteemin konsepti puun- ja biojalos-
tukseen. Kyseessä on pienimuotoinen systeemi, joka soveltuu 
hyvien yhteyksien ja verkostojen pienten paikkakuntien kon-
septiksi. Tuusniemellä konsepti on nähty toteuttamiskelpoi-
sena ja siihen on saatu mukaan myös Itä-Suomen yliopiston 
soveltavan fysiikan laitos - Sib Labs on tehnyt hyvää työtä bi-
ojalostuksen tki-toiminnan ja yritysyhteyksien edistämiseksi.

- Keskeisenä yrityksenä konseptin toteuttamisessa on ollut 
Tuusniemellä sijaitseva moderni vientihöyläämö, jonka lii-
ketoiminta on nyt myynnissä. Sen omistaja on luopumassa 
höyläämön liiketoiminnasta, koska hänen omasta perhees-
tään ei löydy Tuusniemen yritystoiminnalle jatkajaa. Toimi-
van konseptin luomiseksi tarvitsemme höyläämölle ostajan, 
joka on valmis jatkamaan täällä paikan päällä sen toimintaa 
ja joka olisi myös yhteistyöhaluinen tämän konseptin yhden 
palasen toteuttamisessa. Muita palasia siihen liittyy mm. pie-
nimuotoinen sahaustoiminta n. 20.000 m³ valmista sahata-
varaa vuodessa. Tämä tulisi osittain höyläämön tarpeisiin ja 
osa myytäisiin muualle. Ja sivuvirroillekin meillä on suunni-
telma, kertoo Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja Tui-
ja Valta, jonka mukaan konseptia toteuttamaan haetaan sekä 
höyläämö- että sahayrittäjää.

Tuusniemen kunta on parhaillaan laajentamassa teollisuus-
aluetta ja yhdistämässä Kankaalan ja Sepäntien teollisuus-
alueet toisiinsa. Tulossa on n. 20 hehtaaria uutta teollisuus-
aluetta valtatie 9-varrelle - Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja 
Joensuun kampusten keskipisteeseen - Koillis-Savon talous-
metsien, n. 1,0 miljoonan kuutiometrin vuosittaisten hakkui-
den äärelle. Tuusniemen teollisuusalueelta on matkaa Kuopi-
oon 59 km ja Joensuuhun 78 km. Nykyiset teollisuusalueella 
olevat yritykset ovat Lahden Rakennustarvike Oy:n höyläämö, 
EiKala Oy, Metsäkoneurakointi Voutilainen Oy, Sawon Novas 
Oy, Sähkö Oku ja Tuusniemen Aluelämpö Oy.

Sivuvirta raaka-aineeksi
Puun- ja biojalostuksen liiketoimintaekosysteemin suunnitel-
mista kerrottiin Tuusniemellä huhtikuun puolivälissä. Tietoa 
olivat jakamassa ja näkemyksiään olivat kertomassa kunnan-
johtaja Timo Kiviluoma, Tuusniemen Teollisuus Oy:n toimi-
tusjohtaja Tuija Valta, Suomen Sahayrittäjät Ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja Timo Ripatti, professori Reijo Lappalai-
nen Itä-Suomen yliopistosta, toimitusjohtaja Kasperi Vuorikari 
Paunikko Trade Oy:stä, puutuotealan konsultti Heikki Kok-
konen Timbernet Oy:stä, Tuusniemen kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Jorma Voutilainen, Tuusniemen Teollisuus Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Heimo Räsänen ja tuotantovastaa-
va Juha Räsänen Lahden Rakennustarvike Oy:stä.

Lahden Rakennustarvike Oy valmistaa Tuusniemellä erikois-
lattialautaa ja -paneelia sekä rakennuslistoja lähinnä vientiin. 
Höyläämöllä on moderni tuotantolinja, joka sisältää höylän, 

tuplavannesahan, kutistekalvolinjan, päätyponttauslinjaston 
ja sormijatkoslinjan, jossa on horisontaalinen, kameralla va-
rustettu katkaisulinja. Terähuolto on tietokoneohjattu. Höylää-
möllä on käytössään kaksi kuivaamoa ja oma lämpökeskus.

Liiketoimintaekosysteemin mitoitusperusteeksi on otettu 
alueella sijaitsevan valmiin kuivauskapasiteetin eli 20.000 
m³ vuodessa valmista sahatavaraa sahaava linjasto. Toimin-
tamallissa höyläämön kannattavuus paranee sahatavaran 
saatavuuden ja sivuvirtojen säästyneiden maantiekuljetusten 
osalta. Myös sahan sivuvirtojen käyttö jatkojalostuksessa pa-
rantaa toiminnan kannattavuutta. Laajempi puunjalostuksen 
tarkastelu on järkevää Sepäntien-Kankaalan alueen kehittä-
misen kannalta, koska alueella olisi sahauskelpoista tukkia 
hyvin saatavilla. Suunnitellun mallin mukaisesti toisen sivu-
virta olisi toiselle raaka-aine.

”Uusien biojalostukseen pohjautuvien liiketoimintamahdolli-
suuksien selvittäminen” -hankkeen aikana Tuusniemellä on 
selvitetty teollisuusalueen nykyisiin ja suunnitteilla oleviin lii-
ketoimintoihin liittyvät liiketoimintojen rajapinnat, yhteistyö-
mahdollisuudet ja niihin kytkeytyvät biojalostuksen mahdol-
lisuudet - näistä esimerkkeinä ovat materiaalivirrat, energian-
tarve ja logistiikka. Kartoituksen ja toteutettavuusselvityksen 
perusteella on laadittu toimintamalli biojalostuksen tuotan-
non verkostoineen ylös ajamiseksi.

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Puun- ja biojalostuksen liike-
toimintaekosysteemi Tuusniemelle

Itä-Suomen yliopiston professo-
ri Reijo Lappalainen kertoi muun 

muassa Itävallan ekosysteemiajat-
telusta, jossa keulakuvaksi on otet-
tu Arnold Schwarzenegger. Lappa-

laisen mukaan Itävaltaan verrattuna 
Suomessa erityispiirteenä ovat run-
saammat metsät, joista pitäisi saa-

da korkeampaa arvosaantoa.

Puun- ja biojalostuksen liiketoimintaekosysteeminen suunnitelmis-
ta kertomassa Heimo Räsänen, Timo Ripatti, Tuija Valta ja Timo Ki-
viluoma.

+reilua jalopuukauppaa+

Jalopuu sahatavara | Liimapuulevyt | Saunalauteet ja -paneelit | BauBuche

www.marronwood.com

Nimetön 1   1 4.6.2019   12:59:17
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mukana  erikoisliite - HABITARE 2019 - 
Ilmoitusvaraukset: Kaarina Julkunen p. 050 5725996, kaarina@markkinointivartti.fi
Juttuvinkit Tuula Uitto p. 050 4646777, tuula@puuviesti.fi
Aineistot aineostot@puuviesti.fi.  TULE MUKAAN!

MESSULEHDESTÄ OTETAAN LISÄJAKELU JA LISÄPAINOS! 
Lehti jaossa molemmilla messuilla!

Puuviestin juhlaosasto 
Puumesuilla 4-6.9.2019 Jyväskylässä!

Tapahtuma esittelee saha- ja levyte-
ollisuuden uusinta tekniikkaa, moni-
puolista puusepänteollisuutta ja huip-
punykyaikaista puuntyöstäteknolo-
giaa. Tänä vuonna mukana on myös 
biotalous ja sen innovaatiot.

Jyväskylän Puumessut täyttää tä-
nä vuonna 30 vuotta. Puumessut on 
vakiinnuttanut paikkansa niin kävi-
jöiden kuin näytteilleasettajien jou-
kossa: PUU 89 -messuista lähtien 
puualan johtava tapahtuma on koon-
nut alan ammattilaiset saman ka-
ton alle Jyväskylään joka toinen vuo-
si. Oman osastonsa pystyttää tänä-
kin syksynä usea sellainen yritys, jo-
ka on ollut messuilla joka kerta. Yksi 
vakionäytteilleasettajista on roottori-
kuorimakoneita valmistava Valon Ko-
ne. Myyntijohtaja Teemu Tynkkynen 
muistelee messuvuosia hyvillä mielin. 

– Puumessut on tosi tärkeä tapahtu-
ma, sillä missään muualla emme pys-
ty tapaamaan niin kattavasti päättä-
jien lisäksi tuotannon ja kunnossapi-
don työntekijöitä, hän toteaa.

Se on meille tosi arvokasta. Messuille 
paras sijainti on Jyväskylä, sillä kes-
kellä Suomea se houkuttelee paikalle 
kattavasti kävijöitä maakunnista ym-
päri maan, hän jatkaa.

Puumessut ovat olleet alusta asti mu-
kana olleelle Puumiehet ry:lle tärkeä 
tapahtuma, jota on kehitetty yhteis-
työssä Jyväskylän Messujen ja alan 
yhdistysten kanssa.

 – Uskon, että Puumessut pitävät pin-
tansa myös tulevaisuudessa. Maail-
ma on kovin sähköinen, joten sen 
vastapainoksi tarvitaan tilaisuuksia, 
joissa voi keskustella yhteistyökump-
paneiden kanssa kasvokkain. Puu-
messut tarjoaa tähän oivan tilaisuu-
den, Puumiehet ry:n toiminnanjohta-
ja Hanna Luoma pohtii. Tapahtuman 
ydin on ollut joka kerta mekaaninen 
puuteollisuus, alan ihmisten kohtaa-
minen ja uusien kauppojen sekä yh-
teistyökuvioiden solmiminen. Puu-
messut järjestetään Jyväskylän Pa-
viljongissa 4.–6. syyskuuta 

Jyväskylän Puumessut 
tänä vuonna 30 vuotta

u Tapahtumia 2019

Kuva: Susa Laine

Asuntomessut Kouvolassa Pioneeri-
puiston vanhalla kasarmialueella
Asuntomessujen teemana tänä vuonna on uu-
sin asuminen historiallisessa kasarmimiljöös-
sä, Kouvolan Korialla. Kesällä 1910 Kouvolan 
ja Korian alueelle saapui venäläisiä huvilatont-
tien ostelijoita. Pian kuitenkin paljastui, ettei 
ollut seurueella huvilat mielessä vaan Helsin-
ki-Pietari rataa turvaavat varuskunnat. Varus-
kunta Korialle radan ja Kymijoen leikkauskoh-
taan perustettiinkin. Varuskunnan ajalta tähän 
päivään on säilynyt paitsi alueen leimalliset pu-
natiilirakennukset, myös valtava määrä kasku-
ja, tarinoita ja sotajuttuja, jotka ovat merkittävä 
osa alueen pioneerihistoriaa. Pioneeripuisto on 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä, joka saa messujen myötä uu-
den elämän.

Asuntomessut järjestetään Kouvolan Pioneeri-
puistossa. Pioneeripuiston asuinalue rakentuu 
Korian vanhalle kasarmialueelle, Kymijoen jyl-
hiin rantamaisemiin. Vanhat venäläisten raken-
tamat punatiiliset kasarmirakennukset, yhdes-
sä uljaan luonnon kanssa luovat alueelle oman 
uniikin luonteen.

Rakentamisen uusia ideoita esittelevät alueelle 
rakennettavat modernit pientalot, rivitalot, pa-
ritalot ja uudenlainen senioriasumisen kortte-
li. Kokonaisuus on upea yhdistelmä uusimpia 
asumisen ratkaisuja ja historiaa. Asuntomessut 
Kouvolassa ovat avoinna 12.7.—11.8.2019, 
kello 10—18.
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Nimityksiä Suomen metsä-
keskuksen Puukerrostalora-
kentaminen kasvuun Pirkan-
maalla -hankkeessa.

Suomen metsäkeskuksen 
Puukerrostalorakentaminen 
kasvuun Pirkanmaalla -hank-
keen projektipäälliköksi on ni-
mitetty puutekniikan insinöö-
ri Eveliina Oinas.

Penope vahvistaa Teknistä 
osastoaan ja lisää asennus- 
ja huoltokapasiteettiaan seu-
raavin nimityksin.

Veijo Sääksjärvi on nimitetty 
Huoltoteknikoksi 1.4.2019 
alkaen. Hän on koulutuksel-
taan koneteknikko ja omaa 
pitkän kokemuksen konei-
den sähkö- ja mekaanisista 
asennuksista, huolloista se-
kä asiakaskoulutuksista. Vei-
jo on ”paluumuuttaja”, sillä 
hän on työskennellyt aiem-
min Penopella huoltotekni-
kon tehtävissä usean vuoden 
ajan. Viimeksi hän on työs-
kennellyt polttimien huolto- 
ja koulutustehtävissä.

Hankkeen osa-aikaiseksi pro-
jektiasiantuntijaksi on nimi-
tetty DI Pertti Tamminen. 
Eveliina Oinas on aloittanut 
tehtävässä 8.4. ja Pertti Tam-
minen 18.4.

Jaakko Järvi Puulonin 
toimitusjohtajaksi
Puulon Oy:n toimitusjohtaja 
ja hallituksen puheenjohtaja 
Markku Pelkonen on luopu-
nut tehtävästään. Markku jat-
kaa yhtiön hallituksen jäsene-
nä ja merkittävänä osakkaa-
na. Hän tulee osallistumaan 
aktiivisesti yhtiön toiminnan 
kehittämiseen.

- Puulon Oy:n ja Aarnon Puu 
Oy:n liiketoimintojen yhdistä-
minen on toteutettu onnistu-
neesti ja yhtiön kehittämisel-
le on asetettu selkeät suun-
taviivat, joten roolien vaihta-
minen tuli ajankohtaiseksi, 
toteaa Markku.

Puulonin uudeksi toimitus-
johtajaksi on valittu Jaakko 
Järvi ja hallituksen puheen-
johtajaksi Risto Luoma. Jaak-
ko jatkaa myös yhtiön tuotan-
topäällikkönä ja Risto tuote-
kehityspäällikkönä.

Nimityksiä  u  uutisia

Lahden Seudun Puumiehet ry ja Puumiehet ry 
järjestävät Puusepänteollisuuspäivän 2020 

Vierumäki Resort hotellissa Vierumäellä 4.2.2020. 
Tämän kontaktipäivän aikana osallistuja pääsee 
osallistumaan kuuteen työpajaan ja tapaamaan 

kuusi johtavaa kone- ja materiaalitoimittajaa. 
Noin tunnin mittaisissa työpajoissa kuullaan teknologian 
viimeisimmät kehitysaskeleet. Päivän aikana on myös 
Puusepänteollisuuden toimialakatsaus ja yksi luento. 

Tilaisuus on tarkoitettu yritysten johdolle ja teknologia-
asiantuntijoille. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Varaa jo nyt aika kalenteristasi!

Lahden Seudun Puumiehet ry

SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi 

www.markkinointivartti.fi 

Millä mallilla paino- 
ja promotuote asiat?

KYSY 
TARJOUSTA!

u TILAA PUUVIESTI
https://www.puuviesti.fi/
puuviesti-lehti/tilaus/

fi
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820  
044 5555 072 / Jani Myyryläinen
fax   09 878 7667
email: toimisto@usnr.com 
www.usnr.com

Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
puh. 03-882 510
puh. 03-882 510
fax 03-882 5122
Myynti:
Terhi Hietanen, puh. 0400 498 490
Esa Eskelinen, puh. 0400 347 271
Patrik Skärström puh. 0400 179 670
Heikki Leppänen, puh 0400 499 070
e-mail: etunimi.sukunimi@traimport.fi
www.traimport.fi

1.

3.
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 781 5300 / Kari Hassinen
gsm 0500 560 076
e-mail: kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4.

8.

Sementtitehtaankatu 1, 
04260 KERAVA
jalopuuviilut, jalopuusahatavarat
liimapuulevyt, venevanerit
puh. 09-350 5150
timo@emeri.fi
jouni@emeri.fi

EMERI OY

5.

7.

Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt
sekä rimaelementit 
Kalusteiden valmistuksen ohjelmistoratkaisut
Asemakatu 12, 
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
puh. 010 4222 360, fax 010 4222 370
www.puucomp.fi

6.
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI
puh. 040 900 1457
fax 06-232 1043
www.kiinnike-heinonen.fi

Liikkalankuja 6, 00950 HELSINKI
puh. 09-755 131
fax 09-7551 3355
e-mail: carlocasagrande@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

VAASAN 
KULJETUSKANAVAT OY

Busch Vakuumteknik Oy  .................... 9
Carlo Casagrande & Co Oy  ................. 7
EJ Hiipakka Oy  ................................. 10
Emeri Oy  ........................................... 4
Expoin Trading Oy  ........................... 33
Helakauppa.com/Hokola Oy  ............ 12
Helatukku Finland Oy  ...................... 20
HETTICH MARKETING -
UND VERTRIEBS FINLAND  ................ 11
Häfele GmbH & Co  .......................... 19
Hollolan viilu ja laminaatti Oy ........... 21
Jyväskylän Terähuolto Oy  ................... 8
Kiinnike-Heinonen Oy  ....................... 6
Kujakon Oy  ..................................... 22
Marron Wood Finland Oy  ................ 27
Metaldet Oy  .................................... 15
M.Ruhberg  ..................................... 35  
Novo Wood Oy Ltd  .......................... 14
Ovi-Hollola Oy  ................................. 29
Ovin Oy  ........................................... 28
Pallas-Wood Oy  .............................. 16
Passimo Oy  ..................................... 24
Oy Puucomp Ab  ...............................  5
Rajako Oy  .........................................  8
Salpaterä Oy  ....................................  8
Sawcenter Oy Ab  ..............................  8
Sawmill Service Oy Ab  ......................  8
Skandinaviska Träimport Oy Ab  ........  2
Suomen Helakeskus Oy  ................... 18
Teca Oy ............................................ 26
TJ-LISTAT Oy ..................................... 17
USNR Oy ...........................................  1
Vaasan Kuljetuskanavat Oy ................  3
Vanterä Oy  .......................................  8
Vertex .............................................. 36

Joakim Lund
Jani Haapamäki
Pasi Putkonen
Billskogintie 23
02580 SIUNTIO
Puh. 0207 590 990
e-mail: info@sawcenter.fi
www.sawcenter.fi

RAJAKO
Niko Havu
Puh. 045-8421771
e-mail: niko.havu@sawcenter.fi

SAWMILL SERVICE
Tukkikatu 5
53900 LAPPEENRANTA
Juha Dillström
Puh. 0207 590 996
e-mail: sawmillservice@sawcenter.fi

SALPATERÄ
Juha-Matias Salo
Keskikankaantie 4
15870 Hollola
Puh. 0457-750 0096
e-mail: juhamatias.salo@salpatera.fi

VANTERÄ OY
Kari Nilosaari
Vaasankatu 10
39700 PARKANO
Puh. 0400-358 752
e-mail: vantera@sawcenter.fi

JYVÄSKYLÄN TERÄHUOLTO OY
Jouni Rummakko
Kiilatie 7
40320 Jyväskylä
Puh. 0207 590 994
e-mail: jouni.rummakko@sawcenter.fi
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10.

9.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

15.
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA
puh. 09-774 6060
fax 09-774 60666
e-mail: info@busch.fi
www.busch.fi

Teollisuustie 1, 66300 JURVA
puh. 020 768 9500
fax 020 768 9501
e-mail: info@ejh.fi
www.ejh.fi

Box 139, FIN-15101 LAHTI
Showroom:
Hiojankatu 4, 15520 LAHTI
Asiakaspalvelu: +358 290 011 300
fax +49 5733 798 6171
e-mail: info@fi.hettich.com,
www.hettich.com
Myynti:
Risto Heino 0403 011 300
Peter Sandfors 0403 011 303   
email: etunimi.sukunimi@fi.hettich.com

D line ja Essem Design –tuotteiden sekä
KulturBeslag –perinnehelojen maahantuoja
Hämeentie 20, 00530 HELSINKI
puh. 09-717 172
e-mail: info@hokola.fi
www.helakauppa.com

Jalopuiden, viilujen ja puupohjaisten 
levyjen sekä liimapuulevyjen maahantuonti, 
myynti sekä aihiointi- ja sahauspalvelu.
Tiiriskankaantie 3
15860 Hollola
Myynti:
Jarkko Puska, puh. 040 824 0048
Antti Järvelä, puh. 040 824 0042
Jyrki Pyysalo, puh. 040 824 0043
Eetu-Pekka Heiskanen, puh. 040 824 0045
e-mail: etunimi.sukunimi@novowood.fi
www.novowood.fi

Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
Fax 014 375 1586 
www.tj-koivukoski.fi

Vipusenkatu 8 A, 15230 LAHTI
puh. 03-751 1700
fax 03-751 7201
e-mail: pallas-wood@pallas-wood.fi
www.pallas-wood.fi

MD 500 - kotimaiset metallinilmaisimet
Pailantie 14, 08700 LOHJA
puh. 019-388 272
gsm 0400 857 134
e-mail: jarno.pennanen@metaldet.fi

Porttivahti 3,  60100 SEINÄJOKI
puh. 010 4724720
fax 010 472 47 50
e-mail: myynti@helakeskus.fi
www.helakeskus.fi

Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4,  15680 LAHTI
puh. 03-877 770
e-mail: info@hafele.fi
www.hafele.fi

Yrittäjäntie 6, 
60100 SEINÄJOKI
Vaihde 093-541 2000
Myynti 093-541 2019
Fax 06-414 4165
mail@helatukku.com
www.helatukku.com
-  Vetimet ja nupit
-  Laatikot ja kalustehelat
-  Keittiö- ja kylpyhuonealtaat
-  Valaisimet, valonohjaus ja peilit
-  Sisustuslevyt
-  Säilytysratkaisut, kaluste- mekanismit ja saranat

22.
Laitteet sahatavaran 
jatkojalostukseen
Käyntiosoite: Ahjotie 3
Postiosoite: Kanaharjuntie 70,
62900 ALAJÄRVI
gsm 0400 883 032/Jouni Kujala
e-mail: jouni.kujala@kujakon.fi
www.kujakon.fi

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

w w w . p r o j e c t a . f i

P r o j e c t a  O y
L u k k o s e p ä n k a t u  1 4

2 0 3 2 0  T u r k u
0 2 0  7 7 1  3 0

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

OLSA Ay • Tupalankatu 4, 15680 LAHTI  
Puh: 010 820 7200 • info@olsa.fi • www.olsa.fi

PAINEPESURI
KAUPANPÄÄLLE
Kesän ajan kaikkiin yli  
3 500€ hankintoihin  
(voimassa 1.6.-31.7.2013, hinnat alv 0%)

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

• T&B electronic – kipinäsammutuslaitteet 
 pölynpoistojärjestelmiin ja pellettitehtaisiin
• Uusiin • Käytössä oleviin
• Myynti, asennus ja huolto

Palotekniikka Oy
www.palotekniikka.com • Kisällinkatu 2, 15170 Lahti

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

gsm 040 594 8492 • fax 06-233 9122
www.ledinek.com www.hundegger.de

M

V

R IOCO N

Metallitie 2, 62100 LAPUA
Puh. 06 4332892, 0500 350834

www.tooltek.net

®

Ritakulma 2 B, 62100 Lapua
Puh. 06 4332892, 0500 350834

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

OULUN KONE JA TERÄ OY
HUONEKALU- JA PUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE
Hautakorventie 5, 90620 OULU
Puh. 08-340 321, auto 0400-890 070

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

• Terät ja liimat
• Sähkötyökalut ja naulaimet
• Asennukset ja huolto

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

4.–6.9.	Puu	ja	Bioenergia,	Jyväskylä
18.–22.9.	Habitare,	Helsinki

21.
Tiiriskankaankuja 4, 15860 Hollola 
(KONTTORI JA VIILUTEHDAS)
Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola 
(LEVYTEHDAS)
(03) 874 340
https://www.hvloy.com

HOLLOLAN VIILU JA 
LAMINAATTI OY

24.
Puunjalostuslaitteet, 62900 ALAJÄRVI
gsm 0400 565 154 / Timo Myllyaho
gsm 045 111 0726 / Jesse Myllyaho
gsm 0400 353 167 / toimisto
email. etunimi.sukunimi@passimo.com
 www.passimo.com

TILAA KÄTEVÄSTI SUORAAN NETISTÄ:
https://www.puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus/

fi
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27.
29.

28.

33.

35.

36.

26.
Teollisuustie 16, 98120 KEMIJÄRVI
puh. 08-810 0700
gsm 050 401 5191 /Juha Peltoniemi
fax 016 822 378
e-mail: ovin@ovin.fi
www.ovin.fi

Hienosahatut listat, puulistat, ym. puusepän-
työt, 5-akseliset CNC-työstöt
Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA
puh. 03-872 840
fax 03-8728450
e-mail: ovihollola@ovihollola.fi
www.ovihollola.fi

- purunpoistojärjestelmät - pölynpoistojärjestelmät - 
suodattimet, puhaltimet ja putkistot - hydrauliikka-, 
paineilma- ja keskusvoitelujärjestelmät - asennus-, 
varaosa- ja huoltopalvelut
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

Laatikkotehtaankatu 3b, 15240 Lahti
Toimitusjohtaja: Juha Suninen
+358 50 500 2528
juha.suninen@marronwood.com
Myyntipäällikkö: Martti Suninen
+358 50 552 2625
martti.suninen@marronwood.com
Varastopäällikkö: Kimmo Aaltonen
+358 50 518 3310
kimmo.aaltonen@marronwood.com

Wood Based Products Puupohjaisten levyjen ja 
rakennusmateriaalien maahantuonti ja tukkumyynti
Keulakuvantie 5, 00870 HELSINKI
puh. 010 400 6200
e-mail: info@expoin.com
www.expoin.com
Varasto: Hovinsaarenti 27,  48200 KOTKA

Puusepäntehdas Mikko Ruhbergillä, uusin 
tuotantoteknologia on valjastettu palvele-
maan joustavuutta ja laatua. Olemme erikois 
tuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
Sähköposti: mruhberg@mruhberg.fi
Erikoislistat
Hienosahatut reunalistat
Kalusteet
Kaiteet
Massiiviliimalevyt

Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 03-313411
info@vertex.fi
www.vertex.fi
www.vertex.fi/web/fi/
Kalusteiden valmistuksen ohjelmointiratkaisut

EXPOIN TRADING OY

Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike 
M. Ruhberg 
kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa 
Hyvää Joulua ja 
Menestystä 
vuodelle 2019.

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy

ABS-reunanauhat  .......................................................................................  16
Aihiotuotteet  ..................................................................................  14, 21,27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle  .................................................... 7, 21
Alumiinikehysovet  ........................................................................................  7
Betoplex Form  ............................................................................................  33
Betoplex Wire  .............................................................................................  33
CLT -levylinja  ..............................................................................................  22
CNC-työstöt 5-akseliset  ..............................................................................  29                    
Erikoislistat  .................................................................................................  35
Erikoispuutavara ..................................................................................... 4, 14
Erikoisvanerit  ................................................................................  14, 21, 35
Filmivanerit  ................................................................................................  33
Halogeeni- ja LED-valot ................................................................................  7
Havuvanerit  ................................................................................................  33
HDF-levyt  ........................................................................................  2, 10, 14
Helat, kalustehelat  ................................................................................. 7, 11
Helatuotteet   ...............................................................................................12
Heloja kalusteteollisuudelle  .............................................  10, 11, 18, 19, 20
Helotustuotteet  ...............................................................................  7, 11, 20
Helotustuotteet ovi- ja ikkunateollisuudelle  ..............................................  19
Hienosahatutlistat  ......................................................................................  29
Hihnakuljettimet  ..........................................................................................  3
Hirrentyöstölaitteet  .............................................................................. 22, 24
Huonekaluteollisuus  ..................................................................................  34
Huonekaluvetimet  .....................................................................................  19
Höyläämölaitteet  .......................................................................................  24

Höyläämölinjat  ...........................................................................................  22
Ikkuna- ja ovihelat ......................................................................................  12
Jalopuuaihiot  ....................................................................................... 14, 27
Jalopuuliimalevyt  .......................................................................................  21
Jalopuusahatavarat  .........................................................................  4, 21, 27
Jalopuut  ......................................................................................  2, 4, 14, 27
Jalopuutuotteet  ............................................................................  14, 21, 27
Jalopuutuonti  ................................................................................  14, 21, 27
Jalopuuvanerit  ....................................................................................... 2, 14
Jalopuuviilut  ...................................................................................  4, 14, 21
Kaiteet  .......................................................................................................  35
Kaappien kasaushelat  ................................................................................  19
Kaappien liukukiskot, vaimentimet ja pumppumekanismit  .......................  19
Kalustelistat  ...............................................................................................  17
Kalusteovet  .....................................................................................  7, 28, 29
Kalusteovet ja puulistat  ..............................................................................  29
Keittiö- ja komerokalusteiden puupeiliovet ..................................................  7
Keittiö- ja komerokalusteiden MDF-levyovet  ...............................................  7
Keittiö- ja kylpyhuonehelat, tarvikkeet ja laatikot  ......................................  19
Keittiö- ja kylpyhuonealtaat........................................................................  20
Keittiövarusteet  ...............................................................................  7, 10, 11
Keittiöiden työtasot   ............................................................................... 7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet  ..............................................  7
Keskipakoispuhaltimet  .................................................................................  3
Kiinnitystekniikka (BeA)  ...............................................................................  6
Koivuliimalevyt  ............................................................................................  4

Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
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Koivusahatavara  ................................................................................. 2, 4, 14
Koivuvanerit  ...................................................................................14, 21, 33
Koivuviilut  .......................................................................................  4, 14, 21
Kolmikerroslevyt  ..........................................................................................  2
Kolakuljettimet  ............................................................................................  3
Komponentit  ........................................................................................ 10, 14
Kontinlastauslaitteet  ..................................................................................  24
Korit  ...........................................................................................................  10
Korkean kaapiston mekanismit  ..................................................................  10
Korkeapainejärjestelmät  ..............................................................................  3
Kostutusjärjestelmät  ..................................................................................  24
Kovalevyt  .....................................................................................................  2
Kuorimakoneet .............................................................................................  1
Kursot  ...........................................................................................................  8
Kutterit  .........................................................................................................  8
Käsittelem. tervaleppä laudelautoina tai paneeleina  .................................  30
Laatikkoaihiot  ............................................................................................  17
Laatikkokomponentit ja laatikostot huonekaluihin  ................................ 7, 11
Laatikot ja kalustehelat ...............................................................................  20
Lakat ja petsit  .............................................................................................  10
Lajittelijat, tukkilajittelijat   ...........................................................................  1
Laminaatit  .......................................................................................  7, 14, 21
Lasihelat ja lasinliimaustekniikka   ..............................................................  19
Lastulevyt  .....................................................................................  10, 14, 21
Lattialautaa  ................................................................................................  21
Levytuotteet ...............................................................................................  21
Liesikuvut ja -tuulettimet  ....................................................................... 7, 10
Liimat  ..................................................................................................... 7, 10
Liimalevyt   ...................................................................................................  4
Liimapalkkilaitteet  ............................................................................... 22, 24
Liukuovijärjestelmät ...................................................................................  19
Liukukiskot  ......................................................................................  7, 10, 11
Lukitusjärjestelmät  ....................................................................................  19
Lukot  ...................................................................................................... 7, 11
Lämpölaitokset  ............................................................................................  3
Maalit  .........................................................................................................  10
Massiivijalopuu  ...................................................................................... 4, 27
Massiiviliimalevyt  ......................................................................................  35
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat  ....................................................... 14, 27
Massiiviset puulevyt ............................................................................. 14, 27
MDF-levyt pinnoitetut + pinnoittamattomat ...................... 2, 10, 14, 21, 33
Melamiinikalustelevyt   ...............................................................................  10
Melamiinipintaiset vanerit   ........................................................................  33
Melamiinireunanauhat  ..............................................................................  16
Metallilaatikot  ...................................................................................... 10, 19
Metallinilmaisimet  .....................................................................................  15
MOLDOW-suodattimet  ...............................................................................  23
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät  ..........................  19
Määrämittavanerit   ....................................................................................  33
Oksantäytemassa  .........................................................................................  6
Olohuone- ja makuuhuonekalustehelat  .....................................................  19
Ovet, kalusteovet ..........................................................................................  7
Oviaihiot ................................................................................................. 7, 21
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt  ...................................................  5
Pellavalevyt  ..................................................................................................  2
Pinnoituskalvot  ...................................................................................... 7, 21
Pintakäsittelyaineet  ...................................................................................  10
Pintakäsittelylaitteet  .................................................................................   25
Perinnehelat ..............................................................................................   12
Purun- ja pölynpoistolaitteet  .......................................................................  3
Purunpoistolaitteet ja pikapantaputkistot  ...................................................  3
Purunpoistojärjestelmät  ..................................................................  3, 23, 26
Purunpoistoputket   .............................................................................. 23, 26

Puruputkistot  ......................................................................................... 3, 26
Putkistojärjestelmät  ...................................................................................  26
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profit H500 MT
1000:sia mahdollisuuksia, yksinkertaisesti

Nykyaikaista 5-akselista CNC-työskentelyä yksilöllisin vapauksin, 
kuitenkin yksinkertaisesti ja tehokkaasti – uusi profit H500 MT
mahdollistaa tuottavan työskentelyn omalla innovatiivisella tavallaan.

tempora F800 60.12 
Tuottavuus, tuotannon joustavuus ja käytön helppous

Reunalistoituksen tulee olla nopeaa, helppoa 
ja mahdollisimman luotettavaa. Tämän saavuttamiseksi 
tempora-mallisto yhdistää syöttönopeuden, tuottavuuden, 
tuotannon joustavuuden ja helppokäyttöisyyden
yhden kannen alle.

OLSA AY
Tupalankatu 4, 15680 LAHTI
SOITA 010 820 7200 | www.olsa.fi

YKSILÖLLISET RATKAISUT
YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN�

TARKISTUSPYÖRÖSAHAT
kappa 550 e-motion
kappa 550 x-motion

ALAJYRSIMET
profil 45 M x-motion

HÖYLÄT
exact 63
plan 51 L

PYSTY- JA PALKKISAHAT
kappa V60 classic

kappa automatic classic

LEVEÄNAUHA-
HIOMAKONEET

finish 1352 modular
finish 1352 modular

VANEERAUS-
PURISTIMET

HVP Typ 1/2/3/4

FORMAT-4
Valmistettu 

Itävallasta
FORMAT-4 tuotevalikoiman alta löydät myös

profit H08 21.31
nestaava CNC työstökeskus

U-motion professional
palautuskuljetin tempora listakoneisiin

profit H10

Omassa luokassaan
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