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u Pääkirjoitus

Tässä lehdessä

Terveiset etätöistä. 
Elämme lähes epätodellisia aikoja, tätä pääkirjoitusta työstäessäni. Juuri saamam-
me tiedon mukaan hallitus on määrännyt Uudenmaan alueen eristettäväksi muus-
ta Suomesta aina huhtikuun loppupuolelle asti. Tämä johtuu maailmassa riehuvasta 
COVID-19, eli tuttavallisemmin koronaviruksesta. Viruksen leviämisen tekee helpoksi 
se, ettei meitä nykyajan ihmisiä täällä länsimaissa ole juuri rajoitettu mitenkään. Tä-
män keväinen virus on tavallista influenssaa ärhäkämpi tarttumaan, ja osalle väestöä 
tappavan vaarallinen. On siis syytä olla huolellinen tämän pandemian edessä, mutta 
säilyttää myös rauhallisuus. Tämäkin tauti on tulevaisuudessa historiaa ja maailman 
pyörät – myös kaupalliset pyörät, pyörähtävät taas käyntiin. 

Pandemia on raju kriisi. Talouden näkökulmasta vahvoja arvioita on, että edessä on 
syvä talouden notkahdus, mutta verraten nopea elpyminen. Yritykset ovat joka ta-
pauksessa tiukoilla. Hallitus on kriisiin vastannut ja näyttää vastaavan myös kovilla 
toimenpiteillä. Toimenpiteitä yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi on tehty ja tä-
tä kirjoittaessa lisää näyttää olevan tulossa. Toivottavasti toimet ovat nopeita ja tur-
ha byrokratia unohdetaan.

Puuviesti toteutti suunnittelemansa Kone ja Investointi -liitteen yhteistyökumppanien 
kanssa. Halusimme antaa lehtemme lukijayrittäjille informaatiota, jonka avulla he 
voivat miettiä tulevia kehityssuunnitelmia. Tehdä laskelmia ja suunnitella asioita val-
miiksi rahoitusta myöten, jotta yritys on iskussa, kun aika on. Lehdessä on yrittäjien 
investointitarinoita, joissa henkii usko tulevaisuuteen, hyvät asiakassuhteet ja ylpeys 
tehdä laadukkaita kalusteita. 

Puuviestin toimituksessa suunnitellaan tulevia lehtiä. Lehden tehtävä on paitsi vä-
littää viestejä,  valaa uskoa tulevaisuuteen, esitellä vaihtoehtoja ja yhdistää yrityk-
siä toisiinsa.

Tämän pandemian jälkeen suomalaisyrityksillä on yhden arvion mukaan ennennä-
kemätön mahdollisuus nousta jaloilleen. Kiina on jo käynnistelemässä tuotantoaan. 
Odotukset ovat korkealla, mutta maailmantalouteen voi tulla pandemian aiheuttamia 
muutoksia. Katse on kääntymässä jälleen kotimaisuuteen. Ja tätä katsetta meidän 
on kaikin tavoin vahvistettava.

Koronaviruspandemian jälkeen maailma ei ole entisellään. Laatu, luotettavuus, saa-
tavuus ja monesti myös kotimaisuus tuotannossa ja markkinoilla nousevat korkeaan 
arvoon pandemian aikana ja sen jälkeen. Ihmisten ostokäyttäytyminen voi muuttua 
jatkossa hyvinkin ratkaisevasti. Nyt on iso tilaisuus suomalaisille valmistajille ja hy-
vin hoidetulle maahantuonnille sekä vientitoiminnalle edistää myyntiä.

Puusepänteollisuudelle tämä voi olla upea mahdollisuus korostaa kotimaisuutta ja 
muistuttaa puun ekologisuudesta. Suomalaista laatua on aina arvostettu maailmalla, 
nyt olisi otollinen hetki myös puusepänteollisuuden testata tätä oikein voimalla. Täs-
sä työssä Puuviesti aikoo olla vahvasti mukana.

Tuula Uitto
Päätoimittaja
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Opettajat Sami Kinnunen ja Jarno Korho-
nen eivät jääneet suremaan kohtaloaan, 
kun Kuopiossa lopetettiin puuseppien 
opettaminen. Molemmat näkivät nykyi-
sessä koulutusjärjestelmässä puutteita ja 
heillä oli selkeä näkemys myös siitä, mi-
ten koulutusta tulisi jatkossa järjestää ja 
kehittää. 

- Koulutus pitää viedä sinne, missä sitä 
tarvitaan ja tehdä siten, miten se toimii 
parhaiten työllistymisen kannalta, Jarno 
Korhonen toteaa. Heidän perustaman-
sa yritys Hi-Tech Education Oy toteuttaa 
muun muassa kohdennettua koulutusta.

- Kohdennettua koulutusta voidaan to-
teuttaa jonkin ohjelmiston tai työstöko-
neen käyttäjille räätälöitynä, olipa kysees-
sä sitten uudesta, tai olemassa olevas-
ta henkilöstöstä, Jarno Korhonen kertoo 
innostuneena. Koulutuksella on tarkoitus 
pitää henkilöstön osaaminen ajan tasalla 
ja kehittää olemassa olevia taitoja.

- Koulutus ja opeteltavat asiat ovat aina 
räätälöitävissä yrityksen tarpeiden mukai-
sesti, Sami Kinnunen jatkaa.

- Koulutuksessa on tarkoitus paneutua 
suoraan niihin asioihin, mitä kukin tuo-

tanto tai työvaihe vaatii. Samalla tuotan-
tomenetelmiä voidaan kehittää ja paran-
taa, jolloin koulutuksesta saatava hyöty 
on suoraan yrityksen tuotannon tehostu-
mista, Korhonen selventää.

CNC-ohjelmien tehostaminen
- Olemme myös lanseeraamassa kevään 
aikana markkinoille erikoisohjelmistoa. 
Ohjelmistolla saadaan yrityksen tuotan-
nonohjausjärjestelmästä käännettyä ja 
lähetettyä CNC-koneiden vaatima oh-
jelma RFID-tunnisteella tai viivakoodilla 
CNC-koneille, Sami Kinnunen esittelee. 
Tällaista palvelua ei kukaan muu Suo-
messa tarjoa tuotannon automatisointiin 
puuteollisuudessa. 

- Olemme erikoistuneet CAD/CAM-ohjel-
mistojen ja CNC-koneiden käytön tehos-
tamisiin, robotteja unohtamatta, Kinnu-
nen selventää.  

- Jos kiinnostaa työstöohjelmien hallinta 
ja aktivointi viivakoodilla tai kenties RFI-
D:llä, me voi voimme demota ja näyttää, 
kuinka se oikeasti toimii ja virheiden mah-
dollisuus minimoidaan, Korhonen kertoo. 
CNC-koneella ohjelmien käytön tehosta-
minen on avainasemassa, kun koneen ka-

pasiteettia tarkastellaan. Usein oikeiden 
ohjelmien etsimiseen ja muuttamiseen 
menee enemmän aikaa, kun itse varsi-
naisen työstön tekemiseen. Työstöohjel-
mat harvoin tulevat kerralla ja parhaalla 
mahdollisella tavalla tehdyksi.

- Kehittämistä ja parantamista löytyy 
useimmiten ja tämä on paikka, josta ko-
neaikaa säästyy. On myös hyvä unohtaa 
vanha sanonta ”näin me on aina tehty”, 
Kinnunen täydentää. Osaavalla henkilö-
kunnalla ja jatkuvalla, sekä aktiivisella ke-
hittämisellä yritys pysyy kilpailussa mu-
kana.

Rekrytointiapu yrityksille
Laadukkaita sisäovia, ulko-ovia, saunan-
ovia sekä ääni- ja paloeristettyjä ovia suo-
malaisiin koteihin ja julkisiin tiloihin val-
mistavalla Jeld-Wen Oy:llä oli rekrytointi-
suunnitelmia Kuopion tehtaalleen. Yhtiö 
työllistää Suomessa yhteensä 300 hen-
keä.

- Rekrytointi on aina iso urakka, onhan 
uuden henkilön työllistäminen yritykselle 
aina yhtä lailla riski kuin mahdollisuuskin, 
sanoo Jeld-Wenin tuotantopäällikkö Miika 
Paananen. Paananen otti yhteyttä Hite-

Kohdennettua koulutusta 
puusepänteollisuusyrityksille

Jarno Korhonen Miika 
Paananen ja Sami Kin-
nunen ovat tyytyväisiä 
Hi-Tech Educationin ja 
Jeld-Wenin koulutudyh-
teistyöhön.
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”Olemme 
myös

lanseeraamassa 
kevään aikana 
markkinoille 

erikois-
ohjelmistoa.”

chedun Jarno Korhoseen ja Sami Kinnus-
een saadakseen rekrytointiapua. 

- Koulutamme työttömiä työnhakijoita uu-
siin ammatteihin. Olemme yritysten tu-
kena koko prosessin ajan, Korhonen sa-
noo. Jeld-Wenin viiden henkilön työnha-
ku rekrytointiin tuli lähes 20 hakijaa, jotka 
kaikki haastateltiin Korhosen, Kinnusen ja 
Paanasen kanssa yhteistyössä. 

- Selvittelimme motivaatiota ja halukkuut-
ta CNC-koneistustöihin, Jarno Korhonen 
kertoo. 

- Me rekrytointi-koulutamme puuteolli-
suuden osaajia yrityksien tuotantotilois-
sa heidän kone- ja laitekannallansa se-
kä ohjelmistoilla, jatkaa Kinnunen. Kou-
lutus tapahtuu työnantajan tiloissa, ihan 
oikeissa töissä.

- Koulutettava pääsee heti kiinni niihin 
töihin, joihin häntä ollaan palkkaamas-
sa, Korhonen sanoo. Rekrytointikoulu-
tukseen osallistuneet Eetu Keisala ja Kal-
le Rissanen ovat tyytyväisiä CNC-koneis-
tajia Jeld-Wenillä.

Iisalmesta Kuopioon koulutukseen ja töi-
hin muuttanut Rissanen tuli valituksi kou-
lutukseen marraskuussa. Koulutus päättyi 
tammikuun lopussa ja tällä hetkellä Ris-
sanen toimii CNC-koneistajana Jeld-We-
nillä.

- Olen aikaisemmalta ammatiltani 
ITC-asentaja, ei tämä niin kauheasti siitä 
poikkea, vaikka onkin ihan eri kone, Kal-
le Rissanen sanoo. Hänestä tämän päivän 

puusepänteollisuuden CNC-koneistajan 
työ on siistiä tietokoneella tehtävää oh-
jausta, kuten aika iso osa nykyajan puuse-
pänteollisuuden töistä. Purupölyä on tur-
ha hakea enää näistä töistä.

Samaa mieltä on kuopiolainen Eetu Keisa-
la, hän sai täsmäkoulutusta muovihitsa-
rin töistä CNC-koneistajan töihin samaan 
aikaan kuin Rissanen. 

- Parasta tässä on se, että pääsee todel-
la nopeasti palkkatyöhön kiinni, hän to-
teaa. Työ on Keisalan mielestä mukavaa 
ja työn sujumiseen vaikuttaa myös se, et-
tä vanhat työtekijät toimivat uuden työn-
tekijän mentorina.

-Toimintatapamme on otettu erittäin hy-
vin vastaan ja tulokset kertovat puoles-
taan. Rekrytointi-kouluttamamme viisi 
uutta CNC-koneistajaa Jeld-Wen Suomi 
Oy Kuopion tehtaalle sai hyvä arvosanat, 
OPAL-palaute koulutuksesta oli 4,6/5m 
Sami Kinnunen sanoo. Tarvitaanko puu-
sepänteollisuuteen rekrytointikoulutusta?

- Alalta on poistumassa ikääntyviä am-
mattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia 
osaajia. Moderni puusepänteollisuus tar-
joaa työpaikkoja monipuolisille puualan 
osaajille. Me pystymme kouluttamaan 
väkeä alalle sinne, missä heitä tarvitaan, 
Kinnunen sanoo.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Työ- ja elinkeinopalvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista 
koulutusta yhteistyössä työnantajien ja kouluttajaorganisaation kanssa. 
Yhteishankintakoulutuksella yritys voi etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä 
silloin, kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta 
tai sellaisia tekijöitä ei löydy. Tällöin koulutusta nimitetään rekrykoulutuk-
seksi.

Rekrykoulutuksen avulla tilanteessa saada uudelle henkilöstölle kohden-
nettua ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, joka toteutetaan ennalta 
sovitulla aikataululla ja sisällöllä. Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja 
osallistuu koulutuksen rahoitukseen pienellä osuudella ja on samalla mu-
kana opiskelijavalinnassa. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi 
ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi, 
sekä yrityksessä työskentelevät vuokra-
työntekijät.

Parasta tässä on se, että pääsee 
todella nopeasti palkkatyöhön kiinni, 

sanoo CNC-koneistaja Eetu Keisala.

Kalle Rissasen mielestä CNC-
koneistajantyö on siistiäsisätyötä.
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Riihimäkeläinen Kaluste-Kolmio Oy on 
erikoistunut projektikalustamiseen, jos-
sa asiakkaalle toteutetaan suunnitelmien 
mukaiset erikoiskalusteet ja sisustukset. 
Projektit ovat joskus pitkiä, jopa puoles-
ta vuodesta vuoteen. Viimeisimpänä esi-
merkkinä Sokos Hotel Triplan hotellihuo-
neiden kalusteiden toimitus 430:een huo-
neeseen. 

- Toimintamme kattaa julkitilojen erikois-
kalusteiden valmistamisen omalla teh-
taalla, sekä kohteissa tehtävät rakennus-, 
sisustus- ja asennustyöt eripuolella Suo-
mea, kertoo Jarno Möttönen. Töitä on riit-
tänyt hyvin viime aikoina ja työllisyystilan-
ne on ollut nousujohteinen.

- Luotettavuus, aikataulujen pitävyys ja 
pitkät asiakassuhteet työllistävät meitä 
mukavasti, hän jatkaa. Kattavan yhteis-
työkumppaniverkoston kanssa yritys pys-
tyy yhdessä palvelemaan asiakkaitaan 
monipuolisesti.  Kohteissa työskentelee 
omaa asennushenkilökuntaa sekä ali-
hankkijoita kohteen mukaan. 

- Pystymme toimittamaan kohteeseen 
mm. rakennus-, maalaus-, lattia- ja laa-
toitustyöt tarpeen mukaan. Yritys toimii 
myös kohteiden päätoteuttajana tarvit-
taessa. 

Kaluste-Kolmio Oy perustettiin vuonna 
2006, kun Jukka Korpela ja Jarno Möt-

tönen ostivat lopettavan yrityksen liiketoi-
minnan. Alussa toiminta jatkui Hyvinkääl-
lä vuokratiloissa. Omat toimitilat löytyivät 
Riihimäeltä vuonna 2009, yrityksen toi-
minta siirtyi Riihimäelle kokonaisuudes-
saan 2010. Vajaa kolme vuotta sitten yri-
tys teki mittavan investoinnin toimitiloi-
hin, nykyään noin 6500 m2 toimitiloista 
yli puolet on omassa käytössä ja loput on 
vuokrattu muille toimijoille. 

- Toimivilla tuotantotiloilla sekä nyky-
aikaisilla tuotantokoneilla varmistetaan 
valmistuksen sujuvuus. Etenkin suurissa 
projekteissa tilojen merkitys kasvaa enti-
sestään, yrityksen ohjaimissa olevat Jar-
no Möttönen ja Tuomas Korpela sanovat.

Kun Jukka Korpela siirtyi ansaituille elä-
kepäiville 2017 lopulla, yrityksen toisena 
osakkaana on jatkanut Jukan poika Tuo-
mas Korpela. Yhdessä he Jarno Möttösen 
kanssa vetävät Kaluste-Kolmiota osaa-
van ja sitoutuneen henkilökunnan kans-
sa. Tällä hetkellä yritys työllistää 17 va-
kituista henkilöä.

Kaluste-Kolmio panostaa 
projektikalustamiseen

Toinen suurempi ja monipuolisempi CNC-kone 
oli välttämätön investointi tuotantokapasitee-
tin ja volyymin noston vuoksi, toteavat Jarno 
Möttönen ja Tuomas Korpela.

Nyt on edullisin aika tilata erikoslistat, cnc-työstöt, yms.
Hyvä koneistus ja suuri huolellisuus  -  paras tae töittenne onnistumiselle!

PUUALAN AMMATTILAISET

OVI-HOLLOLA www.ovihollola.fi

u  Yritysesittely



7WWW.PUUVIESTI.FI

LAHTI
Lemminkäisenkatu 5-7 Lahti 

Puh. (03) 730 2215
LEPPÄVIRTA

Tervonlammentie 6, Leppävirta 
Puh. 050 359 6565

P A K K A U K S I A
A A L T O P A H V I S T A

Kerro meille MITÄ pakkaukselta toivot?
Me kerromme sinulle, 

MITEN saat parhaan PAKKAUKSEN.
Pyydä tarjous: erpahvityo@ erpahvityo.fi

Kaluste-Kolmio Oy ohjaimissa tällä hetkellä Tuomas Korpela ja Jarno Möttönen kohteeseen 
menevien kalusteaihioiden edessä.

Tuotantoon investoitiin 2019

Vuonna 2018 Hämeen ELY-keskus myön-
si Kaluste-Kolmio Oy:lle avustusta tuotan-
tokapasiteetin lisäämistä varten. Hanke to-
teutettiin vuoden 2019 aikana. Hankittiin 
5-akselinen CNC kone ja purunpoistoa laa-
jennettiin.

- Tällä halusimme varmistaa tuotannon 
kapasiteetin ja laadun kasvun, sekä uu-
sien työpaikkojen luomisen, Möttönen 
kertoo. Uusia työntekijöitä on tullut 3 li-
sää kapasiteetin noston myötä.

Aina ei tarvitse tehdä uusia kalusteita. 
Joskus saattaa olla tarvetta vanhojen ka-
lusteiden kunnostukselle, mikäli vanhat 
kalusteet ovat riittävän hyvässä kunnos-
sa.  

- Arvioimme yhdessä asiakkaan kanssa, 
pystyykö ja kannattaako vanhoja kalustei-
ta hyödyntämään kustannustehokkaasti. 
Emme kuitenkaan ole varsinainen enti-
söintiliike Korpela täsmentää.

- Kyllä se on ammattitaitoinen ja sitou-
tunut henkilökunta, jonka avulla varmis-

tamme tuotantomme korkean laadun, 
Tuomas ja Jarno painottavat. Henkilökun-
tamme on motivoitunutta ja työstään kiin-
nostuneita. Tämä näkyy toiminnan kehit-
tymisenä ja aktiivisuutena.  

- Erikoiskalusteissa on laaja kirjo erilai-
sia materiaaleja ja suunnittelemme yksi-
tyiskohtaisesti valmistamiimme kalustei-
siin toimivat puu-, metalli-, kivi-, kompo-
siitti- sekä lasirakenteet.

- Valmistamamme tuotteet kuljetamme 
pääsääntöisesti omilla kuorma-autoilla 
suoraan kohteeseen ilman välikäsiä, Möt-
tönen sanoo.

Myös ympäristöasiat on yrityksessä otettu 
huomioon. Omalla kuljetuskalustolla teh-
tävät suorat toimitukset vaativat vähem-
män pakkausmateriaalia.

- Tuotteita pakataan myös uudelleen kier-
rätettäviin pakkausmateriaaleihin, jolloin 
kohteessa pakkausjätteen määrä on mi-
nimoitu, Möttönen esittelee. Omalla tuo-
tannolla yritys pystyy nopeisiin liikkeisiin, 
silloin kun niille on tarvetta. 

- Asiakkaan ei tarvitse odotella muutos- 
tai lisätöitä kohtuuttoman pitkiä aikoja, 
Möttönen lupaa.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto
 

Jarno Möttönen, puuseppä Vallilan ammattikoulu, Insinööri AMK Lahti, puuseppämestari Lahti. 
Ollut kilpailijana Taitaja -SM ja -MM kilpailuissa ja myöhemmin tuomarina useamman kerran 
ja tehnyt myös tutkintojen arviointia. Ollut mukana kirjoittamassa myös Metsästä Tuotteeksi -kirjaa.

Tuomas Korpela, insinööri AMK Mikkeli. Tietoisku
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Suomesta on viimeisten 15 vuoden ai-
kana viety ulkomaille puutaloja yhteensä 
1,74 miljardin euron arvosta. Luvusta hir-
sitalojen osuus on 1,45 miljardia euroa 
eli yli 80 prosenttia, kertoo Hirsitaloteol-
lisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romp-
painen.

Romppainen korostaa, että hirsitalojen 
viennissä on suuri kasvun potentiaali, 
kun ympäristötietoisuus lisääntyy ympä-
ri maailmaa.

- Hirrellä on hyvä hiilikädenjälki. Hirsita-
lojen vienti on ekologisesti hyvin kestä-
vällä pohjalla.

Hirren käytön kasvulle ei raaka-aineen 
saatavuus aseta esteitä, Romppainen 
huomauttaa.

- Suomessa valmistetusta sahatavarasta 
70 prosenttia menee nyt vientiin sellai-
senaan. Tästä virrasta on otettavissa val-
tavasti raaka-ainetta jatkojalostukseen il-
man hakkuiden lisäämistä. Tuhanteen hir-
siomakotitaloon tarvittava raakapuumää-
rä kasvaa Suomessa yhtenä kesäpäivänä.

Hirsitaloteollisuuden viime vuonna Luon-
nonvarakeskuksella (LUKE) teettämän 
ympäristöselosteen perusteella Suomessa 
taloon asennetussa hirsiseinäkuutiossa on 
varastoituneena hiilidioksidia keskimää-
rin 518 kilogrammaa, Romppainen ker-
too. Luvussa on huomioitu energian käyt-
tö, tuotanto, kuljetukset ja työmaa-asen-
nukset.

Hiilivarasto suuri 
vielä Japanissakin!
Romppaisen mukaan hirsitalo on suuri 
hiilidioksidivarasto myös ulkomaille vie-
tynä. Hän on tehnyt esimerkkilaskelmia 
käyttäen kohteena Pudasjärven Hirsikam-
pusta. Pinta-alaltaan 10 000 neliömet-
rin koulussa on hirsirakenteita yhteensä 

1 800 kuutiometriä. Hirsiin sitoutuneen 
hiilidioksidin määrä on noin 932 tonnia.

Ulkomaille vietäessä hiilidioksidivaras-
ton koko pienenee kuljetuksessa synty-
vien päästöjen vuoksi, mutta on silti mer-
kittävä. Selvitysten mukaan rekkakuljetus 
aiheuttaa 0,090 kilogramman hiilidioksi-
dipäästön kilometrin matkalla hirsitonnia 
kohti.

Jos koulukampuksen hirret vietäisiin val-
mistuspaikkakunnaltaan Pudasjärveltä 
asennettavaksi Brysseliin, matkaa kertyi-
si 2 762 kilometriä.

- Kuljetus Brysseliin pienentäisi hiilidiok-
sidivarastoa noin 197 tonnia, mutta se 
olisi edelleen suuri, noin 736 tonnia.

Mikäli Pudasjärven koulukampuksen kal-
tainen rakennus vietäisiin Tokioon, hirret 
kuljetettaisiin 671 kilometrin päässä ole-
vaan Kotkan satamaan. Rekkakyydin hii-
lidioksidipäästö olisi noin 48 tonnia. Lai-
vamatka Kotkasta Tokioon on 27 040 ki-
lometriä ja sen hiilidioksidipäästöt olisivat 
noin 160 tonnia. Laskelma perustuu tie-
toon, että päästö on yhtä hirsitonnia koh-
ti 0,00743 kilogrammaa kilometrin mat-
kalla. Kuljetusten hiilidioksidivarastoa 
pienentävä vaikutus olisi siten yhteensä 
noin 207 tonnia. Hiilidioksidivaraston ko-
ko olisi kuitenkin mittava 725 tonnia. 

Pientalokin on 
suuri hiilivarasto
Hirsitaloteollisuus ry toivoo myös valtion 
tiedostavan alan vientipotentiaalin, vaikka 
vienti on viime vuosina laskenut johtuen 
Venäjän-viennin romahduksesta.

Hirsitalojen valmistajat ovat päättäneet 
suunnata kansainvälisille markkinoille 
alan laajalla yhteistyöllä.

- Kohdealueeksi on valittu erityisesti sak-
sankielinen Eurooppa. Yhteishanketta val-

mistellaan koronaviruksen tuomista vai-
keuksista huolimatta, Romppainen huo-
mauttaa.

Myös Japani on tärkeä markkina-alue.

- Japaniin on viety yli 40 vuoden aikana 
yhteensä 10 000 hirsirakennusta. Maas-
sa olevista hirsitaloista yli 70 prosenttia 
on tuotu Suomesta. 

Keskimääräinen suomalainen hirsioma-
kotitalo on nykyään kooltaan keskimää-
rin 150 neliömetriä, ja sen hirsiseinät si-
tovat hiilidioksidia 30 000 kilogrammaa.

- Määrä kompensoi suomalaisen perheen 
polttomoottoriauton käyttöä yli 15 vuoden 
ajan, jos ajoja on keskimäärin 14 000 ki-
lometriä vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä 
135 grammaa kilometriä kohti.

Jos vastaavan kokoinen talo vietäisiin To-
kioon, sen sitoma hiilidioksidivarasto olisi 
vielä yli 23 000 kilogrammaa, mikä kom-
pensoisi vastaavasti polttomoottoriautolla 
ajoa melkein 12 vuoden ajan.

Teksti: Tuulikki Huusko

Hirsitalo on 
ekologinen 
vientituote

Hirsinen pientalo on suuri hiilidioksidivarasto ulkomaille 
vietynäkin. Kuvan asuintalo sijaitsee Tšekin tasavallassa.

Moderni suomalainen hirsiarkkitehtuuri kiinnostaa myös 
ulkomailla.

Pudasjärvelle rakennettu Hirsikampus sitoo elinkaarensa ajaksi 932 tonnia hiilidioksidia. Mikäli 
vastaava rakennus vietäisiin Tokioon, sen hiilidioksidimäärä olisi edelleen mittava 725 tonnia.
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Talkkunamaantie 17, 90900 Kiiminki • puh. 040 778 0505

HUONEKALU- JA PUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN ERIKOISLIIKE

•	 Huonekalu-	ja	puusepänteollisuuden		
	 koneet	ja	laitteet
•	 Terät	ja	liimat
•	 Reunanauhat	ja	laminaatit

OULUN KONE JA TERÄ OY  

+358 44 266 2771 
+358 40 960 8288 
www.lineartec.fi 

Lineartec Oy 
Verstastie 6 
33470 Ylöjärvi 

Made in Finland 

    

  

             

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Puremiseen valmiista, ärhäkän näköises-
tä buldog-logostaan tunnettu Mirka Oy on 
osa KWH-konsernia.  Yhtiön noin 65- vuo-
tias historia kertoo hurjasta kehityskaa-
resta: Vahva panostus innovatiiviseen tut-
kimukseen ja tuotekehitykseen on tehnyt 
Mirkasta alansa edelläkävijän. Missään 
vaiheessa johtavaksi hiomatarvikkeiden 
tuottajaksi ja tuotekehittelijäksi noussut 
yhtiö ei ole unohtanut puunkäsittelijää.

Suomessa ei ole Mirka Oy:n kaltaisia yri-
tyksiä luetteloksi asti. Yhtiön voittoisa sel-
viytyminen, kehitys ja kansainvälistymi-

nen kysyntäkäyrien aallokoissa ja talou-
den nivelkohdissa ei voi perustua muu-
hun, kuin laaja-alaiseen osaamiseen ja 
toiminnan perinpohjaiseen hallintaan jat-
kuvasti muuttuvissa toimintaolosuhteissa. 
Mirkan merkitystä Suomen kansantalou-
delle on kuvattava aina alleviivatulla plus-
merkillä, riippumatta arvioinnin lähesty-
miskulmasta. 

Kun tarkastellaan Mirkan tuotekehityksen 
kaarta, vaikka klassisesta Hiomant-laa-
dusta pölyttömän hionnan mahdollista-
vaan hiomaverkkoon, voidaan todeta, et-
tä kehitys on ollut todella hurjaa. Koko 
kehityskulku on ollut puusepän työn ja 
tuloksenteon osalle positiivista. Tänä päi-
vänä Mirkan keltamusta tuoteperhe sisäl-
tää myös yhtiön valmistamia, suunnittele-
mia ja patentoimia työkaluja, joiden avul-
la pölytön hionta valtaa vauhdilla maail-

maa. Mirka lienee ainut suomalaisyhtiö, 
joka myy Kiinaan käsityökaluja. Mirkan 
suuri vientivolyymi on pettämätön laature-
ferenssi myös kotimaisille nikkareille. Di-
giaika antaa Mirkan kaltaiselle edelläkä-
vijälle lisää mahdollisuuksia.

Puu on suomalaisen teollisuuden tärkein 
raaka-aine ja ylivoimaisesti tärkein alku-
tuote.  Alkutuotteen pitkä jalostusketju on 
kansantaloudelle tärkeä monessa mieles-
sä: Työllistävällä osaamisella Suomessa 
puutuotteiden markkina-arvo pystytään 
saattamaan kansantaloutta hyödyttäväl-
le tasolle. Mirka on ainutlaatuinen toimi-
ja alkutuotteemme jalostusketjussa ja ää-
rimmäisen hieno esimerkki kansantalout-
tamme vaalivasta toiminnasta.

Teksti: Jorma Koivisto
Kuvat: Mirka

Mirka Oy on kansainvälinen yritys ja osa suomalaista perheomisteista 
KWH -yhtymää. Mirkan liiketoimintaidea on tarjota maailman johtavia rat-
kaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Mirkan tuotannosta noin 97 
prosenttia menee vientiin ja sen tuotteita myydään yli 100 maassa. Mir-
kan liiketoiminta on keskittynyt auto-, puuntyöstö- ja veneteollisuuteen. 
Yritys on jo yli 75 vuoden ajan raivannut tietä teknisille läpimurroille pin-
takäsittelyalalla ja yrityksen asiantuntemus 
muuttaa toimialaa edelleen.

MIRKA ei unohda puuseppää:

Mirkan suuri vientivolyymi on pettämätön 
laatureferenssi kotimaisille puusepän yrityksille

R-WOOD 
Höyläämöt!

Kysy tuloksista 0400 642 057 
www.r-wood.net
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Jo vuosikymmeniä jatkunut yh-
teistyö johtavan puuntyöstöko-
nevalmistaja Weinigin sekä kor-
kealaatuisten puuntyöstökonei-
den maahantuojan Awutek Oy:n 
välillä saa jatkoa.
Vuodesta 1995 alkanut yhteis-
työ on vuosien saatossa kasva-
nut monipuoliseksi kumppanuu-
deksi.
- Edellinen suuri yhteistyötä sy-
ventävä askel otettiin vuoden 

2019 alussa, jolloin levy- ja 
huonekaluteollisuuden koneita 
valmistavan ja Weinig ryhmään 
kuuluvan HOLZ-HERIN konei-
den ja järjestelmien edustus ja 
maahantuonti Suomessa siir-
tyi yksinoikeudella Awutek Oy:l-
le, kertoo Janne Keskinen Awu-
tek Oy:ltä.
- Nyt on jälleen aika siirtyä koko-
naan seuraavalle tasolle yhteis-
työssämme, sanoo johtaja Jens 
Frackenpohl Nordic Weinig.

Weinig ja Awutek Oy ovat so-
pineet, että Awutek Oy:lle siir-
tyy yksinoikeudella kaikki Wei-
nig-ryhmän koneiden ja laittei-
den edustus ja maahantuonti 
Suomessa. Kokonaisuus sisäl-
tää kaikki
Weinig-ryhmään kuuluvat yksit-
täiset koneet ja laitteet, projek-
ti- ja linjaratkaisut sekä huolto- 
ja varaosapalvelut.
- Awutekin edustamat Wei-

nig-ryhmän tuotteet kattavat 
kaikki massiivipuutyöstön ko-
neryhmät: moniteräsahat, van-
nesahat, katkaisusahat, skan-
nerit, höylät, teroituskoneet, 
sormijatkoslinjat, CNC-työstö-
keskukset ja ikkunantyöstökes-
kukset, Janne Keskinen luette-
lee. Weinigin tuotevalikoimaan 
sisältyvät myös älykkäät mate-
riaalinhallintajärjestelmät sekä 
käytännölliset automaatio- ja 
ohjelmistoratkaisut.

Weinig Groupin ja Awutek Oy:n 
yhteistyö syvenee
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Millwide. Worldwide. | +358 44 5555 072 | www.usnr.com

Teräpyörien kuluneet pinnat lisäävät terän halkeamisriskiä, 
virheellisiä mittoja ja tarpeetonta kulumista. Huoltoteknikkomme 
on varustettu monen vuoden kokemuksella sekä USNR 
(Söderhamn AKE Kockums)-koneille kehitetyillä hiomalaitteilla 
ja työkaluilla. Hionnan jälkeen teräpyörillä on oikea bombeeraus 
ja pinta terän maksimaalisen mittatarkkuuden ja käyttöiän 
saavuttamiseksi. 

Kun asennetaan uusi sahalinja, jokainen kone asennetaan jonka 
jälkeen koko sahalinja linjataan. Sahalinjan mittaustarkkuuden 
ylläpitämiseksi sahatavarassa vaaditaan toistuvat mittaukset. 
Huoltoteknikoillamme on pääsy linjasi alkuperäisiin optimaalisiin 
parametreihin ja he voivat palauttaa sen tehokkaasti 
alkuperäisiin asetuksiin. 

Ota yhteyttä tänään tarkistaaksesi tuotantolinjasi täydellinen 
toiminta.

Eurosaw S4D – Joustavuus ja järeysKannattavuus tulee 
pienistä yksityiskohdista

Sahalinjojen linjaus ja teräpyörien hionta
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Automaatiota 
jokaisen tarpeeseen
Robotiikka yleistyy vauhdilla myös puusepänteollisuudessa. 
On erittäin kustannustehokasta korvata robotilla yksinkertai-
set työvaiheet. Robottien käytössä on viime vuosina päästy en-
tistä helppokäyttöisempiin sovelluksiin. Taustalla on ohjelmis-
tojen kehittyminen. 

- Esittelemme kaksi mielenkiintoista sovellusta, jotka ovat to-
teutettavissa PK -yrityksille, esittelee Sebastian Tamminen. In-
vestointi alkaa maksamaan itseään takaisin jo ensimmäises-
tä päivästä lähtien. 

- Näillä kahdella konseptilla ajetaan miehittämättömänä lis-
toitusta sekä porausta, hän jatkaa, ja esittelee kahta robotti-
ratkaisua.

- Reunalistoitussolu, jota ohjaa ja käyttää robotti. Listoituskone 
on samalla kytketty paluukuljettimeen. Järjestelmä toimii asi-
akkaan CAD-, CAM-, ERP- tai MES-järjestelmistä toimitetun 
tiedon kanssa. Vaadittavat tiedot ovat vakiotietoja, kuten mi-
tat, materiaalit ja listoitustiedot, Tamminen luettelee.

- Työnkulkua voidaan muokata massatuotannoksi tai eräkokoa 
yhtä varten asiakkaan tarpeiden mukaan, hän esittelee. Eräko-
ko 1 -tila vaatii viivakoodinlukujärjestelmän, joka toimitetaan 
yhdessä kokonaisuuden kanssa. 

- Kun työskennellään massatuotantotilassa, kunkin tuotan-
toerän nipun päällä oleva viivakoodi on skannattava manuaa-
lisella viivakoodinlukijalla, Tamminen jatkaa. Tämän jälkeen 
osien lasertunnistus etsii työkappaleet lavoilta automaattisesti.

HOMAG Edge Banding liiketoimintayksikön luoma idea on 
ei-automatisoitujen reunalistoituskoneiden automatisointi ja 
reunaohjelmien määritelmä ilman woodBase-ohjattuja koneita.

- Tämän yksikön ominaisuudet ovat massatuotantolavan ja erä-
koko yksi syöttö ja lavaus, kamera seuraavaa sykliä varten, 100 
prosenttinen tarkkuus osien lastauksessa ja erityisiä laitteita tai 
syöttölaitteita ei tarvita.

Ohjelmistotekniikka on MMR- ja MES-liitännät, Tapio valmis 
ohjelma - työskentelee sen kanssa.

Kokonaisuus sisältää kaiken tarvittavan!

- Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeen-
ne täyttävä ratkaisu, Tamminen kutsuu.

Poraussolu
Poraus massatuotannossa tai eräkoko 1 moodilla useilla pora-
koneilla, jotka on toteutettu robottilataussovelluksella. Robot-
ti skannaa osien sijainnin ja suuntauksen kaoottisesti pinottui-
hin kuormalavoihin ilman ennalta määriteltyjä pinotietoja. La-
serjärjestelmä tunnistaa osat ja mahdollistaa osien erittäin tar-
kan tartunnan.
Viivakoodien skannaus voidaan suorittaa joko manuaalisesti 
viivakoodinlukijalla massatuotantotilassa tai kamerajärjestel-
män avulla, joka toimitetaan eräkoko 1 tuotantotilan ratkai-
sun kanssa.
Tiedot luodaan asiakkaan ERP-, MES- tai CAD CAM -ratkai-
susta ja jaellaan robottisovellusohjelmistoon (osatiedot mate-
riaaleineen, viivakoodein, reunakaistoineen ja mittoineen) ja 
MPR-tiedostot lähetetään suoraan porakoneisiin.

Kokonaisuus sekä ominaisuudet:
•  DRILLTEQ V-200 ja V-500 toimivat yhdessä
• Laser-osien havaitseminen - tarkkuus 0,3 mm kappaleiden      
 poiminnassa, 0,01 mm tarkkuus kappaleiden lastauksessa
•  Laser-skannaus kestää keskimäärin 6 sekuntia osaa kohden
•  Useita työkappaleladontoja yhdelle lavalle
•  Osien vapauttamisen hallinta
•  Satunnaiset kuormalavat
•  Viivakoodiskannaus
•  Jäljellä olevan ajan arviointi reaaliajassa

Ohjelmistotekniikka:
• Kehitetty erityinen tuotantoluettelon puhdistus
• woodScan-integraatio
• ERP- ja MES-palaute- ja raportointirajapinnat
• CAD-tuonti
• Oma SQL-tietokanta
• Yksityiskohtaiset PowerBi-tilastot ja -analyysit reaaliajassa

Poraussolu, jota lataa robotti. Reunalistoitussolu, jota ohja  
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Innomac on ratkaisukeskeinen yritys, jo-
ka lähtee ratkaisemaan tuotantohaastei-
ta asiakkaan lähtökohdista. 

- Tahdomme auttaa suomalaisia asiak-
kaitamme menestymään liiketoiminnas-
saan. Tehtävämme on parantaa asiak-
kaidemme kannattavuutta ja tuottavuut-
ta toimittamalla kustannustehokkaasti 
luotettavia tuotantoratkaisuja ja palve-
luja, kertaa yrityksen mottoa CNC-työs-
tökeskusten tuotepäällikkö Kai Nurmi-
nen Innomacilta.

- Ratkaisut lähtevät aina asiakkaan tar-
peisiin räätälöitynä, hän jatkaa. Nyt on 
aika, ja mahdollisesti aikaa, suunnitella 
tulevaisuutta, Nurminen jatkaa. Rahoi-
tusta voi miettiä kustannusten selvittyä, 
ja ne taas selviävät, kun investoinnin tar-
ve on selvinnyt. 

- Monet miettivät usein, miten pian in-

vestointi maksaa itsensä takaisin, Nur-
minen sanoo. Se on ihan oikea lähtökoh-
ta, mutta tapoja laskea takaisinmaksun 
hyötyjä, on useampia.

- Kannattaa esimerkiksi miettiä, mikä 
on henkilötyövuoden hinta, ja miten sil-
lä voidaan investointia kattaa, Nurmi-
nen esittelee. 

Yksi helpoimmista vakioratkaisuista 
alentaa henkilövuoden kuluja on hank-
kia esimerkiksi reunalistakoneen palau-
tushihnakuljetin, jolloin konetta voi ajaa 
yksin. Monessa paikassa kyseistä konet-
ta operoi useampi ihminen. Tai kenties 
asiakas tekee käsityönä jotain tuotetta, 
jossa on tarvittu tuotteen osavaiheiden 
tekoon ennen jopa viittä ”miestä”, voi 
järkevän robotti-investoinnin avulla yksi 
ammattimies hoitaa tämän saman yk-
sin. 

- Tämä esimerkki nimittäin on oikeasta 
elämästä ja vapautuneet neljä henkilöä 
ohjattiin heidän osaamistaan paremmin 
tukeviin töihin saman yrityksen sisällä, 
Nurmien kertoo.

- Kannattaa muistaa, että nyt on hyvä 
aika investoida, tällöin tuotanto on kun-
nossa kysynnän taas kasvaessa. Nyt on 
myös mahdollisuus tuplapoistoihin, hän 
muistuttaa.

Puuntyöstöä ja laatupintaa
Innomac luottaa vahvoihin yhteistyö-
kumppaneihin.

- Edustamme yksinoikeudella maailman 
johtavaa puuntyöstökoneiden valmista-
jaa SCM Groupia, kertoo levyntyöstön ja 
massiivipuun työstökoneista vastaava 
tuotepäällikkö Jani Vähäsilta. Puutuot-
teiden lisäksi muita työstettäviä materi-

Innomac kokonaisratkaisuja 
tarjoava kumppani

Haasta meidät ratkaisemaan tuotantosi haasteet, sanovat tuotepäälliköt Kai Nurminen, Teemu Laaksonen ja Jani Vähäsilta.
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aaleja ovat muovit, alumiini, komposii-
tit, lasi sekä kivi. 

- SCM omavaraisuus on todella kova, 
siellä valmistetaan suurin osa tuotteis-
ta alusta loppuun asti itse, Nurminen 
kehuu.

- Ratkaisuja löytyy niin kalusteteollisuu-
delle, massiivipuun työstöön, rakennus-
teollisuudelle kuin ovi- ja ikkunateolli-
suudelle, Vähäsilta esittelee. 

Pintakäsittelylaitteiden toimittaja on 
Cefla Group, joka on maailman suurim-
pia puuteollisuuden pintakäsittelylaite-
valmistaja.

- Cefla Groupin tuoteohjelma käsittää 
pintakäsittelyn, kuivauksen ja print-
tauksen, Nurminen esittelee. Pintakä-
sittely viimeistelee tuotteen.

- Nykyisin tarjolla olevalla levitysteknii-
kalla saadaan kaikkien pintakäsittelyai-
neiden parhaat ominaisuudet hyödyn-
nettyä täysimääräisesti. Hyvästä pin-
nasta ei kannata tinkiä, Nurminen jat-
kaa.

Kierrätys on ympäristöteko

Innomac on erikoistunut myös kierrä-
tysteollisuusratkaisujen myymiseen. 
Pääteistyökumppani kierrätysratkaisu-
jen toteuttamiseen on Vecoplan. Yhtiö 
valmistaa erityisesti murskaus- mutta 
myös kuljetin-, seulonta-, varastointi- 
ja annosteluratkaisuja erilaisiin teolli-
suuden tarpeisiin, unohtamatta pieniä 
puusepän verstaita tai isoja sahateolli-
suuden kokonaisuuksia.

- Käsiteltäviä materiaaleja ovat puu, 
RDF, yhdyskuntajäte, muovi, paperi ja 
pahvi, kertoo kierrätysteollisuuden tuo-
tepäällikkö Teemu Laaksonen.

- Meiltä löytyy laaja valikoima konei-
ta ja laitteita bioenergian ja kierrätys-
tuotantoon, hän jatkaa. Kannattaa olla 
yhteydessä, kun kierrätysasiat tulevat 
ajankohtaisiksi, hän jatkaa. Hyvin hoi-
dettu kierrätys, parasta kierrätystekno-
logiaa hyödyntäen, on osa kustannus-
tehokasta tuotantoa ja kohottaa yrityk-
sen brändiä.

Huolto pelaa
Koneiden kunnossapidon ja huollon hy-
vä suunnittelu ja ennakointi luovat pe-
rustan varmalle tuotannolle.

- Olemme sitoutuneita palvelemaan ko-
ko koneen elinkaaren ajan. Kokenut ja 
osaava huoltotiimimme yhdessä yh-
teistyökumppaneittemme kanssa ta-
kaa hyvän ja luotettavan palvelun koko 
maassa, Nurminen muistuttaa. Enna-
koivalla kunnossapidolla vältetään kal-
liit tuotantosesongit. Ongelmat voidaan 
selvittää usein myös etänä. 

- Varaosapalvelut auttavat oikean va-
raosan määrittelyssä ja opastavat kus-
tannustehokkaan korjauksen valinnas-
sa, Nurminen sanoo.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tuula Uitto ja Innomac

Vecoplanin yksiakselinen VHZ 1600 on kompakti, vahva ja monikäyttöinen murskain moniin käyttötarpeisiin. 
Patentoidulla ESC-voimansiirrolla varustettu murskain vakuuttaa käyttäjänsä tehokkuudellaan ja luotettavuudellaan.
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Tekniikan ja laitteiden kehitys
Itse laitteet ja niiden käytettävyys on ottanut valtavia harppauk-
sia viimeisen 15 vuoden aikana. Esimerkiksi pienimpiä CNC-ko-
neita myydään jo yhden hengen yrityksille ja koneiden pitkälle 
viety automaatioaste on pikemminkin normaalia kuin poikkeus 
päinvastoin kuin 10-15 vuotta sitten.

- Automaation yleistyminen näkyy meillä vahvasti siten, että 
isot Format4-työstökeskukset toimitetaan yhä useammin au-
tomaattisilla syöttö/purkulaitteistoilla tai robottisoluilla, Luuk-
konen sanoo.

Aiemmin kalliit ja hankalasti ohjelmoitat CNC-työstökeskukset 
ovat muuttuneet helppokäyttöisiksi, ja halvimmillaan alle 5000 
EUR arvoisiksi sijoituksiksi tuotannon tehostamiseen.

- Sahauksen tehostamiseen olemme toimittaneet viime vuon-
na lukuisia Tigerstop automaattivasteita. Vasteita on asennettu 
jo olemassa oleviin kuin myös uusiinkin katkaisusahoihin, hän 
esittelee. Yksittäinen automaattivaste lisää jo tuottavuutta ja sa-
han käyttömukavuutta merkittävästi. 

- Projektikokonaisuuksissa olemme toimittaneet Paul Reinhar-
dt sahauslinjoja, jotka ovat saaneet paljon kiitosta korkeista 
linjanopeuksista ja luotettavuudesta asiakkailtamme, Luukko-
nen jatkaa.

Turvallisuuskin tuo tuottavuutta
Työmukavuus ja -turvallisuus saatetaan usein mieltää vain ku-
luksi. Näin ei kuitenkaan ole, työssäjaksaminen ja työturvalli-
suus auttaa pitämään kiinni hyvistä työntekijöistä. Näin ollen 
kannattaa myös kuunnella työn tekijöitä hankintoja tehdessä. 
Työhyvinvointiin panostaminen voi olla yksittäinen nostopöydän 
hankinta verstaalle, tai puupölyn määrää vähentävä RL-imurin 
hankita palonsammuttamislaitteistolla pienentämään vakuutus-
maksuja ja tekemään työtilasta lähes pölyttömän. 

OLSA – yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa

Lahtelainen puuntyöstölaitteita maahantuova perheyritys Olsa on toimittanut asiakkailleen tuottavuutta parantavia 
ratkaisuja jo yli 35-vuoden ajan. Tänä aikana ala on kokenut paljon ja ala on uudistunut ja vaihtanut paljolti muo-
toaan huonekalujen valmistuksesta projekti- ja erikoiskalustusten valmistukseen.

- Myös laitteet ovat automatisoituneet ja laitteiden käyttö sekä asetteiden teko on helpottunut merkittävästi. Tärkeää 
on, että kaikki varsinaisen työstön ulkopuolella kulutettava aika saadaan minimiin, ja että itse työstökin tapahtuisi 
mahdollisimman tehokkaasti, kertoo Olsan Lauri Luukkonen. 

- Tavoitteenamme on kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa ja antaa ajatuksia, kuinka tuotantoa voi välillä ihan 
pienilläkin asioilla tehostaa merkittävästi, hän jatkaa.

Olsan Lauri Luukkonen toivottaa jo 
nyt kaikki tervetulleeksi syksyn Levystä 
Kalusteeksi tapahtumaan lokakuussa.

Edullisimmillaan ja yksinkertaisimmillaan CNC-työstöjä voi tehdä alle 5000 euron 
arvoisella Hammer CNC-koneella.

Sahateollisuuteen Olsa on toimittanut tänä ja viime vuonna lukuisia Paul ja 
Tigerstop kokonaisuuksia.
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- Tänä vuonna markkinoille lanseerattava Format4 
PCS-tarkistuspyörösaha lisää työturvallisuutta merkit-
tävästi automaattisen terän alas veto -ominaisuuden 
ansiosta. Terä vetäytyy silmänräpäyksessä alas, kun te-
rän ympärille muodostuva sähkövarauskenttä havait-
see esim. sormen tulevan liian lähelle terää, Luukko-
nen esittelee.

Rahoitus ja tuet
Laitehankintoihin on usein saatavilla erilaisia tukia riip-
puen yrityksen kotipaikasta. 

- Tukien saatavuus kannattaakin selvittää jo etukäteen 
ja autamme tässä parhaamme mukaan asiakkaitamme.

Rahoitukseen tarjoamme useita eri ratkaisuita, joista 
leasing on ehkä tällä hetkellä noussut suosituimmak-
si vaihtoehdoksi, Luukkonen kertoo. Leasingrahoituksen 
etuna on, että asiakkaan ei tarvitse sitoa omaa pääomaa 
laitteen hankintaan, ja laitteen vuokran voi vähentää 
suorana kuluna kirjanpidossa. Leasing -kauden lopussa 
asiakas sitoutuu lunastamaan laitteen itselleen, lunas-
tushinta on useimmiten 1 prosenttia kauppasummasta. 

- Leasing -vaihtoehtoa voidaan käyttää niin vaihtoko-
neissa, edullisissa peruskoneissa kuin myös linjaratkai-
suissa. Käyttö on hyvin joustavaa ja useimmiten rahoi-
tuspäätös saadaan muutamassa minuutissa, Lauri Luuk-
konen selventää.

Uutuuksia ja tulevaisuutta

Vuosi 2020 ja 2021 tuo Olsan mukaan todella paljon 
mielenkiintoisia uutuuksia. 

- Itävaltalainen toimittajamme Felder Group tuo mark-
kinoille muun muassa ainutlaatuisen glueBox PUR-lii-
manauharatkaisun reunalistoitukseen, Luukkonen esit-
telee.  GlueBox-ratkaisulla liima annostellaan liimanau-
halla, näin ollen varsinaista liimapannua ja sen puhdis-
tamista ei enää tarvita. 

- GlueBox-järjestelmää pääsee näkemään ja koeajamaan 
syksyn Levystä Kalusteeksi tapahtumassamme 1.-2. lo-
kakuuta Lahdessa, Luukkonen muistuttaa.

- Lisäksi jo kattava CNC-työstökeskus valikoima saa li-
säyksen, kun Hammer lanseeraa mallipuusepille ja kou-
lukäyttöön soveltuvan Hammer HNC-työstökeskuksen. 
Lisäksi tulevaisuus tuo tullessaan paljon hyviä ja mie-
lenkiintoisia juttuja sekä meille että asiakkaillemme, jo-
ten kannattaa olla kuulolla, Olsan Lauri Luukkonen sa-
noo lopuksi.

Patentoitu Format4 glueBox-järjestelmä on kehitetty yhteistyössä liimavalmistaja Jowatin 
kanssa.

Format4 PCS -järjestelmä estää mahdolliset vakavat vahingot tarkistuspyörösahaa käytet-
täessä.
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Raision Puusepät Oy:n toimi-
tusjohtaja ja omistaja, Jar-
mo Yrjölä on kasvattanut toi-
mintaa tasaisesti vuosien ajan 
ja työllistää nyt noin 20 alan 
osaajaa. Vuosiin on mahtu-
nut lukuisia projekteja ja in-
vestointeja.

- Investointitahti muuttui, kun 
varovaisemmin investointei-
hin suhtautunut yhtiökump-
panini jäi eläkkeelle, ja lunas-
tin yrityksen itselleni, Jarmo 
Yrjölä kertoo. Tällä hetkellä 
yritys investoi ahkerasti.

- Voi sanoa, että lähes vuosit-
tain on panostettu uuteen ko-
nekantaan, Jarmo Yrjölä sa-
noo. Tehokkuuden lisäksi uu-
det koneet parantavat työer-
gonomiaa ja -turvallisuutta. 
Ala myös kehittyy koko ajan. 
Tällä hetkellä 3D-mallinukset 
ovat osa suunnittelun arkipäi-
vää ja menetelmät kehittyvät 
enemmän ja enemmän. Rai-
sion Puusepät Oy:n työnsuun-

nittelu tiimissä on Jarmo Yrjö-
län tytär Petra Yrjölä. 

Yli 30 vuoden kokemuksel-
la Raision Puusepät Oy on 
valmistanut julkisten tilojen 
erikoiskalusteita mm. Ruot-
sin valtiopäiväsaliin, Suomen 
Eduskuntaan, Helsingin Mu-
siikkitaloon ja Helsinki-Van-
taan lentoasemalle.

- Projektit ovat pitkäkestoisia, 
usein 1-2 vuoden mittaisia, 
Yrjölä sanoo. Osa projekteis-
ta vaatii kohdennettua inves-
tointia, jotta projektin eri vai-
heet pystytään tekemään kus-
tannustehokkaasti.

- Kun fasiliteetit ovat kunnos-
sa, pysytään kilpailussa mu-
kana ja pystytään tekemään 
kilpailukykyisiä tarjouksia, Yr-
jölä toteaa. Pitkien projektien 
tarjoamiseen ei vaikuta pelkkä 
hinta, vaan myös toimitusvar-
muus ja laatu.  Jarmo Yrjölä 
mainitsee, että Raision Puu-
sepät on viime vuoden aikana 

investoinut merkittävästi.

- Ja kaikki ihan omalla ra-
hoituksella, koska Raisio ei 
ole tukialuetta, hän naurah-
taa. Investointitukia on tarjol-
la muualla Suomessa, alueel-
liset erot ovat valtavia. 

Huoltovarmaa
projektirakentamista

Jarmo Yrjölä on kasvattanut 
toimintaa tasaisesti vuosien 
ajan ja työllistää nyt noin 20 
alan osaajaa.  Voimakkaasti, 
lähes vuosittain on panostet-
tu uuteen konekantaan. Te-
hokkuuden lisäksi uudet ko-
neet parantavat työergonomi-
aa ja -turvallisuutta.

- Olemme lähteneet siitä, että 
investoimme tarpeen ja pro-
jektin mukaan. Projektin jäl-
keen konetta voi usein käyttää 
muihinkin projekteihin, Jarmo 
Yrjölä sanoo.

- Hienoista ja tehokkaista ko-

neista huolimatta, ne ovat 
hyödyttömiä, ellei meillä  ole 
osaavaa ja taidokasta henkilö-
kuntaa niitä käyttämään, Jar-
mo Yrjölä muistuttaa. 

Automaattivarasto on yksi vii-
meisimmistä investoinneista. 
Se mahdollistaa reaaliaikai-
sen varastokirjanpidon kaikis-
ta levymäisistä materiaaleista. 
Erikoiskalustevalmistajalla on 
lukematon määrä erityyppisiä 
materiaaleja corianista, vane-
riin ja muoviin, sekä struktu-
roituja pintoja. 

- Homag Automaattivarasto 
mahdollistaa näiden materi-
aalien optimoidun käytön ja 
näin ollen vähentää materiaa-
leihin sidottua rahaa, Sebas-
tian Tamminen Projectalta sa-
noo.  Yksi merkittävä etu saha 
+ automaattivarasto yhdistel-
mässä on parantunut työer-
gonomia. Sahattavien levyjen 
määrä päivässä moninkertais-
tuu, mutta samalla työn fyy-

Investoinneilla 
kilpailukykyiseksi

Yrityksen neuvottelutilat ovat myös yri-
tyksen käyntikortti, sanoo Jarmo Yrjölä 
esitellessään Raision Puuseppien upeaa 
kokoustilakokonaisuutta. Taustalla 
akustiikkalevytauluiksi valmistettua 
valmistuneiden projektien kuvia.
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Kuivausteline.

sinen rasittavuus sahurille vä-
henee erittäin merkittävästi.   

Projecalta on myös Homag 
cnc-kone, joka on erikoiska-
lustajan unelmakone. 

- Todella suurella yli 7 m * 2 m 
automaattipöydällä, 5-akseli-
sella karalla, MPU-erikoispo-
rapakalla ja PowerEdge listoi-

tusyksiköllä onnistuu työt kuin 
työt, esittelee Tamminen. Ko-
neen patentoitu Sorbtech run-
ko vaimentaa mahdolliset vä-
rinät täysin, jolloin työstön 
laatu on ensiluokkaista riippu-
matta materiaalista ja ajono-
peuksista. Joustavuutta lisää 
Homag WoodWop ohjelmis-
ton CAM osuus, jolla onnis-

tuu 5-akseliset työstöt ilman 
ylimääräisiä ohjelmia. Oman 
haasteensa haalauksessa ja 
asennuksessa aiheutti koneen 
yli 20 tonnin paino.     

Lisävarastotarve saatiin rat-
kaistua vasta valmistuneel-
la telttahallilla. Halli tarvittiin 
pikaisesti lisäämään varasto-

kapasiteettia. ML1350 on ab-
sorptioilmankuivaaja Munter 
kuivaa tehokkaasti ilman sää-
detyn mukaiseksi. ML-sarjan 
ilmakuivaajat on suunniteltu 
niin, että koko ilmankäsittely 
tapahtuu suljetussa roottori-
yksikössä. 

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto 

Hotelliprojektia varten investoitu Awutekin Hybridi ruiskuautomaatti Superfici 3 
automaattinen ruiskumaalausautomaatti kahdella pistoolivarrella, paineistetulla 
ruiskukaapilla. Levyn tunnistus syöttöpuolella.

Jarmo Yrjölä tarkistaa vastikään valmistuneessa varastossa ML1350 on 
absorptioilmankuivaajan lukuja. Halli toimii varastona mainiosti, on vain 
seurattava ilman kosteutta tarkasti.

Uusi Homag cnc-kone on erikoiskalustajan unelmakone. Todella suurella yli 7 
m * 2 m automaattipöydällä, 5-akselisella karalla, MPU-erikoisporapakalla ja 
PowerEdge listoitusyksiköllä onnistuu työt kuin työt. 

Alipainenostin pitäisi olla vakioavustin kaikille ”stand-alone” cnc-koneil-
le. Nostin nopeuttaa ja helpottaa koneenkäyttäjän työtä merkittävästi. 
Alipainenostimen kanssa koneenkäyttäjä pystyy toimimaan itsenäisesti 
jopa monen sadan kilon levyjen kanssa.

Olli Riski töissä Homag Sawteq B-300 levynpaloittelusahalla, joka on tehokas 
ja kehitetty leikkaamaan suuria määriä levyjä korkealla leikkauslaadulla.
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Delmac Oy otettu hyvin vastaan puuteol-
lisuuden toimesta alan uusimpana inno-
vatiivisena puuntyöstökonetoimittajana.  
Kokenut puuntyöstökonekauppias Juk-
ka Pelkonen Lahdesta aloitti 1.9.2017 
uuden oman työstökonekaupan, joka on 
saavuttanut jo kahdessa vuodessa hyvän 
markkina-aseman. 

- Olemme toimittaneet jo kuluneiden 
muutaman vuoden satoja erilaisia työs-
tökoneita – yhteensä jo yli 2,5 m € arvos-
ta, Jukka Pelkonen kertoo. Yhtiön toimin-
tatapa on hyvin innovatiivinen ja tehokas 
ja asiakkaat saavat selviä etuja omaan 
tuotantoonsa Delmac Oy:n avulla. 

Menestyksekkäitä tuotteita ovat olleet 
mm. LOHMEYER työstökoneet kaluste-
teollisuuden tarpeisiin. LOHMEYER tuot-
teista Suomeen on jo tullut reunalistoi-
tuskoneita, CNC-työstökeskuksia sekä 
erilaisia tarkistuspyörösahoja. Koneiden 
tekninen taso ja ominaisuudet yhdessä 
edullisen hinnan kanssa ovat saaneet hy-
vin jalansijaa myös Suomessa, ja tehtaan 
toimintakeskus Tauberbishofsheimis-
sa Saksassa palvelee hyvin ja nopeas-
ti kaikkia asiakkaita myös täällä kauka-
na Pohjolassa.  

VENETA IMPIANTI on toinen Delmac 
Oy:n ensimmäisistä yhteistyökumppa-
neista, joiden tuotteita on Suomeen tul-
lut todella paljon. 

- Tehtaan laadukkaat purunpoistolait-
teistot laitoksen sisä- ja ulkotiloihin te-
hokkaine BLOWJET-puhallussuodatti-
mineen, suodatusjärjestelmät erilaisiin 
työpisteisiin, maalauskaapit sekä puhal-
timet ja purukomponentit ovat saaneet 
hyvin kiitosta asiakkailtamme, Pelkonen 
kehuu.  

Isoimpia toimituskokonaisuuksia ovat 
olleet mm. KUPER viilunliitos/liimaus-
linjasto Suomen isoimmalle viilujen toi-
mittajalle sekä CM MACHINE valta-
va 8-kutterinen 1600 mm palkkihöylä 
laadukkaaseen hirsi/liimapuutehtaaseen 
Pohjois-Suomeen. 

- Saimme myös toimitettua kahden suo-
malaisen lopettaneen liimalevytehtaan 
tuotantokoneet Latviaan sekä Puolaan, 
hän jatkaa.

Yhteistyötä Turkin kanssa
Yksi mielenkiintoinen innovaatio on Del-
mac Oy:n yhteistyö muutaman turkkilai-
sen työstökonevalmistajan kanssa. Isot 
AES GROUP tehtaat (3 kpl) Bursassa 
valmistavat laadukkaasti ja tehokkaas-
ti tunnetuilla komponenteilla varustettu-
ja CNC-ohjattuja levynpaloittelusahoja 
sekä CNC-työstökeskuksia. OZ MACH-
INE Istanbulissa valmistaa modernit 
CNC-ohjatut työstökoneet ja katkaisusa-
hat alumiiniteollisuuteen. Molempien 

tehtaiden koneet on suunniteltu, varus-
teltu ja valmistettu täyttämään vaativim-
mankin tuotannon tarpeet. Useat asiak-
kaat ovat Suomessakin kertoneet, että 
luottavat heidän koneisiinsa, ja turkki-
laiseen osaamiseen jopa enemmän kuin 
perinteisiin italialaisiin ja saksalaisiin ko-
netoimittajiin. 

- Yksittäiskoneita olemme toimittaneet 
valtavan määrän erilaisiin puuntyöstön 
tarpeisiin, Pelkonen toteaa. Erityisesti eri-
laisia paloittelu- ja katkaisusahoja puu- 
ja alumiiniteollisuuteen yritys on toimit-
tanut puu- ja kierrätysteollisuuteen. Yhti-
ön tuotevalikoima on todella laaja.

- Pystymme täyttämään monen teollisuu-
den työstötarpeen laadukkain tuotanto-
konein, kertoo yhtiön vetäjä Jukka Pel-
konen. 

Meille on tärkeätä asiakastyytyväisyys ja 
aktiivinen ote kaikkiin työtehtäviin. Ko-
kemusta ja osaamista on vaikea ostaa 
– se vain pitää hankkia. Me olemme sii-
tä onnellisessa asemassa, että asiak-
kaat ovat luottaneet meihin ja olemme 
pysyneet jatkamaan työtämme jo vuosi-
kymmeniä sitten alkaneen puutyöstöko-
nekaupan parissa, vaikka yhtiö on uusi, 
jatkaa Jukka Pelkonen.

Delmac – puuteollisuuden palvelutalo 
puuseppien kaupungista Lahdesta

LOHMEYER reunanauhoitus KAM by Delmac.
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keittiö- ja kaluste-
suunnitteluohjelmistot

w w w . v e r t e x . f i
Vertex Systems Oy

Vaajakatu 9, 33720 Tampere
Puh. 03 313411

FKS 355 transparent Schatten.



22 WWW.PUUVIESTI.FI

www.awutek.fi

Awutek Oy

Montiskalankatu 5 

21200 Raisio

LUE LISÄÄ KOTISIVUILTA

Awutek Oy:n ja Weinig Groupin
yhteistyö syvenee Suomessa.
Kaikki Weinig-ryhmän koneiden edustus, 
huolto- ja varaosapalvelut siirtyvät
yksinoikeudella Awutek Oy:lle.

Oikea-aikainen investointi on vienyt yrityk-
siä kansainväliseen menestykseen ja epäon-
nistunut, väärä tai väärin ajoitettu investoin-
ti on vastaavasti kaatanut lukuisia yrityksiä. 
Investoinnin huolellinen suunnittelu ja eri 
vaihtoehtojen puntarointi ovat erittäin tär-
keässä asemassa, sillä suunnitteluvaihe 
määrittää kustannukset. Toteutusvaihees-
sa on kustannuksia säästäviä muutoksia 
vaikeita toteuttaa. Toteutusvaiheessa tulee 
pääpaino kiinnittää investoinnin valmistu-
miseen suunniteltuna ajankohtana. Tämä 
varmistetaan parhaiten ostamalla tuote pai-
koilleen asennettuna sekä koekäytettynä ja 
viivästyksestä aiheutuu sakko toimittajalle. 
Yrityksen omana työnä tehty investointi ei 
välttämättä valmistu ajallaan eikä myöhäs-
tymissakkoja voi periä keneltäkään.

Investointien luokittelu

”Myöhästynyt investointi voi 
pahimmillaan kaataa koko yrityksen”
Investointien kiireellisyysjärjestystä voidaan 
arvioida luokittelemalla investoinnit eri ryh-
miin ja asettamalla niille tuottovaatimus. 
Usein investointien arviointi ei ole pelkäs-
tään tuottoarvoon tuijottamista. Usein in-
vestointi johonkin kohteeseen alentaa kus-
tannuksia toisessa kohteessa. Toisaalta in-

vestointi voidaan ajatella suoritettavaksi ai-
na, kun se säästää hankintakustannuksensa 
takaisin yhden tilikauden aikana. Vaativissa 
laite- tai rakentamisinvestoinneissa on syytä 
varata budjettiin 20 prosenttia ylimääräistä. 
Kustannusylitystäkin pahempi riski on toi-
mituksen käyttöönoton viivästyminen. Yri-
tyksen kaatuminen pitkäksi venyneen toi-
mituksen ja laskutustulojen puuttumisen 
vuoksi ei ole harvinaista.

Investointilaskennan perustiedot
Investointilaskelma on investoinnin pitoajal-
le ulottuva laskelma, jolla pyritään selvit-
tämään investoinnin järkevyys ja kannatta-
vuus. Erityisesti investointilaskelmien tar-
peellisuus tulee esille silloin, kun investoin-
tivaihtoehtoja on useita ja ne pitää asettaa 
paremmuusjärjestykseen. Laskelmien teke-
minen on myös liiketoimintamielessä jär-
kevää. Laskelmia tehtäessä joudutaan kiin-
nittämään huomiota toteutuskustannuksiin, 
saattaviin tuottoihin (markkinoihin) ja ra-
hoitusvaihtoehtoihin. Tämä tarkastelu saat-
taa johtaa alkuperäistä ajattelumallia pa-
rempaan lopputulokseen. Mitä suuremmas-
ta investoinnista on kysymys, sitä enemmän 
on panostettava tietojen keräämiseen. Täl-
löin yksi varteenotettava tiedonhankinta-
muoto on kysyä muualla Suomessa toimi-

vien alan yritysten kokemuksia. Investoin-
nin kannattavuutta tulee arvioida vähintään 
kahdella menetelmällä viidestä, joita ovat
• nykyarvomenetelmä
• annuiteettimenetelmä
• sisäisen korkokannan menetelmä
• pääoman tuottoaste-menetelmä
• takaisinmaksuajan menetelmä
Investoinnin pitoaika
Pitoajalla tarkoitetaan sitä taloudellista 
käyttöaikaa, joka investointihyödykkeellä 
yritykselle on. Sen pituus riippuu yrityksen 
ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Pitoajalla 
saatetaan tarkoittaa esim. koneen fyysistä 
ikää eli ajanjaksoa, jonka kone on käyttökel-
poinen alkuperäiseen tarkoitukseensa. To-
sin fyysistäkin ikää voidaan jatkaa moder-
nisoinnein ja peruskorjauksin. Pitoajan tar-
kastelussa on kuitenkin syytä lähteä teknil-
listaloudellisesta käyttöiästä, joka tarkoittaa 
sitä aikaa, jolloin uusi kone tekee vanhan 
koneen käytön epätaloudelliseksi. Yleensä 
teknillistaloudellinen ikä on lyhempi kuin 
fyysinen käyttöikä. 

”Kehittämällä liiketoimintaasi 
pidät yrityksesi kilpailukykyisenä”

Lisätietoja investointi-
laskelmista: 
www.yritystulkki.fi

u  Asiaa investoinnista
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Naulaimet 

Kompressorit 
Naulat 

Hakaset 
Ruuvit 

Puunkorjaussarjat 
BeA varaosat ja 

huolto 

Maahantuonti 

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

Vuoden 2019 aikana rakennetut tuulivoi-
malat nostivat Suomen tuulivoimakartal-
le uusia tuulivoimakuntia, kuten Kurikan 
ja Kannuksen kaupungit. Suomen suurin 
tuulivoimamaakunta on edelleen Poh-
jois-Pohjanmaa, jossa on 39 prosenttia 
maamme tuulivoimasta. Niin uudet kuin 
vanhatkin tuulivoimakunnat saavat mer-
kittävät kiinteistöverotulot tuulivoima-
loistaan. Tuulivoimaloiden kiinteistöve-
roa maksetaan tällä hetkellä yli 70 suo-
malaiskuntaan. 

Vuoden 2019 aikana Suomeen rakennet-
tiin tuulivoimaa Närpiöön (18 tuulivoima-
laa), Isojoelle (14 tuulivoimalaa), Kurik-
kaan (12 tuulivoimalaa), Kannukseen (7 
tuulivoimalaa) ja Iihin (5 tuulivoimalaa). 
Närpiö ja Kannus siirtyvät samalla myös 
Suomen kymmenen suurimman tuulivoi-
makunnan listalle. Suomen suurin tuu-
livoimakunta on edelleen Kalajoen kau-
punki 64 tuulivoimalallaan ja reilulla 200 
megawatilla.

Maakunnista Pohjois-Pohjanmaa pitää 
edelleen selkeästi hallussaan suurimman 
tuulivoimamaakunnan titteliä: 39 pro-
senttia Suomen tuulivoimasta sijaitsee 
Pohjois-Pohjanmaalla. Seuraavaksi eni-
ten tuulivoimaa on Pohjanmaan (13 %), 
Lapin (12 %), Satakunnan (11 %) ja Ete-
lä-Pohjanmaan (10 %) maakunnissa. Lo-
put 15 prosenttia Suomeen asennetusta 
tuulivoimakapasiteetista on jakaantunut 
kymmeneen muuhun maakuntaan.  

Kiinteistöverotulot tärkeä 
tulolähde kunnille
Etenkin pienelle kunnalle tuulivoiman 
tuoma kiinteistövero on merkittävä lisä-
tulo. Nyt rakennetut tuulivoimalat tuovat 
reilun 9 000 asukkaan Närpiöön arviolta 
noin seitsemän miljoonan kiinteistövero-
tulot koko elinkaarensa aikana. 

- Tuulivoima on Närpiön kaupungille il-
man muuta merkittävä lisätulon lähde, 
sen lisäksi että tuotamme kaupungis-

samme nyt enenevän määrän uusiutuvaa 
energiaa. Mielellämme otamme uusiutu-
van energian tuotantoa myös lisää, ja vii-
me vuonna valmistuneen Hedetin hank-
keen lisäksi Närpiöön onkin suunnitteil-
la uusia lähivuosina valmistuvia tuulivoi-
maloita, toteaa Närpiön kaupunginjohtaja 
Björn Häggblom.

- Tuulivoima voi olla todellinen piristys-
ruiske kunnan taloudelle. Olen törmän-
nyt jo useampaan tapaukseen, joissa uu-
siutuvan energian tuotannosta odotetaan 
kuntatalouden pelastajaa. Tuulivoimaa on 
rakennettu tällä hetkellä yli 70 suoma-
laiskuntaan”, summaa Suomen Tuulivoi-
mayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mik-
konen.

Suomen suurin tuulivoimakunta Kalajo-
ki sai vuoden 2019 aikana yhteensä 1,7 
miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa 64 
tuulivoimalastaan.

Vuosi 2019 toi uusia kuntia tuulivoimakartalle 

Pohjois-Pohjanmaa edelleen 
suurin tuulivoimamaakunta
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PRO RATKAISUT 
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JA TEKIJÖILLEprojecta.fi

Automaatiota 
jokaisen tarpeeseen

Robotti-investointi alkaa maksamaan 
itseään takaisin jo ensimmäisestä 

päivästä lähtien.
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ku
va

t: 
H

om
ag

Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yrityksille ko-
ronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. ELY-keskuksille 
myönnetään 50 miljoonaa euroa yritysten kehittämisavus-
tuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, jotka ovat kär-
sineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotanto-
häiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa. Tavoittee-
na on käynnistää avustuksen haku viikolla 13 erillisellä ha-
kuilmoituksella ELY-keskusten verkkosivuilla.

Yritys-Suomi
Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutu-
neita yrityksiä.

Talousapu neuvontapalvelusta saat myös ohjeita, miten toi-
mia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.

•  Talousapu neuvontapalvelun valtakunnallinen 
 puhelinnumero +358 295024880 (arkisin  9.00–16.00)
•  Lue lisää: Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu 
 (suomi.fi)

Tiedote 26.3.2020 ELY

Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja toimivia 
yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa
•  Yritys-Suomi-puhelinpalvelun valtakunnallinen 
 puhelinnumero puh. 0295 020 500 (arkisin klo 9.00–
16.15)
•  Lue lisää: Yritys-Suomi puhelinpalvelu (suomi.fi)
 ELY-keskusten yrityspalvelut joustavasti ja tehoste-
 tusti yritysten tukena
ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavus-
tusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, 
alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi 
hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen 
ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan. 

ELY-keskusten asiakaspalvelu
Koronavirus vaikuttaa myös ELY-keskusten asiakaspalve-
luun. THL:n ja Aluehallintoviraston antamien ohjeiden ja 
suositusten mukaisesti vältämme kanssakäymistä ja tilai-
suuksien järjestämisiä mahdollisuuksien mukaan tartuntojen 
määrän hillitsemiseksi. Sähköiset asiointipalvelumme ovat 
käytössä 24/7.
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Kone- ja Pintakäsittelyosasto, Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki

Puh. 019 7421   |   Info.koneosasto@rtv.fi   |   etunimi.sukunimi@rtv.fi   |   www.rtv.fi/kone-ja-pintakaesittelyosasto

Valitse RTV ja Sames Kremlin kun haluat:
• Markkinat kokonaisvaltaisesti tuntevan asiantuntijan
• Asiantuntevan kenttähenkilöstön ja läheisen palvelun kaikkialla
• Kustannuksia säästävät ja ympäristöystävälliset tuotantovälineet

Sitoumuksemme:
Innovatiiviset ratkaisut kaikkiin pintakäsittely-, liimaus - ja
saumaussovelluksiin, josta todisteena valmistajalle myönnetyt 
merkittävät patentit.

Sovellukset kaikkien pintakäsittelyaineiden manuaaliseen ja 
automaattiseen ruiskuttamiseen kaikkeen rakennustuote- ja 
puusepänteollisuuteen.

PINTAKÄSITTELYLAITTEET JA -AINEET TEOLLISUUDELLE.
HUIPPULAATUA AMMATTILAISILLE, JOKA PÄIVÄ!
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Leader-toiminta perustuu siihen, että 
paikalliset ihmiset tietävät itse parhai-
ten, miten omaa kotiseutua tulisi kehit-
tää. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, 
jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yh-
distysten ja muiden yhteisöjen hankkeil-
le. Tarkoituksena on hyödyntää paikallis-
ta asiantuntemusta ja osaamista oman 
alueen parhaaksi. Leader-rahoitusta voi 
hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai 
investointihankkeeseen sekä yrityshank-
keeseen. Tukea voi saada hankkeen mu-
kaan 20 - 90 prosenttia kuluista. Ra-
hoituksen yksityiskohdista tukiprosent-
teineen saat tietoa oman alueesi Lea-
der-ryhmästä.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimer-
kiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuot-
ta työllistävät yritykset, kunnat, oppilai-
tokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkei-
den tulee vastata Leader-ryhmän kehit-
tämisstrategian tavoitteita.

Maaseudun yritystuet
Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat 
hakea yritysrahoitusta toimintansa ke-
hittämiseen ja investointeihin. Yritystu-
kia ovat: perustamistuki, investointituki, 
investoinnin toteutettavuustutkimus. Yri-
tys voi saada perustamistukea 5 000 - 

35 000 euroa ja se maksetaan kahdes-
sa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea 
voidaan myöntää 2 000 - 10 000 eu-
roa. Investointituen tukitasot vaihtelevat 
toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20 
- 40 prosenttia. Investoinnilla tulee olla 
olennaista merkitystä yrityksen perusta-
miselle, kasvulle tai kehittymiselle. 

Jos yritys suunnittelee investointia, se 
voi saada tukea sen edellytysten ja to-
teuttamisen selvittämiseen. Tuki on tar-
koitettu asiantuntijapalveluiden hankin-
taan. Toteutettavuustutkimukseen voi-
daan myöntää de minimis -tukena, max. 
50 prosenttia hyväksytyistä kustannuk-
sista.

Leader -rahoitusta saaneet 
menestyvät paremmin
Selvityksen mukaan Leader-rahoitusta 
saaneet maaseudun yritykset menesty-
vät koko maan keskivertoyrityksiä pa-
remmin. Yli neljä viidestä Leader-rahoi-
tusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli 
viiden vuoden jälkeen yhä toiminnas-
sa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka 
toinen uusi yritys ajautuu yritystoimin-
nan lopettamiseen jo viiden ensimmäi-
sen vuoden aikana, kertoo Leadersuomi.

Yksi rahoitusta saaneista yrityksistä on 
vesantolainen LVI Peltsi Oy,  joka tarjoaa 
LVI-asennuksia ja saneerauksia KVV-oi-
keuksin. Tarvikemyynnin lisäksi yritys 
tekee tarjouksia ja suunnitelmia raken-
nustyömaita varten. Leader Mansikka 
myönsi yritykselle vuonna 2013 yritys-
tukea ensimmäisen työntekijän palkkaa-
miseen.

- Kyllä yritystuki oli hyvä juttu. Se pois-
ti kynnystä ja riskiä palkata työnteki-
jä, koska työllistämiskulut ovat isot, sa-
noo Jukka Peltolehto LVI Peltsi Oy:stä ja 
muistelee yrityksen kehittämisen aikaa 
2010-luvun alkuvuosina:

- Toiminimellä toimineen yrityksen toi-
mintaa tehostettiin voimakkaasti. Käyt-
töön otettiin uudet toimitilat, jotka mah-
dollistivat tavaravaraston hankinnan ja 
komponenttien kasaamisen. Työkohteita 
voitiin ottaa vastaan entistä enemmän ja 
työmäärän lisääntyessä työntekijän palk-
kaaminen kokoonpano- ja asennustöihin 
oli ajankohtaista. Samoihin aikoihin to-
teutettiin yritysmuotomuutos toimini-
mestä osakeyhtiöksi.

Leader-rahoitusta 
alkaville yrityksille
Leader-rahoitus vauhdittaa myös jo toiminnassa olevien yritysten kasvua.

Lisätietoja: Leader-rahoitus: 
https://www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus/

Starttirahasta löytyy täältä tietoa: http://
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/
yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/
starttiraha/index.html

Leader-ryhmien käytössä on julkista rahoitusta Suomen maaseutuohjelman 
kautta ohjelmakaudella 2014-2020 yhteensä 300 miljoonaa euroa, mikä 
tarkoittaa 3-11 miljoonaa euroa yhtä Leader-ryhmää kohti. Rahoituksesta 
42 prosenttia tulee EU:lta, 38 % valtiolta ja 20 prosenttia kunnilta. Lisäk-
si ryhmät keräävät 35 % yksityistä rahoitusta. 

Leader-ryhmät hyödyntävät myös mm. muuta kuntien rahoitusta ja raken-
nerahasto-ohjelman rahoitusta. Rakennerahasto-ohjelman rahoituksella osa 
Leader-ryhmistä toimii myös kaupunkien keskustoissa. Ryhmät ovat pilotoi-
neet yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä kaupungeissa. Seuraavan oh-
jelmakauden valmistelussa eri ministeriöt ja rahastot tekevät yhteistyötä, 
jotta rahastoista muodostuisi mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Lea-
der-toiminta on Suomessa hyvin tunnettua. Leader-toimijat ovat tärkeä osa 
suomalaista alueiden ja maaseu-
dun kehittäjien verkostoa paikalli-
sesti, maakunnissa ja kansallisesti.
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Yrityksen investointituki
Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen aineellisiin ja aineetto-
miin investointeihin. Investoinnin tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tu-
loksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Korjausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea 
voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

1. Leader SILMU
2. Leader Pomoväst
3. Leader Ykkösakseli
4. Leader I samma båt – Samassa veneessä
5. Leader Varsin hyvä
6. Leader Jokivarsikumppanit
7. Leader Ravakka
8. Leader Pyhäjärviseutu
9. Leader Karhuseutu
10. Leader Pohjois-Satakunta
11. Leader-EMO
12. Leader LounaPlussa
13. Leader Linnaseutu
14. Leader Etpähä
15. Päijänne-Leader
16. Leader Pirkan Helmi
17. Leader Kantri
18. Leader Joutsenten reitti

19. Leader PoKo
20. Leader Pohjois-Kymen Kasvu
21. Leader Sepra
22. Leader Länsi-Saimaa
23. Etelä-Karjalan Kärki-Leader
24. Leader Veej’jakaja
25. Rajupusu Leader
26. Leader Piällysmies
27. Leader Mansikka
28. Leader Kalakukko
29. Leader Ylä-Savon Veturi
30. Leader Keski-Karjalan Jetina
31. Joensuun seudun Leader
32. Vaara-Karjalan Leader
33. Leader Vesuri-ryhmä
34. Leader Maaseutukehitys
35. Leader JyväsRiihi
36. Leader Viisari

37. Leader Kuudestaan
38. Leader Liiveri
39. Leader Suupohja
40. Leader Aisapari
41. Leader Aktion Österbotten
42. Leader Yhyres
43. Leader Pirityiset
44. Rieska-Leader
45. Keskipiste-Leader
46. Leader Nouseva Rannikkoseutu
47. Oulun Seudun Leader
48. Koillismaan Leader
49. Oulujärvi Leader
50. Elävä Kainuu Leader
51. Peräpohjolan Leader
52. Leader Outokaira Tuottamhan
53. Leader Tunturi-Lappi
54. Leader Pohjoisin Lappi

Aineelliset investoinnit: 
- rakennuksen, rakenteen tai rakennel-
man rakentaminen, laajentaminen, kor-
jaaminen tai hankkiminen

- uusien ja käytettyjen koneiden ja lait-
teiden hankkiminen (enintään omaisuu-
den markkina-arvoon asti, ml. osamak-
sukaupat, jotka rahoitetaan rahoitusyh-
tiön kautta)
- investoinnin suunnitteluun ja toteutuk-
seen liittyvät yleiskustannukset osana 
tuettavaa toimenpidettä (ml. lupa- ja re-
kisteröintimaksut)
- rakentamista koskevaan suunnitel-
maan on liitettävä seuraavat riittävän 
yksityiskohtaiset asiakirjat: pääpiirus-
tukset, erikoissuunnitelmat, joilla on 
merkitystä hyväksyttävien kustannus-
ten arvioinnissa (esim. LVISA, lämmi-
tys, vesijohto, viemäröinti, ilmanvaihto, 
automaatio-suunnitelmat), rakennusse-
lostus, rakennusselostukseen perustu-
va kustannusarvio- tai -laskelma (suo-
situs: Talo 2000 -nimikkeistön mukai-
nen jaottelu).
Jos hakee tukea rakentamisinvestointiin, 
tukipäätöstä varten tarvitaan lainvoimai-
nen viranomaislupa, jos kunnan raken-
nusmääräykset sitä edellyttävät. Vaikka 
toimenpiteet eivät vaatisi lupamenette-
lyä, piirustukset, rakennusselostus ja eri-
telty kustannusarvio tarvitaan aina han-
ketukihakemukseen.

Aineettomat investoinnit 
(oltava poistokelpoisia):
- tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai 
kehittäminen
- patenttien, käyttölupien, tekijänoike-
uksien ja tavaramerkkien hankkiminen

Tuen määrä:
Tukea myönnetään 20 prosenttia hyväk-
syttävistä (pääsääntöisesti arvonlisäve-
rottomista) kustannuksista. Tuen mini-
mimäärä on 2000 €.

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat 
saada investointitukea muun muassa 
tuotantotilojen hankkimiseen, tai raken-
tamiseen, koneiden ja muun käyttöomai-
suuden hankintaan, sekä aineettomiin 
investointeihin, kuten ohjelmistojen, pa-
tenttien ja valmistusoikeuksien hankin-
taan.

Investoinnilla tulee olla olennaista mer-
kitystä yrityksen perustamiselle, kasvul-
le tai kehittymiselle. 

Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tuki-
vyöhykkeen mukaan 20–40 prosenttia. 

Mitä ei voida tukea?
Tukikelvottomia kustannuksia ovat:
- arvonlisävero (ellei se jää hakijan lo-
pulliseksi kustannukseksi ja hakija esit-
tää riittävän selvityksen asiasta)
- korot, provisiot tai muut rahoituksesta 
johtuvat kustannukset
- osamaksusopimukseen liittyvät sivu-
kulut
- sisäpiirihankinnat
Tietyt hankinnat ja toimintamuodot ovat 
kokonaisuudessaan poissuljettuja maa-
seudun investointituesta. Seuraavia in-
vestointeja ei tueta lainkaan:
- traktorin hankinta
- liikennealan investoinnit
- puunkorjuun monitoimikoneen tai kuor-
maa kantavan metsätraktorin hankinta

- käytössä olevan koneen tai laitteen kor-
vaaminen uudella, ellei käyttöön oteta 
nykyteknologiaa. tai kokonaan uutta tek-
nologiaa, tai toimintaa olennaisesti laa-
jenneta
- energiakäyttöön tarkoitetun turpeen 
tuotantoon liittyvät investoinnit
Toisen yrityksen osakkeiden, osuuksien 
tai liiketoiminnan hankinta tai toimen-
pide, jonka tarkoituksena on yrityksen 
omistajanvaihdoksen rahoittaminen (tu-
kea voidaan kuitenkin myöntää sellais-
ten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden 
hankintaan, jotka oikeuttavat hallitse-
maan kehittämistukilain mukaan tuki-
kelpoisessa yritystoiminnassa käytettä-
vää toimitilaa)
Kiinteistön tai rakennusten hankinta jul-
kisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole 
ollut käyvän hinnan selvittämiseksi julki-
sesti myytävänä vähintään kahden kuu-
kauden ajan tai sen hankintahinta pe-
rustuu vähintään kahden myyjästä riip-
pumattoman itsenäisen arvioijan käyvän 
hinnan arvioon.
Kainuun ELY Inkariina Sipiläinen
Puutuotealan toimialapäällikkö

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/
yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/



28 WWW.PUUVIESTI.FI

Yritystoimintasi on 
päätoimista ja ammattimaista. 
Yrityksesi antaa toimeentulon 
joko sinulle yrittäjänä tai 
ainakin yhdelle työntekijälle.

Investointitukia voivat 
saada kasvavat ja 
kehittyvät yritykset sekä 
maatilat, jotka aloittavat
yritystoiminnan 
maatalouden 
ulkopuolella.

Voit suunnitella etukäteen 
investoinnin toteutusta 
teettämällä investoinnin 
toteutettavuustutkimuksen.

Voit saada perustamistukea 
asiantuntija- ja neuvonta-
palveluihin, kun perustat 
ensimmäisen yrityksesi tai 
kun uudistat liiketoimintaasi 
merkittävästi esimerkiksi 
siirtymällä uudelle toimialalle. 
Kokeilurahalla voit suunnitella, 
testata ja kehittää uusia 
tuotteita ja palveluita.

Voit kehittää yritystoimintaasi 
yhdessä muiden yrittäjien ja kehittämis-
organisaatioiden kanssa. Yhteistyönä voitte 
esimerkiksi kehittää uusia tuotteita, muodostaa 
tuotanto- ja toimitusketjuja, tehdä kokeiluja tai 
edistää yhteistä markkinointia. 

Millainen 
yritys voi saada 

maaseutuohjelman 
yritystukea ja 

mihin sitä
voi käyttää?

Tuella on merkittäviä 
vaikutuksia sekä yritykseesi 
että sen sijaintipaikkaan. 
Yrityksesi luo rahoituksen 
myötä uusia pysyviä työ-
mahdollisuuksia alueelle, 
kasvattaa liikevaihtoaan, 
tehostaa tuotantoaan tai 
parantaa teknologian tasoa.

Kun rahoitettavia yrityksiä 
valitaan, huomioidaan muun 
muassa yritysten kilpailu-
edellytykset toimialalla, 
markkina-alueen laajuus 
ja liikeidean uutuusarvo.

Yrityksesi sijaitsee 
maaseudulla. Suomesta 
95 % on maaseutua. 
Kysy ELY-keskuksestasi tai 
Leader-ryhmästäsi, missä 
maaseutualueen raja kulkee 
kotipaikkakunnallasi.

Voit hakea rahoitusta 
yrityksesi aloittamisessa 
tai laajentamisessa 
tarvittaviin investointeihin.

Finnveran takaukset 
pk-yritysten tueksi
Finnveralla kerrotaan, että sillä on hyvät valmiudet vasta-
ta koronaepidemian myötä lisääntyvään rahoituskysyntään. 
Finnveran kotimaan rahoituksen valtuutta nostettiin kriisin 
johdosta 12 miljardiin euroon, jota on tarkoitus kanavoida 
yrityksille takausten kautta. Valtuudesta tällä hetkellä käy-
tössä on noin kaksi miljardia euroa. Pankin kautta haettavilla 
takauksilla lisäraha saadaan nopeimmin yritysten käyttöön.

- Tällä hetkellä Suomen rahoitusmarkkinat toimivat, ja myös 
pankit ovat sitoutuneet auttamaan pk-yrityksiä kriisin yli. 
Seuraamme kuitenkin tarkasti koronaepidemian vaikutusta 
yritysten tilanteeseen ja pankkien toimintaan. Autamme yri-
tyksiä löytämään tarvitsemansa rahoitusratkaisut tässä poik-
keuksellisessa tilanteessa, kertoo Finnveran pk-rahoituksen 
liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä tiedotteessa.

Rahoitusvaihtoehtoihin laajennuksia

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyt-
tömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman 
suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa ta-
kauksissa asiakkaan pankki tekee sähköisen hakemuksen 
Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin ta-
kauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella.

Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdol-
lista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä. Rahoi-
tuksen edellytyksenä on se, että yrityksellä on pidemmän ai-
kavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

- On äärimmäisen tärkeää auttaa suomalaiset yritykset yli 
todella vaikean tilanteen. Varaudumme kasvavaan kysyn-
tään myös kohdentamalla henkilöstöä sisäisesti uudelleen 
ja rekrytoimalla lisää henkilöitä kriittisiin tehtäviin ja hake-
musten käsittelyyn. Pyydän kuitenkin asiakkailta sähköis-
ten asiointikanavien hyödyntämistä ja ymmärrystä ruuhka-
tilanteita kohtaan. Olen vakuuttunut, että yhteistyössä mui-
den rahoittajien kanssa löydämme ratkaisut, joilla yritysten 
toimintakyky voidaan turvata, toteaa Heinilä.

Finnvera neuvoo pk-yrityksiä toimimaan näin:

Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa. Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysva-
paata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan 
Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaa-
ta sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme.

Jos tarvitset käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiin. Finn-
vera mahdollistaa käyttöpääoman myöntämisen luotolle an-
nettavalla takauksella. Pankki hoitaa takauksen hakemisen 
Finnverasta puolestasi.

Finnveralta löytyy takauksia myös suurempiin rahoitustar-
peisiin kuin 100 000 - 150 000 euroa. Ota yhteyttä pank-
kiisi, pankki hakee takausta puolestasi.

Ajantasaista tietoa Finnveran palveluista tilanteessa 
löytyy osoitteesta: finnvera.fi/korona

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kauppalehti 13.3.2020.
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Toimitusjohtaja Sami Pörsti sanoo suo-
malaisyritysten arastelevan robotteja 
ihan turhaan.

- Robottien investoinneissa Suomi on 
muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna 
jäljessä, hän sanoo.

- Kiinnostusta kyllä löytyy, mutta teol-
lisuudelta puuttuu uskallusta investoi-
da robotteihin, vaikka heille pystyttäi-
siin osoittamaan robottien kiistaton hyö-
ty ja lyhyt takaisinmaksuaika, Pörsti jat-
kaa ja kertoo.

- Usein saamme asiakkaalta kuulla, et-
tä eivät voi hankkia robottia, koska yri-
tyksellä ei ole robotille koko ajan töitä 
– silloin ollaan ymmärretty robotin hyö-
dyt ja mahdollisuudet väärin, Pörsti pai-
nottaa. Kun yritys on uskaltautunut os-
tamaan ensimmäisen robotin, se ostaa 
pian niitä lisää. 

- Robotti jaksaa toimia ainakin 15 vuot-
ta, kun sitä huoltaa kerran vuodessa. Ta-
kaisinmaksuaika on usein vain puolitois-
ta vuotta, hän toteaa ja jatkaa robottien 
hyvien ominaisuuksien ja hyötyjen luet-
teloa.

- Robotti auttaa työergonomiaan, lisää 
turvallisuutta, kapasiteettiä ja tuotteiden 
tasalaatuisuutta, hän luettelee.

- On pelätty, että robotit vievät Suomes-
ta työpaikat, mutta todellisuudessa robo-
tit ovat ainoa keino pitää työpaikat Suo-
messa. Tuotannon automaatiotason nos-
to roboteilla avaa usein yrityksille valta-
vasti uusia mahdollisuuksia. 

Lahdesta Lappeenrantaan

Sunrob Robotics muutti vuodenvaihtees-
sa Etelä-Saimaan toimitalon entiseen 
painokonehalliin. Tilat ovat yrityksen his-
torian laajimmat ja suuremmat kuin yri-
tys juuri nyt tarvitsee.

- Toimisto on edelleen myös Lahdessa 
Penopen tiloissa, sanoo vuoden alusta 
lappeenrantalaistunut imatralaislähtöi-
nen Pörsti. Nykyiset tuotantotilat mah-
dollistavat sen, että jatkossa sekä nykyi-
set robottijärjestelmät että uudet tuotteet 
rakennetaan painokonehallissa. 

- Täällä on tilaa nostella ja siirrellä se-
kä tehdä koeajot ennen kuin laite lähtee 
asiakkaalle, Pörsti esittelee. Yritys on toi-
minut vuodesta 2006 lähtien. Robotte-
ja on valmistunut pari kolme vuodessa. 
Markkinat ovat tähän asti olleet valtaosin 
Suomessa, mutta nyt uudet tilat anta-
vat mahdollisuudet toiminnan laajenta-
miseen ja esittelyyn, jos ja kun kiinnos-
tus ja kysyntä kasvavat. 

Yhteistyötä yliopiston kanssa

Sunrob Robotics on koko historiansa 
ajan tehnyt yhteistyötä yliopiston kans-
sa. Viime vuonna Pörsti teki Lappeenran-
nan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) 
yritystiloissa tuotekehitystöitä. Koke-
mukset reilun puolen vuoden projektis-
ta olivat pelkästään myönteisiä.

- Olemme kehittäneet uuden tuot-
teen: robottiratkaisun puoliautomaat-
tisten suursäkityskoneiden palveluun ja 
suursäkkien käsittelyyn, joista ensim-
mäiset laitteistot on saatu jo kaupaksi. 
Samalla pakkausteollisuuden laitteistot 
kirkastuivat yrityksen erikoisalaksi, Pörs-
ti sanoo. Säkityslaitteesta yritys luo it-
selleen sarjatuotteen, jota voidaan tar-
jota useaan tarpeeseen ja monenlaisille 
asiakkaille. Tähänastiset robotit on ra-
kennettu yksilöllisesti asiakkaan tarpei-
den mukaisesti. 

- Yliopistoyhteistyöhön kannattaa men-
nä mukaan, hän kehottaa. 

-  Saimme toimintaan aivan uutta vauh-
tia ja tuotekehityksen rahoitusvinkkejä, 
ohjausta uusien tuotteiden markkinoin-
tiin sekä vinkkejä kansainvälistymiseen, 
Pörsti kertoo. Yritys jatkaa yhteistyötä yli-
opiston kanssa tarjoamalla opiskelijoille 
harjoittelumahdollisuuksia ja tutkimus-
aiheita. Olemme saaneet sieltä rekrytoi-
tua porukkaa meille lopputöiden kaut-
ta. Yhteistyötä on myös ammattiopiston 
ja ammattikorkeakoulun kanssa. Sunrob 
Robotics on mukana lähiseudun koulu-
jen kanssa myös Robocamp- hankkeessa 
auttamassa Etelä-Karjalan yrityksiä eri-
tyisesti siinä yritysten ensimmäisen ro-
botin hankinnassa. 

Sunrob Robotics on alkanut robottitoi-
mituksien oheen tarjota myös aurinko-
paneelivoimaloita asiakkaan tehtaan ka-
tolle. Pörsti kertoo, että näin asiakkaat 
pääsevät halutessaan mukaan ilmasto-
talkoisiin ja onhan se hienoa, kun aurin-
koenergialla pystytään tuottamaan säh-
köä uuden robotin tarpeisiin, optimiolo-
suhteissa jopa 100 prosenttisesti. Sa-
malla asiakkaiden kokonaisinvestointiin 
tukien saanti esimerkiksi Business Fin-
landilta helpottuu.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Robotisointi pitää työpaikat Suomessa

Sami Pörsti Sunrob Roboticsin uusissa tiloissa 
Lappeenrannassa, vierellään Kuka Robotti, 
4-vuotta vanha, nostaa 120 kg, ulottuu 2,5 

metriin, työkalu -suurnopeusjyrsin. Robotti tuli 
vaihdossa ja etsii uutta omistajaa!
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Joonas Ylhäinen, Suomen Ovi-
market Oy:n toimitusjohtaja 
vetää rakennustarvikemyymä-
lää Hämeenlinnassa Kantolan 
teollisuusalueella OTK:n van-
hassa myllyrakennuksessa. 

- Alkuperäinen liikeidea oli 
ostaa ylijäämä- konkurssi- ja 
muita eriä suoraan valmistajil-
ta, tehtailta ja tukkureilta, ker-
too Joonas Ylhäinen. 

- Se on säilynyt toimintam-
me punaisena lankana alusta 
asti. Edelleen yrityksessäm-
me on vahvana toimintatapa-
na hankkia tuotteita hiljaisen 
kauden aikana, jolloin saata-
vuus ja hintataso on parempi, 
hän jatkaa. Talvella yritys ti-
laa ovia ja ikkunoita isoja mää-
riä varastoon, kun tehtailla on 
pienempi tilauskanta ja hiljai-
sempaa. 

- Viime vuonna ostimme en-
nätysmäärän poikkeukselli-
sen suuria konkurssi- ja pois-
toeriä. Myös tehtaiden tilaus-
peruutuksia tuli varastoomme 
runsain määrin, Joonas Ylhäi-
nen sanoo.

Yritys on perustettu vuonna 
1994, kun veljekset Jari ja 
Jarmo Ylhäinen päättivät pe-
rustaa sivutoimisen rakennus-
tarvikkeiden erikoisliikkeen 
päivätyönsä oheen. Yritys sai 
kuitenkin nopeasti tuulta sii-
piensä alle ja veljekset siirtyi-
vätkin päätoimisiksi yrittäjik-
si pian perustamisen jälkeen. 

- Jari ja Jarmo olivat ennen 
yrittäjiksi ryhtymistä töissä 
isällään Veijo Ylhäisellä, joka 
piti Hämeenlinnan Ratasnii-
tyssä omaa rakennustarvikkei-
den vahinkovarastoaan, Joo-
nas Ylhäinen muistelee yrityk-
sen alkuaikoja. Jari Ylhäinen 
on sittemmin jäänyt pois yri-
tyksestä myyden oman osuu-
tensa veljelleen.

- Isäni Jarmo Ylhäinen omistaa 
yrityksen tällä hetkellä koko-
naisuudessaan. Tällä hetkellä 
valmistelemme yritystä suku-
polvenvaihdosta ajatellen, eli 

samalla liikeidealla mennään 
jo kolmannessa polvessa, Joo-
nas Ylhäinen sanoo.

Verkkokaupasta ovia 
ja ikkunoita
Yritys toimi aluksi vanhan kol-
mostien varrella sijaitsevan 
omakotitalon takapihalle ra-
kennetussa varastorakennuk-
sessa. Vuonna 2001 Vanajan 
Myllyn lopetettua toimintansa 
Hämeenlinnassa, Jari ja Jar-
mo ostivat myllyn toimitiloik-
seen. Myllyssä on varasto- ja 
toimitilaa n. 13 000 neliötä. 

-  Toimitilamme sijaitsevat hy-
vien ja vilkkaiden kulkuyh-
teyksien varrella keskeisellä 
paikalla. Hämeenlinnaan on 
lyhyt matka isoimmista asu-
tuskeskuksista, Joonas Ylhäi-
nen esittelee.

Toimitusjohtaja Joonas Ylhäinen Suomen Ovimarket:

Investointi oli lähes ympäristöteko

Investoimme viime vuonna Format4 reunalistoituskoneeseen sekä 
CNC-työstökeskukseen, jolla voimme paikan päällä jalostaa levystä 
valmiita kalusteita myyntiin, Joonas Ylhäinen sanoo.
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RAKENNUSPUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN RATKAISUT

www.finnbaum.com

- Verkkokauppamme on pe-
rustettu vuonna 2017 tuke-
maan liiketoimintaamme, 
hän jatkaa. Netissä tapahtu-
va myynti on ollut koko ajan 
kasvussa ja tähän myös Suo-
men Ovimarket vastaa avaa-
malla pian täysin uuden nyky-
aikaisen verkkokaupan. 

- Uuden verkkokaupan myötä 
uskommekin, että etämyyn-
ti lisääntyy huomattavasti. 
Tähän asti olemme saaneet 
verkkokauppaamme vain 
murto-osan tuotteistamme, 
mutta jatkossa aiomme kas-
vattaa nettikaupan tuotemää-
rän moninkertaiseksi, Joonas 
Ylhäinen suunnittelee. 

- Suurin osa tuotteistamme 
tulee alihankkijoilta. Mutta 
meillä on jonkin verran myös 
omaa tuotantoa, lähinnä ka-
lustelevyjen ja työtasojen sa-
hausta ja työstöä, hän jatkaa. 
Tarvittaessa yritys muokkaa 
kalusteita asiakkaiden omien 
mittojen mukaan.

Uusi investointi 
kasvattaa jalostus-
astetta
Vuosien varrella yrityksen 
nurkkiin on kertynyt erien 
mukana tulleita puolivalmis-
teita, kuten jalostamatonta 
kalustelevyä löytyy varastosta 
paaleittain, kymmeniä tuhan-
sia neliöitä. Vaihtoehtoina on 
lähettää levyt jalostettavak-
si muualle, jalostaa paikan 
päällä tai hankkiutua muuten 
eroon.

- Investoimme viime vuon-
na Format4 reunalistoitusko-
neeseen sekä CNC-työstökes-
kukseen, jolla voimme paikan 
päällä jalostaa levystä valmii-

ta kalusteita myyntiin, Joonas 
Ylhäinen sanoo. 

- Tämä on ympäristönkin kan-
nalta paras vaihtoehto, kun 
kierrätämme ylijäämätavaraa 
uusiokäyttöön paikallisesti, 
hän jatkaa.  Investoinnin myö-
tä yritys pystyy siivoamaan 
varastoaan ja valmistamaan 
tuotteita myytäväksi jousta-
vasti ja kustannustehokkaas-
ti. Konehankinnat ovat yleen-
säkin isoja investointeja, jo-
ten Ylhäinen oli yhteydessä 
ELY-keskukseen asian tiimoil-
ta. 

- Saimmekin kehittämisavus-
tuksen myötä toteutettua ko-
nehankinnat nopealla aikatau-
lulla, hän toteaa.

NC-tekniikkaa 
tuotantoon lyhyellä 
takaisinmaksuajalla
Format4 reunalistoituskoneen 
ja CNC-työstökeskuksen Suo-
men Ylijäämävarastolle myy-
nyt Olsan Pauli Weckman ker-
too lyhyesti, että usein itse in-
vestoinnin takaa löytyy paljon 
huolellisesta yhteistyöstä asi-
akkaan kanssa, kuten tässä-
kin tapauksessa. 

- Joonas Ylhäinen kertoi tuo-
tannosta, varastomateriaali-
en monipuolisuudesta ja tar-
peesta tehdä lopputuotteista 
viimeistelyjä, sellaisia mihin 
asiakas on ostaessaan tyyty-

väinen, Pauli Weckman Olsal-
ta kertoo. 

- Yleensä me kartoitamme yh-
dessä asiakkaan tarpeen, jon-
ka jälkeen pohdimme eri vaih-
toehtoja työn tehostamiseksi 
ja helpottamiseksi, Pauli We-
ckman sanoo. Tämän jälkeen 
voidaan yhdessä selvittää, mi-
tä tukia asiakkaan on mahdol-
lista saada näihin eri tuotan-
nollisisiin ratkaisuihin. 

- Varsinaisen ostopäätök-
sen asiakas voi tehdä vasta 
tuen ratkettua, Weckman to-
teaa. Ylijäämävaraston koh-
dalla helposti ohjelmoitava 
CNC-työstökeskus vähentää 
materiaalihukkaa ja minimoi 
työstövirheet. Takautuvas-
ti maksettavalla tuella arvok-
kaan investoinnin takaisin-
maksuaika lyhenee huomat-
tavasti. Tuen määrä on riip-
puvainen yrityksen koosta ja 
sijainnista. 

- Oli investoinnin tarve sit-
ten suuri tai pieni, niin huo-
lellinen suunnittelu kannattaa 
aina. Tässä me ja paikalliset 
ELY-keskukset autamme mie-
lellämme, Pauli Weckman sa-
noo lopuksi.

Teksti: Tuula Uitto
Kuva: Joonas Ylhäinen
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u  Metsäuutisia

www.ttke.fi  •  info@ttke.fi
+358 44 083 1270   

Terät ja 
tarvikkeet

Suomen metsät ovat avoinna koronaepidemiasta huolimat-
ta. Metsät tarjoavat työmahdollisuuksia ja metsän tuotteita, 
puuta ja virkistystä ja niitä tarvitaan juuri nyt. 

- On erittäin olennaista, että emme omilla toimillamme sy-
vennä talouskriisiä. Suomalaiset metsänomistajat ja met-
sänhoitoyhdistykset ovat nyt avainroolissa, että metsäsekto-
rilla pyörät pyörivät, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hak-
karainen.

- Puumarkkinoilla on kysyntää ja metsänomistajien kannat-
taa tarjota puuta myyntiin metsänhoitoyhdistysten kautta. 
Samoin metsissä on paljon tekemättömiä metsänhoitotöi-
tä ja niitä kannattaa toteuttaa juuri nyt. Myös kemera-ra-
hoitusta metsänhoitotöihin on saatavilla riittävästi, tähden-
tää toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten 
Palvelu Oy:stä.

MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat huolissaan kevään ja 
kesän kausityövoiman riittävyydestä myös metsätaloudessa. 

- On tärkeää, että kykenemme huolehtimaan riittävän ulko-
maisen työvoiman saannista samalla, kun torjumme koro-
navirusta, sanoo Hakkarainen. Kotimaisen työvoiman saa-
miseksi MTK esittää useita toimenpiteitä. Näihin kuuluu se, 
että maaseudun yritysten työnantajamaksujen maksamisel-
le annetaan määräaikainen lykkäys.

Nyt tarvitaan joustavia rahoitusratkaisuja maa- ja metsäta-
loussektorin työpaikkojen ja elinkeinotoiminnan turvaami-
seksi. Ja erityisesti sellaisia rahoitusratkaisuja, jotka sovel-
tuvat esimerkiksi yhdistysmuodossa tehtävän liiketoiminnan 
tukemiseksi. Tässä haastavassa tilanteessa tarvitaan jous-
tavuutta myös verottajalta. Kaikki verotuksen joustot tarvi-
taan nyt käyttöön, myös metsätaloudessa.

Juha Hakkarainen: Metsäjohtaja, MTK

Suomen metsät eivät 
ole kiinni, käytetään niitä
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Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampia 
yrityksiä niin taloudellisista kuin ympä-
ristösyistä. Motivan (2019) tekemän tut-
kimuksen mukaan joka kolmas vastuulli-
suuteen sitoutunut yritys harkitsee inves-
toimista aurinkosähköön, ja siitä ovat kiin-
nostuneet kaikkien alojen yritykset. Asian 
vaikuttavia tekijöitä on useita. Aurinko-
sähköstä on tullut kannattava investoin-
ti taloudellisessa mielessä. 

Paneelien tehotiheyden kasvaessa ja jär-
jestelmien hintojen tultua alas on inves-
toinnin kuoletusaika saatu jo hyvin mata-
laksi isoissa järjestelmissä ja pääomalle 
kohtuullisen hyvä tuotto. Yritysten arvot 
ovat muuttuneet ympäristömyönteisem-
pään suuntaan, ja ympäristön huomioimi-
nen on alettu ymmärtämään kilpailueduk-
si nykypäivän toimintaympäristössä.

- Yhä suurempi osuus asiakaskunnasta on 
valveutunutta ja vastuullisuus on noussut 
merkittävämmäksi ostokriteeriksi hinnan 
rinnalle. Vastuullisesti tuotetusta palve-
lusta/tuotteesta ollaan valmiita maksa-
maan enemmän, kertoo Nivos Oy:n tuo-
tepäällikkö Jerkko Starck.

Jopa 32 prosenttia suomalaisista on si-
tä mieltä, että yrityksillä ja palveluntuot-
tajilla on suurin vastuu hiilipäästöjen vä-
hentämisessä (Pöyryn tutkimus, 2018). 

- Vaikkakin aurinkosähkö on lopulta vain 
osa isoa muutosta energiarintamalla, 
useille yrityksille se on helpoin tapa pie-
nentää oman toiminnan hiilijalanjälkeä ja 

säästää operatiivisissa toiminnan kuluis-
sa, Jerkko Starck jatkaa. 

Aurinkosähkön hyötysuhde 
paranee
Paneeleiden hyötysuhde riippuen panee-
lityypistä pyörii nykypäivänä noin 17-19 
prosentissa.

- Se ei ole itseasiassa ollenkaan huono 
hyötysuhde. Vertailun vuoksi auton (ben-
siinimoottorin) hyötysuhde on 20-25 pro-
sentissa, Jerkko Starck sanoo. Yritykset 
voivat saada energiatukea investointi-
hankkeisiin hieman eri määriä (%) hank-
keen mukaan, mutta aurinkosähköhank-
keilla se on 20 prosenttia kunhan ehdot 
täyttyvät. Monet yritykset ja kunnat nä-
kevät näillä investoinneilla olevan imago-
arvoa. 

- Voimaloiden keskimääräiset koot kasva-
vat koko ajan ja tämä johtuu pitkälti yri-
tyssektorin aktivoitumisesta tällä kentällä. 
Oikeastaan yläraja verkkoon kytkettäväl-
le aurinkovoimalalle ei tule kovin nopeas-
ti vastaan sähköverkon näkökulmasta, 
Starck selventää. 

Takaisinmaksuaika on hieman huono tapa 
arvioida aurinkovoimalainvestoinnin kan-
nattavuutta, koska se ei huomioi koko voi-
malan pitkää käyttöikää. Isoissa yritysvoi-
maloissa, jotka voivat saada 20 prosentin 
energiatuen, korottomat takaisinmaksu-
ajat pyörivät 6-10 vuoden tietämillä. Yri-
tyksille ehkä tärkeämpi on ROI/ROE. Nä-

mä voivat antaa hyvinkin suuria tuotto-
prosentteja sijoitetulle/omalle pääomalle.

Aurinkosähköjärjestelmien vuosittainen 
myynti voi kaksinkertaistua lähivuosien 
aikana. Tällöin verkkoon kytkettyjen jär-
jestelmien yhteinen teho saavuttaisi 100 
MW:n rajan jo 2019-20. Aurinkovoima-
loiden yleistymiseen vaikuttavat myös 
yleinen ympäristömyönteisempi ilmapiiri 
ja poliittiset linjaukset, sekä teknologinen 
kehitys lyhyellä aikavälillä.

Yhden TWh:n tuottaminen aurinkosähkö-
järjestelmillä edellyttää noin 1 250 MW 
tehon kapasiteettia. Tällaisessa kokoluo-
kassa voitaisiin olla noin vuonna 2025. 
Vuoteen 2030 mennessä aurinkosähkön 
hintatason oletetaan laskevan noin 50 eu-
roon / MWh Etelä-Suomessa, jos rahoitus-
kustannukset ovat alhaiset. Tämä hintata-
so on jo hyvinkin kilpailukykyinen.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus ja 
käyttöönotto ei useimmiten häiritse yri-
tystoimintaa millään tavalla, ja se alkaa 
tuottamaan saman tien. Ja ennen kaikkea 
se myös näkyy ja huomataan!

Teksti: Tuula Uitto, Kuvat: Nivos Oy

Aurinkoenergia

soveltuu 
erinomaisesti 
osaksi kiinteistöjen 
energiaratkaisuja

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyt-
töön. Motiva tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne 
voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Tietoisku
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Tämänkin vuoden helmikuussa messukeskus 
oli pakattu täyteen veneillä, jahdeilla ja mel-
keinpä laivoilla sekä kaikella veneilyyn liitty-
vällä. Suuret osastot pursuivat toinen toistaan 
suuremmista veneistä ja jahdeista, joista mo-
nella olisi päässyt, vaikka valtamerien yli. 

Aivan takimmaisesta nurkasta, suurien laivo-
jen takaa, löytyi vielä pieni, mutta piskuinen 
puuveneiden osasto. Suuret jahdit reunusti-
vat osastoa ja se löytyikin puulakan ja tervan 
tuoksun perusteella. Uudet veneet loistivat hy-
vin pitkälti poissaolollaan. Muutama rohkea 
valmistaja tarjoaa omaa malliaan tai perin-
nemallia kaupaksi, mutta veneiden kunnos-
tus ja korjaus ovat tärkeimpiä myyntivaltteja.

Yksi näistä rohkeista uusien veneiden tarjo-
ajista oli Henrik Österberg Kimitosta, puuve-
neiden rakentaja jo neljännessä polvessa. Hän 
esittelee perinteistä massiivimännystä valmis-
tettua puuvenemalliaan, joka on kulkenut su-
vun mukana jo vuosikymmeniä. Pääasiassa 
tilauskannan kuitenkin täyttää puuveneiden 
kunnostukset, korjaukset ja huollot, jotka ovat 
lähes kaikille puuveneiden kanssa työskente-
levälle tärkein tulonlähde. Nykyiset veneiden 
omistajat vaativat helppoa hoitoa ja pientä 
huoltotarvetta. Enää ei ole aikaa ja osaamis-
ta itse huoltaa puuveneitä, vaan ammattilai-
set hoitavat myös sen. Puuveneet suunnitel-
laan ja valmistetaan tämän vuoksi helpom-
min hoidettavaksi.

Tähän kunnostuksen tarpeeseen ja kysyn-
tään on vastannut Veneveistämö T.Virtasen 
Teemu, joka esittelee omalla paikallaan puu-
veneiden kunnostusta. Lahdessa, jo nyt lope-
tetusta Salpauksen veneenrakennuskoulusta 
valmistunut, Teemun asiakas oli löytänyt ita-
lialaisen klassikkovenemallin Riva Super Flori-
dan, joka oli lievästi sanottuna huonossa kun-
nossa. Nyt se on purettu ihan runkoon asti ja 
vielä on tuhansia tunteja kunnostustyötä jäl-
jellä. Vieressä on sama venemalli viimeisen 
päälle kunnostettuna upean näköisenä odot-
taen vain kevättä, että se pääsisi vesille kään-
tämään katseita.

Kontrasti lasikuitu-, metalli- ja puuveneiden 
välillä on suuri. Lasikuituisista ja metallista 
veneistä löytyy joka mallia usealta eri valmis-
tajalta. Tekijöitä riittää niin Suomessa kuin ul-
komaillakin. Kuitenkin jututtaessani puuvenei-
den valmistajia sain käsityksen, että kyllä siel-
lä olisi intoa ja varmasti taitoakin valmistaa jo-
tain aivan upeaa asiakkaan toiveiden mukaan, 
mutta osaavatko ihmiset enää arvostaa koti-
maista puukäsityöosaamista parhaimmillaan 
sekä pitää puuveneistään huolta?

Kirjoittaja: Tomas Nordström
Made in Finland Shopin perustaja
Puuveneiden tietämätön fani

Venemessut 2020 
P U U V E N E E T
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Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi 

www.markkinointivartti.fi 

Millä mallilla paino- 
ja promotuote asiat?

KYSY 
TARJOUSTA!

Hinnat 2020: 
Yrityshakemisto 115 €
•	Nettinäkyvyys	30	€
•	Tuotteet	10	€/tuote (+alv 24%)

Lisätietoja: 
Kaarina Julkunen
p. 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

YRITYSHAKEMISTO 2020
Puuviesti – Woodworking on alusta asti 
julkaissut lehdessä ja myöhemmin myös ne-
tissä, yrityshakemistoa, jonka tarkoitus on 
helpottaa yhteistyökumppaneita ja asiakkaita 
löytämään tarvitsemiansa palveluja, tuotteita 
ja tarvikkeita vaivattomasti. Haun voi tehdä 
yrityksen mukaan ja/tai tuotteen perusteella.

u  Korona peruutukset

Taitaja 2020 peruutettu 
Kisat seuraavan kerran Oulussa 2021
Koronavirustilanteen ja valtioneuvoston suosi-
tuksen perusteella toukokuulle suunniteltua Tai-
taja2020 Jyväskylä -tapahtumaa ei voida jär-
jestää, vaan tapahtuma perutaan.

- Tapahtuman peruuntuminen on erittäin vali-
tettavaa. Tapahtumaan olisi osallistunut noin 
500 kilpailijaa ja erityisesti heidän kannaltaan 
kilpailun peruuntuminen on harmillista, tote-
aa Gradia Jyväskylän rehtori Pirjo Kauhanen. 
Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on Suomen 
suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, 
joka kerää vuosittain yhteen kymmeniätuhan-
sia kävijöitä. Tapahtuman taustaorganisaatio-
na toimii Skills Finland ry. Tänä vuonna tapah-
tuman järjestämisestä on vastannut Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä Gradia yhteistyökumppa-
neineen. Seuraava Taitaja-tapahtuma järjeste-
tään Oulussa toukokuussa 2021. Skills Finland 
ry ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
ovat aloittaneet selvityksen tapahtuman peru-
misen vaikutuksista ja ovat yhteydessä yhteis-
työkumppaneihin.

Xylexpo Milano on peruttu 
Koronan vuoksi
Xylexpo 2020 siirretään. Vuoden 2020 mes-
suja ei pidetä ensi toukokuussa 26.-29. kuten 
alun perin oli ilmoitettu, mutta sitä siirretään 
vuoden jälkipuoliskolle myöhemmin määritettä-
ville päiville, ottaen huomioon meneillään ole-
vat messukalenterit ja koronaviruksen kehitys 
ja sen vaikutukset markkinaan. 

Puusepänteollisuuspäivät Seinäjoki 
Puuseppäpäivien järjestävät yritykset ovat päät-
täneet siirtää tämän vuoden Puuseppäpäiviä, 
tämä ei varmaan enempää selittelyjä kaipaa. 
Uusi ajankohta mahdollisesti syksyllä. Ilmoi-
tamme jatkossa uusista aikatauluista, kunhan 
tämä tauti talttuu.  

Koronaviruksen leviämisen 
estämiseksi Heureka on suljettu 

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi Heu-
rekan on suljettu yleisöltä viranomaisten an-
tamien suositusten ja Aluehallintovirastolta 
13.3.2020 tulleen määräyksen mukaisesti taa-
taksemme vierailijoiden ja henkilökunnan tur-
vallisuuden. Heureka on suljettu yleisöltä lauan-
taista 14.3. alkaen maanantaina 13.4. saakka. 

SuperPuu -näyttelyn on määrä alkaa Heurekas-
sa 10.4. Puuteollisuuden Puudesign -tapahtu-
ma on tarkoitus järjestää Heurekassa 13.5. 
Ohjelmassa on myös Kansainvälinen seminaa-
ri arkkitehdeille ja suunnittelijoille. Tämänhetki-
sen tiedon mukaan, kaikki yleisötapahtumat on 
peruttu toukokuun loppuun asti kuluvaa vuot-
ta. Heureka tiedottaa asiasta lisää verkkosivuil-
laan.

Puuinfon ePuu-roadshow siirretty
Koronaviruksen vuoksi Puuinfon ePuu-roads-
hown loput tilaisuudet on siirretty. Ilmoitam-
me uusista ajankohdista epidemian laannut-
tua. Koulut ja päiväkodit ovat olleet keskiössä, 
kun Puunfon roadshow starttasi 11.3. Jyväsky-
lästä 15 paikkakunnan kiertueelle esittelemään 
julkisten rakennushankkeiden tilaajille ja suun-
nittelijoille tarkoitettua ePuu-palvelua. Puuin-
fon kehittämällä digitaalisella hankintatyökalul-
la, ePuu-palvelulla voi selvittää, miten puura-
kennushanke poikkeaa muusta rakentamisesta 
ja selvittää hanketta koskevat palomääräykset. 
Lisäksi voi tutustua erilaisiin puurakennejärjes-
telmiin ja valita hankkeeseen soveltuvat vaati-
musten mukaiset rakenneratkaisut. Palvelusta 
voi myös katsoa, mitä vastaavat hankkeet Suo-
messa ovat aiemmin maksaneet ja löytää pui-
sia ratkaisuja tarjoavat yritykset hankkeen kil-
pailutusta ja hankintoja varten. 
Koonnut: Tuula Uitto

SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fi

Haemme 
palvelukseemme

 ammattitaitoista 
nestaus koneen 

käyttäjää Biesse Rover 
A2243 koneelle.  

Suomen Levyjaloste Oy 
/ Marko@levyjaloste.com
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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
email: info-finland@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 7815 300
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 
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
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

Häfele GmbH & CO KG, Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4 · FI-15680 Lahti
Phone +358 (0)3 877770
info@hafele.fi  •  www.hafele.fi
Kattava valikoima huonekalu- ja rakennusheloja 
sekä LED-valaisimia
•  Vetimet, vaatekoukut
•  LED-valaisimet
•  Kasaushelat
•  Saranat
•  Lukot
•  Keittiömekanismit
•  Metalli- ja puulaatikot, liukukiskot
•  Liukuovimekanismit
•  Toimisto- ja myymälävarusteet
•  Kalustepyörät ja pöydänjalat
•  Työkalu- ja ruuvaustarvikkeet
•  Ovihelat
•  Lasihelat

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
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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
Suora / Direct +358 (0)3 874 3424
E-mail jukka.vuoriheimo@hvloy.com
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

26.
- 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
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27.

29.

35.

36.

37.

38.

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

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

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 040 500 5925
petri.rinta-opas@vertex.fi
www.vertex.fi
https://www.vertex.fi/web/fi/kalusteiden_valmistus
Kalusteiden valmistuksen ohjelmointiratkaisut

Puuntyöstökoneet,
pintakäsittely- ja purunpoistolaitteet
Mäntykatu 4, 15150 LAHTI
puh. 0500 35 4150
e-mail: jukka.pelkonen@delmac.fi
www.delmac.fi

Pintakäsittelylaitteet ja -aineet teollisuudelle.
Huippulaatua ammattilaisille, joka päivä!
Kone- ja Pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22, 11710 RIIHIMÄKI
Puh: 019 7421
Info.koneosasto@rtv.fi
etunimi.sukunimi@rtv.fi
www.rtv.fi/kone-ja-pintakaesittelyosasto

28.
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

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 2020.

Puusepänliike
M.Ruhberg Oy

ABS-reunanauhat  ...............................................................................  16
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Erikoispuutavara .............................................................................  4, 14
Erikoisvanerit  ........................................................................  14, 21, 35
Halogeeni- ja LED-valot ........................................................................  7
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
Jalopuusahatavarat  ........................................................................  4, 27
Jalopuut  ..............................................................................  2, 4, 14, 27
Jalopuutuotteet  ..........................................................................  14,  27
Jalopuutuonti  ..............................................................................  14,  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

Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon
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Kierresaumasiilot  .................................................................................. 3
Koivuliimalevyt  ....................................................................................  4
Koivusahatavara  ......................................................................... 2, 4, 14
Koivuvanerit  ..................................................................................14, 21
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
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
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
Melamiinikalustelevyt   .......................................................................  10
Melamiinireunanauhat  ......................................................................  16
Metallilaatikot  ..............................................................................  10, 19
Metallinilmaisimet  .............................................................................  15
MOLDOW-suodattimet  .......................................................................  23
Myymälähelat, shopfitting-helat ja apteekkijärjestelmät  ..................  19
Oksantäytemassa  .................................................................................  6
Olohuone- ja makuuhuonekalustehelat  .............................................  19
Ovet, kalusteovet  .................................................................................  7
Oviaihiot .........................................................................................  7, 21
Paloturvalliset sisustus- ja akustiikkalevyt  ...........................................  5
Pellavalevyt  ..........................................................................................  2
Pinnoituskalvot  ..............................................................................  7, 21
Pintakäsittelyaineet  .....................................................................  10, 38
Pintakäsittelylaitteet  ...................................................................   25, 38
Perinnehelat ......................................................................................   12
Purun- ja pölynpoistolaitteet  ...............................................................  3
Purunpoistolaitteet ja pikapantaputkistot  ...........................................  3

Purunpoistojärjestelmät  ........................................................... 3, 23, 26
Purunpoistoputket   ...................................................................... 23, 26
Puruputkistot  .................................................................................  3, 26
Putkistojärjestelmät  ...........................................................................  26
Puulistat  .............................................................................................  29
Puulevyt  .............................................................................................  16
Puureunaiset laminaattiovet  ..............................................................  28
Puureunanauhat  ................................................................................  16
Puutavarakuivaamot  ..........................................................................  24
Pölynpoistojärjestelmät  ........................................................... 3, 23, 26
Pöydänjalustat, sähköiset ja manuaaliset pöytäjärjestelmät  ............... 19
Rakennus- ja ovihelat  .........................................................................  19
Reuna- ja koristeprofiilit  .......................................................................  7
Reunalistat ja reunalistanauhat  .....................................................  7, 10
Rulo-ovet ja rulo-järjestelmät  ..............................................................  7
Räätälöityjä viilu- ja laminaattipintoja ................................................  21
Ruuvikuljettimet   .................................................................................  3
Sahakoneet  ..........................................................................................  1
Sahatavaran lajittelu- pakkauslaitteet  ...........................................  8, 24
Sahatavarankäsittelylaitteet  .............................................................   22
Sahauslinjat  .........................................................................................  1
Sahojen kuljettimet ........................................................................  8, 24
Saranat  ........................................................................ 7, 10, 11, 12, 19
Sidelistat  ............................................................................................  17
Siilopurkaimet  ......................................................................................  3
Sisustuslevyt  ................................................................................ 20, 21
Sormijatkoslaitteet  ............................................................................   24
Sormijatkoslinjat  ................................................................................  22
Sulkusyöttimet  .....................................................................................  3
Suodatinletkut  .....................................................................................  3
Säilytysratkaisut, kalustemekanismit ja saranat  .................................  20 
Taitelaminaattiovet  ...........................................................................   28
Takotuotteet ym  .................................................................................  12
Tasot .....................................................................................................  7
Tervaleppäsahatavaraa  ..................................................................  4, 14
Terät  .................................................................................................  1, 8
Terähuolto  ............................................................................................  8
Terähuoltokoneet  .................................................................................  8
Timanttiterät  ........................................................................................  8
Tiskialtaat  .......................................................................................  7, 10
Tukin lajittelulaitteet  ..........................................................................  24
Toimistokalustehelat ja tarvikkeet ......................................................  19
Tyhjiöpumput ja puhaltimet .................................................................  9
Tyvisievistäjät  ...................................................................................  1, 8
Työkaluhiomakoneet  ............................................................................  8
Vaimennetut tuplasivulaatikot  ...........................................................  10
Valaisimet  ....................................................................................  10, 19
Valaisimet, valonohjaus ja peilit  .........................................................  20
Valumarmorialtaat  .............................................................................  10
Vanerit  ..................................................................................... 2, 14, 21
Vannesahalinjat  .................................................................................  22
Vannesahaterät ja -huollot  ...................................................................  8
Venevanerit  ................................................................................ 2, 4, 14
Vetimet kalusteteollisuudelle  ............................................  7, 10, 11, 19
Vetimet ja nupit  ............................................................................ 12,20
Viilut   ........................................................................................ 4, 14, 21
Viilut ja viilutuotteet  .................................................................... 14, 21
Viilut ja viilulevytuotteet  .............................................................. 14, 21
Viilutetut MDF- ja lastulevyt ..................................................... 2, 14, 21
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LAATUPUUTA ETSIMÄSSÄ: 
Mistä saat parasta raaka-ainetta. Kattava kooste. 

PIHAKALUSTEET PUUSTA: 
Puu elää pihoillamme kalusteissa ja rakennuksissa, 

aitat,  piharakennukset, katokset, kesäkeittiöt.

PUUVIESTIN ASIAKKAAT ENNEN JA NYT: 
Monet asiakkaistamme ovat olleet 

yhteistyökumppaneitamme jo 30 vuotta. 
Lue hauska kooste, jossa otteita 

vuosikymmenten takaa .

KATSE 
tulevaisuuteen!

fi
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Tavoita puusepänteollisuuden 
yrittäjät yhteistyökumppaneineen:
Markkinoi tuotteitasi/palveluitasi: 
Kaarina Julkunen p. 050 5725996
kaarina@markkinointivartti .f i 
Vinkit toimitukseen: Tuula Uitto 
p. 050 4646 777, tuula@puuviesti.fi

Lukupaketti 

KESÄKSI
Ilmestyy viikolla 23 

Aineistopäivä 
perjantaina 22.5.2020

www.ecoprint.info

Laatu, aika ja ympäristö edellä

Painotyöt 30  vuoden kokemuksella.

0440 814 641
myynti@ecoprint.info

www.ecoprint.info

KAIKKI
painotuotteet
ammattitaidolla.

HUOMIO!


