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Wood working WIN - Puutuoteteollisuuden ammattilehti
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Koulutus s. 4-15

Taitaja -semifinaalit järjestettiin 
poikkeuksellisin järjestelyin s. 14-15

Koneet ja investoinnit s. 16-28
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Ilmoitushinnat ja koot (+alv. 24 %)

Koko  leveys korkeus  €
Aukeama  390 mm 262 mm 2500,-
1/1  185 mm 262 mm 1500,-
1/2 185 mm 128 mm 1000,-
1/2  90 mm 262 mm 1000,-
1/4  185 mm 61 mm 700,-
1/4  90 mm 128 mm 700,-
1 palsta 46 mm 262 mm 400,-
1/8 pysty 90 mm 60 mm 350,-
1/8 vaaka  185 mm 35 mm 350,-
2-3 kansi  185 mm 262 mm 1600,-
Takakansi  185 mm  250 mm 2000,-
1-sivun alalaita 210 mm 30 mm 500,-

YRITYS- ja TUOTEHAKEMISTO:
Nimi ja yhteystiedot ja 1 tuote 115 € + alv 24 %

Lisätuote 10 € + alv 24 %

Nettinäkyvyys, linkki omille sivuille 30 € + alv 24 %

Aineistot:
aineistot@puuviesti.fi
aineistot@ecoprint.info
Lehden koko: 210 mm x 297 mm (A4)
Paino-pinta-ala: 185 mm x 262 mm

Levikki: Painos 1.500 kpl
Messunumerot 3.000 kpl
Lukijoita n. 10 000

Tilaukset ja jakelu:
Puusepänteollisuus, Kaluste- ja huo-
nekaluteollisuus, Puurakentaminen, 
Ikkuna- ja oviteollisuus, Arkkitehdit, Si-
sustusarkkitehdit, muotoilijat, päättäjät, 
sidosryhmät ja alan koulutuslaitokset.
Osoitteelliset lisäjakelut teemoittain:
•  Puuseppämestarit ry jäsenet
•  Puualan oppilaitokset Suomessa
•  Kalustevalmistajat
•  Rakennuttajat

Painopaikka:
Iisalmen Eco-Print Oy
Y: 0983578-4
Teollisuuskatu 5, 74120 IISALMI
Puh. 044 700 5642 ja 044 700 4642
E-mail: aineistot@ecoprint.info
Paperi: Lumisilk
Sidonta: nidottu
Aineistovaatimus: pdf, CMYK
Reklamaatiot:
Huomautukset tehtävä 2 viikon 
kuluessa lehden ilmestymisen jälkeen 
kirjallisesti.
Tilaushinnat: (sis.alv 10%)
Vuositilaus 37,50 € 
Opiskelijat 20 €/v
Ulkomaat 50 €/v
Tilaa suoraan: https://www.puuviesti.fi/
puuviesti-lehti/tilaus/

Kustantaja:
Kristallijulkaisut Oy
Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 LAHTI

Päätoimittaja:
Tuula Uitto, puh: 050 4646 777
tuula@puuviesti.fi

Ilmoitukset:
Kaarina Julkunen
puh: 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi
tai aineistot@puuviesti.fi

Vuonna 2021 jokainen lehti tulee olemaan suurempi teemallinen kokonaisuus, joissa on jokai-
sessa pääteema, mutta myös vakituiset aiheet käsiteltynä. Tavoita alan yrittäjät, alihankkijat, 
sidosryhmät ja päättäjät kerralla.

fi

Puuviesti 1/2021 u Koulutus, koneet ja investoinnit
Ilmestyy viikolla 8, aineisto pe 12.2.2021

Puuviesti 2/2021 u Puunhankinta, sahat, terät, maalit pinnat, työvälineet
Ilmestyy viikolla 16, aineisto pe 9.4.2021

Puuviesti 3/2021 u Puumessut, Habitare, suomalainen huonekalu 
Ilmestyy viikolla 34, aineisto pe 13.8.2021

Puuviesti 4/2021 u Kiintokalusteet, mittatilaustyöt  
Ilmestyy viikolla 43, aineisto pe 15.10.2021

Puuviesti 5/2021 u Suuri vuodenvaihteen numero, Puu on design
Ilmestyy viikolla 50, aineisto pe 26.11.2021
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Kysy tarjousta yli kuukauden 
näkyvistä banneripaikoista! 
Näkyvyys: 1 kk bannerin julkaisusta
Banneri u A
koko: 250 x 250 px
Sijainti: Oikea sivupalkki
Printtimainoksen 
yhteydessä: 150 € +alv
Pelkästään netissä: 
200 € +alv

Banneri u B
koko: 600 x 185 px
Sijainti sivustolla: header-osio, 
oikea ylänurkka
Printtimainoksen yhteydessä: 
200 € +alv
Pelkästään netissä: 
350 € +alv

fi

On tilauspohjainen puusepänteollisuuden ammattilehti, 
joka on ilmestynyt jo yli 30 vuoden ajan. Lehti ajaa vahvasti 
puusepänteollisuuden asiaa ja on alan yrittäjien BtoB lehti. 
Lehti esittelee, niin alan yrittäjiä, innovaatioita kuin tutki-
muksia ja tuotteitakin.

Yrityshakemisto ilmoittaja muista -50% 

alennus yhdestä ilmoituksesta vuoden aikana!!
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Puuviesti -lehti
ISSN 2342-9437
Kustantaja:
Kristalli-julkaisut

Toimisto:
Lemminkäisenkatu 5-7, 
15210 LAHTI

Päätoimittaja:
Tuula Uitto, juttuvinkit  
p. 050 4646 777
tuula@puuviesti.fi

Toimittajat:
Tuulikki Huusko
Veli-Matti Oikarinen
Inka Tolonen

Ilmoitusmyynti/
markkinointi:
Kaarina Julkunen 
p. 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi
Tilaushinnat 2021:
Opiskelijatilaus 20 € 
Vuositilaus 37,50 € 
Ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

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

Lehden vastuu:
Ilmoitustenjulkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu 
ilmoitushinnan palauttamiseen. 
Lehden mediatiedot:
www.puuviesti.fi/mediakortti 2021

Kansi: 
Ilo Pesonen Luksia, kuva Vesa Kupila
Kuva: Igor Laruk, Omnia

Painopaikka:
ECO-PRINT OY
Teollisuuskatu 5, 
74120 IISALMI
044 700 5642

u Pääkirjoitus

Tässä lehdessä

Kuka olisi vuosi sitten uskonut, että olemme vielä koronan kourissa, eikä varsinais-
ta päätöspäivää tämän taudin kanssa ole vielä tiedossa. Toiveita on rokotteen myö-
tä, mutta muunnokset tuovat siihenkin sivuvirettä mukaan. 

Koronan jatkuessa se on myös arkipäiväistynyt, kun se elämä, työelämä tai yrityk-
sen elämä, ei sitten kuitenkaan ole kaikilta loppunut. Päinvastoin puusepänteolli-
suuden osalta uutiset rahoittajien puolelta ovat rohkaisevia.

Vaikka keväällä luotiin uhkakuvia, puutuoteteollisuuden tilanne näyttää paremmal-
ta kuin koronapandemian alkaessa pelättiin, arvioi puutuoteteollisuuden toimiala-
päällikkö Tapani Kiiskinen lehdessämme olevassa haastattelussa. Myönteisiä uu-
tisia on kohtalaisen paljon. Tukea kehittämishankkeisiin on haettu hyvin. Ei näy 
merkkejä, että alalle olisi tulossa konkurssiaalto.

Konkurssilakia on toki muutettu muutamia kertoja koronakriisin aikana, jotta tur-
hilta konkursseilta vältyttäisiin, mikä on ollut loistava asia. Velkojan mahdollisuut-
ta hakea yrityksiä konkurssiin vaikeutettiin 1.5.2020 alkaen, ja se laki päättyi tam-
mikuun lopussa. Tilalle tuli uusi väliaikaislaki, joka on voimassa 1.2.- 31.9.2021.

 Se estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien 
vuoksi. Tämä saattaa pelastaa monta yritystä, joiden tilauskannat jäivät ”odotus-
tilaan” koronan alettua ja voidaan olettaa, että hommat jatkuvat koronaepidemian 
hellittäessä. Suomen Yrittäjät on laatinut yrittäjille tietopaketin, johon on koottu pe-
rustiedot konkurssista ja korona-ajan erityispiirteistä sekä velkojalle että velalliselle.

Puusepänteollisuuden yrittäjiä ovat työllistäneet projektit niin yksityisille kuin yri-
tyksillekin. Hyvä ja monipuolinen konekanta mahdollistaa yksilöllisten kalusteiden 
kustannustehokkaan valmistamisen. Monet yrittäjät ovatkin käyttäneet korona-ai-
kana saatuja tukia investoidakseen uusiin ajanmukaisiin koneisiin. 

Vuoden ensimmäinen lehti on perinteisesti myös alan koulutuksesta kertovat nu-
mero. Kouluihin on jatkuva haku, joten varsinaista hakuaikaa ei enää samalla ta-
valla kuin ennen näin keväällä ole. Lähestyimme koulutusaihetta esittelemällä alan 
persoonia, joiden tie opiskelun jälkeen on vienyt monipuolisiin töihin ja lisäopin-
toja hankkimaan.

Taitaja2021 -kisat järjestettiin tänä keväänä poikkeuksellisissa oloissa. Tulevat huo-
nekalupuusepät saivat mitellä taidoistaan etänä kouluissaan. Kilpailua koordinoi-
tiin Porista WinNovan puualalta käsin, josta oli verkkoyhteys TEAMS:lla eri paik-
kakunnille. Nyt jännitetään, miten Taitaja2021 Oulussa pystytään toteuttamaan. 
Uusia osaajia alalle on kuitenkin taas tulossa.

Hyvää kevättä kaikille.
Tuula Uitto
Päätoimittaja

Yhteistyössä: www.puuteollisuusyrittajat.fi •  www.puuseppamestarit.fi 
www.propuu.fi  •  www.madeinfinlandshop.fi • www.visaseura.fi

Koulutus -teema  ...................................... 4-15

Kone ja investointi -teema  .............. 16-28

Harmonikan korjaajasta 
3D-jyrsijäksi .................................................... 4-5

Jarno Korhonen on aina 
uskonut koulutukseen  ........................  12-13

Taitaja semifinaalit  ................................  14-15

Salkapuu  ....................................................  20-21

Kuustek  ...................................................... 22-23

Vaaran Palkki  ..........................................  24-26

Kivioja Engineerign  .............................. 26-27

Delmac  ..............................................................  28

ISKU siirtyy käyttämään 
uusiutuvaa energiaa  .................................  30
Puurakentamiseen suhtaudutaan 
erittäin myönteisesti  ................................... 31

Metsäuutinen  ................................................ 33

Nimitysuutiset  ........................................ 35-37

Yrityshakemisto  .................................... 36-39

Yrityshakemisto ilmoittaja muista -50% 

alennus yhdestä ilmoituksesta vuoden aikana!!



44 WWW.PUUVIESTI.FI

u  Koulutus

Viljo Mannerjoki:Viljo Mannerjoki:

Harmonikan korjaajasta Harmonikan korjaajasta 
Italian kautta 3D-jyrsijäksiItalian kautta 3D-jyrsijäksi
Viljo Mannerjoki perusti yrityksen Saga-
cious 3D Woodcraft, joka tekee 5-akse-
lista puun ja muovin jyrsintää. Laitteis-
to soveltuu yksittäiskappaleihin ja pien-
sarjoihin. 

Ennen yrityksen perustamista Viljo Man-
nerjoki kävi Ikaalisten käsi- ja taideteol-
lisuusoppilaitoksessa harmonikanraken-
nuksen linjan ja on ammattinimikkeeltään 
harmonikanrakennuksen artesaani. Osa-
na koulutusta, vuonna 2008, hän työs-
kenteli puoli vuotta Italian Calstelfidardos-
sa eri harmonikkatehtailla.

- Harmonikansoiton olen aloittanut syk-
syllä 1994. Soittajasta oli helppo siirtyä 
harmonikkojen korjaajaksi, hän toteaa. 

Suomessa elää edelleen haitarinkorjaajien 
ammattikunta, joka tosin on aika pieni. 
Viljo Mannerjoki on yksi heistä. 

- Olen toiminut vuodesta 2009 alkaen 
harmonikankorjaajana. Nyt olen siirty-
mässä harmonikanrakennukseen, joten 
yrityksen laajentaminen tuli nyt ajankoh-
taiseksi Viljo Mannerjoki kertoo.

Hän hankki uuden viisiakselisen jyrsimen 

Lontoosta 5axismakerilta.

- Viisiakselisen jyrsimen hankkiminen oli 
järkevää harmonikan monimuotoisten 
osien takia. Vaihtoehtona olisi ollut ostaa 
monia perinteisiä puutyökoneita, hän jat-
kaa. Samanaikaisesti laite mahdollistaa 
alihankintatöiden tekemisen. Laitteisto 
sopii hyvin myös muiden yksittäiskappa-
leiden ja piensarjojen tulostamiseen. Tä-
tä palvelua voivat hyödyntää pienyrittäjät, 
keksijät ja harrastelijat.

- Varastostani löytyy puita ja muovit voin 
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u  Koulutus

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, 
käsityön tekemisen osaamisala, käsityömestari

Tutkintonimike on tällä osaamisalalla aina käsityömestari. 
Käsityömestari osaa suunnitella, valmistaa, korjata, huol-
taa ja tuotteistaa alansa tuotteita sekä toteuttaa palve-
lumuotoilua. Käsityömestari tuottaa lisääntyvässä määrin 
alan monipuolisia palveluita, kuten ohjaustoimintaa.

Käsityömestarin työssä heijastuu mestaritason ammatti-
taito ja arvostus kulttuuriperintöön sekä uuden luomiseen. 
Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat aina olleet aloille 
ominaisia piirteitä johtuen mm. työssä käytettävistä ma-
teriaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja pe-
rinteen kunnioittamisesta ja valmistusmenetelmistä sekä 
säilyttävästä työotteesta. Käsityömestari voi työskennellä 
yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimies-
tehtävissä toisen palveluksessa.

Perinteisten valmistustekniikoiden lisäksi kokeillaan eri-
laisten materiaalien esim. puun, nahan tai muovin yhdistä-
mistä esineeseen toimivaksi kokonaisuudeksi. Esinesuun-
nittelun ja -valmistuksen tukena meillä on myös käytössä 
3D-mallinnus sekä 3D-tulostus erilaisilla muoveilla. Raision 
seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Viljo Mannerjoki:Viljo Mannerjoki:

Harmonikan korjaajasta Harmonikan korjaajasta 
Italian kautta 3D-jyrsijäksiItalian kautta 3D-jyrsijäksi

tilata tarpeen mukaan asiakastyötä 
varten. Jos sopivaa puuta ei löydy va-
rastosta, hankin sitä Fiskarsin laatu-
puulta, Mannerjoki esittelee. 

Mikäli asiakas haluaa käyttää omia 
materiaalejaan, on sekin mahdollis-
ta.  Erityisesti soitinrakennuksessa tai 
muussa vastaavissa tarkan puuvalin-
nan töissä tämä on järkevää.

3D -mallinnus 
poiki uuden idean
Viljo Mannerjoen mukaan Sagacious 
3D Woodcraftin idea on aika tuore, 
noin parin vuoden takaa. 

- Yrityksen laajennuksessa on kyse si-
vutoiminimestä, joka kehitettiin osana 
muuta liiketoimintasuunnitelmaa, hän 
sanoo. 

- Yhtenä syynä yrityksen perustamisel-
le oli, että vaikka kuinka etsin, en löy-
tänyt itselleni sopivia puujyrsinnän ali-
hankkijoita. Eli aivan vastaavaan yri-
tykseen en ole törmännyt, hän jatkaa. 

- Kuulemma tarvitsemani palat olivat 
liian tarkkoja tehtäväksi tai ne eivät ol-
leet riittävän isoa sarjaa. Näin siis pie-
nen markkinaraon, joka sopi minulle.

Jyrsintätyön oppien takana on osittain 
käsityömestaritutkinto, jota Viljo Man-
nerjoki suorittaa Raision seudun kou-
lutuskuntayhtymässä (Raseko). 

- Sieltä sain 3D-oppia, jota olen sit-
ten itsenäisesti harjoitellut 3 - 4 vuo-
den ajan, hän sanoo. Jyrsintyö itses-
sään on hänelle uutta.

- Laite saapui Englannista alkusyksys-
tä, jonka jälkeen olen tehnyt paljon 
harjoituksia ja myös asiakastöitä. Pe-
rinteisiin puutöihin olen tottunut soi-
tinrakentamisen kautta, joten ei tämä 
liian iso hyppäys tuntemattomaan ole 
ollut, Mannerjoki toteaa lopuksi.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Viljo Mannerjoki
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Lukion oppimäärän suoritettuaan Mika 
Arola pakkasi vuonna 1997 sen hetkisen 
omaisuutensa isänsä Volvon takakonttiin 
ja suuntasi kartan kanssa Kuopiosta koh-
ti Ikaalisia. 
- Ylioppilaskirjoitukset viimeistelin opis-
kellessani Ikaalisissa ja sain lakin pää-
häni marraskuun lopussa Kuopiossa Kal-
laveden lukiossa, Mika Arola muistelee 
nauraen. 
Ylioppilasjuhlia juhlittiinkin sitten kaverei-
den kanssa vielä Ikaalisten kylpylässä. Tä-
tä ennen hän oli käynyt keväällä puuosas-
ton pääsykokeissa.
- Tuiskuisesta Kuopiosta bussimatkan 
jälkeen saavuin keväiseen, aurinkoiseen 
Ikaalisiin. Olin nähnyt jollain lukulomalla 
televisiosta ohjelman, jossa esiteltiin var-
maan soitinrakennusosastoa ja se vakuut-
ti minut oppilaitoksen pätevyydestä, Aro-
la kertoo. 
Hän oli harkinnut puualaa jo aiemmin ylä-
asteella, mutta suuntasi kuitenkin suorit-
tamaan lukion ensin. Nuorena tuli har-
rastettua urheilun lisäksi pienoismalleja ja 

dioraamojen rakennusta. Siinä iässä va-
linnat tapahtuvat intuitiivisesti. 
- Joku asia alassa viehätti ja kiinnosti, on-
han suvussamme ollut kädentaitoisia ih-
misiä, Arola pohtii. Ikaalisissa Mika Aro-
la viihtyi aina jouluun 2000 asti. 
- Vaikka viihdyinkin Ikaalisissa hyvin, osa-
syy oli ensimmäisenä vuonna sairastumi-
seni ja sairaalassa vietetty aika, johon me-
ni kuukausi, Arola muistelee.

Ikaalisista Teuvan 
kautta Tetrimäelle
Ikaalisten jälkeen Arola aloitti vuoden 
2001 alussa Teuvan aikuiskoulutuskes-
kuksen järjestämän puusepän ammat-
titutkintoon valmistavan koulutuksen. 
Hienopuusepän tutkintoon johtava kou-
lutus tapahtui pääosin työpaikalla. Aro-
la pääsi töihin Tetrimäki KY:hyn, joka val-
misti yksinoikeudella Eliel Saarisen huo-
nekaluja. 
-     tiukassa opissa tuli tutuksi saksalainen 
työnjohtamiskulttuuri, Arola sanoo. Teu-

valla suoritetun jakson aikana hän suorit-
ti lisäksi kisällin tutkinnon. Vuoden mit-
taisen koulutuksen aikana Lutz vakuuttui 
Arolan osaamisesta ja palkkasi hänet töi-
hin Tetrimäkeen. Mutta opiskelun nälkä ei 
ollut vielä tyydytetty ja muutaman vuoden 
kuluttua Mika Arola haki ja pääsi opiske-
lemaan Lahden muotoiluinstituuttiin ka-
lustemuotoilua. Neljän vuoden opintojen 
jälkeen hän valmistui kalustemuotoilijak-
si vuonna 2007. 

Pätkätöistä pahvin ääreen
Seuraava vuosi rytmittyi pätkätöiden ja 
työttömyyden jaksoista. 
- Olin välillä ”muotsikassa” pajaohjaaja-
na, mallipuuseppänä Kaluste Kirsillä ja lo-
pulta kaupparatsuna ergonomisten kalus-
teiden myyjänä Beltton Oy:ssä, Arola ker-
too. 
Useiden työhakemusten jälkeen hän sai 
vakuutettua osaamisensa Heinolassa toi-
mivan Display Packin johdolle. Siellä hän 
teki töitä rakennesuunnittelijana aalto-
pahvisia myynninedistämistelineitä val-
mistavan yrityksen palveluksessa kesäs-
tä 2008 vuoden 2014 vuoden loppuun. 
Vuoden 2015 alussa hän teki töitä Print-
center Oy:ssa tuotesuunnittelijana.
- Tein töitä etänä kotoa käsin ja kävin ker-
ran viikossa tekemässä mallit Vaajakos-
kella. Työnkuva laajeni ja vastuuta tuli 
enemmän, Arola sanoo. 

Kouluun vielä kerran
Vuosi 2018 alkoi Lahden muotoiluinsti-
tuutissa työn ohessa suoritettavalla YAMK 
tutkintoon johtavalla koulutuksella (Muo-
toilu- ja media-alan uudistava osaami-
nen). 
- Samoihin aikoihin vaimoni oli huoman-
nut Stora Enson ilmoituksen työpaikasta, 
jota aloin tavoittelemaan, Arola muiste-
lee. Mikalla oli aavistus, että kaupan mur-
ros tulee tapahtumaan muutamien vuo-
sien sisällä ja hän halusi varmistaa tule-
vaisuutta. 
- Kaipasin myös yhteisöä, jossa olisi in-
nostava työympäristö, Arola sanoo. Minul-
le tarjottiin vuoden määräaikaista pestiä 
ja nyt olen ollut yli kaksi vuotta pakka-
ussuunnittelijana Stora Ensolla Lahden 
tehtailla ja yhteensä pakkausalalla 12,5 
vuotta.

Monipuolinen suunnittelun mies Monipuolinen suunnittelun mies 
rakentelee edelleen kotonaanrakentelee edelleen kotonaan
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Monipuolinen suunnittelun mies Monipuolinen suunnittelun mies 
rakentelee edelleen kotonaanrakentelee edelleen kotonaan

Koulutus mahdollisti 
monipuolisen uran
Työuransa aikana Mika Arola on työsken-
nellyt aina puun kanssa, joista merkittä-
vimmän ajan se on ollut kuitupohjaista. 
Edelleen hän tekee puutöitä harrastukse-
naan ja omaan käyttöönsä. 
- Tilauksesta olen saattanut tehdä kevy-
tyrittäjyyden kautta yhteistyötä paikallis-
ten yritysten kanssa, Arola sanoo. 

Lasten myötä hän palasi käsitöiden ja as-
kartelun pariin rakentamalla heidän leluil-
leen eläintarhoja, tai hevostalleja. Osaa-
minen ja koulutus eivät ole menneet huk-
kaan, vaan ovat olleet tärkeitä portaita 
matkalla työuralla etenemiseen. 
- Vaikka en ole ollut koulussa teoria-ai-
neissa kovinkaan lahjakas, on minul-
le aina löytynyt sopiva väylä edetä ural-
la eteenpäin. Mielestäni siinä ovat autta-
neet avoin mieli, innostus ja luottamus 

höystettynä savolaisella huumorintajul-
la. En ole koskaan ollut ryhmäni paras, 
mutta vilpitön asenne työhön on varmas-
ti heijastunut ja näkynyt tekemisessä, Aro-
la toteaa.

Teksti: Tuula Uitto
Kuva: Mika Arola

Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä LAB-ammattikorkeakoulun muotoilun, kuvatai-
teen ja visuaalisen viestinnän koulutukset jatkavat legendaaristen Lahden Muotoiluinstituu-
tin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä LABin Muotoiluinstituuttina.

Englanninkielisten AMK- ja YAMK-koulutusten hakuaika on 7. - 20.1. Suomenkielisten koulu-
tusten hakuaika on 17. - 31.3. Kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku. Haussa on mukana 9 
englanninkielistä AMK-tutkintoa koulutusaloilta  liiketalous, tekniikka, muotoilu, kuvataide ja 
visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä hotelli-, ravin-
tola- ja matkailuala. 2 YAMK-tutkintoa liiketalouden sekä teknii-
kan alalta.

www.erpahvityo.fi
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Pudasjärvellä toimii oululaisen 
Koulutuskuntayhtymä OSAO:n 
pieni ja ketterä yksikkö. Oppi-
laitoksesta valmistuu hirsi- ja 
muita puutuoteteollisuuden 
osaajia.

Puunjalostus kuuluu Suomen 
hirsipääkaupungiksi julistau-
tuneen Pudasjärven avaintoi-
mialoihin.

- Kuuntelemme tarkasti yrityk-

siä ja työelämää, yksikön joh-
taja Keijo Kaukko sanoo.

Hirren 
työstön osaajia 

Pudasjärveltä valmistuu vuo-
sittain yli 10 sahaprosessin-
hoitajaa puuteollisuuden pe-
rustutkinnosta. Tutkinnon suo-
rittaneilla on valmius valvoa 
sahan ja puutuoteteollisuuden 

tuotantoprosesseja sekä huol-
taa laitteistoja.

Oppilaitoksen näköetäisyydel-
lä toimii maailman suurin hirsi-
talovalmistaja Kontiotuote Oy. 
Yrityksestä löytyy yleensä so-
piva harjoittelupaikka opiskeli-
joille ja mahdollisuus perehtyä 
hirren työstöön.

Opiskelijat voivat valita pai-
kallisiin tarpeisiin suunniteltu-
ja tutkinnon osia hirren työs-
tämisestä.

- Valinnaisina voi suorittaa 
kurssit hirsiaihion mitallista-
misesta ja salvostyöstä sekä 
lamellihirsiaihion valmistami-
sesta, kertoo lehtori Jari Ruu-
tikainen.

Alueen muita suuria puunja-
lostajia ovat muun muassa 
pudasjärveläinen lasiliukusei-
niä valmistava Profin Oy sekä 
Kuusamossa Pölkky Oy ja Kuu-
samon Hirsitalot Oy.

Opettaja 
jalkautuu kentälle

Opetus räätälöidään tapaus-
kohtaisesti. 

- Ajattelumalli on aina, et-
tä koulutus vastaa yritysten ja 
opiskelijan tarpeita, Jari Ruuti-
kainen korostaa.

Koulutus tapahtuu lähi- ja 
verkko-opetuksena, tekemäl-
lä ohjattuja itsenäisiä tehtäviä 
ja työssä oppimalla. Työssä op-
piminen perustuu koulutus- tai 
oppisopimukseen.

Koulutussopimus helpottaa 
Ruutikaisen mukaan yhteistyö-
tä yritysten kanssa ja alentaa 
työllistymisen kynnystä.

- Työnantajan on helpompi pal-
kata henkilö, jonka tuntee.

Sekä koulutus- että oppisopi-
mus ovat joustavia. Yritys voi 
ottaa opiskelijan koko tutkin-
non, sen osan tai pienemmän 
kokonaisuuden ajaksi. 

Pudasjärven ketterä 
kouluttaja on OSAO 

Yksikönjohtaja Keijo Kaukko, opintopäällikkö Kaisu Möttönen ja etäyhtey-
dellä lehtori Jari Ruutikainen yhteispalaverissa. Koulutusta suunnitelta-
essa kuunnellaan tarkasti puunjalostusteollisuuden tarpeita.

Sidelistat 
keittiökalusteteollisuuteen,

laatikkoaihiot 
huonekaluteolliuuteen  

45 v kokemuksella.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN

Pyydä tarjous se kannattaa:
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi

puh. 0400 644360

www.tj-koivukoski.fiwww.tj-koivukoski.fi
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Pudasjärven ketterä 
kouluttaja on OSAO 

Yhteydenpito työelämän kans-
sa on lähes jokapäiväistä. 
Opettaja myös jalkautuu työ-
paikoille ohjaamaan.

- Monipuolinen työelämäyh-
teistyö auttaa opettajaa pysy-
mään ajan hermolla alan muu-
toksista, sanoo Jari Ruutikai-
nen.

Ammattitutkinto 
uutena

Helmikuusta lähtien Pudasjär-
vellä voi suorittaa myös puu-
teollisuuden ammattitutkin-
non.

- Siinä pureudutaan alaan sy-
vemmälle kuin perustutkinnos-
sa. Opiskelijalla on yleensä jo 
alan työpaikka ja kokemusta, 
Jari Ruutikainen sanoo.

Oppisopimuksella etenevissä 
opinnoissa opiskelija voi suo-
rittaa koko tutkinnon tai sen 
osia.

Kontiotuotteen kehitysinsinööri 
Timo Pesiö pitää ammattitut-
kintoon tähtäävää koulutusta 
mielenkiintoisena ja tärkeänä.

- Koulutukseen osallistuu tällä 
hetkellä kaksi Kontiotuotteen 
työntekijää. Yrityksen näkö-
kulmasta tämä on hyvin otol-
linen tapa kehittää työntekijöi-
den osaamista ja ohjata hei-
tä myös suorittamaan tulevai-
suuden tarpeitamme vastaavia 
opintokokonaisuuksia, hän to-
teaa.

Yhteistyötä 
lukion kanssa

Opiskelijat ovat pääasiassa Pu-
dasjärveltä, mutta heitä tulee 
myös Oulusta, naapurikunnis-
ta ja muualta Suomesta. Yk-
siköllä on opiskelija-asuntola.

Koillismaan puutuotealan yri-
tykset ovat tehneet viime aikoi-
na suuria investointeja ja pa-
nostaneet jatkojalostukseen. 

Valmistuneet työllistyvät hyvin. 
Siitä huolimatta opiskelijoiden 
rekrytointi on haastavaa. Alas-
ta on yhä vanhentuneita asen-
teita ja niiden muuttamiseksi 
tarvitaan paljon tiedottamis-
ta. Nuoria ja vanhempia pitää 
muistuttaa, että puunjalostus 
on nykyään pitkälle automati-
soitua ja että ala tarjoaa mo-
nipuolisia työmahdollisuuksia.

Oppilaitos käynnisti viime 
vuonna myös lukiolaisille kurs-
sin hirsirakentamisen perus-
teista. Korona häiritsi sen to-
teutusta, mutta ensi syksynä 
yhteistyö jatkuu.

- Kurssilla painottuvat suun-
nittelu ja muotoilu, Ruutikai-
nen kertoo.

Pudasjärven yksikkö tarjoaa 
myös tulityökortti- ja muita 
lyhytkoulutuksia, esimerkiksi 
työturvallisuudesta, liimauk-
sesta ja ensiavusta. Yhteistyö-
tä on myös kansalaisopiston 
kanssa. Ensi syksynä on tulos-
sa hirsirakentamisen kurssi.

Nyt on 
vaikuttamisen aika

Opintopäällikkö Kaisu Möttö-
nen muistuttaa, että tutkinto-
jen perusteita ollaan uudista-
massa.

- Puunjalostusyritysten, kou-
luttajien ja muiden toimijoi-

den kannattaa nyt olla aktii-
visia, jotta ääni huomioidaan.

- Meidän pitää puhua alamme 
merkityksestä rinta rottingilla, 
Keijo Kaukko kannustaa.

Teksti: Tuulikki Huusko

Opiskelijat aloittavat ja päättävät opintonsa nykyisin pitkin lukuvuotta. 
Sahaprosessinhoitajan perustutkinnon suorittanut Aleksi Petäjäjärvi työs-
kentelee nyt Kontiotuotteella.

Koulutuskuntayhtymä OSAO
- Yksi Suomen suurimmista ammatillisista koulutta-
jista. 

- Oulussa ja lähialueella on 9 yksikköä ja täydennys-
koulutusta tarjoava OSAO Edu Oy.

- Oulun Kaukovainion tekniikan yksikössä voi suorit-
taa puusepän tutkinnon.

OSAO:n Pudasjärven yksikkö
-  Noin 70 eri alojen tutkintoa/vuosi

-  Yli 10 puuteollisuuden perustutkintoa sahateol-
lisuuden osaamisalalta/vuosi. Puuteollisuuden 
ammattitutkinto, sahateollisuuden osaamisala.

- Peruspuuntyöstökoneet: kenttäsirkkeli 
(pyöreän puun halkaisu), 
hirsisalvoskone,
muotohöylä.
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Ympäristötekniikan asiantuntijatehtävis-
sä puutyöt olivat Tuomo Pynnösen ilto-
jen ja viikonloppujen harrastus kotona, 
ja esimerkiksi työväenopiston kursseilla. 
- Pikkuhiljaa vuosien mittaa huoma-
sin kiinnostuneeni alasta niin paljon, et-
tä halusin päästä siihen sisään yhä sy-
vemmin, Tuomo Pynnönen kertoo. Lisäk-
si hän halusi oppia tuntemaan parem-
min puun ominaisuudet, mahdollisuudet 
ja rajoitukset. 
- Lainasin kirjastosta eri teoksia alaan 
liittyen, perehdyin puutuotteiden muo-
toiluun ja se oli menoa. Sitähän minun 
oli elääkseni tehtävä. Vuonna 2011 oli ai-
ka muutokselle, ja tein päätöksen uuden 
ammatin opiskelusta, hän jatkaa. 

Ikaalisiin opiskelemaan
Hienopuusepän koulutukseen Pynnönen 
haki sekä Espooseen, Petäjävedelle että 
Ikaalisiin. Ikaalinen ja IKATA oli alusta pi-
täen hänen ensimmäinen vaihtoehtonsa. 
- Se oli pääsykoetilanne, joka ratkaisi pal-
jon. Ikaalisissa opiskelijoiden motivaatio 
näkyi siinä, miten keskittyneesti pääsy-
koetehtäviin suhtauduttiin. Lisäksi pyr-
kijöiden ikäjakauma näytti siltä, että jo-
kaisella kandidaatilla oli rehellisesti halu 
päästä kouluun. Myös hyvää jutun juur-
ta ja yhteishenkeä löytyi jo pääsykokeis-
sa, Pynnönen muistelee. 
Ruokahalu kasvaa syödessä, sanotaan, 
Pynnöselle se tarkoitti lisää alan koulu-
tusta.
- Suoritin vuonna 2019 käsityömestarin 
erikoisammattitutkinnon museotekniikan 
osa-alueella, koulutuksen järjesti tuolloin 
yhteystyössä Metropolia ammattikorkea-
koulu ja Raision seudun koulutuskun-
tayhtymä, Pynnönen selventää. 
Töitä hän teki koko ajan opintojen aika-
na muun muassa oppipoikana ja työhar-
joittelijana Helsingissä, Lahdessa ja Lyo-
nissa Ranskassa. Työura oli alusta asti 
monipuolinen.
- Valmistumisen jälkeen olen työskennel-
lyt puusepänteollisuudessa sekä palkol-
lisena että pitänyt yllä pienimuotoises-
ti omaakin tuotantoa, Pynnönen kertoo. 
Hän on työskennellyt puuseppänä ve-
neiden sisustusten parissa, puuseppänä 
huonekaluteollisuudessa, sekä suunnitte-
lijana/mallipuuseppänä korujen ja sisus-
tusesineiden parissa. 

Omalla verstaalla tehdyt työt ovat oikeas-
taan enemmän terapiaa – kokeilua, kuin 
bisnestä, sanoo Pynnönen.
- Testausta ja esineitä/teoksia ilman en-
nalta laadittuja suunnitelmia. Lisäksi 
veistoksia, valaisimia, puusta valmistet-
tuja asusteita, lasten leikkikaluja, uniik-
keja huonekaluja, hän luettelee.
- Kaiken kaikkiaan työllisyystilanteeni on 
ollut hyvä ja on ollut ilo huomata, että 
puualalla on edelleen tarvetta tekijöille, 
Pynnönen toteaa.

Museon monitoimimies
Tällä hetkellä Pynnönen tekee töitä arke-
ologian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus 
Ars Novassa museomestarina. 
- Toimenkuvaani kuuluu muun muassa 
näyttelyiden rakennus ja ripustus, valais-
tus, näyttelyrakenteiden ja -kalusteiden 
suunnittelu ja valmistus, sekä taideteos-
ten ja niissä käytettävien AV-laitteiden 
ohjelmoinnit ja installoinnit, Pynnönen 
esittelee.  Lisäksi tehtäviinsä kuuluvat 
pienimuotoiset konservointityöt, sekä 
teoslogistiikka. 
- Tiivistetysti voisi sanoa työni olevan yh-
distelmä puusepän, lavasterakenetajan ja 
roudarin tehtäviä, Pynnönen naurahtaa.
Museoalalle hän ajautui muutama vuosi 
sitten onnekkaan sattuman kautta. Myö-
hemmin hän ollut kiitollinen siitä, sillä 
työskentely museoympäristössä sopii hä-
nen omien sanojensa mukaan hänelle pa-
remmin kuin hyvin. 
- Museo-objektien parissa työskennelles-
sä ongelmanratkaisukyky joutuu ajoittain 
erittäin suurelle koetukselle. Materiaalien 
ja menetelmien kirjo on päättymätön, ja 
jokaisen ripustuksen yhteydessä saa ja 
joutuu opettelemaan itselle uusia taito-
ja, hän sanoo. 
Yhden näyttelyn valmistelussa saa pa-
lautella mieleen höyrytaivutusmenetel-
miä, seuraavassa puolestaan vaaditaan 
koodaustaitoja, ja niiden välissä tarvitaan 
uusi puurakenteinen valaisin museo-ob-
jektien esillepanoa tukemaan. 
- Museomestarin tehtävien lisäksi työs-
kentelen verstaallani Kuusistossa, mis-
sä myös perheeni kanssa asun. Työpaik-
kani sijaitsee Aurajoen rannalla Turussa, 
Pynnönen kertoo. Hän on ollut myös työ-
elämän edustajana Raision Koulutuskun-
tayhtymän näyttötilaisuuksissa tutkinnon 

vastaanottajana (käsityömestarin erikoi-
sammattitutkinto museotekniikan osaa-
misalueella).
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Jari Nieminen Aboa Vetus Ars Novasta

Käsityömestari Käsityömestari 
museomestarina Turussamuseomestarina Turussa

2002 Ylioppilas 
(Voionmaan lukio Jyväskylä)

2008 Ympäristötekniikan 
insinööri (AMK) (Lahden 
ammattikorkeakoulu)

2013 Artesaani 
(hienopuuseppä) (Ikaalisten käsi-
 ja taideteollinen oppilaitos) 

2019 Taideteollisuusalan 
erikoisammattitutkinto, 
museomestari.
(Metropolia)

Museon monitoimimies Tuomo Pynnönen.
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Puusepänala on kehittynyt nopeasti vii-
mevuosina ja tämä näkyy muuttuneina 
ammattitaitovaatimuksina. Tietokonees-
ta on tullut puusepän tärkeimpiä työka-
luja perinteisten työkalujen ohelle. Tä-
män päivän puusepän työssä yhdistyvät 
perinteiset käden taidot ja nykytekniikka. 
Opiskelussa perehdytään käsityömenetel-
mien lisäksi 3D-mallintamisen perustei-

siin sekä nykyaikaisten 4- ja 5-akselisten 
CNC-koneiden (tietokoneohjattujen työs-
tökeskusten) käyttöön.

Puusepän keskeistä osaamista ovat tai-
to suunnitella työn toteutus piirustus-
ten ja ohjeiden avulla, taito käyttää puu-
teollisuuden materiaaleja ja jatkojalostei-
ta tarkoituksenmukaisesti, puun ominai-

suuksien ja käyttäytymisen tunteminen ja 
huomioiminen puusepäntuotteiden val-
mistuksessa, puusepänteollisuuden pe-
ruskoneiden käytön työturvallinen hallin-
ta erilaisten puusepäntuotteiden valmis-
tuksessa ja nykyaikaisen teollisen valmis-
tustekniikan hallinta.

Tilaa edullisesti opiskelijatilaus suoraan netistä:
https://www.puuviesti.fi/puuviesti-lehti/tilaus/
Opiskelijatilaus 20 euroa/vuosi sis. alv 10%.                      

Puusepän ala 
nykyaikainen taitoammatti

WINNOVA Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden.
Puuseppä on perinteinen käsityöläisammatti, joka pitää pintansa, vaikka maailma muuttuu. Jos olet kiinnostunut 
työstämään puuta niin perinteisillä kuin nykyaikaisilla tekniikoilla, aloita puuteollisuuden perustutkinnosta matka 
alan arvostetuksi ammattilaiseksi.
Haku Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääasiassa jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. 
Lisätietoja www.winnova.fi

Puuseppä Artesaani, Siilinjärvi
Ingmanedu 
Kulttuurialan ammattiopisto
Haku: 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Saimaan ammattiopisto Sampo, 
Tekniikan ala, Imatra
Haku: 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Ikaalisten käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos, 
IKATA Sasky
Haku: 23.2.2021 klo 08:00,
myös jatkuva haku
Ammatillinen perustutkinto
Salon seudun ammattiopisto
Salo
23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Riveria, Joensuu, Peltola
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Rasekon ammattiopisto, 
Mynämäen toimipiste, 
Haku käynnissä
Ammatillinen perustutkinto
Saimaan ammattiopisto Sampo, 
Tekniikan ala, Imatra
Haku 23.2.2021 klo 08:00

Ammatillinen perustutkinto
Tampereen ammattiopisto 
Tredu, Hepolamminkatu 10
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Ingmanedu Kulttuurialan ammat-
tiopisto, Siilinjärvi
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Turun ammatti-instituutti - 
Åbo yrkesinstitut, 
Peltolan toimipiste
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Vammalan ammattikoulu, 
Ratakatu, Sasky, Sastamala
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Keski-Pohjanmaan ammattiopis-
to, KPEDU Ammattikampus, 
Kokkola
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Omnia, Espoon keskus, 
Kirkkokatu jatkuva haku
Ammatillinen perustutkinto
Järviseudun ammatti-instituutti, 
Kurejoen toimipiste, Alajärvi
Haku 23.2.2021 klo 08:00

Ammatillinen perustutkinto
Koulutuskeskus JEDU, 
Haapavesi
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Koulutuskeskus JEDU, Kalajoki
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Koulutuskeskus JEDU, 
Haapavesi
Haku käynnissä
Ammatillinen perustutkinto
Koulutuskeskus JEDU, Piippola 
Siikalatva
Haku 23.2.2021 klo 08:00

Ammatillinen perustutkinto
Koulutuskeskus JEDU, Kalajoki
Haku käynnissä
Ammatillinen perustutkinto
Koulutuskeskus JEDU, Piippola 
(Siikalatva)
Haku käynnissä
Ammatillinen perustutkinto
Riveria, Joensuu, Peltola
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Sedu, Kurikka
Haku 23.2.2021 klo 08:00

Ammatillinen perustutkinto
Turun ammatti-instituutti, 
Jatkuvan haun hakutoimisto
Haku käynnissä
Ammattiopisto Spesia, Turku
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, 
Sturenkadun toimipaikka
Helsinki
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
Gradia Jyväskylä, Viitaniemi
Haku käynnissä
Ammatillinen perustutkinto
Gradia Jyväskylä, Kangas
Haku 23.2.2021 klo 08:00
Ammattiopisto Luovi, Oulu
23.2.2021 klo 08:00
Ammatillinen perustutkinto
OSAO, Kaukovainion yksikkö, 
tekniikka
Oulu
23.2.2021 klo 08:00

Alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset:

Lisätietoja: 
www.opintopolku.fi  

fi
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Korhonen perusti yhdessä kollegansa Sa-
mi Kinnusen kanssa kohdennettuja kou-
lutuksia tarjoavan yrityksen Hi-Tech Edu-
cation Oy:n vuonna 2018. Yritys tarjoaa 
puu- ja metalliteollisuudelle henkilöstö-, 
ohjelmisto- ja laitekoulutusta sekä tuo-
tannon tehostamiseen liittyviä asiantun-
tijapalveluita. 
- Kohdennettua koulutusta voidaan to-
teuttaa jonkin ohjelmiston tai työstöko-
neen käyttäjille räätälöitynä, olipa kysees-
sä sitten uudesta tai olemassa olevasta 
henkilöstöstä, Jarno Korhonen kertoo in-
nostuneena.
 Yrityksen yksi erityspiirre onkin, että kou-
lutus viedään sinne missä sitä tarvitaan, 
eli yrityksiin.
- 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.
Korhonen tietää mistä puhuu. Hänen an-
sioluettelonsa vahvistaa sen, mihin hän 
uskoo ja minkä hän uskoo olevan ratkaisu 
työelämässä myös tänä päivänä.  

- Sekä vanhojen että uusien työntekijöi-
den kouluttaminen siten, että he ovat 
osaamisensa huipulla töitä tehdessään, 
on parasta investointia yrityksissä, Kor-
honen sanoo. 
Korhonen valmistui itse talonrakentajak-
si Varkaudessa vuonna 1991. Muutaman 
vuoden kuluttua hän valmistui tilauspuu-
sepäksi suoritettuaan Kuopiossa puuse-
pän perustutkinnon ja vuotta myöhem-
min puusepän ammattitutkinnon. Vuo-
desta 1998 lähtien hän on pyörittänyt 
omaa puusepänverstasta osittain päätyö-
nä ja opettajauran ohessa.
- Muutama vuosi meni niitä töitä tehdes-
sä, kunnes nälkä opiskeluun kasvoi lisää, 
Jarno Korhonen muistelee.
Vuonna 2002 Korhonen valmistuikin puu-
tuotetekniikan insinööriksi ja vuotta myö-
hemmin hän suoritti näyttötutkintomesta-
rin tutkinnon Jyväskylän ammattikorkea-
koulussa.
Lisäopintoja Korhonen hankki vuonna 
2005 ja suuntasi kohti opettamisen am-
mattia. Tampereen ammatillisessa opetta-
jankorkeakoulussa hänen opinnäytetyön-
sä oli ”Puusepän alan ammattitutkinnon 
teollisuudessa avoimilla näytöillä Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa”

Eikä sekään riittänyt, vaan vuonna 2014 
hän suoritti vielä Jyväskylän ammattikor-
keakoulussa, teknologiayksikössä tek-
nologiaosaamisen johtamisen koulutus-
ohjelman, tekniikan ylemmän ammat-
tikorkeakoulututkinnon aiheena ”Työ-
hyvinvointimittaukset ja kansainvälinen 
benchmarking osana puualan työympä-
ristön kehittämistä”.
- Kiertelin tutustumassa puualan koulu-
tusta järjestäviin oppilaitoksiin Italiassa, 
Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa ha-
kien opettamiseen uusia toimintamalle-
ja. Ajatus koulutuksen siirtämisestä ko-
konaan yrityksiin juontaa näiltä reissuilta. 
Oman yrityksen perustaminen olikin ainoa 
vaihtoehto toteuttaa vuosia mielessä pyö-
rinyt ajatus toimivasta koulutusmallista, 
Korhonen kertoo.

Koulutustarjonta on laaja
Perinteisten puusepäntaitojen ja erikois-
tekniikoiden kouluttaminen kuuluu myös 
osaksi yrityksen palveluita, näistä päävas-

Jarno Korhonen on aina uskonut Jarno Korhonen on aina uskonut 
koulutuksen merkitykseenkoulutuksen merkitykseen

Jarno Korhonen. Hitechedun protoverstaas-
sa tehdään yrityksille tuotekehitystöitä ja 
tuotetestejä koulutuksien ohessa.
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tuu on Jarnolla. Sami Kinnunen on eri-
koistunut CNC-tekniikkaan, josta hänet 
hyvin tunnetaankin ympäri Suomea. 
- Teemme konemaahantuojien kanssa 
paljon yhteistyötä konetoimituksien yh-
teydessä järjestettävissä koulutuksissa, 
Korhonen toteaa.
- Suunnittelemme koulutuksen aina yri-
tyksen näkökulmasta ja sovitamme kou-
lutuksen siten, että se vastaa niihin tar-
peisiin, mitä yritys tai henkilöstö tarvitsee, 
Korhonen jatkaa. 
Tärkeintä on henkilöstön osaamisen kar-
tuttaminen ja tuotannon kehittäminen, sil-
lä näillä luodaan pohjaa yrityksen menes-
tymiseen.

Hitechedun koulutustarjonta on monipuo-
linen sisältäen tuotannon ja menetelmi-
en kehitykseen liittyvät koulutukset, ohjel-
mistokoulutukset ja erittäin tärkeänä osa-
na rekrykoulutukset. 
- Koulutamme työnhakijoita uusiin am-
matteihin. Haemme yrityksille potentiaa-
lisia työntekijöitä, suunnittelemme koulu-
tuksen ja olemme yritysten tukena koko 
prosessin ajan, Korhonen sanoo.
Hitechedu rekrytointi kouluttaa puuteolli-
suuden osaajia yrityksien tuotantotiloissa 
heidän kone- ja laitekannallaan sekä oh-
jelmistoilla. Koulutus tapahtuu työnanta-
jan tiloissa, ihan oikeissa töissä.

- Koulutettava pääsee heti kiinni niihin 
töihin, joihin häntä ollaan palkkaamas-
sa, Korhonen sanoo. Tähän hän kaipai-
si myös yhteiskunnan tukea. 
- Osaava henkilökunta on yrityksen pa-
ras investointi. Tällä hetkellä ala huutaa 
lisää osaajia, joita meidän alamme kou-
lut eivät pysty tuottamaan siihen tahtiin, 
hän muistuttaa.

Teksti: Tuula Uitto
Kuva: Jarno Korhonen

Asiakkaiden toiveesta Penope rakensi webinaa-
rikokonaisuuden Biessen bSolid-ohjelmistosta. 
bSolid on Biessen Rover CNC-koneiden CAD/
CAM-ohjelmointiohjelmisto. Koulutuskokonai-
suus pidettiin ensimmäisen kerran tammikuus-
sa 2021 ja se sai asiakkailta hyvän vastaanoton.
Webinaarikokonaisuus pitää sisällään kolme 
koulutusta: Basic, Advance ja bNest. Basic kou-
lutuksessa käydään läpi ohjelmiston perusele-
menttejä ja se soveltuu henkilölle, jolla ei ole ai-
kaisempaa kokemusta CAD/CAM-ohjelmistosta. 
Advance-koulutus soveltuu niille, jotka hallitse-
vat bSolid-ohjelmiston perusteet ja haluavat ot-
taa ohjelmistosta kaiken irti. bNest -koulutus on 
niille, jotka haluavat laajentaa bSolid-osaamis-
taan nestauksen puolella.
- Ohjelmointia ja ohjelmien muokkauksia teh-
dessä on tärkeää noudattaa tiettyjä perustoimin-
tatapoja. Näin takaat ohjelmien jatkojalostami-
sen, monikäyttöisyyden sekä toimintavarmuu-
den myös myöhemmin, kertoo ohjelmistoasian-
tuntija Joni Viljanen Penopelta. CNC-koneen 
ohjelmointi on haastavaa ja siksi se on tärkeä 
tehdä oikein. 
- Panosta ohjelmointiosaamiseen, jos haluat saa-
da CNC-koneestasi kaiken irti, toteaa Viljanen. 
bSolid-koulutuksia pitävä Viljanen kertoo myös 
uuden toimintatavan tuoneen haasteita koulu-
tuksiin: ”Webinaareissa ei näe ihmisten reak-
tioita ja on luotettava omaan osaamiseensa.” 
Koulutukset ovat saaneet kiitettävää palautetta 
asiakkailta. Seuraavat koulutukset järjestetään 
kysynnän mukaan, kuitenkin viimeistään alku-
syksystä 2021. Hyvien kokemuksien ja palaut-
teiden innoittamana Penope jatkaa etäoppimis-
ympäristön rakentamista.

Penope tuotteisti CNC- koneiden 
ohjelmistokoulutukset
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Taitaja2021-semifinaalit pidettiin ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen 1. - 5.2.2021. Vaikka moni koulu-
tuksenjärjestäjä on etäopetuksessa, semifinaalit järjestettiin kouluilla koronaohjeistuksia tarkasti noudattaen. Semi-
finaaleilla mahdollistettiin SM-finaalin toteutumisen toukokuussa Oulussa. Semifinaaleihin osallistui 1520 amma-
tillista opiskelijaa ympäri Suomen. Semifinaaleissa karsittiin lajinsa kahdeksan parasta ammattitaidon SM-finaaliin.

Taitaja-semifinaalit pidettiin 
erikoisjärjestelyin

Semifinaalit järjestettiin koronatilanteen 
vuoksi poikkeuksellisesti hajautettuna, 
eli jokainen opiskelija suoritti kilpailuteh-
tävän omassa oppilaitoksessaan. 

- Taitaja semifinaali järjestettiin tänä 
vuonna tosiaan melko poikkeavasti. Poik-

keavaa ei ollut pelkästään koronan tuo-
ma toteutusmalli, jossa kilpailu järjestet-
tiin kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa 
normaalin neljän järjestämispaikkakun-
nan sijaan, sanoo kalustepuuseppä lajioh-
jausryhmässä toimiva Kari Murro Länsi-
rannikon Koulutus Oy WinNova. 

- 

Koronan kilpailun toteuttamismallissa ai-
heuttaman muutoksen myötä ”lainasim-
me” vanhaa, jo aiemmin toteutettua kil-
pailutyötä. Tämä siksi, että arviointeja 
jouduttiin miettimään täysin uudella ta-
valla, hän jatkaa. Huonekalupuuseppien 
kilpailu järjestettiin nyt ensimmäistä ker-

 Ku
va

 Ar
to

 An
etj
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vi

Petri Pöysti ja Kari Murro WinNovan valvovasta kisastudiosta. Finaalin selvinnytTeemu Haimilahti, Salpaus.

Ikaalisten 
semifinaalikilpai-
lijat Rasmus Joki, 

Severi Kärki ja 
Oliver Schûle.
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taa myös ikärajattomana, joka nosti kil-
pailijamäärää hieman edellisestä vuodes-
ta. Kilpailuun osallistui nyt 36 kilpailijaa.

Kilpailua koordinoitiin Porista WinNovan 
puualalta käsin, josta oli verkkoyhteys 
TEAMS:lla eri paikkakunnille. 

- Pori toimi ikään kuin kisastudiona, jos-
ta yhteyttä pidettiin videon ja chatin väli-
tyksellä koko kilpailupäivän ajan. Kilpai-
lu jakaantui kahteen osaan. Maanantaina 
1. helmikuuta tehtiin ennakkotehtävä, jo-
ka rakentui teknisen piirtämisen ympäril-
le. Varsinaisena kilpailupäivänä keskiviik-
kona 3. helmikuuta, tehtävänä oli valmis-
taa ohjeiden mukainen mäntypuinen jak-
kara kuudessa tunnissa. Kilpailutyö eteni 
valmistuksen suunnittelusta valmistus-
vaiheeseen, jossa eri työvaiheita ja konei-
ta käyttäen valmistettiin tarvittavat liitok-
set ja muut työstöt, päättyen tuotteen ko-
koonpanoon ja viimeistelyn.

- Kilpailijoiden osaaminen oli hyvää tasoa 
ja valtaosa kilpailijoista saikin työn hyvin 
valmiiksi hyvillä arvioinneilla, Murro tote-
aa. Ikärajattomuus ei näkynyt kilpailussa 
mitenkään poikkeavana vaan ns. ”yli-ikäi-
set” kilpailijat sijoittuivat tasaisesti nuo-
rempien joukkoon. Kilpailun aikana saa-
dun palautteen perusteella paikkakunnil-
la oli hyvä kilpailuhenki päällä.

Taitaja 2021 Oulu 18.–25.5.
Myös toukokuisen finaalitapahtuman 
osalta järjestäjät ovat varautuneet erityis-
järjestelyihin, joilla pyritään takamaan kil-
pailijoiden terveys ja turvallisuus: 

- Luomme uusia toteutusmalleja, koska 
haluamme tarjota myös tulevaisuudessa 

nuorille mahdollisuuden oman osaami-
sensa näyttämiseen Taitaja-tapahtumas-
sa, sanoo Skills Finlandin toiminnanjoh-
taja Eija Alhojärvi.

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen 
koulutuksen tapahtuma, jossa kilpail-
laan ammattitaidon Suomen mestaruuk-
sista. Kolmipäiväisessä suurtapahtumas-
sa nähdään myös erityistä tukea tarvitse-
vien opiskelijoiden TaitajaPLUS-lajeja se-
kä kilpaillaan yläkoululaisten teknisiä ja 
kädentaitoja testaava Taitaja9-kilpailu. 
Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjestä-
vät Pohjois-Suomen ammatilliset oppilai-
tokset yhteistyökumppaneineen. Suomes-
sa ammattitaitokilpailutoimintaa koordi-
noi Skills Finland ry.

Teksti: Tuula Uitto

Keski-Pohjanmaa ammattiopiston KPEDU Iiro Hiltula.

Igor Laruk, Omnia.
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- Yritysten kehittämishankkeisiin on 
Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kai-
nuun alueilla tukirahaa saatavissa 
hyvin ja hakemuksia voi jättää koko 
ajan, kertovat yritysasiantuntijat Ei-
ja Tabell-Jokelainen ja Jarmo Jokinen 
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukses-
ta. Maantieteellisesti laajalla alueella 
puutuoteteollisuus on merkittävä toi-
miala.

Ely-keskukset myöntävät tukea edel-
leen EU-ohjelmakauden 2014–2020 
rahoituksesta. Ohjelmakauden 2021–
2027 myöntövaltuuksista eri alueilla 
ei ole vielä päätöksiä. 

- Päättyneen ohjelmakauden rahoitus-
ta jaetaan kuitenkin ainakin ensi syk-
syyn asti, Tabell-Jokelainen toteaa.

Rahoitustilannetta parantaa tänä 
vuonna käyntiin lähtevä REACT-EU-el-
vytysväline. Tätä rahoitusta voidaan 
myöntää koronakriisistä kärsiville 
pienille ja keskisuurille yrityksille uu-
sien tuotteiden ja palvelujen kehittä-
miseen.

Puutuoteteollisuuden kannalta on 
merkittävää, että elvytystuki suunna-
taan vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota 
edistäviin hankkeisiin. Tabell-Jokelai-
nen uskoo, että vähähiilisyyden pai-
noarvo kasvaa tulevaisuudessa enti-
sestään. 

Puutuoteala ei ainakaan Pohjois-Poh-
janmaan, Lapin ja Kainuun alueen tie-
tojen perusteella ole ottanut koronasta 
niin kovaa osumaa kuin pelättiin, Jar-
mo Jokinen arvioi. 

- Tukihakemuksia on tullut koko ajan. 
Isojakin hankkeita on rahoitettu. Ha-
kemuksia on nytkin sisällä, hän huo-
mauttaa.

Hankkeiden toteutumisen esteenä ei 
Jokisen mukaan ole tukirahoituksen 
riittävyys. Merkittävin ongelma on 
muussa rahoituksessa.

- Pankit ovat nyt hyvin varovaisia lai-
nan myöntämisessä ja vaatimukset 
vakuuksille ovat erittäin kovat, Jarmo 
Jokinen sanoo.

Tuulikki Huusko

Tukirahaa tarjolla yritysten hankkeisiin

Puutuoteteollisuuden tilanne näyttää 
paremmalta kuin koronapandemian 
alkaessa pelättiin, arvioi puutuotete-
ollisuuden toimialapäällikkö Tapani 
Kiiskinen.

- Myönteisiä uutisia on kohtalaisen 
paljon. Tukea kehittämishankkeisiin 
on haettu hyvin. Ei näy merkkejä, et-
tä alalle olisi tulossa konkurssiaalto, 
hän toteaa.

Esimerkiksi huonekaluteollisuudelle 
Business Finland myönsi viime vuon-
na yli 8 miljoonaa euroa tukea.

Keväällä 2020 maalattiin synkkiä ku-
via.

- Siksi yritykset tulivat hyvin varovai-
siksi ihan tavanomaisissa liiketoimis-
sa. Ei esimerkiksi uskallettu hankkia 
raaka-aineita varastoon.

Erityisesti rakennus- ja sisustustuot-
teiden kysyntä ylitti odotukset, kun ih-
miset lisääntyneen kotona olon vuok-
si halusivat tehdä tiloihinsa parannuk-
sia.

- Kysyntään ei aina pystytty vastaa-
maan, kun raaka-ainevarastot eivät 
olleet riittävät, kertoo Kiiskinen.

Nyt katseet vientiin
- Puurakentamisessa on lupa odottaa 
myönteistä kehitystä. Teollinen puu-
rakentaminen on lyönyt itsensä läpi 
esimerkiksi kerrostalojen tuotannos-
sa, Tapani Kiiskinen sanoo.

Hän muistuttaa, että valtio edistää 
puurakentamista. Ympäristöministe-
riön Kasvua ja kehitystä puusta -tuki-
ohjelma avasi juuri uuden haun. Tu-
kea voi hakea esimerkiksi puurakenta-
misen digitalisaatiota, vähähiilisyyttä 
ja käyttäjälähtöisiä ratkaisuja kehittä-
viin hankkeisiin. Tuki on enintään 40 
prosenttia, ja sitä voi hakea myös pie-
niin ja kohdennettuihin hankkeisiin.

Kiiskisen kannustaa suuntaamaan 
katseet vientiin.

- Kotimaan markkinat ovat pienet. Vo-
lyymiä pitää hakea viennistä. Onnek-
si nyt monissa maakunnissa on herät-
ty, ja vientihankkeita on vireillä, hän 
sanoo.

Teksti: Tuulikki Huusko

Puutuoteteollisuuden tilanne 
odotettua parempi

Puutuoteteollisuuden toimialapäällikkö 
Tapani Kiiskinen toivoo, että ala hakisi 
kasvun mahdollisuuksia viennistä.
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Skandinaviska Träimport lisää valikoimaan-
sa Merino-laminaatin, jota käytetään eri ta-
sojen pintamateriaalina. Merino-laminaatti 
on kestävyydeltään loistava korkeapainela-
minaatti, jonka mahdollisuudet ovat rajatto-
mat (HPL, High Pressure Laminate). 
Kyseessä on pinnoitusmateriaali, jota val-
mistetaan lämpöpuristamalla fenoli-formal-
dehydi-hartsilla kyllästettyjä paperikerrok-
sia. Kestävyyden lisäksi yksi materiaalin 
valteista on valtava määrä erilaisia sävyjä 
ja pintakuviointeja.
- Merino-laminaatti on erittäin korkealaa-
tuinen, mutta silti hintatasoltaan vahvasti 
kilpailukykyinen laminaatti, esittelee Patrik 
Skärström Träimportista. Valikoima on to-

della laaja, tarjolla on yli 400 erilaista kuo-
sia ja yli 40 erilaista pintamuotoa.
- Meillä on laaja valikoima myös erikoisla-
minaatteja, esim. antibakteeriset- ja anti-
fingerprint -laminaatit, kemikaaleja kestä-
vät laminaatit, staattista sähköä minimoi-
vat laminaatit sekä paloa hidastavat lami-
naatit, hän jatkaa. 
Laminaatin voi tilata jopa omalla printillä. 
Näiden lisäksi löytyy kokonainen mallisto, 
joka on kehitetty erityisesti sellaisiin tiloihin, 
joissa hygienia on erittäin tärkeässä roolis-
sa, kuten sairaalat ja laboratoriot.
- Merinolaminaatteja käytetään esimerkik-
si keittiöiden, kylpyhuoneiden, ravintoloi-
den sekä kauppojen ja hotellien sisustuk-

sissa sekä huonekaluissa, Skärström jatkaa.
Träimportista laminaattia saa ostaa oman 
tarpeen mukaan, yhden arkin, tai vaikkapa 
koko rekallisen.
- Standardimitta on 0,7 x 3050 x 1300mm, 
mutta myös erikoismitat onnistuvat tilauk-
sesta, Skärström painottaa. Valikoimasta 
löytyy myös kompaktilaminaattia sekä si-
sä- että ulkokäyttöön. 
Merino-yhteistyö on nyt ollut käynnissä jon-
kin aikaa Ruotsin emoyhtiöllämme, ja siel-
tä kantautunut palaute, varsinkin postfor-
ming-laadun helppokäyttöisyydestä on ol-
lut hyvinkin positiivista.
- Suosittelemme kokeilemaan!

Merinolaminaatti mullistaa 
tasojen materiaalimarkkinat

PRO RATKAISUT 
TEOLLISUUDELLE 

JA TEKIJÖILLEprojecta.fi

Oletteko aikeissa hankkia tänä vuonna koneita? 
Tässä tulee etu, joka kiinnostaa varmasti jokaista 
koneinvestointia suunnittelevaa: 

Kun ostat meiltä min. 100 000 € (alv 0 %) 
koneen elokuun 2021 loppuun mennessä, 
viemme sinut jollekin alan messuille Eurooppaan 
veloituksetta, esim. Ligna 27.9.-1.10.2021, 
Vitrum 5.-8.10.2021.

Etuun sisältyy yhden henkilön lentomatkat 
Helsingistä, hotelli kohteessa, messut, 
kyydit messuille ja Projecta 75v-juhlaillallinen. 
Messujen ajankohdat riippuvat tietysti 
koronatilanteesta.

Projectan juhlavuoden etu 
koneasiakkaille

KYSY LISÄÄ!
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u  UUTISIA

Tupalankatu 9   15680  LAHTI
03 - 878 650    teratoimitus.fi

Viime syksynä Carlo Casagrande uutisoi 
muun muassa yhteistyönsä Euroopan 
suurimman korkealaatuisten maalattu-
jen ovien valmistajan SACAn kanssa jat-
kuvan uudella Green-linjalla. 
- Olemme yli 15 vuotta edustaneet Eu-
roopan suurinta maalattujen ovien val-
mistajaa Saca Industrialea, joka nyt tuot-
taa maalattuja ovia, joissa käytetään ve-
siohenteista maalia Micaela Anders-
son-Rosa kertoo. Kaiken kaikkiaan yritys 
otti syksyllä ison askeleen vihreämpien 
tuotteiden toimittamiseen. Nyt valikoima 
laajenee entisestään.
RTS-altaiden valikoima uudistuu. Tulos-
sa muun muassa Rodi -altaat, joita myy-
dään paljon esimerkiksi Saksassa suu-
rimmille keittiövalmistajille.
- Arpa Industrialen tuotteita olemme lan-
seeraamassa par aikaa, hän jatkaa. Va-

likoimaan on tullut 4 mm kompaktilevyt 
välitiloihin, laminaatteja sekä HPL:ää ja 
Fenix-tuotteita.  
- Samat värisävyt löytyvät uudessa työ-
tasovalikoimassa ja varastossamme ole-
vissa ABS-reunanauhoissa, hän esittele.
Dekker jatkaa kierrätettävien tuotteiden 
materiaalien kehittämistä.
- Decker Hollannista ja Decker Nordic 
tuottaa vääntymättömiä, ympäristöystä-
vällisiä, kevyitä ja lujia työtasoja useisiin 
sovelluksiin. 
- Me tulemme lanseeraamaan lisää tuot-
teita vihreillä arvoilla, kuten työtasot ken-
nolevyllä, myös työstöohjelmaan, An-
dersson-Rosa kertoo. Valikoimaan tulee 
myös kvartsi PET-työtasot työstettynä.  
- Nämä lisäävät ”vihreiden tuotteiden” 
saatavuutta valikoimassamme. Helpos-
ti asennettavat kevyet tuotteet antavat 

meille etumatkaa Eco-tuotteiden kau-
teen, hän toteaa.
Yrityksen kehityspuolella suurin työ on 
ollut ERP:n uusimisessa ja siihen liit-
tyvien oheisohjelmien kehittämisessä 
(tuotannonohjaus-, sähköinen tilausoh-
jelma, ohjelmien synkronointi toisiinsa, 
WWW-sivut ym.)
Uusi ohjelmisto on tarkoitus saada käyt-
töön kevään aikana.

Puutavaranippujen sahaukseen monipuo-
lisia ratkaisuja jo vuodesta 1947 valmis-
tanut Itävaltalainen Prinz GmbH ja puun-
työstökoneita vuosikymmenten ajan toi-
mittanut Awutek Oy ovat sopineet katta-
vasta yhteistyöstä. Yhteistyö kattaa laajan 
tuotevalikoiman edullisista helposti liiku-
teltavista pienistä nippusahoista aina vaa-
tiviin nippusahalinjoihin.  
- Nyt voimme tarjota asiakkaillemme en-
tistäkin monipuolisemmat ja kustannuste-
hokkaammat ratkaisut puutavaranippujen 

sahaukseen, iloitsee Awutekin markkinoin-
tivastaava Janne Keskinen
Awutek Oy toimii asiantuntevana yhteis-
työkumppanina ketjusahausteknologiaan 
liittyvissä kysymyksissä ja vastaa nippu-
katkaisusahoihin ja ketjusahavarusteisiin 
liittyvissä kyselyissä ja tilauksissa.  Alku-
vuodesta alkanut yhteistyö on herättänyt 
runsaasti mielenkiintoa ja ensimmäinen 
nippusaha toimitetaan asiakkaalle odot-
taa toimitustaan.

Prinz GmbH ja Awutek Oy 
kattavaan yhteistyösopimukseen

Carlo Casagranden 
vihreä valikoima laajenee
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www.ttke.fi  •  info@ttke.fi
+358 44 083 1270   

Toinenkin uutuus alkuvuoteen mahtuu, kun markkinoille lanseerataan 

uusi mekaaninen puristin VCMC-QUICK!

Korkeuden säätö sujuu ilman työkaluja ja 
tärkeimpinä uusina ominaisuuksina mm:
• uusi kitkakumipinta
• uusi kulmikas kiinnitysalue
• runko painevalettua alumiinia
• uusi paikannusavustin yhden ja kahden 

kanavan koneille
 
Saatavilla HOMAG-koneisiin yhden ja kahden 
kanavan pöytiin, sekä automaattipöytään.

www.ttke.fi
info@ttke.fi

+358 44 083 1270   

Vuosi 2021 alkoi Schmalz-tuotteiden osalta iloisilla 
uutisilla, kun vuonna 2019 julkaistu PRO-imubloki-
sarja sai joukkoonsa myös 360° kääntyvät blokit! 
Portaattomasti kääntyvällä blokilla helpotat 
kappaleen kiinnittämistä ja nopeutat työtä.

Saatavilla olevat koot:
• 125x75x100 mm     • 120x50x100 mm
• 130x30x100 mm

Saatavilla HOMAG-koneisiin yhden ja kahden kanavan 
pöytiin, sekä automaattipöytään.
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Salkapuu Oy on vuonna 1994 
perustettu tilarakentamiseen ja 
suunnitteluun erikoistunut puu-
sepänliike, joka on toteuttanut 
vuosien aikana satoja mes-
suosastoja, liiketiloja, kalustei-
ta ja tapahtumarakenteita sekä 
kotimaahan että ulkomaille. 

Puolitoista vuotta sitten Salka-
puu sai uudet yrittäjät, kun Kari 
ja Tiia Irri ostivat yrityksen Pert-
ti Salmiselta.

- Tunsin Pertin hyvin jo entisen 
työni tiimoilta, jolloin tein pää-
asiassa messuja, Kari Irri sa-
noo. 

Hän toteaa myös, että tulipa os-
tettua yritys melkoiseen aikaan. 
Kaikki näytti hyvältä, kunnes 
korona pysäytti hyvän alun.

- Kukapa meistä olisi uskonut, 
mitä tämä koronaepidemia tu-
lee tarkoittamaan, Irri pohtii. 

Alkuvuodesta 2020 yrityksen 
tilauskanta oli hyvä, eikä mi-
kään viitannut siihen syöksyyn, 
mikä yrityksellä oli loppuke-
väästä edessä.

- Ensin kaikki loppui kuin sei-
nään, kaikki messutapahtumat 
peruttiin tai siirrettiin hamaan 
tulevaisuuteen, Kari Irri muiste-
lee kevään tapahtumia. 

Yrittäjänä oleminen tarkoit-
taa sitä, ettei voi antaa perik-
si, on pakko pohtia, miten tästä 
eteenpäin. Kesä sinniteltiin ”tis-
kien tekemisillä” ja muilla pie-
nemmillä toimeksiannoilla.

- Meillä oli onneksi suunnitel-
mia yrityksen toiminnan laajen-
tamisesta, ja olimme jo ryhty-
neetkin toimenpiteisiin uuden 
tuotannon aloittamiseksi, Ir-
ri kertoo. Yritys päätti suunna-
ta voimavaransa erilaisten ka-
lustusprojektien myymiseen ja 
verkkokaupan kehittämiseen. 
Asiaa vauhditti Bisnes Finlan-
dilta haettavaksi tullut kehittä-
misraha.

- Kerrankin yhteiskunta tuli yrit-
täjää vastaan. On todella tär-
keää, että meillä on toimivia yri-
tyksiä korona-ajan jälkeen mak-
samassa veroja, jotta tämä yh-
teiskunta toimii, Irri painottaa.

Woodor Design 
syntyy

Osaltaan tapahtumapuolelta 
menetettyä liikevaihtoa korvaa-
maan Salkapuu julkaisi tammi-
kuussa oman, kuluttaja-asiak-
kaille suunnatun verkkokau-
pan. Verkkokauppa kantaa 
nimeä Woodor Design. Verkko-
kaupassa myydään Salkapuun 
suunnittelemia ja toteuttamia 
kalusteita ja sisustustuotteita. 
Tuotteiden suunnittelusta on 
vastannut yrityksen oma suun-
nittelija Sanna Imberg. 

Verkkokauppaprojekti vietiin 
läpi pitkälti yrityksen oman 
osaamisen voimin ja projektis-
ta vastasi Sannan lisäksi Tiia 
Irri. 

Korona vauhditti 
suunnitelmia ja investointia

Salkapuu:

 Puunkorjaussarjat 
 Naulaimet 
 Kansinitojat 
 Moduulikoneet 
 Kompressorit 
 Naulat ja hakaset 

Kurikantie 287, 61850 Kauhajoki, 040 900 1457 

Osasto 
B-121 

 
Naulaimet 

Kompressorit 
Naulat 

Hakaset 
Ruuvit 

Puunkorjaussarjat 
BeA varaosat ja 

huolto 

Maahantuonti 

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

Maahantuonti ja myynti 

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

 Laadukas yleisruuvi 
 Kilpailukykyinen hinta 
 Sinisinkitty 
 Vahvuudet 3.5 - 10.0mm 
 Pituudet 30 - 400mm 
 Saatavilla uppo –ja tasakantaisena 
 ETA-hyväksyntä 
 Kysy hintamme! 

BeFIX-irtoruuvit (TX) 

Maahantuonti ja myynti 

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

 Laadukas yleisruuvi 
 Kilpailukykyinen hinta 
 Sinisinkitty 
 Vahvuudet 3.5 - 10.0mm 
 Pituudet 30 - 400mm 
 Saatavilla uppo –ja tasakantaisena 
 ETA-hyväksyntä 
 Kysy hintamme! 

BeFIX-irtoruuvit (TX) 

A B

C

Kari Irri on tyytväinen uuten 
Format-4 Profit H80 nestaa-
vaan CNC työstökeskukseen, 
joka on monipuolisesti eri ta-
voin automatisoitava nestaava 
CNC-koneratkaisu.
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Korona vauhditti 
suunnitelmia ja investointia

- Valmistamme design-huone-
kaluja, säilytysratkaisuja sekä 
sisustustuotteita, joiden on tar-
koitus kestää läpi elämän, Tiia 
Irri innostuu. 

Malliston idea ja ajatus on yh-
disteltävyys, modulaarisuus ja 
kokoonpanon helppous.  Tuot-
teet valmistetaan mahdollisim-
man pitkälti kotimaisista ma-
teriaaleista ja materiaalitoimit-
tajina käytetään paikallisia toi-
mijoita. 

Uusi CNC tuotantoon
Uusi tuote vaati uutta konekan-
taa, jonka avulla tuotteet pys-
tytään tekemään mahdollisim-
man laadukkaasti ja kustan-
nustehokkaasti.

- Meillä on vuodelta 1994 ole-
va CNC, eikä siinä sinänsä mi-
tään vikaa ole, rautahan kes-
tää. Ongelma tuli ohjelmiston 
kanssa, se on auttamattoman 
vanha, eikä näitä vanhoja oh-
jelmia saa päivitetyksi oikein 
millään, Irri kertoo.

Yritys aloitti neuvottelut Olsan 
Pauli Weckmanin kanssa uu-
den koneen hankkimisesta.

- Meiltä löytyi sopiva ratkaisu 
Salkapuulle, Pauli Weckman 
sanoo. Format-4 Profit H80 
nestaava CNC työstökeskus on 
monipuolisesti eri tavoin auto-
matisoitava nestaava CNC-ko-
neratkaisu.

- H80 tekee levyjen paloittelun, 
porauksen ja jyrsinnän tehok-
kaasti. Nyt täydelliset mittati-
laustyönä tehdyt kalusteet, nii-

den reiät, urat ja liitokset, voi-
daan tuottaa helposti ja keski-
tetysti. Positiivinen viesti tuli 
myös Lahden ELY-keskuksel-
ta, joka myönsi 20 prosentin 
investointituen hankkeelle.

- Voimme kai nyt vilpittömäs-
ti sanoa, että olemme mitta-
tilauskalusteisiin ja kalustus-
kokonaisuuksiin erikoistunut 
puusepänliike, joka toteuttaa 
ammattitaidolla vaativimmat-
kin kohteet, Kari Irri sanoo.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

OLSAOLSA AY 
Tupalankatu 4, 15680 Lahti | Tel.: +358 10 820 7200 | info@olsa.fi  | www.olsa.fi  

CNC pora ja 
 tapin-lyöntiautomaatti D-Jet

CNC työstökeskus
creator 950 

YKSILÖITYÄ
TUOTTAVUUTTA
Nopeammin, tarkemmin ja 
tehokkaammin – Format4 asettaa 
uudet oletusarvot työstöihin. 
Se tarjoaa kaiken tarvittavan 
yhdeltä valmistajalta – ratkaisut 
tuottavuuteen niin koneissa kuin 
ohjelmistoissa.  

UUTTA

F4_creator 950_D-Jet_185x128mm.indd   1 09.02.2021   07:47:54

Tiia ja Tuomo Irri esittelevät uutta verkkokauppaprojektia.
Verkkokauppaprojekti vietiin läpi pitkälti yrityksen oman 
osaamisen voimin, sanoo Tiia Irri.
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Kuustek Oy:n toiminta on kehittynyt ja kasvanut viime vuosina. 
Yhä useampi asiakas toivoo kokonaisvaltaista projektin toteut-
tamista, jolloin asiakas saa ”avaimet käteen” -tyyppisesti koko 
palvelun. Kaikki lähtee asiakkaan tarpeesta, olipa kyseessä sit-
ten kaupalliset tila- ja kalusteratkaisut tai toimitilat. 

- Kuuntelemme ja kartoitamme asiakkaan tarpeet ja mahdolli-
suudet. Löydämme ratkaisut pieniin ja suuriin tarpeisiin, kertoo 
Tuomo Määttä. 

Kuustekin työssä tärkeää on visuaalisuus, sillä visuaalisesti ajan-
mukaiset ja toimivat suunnitelmat toteutetaan aina brändejä ym-
märtäen ja kunnioittaen.

- Toteutamme laaja-alaisella kokemuksellamme ja hyvillä han-
kintaverkostoillamme erityyppiset tila- ja kalusteprojektit pitäen 

kiinni haastavistakin aikatauluista, hän jatkaa.  Repertuaari on 
laaja, sillä Kuustek toteuttaa niin pieniä kuin suuria projekteja.

- Asiakas voi tarvita muutosta neuvottelu- ja edustustiloihin, ja 
tuotteille räätälöimme edustavan esittely- ja näyttelytilan, joka 
tukee asiakkaan hankintapäätöstä, Määttä luettelee. 

Nykyaikana yritys voi tarvita myös lyhytaikaisia nopeita esit-
tely/myyntipisteitä, kuten innovatiivisia pop up -ratkaisuja, jol-
loin uusien asiakkaiden luokse jalkautuminen voi avata uusia 
liiketoimintanäkymiä. Oikealla tavalla brändinmukainen esitte-
ly- tai esillepanokaluste vahvistaa yrityksen tunnettuutta ja li-
sää myyntiä.

- Ei ole tilaa, johon emme tarttuisi, Tuomo Määttä sanoo. Pie-
nistä kahviloista suuriin ketjuravintoloihin luodaan viihtyisät ja 
toimivat kokonaisuudet. Myös työyhteisö voi tarvita tilojen muu-
tosta ja yrityksen aula on ensimmäinen, johon asiakas tulee.

- Vieraasi ensimmäinen mielikuva yrityksestäsi tai tuotteestasi 
muodostuu toimitilasi vastaanotossa, siihen kannattaa panos-
taa, hän toteaa.

Kuustek luova toteuttaja

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

Lineartec Oy 
Verstastie 6 
33470 Ylöjärvi 

Tiputtelevatko alipainetarttujanne kappaleita? 
Pyydä meiltä tarjous tarttujista ja laitetaan       

nostimenne taas toimimaan!  

Kuustek toteuttaa erilaisia tila- ja kalusteratkaisuja. Kuva tehtaalla olevasta 
esimerkistä.

Tuomo Määttä uuden 5-akselisen 
CNC-työstökeskuksen Format-4 

Profit H350 komentokeskuksessa.
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Höylälinjat - Vannesahalinjat
Hirrentyöstölinjat - Liimapalkkipuristimet

Alipainenostimet kaikkeen
sahatavaran käsittelyyn.

Ahjotie 3 62900 Alajärvi  
Puh. 0400 883 032 /Jouni Kujala
jouni.kujala@kujakon.fi

www.kujakon.fi

LAITTEET
SAHATAVARAN JATKOJALOSTUKSEEN

M E K A N I S O I N T I L A I T T E E T

RAKENNUSPUUSEPÄN-
TEOLLISUUDEN RATKAISUT

www.finnbaum.com

Kuustek luova toteuttaja

Oma puusepäntuotanto tuo luotettavuutta
Omalla rakennusurakoinnilla ja kalustetuotannolla Kuustek val-
mistaa kustannustehokkaasti laadukkaimman mahdollisen lop-
putuloksen. Omaan tuotantotilaan on myös investoitu viime ai-
koina runsaasti.

- Toteutus omalla rakennusurakoinnilla ja kalustetuotannolla ta-
pahtuu kustannustehokkaasti ja tuo laadukkaimman mahdolli-
sen lopputuloksen, Määttä toteaa. Oman tuotannon aikatauluja 
on myös helpompi hallita.

Kokonaisratkaisujen lisäksi Kuustek tarjoaa myös olemassa ole-
viin suunnitelmiin projektinhallintaa sekä rakennusurakointia ja 
kalustetuotantoa. Siihen kattava konekanta luo hyvät mahdol-
lisuudet. 

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Reunanlistoituskone Format4 Tempora
- Esijyrsimellä ja nurkanpyöristysyksiköllä varustettu reunalistoituskone Tempora 
tekee siistin ja viimeistellyn lopputuloksen, kertoo Tero Ylinen Olsalta.

Ohjelmoitava tarkastussaha Format-4 Kappa 400 X-motion
- Muutama vuosi sitten hankittu tarkistuspyörösaha on tehnyt sahauksista no-
peaa ja tarkkaa automaattivasteen ja koneellisesti kallistuvan teräyksikön an-
siosta.

Vaneerauspuristin Format4 HVP
- Elkomin lämmitettävillä sähkölevyillä varustettu Format-4 vaneerauspuristin 
on tärkeä apu levyjen viilutuksessa ja laminoinnissa.
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- Investoinnin lähtökohta oli Veljekset Vaa-
ra Oy:n tarve sormijatkoskoneelle. Inves-
tointi laajeni myös muihin liimattuihin 
tuotteisiin ja päätuotteeksi muodostui pai-
numaton hirsiaihio. Tähän perustettiin sit-
ten oma yhtiö, kertoo Vaaran Palkki Oy:n 
toimitusjohtaja Janne Vaara. 

Idea sai alkunsa, kun Jalo Poijula tuli kon-
sernin hallituksen puheenjohtajaksi ja toi 
vahvan osaamisen hirsirakentamisesta.

- Alussa tehtiin perusteelliset selvitykset 
ja tutkimukset markkinasta, kannatta-
vuudesta ja tarjolla olevasta teknologias-
ta, Vaara jatkaa.

Painumaton rakenne mahdollistaa kor-
kean rakentamisen sekä hirren yhdistämi-
sen teräksen ja lasin kanssa. Painumat-
tomalle hirrelle on kysyntää kotimaassa 
ja Euroopassa. Sahatavaraa on laivattu 
muun muassa Egyptiin, Kiinaan ja Sau-
di-Arabiaan. 

Vaaran Palkki Oy:n toimitusjohtaja Janne 
Vaara arvioi, että lappilaisen puuteollisuu-
den tulevaisuus näyttää hyvältä.

- Puun käyttö lisääntyy, puu-usko on ko-
va. Kun tuote jalostetaan pitkälle, niin me-
nestytään. Lappilainen puu on hyvää ja 
sitkeäsyistä, sitä arvostetaan ulkomailla, 
hän sanoo. 

Veljekset Vaaran omistajat uskovat, että 
ekologisuus ja puun käyttö rakentamises-
sa kasvaa lähivuosina, siksi investoiminen 
on järkevää. Tavoitteena on keskittyä en-
sin jatkojalostuksen kehittämiseen ja sen 
jälkeen kasvattaa sahausmääriä.

Vaaran Palkki investoi 
uusimpaan teknologiaan
Viimeisintä teknologiaa olevat laitteet 
mahdollistavat Vaaran Palkki Oy:n jatko-
jalostuksen tason nostamisen ja pitkällä 
tähtäimellä koko tuotannon jatkojalosta-
misen. Uudessa 7600 m2 tuotantolaitok-

sessa panostetaan erityisesti hirsiaihion 
tuotantoon. Lisäksi tehdas tuottaa sor-
mijatkettuja ulkoverhousaihioita ja muita 
sormijatkettuja rakennustuotteita sekä lii-
mapuupalkkeja.

Vaaran Palkki Oy asetti erittäin korkeat 
laatu- ja kapasiteettivaatimukset lähties-
sään kartoittamaan koneita uuden palkki- 
ja hirsitehtaan tarpeet huomioon ottaen. 

- Käytännössä tämä tarkoitti, että vain 
markkinoiden parhaat ja uusimmilla tek-
nologioilla varustetut ratkaisut läpäisivät 
Vaaran Palkki Oy:n asettaman tiukan seu-
lan, Janne Vaara sanoo. Hankkeen yhteis-
työkumppaneiksi valikoituivat Pinomatic 
ja Awutek.

Pinomatic Oy toimitti uuden jalostusteh-
taan koko puunjalostustuotannon auto-
matisoinnin. Pinomaticin toimitukseen 
kuuluu painumattoman hirren valmistus-
linja sekä höyläyslinjan että sormijatkos-
linjan mekanisointi.

Hirsiaihioita valmistava Vaaran 
Palkki aloitti vuoden alussa
Tervolan puupuistoon valmistui vuoden alussa 250 metriä pitkä halli, jonka tiloissa Vaaran Palkki val-
mistaa 1500 hirsiaihiota vuodessa. Uuden 7 640 neliön kokoinen tuotantohalli on viidentoista miljoo-
nan euron investointi. Korona ei vaikuttanut investoinnin toteutumiseen, sillä investointipäätös tehtiin 
jo ennen koronaa. Investointia vauhditti se, että sekä Tervolan kunta että paikallinen ELY-keskus suh-
tautuivat investointiin myönteisesti.

Janne Vaara 
uudella tehtaalla.
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Viime vuonna sukupolvenvaihdoksen läpi käynyt Veljekset Vaara on kasvanut 
vuosien saatossa kunnan keskustan tuntumassa 15 hehtaarin alueelle. Tänä 
keväänä käynnistyvän laajennuksen jälkeen puuta käsitellään yli 20 hehtaarin 
vilkkaalla tehdasalueella.
Saha- ja höylätavaraa tuottava yhtiö oli aikaisemmin kolmen veljeksen Jussi, 
Pentti ja Jorma Vaaran omistuksessa. Parikymppiset veljekset ottivat höyläy-
syrityksen hoitoonsa isänsä varhaisen kuoleman jälkeen vuonna 1981. Nyt toi-
mintaa vie eteenpäin kuuden serkuksen muodostama omistajapolvi.
Sahayhtiö investoi 15 miljoonaa euroa liimattujen tuotteiden tuotantoon. Tervo-
lan Viiankankaalle nousi noin 7 200 neliömetrin tuotantohalli, jossa tehdään kol-
messa vuorossa hirsiaihioita noin 1 500 talon tarpeisiin vuodessa. Sahatavaraa 
tehdas tulee käyttämään 30 000–80 000 kuutiometriä 
vuodessa.

LIIKUTELTAVA

NIPPUSAHA
PRINZ ECOSTAR

Nippusahat

Linjaratkaisut

Teräketjut

Varaosat

JOKAISEEN SAHAUSTARPEESEEN

PRINZ

NIPPUSAHAT

ALAN PARHAIMMAT RATKAISUT PUUTAVARANIPPUJEN SAHAUKSEEN aw
utek.fi

- Toimitus sisältää siis koko jalostustuo-
tantoprosessin: puutavaranippu tuodaan 
linjan alkupäähän ja se jalostetaan auto-
maattisessa prosessissa liimatuiksi tuot-
teiksi. Uudessa jalostustehtaassa tuote-
tut tuotteet menevät loppuasiakkaille, 
kuten hirsitalovalmistajille, talotehtaille, 
sekä muille jakelukanaville, Janne Vaa-
ra kertaa.

Pääkoneiden osalta yhteistyökumppa-
neiksi valikoitui saksalainen Weinig Ag 
sekä heidän Suomalainen edustajansa 
Awutek Oy.

Yhteistyössä Weinigin Suomen edusta-
jan Awutek Oy:n kanssa toteutettu han-
ke käsittää markkinoiden modernimman 
vianpoistokamerateknologian integroitu-
na optimoivaan katkaisusahalinjaan se-
kä pitkäntavaran sormijatkoslaitteiston. 

- Lisäksi toimitus sisältää kaksi höyläko-
netta, joista toinen on täysautomaattinen 
nopea-asetteinen höyläkone mitallistami-
seen, ja toinen höyläkone on palkkien ja 
hirsiprofiilien tuotantoon, Vaara jatkaa.

Projektikokonaisuus on nyt loppusuoralla 
ja edennyt ilman viivästyksiä tai yllätyk-

siä. Ensimmäiset tuotteet ovat jo ajettu 
linjasta ja seuraavien viikkojen aikana to-
teutetaan lopullinen tehtaan ylösajo. Yh-
teistyö Vaaran Palkki Oy:n, Weinig Ag:n 
ja Awutek Oy:n sekä Pinomatic Oy:n vä-
lillä on toiminut saumattomasti ja kaikki 
osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä toteu-
tukseen ja lopputulokseen.

Teksti: Tuula Uitto
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”Veljekset Vaaran 
omistajat uskovat, 
että ekologisuus ja 

puun käyttö rakentamisessa 
kasvaa lähivuosina, 

siksi investoiminen on järkevää. 
Tavoitteena on keskittyä ensin 
jatkojalostuksen kehittämiseen 

ja sen jälkeen kasvattaa 
sahausmääriä.”



2626 WWW.PUUVIESTI.FI

Muutama vuosi sitten neljän-
nesvuosisataansa juhlinut Ki-
vioja Engineering on perustet-
tu 1990-luvun laman jälkeises-
sä ajassa. Yritys on vakiinnut-
tanut paikkansa suomalaisessa 
teollisuudessa tuotantolinjojen 
ja koneratkaisujen toimittaja-
na rakennuspuusepän- ja ele-
menttitaloteollisuudelle. 

- Asiakkuutemme perustuvat 
pitkäaikaisiin asiakassuhtei-
siin edeten luotettavaan kump-
panuuteen, toimitusjohtaja Si-
mo-Pekka Kivioja sanoo.

Perheyrityksen arvoja vaaliva 
yritys on hinta-laatu -suhtees-
sa kilpailukykyinen toimija eu-
rooppalaisiin kilpailijoihin näh-
den. Pitkä kokemus koneau-
tomaatiosta ja viimeisimpien 
automaatiotekniikoiden, erityi-
sesti lineaariservotekniikan, so-
veltaminen koneisiin luo vah-
van kilpailukyvyn muihin ko-
nevalmistajiin nähden. Avain-

tekniikoiden pitäminen omissa 
käsissä kerryttää yritykseen 
vahvaa osaamispääomaa.

Työ oli alkuun perinteistä insi-
nööritoimiston hommaa, joka 
sisälsi automaatiosuunnittelua 
ja pientä asennustoimintaa. 
Työhön kuului paljon matkus-
tamista ja perhe-elämän so-
vittaminen yhteen työn kans-
sa oli hankalaa. Niinpä Kivioja 
otti vaimon ja lapset mukaan ja 
muutti neljäksi vuodeksi Sau-
di-Arabiaan valvomaan teräs-
tehtaan laajennusprojektia. 
Palattuaan Suomeen vuonna 
2000 Kivioja päätti jatkaa yrit-
täjänä.

- Puualan yrityksissä oli vie-
lä tuolloin hyvin alhainen au-
tomaatioaste ja näin, että siel-
lä oli isot mahdollisuudet, mut-
ta päätin että en lähde bisnek-
seen ilman pääomasijoittajaa. 
Riski olisi ollut liian suuri, Kivi-
oja muistelee. 

Rahoittaja löytyi ja puuntyös-
tökoneiden valmistus aloitet-
tiin soveltamalla niihin muiden 
teollisuuden alojen automaati-
oratkaisuja. Tällä hetkellä yri-
tysten automaatioaste on kas-
vanut.

Muutos yrityksen liiketoimin-
taan tuli vuonna 2004, kun 
yritykselle tuli mahdollisuus 
ostaa puuntyöstökoneyrityksen 
konkurssipesä Vetelistä. Suun-
nittelutoimistosta tuli myös 
puuntyöstökonevalmistaja.  
Tällä hetkellä yrityksen suun-
nitteluresurssit menevät koko-
naan omaan tuotteeseen.

Yrityksen toiminta 
laajeni taloelement-
titeollisuuteen
Kivioja Engineering Oy:n puun-
työstökoneet markkinoidaan 
nimellä Finnbaum ja tähän as-
ti markkinat ovat olleet pääosin 
kotimaassa. Koneet räätälöi-

dään asiakkaan mukaan, eikä 
vientiä ole tähän asti juurikaan 
ollut. Noin neljä vuotta sitten 
Finnbaumin toiminta laajentui 
taloelementtiteollisuuteen.

- Teemme nyt yhteistyössä pää-
toimijan kanssa taloelementti-
tehtaille tuotantoautomaatiota 
ja koneita. Sitä kautta epäsuora 
vienti on auennut muun muas-
sa Ruotsiin ja tuotannosta me-
nee ulkomaille kasvava osuus.

Kiviojan mukaan yhtiö tavoit-
telee nyt voimakkaasti kasvua 
vientiä laajentamalla. Tähän 
asti yhtiö on keskittynyt kan-
nattavuuteen, mutta nyt pysty-
tään jo sijoittamaan yhtiön ke-
hittämiseen ja kasvamiseen.

- Tällä hetkellä lupaavia kohde-
maita ovat Viro, Baltian maat, 
Ruotsi ja Norja. 

Yrityksen strategia on päivitet-
ty vastaamaan nykyisiä asia-
kastarpeita ja siinä todetaan, 

Pitkistä asiakassuhteista 
luotettavaan kumppanuuteen

Kivioja Engineering:
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että mennään palvelu edellä ja 
profiloidutaan palveluyrityksek-
si, jossa rakennettavat koneet 
ovat yksi osa palveluprosessia. 
Yrityksen vahva talous mah-
dollistaa myös joustavat mak-
suehdot asiakkaalle, mikäli in-
vestoinnin toteutuminen hel-
pottuu sen avulla.

- Emme ole pelkästään koneen 
rakentaja, vaan käytämme pit-
kää kokemustamme hyväksi 
myös tuotannon kehittämises-
sä ja autamme kannattavuuden 
parantamisessa, Kivioja sanoo.

- Suunnittelemme ja raken-
namme asiakkaalle juuri oikean 
ja toimivan ratkaisun, mikä on-
kin yrityksemme elinehto. Ym-
märrämme, kuinka kriittinen 
toimija olemme asiakkaan tuo-
tannolle ja olemme tämän luot-

tamuksen arvoisia, Kivioja to-
teaa.

Yrityksen toimialaan kuuluvat 
huoltopalvelujen lisäksi konera-
kennus ja asiantuntijapalvelut. 
Yrityksellä on vuosikymmen-
ten kokemus tuotteen suunnit-
telussa.

- Asiantuntijapalvelujamme 
ovat teknologiaselvitykset ja 
tuotannon kehittämissuunni-
telmat. Olemme tuotannon te-
hostamisen ammattilainen ele-
menttitalo- ja rakennuspuuse-
pän -teollisuudelle. 

Finnbaum Analyzer ohjelmis-
tolla koneen tai konelinjan te-
hokkuutta, käyttöastetta ja 
huoltotarvetta voidaan seurata 
reaaliaikaisesti ja tuloksia voi-
daan käyttää tuotannon edel-
leen tehostamisessa ja esimer-
kiksi investointisuunnitelmia 
tehdessä.

Uusin esimerkki innovatiivises-
ta kehitystyöstä ja uusimpien 
automaatiotekniikoiden sovel-
tamisesta on juuri asiakkaalle 
toimitettu suurkapasiteettinen 
lineaariservotekniikalla toteu-
tettu liitostapitus- ja työstöko-
neen yhdistelmäkone.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Kivioja Engineering

”Käytämme
pitkää 

kokemustamme 
hyväksi myös 

tuotannon 
kehittämisessä 

ja autamme 
kannattavuuden 
parantamisessa.”
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Lahtelainen puutyöstökonekauppa Del-
mac Oy on jatkanut kasvua hyvässä myö-
tätuulessa. 

- Vuosi 2020 oli ulkoisten olosuhteiden 
takia erittäin haasteellinen mutta silti ke-
vään pienen hiljaisen hetken jälkeen työs-
tökonekauppa kävi erittäin hyvin”, kertoo 
yrittäjä Jukka Pelkonen.

- Keväästä alkaen useat asiakkaamme to-
teuttivat suunniteltuja investointeja tuo-
tannon tehostamiseen ja modernisointiin 
ja saimme ilon olla monessa projektissa 
mukana jatkaa Pelkonen. Delmac Oy pää-
si toimittamaan työstökoneita puuntyöstö-
sektorin lisäksi myös alumiinintyöstöön, 
kierrätykseen ja pölynpoistoon. Yhtiö osal-
listui myös ensimmäisen kerran kolmen 
toimintavuoden aikana julkisen hallinnon 
kilpailutuksiin ja nekin johtivat mukaviin 
tilauksiin.

Yhtiö on toimittanut työstökoneita Suo-
meen jo yli 4 miljoonan euron arvosta ja 
tilauskanta vuodelle 2021 on hyvä. Asiak-
kaiden investoinnit ovat olleet monipuo-
lisia. Yhtiö on toimittanut vuoden 2020 
aikana lukuisa CNC-työstökoneita, levyn-
paloittelusahoja, reunalistoituskoneita, 
katkaisusahoja, CNC-ohjattuja alumiini-
sahoja, purunpoistojärjestelmiä, leveä-
nauha- ja profiilihiomakoneita, murskai-
mia, hydraulisia puristimia, porakoneita, 
liimaus- ja maalauslaitteita sekä mitta-
van määrän työstöteriä ja hiomatarvik-
keita Suomeen. 

Tuotevalikoima sisältää useita erilaisia 
laatukoneita ja niiden ansiosta kauppa 
on käynyt tasaisesti. Mielenkiintoa on he-
rättänyt erityisesti Aes Group CNC-työs-
tökoneet ja levynpaloittelusahat. Ensim-
mäiset CNC-koneet ovat heiltä jo Suomes-
sa ja vuoden alusta Aes Group ja Homag 
Group lanseerasivat yhteistyön yhtiöiden 
välillä ja tulevaisuus näyttää mitä se tuo 
tullessaan. 

Delmacin toimittajakunnassa on muuta-
ma turkkilainen konevalmistaja ja heidän 
erinomainen laatunsa ja palvelukykynsä 
yhdessä järkevän hinnoittelun kanssa tuo-
vat varmasti lisää tilauksia. 

- Tällä hetkellä toimitamme mm. ison Oz 
Machine CNC-ohjatun alumiinisahan joh-
tavalle suomalaiselle ikkunatehtaalle se-
kä täysautomaattisia Edda Machine pak-
kauslinjoja on toimituksessa Suomeen ja 
Eestiin, kertoo Pelkonen.

Hyvän suosion on saavuttanut myös Uni-
tek leveänauhahiomakoneet. Italian Pesa-
rossa on Unitek valmistanut laadukkaita 
leveänauhahiomakoneita jo yli 40 vuotta 
ja heidän tuotteensa soveltuvat hyvin suo-
malaisiin hintatarpeisiin.

- Viimeisen puolen vuoden sisään olem-
me toimittaneet Suomeen 3 kpl Unitek-hi-
omakoneita, iso kiitos asiakkaillemme, 
jatkaa Pelkonen.  

Erittäin läheinen yhteistyö Lohmeyer iq 
-konetehtaan kanssa on mahdollistanut 

myös useiden heidän CNC-koneiden ja 
erityisesti heidän FKS-355 tarkistuspyö-
rösahojen toimitukset Suomeen. 

Omc machinery  puolestaan valmistaa 
laadukkaat puristimet Italian Bergamos-
sa. Heidänkin tuoteohjelmansa soveltuu 
hyvin suomalaisten asiakkaiden tarpei-
siin. 

Parhaillaan Delmac toimittaa useita Omc 
Machinery -puristimia Suomeen. Yksi 
niistä on erityinen – iso liimauslinja yhdel-
le maamme johtavalla puunjalostajalle. 

Amis Zerma -murskaimet puu- ja kierrä-
tysteollisuuteen sekä Veneta Impianti -pu-
runpoisto- ja maalauslaitteet ovat myös 
olleet suosittuja. 

Muuten vuoden 2020 aikaisia merkkipaa-
luja olivat menestyminen Kasvu Open -ta-
pahtumassa sekä laajan Service Partner 
-verkoston luominen. Tulevaisuuteen yrit-
täjä uskoo vahvasti. 

- Kuluneet kolme vuotta ovat osoittaneet, 
että yhtiömme toimintamalli ja tavat ovat 
saavuttaneet asiakkaiden suosion ja yhtä 
useammat konevalmistajat haluavat olla 
meidän kumppanimme. Sitä on hyvä jat-
kaa, kertoo kokenut konekauppias Pelko-
nen. 

Pandemiasta huolimatta 
konekauppa Delmacin kasvu jatkuu

OMC MACHINERY - puristimia on Suomessa jo useita

VENETA IMPIANTI - purunpoistolaitteisto 
MOBIL PJ ajossa Etelä-Suomessa

 UNITEK- hiomakoneita on Delmac toimittanut jo 4 kpl

 AES GROUP - CNC-työstökeskuksia on, jos Suomessakin
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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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ISKU on siirtynyt käyttämään 100 pro-
senttisesti uusiutuvaa Greene-energi-
aa kaikissa toimipisteissään niin Lah-
den tehtaalla, myymälöissä kuin sho-
wroomeissa kautta Suomen. Käyttämäl-
lä 100 prosenttia uusiutuvaa energiaa 
ISKUn CO2-päästöt vähenevät n. 4500 
tonnia, joka on yhtä paljon kuin 1900 
auton vuosipäästöt. 

ISKUlle myönnetty uusiutuvan energi-
an sertifikaatti todistaa, että yritys käyt-
tää vain 100 prosenttisesti uusiutuvaa 
alkuperämerkittyä Greene-sähköenergi-
aa, joka on todennettu eurooppalaisen 
Guarantee of Origin -järjestelmän mukai-
seksi. Sähköenergian alkuperä rekisteröi-
dään ja todennetaan Fingrid Oyj:n alku-
perätakuujärjestelmässä. 

Uusiutuvalla Greene-energialla tarkoite-
taan energiaa, joka on tuotettu uusiutu-
via energialähteitä hyödyntäen. Kaikki 
ISKUn käyttämä sähköenergia on poh-
joismaista tuuli-, vesi- tai aurinkovoi-
malla tuotettua sähköenergiaa. ISKU 
sitoutuu ympäristöpolitiikassaan sekä 
sertifioidun ISO 14 001 ympäristöjär-
jestelmän mukaisessa toiminnassaan vä-
hentämään aktiivisesti tuotteiden ja pal-
veluiden ympäristövaikutuksia sekä otta-
maan huomioon tuotteiden koko elinkaa-
ren ympäristövaikutukset raaka-aineesta 
tuotteen kierrättämiseen asti.

- ISKU haluaa näyttää suuntaa taiste-
lussa ilmastonmuutosta vastaan. ISKUn 
käyttämä sähköenergia tuotetaan hyö-

dyntämällä veden ja tuulen liikevoimaa 
sekä auringon säteilyvoimaa. Tällä tavoin 
tuotettu uusiutuva energia on tuotanto-
vaiheessa päästötöntä, eikä kuluta luon-
nonvaroja. Uusiutuvan energian hyö-
dyntäminen kaikissa yksiöissämme on 

määrätietoisen vastuullisuustyön luon-
nollinen jatkumo. Toivonkin, että näi-
tä vastuullisuustekoja saadaan julkisten 
kilpailutuksien kriteeristöihin tulevaisuu-
dessa, ISKUn toimitusjohtaja Arto Tiiti-
nen kertoo.

ISKU on suomalainen Eino Vikströmin vuonna 1928 Lahteen perustama per-
heyritys. ISKUn tuotteet ja palvelut ovat tunnettuja korkeasta laadustaan. ISKU 
suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kalusteita, palveluita sekä kokonaisvaltaisia 
sisustusratkaisuja koteihin ja kaikkiin julkisiin tiloihin, kouluihin, toimistoihin ja ter-
veydenhuoltoon. Suomessa ISKU toimii omien myynti- ja palvelukeskusten kautta. 
Kotimaan kattavan palveluverkoston lisäksi ISKU toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, 
Ranskassa, Puolassa, Kazakstanissa, Venäjällä, Lähi-idässä sekä toteuttaa pro-
jekteja ympäri maailmaa. ISKU on keskittänyt koko tuotannon Lahteen. ISKU on 
sertifioinut laatu-, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmänsä ja ne ovat ISO 9001-, ISO 
14001- ja ISO 45 001 -standardien mukaiset. Lisäksi ISKULLA on oman tuotannon 
kattava PEFC (CoC) järjestelmä eli kaiken ISKUN 
käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kes-
tävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotet-
tua. www.isku.com 

ISKU siirtynyt käyttämään uusiutuvaa 
sähköenergiaa kaikissa yksiköissään
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Puuteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Mat-
ti Mikkola esitteli kuntavaalikampanjan 
käynnistysaamiaisella 16.2. tuoreen tut-
kimuksen tuloksia, joiden mukaan kun-
tapäättäjät yli puoluerajojen suhtautuvat 
erittäin myönteisesti puurakentamiseen. 
Tutkimuksen teki Aula Research Oy Puu-
teollisuus ry:n toimeksiannosta. Kyselyyn 
vastasi 394 kuntavaikuttajaa, joista 239 
oli poliittisia vaikuttajia ja 155 viranhal-
tijoita.

Mikkola kertoo, että kuntapäättäjien hy-
vin myönteinen suhtautuminen julki-
seen puurakentamiseen johtuu uusiutu-
van puumateriaalin matalasta hiilijalan-
jäljestä, puurakennusten miellyttävästä 
sisäilmasta sekä raaka-aineen kotimai-
suudesta.

- Vaikka kunnissa on voimakas tahtotila 
edistää puurakentamista puoluekannas-
ta riippumatta, niin silti suuressa osas-
sa kuntia ei ole laadittu julkisen rakenta-
misen strategiaa. Ainoastaan 48 prosent-
tia kyselyyn vastanneista kuntapoliitikois-
ta tai virkamiesjohtajista tunnisti tällaisen 
strategian oleva olemassa, Puutuoteteolli-
suuden toimitusjohtaja Matti Mikkola sa-
noo.

- Kunnat tarvitsevat julkisen rakentamisen 
strategian, joka ohjaa tulevaisuuden kes-
tävää rakentamista. Tulevat kuntapäättä-
jät ovat avainvaikuttajia siinä, minkälai-
sessa ympäristössä kuntalaiset, lapset, 
nuoret, työikäiset ja ikääntyneet elävät, 
Mikkola korostaa.

Kuntien tekemät valinnat vaikuttavat mer-
kittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen.

Puurakentaminen leikkaa rakentamisen 
päästöjä 30 prosenttia ja varastoi hiiltä 
koko rakennuksen elinkaaren ajan. Osaa-
mista puuteollisuuden hankintaproses-
seissa ja rakentamisessa on kehitettävä 
edelleen, jotta päästään paremmin tavoit-
teisiin, listaa Mikkola.

Kuntapäättäjät nostivat puurakentami-
sessa tärkeiksi valintatekijöiksi rakennus-
ten terveellisyyden, rakentamisen korkean 
laadun sekä paloturvallisuuden ja ener-

giatehokkuuden. Metsänomistajat, puu-
tuotteiden valmistajat, rakennusyritykset 
ja palveluntuottajat tuovat kunnille elin-
voimaa ja vientituloja.

Tilaisuuden lopuksi esittelyssä oli uut-
ta puurakentamista ja kestävää kehitystä 
edustava Pikku Finlandia -väistötilaraken-
nushanke. Rakennus valmistuu viimeis-
tään 2022 alkuvuodesta ja on paikallaan 
noin 3 vuotta toimien perusparannukses-
sa olevan Finlandia-talon tilalla uniikkina 
tapahtuma- ja kohtaamispaikkana.

- Tämän jälkeen se siirtyy kasvavan kau-
pungin muihin tarpeisiin, kuten päiväko-
din tai koulun väistötilaksi, kertoo Finlan-
dia-talon johtaja Johanna Tolonen.

Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin pro-
fessori Pekka Heikkinen ja arkkitehti yo 
Jaakko Torvinen kuvailevat hanketta eri-
tyisen mielenkiintoiseksi, haasteelliseksi 
ja hienoksi taidonnäyteeksi puurakenta-
misen mahdollisuuksista ja siitä, kuinka 
raakapuuta ja teollisesti käsiteltyä puuta 
yhdistellään onnistuneesti ja laadukkaas-
ti. Esimerikiksi terassiaelueen mäntypila-
rit on valittu yksitellen Loviisasta metsäs-
tä ja ne edustavat orgaanisia muotoja kul-
kuväylän kehystäjinä.

Pikku Finlandiasta löytyvät suunnitelman 
mukaan muun muassa kahvila ja ravinto-
la, kongressi- ja tapahtuma-areena, avoin 
galleria, Design & deli -shop sekä kutsuva 
ulkoterassi-, juhla- ja festivaalialue.

Tärkeät Pikku Finlandia -työtä ohjaavat 
tekijät ovat ympäristövastuu sekä houkut-
televuus niin kansainvälisesti kuin paikal-
lisestikin. Tiloja on varattu erilaisten tilai-
suuksien käyttöön runsaasti jo tässä vai-
heessa projektia.

Teksti: Inka Tolonen
Kuvat: Lotta Kuvaja

Puurakentamiseen 
suhtaudutaan erittäin myönteisesti

Pekka Heikkinen, Matti Mikkola, Johanna 
Tolonen ja Jaakko Torvinen. 

Pekka Heikkinen, puuarkkitehtuurin professori, 
Aalto-yliopisto. 
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ELÄMÄÄ KESTÄVÄ LAMINAATTI
Pintoja elämän jokaiseen tilanteeseen. Merino laminaatti soveltuu 
niin yksityisasuntoihin, kuin vaativiin julkisiin kohteisiin. Ravintolat ja 
hotellit, sairaalat ja laboratoriot, mahdollisuudet ovat rajattomat.

Ratkaisu kaikkiin laminaattitarpeisiin on tässä.

KATSO LISÄÄ
www.traimport.fi



3333WWW.PUUVIESTI.FI

u  METSÄUUTINEN

Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen suosio kasvaa 
koko ajan. Jo kolmasosa metsänomistajista on kokeil-
lut sitä. Aiheesta käydään ajoittain kiivasta keskuste-
lua, jota sävyttää voimakas vastakkainasettelu.

Luonnonvarakeskus järjesti tammikuussa webinaarin, 
jossa esiteltiin monipuolisesti uusimpia tutkimustulok-
sia aiheesta.

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on suunnitelmal-
linen metsänkasvatustapa, jolla metsiä käsitellään il-
man avohakkuita. Hoidolla ja käytöllä pyritään siihen, 
että metsien elinvoimaisuus, uusiutumiskyky, tuotta-
vuus ja kannattavuus säilyvät pitkällä aikavälillä. 

Tärkein syy jatkuvapeitteisen kasvatuksen valitse-
miseen on kuitenkin avohakkuun aiheuttaman rajun 
muutoksen välttäminen.

Vaikka jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa ei päästä 
niin suureen puuntuotokseen kuin viljelymetsätalou-
dessa, voi se silti olla taloudellisesti kannattava vaih-
toehto. Metsänhoidon kustannukset ovat pienet, kun 
viljelyä ja taimikonhoitoa ei juuri tarvita, eikä hakkuu-
tuloja tarvitse odottaa vuosikymmeniä kuten avohak-
kuun jälkeen. 

Luken erikoistutkijan Sauli Valkosen mukaan jatku-
vaan kasvatukseen voidaan siirtyä missä tahansa 
metsässä, mutta sen edellytykset, siirtymäajat ja ris-
kit ovat hyvin vaihtelevia. Tärkeintä hänen mukaansa 
onkin määritellä tarkoin, mihin metsänkasvatuksella 
pyritään. Suomen metsistä valtaosa on tällä hetkellä 
tasaikäistä, joten muutos ei tapahdu nopeasti. 

Jaksollisesta metsänkasvatuksesta on olemassa valta-
vasti mittaustietoa noin sadan vuoden ajalta, joten nii-
den pohjalta tehtävät kasvuennusteet ovat tällä het-
kellä hyvin luotettavia. Sen sijaan jatkuvapeitteises-
tä kasvatuksesta mittaustietoja on vielä suhteellisen 
vähän ja lyhyeltä aikajänteeltä, joten niiden pohjalta 
luodut mallit ovat vielä huomattavasti epävarmempia. 

Peitteisyyden ylläpito ja kunnostusojitusten vähentä-
minen tai välttäminen voivat parantaa metsänhoidon 
ekologista kestävyyttä turvemailla. Kun vedenpintaa 
ei pidetä syvemmällä kuin mitä puuston jatkuvan ke-
hityksen kannalta on välttämätöntä, suojellaan turve-
maan hiilivarastoa ja vähennetään siitä lähteviä hiili-
dioksidi- ja typpioksiduulipäästöjä. Myös metsätalou-
desta aiheutuva vesistökuormitus vähenee. Tähän vai-
kuttaa muun muassa se, että hakkuissa vedenpinta ei 
nouse yhtä ylös kuin avohakkuissa, puuston ja pinta-
kasvillisuuden sitomiskyky säilyy suurempana ja maa 
altistuu vähemmän eroosiota aiheuttaville tekijöille.

Metsien monimuotoisuuden kannalta jatkuvapeittei-
sen kasvatuksen lisääntyminen on periaatteessa hy-
vä asia. Esimerkiksi avohakkuuta suosivilla lajeilla ei 
ole tällä hetkellä pulaa suotuisista elinympäristöistä. 
Jatkuvapeitteinen kasvatus ei silti automaattisesti tuo-
ta uhanalaisille lajeille sopivia elinympäristöjä, sillä 
puuntuotannollisesti ja taloudellisesti tehokas jatku-
va kasvatus voi tarkoittaa myös usein toistuvia ja voi-
maperäisiä käsittelyjä. Oleellisempaa onkin se, miten 
käsittely toteutetaan, kuinka paljon puustoa jää pysy-
västi korjaamatta ja kuinka paljon metsässä on tärkei-
tä rakennepiirteitä.

Jatkuvassa kasvatuksessa poimintahakkuun onnistu-
misella on suuri merkitys metsän tulevalle kehityksel-
le. Suunnittelun tarve siis kasvaa ja jäävän puuston 
huomioiminen hidastavat korjuutyötä. Kasvatettavan 
puuston ja maaperän kunto hakkuun jälkeen kuiten-
kin ratkaisevat korjuun onnistumisen. 

Juurikäävän torjumisen kannalta jatkuva kasvatus on 
selkeä riski. Tällä hetkellä kuusentyvilahon suorat ja 
epäsuorat taloudelliset kustannukset ovat tällä het-
kellä Suomessa 60 miljoonaa euroa, joiden maksaji-
na ovat metsänomistajat.

Jatkuvassa kasvatuksessa harvennushakkuita on 
usein ja ravinteikkailla mailla uudistuu luontaisesti 
lähinnä kuusi, joten puulajin vaihtaminen juurikää-
vän kestäväksi on vaikeaa tai mahdotonta. Juurikää-
pä myös hyötyy ilmastonmuutoksesta, sillä routaisen 
maan aika lyhenee, lumettoman ajan hakkuut lisään-
tyvät ja samalla myös korjuuvauriot. 

Metsien monikäyttö edellyttää siis jatkossakin moni-
puolisia kasvatusmenetelmiä. Eri lajit hyötyvät eri me-
netelmistä. Kaikkia erilaisia metsistä saatavia hyöty-
jä ei voida maksimoida samassa metsikössä. Järke-
vämpää olisikin keskittyä siihen, mihin kukin metsik-
kö parhaiten soveltuu.

Teksti ja kuva: Veli-Matti Oikarinen

Lisätietoa aiheesta: www.luke.fi/tietoa-luonnon-
varoista/metsa/metsanhoito/metsan-jatkuva-kasvatus/

Monipuoliset metsät tarvitsevat 
monipuolisia hoitotapoja
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aineistopäivä 9.4.2021

Seuraava 2/2021
ilmestyy viikolla 16

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi 

www.markkinointivartti.fi 

KYSY 
TARJOUSTA!

TUOTTEET 
MESSUILLE

SIDELISTAA 
MYYTÄVÄNÄ
Valmiiksi tapitettuna

Mdf höyläystä
Mel/viilu pinnoitusta
Valmistus ja myynti

040 506 3805
jarette@pp.inet.fiAnu Turunen aloitti 

projektipäällikkönä
Anu Turunen on työvapaalla Helsingin 
kaupungilta ja työskentelee Puuinfos-
sa 7.1. alkaen kesäkuun loppuun saak-
ka. Anu on valmistunut diplomi-insinöö-
riksi Aalto-yliopistosta ja on työskennellyt 
viimeiset 12 vuotta Helsingin kaupungin 
palveluksessa.

Puumessujen 2021 teemana 
on Puuteollisuus ja ympäristö

Puu on ympäristöystävällinen ja uusiutu-
va luonnontuote, jonka käyttö hillitsee il-
mastonmuutosta. Puun kestävän käytön 
ja puurakentamisen etuja ovat energiate-
hokkuus, kestävyys ja ekologisuus.

Puumessuilla tutustutaan uusimpaan tek-
niikkaan, monipuoliseen puusepänteolli-
suuteen ja huippunykyaikaiseen puun-
työstöteknologiaan, jotka edesauttavat 
puuteollisuuden resurssitehokkuutta nyt 
ja tulevaisuudessa.

Yli 30 vuoden ajan puualan lipunkantaja-
na toiminut tapahtuma kokoaa toimialan 
yritykset ja ammattilaiset taas Jyväsky-
lään 8.-10.9.2021.

Veijo Jaakkola Innomacille
Puuntyöstökonealalla vankan kokemuk-
sen omaava Veijo Jaakkola on nimitetty 
aluemyyntipäälliköksi Innomacille, joka 
sijaitsee Turussa. Veijon kotipaikka ja toi-
mipiste on Oulussa.

Micaela Andersson-Rosa 
Carlo Casagranden johtoon
Carlo Casagranden johto siirtyy seuraavalle sukupol-
velle, kun Christer ja Christine Anderssonin tyttäret 
ottavat vastuun yrityksestä 1. huhtikuuta lähtien. Mi-
caela Andersson-Rosa toimii toimitusjohtajana vas-
tuualueenaan kaupalliset tehtävät ja Elise Valander 
varatoimitusjohtajana vastuualueenaan hallinnolliset 
tehtävät. Kummatkin tyttäret ovat olleet jo pitkään 
töissä yrityksessä, ja saaneet runsaasti kokemusta ja 
opastusta sekä äidiltään että myös isältään Christer 
Anderssonilta, joka on vuosikymmeniä ohjannut ja 
opettanut varsinkin Micaelaa. 

Yrityksen pääomistaja ja toimitusjohtajana toiminut 
Christine Andersson siirtyy sivuun jokapäiväisestä 
työstä maaliskuun lopussa johdettuaan yritystä 30 
vuotta.

Hän jättää haikein, mutta turvallisin mielin yrityksen 
tyttärien huostaan.

Christine Andersson haluaa kiittää koko henkilökun-
taa, joka on tunnollisesti tehnyt työtä yrityksen hy-
väksi, sekä kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppanei-
ta, jotka ovat osaltaan auttaneet yrityksen menesty-
misessä.

Micaela Andersson-Rosa ja Elise Valander siirtyvät Carlo Casa-
granden operatiiviseen johtoon,  kun Christine ja jo aikaisemmin 
eläkkeelle jäänyt Christer Andersson jättävät huhtikuun alusta 
yrityksen johtamisen tyttärilleen.

u  Nimitysuutiset • uutiset • pörssi

Böö

Laadukkaat 

PAINOTUOTTEET
suunnittelusta 
toteutukseen 

ympäri 
Suomen.

myynti@ecoprint.info
www.ecoprint.info
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

Puuntyöstö- ja sahakoneet 
Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820  
044 5555 072 / Jani Myyryläinen
email: info-finland@usnr.com
www.usnr.com

Puuta ympäri maailmaa jo puoli vuosisataa
Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
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.
Puru- ja pölynpoistojärjestelmät
Lämpölaitokset
Materiaalin siirto- ja käsittelyjärjestelmät
Vaasan Kuljetuskanavat Oy
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 7815 300
kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4.

8.

Jalopuuviilut, jalopuusahatavarat
liimapuulevyt, venevanerit 
Sementtitehtaankatu 1, 04260 KERAVA
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

Huonekalu- ja kalusteteollisuuden 
komponentit ja tarvikkeet 
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
Delmac ............................................ 37
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
Innomac Oy  .................................... 41
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
Rehau .............................................. 39
Riga Wood Finland Oy  ..................... 40
RTV-Yhtymä Oy ................................. 38
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

Pitkänlinjan toimija sahateollisuuden, 
puunjalostuksen ja bioenergian sektoreilla. 
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

9.
Busch- tyhjiöpumput ja -järjestelmät 
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA
puh. 09-774 6060
fax 09-774 60666
e-mail: info@busch.fi
www.busch.fi

6.
BeA -kiinnitystyökalut ammattikäyttöön ja myös 
kiinnitysratkaisut ammattilaisten käyttöön.
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI
puh. 040 900 1457
fax 06-232 1043
www.kiinnike-heinonen.fi

27.
Jalopuuraaka-aineiden ja 
massiivitasojen maahantuonti
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

10.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

15.

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

Innovaatiot jokaiseen 
huonekaluympäristöön 
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    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

Sidelistat keittiökalusteteollisuuteen 
Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
www. TJ-Listat.fi

Kattavan valikoiman laadukkaita 
tuotteita puusepänteollisuuden ja 
kalustealan yritysten tarpeisiin. 
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

Helojen ja kalustetarvikkeiden maahantuontiin 
ja palveluihin erikoistunut yritys. 
Suomen Helakeskus Oy
Porttivahti 3
60100 Seinäjoki
Vaihde 010 4724 720
Käyntiosoite: Rekkaväylä 7, Seinäjoki
Myynti: myynti@helakeskus.fi
Vaihde 010 4724 720

Kattava valikoima huonekalu- ja 
rakennusheloja sekä LED-valaisimia
Häfele SE & Co KG, Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4 · FI-15680 Lahti
Phone +358 (0)3 877770
info@hafele.fi
www.hafele.fi

Palvelemme erityisesti keittiö- ja 
kiintokalustevalmistajia, puuseppiä, 
huonekaluteollisuutta sekä rauta- ja 
sisustusliikkeitä. 
Yrittäjäntie 6, 
60100 SEINÄJOKI
Vaihde 093-541 2000
Myynti 093-541 2019
Fax 06-414 4165
e-mail:@helatukku.com
www.helatukku.com

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

Jyväskylän Paviljonki 4.-6.9.2013

Oktoberfest 
osastollamme B319 
joka päivä klo 14.00  

O t a  y h t e y t t ä

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

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

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

UUDET KONEET VAIHTOKONEET

HUOLTOPURUNPOISTO

VERKKOKAUPPATERÄT

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

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

OLSA

KESÄKAMPANJA 2013KESÄKAMPANJA 2013

Katso lisää »

PALOTEKNIIKKA OY  
T&B electronic

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

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

Puh. 03-884 910 • Fax. 03-884 9110

M

V

R IOCO N
MARIOCON OY, PL 65, 61801 KAUHAJOKI

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

M

V

R IOCO N

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

www.tooltek.net

®

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

www.tooltek.net

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
1.-3.10.2014 Messukeskus Helsinki

www.fi nnbuild.fi 

Samanaikaisesti: 

VIHERTEK

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

• Huonekalu- ja puusepänteolli-
suuden koneet ja laitteet

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

www.helakeskus.fi

Salice Lapis -uutuussarana 
•	 Helppo	asentaa,	käytössä	erinomainen	

•	 Hidastettu	110	asteen	sarana,	jossa	vakio	suora-aluslevy

Laatu Tyyli Helppous Salice 
Lapis

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

21.
Räätälöityjä viilu-ja laminaattipintoja
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
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.
TECA on yksi Suomen johtavista teollisuus-
tuotteiden, -ratkaisuiden ja -palveluiden 
toimittaja Palveluihimme kuuluvat myös 
tekniset tukipalvelut ja laajat huoltopalvelut 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

Finland Oy
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2.
Yritykset aakkosjärjestyksessä numerot 
viittaavat oheiseen tuotehakemistoon

Yritys-
hakemisto

Puuntyöstö- ja sahakoneet 
Mestarintie 3, 01730 Vantaa
puh. 010 328 8820  
044 5555 072 / Jani Myyryläinen
email: info-finland@usnr.com
www.usnr.com

Puuta ympäri maailmaa jo puoli vuosisataa
Laakerikatu 16, 15700 LAHTI
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.
Puru- ja pölynpoistojärjestelmät
Lämpölaitokset
Materiaalin siirto- ja käsittelyjärjestelmät
Vaasan Kuljetuskanavat Oy
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI
puh. 020 7815 300
kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi
www.kuljetuskanavat.fi

4.

8.

Jalopuuviilut, jalopuusahatavarat
liimapuulevyt, venevanerit 
Sementtitehtaankatu 1, 04260 KERAVA
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

Huonekalu- ja kalusteteollisuuden 
komponentit ja tarvikkeet 
Liikkalankuja 6, 00950 HELSINKI
puh. 09-755 131
fax 09-7551 3355
e-mail: carlocasagrande@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi
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Riga Wood Finland Oy  ..................... 40
RTV-Yhtymä Oy ................................. 38
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Pitkänlinjan toimija sahateollisuuden, 
puunjalostuksen ja bioenergian sektoreilla. 
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

9.
Busch- tyhjiöpumput ja -järjestelmät 
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA
puh. 09-774 6060
fax 09-774 60666
e-mail: info@busch.fi
www.busch.fi

6.
BeA -kiinnitystyökalut ammattikäyttöön ja myös 
kiinnitysratkaisut ammattilaisten käyttöön.
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI
puh. 040 900 1457
fax 06-232 1043
www.kiinnike-heinonen.fi

27.
Jalopuuraaka-aineiden ja 
massiivitasojen maahantuonti
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

10.

11.

12.

14.

17.

18.

19.

20.

16.

15.

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

Innovaatiot jokaiseen 
huonekaluympäristöön 
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    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

Sidelistat keittiökalusteteollisuuteen 
Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI
P. 0400 644 360
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi
www. TJ-Listat.fi

Kattavan valikoiman laadukkaita 
tuotteita puusepänteollisuuden ja 
kalustealan yritysten tarpeisiin. 
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

Helojen ja kalustetarvikkeiden maahantuontiin 
ja palveluihin erikoistunut yritys. 
Suomen Helakeskus Oy
Porttivahti 3
60100 Seinäjoki
Vaihde 010 4724 720
Käyntiosoite: Rekkaväylä 7, Seinäjoki
Myynti: myynti@helakeskus.fi
Vaihde 010 4724 720

Kattava valikoima huonekalu- ja 
rakennusheloja sekä LED-valaisimia
Häfele SE & Co KG, Sivuliike Suomessa
Tupalankatu 4 · FI-15680 Lahti
Phone +358 (0)3 877770
info@hafele.fi
www.hafele.fi

Palvelemme erityisesti keittiö- ja 
kiintokalustevalmistajia, puuseppiä, 
huonekaluteollisuutta sekä rauta- ja 
sisustusliikkeitä. 
Yrittäjäntie 6, 
60100 SEINÄJOKI
Vaihde 093-541 2000
Myynti 093-541 2019
Fax 06-414 4165
e-mail:@helatukku.com
www.helatukku.com

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  
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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.
Räätälöityjä viilu-ja laminaattipintoja
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
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.
TECA on yksi Suomen johtavista teollisuus-
tuotteiden, -ratkaisuiden ja -palveluiden 
toimittaja Palveluihimme kuuluvat myös 
tekniset tukipalvelut ja laajat huoltopalvelut 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Tiilitie 6 A, 01720 VANTAA
Puh: 029 006 270
asiakaspalvelu@teca.fi
www.teca.fi

Finland Oy
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29.

35.

36.

38.

39.

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

Puusepäntehdas Mikko Ruhbergillä, 
uusin tuotantoteknologia on valjastettu 
palvelemaan joustavuutta ja laatua. 
Olemme erikois tuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
Sähköposti: mruhberg@mruhberg.fi

Kalusteiden valmistuksen ohjelmointiratkaisut
Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 040 500 5925
petri.rinta-opas@vertex.fi
www.vertex.fi
https://www.vertex.fi/web/fi/kalusteiden_valmistus

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

Reunanauhaekspertti, laaja valikoima 
reunanauhoja tavallisimpien levy-/laminaatti-
valmistajien levyihin/laminaatteihin.
Oy REHAU Ab
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
KAM Stefan Otthén
puh. +46 704138814 
s-posti stefan.otthen@rehau.com
s-posti helsinki@rehau.com 
https://www.rehau.com/fi-fi

Koivurunkoisten RIGA vanerien
Suomen myyntikonttori
Ilkka Heikkilä
Riga Wood Finland Oy
PL 35
 Hiidenmäentie 18, FI-03101  Nummela
+358 50 495 3685
ilkka.heikkila@rigawood.fi
www.finieris.com

28.
Kalusteovet ja tasot ammattilaisille
Teollisuustie 16, 98120 KEMIJÄRVI
puh. 08-810 0700
gsm 050 401 5191 /Juha Peltoniemi
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
Aihiotuotteet  ..................................................................................... 14, 21, 27
Alihankintaa huonekaluteollisuudelle  .......................................................  7, 21
Akryyli-mineraalilevyt pöytälevyksi Rauvisio Mineral / Hanex  ....................... 39
Alumiinikehysovet  ............................................................................................ 7
Alumiinintyöstökoneet   .................................................................................. 41
Antibakteeriset huonekalulevyt  ..................................................................... 39
Antibakteeriset reunanauhat  ......................................................................... 39
Asennus, huolto ja varaosat   ........................................................................... 41
CLT -levylinja  .................................................................................................. 22
CNC-työstöt 5-akseliset  .................................................................................. 29
Dimensiolajittelijat  ......................................................................................... 24                    
Erikoislistat  ..................................................................................................... 35
Erikoispuutavara ........................................................................................  4, 14
Erikoisvanerit  .................................................................................... 14, 21, 35
Flipdoor  .......................................................................................................... 39
Halogeeni- ja LED-valot .................................................................................... 7
HDF-levyt  ...........................................................................................   2, 10, 14
Hakeseulat  ..................................................................................................... 24
Helat, kalustehelat  ....................................................................................  7, 11
Helatuotteet   .................................................................................................. 12
Heloja kalusteteollisuudelle  .................................................  10, 11, 18, 19, 20
Helotustuotteet  ...................................................................................  7, 11, 20
Helotustuotteet ovi- ja ikkunateollisuudelle  .................................................. 19
Hienosahatutlistat  ...................................................................................  29, 35
Hihnakuljettimet  .............................................................................................. 3
Hirrentyöstölaitteet  .................................................................................  22, 24

Huonekalulevyt mittatilaustyönä  ................................................................... 39
Huonekaluvetimet  ......................................................................................... 19
Höyläämölaitteet  ........................................................................................... 24
Höyläämölinjat  ............................................................................................... 22
Ikkuna- ja ovihelat .......................................................................................... 12
Jalopuuaihiot  ..........................................................................................  14, 27
Jalopuusahatavarat  ................................................................................  2,4, 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
Kalustepyörät ja pöydänjalat  .........................................................................  19
Kalusteovet  .........................................................................................  7, 28, 29
Kalusteet  .......................................................................................................  35
Kalusteovet ja puulistat  .................................................................................  29
Kalusteidenvalmistuksenohjelmistoratkaisut  ................................................  36
Keittiömekanismit  .........................................................................................  19
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

Tuotehakemisto numerot viittavat oheiseen yrityshakemistoon

37.
Puuntyöstökoneet,
pintakäsittely- ja purunpoistolaitteet
Mäntykatu 4, 15150 LAHTI
puh. 0500 35 4150
e-mail: jukka.pelkonen@delmac.fi
www.delmac.fi

41.
Puuntyöstökoneet, alumiinintyöstökoneet 
sekä laitteet pintakäsittelyyn ja bioenergian 
hyödyntämiseen Innomacilta.
Tiemestarinkatu 3, 20360 TURKU
myynti@innomac.fi
Puh. 02 777 6517
www.innomac.fi

Keittiöiden työtasot   ..................................................................................  7, 10
Keittiö- ja komerokalusteiden laminaattiovet  ..................................................  7
Keskipakoispuhaltimet  ..................................................................................... 3
Kiinnitystekniikka (BeA)  ................................................................................... 6
Kierresaumasiilot  ..............................................................................................3
Kierrätysteollisuuden koneet   ......................................................................... 41
Koivuliimalevyt  ................................................................................................ 4
Koivusahatavara  ....................................................................................  2, 4, 14
Koivuvanerit  .......................................................................................14, 21, 40
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
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
Lasilaminaatti Crystal  ..................................................................................... 39
Lastulevyt  ......................................................................................... 10, 14, 21
LED-valaisimet  ..............................................................................................  19
Levytuotteet ................................................................................................... 21
Liesikuvut ja -tuulettimet  ..........................................................................  7, 10
Liimat  ........................................................................................................  7, 10
Liimalevyt   ....................................................................................................... 4
Liimapalkkilaitteet  ..................................................................................  22, 24
Liukuovimekanismit ....................................................................................... 19
Liukukiskot  ....................................................................................  7, 10, 11,19
Lukitusjärjestelmät  ........................................................................................ 19
Lukot  .................................................................................................... 7, 11,19
Lämpölaitokset  ................................................................................................ 3
Maalit  ............................................................................................................. 10
Massiivijalopuu  .........................................................................................  4, 27
Massiiviliimalevyt  .......................................................................................... 35
Massiivipuiset aihiot ja valmisosat  ..........................................................  14, 27
Massiiviset puulevyt ................................................................................. 14, 27
Materiaalin siirto- ja käsittelyjärjestelmät ........................................................ 3
MDF-levyt pinnoitetut + pinnoittamattomat ................................ 2, 10, 14, 21
Melamiinikalustelevyt   ................................................................................... 10
Melamiinireunanauhat  .................................................................................. 16
Metallilaatikot  .........................................................................................  10, 19
Metallinilmaisimet  .....................................................................................  8,15
Muovintyöstökoneet  ...................................................................................... 41
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
Peililaminaatti Crystal Mirror .......................................................................... 39
Perinnehelat ..................................................................................................  12
Pinnoituskalvot  .........................................................................................  7, 21
Pintakäsittelyaineet  ................................................................................  10, 38
Pintakäsittelylaitteet  ........................................................................   25, 37, 38
Pintakäsittelylaitteet ja -linjat  ........................................................................ 41
Puuntyöstökoneet   ......................................................................................... 41
Puunjätteenpoistopolttimet   ............................................................................ 3
Puru- ja pölynpoistojärjestelmät ....................................................................... 3
Purunpoistolaitteet ja pikapantaputkistot .................................................  3, 37
Purunpoistojärjestelmät  ......................................................................  3, 26, 37

Purunpoistoputket   ........................................................................................ 26
Puruputkistot  ............................................................................................  3, 26
Putkistojärjestelmät  ....................................................................................... 26
Puulistat  ......................................................................................................... 29
Puulevyt  ......................................................................................................... 16
Puu-, pelletti- ja hakelämmitys   ..................................................................... 41
Puulaatikot  ....................................................................................................  19
Puunjätteenpolttimet ....................................................................................... 3
Puureunaiset laminaattiovet  .......................................................................... 28
Puureunanauhat  ............................................................................................ 16
Puutavarakuivaamot  ...................................................................................... 24
Puuntyöstökoneet ........................................................................................... 37
Pölynpoistojärjestelmät  ............................................................................  3, 26
Pöydänjalustat, sähköiset ja manuaaliset pöytäjärjestelmät  .......................... 19
Rakennus- ja ovihelat  ..................................................................................... 19
Reuna- ja koristeprofiilit  ................................................................................... 7
Raukantex -reunanauhat ................................................................................ 39
Reunanauhat laserkoneisiin  ........................................................................... 39
Reunanauha  ................................................................................................... 39
Reunalistat ja reunalistanauhat  .................................................... 7, 10, 16, 35
Rimaelementit  ................................................................................................. 5
Roiskesuojaksi keittiöön Crystal slim  .............................................................. 39 
Rulo-ovet ja rulojärjestelmät ...........................................................................   7
Rulojärjestelmät mittatilaustyönä .................................................................  39
Räätälöityjä viilu- ja laminaattipintoja ............................................................ 21
Ruuvikuljettimet   .........................................................................................  3,8
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
Sokkelilevyt & seinäliitosprofiilit  .................................................................... 39
Sormijatkoslaitteet  ........................................................................................  24
Sormijatkoslinjat  ............................................................................................ 22
Sulkusyöttimet  ................................................................................................. 3
Suodatinletkut  ................................................................................................   3
Säilytysratkaisut, kalustemekanismit ja saranat  ......................................  19, 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  .................................................................................  1, 24
Toimisto- ja myymälävarusteet  ...................................................................... 19
Tyhjiöpumput ja puhaltimet ............................................................................. 9
Tyvisievistäjät  ............................................................................................... 1, 8
Työkaluhiomakoneet  ........................................................................................ 8
Työkalu- ja ruuvaustarvikkeet  ........................................................................ 19
Vaatekoukut  ..................................................................................................  19
Vaimennetut tuplasivulaatikot  ....................................................................... 10
Valaisimet  ...............................................................................................  10, 19
Valaisimet, valonohjaus ja peilit  ..................................................................... 20
Valumarmorialtaat  ......................................................................................... 10
Vanerit  .......................................................................................... 2, 14, 21, 40
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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29.

35.

36.

38.

39.

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

Puusepäntehdas Mikko Ruhbergillä, 
uusin tuotantoteknologia on valjastettu 
palvelemaan joustavuutta ja laatua. 
Olemme erikois tuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 Lahti
Puh: 03 - 877 877
Fax: 03 - 877 8722
Sähköposti: mruhberg@mruhberg.fi

Kalusteiden valmistuksen ohjelmointiratkaisut
Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE
Puh 040 500 5925
petri.rinta-opas@vertex.fi
www.vertex.fi
https://www.vertex.fi/web/fi/kalusteiden_valmistus

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

Reunanauhaekspertti, laaja valikoima 
reunanauhoja tavallisimpien levy-/laminaatti-
valmistajien levyihin/laminaatteihin.
Oy REHAU Ab
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
KAM Stefan Otthén
puh. +46 704138814 
s-posti stefan.otthen@rehau.com
s-posti helsinki@rehau.com 
https://www.rehau.com/fi-fi

Koivurunkoisten RIGA vanerien
Suomen myyntikonttori
Ilkka Heikkilä
Riga Wood Finland Oy
PL 35
 Hiidenmäentie 18, FI-03101  Nummela
+358 50 495 3685
ilkka.heikkila@rigawood.fi
www.finieris.com

28.
Kalusteovet ja tasot ammattilaisille
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SACA korkealaatuiset maalatut ovet 
•  5 trendin mukaista profiilia nopeana   
    toimituksena varastosta 
•  Kaikki oviprofiilit saatavissa 14 sävyssä   
    matta- ja kiiltäväpintaisena

     KAIKISSA MATTAPINTAISISSA VARASTO-
     OVISSA VESIOHENTEINEN MAALI.


