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VARMISTA NÄKYVYYTESI KESÄLLÄ 
KYSY TARJOUSTA BANNERISTA:
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

Kaarina Julkunen vastaa ilmoitusmarkkinoinnista ja myynnistä, sekä tilauksista.
Kaarinan tavoittaa puhelimitse 050 572 5996, tai kaarina@markkinointivartti.fi

Puuviesti taitetaan suomalaisessa Iisalmen Eco-Printi Oy:ssä,
 jossa sen taitosta vastaa Katja Eskelinen.

Katjan tavoittaa puh. 044 700 5642, tai aineistot@ecoprint.info
Tuula Uitto on Puuviestin päätoimittaja ja julkaisija,

Tuulan tavoittaa puh. 050 464 6777, tai tuula@puuviesti.fi

Puuttuuko yrityksesi 
yrityshakemistosta?

Ota yhteys Kaarinaan,
puh: 050 572 5996 

hoidetaan asia kuntoon.

Saat kaksi kärpästä 
yhdellä ISKULLA; 

NÄKYVYYDEN sekä 
LEHTEEN että NETTIIN.

Puuviestin messunumero ilmestyy viikolla 34 
aineistovaraukset pe 13.8. aineistot viimeistään pe 20.8.
Juttuvinkit & uutiset pitkin kesää; tuula@puuviesti.fi

Puuviestin tiimi 
taittamassa 
Puuviestiä 
painossa.
Kaarina, Katja 
    ja Tuula

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

Lisätuote  ................. 10 € +alv 24 %

Nettinäkyvyys:
linkki omille sivuille  30 € +alv 24 %
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u Pääkirjoitus

Tässä lehdessä

Tulevaisuutta on yhä vaikeampi ennustaa. Voimme toki tutkia ihmisten käyttäyty-
mistä, suhdanteita, poliittisten päätösten vaikutuksia rahoitukseen, vientiin ja ve-
roihin. Keväällä 2020 Iltalehti kertoi jutussaan kesämökkien hintojen pudonneen 
lähes koko 2010-luvun koko maassa jopa kymmeniä tuhansia euroja huippuvuo-
sista, todeten, ettei käännettä ole helpolla odotettavissa. Tietenkin hinta riippuu 
mökin sijainnista, mutta koko Suomessa rantamökkien hinnat ovatkin kallistuneet 
tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Varsinais-Suomessa hinnat nousivat peräti 14 
prosenttia ja ovat nyt keskimäärin 140 000 euroa. Tulevaisuuden muutokset siis 
voivat olla hyvinkin nopeita.

Koronatilanteen heikentyminen viivästyttää talouden nousua Euroopassa, mutta 
Suomi on silti pinnistämässä ensi vuonna takaisin vanhalle kasvu-uralle, kertoo Pel-
lervon taloustutkimus PTT:n kansantalousennuste. Hinnoissa koetaan tänä vuonna 
selkeä piikki. Talouskasvu ja elvytyksen vaikutukset pienentävät julkisen talouden 
alijäämää selvästi ensi vuonna. Työllisyyden nostaminen vaatii laajaa toimenpide-
pakettia. Tämän vuoden kasvuksi ennustetaan 2,5 prosenttia ja ensi vuodelle 3,5 
prosenttia, mutta epävarmuus on edelleen suurta.

Toinen koronakevät näyttää avoimien työpaikkojen näkökulmasta huomattavasti 
valoisammalta kuin vuonna 2020. Esimerkiksi maaliskuussa Duunitorilla julkais-
tiin 52 prosenttia enemmän työpaikkailmoituksia kuin vuosi sitten. Ongelma on 
enemmän siinä, ettei kysyntä kohtaa tarjontaa. Työttömiä oli Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 helmikuussa 220 000 (virhemarginaali 
±22 000), mikä oli 35 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 
129 000 ja naisia 91 000. Työttömyysaste oli helmikuussa 8,1 prosenttia, kun se 
vuotta aiemmin oli 6,9 prosenttia. Tarvitsemme töiden osaajia, mutta koronavuo-
si on vaikeuttanut myös koulutusta ja opiskelijoiden elämää. Etäopetus ei ole su-
junut kaikilla aloilla kovinkaan mallikkaasti, oppilaita on pudonnut opiskelutahdis-
ta ja valmistumiset viivästyvät.

Tässä lehdessä esillä ovat pintakäsittelyyn liittyvät ratkaisut, jolla onkin ratkaiseva 
merkitys puun käyttöä lisättäessä. Myös puunhankintaa sivutaan. Puualan opiske-
lijoiden tarinoita julkaisemme jokaisessa lehdessä. Seuraavaa lehteä suunnittelem-
me jo nyt, se on vahvasti Puumessujen teemanumero.

Toivottavasti myös pääsemme aloittamaan vahvasti uuden koronan jälkeisen ajan. 
Puuteollisuus aloittaa sen perinteisillä Puumessuilla Jyväskylässä syyskuun alus-
sa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että messut pidetään. Ihmisillä on ikävä kohtaa-
misia ja tapaamisia. Vuosi virtuaalielämää nostaa messujen kaltaiset kohtaamiset 
uuteen arvoon. Koronaennusteet ovat varovaisen optimistisia. Rokotekattavuus li-
sääntyy ja pikkuhiljaa rajoitteita puretaan. Josko se tästä!

Hyvää kesää ja tapaamisiin messuilla!
Tuula Uitto Päätoimittaja

Yhteistyössä: www.puuteollisuusyrittajat.fi •  www.puuseppamestarit.fi 
www.propuu.fi  •  www.madeinfinlandshop.fi • www.visaseura.fi
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Alajärveläisellä Kujakon Oy:llä on ollut vii-
me vuosina erityisen paljon hirsitalopuo-
len linjojen valmistukseen liittyviä projek-
teja. Puurakentaminen ja erityisesti hirsi-
talorakentaminen on jatkanut kasvuaan. 

- Tämän vuoksi hirsitalotehtaat ovat in-
vestoineet viime vuosina kasvavalla vauh-
dilla. Kysynnän kasvun seurauksena myös 
laitteet ja linjat, joilla hirsiä valmistetaan, 
on tullut yhä tärkeämmäksi, toimitusjoh-
taja Jouni Kujala sanoo.  Hirsilinjat ovat 
tänä päivänä hyvin joustavia ja mukautu-
via sen hetkiseen tarpeeseen.

- Automaation ja erilaisten optimointioh-
jelmien yhteensovittaminen on aina vaan 
tärkeämpää. Täten saadaan esimerkiksi 
hirsiaihion hukkaprosentti minimoitua. 
Erilaisten erikoistyöstöjen osuus kasvaa 
myös jatkuvasti, hän jatkaa. Kujakon Oy 
tarjoaa hirsitalorakentajille kokonaispal-
velua, johon kuuluvat linjakokonaisuuk-
sien suunnittelu, valmistus, asennus, 
käyttöönotto, koulutus ja huolto. 

- Toimittamamme linjakokonaisuudet kä-
sittävät muun muassa höylälinjat, vanne-

sahalinjat, hirrentyöstölinjat, sormijatkos-
linjat, paketointilinjat, liimapalkkipuristin-
linjat, maalauslinjat ja CLT-levylinjat, Ku-
jala luettelee. Kujakon Oy:n päätuotteet 
ovat olleet yrityksen perustamisesta al-
kaen sahatavaran jatkojalostukseen liitty-
vien laitteiden valmistus. 

- Joustavana yrityksenä meillä on mah-
dollisuus kuunnella tarkalla korvalla asi-
akkaan tarpeita ja kehityssuunnitelmia, 
ja siten toteuttaa ratkaisut, jotka palve-
levat pitkään asiakkaan tuotantoa, Kuja-
la sanoo. 

Tuotantoa laajennettu 
Yrityksessä on tehty tuotantoon pari laa-
jennusta vuosien saatossa. Hallin tuotan-
totilaa on laajennettu ja reilut kymmenen 
vuotta sitten rakennettiin oma pintakäsit-
telyosasto. Tilaa on tällä hetkellä käytös-
sä noin 2500 neliötä. 

- Olemme pitäneet yrityksemme alusta 
lähtien joustavana ja sen hetkiseen kysyn-
tään vastaavana. Tiettyjä toimintoja olem-
me ulkoistaneet, kuten koneistuksen sekä 
sähköistyksen ja automaation. Yhteistyö 

näiden osalta perustuukin pitkäaikaiseen 
luottamukseen, Kujala kertoo. Tuotekehi-
tyspuolella yrityksellä on myös pitkäai-
kainen yhteistyökumppani, jonka kanssa 
yhteistyö sujuu saumattomasti. Näin eri 
alojen asiantuntijoiden hyödyntämisellä 
ja uusimpien käytettävissä olevien tekno-
logia tietojen ja laitteiden avulla saadaan 
asiakkaille paras mahdollinen lopputulos.

- Olemme kartoittaneet asiakkaan ke-
hitystarpeet heidän omassa tuotannos-
saan ja siten hakeneet tärkeimpiä kohtei-
ta tuotannon tehostamiseen sekä kapasi-
teetin nostoon, Kujala esittelee. Laitteiden 
ja linjojen rakentaminen on kokonaisval-
taista asiakkaan tarpeisiin perehtymistä. 
Hirrentyöstölinjan toimittaminen taloteh-
taalle vaatii koko valmistusprosessin tun-
temusta. 

- Eli kuinka hirsiaihioniput tuodaan linjan 
alkupäässä laadutuspisteelle ja sitä kaut-
ta merkkauksien, ja eri työstöjen kautta 
valmiiksi kappaleeksi ja lopuksi paketoin-
tiin valmiiksi asiakaspaketiksi. 

Hirsilinjat ovat tänä päivänä 
joustavia ja mukautuvia
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Honkarakenne Oyj 
uusi hirsilinjansa

Honkarakenteen Karstulan tehtaan uusi 
hirrentyöstölinja otettiin käyttöön vuoden 
2020 syksyllä. Kujakon Oy toimitti koko-
naisuudessaan uuden linjaston pois lu-
kien poraus / salvostusyksikön sekä Hun-
degger pääkoneet. Hirsilinjalle paketit toi-
mitettiin valmiiksi höylättynä jo aiemmin 

toimitetusta hirsihöyläämöstä. Linjan al-
kupäässä paketit puretaan alipainenosti-
men avulla yksittäiskappaleiksi, mistä ne 
jatkavat laadutuspisteen kautta hirren-
työstökoneille.

Laadutuspisteellä ohjelma tallentaa kaik-
ki tiedot omaan tietokantaansa, josta ne 
lähetetään eri työstökoneille itsenäisesti. 
Linjalla on monipuoliset ajomahdollisuu-
det eri työstökoneiden välillä. Näin saa-

daan joustavuutta tuotannon eri vaihei-
siin. Valmiiksi työstettyjen kappaleiden 
siirto paketointipisteille siirtyy automaat-
tiisesti ennalta määriteltyjen pakkaustie-
tojen perusteella

Teksti: Tuula Uitto

Kuvat: Kujakon Oy, HONKA

Kujakon Oy on perustettu 
vuonna 1999. Se on osa-
keyhtiö,  jonka kotipaikka on 
Alajärvi, ja pääasiallinen toi-
miala on puuntyöstökoneet 
ja sahakoneet. 

Yhtiön toimitusjohtaja on 
Jouni Tapani Kujala.

Kujakon Oy suunnittelee 
ja valmistaa mekaanisen 
puunjalostusteollisuuden 
jatkojalostuslaitteita. 

Kujakon Oy tarjoaa
kokonaispalvelua, johon 
kuuluvat linjakokonaisuuk-
sien suunnittelu, valmistus, 
asennus, käyttöönotto, 
koulutus ja huolto. 

Hirsiniput puretaan nipuista alipainenostimen avulla, 
mistä hirsiaihiot siirtyvät optimointipisteelle.
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Knot filler oksantäytemassat ja työkalut 
       Saatavilla useita eri värejä. 

  

 Puh. 06 232 1043 

 info@kiinnike-heinonen.fi 

 www.kiinnike-heinonen.fi 
 

+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!  

Hannu Mennala:

Kyllä me lähdemme siitä, 
että messut pidetään syksyllä

u  Pintakäsittely

Tervetuloa Pohjoismaiden tärkeimpään puualan tapahtumaan

YLI 30 VUOTTA 
PUUTEOLLISUUDEN YTIMESSÄ

Messuilla mukana mm.:

Lisätiedot ja 
osastovaraukset:

www.puumessut.fi

UROKET OY

Puumessut on kokoamassa koko toimialan yritykset ja ammattilaiset 
syksyllä Jyväskylään 8.–10.9.2021. Odotukset ovat suuret, koko ta-
pahtuma-ala odottaa maan covid-19 rokotekattavuuden nousua riit-
tävälle tasolle, jotta tapahtumia pystytään järjestämään.
Puu 2021 -messuista vastaava Jyväskylän Messut Oy:n myyntipääl-
likkö Hannu Mennala uskoo, että tapaamistilaisuudet ovat korona-
pandemian jälkeen arvossaan.
- Ihmisillä on kova paine ja ikävä tapaamisia, todellisia kohtaamisia 
lähes vuoden etäelämän jälkeen, hän sanoo. Puumessut ovat nii-
tä harvoja alan messuja, jotka ovat välttyneet koronapandemian ai-
heuttamilta siirroilta.
- Tapahtuma-ala katsoo, että syyskuussa pystytään jo normaalisti 

järjestämään tapahtumia, ja siihen uskomme myös me Jyväskylän 
messuilla, Mennala sanoo. Messujen yleisenä teemana on puuteolli-
suus ja ympäristö, millä halutaan korostaa, että nyt olemme tekemi-
sissä ympäristöystävällisen ja hiiltä sitovan puumateriaalin kanssa.
- Puumessujen tarkoitus on viedä alaa eteenpäin ja kertoa, miten 
hienon materiaali puu on. Esillä on myös huipputeknologiaa, jol-
la saadaan nostettua puun jalostusastetta ja vähennetään hukkaa, 
Mennala esittelee. 
Messut järjestetään kahdessa hallissa Paviljongissa ja tällä hetkel-
lä näytteilleasettajien lista on vakuuttava.

- Olemme toki tyytyväisiä, mutta lisääkin mahtuu, Mennala sanoo. 
Edellisillä messuilla tehtyjen palautteiden myötä ensimmäisen päi-
vän messut alkavat vasta puolenpäivän aikaan jatkuen suoraan illan 
kutsuvierastilaisuuteen, jossa julkistetaan perinteisesti uutuustuote-
kilpailun voittaja. Messuilla on lisäksi kaksi tapahtumalavaa, jois-
sa on joka päivä tietoiskuja ja eri alojen ammattilaisia puhumassa. 
Tähän mennessä puhujista on julkaistu jo tulevaisuudentutkija Esko 
Valtaoja, futuristi Perttu Pölönen ja tietokirjailija Maija-Riitta Ollila.
Puuviestin -messu teema ilmesyy elokuussa. Aineistoja ja juttuvink-
kejä voi toimittaa jo nyt osoitteeseen: aineistot@puuviesti.fi

”Yli 30 vuoden ajan puualan näyteikkunana toiminut 
tapahtuma keskittyy puuteollisuuden tekniikkaan, 
puusepänteollisuuteen ja puuntyöstöteknologiaan” 

fi

KESÄLUKEMISTA 
KAVERILLE! 

 Kenelle haluaisit LAH-
JOITTAA Puuviestin 
uusimman numeron?
Lähetä meille osoite: 

aineistot@puuviesti.fi 
niin me lähetämme 

ILMAISEN Puuviestin 
näytenumeron lahjaksi.

Puuviesti.fi -puusepänteollisuuden 
ja puuseppien ammattilehti
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www.erpahvityo.fi

OY NOVO WOOD LTD
Tiiriskankaantie 3

15860 Hollola, Finland

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

www.novowood.fi

Puu
MDF- ja HDF-levyt

Puulevyt Vanerit

Lastulevyt Sisustuslevyt

Laminaatit

Jalopuut

Kattava tuotevalikoima

-pitää tuntea-

Levynpaloittelu & aihiointipalvelu

OVI-HOLLOLA
Höylätuotteet Kalusteovet Puusepänpalvelut

L a a d u k a s t a  p u u s e p ä n p a l v e l u a  m i t t a t i l a u s t y ö n ä

Suomalaista puusepäntyötä
Vakio- tai erikoismittaovet

Reunanauhoitukset hot-air (nollasauma)/pur
CNC-työstöt ja höyläykset

Televisiotie 5, 15860 Hollola
Puh. +358 3 872 840
myynti@ovihollola.fi
w w w . o v i h o l l o l a . f i
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Tikkurilan tuotetarjonta puu-
sepänteollisuudelle on laaja, 
se kattaa maalit, lakat sekä 
kuullotteet. Ratkaisuja on se-
kä vesi- että liuotinohenteisi-
na, ja valikoimasta löytyy mm. 
katalyyttimaaleja, UV-tuottei-
ta, polyuretaanituotteita, 1- ja 
2-komponenttituotteita.  
- Yritykset voivat tilata Tikkuri-
lan tuotteita suoraan Tikkurilan 
myyntitoimistosta tai jälleen-
myyjäverkoston kautta, kertoo 
myyntijohtaja Jukka Lähde. Ti-
lattaessa suoraan Tikkurilasta, 
tulee asiakkaan tietää, mitä 
tuotetta hän on hankkimassa.
- Mikäli asiakkaalla on tiedos-
sa vain käyttökohde, kannat-
taa kohteeseen soveltuva tuo-
te ensin selvittää Tikkurilan 
teollisuusmaalimyynnin edus-
tajien kanssa, Lähde neuvoo. 
Jälleenmyyjäverkoston kautta 
ostettaessa tuotteita, paikalli-
nen jälleenmyyjä on koulutet-
tu Tikkurilan tuotteisiin ja aut-
tamaan asiakkaita tuotteiden 
valinnassa. Tikkurilan tuotteil-
la on runsaasti erityisen hyviä 
ominaisuuksia. 
- Tuotteista löytyy varmasti kai-
kille asiakkaille sopiva tuote, 

joka auttaa heitä optimoimaan 
tuotannon, Lähde jatkaa. Etuja 
saavutetaan esimerkiksi tuot-
teiden nopealla kuivumisajal-
la, kellastumattomuudella, 
kestävyydellä ja formaldehy-
divapaalla koostumuksella. Eri 
käyttökohteissa vaaditaan eri 
ominaisuuksia, ammattitaitoi-
set edustajat osaavat suositel-
la oikeaa tuotetta oikeaan paik-
kaan ja vielä siten että maa-
laustyö on sujuvaa, eikä aikaa 
mene hukkaan.
Puurakentamisen suosio kas-
vaa koko ajan ja myös maali-
teollisuus tukee puurakentami-
sen kasvua kehittämällä maali-
ratkaisuja puurakenteille. 
- Oikeilla tuotteilla puu säilyy 
pidempään hyvässä kunnos-
sa, niin esteettisesti kuin ra-
kenteellisesti. Kannustamme 
ottamaan rohkeasti yhteyttä 
Tikkurilaan tai kattavan jakeli-
javerkostomme edustajiin sopi-
vien tuotteiden valintaa varten, 
Lähde suosittaa. 

Ympäristöasiat 
otetaan vakavasti
Tikkurila pyrkii vähentämään 
haitallisten ja fossiilisten ai-

neiden osuutta tuotteissaan vä-
hentämättä kuitenkaan tuottei-
den suojaavia ominaisuuksia, 
tai lisäämättä pintojen suo-
jaamiseen tarvittavan maalin 
määrää.
- Tuotekehityksessä pyrimme 
vähentämään haitallisia aines-
osia ja korvaamaan ne kestävil-
lä vaihtoehdoilla sekä huomioi-
maan elinkaariajattelun. Elin-
kaariajattelun ja käsiteltyjen 
pintojen ympäristötehokkuu-
den perinpohjainen ymmärtä-
minen auttavat meitä kehittä-
mään tuotteita, jotka eivät vain 
siirrä ympäristövaikutuksia ar-
voketjun eri vaiheiden, tai eri 
ympäristöhaittaluokitusten vä-
lillä, vaan jotka tuottavat todel-
lisia nettohyötyjä ympäristö-
vaikutusten kokonaisuudessa, 
Lähde summaa. Tikkurila on 
sitoutunut YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteisiin, ja vastuul-
lisuus sekä ympäristöasioiden 
huomioiminen kattaa koko toi-
minnan, aina uusiutuvien ener-
gialähteiden hyödyntämises-
tä kierrätettyjen pakkausmate-
riaalien lisäämiseen ja veden-
kulutuksen vähentämiseen.  
Tikkurila on myös edelläkävi-

jä vesipohjaisten maalien ke-
hityksessä. Vuonna 2020 Tik-
kurila toi markkinoille uusia 
tuotteita puupinnoille, joiden 
pääainesosana on Tikkurilan 
itsevalmistama biopohjainen 
sidosaine.
- Tällä hetkellä Tikkurilalla on 
jo yli 300 ekomerkittyä tuo-
tetta, joille on myönnetty kan-
sainvälinen, tai kansallinen 
ympäristömerkki (esim. EU 
Ecolabel, Joutsenmerkki), al-
lergia- tai astmamerkki tai vä-
häpäästöisyyttä mittaava ra-
kennusmateriaalien päästö-
luokitus M1, Lähde luettelee. 
Tikkurila on myös Green Buil-
ding Council Suomi ry:n jäsen, 
ja tuotteitamme on saatavissa 
mm. LEED ja BREEAM-luoki-
tuksiin. Ensimmäiset ympäris-
töilmoitukset (EPD, Environ-
mental Product Declaration) 
julkaistiin ulkokäyttöön tarkoi-
tetuille teollisille puupinnoit-
teille. 

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Tikkurila

Tikkurila on pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeim-
pien laatuvaatimusten mukaisesti. Yritys tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle maali- ja pinnoitus-
tuotteita sekä pinnoitusjärjestelmiä sisustukseen ja ulkopinnoille. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa värit ja sävy-
tyksen, maalausohjeet sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut. Tikkurila kehittää vuosikymmenten kokemuksella 
tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaille ajan ja sään kestävää laatua. Tikkurila on kestävän maalaamisen, 
pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä – ja kantaa tämän roolin vastuullisesti. Tikkurila 
edistää työllä ja tuotteilla kestävää kauneutta, ihmisten hyvinvointia ja pintojen pidempää 
käyttöikää hyödyntäen kestävästi luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja.

Parhaat pintakäsittelytuotteet 
asiantuntijan kanssa suunnittelemalla

u  Pintakäsittely



99WWW.PUUVIESTI.FI

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!

Olsan valikoima pintakäsittelyyn puuse-
pänteollisuudelle on monipuolinen. Hi-
omakoneiden lisäksi pintakäsittelyyn löy-
tyvät ruiskuautomaatit ja kuivausuunit se-
kä vesiohenteisille aineille että UV -aineil-
le. 

- Meiltä löytyvät ratkaisut yksittäisestä 
maalauskaapista aina isoon automatisoi-
tuun maalauslinjaan, tai maalausrobot-
tiin. Tarjoamme toimittamillemme laitteil-
le täyden huolto ja kunnossapitopalvelun, 
kertoo Lauri Luukkonen Olsalta. Valikoi-

masta löytyvät pintakäsittelyratkaisut 
kaikkiin kokoluokkiin yksittäisistä mittati-
laus maalauskaapeista ja eX-poistopuhal-
timista automatisoituihin Venjakob maa-
lauslinjoihin ja helposti ohjelmoitaviin 
Lestan maalausrobotteihin, jotka soveltu-
vat niin märkä- kuin pulverimaalaukseen.
- Varastostamme löytyvät heti toimituk-
seen yleisimmät maalauskaapit ja eX-pu-
haltimet, Luukkonen jatkaa. Kyseiset kaa-
pit soveltuvat niin pienille kuin isoillekin 
yrityksille. Kaappien lisäksi toimitamme 
asiakaslähtöisesti räätälöidyt pintakäsit-
telykokonaisuudet erilaisin maalausau-
tomaatein, robotein ja kuivausratkaisuin. 
Hyvä ja luotettava huoltopalvelu on ratkai-
seva osa koko palvelukonseptiamme. Tä-
mä sama koskee myös toimittamiamme 
pintakäsittelyratkaisuja. Tarjoamme niihin 
täydelliset huolto ja varaosapalvelut lait-
teiden koko käyttöiän ajalle.
Pintakäsittelyyn löytyy ruiskuautomaatit 
ja kuivausuunit, niin vesiohenteisille ai-
neille että UV -aineille. Automaattien li-
säksi valikoimasta löytyy myös yksittäiset 
maalauskaapit ja eX-puhaltimet.  
Teksti: Tuula Uitto

Olsan pintakäsittelyvalikoima on 
monipuolinen

u  Pintakäsittely
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Uula maalit ja pintakäsittelyaineet sisä- 
ja ulkopuupinnoille valmistetaan käsi-
työnä Suomessa. Hengittävät ja muovit-
tomat maalit valmistetaan uusitutuvis-
ta luonnon öljyistä. Ammattilaisille Uu-
la maalien tarjonta on laaja.
Laadukas ja monipuolinen iNTO ja iLO-
NA -sisämaalivalikoima tarjoaa koti- 
ja ammattimaalareille mahdollisuuden 
päästöttömään sisämaalaukseen. Tuo-
teperheen peittävät ja kuultavat maalit 
kuuluvat rakennusmateriaalien päästö-
luokkaan M1. Maalit ovat vesiohenteisia, 
hajuttomia, nopeasti kuivuvia ja niillä on 
hyvä kulutuksen- ja pesunkestävyys, ker-
too toimitusjohtaja Susan Äijälä. Muo-
vittomat ja päästöttömät maalimme ovat 
turvallisia maalarille, asukkaalle ja puu-
rakenteelle.
- Sisämaalimme ovat sävytettävissä 
omien värikarttojemme lisäksi yleisim-
pien värikarttojen peittäviin tai kuulta-
viin sävyihin, Äijälä jatkaa.
- Olemme aina kiinnittäneet huomiota 
maaliemme tuote- ja käyttöturvallisuu-
teen, ekologisuuteen sekä mahdollisim-
man pieneen ympäristökuormitukseen. 

Nyt rakennamme Ekokompassi-ympä-
ristöjärjestelmää ja selvitämme lisää toi-
menpiteitä, joilla voimme vielä vähentää 
ympäristövaikutuksiamme ympäristölu-
pauksemme mukaisesti, Äijälä esittelee.
- Olemme valmistaneet hengittäviä ja 
muovittomia maaleja ja pintakäsittely-
aineita yli 40-vuoden ajan. Maalimme 
ovat täydellinen valinta, kun halutaan pi-
tää huolta elävästä ja luonnollisen kau-
niista puupinnasta.
Maaleja voi tilata verkkokaupasta tai 
hankkia Uulan jälleenmyyjiltä ympäri 
Suomen. 
- Verkkokaupastamme tilattaessa toimi-
tusaika on 3–5 arkipäivää. Rekisteröi-

tymällä verkkokauppamme yritysasiak-
kaaksi saa yritysedun käyttöönsä. Myös 
jälleenmyyjämme myyvät tuotteitamme 
myymälöiden lisäksi verkkokaupoissa.
Uula referensseistä löytyy nimekkäitä 
kohteita, joista merkittävimpiä ovat Ver-
saillesin palatsi ja Louvren taidemuseo. 
Maalit valittiin näiden Ranskan historial-
lisien arvokohteiden restaurointimaaleik-
si pitkän ja vaativan tuotetestauksen ja 
laaduntarkkailun jälkeen. Myös koti-
maan referensseissä on upeita historial-
lisia arvokohteita, kartanoita ja kirkkoja 
sekä arkkitehtien suunnittelemia uudis-
rakennuksia.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Uula

Ympäristöystävälliset Uula 
maalit sopivat puupinnalle

Maalimme ovat muovittomia ja hengittäviä, 
kertoo toimitusjohtaja Susan Äijälä”. 

Uula maaleissa ei käytetä muovisideaineita, mikä on puurakenteen kannalta kaikkein paras ratkaisu. Maalit 
jättävät puupinnan hengittäväksi, jolloin kosteus pääsee poistumaan rakenteista. Näin puupinta ei vahingoitu 
eikä lahoa. Uula maaleissa on huomioitu tuotteiden valmistuksessa pintakäsiteltävien materiaalien vaatimuk-
set, tuoteturvallisuus sekä ympäristövaikutukset. Maalit sopivat niin perinne- kuin uudiskohteiden maalaami-
seen, entisöintiin, remontointiin ja sisustamiseen. 

u  Pintakäsittely
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RTV-Yhtymän motto on tuoda palvelua, 
osaamista ja valikoimaa asiakkaille. Tä-
tä mottoaan yritys toteuttaa edelleen kun-
nianhimoisesti. RTV:llä on laaja, nyt 39 
myymälän myymäläverkosto, joista saa 
apua nopeasti ja paikallisesti. 

- Lisäksi Kone- ja pintakäsittelyosastom-
me palvelee Riihimäeltä käsin kaikkia 
puusepänteollisuuden yrityksiä ympäri 
Suomea. Oma kuljetuskalustomme var-
mistaa joustavan ja tehokkaan logistiikan, 
listaa tuotepäällikkö Jussi Tapola RTV:ltä.

Valikoima kattaa erittäin laajasti puu-
sepänteollisuuden pintakäsittelylaitteet 
ja –aineet, työvälineet ammattilaisil-
le sekä henkilösuojaimet. Laadukkaiden 
Sames-Kremlin pintakäsittelylaitteiden li-
säksi RTV:ltä saa maailman suurimpien 
pintakäsittelyainevalmistajien, kuten 
Akzo Nobel ja Teknos, tuotteet.

- Lisäksi maahantuomiemme erikoispin-
takäsittelyaineiden valmistajien tuotteet, 
esimerkiksi Hesse-Lignal ja Morrells, laa-
jentavat valikoimaa entisestään auttaen 
meitä palvelemaan asiakkaitamme mah-
dollisimman laajasti sekä tarjoamaan rää-
tälöidyt ja optimoidut ratkaisut heille, hän 
jatkaa.

Asiakas etusijalla
Pintakäsittelyprosessi on periaatteessa 
riippuvainen neljästä elementistä; käsitel-
tävästä materiaalista, pintakäsittelijästä, 
pintakäsittelylaitteistosta ja pintakäsitte-
lyaineesta. Näiden eri osasten linkittymi-
nen toisiinsa ja tämän asian ymmärtämi-
nen edesauttaa hyvin merkittävästi tulok-
sekasta lopputuotetta.

- Asiakkaalle optimoidulla pintakäsitte-
lylaitteistolla ja asiakkaan tarpeisiin rää-
tälöidyillä pintakäsittelyaineilla saavute-
taan kustannustehokkaasti lopputuote, 
jolla puuteollisuusyrittäjällä on mahdolli-
suus olla kilpailukykyinen nyt ja tulevai-
suudessa, Jussi Tapola sanoo. 

- Kehitämme toimintaamme vastaamaan 
eri asiakasryhmiemme tarpeita jatkuvas-
ti, Tapola jatkaa.

Hän toivoo asiakkaiden olevan rohkeas-
ti yhteydessä, jos pintakäsittelyprosessis-
sa on jotain, isoa tai pientä, viilauksen 
tarvetta. 

- Yhdessä löydämme ratkaisut parempaan 
huomiseen, hän lupaa

Ympäristöasiat keskiössä
Jussi Tapolan mukaan liuotteiden vähen-
täminen pintakäsittelyaineissa on ehkä 
näkyvin asia, mitä pintakäsittelypuolella 
on tehty ympäristöasioissa, mutta usein 
vähemmän ajateltu asia on kestävyys.

- Puumateriaali, joka on pintakäsitelty hy-
vin aikaa kestäväksi, on itse asiassa erit-
täin suuri ympäristöteko itsessään, hän 
toteaa.

RTV-Yhtymän laaja myymäläverkosto 
palvelee 36 paikkakunnalla

RTV-Yhtymä Oy on vuonna 
1951 perustettu maan johtava 
maali- ja pintamateriaalituot-
teiden erikoisliike - suomalai-
nen perheyritys. Yrityksellä on 
39 myymälää 36:llä eri paikka-
kunnalla ja se työllistää noin 
650 henkilöä. 

u  Pintakäsittely
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Teknoksen pinnoiteratkaisut soveltuvat 
puusepänteollisuuden eri tuoteryhmille, 
kuten ikkunoille, oville, listoille, panee-
leille, lattioille ja kalusteille. 

- Tuotteemme ovat suurelta osin joko ve-
siohenteisia tai liuotteettomia. Sävyjä ja 
värejä on lukematon määrä, lisäksi tek-
nisen palvelumme kautta on saatavana 
asiakaskohtaisia, räätälöityjä sävyjä, ker-
too teknisen palvelun asiantuntija Jussi 
Järvinen. 

- Tuotteidemme soveltuvuus toivotulle levi-
tysmenetelmälle räätälöidään yhdessä asi-
akkaan kanssa. Tämä voidaan toteuttaa 
testimaalamalla tuotetta joko Teknoksen 
koulutuskeskuksessa tai asiakkaan omis-
sa tiloissa, Järvinen tuo esiin.

- Meille on tärkeää, että pystymme palve-
lemaan asiakasta kokonaisvaltaisesti. Par-
haiten voimme auttaa silloin, kun meillä 
on pintakäsiteltävästä kohteesta mahdol-
lisimman paljon tietoa, kuten puumateri-
aali, haluttu levitysmenetelmä, vaatimus 
säänkestävyydelle, kuinka vastuullinen 
pinnoitteen on oltava ja niin edelleen. 

Lisätietoa tuotteista ja maalausjärjestel-
mistä saa parhaiten ottamalla ensin yh-
teyttä paikalliseen Teknos-myyntiedusta-
jaan, Järvinen neuvoo.

Vesiohenteiset 
tuotteet vastuullisia

Vesiohenteiset tuotteet ovat lähtökohtai-
sesti helppokäyttöisiä, kustannustehok-
kaita ja vastuullisia. Erillisiä liuottimia ei 

tarvita ja maalauslaitteiden pesukin hoi-
tuu vedellä. Lisäksi vesiohenteisen tuottei-
den tekniset ominaisuudet, kuten pinnan 
mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä 
nopea kuivumisaika kehittyvät jatkuvas-
ti. Pinnoitteissa pyritään tulevaisuudessa 
mahdollisimman alhaisiin VOC-päästöihin 
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja vastuul-
liseen elinkaariajatteluun. 

- Erittäin hyvää kestävyyttä vaativille pin-
noille tarjoamme erilaisia tuoteteknologioi-
ta. Vesiohenteiset ja liuotteettomat, UV- 
valon avulla kovettuvat TEKNOLUX AQUA 
ja UVILUX -tuotteet levitetään ruiskumaa-
lamalla, mutta pinta kovetetaan vaakalin-
jastolla. UV-tuotteet soveltuvatkin parhai-
ten esimerkiksi portaille, ikkunapuitteille 
ja -karmeille, kalusteoville sekä listateol-
lisuuteen. Tuotteilla saavutettavien pin-
taominaisuuksien, nopeiden läpimenoai-
kojen ja kustannustehokkuuden ansiosta 
niiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi 
viime vuosina, Järvinen kertoo. Teknoksen 
sveitsiläinen tytäryhtiö Feyco Treffert täy-
dentää tuotevalikoimaa korkealuokkaisilla 
kalusteteollisuuden pinnoitteilla. 

Osana yritysvastuutaan Teknos on sitoutu-
nut elinympäristön suojeluun ja kestävien 
ratkaisujen tarjoamiseen.  

- Vahva panostus tuotekehitykseen mah-
dollistaa kehittämään sellaisia tuotteita, 
teknologiota ja palveluita, joiden kokonais-
vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat 
mahdollisimman pienet, Järvinen esitte-
lee. Lisäksi Teknos pyrkii lisäämään uusiu-
tuvien raaka-aineiden osuutta pinnoitteis-

saan ja parantamaan niiden pitkäaikais-
kestävyyttä.

- Jos olet tilaamassa ensimmäistä kertaa, 
ole yhteydessä paikalliseen myyntiedus-
tajaan tai lähimpään Teknoksen tuotteita 
myyvään jälleenmyyntiliikkeeseen. Tilaus-
sopimukset räätälöidään jokaiselle asiak-
kaalle erikseen, hän vinkkaa. Teknoksen 
sopimusasiakkaana voit tilata tuotteet 
myyntipalvelumme kautta joko puhelimit-
se tai sähköpostitse päivittäin. Voit jättää 
tilauksen myös paikalliselle myyntiedus-
tajallesi.

Teksti: Tuula Uitto

Kuvat: Teknos

Teknisen palvelun 
asiantuntija Jussi 
Järvinen suorittaa 
asiakaskohtaisia 
testimaalauksia sekä 
valmistaa tilauksesta 
pinta- ja sävymalleja.

Kotimaista laatua ja loistavaa 
palvelua kaikessa pintakäsittelyssä

Teknoksen
 teknologia- ja koulu-

tuskeskus Galluksessa 
tuotetestauksiin voidaan 

käyttää esimerkiksi 
ruiskuautomaattia.

Teknos on vuonna 1948 pe-
rustettu suomalainen maa-
linvalmistaja ja yksi Suomen 
suurimpia perheyrityksiä. 
Läheinen yhteistyö asiakkai-
den kanssa on ollut yrityk-
selle aina erittäin tärkeää. 
Valikoimaan kuuluu tekni-
sesti edistyksellisiä maaleja 
ja pintakäsittelyaineita niin 
valmistavan teollisuuden, 
rakennusalan ammattilais-
ten kuin kotimaalareiden 
käyttöön.

u  Pintakäsittely
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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

Innomac tarjoaa pintakäsitte-
lyyn maailman selkeän mark-
kinajohtajan CEFLA:n tekno-
logiaa. 

Cefla kehittää määrätietoisesti 
teknisiä ratkaisuja ja uusia tek-
nologioita yhdessä alan toimi-
joiden kanssa. 

Ceflan tuotekehityspanokset 
ovat edelleen korkealla tasol-
la samalla, kun monet muut 
valmistajat ovat niitä joutu-
neet vähentämään. Imolassa  
sijaitsevissa nykyaikaisissa la-
boratorioissa Ceflan strategia 
on testata asiakkaiden proses-
si jo tarjousvaiheessa oikeilla 
teollisuuden laitteilla ja asiak-
kaan maaleilla  näin varmistu-
taan prosessien ja ratkaisui-
den toimivuudesta, esittelee 
tuotepäällikkö Timo Rantanen 
Innomacilta.

Moni ajattelee, että pintakä-
sittely on pakollinen paha, jo-
ka kuitenkin määrittää ostajan 
ensivaikutelman ja antaa tuot-
teelle sen laadun kannalta elin-
tärkeän suojan. 

- Nykyisin tarjolla olevalla edis-
tyneillä levitystekniikoilla saa-
daan kaikkien pintakäsittely-
aineiden parhaat ominaisuu-
det kuitenkin hyödynnettyä 
täysimääräisesti ja tehokkaas-
ti, Rantanen jatkaa.

Pintakäsittely palvelut ovat tä-
nä päivänä kokonaisvaltaisia. 

- Innomacin tuotevalikoimasta 
löytyy ratkaisut kaikkiin puu-

teollisuuden pintakäsittelyyn 
liittyviin tarpeisiin: ruiskuauto-
maatit, robottiratkaisut, telele-
vitys, verholevitys, alipainele-
vitys, kuivausuunit, UV-uunit, 
kuljetinjärjestelmät sekä edis-
tykselliset tuotannon ohjaus / 
seuranta -järjestelmät, Ranta-
nen luettelee.

- Myymme tänä päivän ko-
konaisvaltaisia ratkaisuja yri-
tysten pintakäsittelytarpei-
siin. Konekantamme on laaja 
ja keskustelemme aina myös 
maalitoimittajien kanssa, mi-
kä maali sopii parhaiten ku-
hunkin tilanteeseen ja konee-
seen, Rantanen jatkaa

Uutuus digitaalinen 
printtaus
Teollinen digitaalinen tulostus 
muuttaa radikaalisti teollisuu-
den painotuotteiden valmistus-
ta. Nykyään teollisuus-, koris-
te- ja toiminnalliset painotuot-
teet vaativat tehokasta massan 
räätälöintiä, johon digitaali-
nen painatus tarjoaa merkittä-
viä etuja.

- Digitaalisen painamisen ke-
hitys on tärkeä, koska sillä on 
keskeinen rooli sisustuspinto-
jen muokkauksessa, olipa ky-
symys sitten asuin- ja työsken-
telypaikkojen puulattiapinnois-
ta, huonekaluista, jalkalistois-
ta ja lasista kuitusementtiin, 
keramiikkaan, muoviin ja pak-
kauksiin, Rantanen esittelee. 
CEFLAn J-Print SP, MP ja TD 
mallistojen teolliset tulostus-

koneet mahdollistavat moni-
puoliset tulosteet erilaisiin si-
sustustuotteisiin. JP-Print SP, 
sopii erinoimaisesti suurtehoi-
siin ja korkealaatuisiin teolli-
siin sovelluksiin, joissa käyte-
tään sekä jäykkiä että jousta-
via alustoja. J-PRINT MP on 
monipäinen digitaalinen tulos-
tin, joka on suunniteltu täyttä-
mään kaikki tulostusvaatimuk-
set sekä jäykillä että joustavil-
la alustoilla. 

Patentoidun tekniikan avulla 
J-PRINT TD voi luoda erilai-
sia struktuureja, kosketusvai-
kutuksia paneelin pinnalle.

Tämän tekniikan avulla pysty-
tään tekemään aidon tuntui-
sia ja näköisiä sisustuslevyjä 
asiakaskohtaisesti, Rantanen 
sanoo.

Innomac Oy täyden 
palvelun talo
Koneiden kunnossapidon ja 
huollon hyvä suunnittelu ja en-
nakointi luo perustan varmalle 
tuotannolle.

Olemme sitoutuneita palve-
lemaan koko koneen elinkaa-
ren ajan. Kokenut ja osaava 
huoltotiimimme yhdessä sopi-
mushuoltoliikkeidemme kans-
sa takaa hyvän ja luotettavan 
palvelun koko maassa. Va-
raosapalvelumme auttaa oi-
kean varaosan määrittelyssä 
ja opastaa kustannustehokaan 
korjaustavan valinnassa, Ran-
tanen lupaa lopuksi.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Innomac

Innomac tarjoaa pintakäsittelyyn 
markkinajohtajan CEFLA:n teknologiaa

u  Pintakäsittely

Cefla maalauslinja riipuradalla
• Cefla iGiotto maalausrobotti 
• Cefla kuivausuuni
• tilantarve n. 200m²
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Penope Oy:llä on kattava valikoima pinta-
käsittely- ja pinnoituslaitteita sekä -linjoja 
kaiken kokoisille puunsepänteollisuuden 
yrityksille. Jokainen toimitus suunnitel-
laan asiakkaan tarpeiden mukaan ottaen 
huomioon tarvittava kapasiteetti, pintakä-
sittelytekniikka, käytettävissä oleva tila, 
tuotevalikoima, kappaleiden mitat, pinta-
käsittelyaineet, kuivausolosuhteet ja sar-
jakoot. Laitteiden lisäksi Penope tarjoaa 
ammattimaista projektien hoitoa, asen-
nusta, huoltoa ja koulutusta sekä myym-
me varaosia edustamiimme laitteisiin.

- Italialaisella Makorilla on laaja valikoi-
ma laitteita pintakäsittelylinjoille, kuten 
erityyppisiä syöttölaitteita, hioma- ja har-
jakoneita, ruiskuautomaatteja, telapin-
noituslaitteita, vakuumilaitteita, kuivau-
suuneja sekä pinontalaitteita, jotka sopi-
vat niin vesiohenteisille, liuotinpohjaisille 
kuin UV- tuotteillekin, esittelee tuotepääl-
likkö Sauli Lehtonen Penopelta. Pintakä-
sittelyyn vaikuttavat useat eri muuttujat, 
joten kaikissa isoissa projekteissa testa-

taan asiakkaan ja pintakäsittelyaineiden 
toimittajien kanssa aineiden levitystä asi-
akkaan omiin kappaleisiin ja simuloidaan 
kappaleen kuivausta Makorin testilabora-
toriossa. 

- Näin varmistetaan, että kokonaisuus toi-
mii ja loppuasiakkaiden laatuvaatimukset 
saavutetaan, hän jatkaa.

Finituren valikoimasta löytyvät riippura-
talinjoihin soveltuvat maalauskaapit, kui-
vausuunit sekä kuljettimet. Finiturella on 
vankka kokemus riippuratalinjoja koske-
vista erityyppisistä ratkaisuista, joita voi-
daan tehostaa esim. lisäämällä robotti 
ruiskutukseen, jolloin laatu on tasaisem-
paa, ohiruiskutusmäärä pienenee ja yksi-
toikkoinen työvaihe jää pois. 

- Kun halutaan pinnoittaa levyjä kalvoil-
la ja laminaateilla tai tulostaa levyyn ku-
vioita, löytyy Barberanilta varmasti sopi-
va ratkaisu. Myös pinnoitukseen liittyvät 
muut laitteet, kuten kuljettimet ja kuivau-
suunit sekä tarvittavat mekanisoinnit löy-

tyvät heidän tuotevalikoimastaan, Leh-
tonen jatkaa. Barberan on erikoistunut 
myös erilaisiin profiilipinnoituslaitteisiin.

Pintakäsittelystä puhuttaessa ei pidä 
unohtaa hiomakoneisiin erikoistunutta 
Vietiä. 

- Viet on valmistanut leveänauhahioma-
koneita jo vuodesta 1953 saakka, ja se 
kuuluukin tätä nykyään Biesse -konser-
niin. Vietin valmistamat koneet mielletään 
yleisesti ottaen leveänauhahiomakoneina, 
mutta joissain tapauksissa olisi syytä pu-
hua jo viimeistelykeskuksista, sillä tietyt 
konemallit voidaan halutessa valita jopa 
ilman ainuttakaan hiomanauhayksikköä, 
sanoo tuotepäällikkö Henri Vauhkonen. 
Koneet tilataan täysin asiakkaan tarpei-
den mukaan, joten räätälöintimahdolli-
suuksia on lukemattoman paljon.

Teksti: Elina Isotalo
Kuva: Penope

Pinnat kuntoon – 
hionnasta maalaukseen

BINKS JA DEVILBISS MAALAUSLAITTEET MAAHANTUOJALTA

PYYDÄ TARJOUS!

Maalauslaitteet ja linjat asiantuntemuksella
Ota yhteyttä:
Tomi Majamäki, 040 734 6599  Marko Kullaa, 040 702 5750
Jarno Mäkeläinen, 050 517 1177  Arto Haliseva, 045 121 2227

Autamme räjähdyssuojausasiakirjojen laadinnassa

u  Pintakäsittely
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Pintakäsittelyn laatu on monen asian summa alkaen puuhion-
nasta, kappaleiden puhdistuksesta, jatkuen ruiskutuksesta kui-
vaukseen ja toistaen tätä prosessia, kunnes haluttu laatutaso on 
saavutettu. Projectalta löytyy näihin kaikkiin vaiheisiin erinomai-
set ratkaisut Homagin, Venjakobin ja Houfekin tuotevalikoimista. 
- Pintakäsittelyn kustannustehokkuus ja joustavuus perustuvat 
tehokkaiden yksittäisten koneiden älykkääseen vuorovaikutuk-
seen, joka on mukautettu asiakkaiden vaatimuksiin. Tietoteknii-
kan hyväksikäyttö tuotannonohjauksessa, tilauksesta toimituk-
seen, prosessien valvontaan ja jäljitettävyyteen on jo arkipäivää, 
esittelee tuotepäällikkö Jukka Nevavuo.

Homagin pintakäsittelykoneilla täydellinen 
hionta – joka kerta

Saksalaisen Homagin konevalikoimasta löytyy useita vaihtoeh-
toja erilaisiin pintakäsittelytarpeisiin; hiontaan, laminointiin ja 
maalaukseen. 
- Hionta on olennainen osa pintakäsittelyn onnistumisessa ja 
laadussa. Homagin SANDTEQ W -sarjasta löytyy leveänauha-
hiomakoneita eri tarpeisiin. HOMAG:n laajalla kokemuksella ja 
asiantuntemuksella luodaan kompakteja tehopaketteja optimaa-
lisella hinta-laatusuhteella. Koneiden tukeva kehys takaa myös 
erittäin hiljaisen toiminnan, Nevavuo kertoo.
Homagin SANDTEQ- leveänauhahiomakoneilla massiivipuus-
ta ja puupohjaisista materiaaleista saadaan työstettyä täydel-
lisiä pintoja. 
- Hiomakoneet on tarkoitettu kalibrointi- ja viimeistelyhiontaan 
sekä hiontaan maalauskertojen välissä ja niillä saadaan viimeis-
telty loppusilaus kaikille pinnoille. Erilaiset pinnat vaativat myös 
erilaisia työstömenetelmiä, Nevavuo luettelee.
SANDTEQ-leveänauhahiomakoneet ovat varustettu hiomayksi-
köillä, jotka ovat valittavissa kuhunkin hiomatarpeeseen ja bud-
jettiin sopivaksi. Harjayksikköjä voidaan käyttää myös struktu-
roitujen pintojen hiontaan. Hiontaleveys on 1100-1650 mm ko-
neen tyypistä riippuen ja työkappaleen paksuus on 3 - 200 mm. 
SANDTEQ-W 100-900 konemallisto koostuu laajasta konevali-
koimasta, aina pienemistä yksittäiskoneista kokonaisiin suurno-
peus linjaratkaisuihin.
Havainnekuvassa Homagin patentoitu MPS-tallan havainneku-
va, jossa hiontapainetta säädetään jokaiselle segmentille erik-
seen sähkömagneettisen toimilaitteen avulla. Tuloksena on en-
nennäkemätön hiomalaatu

Saksalaisen Venjakobin pintakäsittelykoneet 
Projectan valikoimiin
Venjakob tarjoaa laajan valikoiman pitakäsittelyratkaisuja. Toteu-
tukset räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Yllä olevassa kuvassa on Venjakobin Ven-Spray-Vario-ruiskuau-
tomaatti, jolle on ominaista korkea tuottavuus. Tässä Venjako-
bin toteutuksessa on päädytty yhdistämään ABB-robotin ja os-
killoivan ruiskutusjärjestelmän yhdistelmä. Etuna on laitteiston 
joustava käyttö ja sen helppous sekä tietysti uskomattoman hie-
no pinnoituslaatu. Laitteisto soveltuu sekä perinteisille liuotin-
pohjaisille 2-komponenttituotteille että vesiohenteisille aineille. 
  
Projectan tuotevalikoimiin kuuluu myös tsekkiläisen Houfekin 
Pony ja Buldog -sarjojen Houfekin valikoimista löytyy monen-
laisia hiomakoneita eri tarpeisiin leveänauhahiomakoneet, Bas-
set-sarjan pitkänauhahiomakoneet sekä HB-sarjan reunahioma-
koneet monenlaisiin hiontatarpeisiin.

Viimeistelyjärjestelmät – lakkaus, 
maalaus ja laminointi

Homagin Sprayteq- ja Lamteq-viimeistelyjärjestelmillä saadaan 
virheettömästi lakatut, maalatut tai laminoidut kalusteet, kaa-
pistot, sisustuselementit, portaat ja ovet.
- HOMAGin viimeistelyjärjestelmät rakennetaan aina yksilöllises-
ti jokaiseen tarpeiseen sopivaksi – tasokoneista ruiskutusrobot-
teihin, itsenäisiin koneisiin tai laajoihin viimeistelylinjoihin, Ne-
vavuo kehuu. Parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi ratkaisut 
voidaan varustaa myös automatisoiduilla kappaleiden käsittely-
konsepteilla sekä kuivaustekniikalla.
Teksti: Teija Ahola, kuvat Projecta

Projecta – laadukkaita 
pintakäsittelykoneita

Havainnekuvassa Homagin patentoitu MPS-tallan havainnekuva, jossa hion-
tapainetta säädetään jokaiselle segmentille erikseen sähkömagneettisen 
toimilaitteen avulla. Tuloksena on ennennäkemätön hiomalaatu

Havainnekuva Venjakobin nykyaikaisesta pintakäsittelylinjasta.                                      

u  Pintakäsittely
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Srpraytecille yrityksen koolla tai tuotan-
tosuunnalla ei ole merkitystä, sillä yritys 
palvelee ja toteuttaa ratkaisuja kaikenko-
koisille yrityksille. 

- Meidän asiakkaamme koostuvat niin 
aloittavista yrittäjistä kuin pitempään 
pintakäsittelyä harjoittaneista yrityksistä, 
sanoo Arto Haliseva Sraytecilta. Hänestä 
tärkeintä on, että asiakas saa asiantunte-
vaa ja oikeanlaatuista opastusta ja neu-
vontaa, kun hän aloittaa vaikkapa oman 
pintakäsittelytoimintansa. Tällä hetkel-
lä Spraytecin tarjouskanta näyttää hyväl-
tä, sillä yrittäjillä on ollut enemmän ai-
kaa suunnitella uutta ja katsoa tarkem-
min, mikä on tuotannon tilanne.

- Kokonaisratkaisut rakennetaan aina yri-
tyksen mukaan, ei ylimitoiteta eikä alimi-
toiteta tuotantoa. Mitä avoimemmin asi-
akas pystyy tarpeistaan ja tuotannostaan 
kertomaan, sitä paremmin pystymme ra-
kentamaan optimaalisen ratkaisun, Hali-
seva painottaa.

- Olemme asiantuntijoita maalaus- ja pin-
takäsittelylinjojen suunnittelussa ja toi-
mitamme linjat raepuhallukseen, mär-
kämaalaukseen ja jauhemaalaukseen. 
Pystymme toimittamaan pintakäsittelyyn 
laitteet yksittäisistä laitteista isoihin auto-
matisoituihin kokonaisuuksiin sekä puu- 
että metalliteollisuudelle, esittelee Arto 
Haliseva.

Tänä päivänä ekologisuus ratkaisee ja 
ympäristöasiat on otettu huomioon. Rat-
kaisut ovat kestäviä ja ne tehdään pitkäl-
lä tähtäimellä. Huomio kiinnittyy energi-
an käyttöön, materiaalien valintaan, lait-
teiden toimintaan ja hukkien minimoimi-
seen.

Huoltokumppanuus
Spraytec on kumppani teollisuusyrityksel-
le pintakäsittelylaitteiden ja -linjojen oi-
keassa mitoituksessa ja suunnittelussa, 
sekä yrityksen tuottavuuden parantami-
sessa.

- Toimimme pintakäsittelyä tekevien yri-
tysten asiantuntijana maalausteknologia-
hankinnoissa. Keskittämällä hankinnat 
Spraytecille asiakas varmistaa oikeat lai-
tehankinnat ja luotettavat varaosatoimi-
tukset. Srpaytec tarjoaa asiakkailleen laa-
jan palvelukonseptin maalausteknologia-
hankintoihin aina laitehankinnoista va-
raosiin ja huoltopalveluihin. 

- Laadukkainkin kone tarvitsee huoltoa 
jatkuvasti, siksi olemme panostaneet laa-
jasti huolto- ja kunnossapitopalveluihin.

- Huoltotöiden ajaksi meiltä on mahdollis-
ta vuokrata laitteita, jotta työt eivät kes-
keydy, Haliseva sanoo. Huoltoja tehdään 
koko Suomen alueella, mutta yksittäiset 
laitteet huolletaan yrityksen omissa huol-
topisteissä Seinäjoella ja Nummelassa. 

Pinta kuntoon
Sraytecin puuteollisuuden pintakäsitte-
lylinjat ja -laitteet tulevat maailman joh-
tavilta valmistajilta toimintavarmoina ko-
konaisuuksina.

- Olitpa miettimässä pintakäsittelylin-
jaa tai yksittäistä pintakäsittelylaitetta 
kuten maalauskammiota, imuseinää tai 
ruiskuautomaattia Giardina pintakäsit-
telylinjoista ja ruiskuautomaateista löy-
tyy varmasti vaihtoehto, Haliseva mai-
nostaa. Tehokkaat tasolinjat varustetaan 
tehokkain kuivaimin, joissa konvektio ja 
ilmavirta johdetaan kappaleen pintaan 
optimaalisen kuivumisprosessin saavut-

tamiseksi. Ilmankierrätystapoja on usei-
ta ja sopivin valitaan aina tapauskohtai-
sesti. Käytettävän maalin perusteella va-
litaan sopiva kuivausjärjestelmä konvek-
tion, IR:n ja UV:n väliltä.

Spraytec suunnittelee ja valmistaa riip-
puratamaalaamot mm. ikkuna- ja ovi-
tuotantoon, huonekaluille, sekä puu- et-
tä metallituotteille. Olemme toteuttaneet 
satoja maalaamoita Suomessa ja Baltias-
sa ja linjat suunnitellaan aina asiakkaan 
tarpeen mukaan.

- Toimituksiimme ja valmistusohjel-
maamme sisältyy usein myös maalaus-
pisteet käsi- tai robottimaalaukseen, kui-
vausuunit ja muut apulaitteet. Maalaus-
roboteissa edustamme ABB:tä, Halise-
va kertoo. 

Arto Haliseva sanoo, että aikakaudet tu-
levat ja menevät, mutta yrittäjän kannat-
taa kaikkina aikoina miettiä tuotantoaan. 

- Kun uusi nousu alkaa, korona päättyy, 
kannattaa varmistaa, että yritys on isku-
kykyinen, hän muistuttaa.
Teksti: Tuula Uitto

Ratkaisut räätälöidään, yrityksen koolla 
tai tuotantosuunnalla ei ole merkitystä 
Spraytec Oy suunnittelee ja toimittaa maalauslinjat, 
sekä toimittaa laitteet ja tarvikkeet  onnistuneeseen 
pintakäsittelyyn.

u  Pintakäsittely

KESÄLUKEMISTA KAVERILLE!  Kenelle haluaisit LAHJOITTAA Puuviestin 
uusimman numeron?Lähetä meille osoite: aineistot@puuviesti.fi niin me lähetämme 

ILMAISEN Puuviestin näytenumeron lahjaksi.

Puuviesti.fi -puusepänteollisuuden ja puuseppien ammattilehti fi
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+ reilua jopukapaa +

Juha Suninen
0505002528

juha.suninen@marronwood.com

Jarmo Aalto
0401375959

jarmo.aalto@marronwood.com

Mikko Avikainen
0401868586

mikko.avikainen@marronwood.com
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Kaksi vuotta sitten Woodimin ohjaimis-
sa aloittanut Jori Majava olisi tuskin ar-
vannut, mitä eteen tulee. Kukapa meis-
tä olisi Covid-19 tautia ja sen vaikutuksia 
osannut ennustaa. Majava sanoo kuiten-
kin, että viimeiset kaksi vuotta ovat olleet 
todella hienoja.
- Olemme tehneet kehitystyötä ja hio-
neet koko meidän ketjumme, aivan puu-
raaka-aineen alkulähteiltä sahoilta, kulje-
tuksesta varastointiin ja tarpeen mukaan 
jalostukseen. Eli aina vain pystymme tar-
joamaan asiakkaillemme juuri heidän 
tarvitsemansa tuotteet tehokkaammin ja 
parempaan hintaan, Jori Majava sanoo. 
Laaja asiakaskunta on ollut yrityksen vah-
vuus myös menneenä vuonna. 
- Vaikka panimo- ja tislaamopuolella tyn-
nyrikaupoissa on ollut pudotusta, niin 
puusepänpuoli kokonaisuudessaan on si-
tä hyvin paikannut, hän toteaa.

Korona kasvattaa ja kurittaa
Kun Majava vuosi sitten siirtyi lasten 
kanssa etätöihin katsellen ikkunasta ko-
din kuusivaltaista takametsää, niin pelko 
oli aluksi kova.
- Mietin, että miten tässä käy. Mutta no-

peasti huomasimme, että aloitetut isot 
projektit pyörivät asiakkaillamme edel-
leen ja uusia aloitettiin, Majava toteaa. 
- Esimerkiksi ravintola- ja hotellipuolella 
toimijat, joiden kassat ovat olleet kunnos-
sa ovat remontoineet ja rakentaneet uutta, 
hän jatkaa. Tämä aika kurittaa pienempiä 
toimijoita todella rajusti. 
- Toivottavasti matkailu- ja ravintola-ala 
pääsee pian normaaliin tai jopa parem-
paan vauhtiin, Majava toivoo.  Kotimaan 
matkailu varmasti kasvaa taas kesällä, 
mutta kyllä sitä tukemaan tarvitaan ulko-
maisia matkailijoita, jotka kuluttavat tut-
kitusti enemmän. Suomella on erinomai-
set mahdollisuudet tulevaisuudessa tar-
jota turvallista matkailua Lappiin, johon 
onkin hienosti suunnitteilla aivan erityisiä 
järjestelyitä, joilla taataan turvallisuus ja 
yksityisyys kulloisenkin tilanteen mukaan! 
- Rakentamisen puollella suhdanteet ovat 
olleet tasaisia, kyllähän ihmiset rakenta-
vat ja remontoivat yksityiskoteja edelleen. 
Usein toivelistalla on tamminen ruokapöy-
tä, Jori Majava sanoo.
- Etenkin keittiöpuolella puutasoja alkoi 
mennä taas mukavasti, ja puun hyvät 
ominaisuudet ja lämpö on taas löydetty, 

Majava toteaa tyytyväisenä. Majava arvi-
oi, että kauppakeskuksia on aloitettu ai-
empaa vähemmän, mutta nyt niitä on oli-
si hyvä aika uudistaa. 

Erikoisen edessä
Puumarkkinoilla on koko vuosi oltu eri-
koisen edessä. 
- Tallaista ei olla kyllä vähään aikaan näh-
ty, hinnat ovat olleet vähän joka puolella 
nousussa ja lisäksi on ollut saatavuuson-
gelmia, toteaa Majavakin. Se on ymmär-
rettävää, kun sahalta tai tehtaalta maa-
ilmalla on pahimmillaan puolet henkilö-
kunnasta sairastunut tai karanteenissa 
niin, kyllähän se vaikuttaa. Raaka-ainees-
ta on monin paikoin maailmalla pulaa. 
- Ja etenkin, kun ympäri maailmaa raken-
netaan ja remontoidaan paljon, ja Kiina 
vetää taas Pohjois-Amerikasta kaiken mi-
tä saa, Majava summaa. Vaikeina aikoi-
na hyvät toimittajat ja asiakassuhteet ovat 
normaaliakin tärkeimpiä ja näistä Woo-
dim tunnetaan.
- Mitään äkkinäisiä liikkeitä meillä ei ole 
tarvinnut tehdä ja pidämme edelleen Suo-
men puusepänteollisuudelle suurta va-
rastoa ja palvelemme tehokkaasti, Maja-
va lupaa.
Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Woodim 

 

Mika Rautio purkaa 
huippulaadun tuuman 
valkotammikonttia.

Laaja asiakaskunta ja hyvä 
varasto auttoivat korona vuoden yli

u  Puunhankinta
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Pandemiasta huolimatta Marron Wood 
Oy on onnistunut kasvattamaan liikevaih-
toaan vaikeassa maailmanmarkkintilan-
teessa. Avainasemassa on ollut oikea-ai-
kainen ostojen suunnittelu sekä rohkea 
päätöksenteko. 

- Kun pandemia alkoi reilu vuosi sitten, 
me päätimme heti nostaa ostoja reilusti. 
Onneksi talossamme on vuosikymmenten 
kokemus jalopuukaupasta ja kuten histo-
ria on meille opettanut, jalopuisten tuot-
teiden menekki ei yleensä laske kriisien 
aikana, päinvastoin se voi jopa kasvaa, 
toteaa toimitusjohtaja Juha Suninen. Oi-
keat peliliikkeet siivittivät Marron Wood 
Oy:n liikevaihdon reiluun 6,2 miljoonaan 
euroon vuonna 2020 ja tällä hetkellä yri-
tys on yli 7,5 miljoonan euron vuosivauh-
dissa. 

- Olemme havainneet selkeästi, että ta-
varasta on markkinassa pulaa. Tiesimme 
kilpailijoiden toimivan varovasti kriisitilan-
teessa ja päätimme toimia täysin päin-
vastaisella strategialla, kommentoi myyn-
tipäällikkö Jarmo Aalto.

Koronan vaikutus 
puunhankintaan
Vaikka Marron Wood oy osasi varautua 
jälkikäteen arvioituna oikealla tavalla pan-
demian alussa, ei jalopuun hankinta ole 
helpottunut vuonna 2021 yhtään. 

-Avainasemassa on ollut pitkät, jopa 30 
vuotta kestäneet tavarantoimittaja suh-
teet. Jalopuumarkkinoilla on tällä hetkel-
lä samanlainen pula tavarasta kuin ko-
timaan sahatavarassakin, hinnat ovat 
nousset noin 30 prosenttia, ja edes kova 
hinta ei takaa tavaran saantia. Lähes kaik-
ki toimittajat pyrkivät niukkuuden vallites-
sa palvelemaan vanhat asiakkaat ja uu-
sia asiakkaita ei tällä hetkellä oteta, ker-
too Juha Suninen. Marron Wood Oy ei ole 
kuitenkaan jäänyt tilanteessa tuleen ma-
kaamaan, vaan on yhdistänyt kaikki re-
surssinsa taatakseen asiakkailleen tava-
ran saatavuuden. 

- Meille on kaikista tärkeintä, että asiak-
kaamme tuotanto ei pysähdy tavarapu-
laan. Olemme onnistuneet erinomaisesti 

hankkimaan raaka-aineita ja tietysti suu-
resta varastosta on ollut tällaisessa tilan-
teessa erityistä hyötyä, toteaa Jarmo Aalto

Strömforsin ruukkiin 
uusi tuotanto
Marron Wood Oy:lla on vankka usko 
puualan tulevaisuuteen, mistä kertoo yh-
tiön viimeaikaiset merkittävät investoinnit 
oman tuotannon aloittamiseen. Idylliseen 
Strömforsin ruukkiin on valmistumassa 
oma liimalevy- ja höylätavaratuotanto. 
Moderni tuotantoteknologia yhdistettynä 
käsityöläisperinteeseen synnyttää silmiä 
hiveleviä lopputuotteita. 

- Ajatus omasta tuotannosta lähti liikkeel-
le hieman ennen pandemian alkua. Olem-
me vuosia valmistuttaneet alihankintana 
tiettyjä tuotteita ja nyt syntyi sattuman 
kaupalla mahdollisuus oman tuotannon 
aloittamiseen idyllisessä ruukkimiljöös-
sä, Juha Suninen kertoo.

- Olemme investoineet merkittävästi uu-
siin laitteisiin, muun muassa höylälinjaan, 

Marron Wood Oy jatkaa
jalopuukaupan kärjessä

 Suunnittelijat 
ovat löytäneet 

myös Punahongan 
mielenkiintoisena 

sisustuspuuna.
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u  Puunhankinta

jolla pystytään valmistamaan jopa 310 
mm leveitä lopputuotteita, esittelee Ju-
ha Suninen. Marron Wood Oy ei toimi 15 
000 m2 tehtaassa yksin, vaan yhteistyös-
sä Kymifloor -parketin valmistajan kanssa. 

- Meillä on vahva yhteistyö ja synergia Ky-
mifloorin kanssa, meillä ole keskenään kil-
pailevaa toimintaa vaan pystymme luo-
maan lisäarvoa toisillemme sekä pienen-
tämään kustannuksia toimintoja yhdistä-
mällä, toteaa Jarmo Aalto.

Tulevaisuudessa 
tähdätään kasvuun
Marron Wood uskoo tulevaisuuteen van-
kasti, ainakin mitä on uskomista toimitus-
johtaja Juha Sunisen visioon. 

- Tavoitteemme on reilu 10 miljoonan eu-
ron liikevaihto seuraavan kolmen vuoden 

sisään. Haluamme kasvaa hallitusti alan 
ylivoimaisesti merkittävimmäksi jalopuu-
toimijaksi, mitä jo toki tällä hetkellä suu-
rimmalta osaksi olemme. Pääsemme tä-
hän tavoitteeseen kuuntelemalla asiakkai-
tamme sekä kehittämällä omaa toimin-
taamme jatkuvasti paremmaksi. Teemme 
kaiken asiakkaiden ehdoilla, mottomme 
on reilua jalopuukauppaa, sanoo toimitus-
johtaja Juha Suninen lopuksi.

Marron Wood Oy

Perustettu 1998

Kotipaikka Lahti

Suomen suurin 

jalopuutukkukauppa

Toimitusjohtaja Juha Suninen

Liikevaihto 6,20 milj. euroa 2020

Budjetti 7,50 milj. euroa 2021

Viennin osuus n. 20 %

Työllistää 5 henkeä

Marron Wood Oy:n
uusi tehdas sijaitsee
idyllisessä strömforsin 
ruukkikylässä.

Marron Wood:n henkilökunta 
valmiina palvelemaan.
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Juha Hiltunen ei ole puuseppä Jumalan 
armosta, vaan pitkä kierros eri ammateis-
sa ja kouluissa kuljetti Hiltusen alalle, jolle 
hän työllistyi kotikaupungissaan. Rovanie-
men Korkalovaaran lukion jälkeen Hiltu-
sen tulevaisuudessa siinsi ensin metsäin-
sinöörin tutkinto. 

- Hain samalla kertaa myös maanmit-
tausinsinööriksi ja koneinsinööriksi. En 
päässyt metsätaloutta lukemaan, enkä 
myöskään maanmittausta, mutta paik-
ka aukesi kone- ja tuotantotekniikan kou-
lutusohjelmaan Rovaniemen ammatti-
korkeakouluun syksylle 2006, Juha Hil-
tunen kertoo. Hän ei tiennyt alasta juu-
ri mitään, mutta pikaisen kyselyn jälkeen 
ala vaikutti kiinnostavalle, siinä oli paino-
tuksia energiatekniikan ja kuljetusneuvo-
tekniikan alueille.

- Olin jo kesinä 2005 ja 2006 ajanut 
kuorma-autolla muuttohommia työkseni, 
niin ajattelin, että kokeillaanpa. Opinnot 
eivät menneet niin hyvin kuin hän olisi ha-
lunnut, mutta Juha päätti sisukkaasti käy-
dä koulun loppuun.

- Sen verran laaja-alainen tutkinto kysees-
sä, että ei voi etukäteen sanoa, mihin se 
johtaa ja mihin ei.

Armeija katkaisi vuodeksi opiskelut, mut-
ta sen jälkeen Juha suoritti tarvittavat 
opiskelut ja työharjoittelut.

- Kesinä 2008, 2009 ja 2010 suori-
tin ajamalla jakeluautoa. Pääosin pelk-
kää kuorma-autoa, mutta suoritin työko-
kemuksen avulla myös yhdistelmäkortin, 
jonka jälkeen pystyin ajamaan ”täyspit-
kää”, Juha jatkaa. 

Autoileva insinööri Ikaalisiin
Valmistuttuaan 2011 insinööriksi hän 
lähti aktiivisesti hakemaan alan töitä, joi-
ta ei sitten niin vaan saanutkaan. Hän tör-
mäsi asiaan, johon aika moni valmistunut 
nuori törmää.

- Aika pian paljastui, että ideani suorittaa 
insinöörin työharjoittelut logistiikan paris-
sa rekkaa ajamalla oli huono valinta. En 
päässyt insinöörin töihin, koska ei ollut 
aiempaa kokemusta ja kokemusta ei saa, 
jos ei pääse mihinkään. Tässä on edelleen 
sellainen kiva pikku noidankehä. 

- Minua pyydettiin loppujen lopuksi takai-
sin ajamaan kuorma-autoa Kaukokiidolle 
Ilmari Lehtonen Oy:lle, jossa olin jo aiem-
min ollut.

Mutta ei ollut Juhan tie vieläkään suora 
kuljettavaksi. Tyttöystävä muutti Tornioon 
ja sinne käyttöesineitä tehdessään Hiltu-
nen muisti, että hänhän oli käsitöissä ai-
ka taitava ja ideoi jopa oman yrityksen pe-
rustamista. Silloinen tyttöystävä oli töis-
sä Leader -hankkeissa ja siellä oli tarjolla 
viikonlopun mittainen yrittäjäkurssi, jossa 
kannustettiin perustamaan yritys. Hieman 
Juha kiisteli vetäjän kanssa siitä, olisiko 
alan koulutus ollut tarpeellinen, jos alal-
le yritystä meinasi perustaa. Vetäjä sanoi, 
että ei, ja Juha oli toista mieltä. Siitä se 
ajatus sitten lähti. 

Ympäripyöreitä päiviä kuljettajana tehnyt 
Juha sai vinkin etelässä Ikaalisissa ole-
vasta koulusta.

-Tutkin opintotarjontaa ja hain Ikaalisiin 
sekä hienopuusepän opintoja että asese-
päksi. Kävin sitten Ikaalisissa kahden päi-
vän pääsykokeissa ja sain Tornioon iloisen 
viestin, että minut oli hyväksytty hieno-
puusepän opiskelijaksi.

Juha Hiltunen ei tuntenut koulusta ke-
tään ja metsässä suurimman osan ajasta 
viettäneenä, etelän koulussa oleva ”hip-
pikommuuni” tuntui hänestä jokseenkin 
vieraalta.

Puusepäksi 
monen mutkan kautta
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- Parin viikon opiskelun jälkeen tajusin, et-
ten oikeasti tiennyt puusepän alasta yh-
tään mitään ja oli onni, etten perustanut 
yritystä, Hiltunen miettii. Ja siihen ”hippi-
kommuuniin” hän kotiutui hyvin.

Teatterista puusepäksi
Ikaalisissa opiskeli muuan lappeenranta-
lainen Sanna Turkia, maatalontytär, joka 
haaveili teatterista. Lukuisten pätkätöiden 
jälkeen hän pääsikin Tampereelle Suomen 
teatteriopistoon vuoden mittaiselle näytte-
lijäntyön peruslinjalle. Opiskelu oli San-
nan omien sanojen mukaan puolivillais-
ta, ja muutama vuosi menikin tehdessä 
siivoustöitä aamuisin ja illat kuluivat teat-
terilla. 

- Mietin, mitä haluaisin olla iso-
na ja puusepän ammatti nou-
si mieleen. Suoralta kädeltä en 
lähtenyt töitä hakemaan, vaan 
kävin työväenopistossa naisten 
puutyökurssilla kokeilemassa, 
mitä puutyöt olivat käytännös-
sä. Kurssilla ihastuin mäntypuun 
tuoksuun ja siihen, kuinka idea 
huonekalusta muuttui omien kä-
sien kautta todeksi, Sanna muis-
telee.

IKATAlle Sanna pääsi opiskele-
maan hienopuusepäksi vuonna 
2011. Koulu valikoitui kaverin 
siskon suosituksien perusteella. 

- Olihan se alussa sellaista itseni 
haastamista, koneet ja valtavalla 
voimalla leikkaavat terät pelotti-
vat niin pirusti! Muistan edelleen 
sen, miten ennen ensimmäisen 
tasotappiliitoksen tekemistä tein 
sitä unissani monta yötä. Jokai-
sen koneen minä sitten vuorol-
laan kesytin ja voitin pelkoni, 
Turkia kertoo. Työssä oppimassa 
hän kävi YLEn Tohlopin studioil-
la lavasteita rakentamassa ja lappeenran-
talaisessa puutyö Ari Jäkälässä. 

- Yleltä jäi mieleen asenne, että koskaan 
ei sanottu tilaajalle “ei onnistu”. Jos jo-
ku tuli pajalle ja sanoi, että huomenna 
aamulla pitäisi saada jotenkin ihminen 
kahden metrin korkeuteen istumaan ke-
pin nokkaan, kokeneet lavasterakentajat 
ottivat asian työn alle, että katsotaan mi-
tä keksitään - eiköhän se jotenkin onnistu. 

Lappeenrannan työharjoittelupaikka taas 
oli perinteinen puusepänliike, joka toimi 
UPM:n paperitehtaan alueella. Sieltä San-
nan mieleen jäi yrittäjän mahtava asenne 
työntekijöitään kohtaan ja monet kikat ja 
tekniikat, jotka nousivat puusepäntyön ar-
jesta, Sanna kertoo.

Rovaniemi meets 
Lappeenranta
Ikaalisissa Sanna tutustui Juhaan, jonka 
rempseä lappilaispersoona kiehtoi häntä 
alusta asti. Lopulta asiat menivät juuri oi-
kein ja ystävyys vaihtui seurusteluksi. Val-
mistumiskevään jälkeisen kesän jälkeen 
Sanna pakkasi Hiaceen tavarat ja muutti 
Juhan luokse Rovaniemelle. Syyskuussa 
hän pääsi töihin puusepänliike Pihlajaan, 
jossa teki yrittäjän ainoana työntekijänä 
massiivipuisia tilaustöitä. Työt kuitenkin 
päättyivät, mutta siinä vaiheessa paris-
kunnan esikoistytär ilmoitteli tulostaan. 
Esikoinen syntyi keväällä 2016, jonka 

jälkeen Sanna haki vielä Lapin ammatti-
korkeakouluun tradenomilinjalle. Traden-
omin paperit tulivat ennätysajassa, vaik-
ka perheeseen syntyi toinen tytär 2019.

- Halusin lisää talousosaamista. Opinnäy-
tetyönsä -Balanced scorecardin hän teki 
rovaniemeläiselle puusepän alan pienyrit-
täjälle. 

- Haaveenani onkin yhdistää koulutuksis-
ta saamaani kokemusta - liiketalous, puu-
sepänala ja esiintyminen työkalupakissa. 
Saa nähdä, missä määrin se tulee onnis-
tumaan, Sanna sanoo. 

Juha on nykyään töissä Lappsetilla Ro-
vaniemellä pääosin tuotannossa CNC:llä 
työstämässä laminaattia, vaneria ja puu-
ta, mutta hän on ollut myös kiertävänä 
pitkin tehdasta tarpeen mukaan eri osas-
toilla. 

- Olen myös ollut keittiökalusteita valmis-
tamassa Kemijärvellä Peltoniemen kalus-
teella, Juha muistuttaa. 

- Minulla on monipuolinen työ- ja opiske-
luhistoria, mutta jos miettii työhistoriaa, 
niin olen mennyt sen mukaan, mistä saa 
palkkaa, Juha sanoo. Hän on sitä miel-
tä, että kyllä työn kuin työn oppii, jos jo-
ku kertoo, että mitä pitää tehdä ja miten. 

-  Kun vertaa aiempaan ammat-
tiin nykyistä työnkuvaa, niin ly-
hyt työmatka ja säännöllinen 
työaika ovat perheelliselle todel-
la tärkeitä asioita. Myös ison ta-
lon edut korostuvat, ja en ole fir-
man ainoa perheellinen työnte-
kijä, joten lastenhoitoon liittyvät 
asiat on otettu hyvin huomioon. 
Pyrin töissä parhaani mukaan 
saamaan toimihenkilöiden ja 
tuotannon välille vuoropuhelua, 
ja tätä kautta saan välillä jonkin 
ideani menemään läpi. Sillä se-
hän on kaikkien etu, että firmal-
la menee mahdollisimman hy-
vin, Juha kiteyttää lopuksi.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Juhan ja Sannan albumi

Työ cnc-koneella on erittäin 
monipuolista ja vaihtelevaa.

Juha ja Sanna asuvat perheineen 
Rovaniemellä, mutta käyvät Lap-
peenrannassa aina kun mahdollista.
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Tällä hetkellä Paavo Manninen toimii 
JEDUn puu- ja rakennusalojen työelämä-
koordinaattorina, jonka tehtäviin kuuluu 
kurssien suunnittelu. 

- Niinpä sainkin tehtäväksi toteuttaa pai-
kallisesti tarjottavan puisen veneenraken-
nuksen 15 osaamispisteen kurssin, jo-
ka toteutettiin marras-helmikuun aikana 
JEDU Kalajoen yksikössä, Paavo Manni-
nen kertoo. Aikaa oli kaksi kuuden viikon 
jaksoa, joka on JEDUssa toimintaperiaat-
teena.

Kurssilla opiskelijat tekivät veneeseen kö-
lin, veneen laitalaudoituksen, kaarituksen, 
teljot ja airot, jotka sitten arvioitiin kritee-
reiden mukaisesti. 

- Kun tämä kurssi laitettiin hakuun loka-
kuussa, se täyttyi hetkessä. Kurssilaisten 
määrä piti rajoittaa kymmeneen, koska 
tilat eivät sallineet suurempaa ryhmäko-
koa. Hakijoita olisi ollut paljon enemmän-
kin, Paavo Manninen sanoo.

Paavo Manninen on vetänyt myös kansa-
laisopiston venekursseja muutaman vuo-
den ajan Oulun eteläisellä alueella. 

- Kurssilaiset ovat olleet motivoituneita te-
kemiseen, ja siten omistautuneet koko tar-
mollaan tekemiseen. Se teki ohjaamisen 
veneen veistoon helpommaksi, hän jatkaa. 
Manninen teki paljon esivalmisteluja kurs-
sin alkua varten. Hän muun muassa ja-
losti tekniikkaa kurssituksen toteutukseen, 
muun muassa valmistamalla säädettävän 
kölin liimauspukin ja sitten varsinaiseen 
rakentamiseen kölin rakentamisen pukin.

Manninen on itse veneenveistäjänä viides, 
katkeamaton sukupolvi suvussa. 

- Synnyin ja vartuin Suomussalmella 60 
-luvulla. Varhaisimmat muistot ovat juuri 
veneenveistosta, tervantuoksuinen verstas 
ja lastukasat, hän muistelee. Hänen isän-
sä oli mestari veneenveistossa, takanaan 
satoja veistettyjä veneitä. Tekotapa ja mal-
li ovat säilynyt vuosisatojen ajan suvussa. 

- Harrastukset, kun olivat vähissä maa-
seudulla, niin paljon tuli oltua isän muka-
na verstaalla.  Opin veneentekoon ja sain 
siis siinä kasvun ohessa. Oli kyllä muka-
va aina keväisin olla mukana veneen ter-
vaamisessa. Vieläkin tuntuu sille, että ter-
vantuoksusta se kevät vasta alkaa, Man-
ninen kertoo.

Mutta oppihan ei tartu pelkästään vierestä 
katsomalla. Kun hän sai vastuuta tekemi-
seen, niin opit alkoivat pysymään mieles-
sä. Jopa niin, että perinneveneenteko kah-
destaan isän kanssa ei kestänyt nopeim-
millaan viittä päivää. 

- Monta kertaa sain paikkailla sormiakin, 
kun puukko osui puun sijasta sormeen. Työ 
itsessään on opettanut tekemään ja hyvän 
mestarin opit ovat olleet tärkeitä tekijöitä, 
kun olen jatkanut veneenteon perinnettä, 
Manninen kehuu.

Puuveneitä Puuveneitä 
kesävesille Kalajoellakesävesille Kalajoella
Koulutuskeskus JEDU Kalajoella on paikka, jossa puuteollisuusalan perustutkintokoulutusta on kovasti touhuttu, teh-
ty ja kehitetty vuosikymmenet Kalajoella. 

- Tänä vuonna oli ohjelmassa ensimmäistä kertaa eksoottisempi tutkinnon osa eli veneenrakennus, kertoo koulutus-
johtaja Esa Siirilä. Opiskelijoiden tekemät kahdeksan joki/merivenettä pääsivät hallista talviaurinkoa ihailemaan jo 
maaliskuussa. Opettajana toimi Paavo Manninen. Hän on pitkänlinjan puumies ja opettaja, jonka erikoistaitoihin kuu-
luu myös puuveneiden rakentaminen ja sen opettaminen. 

Tässä menossa perinneveneen kaaritus. 
Laidat on tuettu mieleiseen muotoon ennen 
kaarien asennusta.

Tekokaaret ja lopulliset kaaret on laitettu 
paikoilleen ja köli jäykistetty asentoonsa 
ns. kölinrakennuspukkiin.

Tekijä on koristellut omat puumerk-
kinsä keulan kovakaareen.

Kölilaudat höyrytyksessä muovin 
sisässä odottamassa kölinpainan-
tapukkiin asennusta.
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Veneenrakentajan koulutus JEDU
Veneenrakentajat rakentavat monipuolisesti erilaisia veneitä aina pienemmistä 
jollista suurempiin matka- ja purjeveneisiin. Veneet voidaan rakentaa puusepän-
työnä, lujitemuovista tai metallista. Veneenrakennus onkin pääasiassa käsityötä. 
Lisäksi veneenrakentajat asentavat ja huoltavat veneiden kojeita, laitteita ja sisus-
tuselementtejä. Alalla arvostetaan veneiden huolto- ja korjaustyötä sekä kestävää 
kehitystä.

Kouluttautuminen veneenrakentajaksi
Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voit suorittaa puuteollisuuden pe-
rustutkinnon puusepän tai teollisuuspuurakentajan tutkintonimikkeellä. Puualan 
ammattitaito perustuu erilaisten puumateriaalien ja niiden ominaisuuksien tunte-
mukseen. Puuseppä osaa tehdä suunnittelutyötä sekä käyttää alan teollisuuden 
työkaluja, kuten sahoja, höyliä, CNC-koneita ja nauhahiomakoneita.
Veneenrakentajaksi voit kouluttautua myös veneenrakentajan perustutkinnossa 
veneenrakentajan tutkintonimikkeellä. Veneenrakentajakoulutuksessa opit raken-
tamaan veneitä ja niiden osia puusta ja lujitemuovista. Opit myös asentamaan ja 
huoltamaan veneiden laitteita ja moottoreita.
Veneenrakennusalan vaativampiin tehtäviin pääset jatkokouluttautumaan suorit-
tamalla veneenrakennusalan erikoisammattitutkinnon Venemestarin tutkintoni-
mikkeellä.

Veneenrakentaja työelämässä
Veneenrakentajat työllistyvät venetelakoille, venemoottorikorjaamoille, veneteh-
taille ja -verstaille. Veneenrakentaja voi myös työllistää itsensä perustamalla oman 
yrityksen. Työ on osittain sesonkiluonteista eli välillä työpäivät ovat pitkiä ja kiirei-
siä, mutta toisina aikoina veneenrakentajalle jää hyvin aikaa omille harrastuksille.
Venepuuseppä rakentaa puuveneitä. Hän voi suunnitella veneen itse tai toimia 
valmiiden ohjeiden pohjalta. Venepuuseppä asentaa paikalleen myös veneen si-
sustuselementtejä sekä erilaisia kojeita ja laitteita, kuten moottorin. Työnkuvaan 
kuuluu myös puuveneiden kunnostus- ja huoltotöitä. Venepuusepät valmistavat 
myös puusta runkoja lasikuituveneitä varten.
Vaihtoehtoisesti veneenrakentaja voi erikoistua lujitemuoviveneiden rakentami-
seen. Muoviveneiden valmistaminen on tarkkaa käsityötä, jossa hyödynnetään 
tekniikkaa. Kuten venepuusepätkin, lujitemuoviveneiden rakentajat asentavat ja 
huoltavat veneiden kalusteita ja laitteita.  

Työn vaatimukset
Venepuusepän työssä hyvät puutyötaidot ovat välttämättömät. Veneenrakenta-
misessa tarvitaan usein myös metalli- ja muoviveneiden rakennustaitoja. Veneen 
varustelussa veneenrakentaja voi tarvita osaamista myös verhoilusta, sisustukses-
ta tai pintakäsittelystä.
Moottoreiden ja muiden kojeiden huoltamisessa ja asentamisessa korostuvat puo-
lestaan tekniset taidot ja elektronisten järjestelmien tunteminen. Huolellisuus, 
tarkkuus ja pitkäjännitteisyys ovat veneenrakentajalle hyödyllisiä ominaisuuksia. 
Ammatti sopii veneistä ja käsillä tekemisestä kiinnostuneille.
Lähteet: ammattinetti.fi, edu.fi, jedu.fi, omnia.fi, 
opintopolku.fi, taos.fi

Lohensoutuveneisiin tuli keulan reunalautava-
neriin vahvikkeeksi massiivipuinen lauta, joka 
on höyrytyksen jälkeen asennettu paikoilleen.

Laitalaudoituksen viimeinen vaihe, parrasri-
mojen asennus sisäpuolen yläreunaan.

Veneen trimmisiiven asennus jokiveneeseen.

Puuvalmis vene valmiina, loppusilauksena sou-
tupenkkien asennusta ja airojen hankaimien 
paikkojen mallintamista.

Veneenrakentajat 
ryhmäkuvassa.
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The world‘s megatrends. Compellingly interpreted for your furniture worlds. 

Refreshing concepts and solutions for your success. Interesting, exciting events 

and effective networking. Be part of it in person: online and offline.

https://xdays.hettich.com

How will we be living and 
working in the future?

Urbanisation New Work

Individualisation

Register here:

Kysy lisää Hettich Risto Heino, puh. +358 40 3011 300
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Hajuton, hengittävä, muoviton Ei VOC-päästöjä

ILONA SAUNAKUULTO
silkinhimmeä

UusienUusien tai vanhojen käsit-
telemättömien sekä aiemmin 
kalvoa muodostamattomilla 
kuullotteilla käsiteltyjen sauna-,  
pesu- ja pukuhuonetilojen katto- 
ja seinäpaneeleihin, hirsipintoi-
hin, oviin, lauteisiin ja kaidepui
hin. Ei vahatuille pinnoille. Riit-
toisuus 6-15m/litra. Sively/ruis-
kutus. Sävytettävissä yleisimpien 
kuultovärikarttojen sävyihin.

ILONA KUULTOMAALI
silkinhimmeä

UusienUusien tai vanhojen käsit-
telemättömien sekä aiemmin 
kalvoa muodostamattomilla 
kuullotteilla käsiteltyjen puu- ja 
hirsipintojen kuultomaalauk-
seen kuivissa sisätiloissa, kuten 
katto- ja seinäpinnoille, kalus
teisiin ja oviin. Riittoisuus 
6-15m/litra. Sively/ruiskutus. 
Sävytettävissä yleisimpien kuul-
tovärikarttojen sävyihin.

INTO KALUSTEMAALI
puolihimmeä & puolikiiltävä

MaalaamattomienMaalaamattomien tai aiem-
min maalattujen puu-, lastu-
levy- ja puukuitulevypintojen, 
kuten huonekalujen, ovien. 
listojen ja ikkunapuitteiden 
maalaamiseen. Riittoisuus 
noin 7m/litra.  Sively/ruisku
tus. Kosketuskuiva 1/2h, 
päällemaalattavissa 2h kulut-
tua. Sävytettävissä yleisimpi-
en värikarttojen sävyihin.

Muovittomat ja täysin päästöttömät 
vesiohenteiset sisämaalit 

INTO PANEELIMAALI
puolihimmeä

MaalaamattomienMaalaamattomien  tai aiemmin 
maalattujen tai lakattujen puu- 
ja paneelipintojen maalaami-
seen. Erinomainen tarttuvuus ja 
peittokyky. Ei tarvitse erillistä 
pohjamaalausta. Riittoisuus 
noin 7m/litra. Sively/ruiskutus. 
KKosketuskuiva 1/2h, päällemaa-
lattavissa 2h kuluttua. Sävytet-
tävissä yleisimpien värikarttojen 
vaaleisiin sävyihin.

Laajempi tuotevalikoima ja tuotetiedot kotisivuillamme uula.fi

UULA COLOR
Maalintekijä

iNTO ja iLONA

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 Ei sisällä MIT:ä (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)

2 2

2 2

Maailmanuutuus lanseerataan nyt kotimarkki-
noilla Ruotsissa, mutta myös globaalisti.

- Me olemme valtavan ylpeitä tästä tuotekehi-
tyksestä, joka yhdistää parhaat teknologiam-
me. Me voimme nyt ensimmäisenä lattia-alan 
yrityksenä maailmassa tarjota asiakkaillemme 
suunnattoman suositun kalanruotokuvion ko-
vetettuna puulattiana isommassa koossa, sa-
noo Zoran Mihajlovic, Bjelin Sweden AB:n toi-
mitusjohtaja.

Tuotekehitys on seurausta kovasta kysynnästä 
kalanruotokuvioisia puulattioita kohtaan, jotka 
ovat kestävämpiä ja kosteusvarmempia kuin 

perinteiset parkettilattiat, ja joita voidaan sik-
si asentaa tiloihin, joissa liikutaan enemmän 
ja jotka altistuvat kovemmalle kulutukselle ku-
ten keittiöihin, ravintoloihin ja aktiivisen per-
heen kotiin. Kalanruotokuvioisista lattioista pi-
detään sisustuksessa, koska ne sopivat sekä 
klassisiin sisustuksiin että minimalistisiin ja 
pelkistettyihin miljöihin.

Bjelinin kovetetusta puusta valmistetut lattiat 
ovat hyvä valinta ympäristön kannalta, koska 
raaka-aine on lähituotettua ja tulee FSC-serti-
fioiduista metsistä. Metsä on uusiutuva luon-
nonvara, mutta ei loputon. Koska korkealaa-

tuisen tammen määrä on rajallinen, on Bje-
lin kehittänyt ainutlaatuisen prosessin, jonka 
ansiosta tammitukista saadaan valmistettua 
enemmän lattiapintaa verrattuna tavalliseen 
lautaparkettiin.

Bjelinin kovetettujen puulattioiden pintakerros 
on erittäin luja patentoidun kovettamisproses-
sin ansiosta, joka tunnetaan nimeltä Woodura 
(kestävä puu). Teknologian on kehittänyt Bje-
linin tytäryhtiö Välinge Innovation. Bjelinin lat-
tioissa on aina viimeisin versio liimattomasta 
lukkoponttiteknologiasta, joka sekin on Välin-
ge Innovationin patentoima.

Bjelin teki ensimmäisenä kalanruoto-
kuvioisen lattian kovetetusta puusta
Bjelinin lattiainnovoijilta tulee ai-
nutlaatuinen lattiauutuus maail-
massa. Kalanruotolattian klassiset 
tammisauvat on skaalattu isom-
paan kokoon, jotka sopivat hyvin 
suuriin tiloihin. Uuden kokoisissa 
96 x 575 mm:n sauvoissa on 5G-luk-
kopontti, joka mahdollistaa helpon 
ja nopean asennuksen, ja sauvat 
on valmistettu hyvän kulutuskes-
tävyyden takaavalla woodura-tek-
nologialla, jonka tuotenimi on ko-
vetettu puu.

u  Uutinen
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Hettichin virtuaalimessut netissä
Hettich esittelee tänä keväänä asiakkail-
leen ja yhteistyökumppaneilleen innova-
tiivisia huonekalujen uusia ratkaisuja se-
kä kaupungistumisen, että yksilöllistämi-
sen ja uuden työntekemisen megatren-
deille osoitteessa HettichXperiencedays 
2021. Suuri trendinäyttely alkoi maalis-
kuun puolivälissä, kun kävi ilmi, ettei pe-
rinteisiä Interzumin -messuja pidetä tänä-
kään keväänä Covic-19 vuoksi.
- Hettich tarjoaa globaaleille asiakkailleen 
ja yhteistyökumppaneilleen mahdollisuu-
den osallistua HettichXperiencedays-ta-
pahtumiin, miten ja missä he pystyvät, 
tai haluavat, kertoo Risto Heino Hettich 
Finland toimistosta. Laadukkaat virtuaa-
limessut on toteutettu täysin uudella 3D 
mallinnos -tekniikalla, joka vie asiakkaat 
sisälle esimerkkikalustettuihin huoneisiin 
lähes todentuntuisesti.
Jokapäiväiseen elämään, kotiasumiseen 
ja työhön liittyvät vaatimukset muuttu-
vat nopeasti. Globaalit megatrendit, joi-
den kehittely kestää yleensä useita vuosia, 
ovat Covid-kriisin aikana saaneet vauhtia. 
On tullut aika ajatella täysin uudelleen ti-
la- ja huonekalukonseptit.  HettichXpe-
riencedays -virtuaalimessuilla Hettich 
esittelee runsaasti luovia ja innovatiivisia 
ratkaisuja, jotka vastaavat markkinoiden 
uusiin vaatimuksiin ja asiakkaiden muut-
tuviin toiveisiin.

Uusien markkinoiden 
tarpeiden tunnistaminen 
Hettich toistaa teemoissaan kaupungis-
tumista, yksilöllisiä ratkaisuja sekä uusia 
etätyömahdollisuuksia.
- Asiakkailla on nyt erinomainen mah-
dollisuus tutustua virtuaalisesti eri vaih-
toehtoihin, joita Hettich on luonut. Esil-
lä on erikokoisia teemapohjaisia huoneis-
toja ja käytännön ratkaisuja, Risto Hei-
no esittelee.
Virtuaalimessuilta löytyy käytännön rat-
kaisuja suuriin ja pieniin huoneisiin, mo-
nipuoliseen kaupunkimaiseen asumiseen 
pienissä tiloissa, sekä konsepteja tulevai-
suuden työmaailmaan, niin koteihin kuin 
julkisiin kohteisiinkin, kuten kauppoi-
hin ja hotelleihin. Hettich on panostanut 
myös korkealaatuisen keittiön suunnitte-
luun, jossa tärkeää on kodinkoneiden toi-
mivuus ja korkealaatuisuus.  
- Tässä tulevat esille Hettichin tuotteiden 
kohokohdat, kuten TopLine XL -liukuovi-
järjestelmä, AvanTech YOU -laatikkoalus-
tat, jotka ovat luovasti yhdistetty muihin 
huonekalujärjestelmiin, Heino kertoo.

Pienet neliöt hallintaan
Kaikkialla kaupungeissa asumispinta-ala 
on vähentynyt ja on kalliimpaa, lattiapin-

ta pienenee. Hettich tarjoaa vastauksen 
kaupungistumisen megatrendiin tarkoin 
harkituilla pienillä pohjapiirroksilla, mo-
nitoimihuonekaluilla ja optimaalisella va-
rastotilan käytöllä. Yhä useammat ihmiset 
työskentelevät säännöllisesti kotona ”koti-
toimistossa”. Hettich esittelee helposti to-
teutettavia ratkaisuja. HettichXperience-
daysin teemapohjaiset huoneistot osoit-
tavat käytännön ratkaisuja sisätilojen, 
huonekalujen ja toimintoalueiden suun-
nitteluun. Asunnolta vaaditaan yhä enem-
män muuntautumiskykyä. Huonekalut so-
peutuvat asuintilaan, eivät päinvastoin. 
Hettichin ”Transforming Apartment” -tilan 
avulla voi muuttaa tiloja haluamallaan ta-
valla: siirrettävät seinäelementit luovat ti-
laa juuri siellä, missä sitä tarvitaan. Ar-
jen toiminnot ovat kesällä yhä enemmän 
ulkona. Tämä tekee ruoanlaitosta puutar-
hassa, terassilla kasvavan trendin. 
- Korroosionkestävien ruostumattomasta 
teräksestä valmistettujen varusteiden an-
siosta kestävä ulkokeittiö kestää jopa voi-
makkaasti vaihtelevat sääolosuhteet, Hei-
no kertoo.

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Hettich
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Korona tyhjensi Pitja Simin ka-
lenterin vuosi sitten, ja leipätyö 
loppui kokonaan. Hän ajatteli 
aluksi tehdä ompeluharrastuk-
sestaan osittaisen työn, mutta 
kun pihalta kaadettiin puita ja 
hän näki kauniit sahauspinnat 
oksien tyvessä, oli pakko ottaa 
puukko käteen ja alkaa tehdä 
jotain kaunista. Siitä päivästä 
alkoi tarina, josta kuullaan toi-
vottavasti pitkään.

- Se on niin, että joko surkutel-
laan sitä mitä ei ole, tai aloite-
taan rakentamaan jotain ihan 
uutta, Pitja Simi sanoo. Pitja 
on aina ihaillut luontoa sekä 
perinteisiä käsitöitä ja niiden 
tekotapoja, joten uusi urava-
linta oli selvä.

- Mummoni ja pappani ovat 
molemmat olleet ammatiltaan 
käsityöläisiä, mummo ompe-
lija ja pappa puuseppä, hän 
kertoo. Monet muistot omas-
ta lapsuudesta liittyvät käsillä 
tekemiseen ja luontoon. 

Ukin verenperintönä Pitja al-
koi itse opiskella vuolemista. 

- Taitojani olen kartuttanut 
kisällityyliin, kun mieheni on 
ammatiltaan puualan artesaa-
ni, on tässä 15 vuoden aikana 
on ehtinyt jo oppia monenlais-
ta, hän nauraa.

Pitja Simi sanoo tykkäävänsä 
kovasti uuden oppimisesta ei-
kä puuntyöstössä uuden opet-
telussa tule raja ihan heti vas-
taan. 

- Viime vuosina suomalaisten 
materiaalien ja kädentaito-
jen arvostus on ollut selvässä 
nousussa. Kun mietin yritykse-
ni uutta ilmettä, huomasin, et-
tä vaneria käytetään koruissa 
paljon, mutta puuta sellaise-
naan työstää vain harva, hän 
kertoo. Pitja käyttää puukoru-
jen valmistuksessa kotimaisia 
materiaaleja ja erityisesti pe-
rinteisiä valmistustapoja. Osa 
koruista sorvataan käsin ja osa 
vuollaan puukolla. Jokaisella 
puumateriaalilla on omat yksi-
lölliset piirteensä, siksi materi-
aalien ja valmistustapojen tun-
teminen on erittäin tärkeää.

- Koruni puumateriaalit ovat 
ylijäämää toisilta puusepiltä, 
myrskytuhojen siivouksista tai 
metsän harvennuksista. Suu-
rimmaksi osaksi tästä Oulais-
ten läheltä, mutta myös esi-
merkiksi Lempäälästä. Sieltä 
minuun otti yhteyttä ystäväl-
linen puuseppä, joka tarjo-
si omasta työstään ylijäänyt-
tä puuta käyttööni, hän kertoo. 

Kaikki alkoi pisarasta
Ensimmäinen oma koru oli Pi-
sara -korvakoru. Pisara-sar-
jasta onkin muotoutunut mal-
liston kivijalka. Siitä on tullut 
suosituin ja se on Pitjan mie-
lestä hänen näköisensä kau-
nis asuste. 

Pitja Simin mielestä on ollut 
ilo huomata, että Suomes-
ta löytyy ammattilaisia, jotka 
ovat halukkaita monenlaiseen 
yhteistyöhön. 

- Teen yhteistyötä myös pai-
kallisen jalokivihiojan kanssa. 
Suomalainen puu yhdistettynä 
kauniisiin ja taitavasti hiottui-
hin korukiviin on ollut erikoi-
nen ja haluttu yhdistelmä. 

- Pidän erityisesti myös unii-
kista leimasta, joka käsin 
muotoiltuihin koruihin jää. 
Jokainen pari tai kappale on 
oman näköisensä. 

Käsintehdyt puiset korut ja 
asusteet ovatkin olleet suosit-
tu lahjaidea, niistä on helppo 
räätälöidä saajansa näköinen. 
Useammat korvakorut, kaula-
korut ja solmioneulat ovat saa-
neet uuden onnellisen omista-
jan eri puolilta Suomea, par-
haimmillaan jopa omasta, 
rakkaasta pihapuusta vuoltu-

na. Onpa suomalaisesta visa-
koivusta tehty kaulakoru läh-
dössä Ranskaan asti muis-
tuttamaan Suomen kauniis-
ta luonnosta paluumuuttajan 
asusteena. 

Tämän päivän Pitu Woodellery 
-tuotteet valmistetaan käyttä-
mällä vain perinteisiä työtapo-
ja ja käsityökaluja, siksi koru-
ja ei koskaan voida valmistaa 
suuria eriä kerrallaan. Niiden 
tekeminen puun kuivaukses-
ta ja vuolemisesta tai sorva-
uksesta öljyämiseen on aikaa 
vievä projekti. 

Teksti: Tuula Uitto
Kuvat: Pitja Simi

Oli pakko ottaa puukko käteen 
ja alkaa tehdä jotain kaunista
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Eero Komulaisella on logistiikkainsinöö-
rin ja ammattiopettajan tutkinnot. Hänel-
lä on pitkä ura alalla: muun muassa 10 
vuotta logistiikan opettajana ja 20 vuot-
ta alan koulutuspäällikkönä Joensuussa 
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymäs-
sä, nykyisessä Riveriassa.

Ajatus omasta yrityksestä tuli mieleen, 
kun Komulainen opetti yrityksen perus-
tamiseen liittyviä asioita. Viimeisenä työ-
vuotena hän teki jo konehankintoja ja suo-
ritti erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajan 
tutkinnon.

Eläkkeelle jäätyään Komulainen perus-
ti EKL-liikenteenohjauspalvelut -nimisen 
yrityksen. Yhteistyö kuhmolaisen massii-
vipuisia tilaelementtejä valmistavan Ele-
mentti Sampo Oy:n kanssa alkoi pian.

- Ensimmäinen työ oli Tampereelle Vuo-
rekseen rakennettujen kerrostalojen tilae-
lementtien erikoiskuljetusten liikenteen-
ohjaajana toimiminen, Komulainen ker-
too. 

Elementit suojattava 
huolellisesti
Erikoiskuljetuksiin sisältyi pitkiä matkoja 
ja raskasta yöaikaan ajamista. Ne työt Ko-
mulainen päätti lopettaa noin vuosi sitten.

Nyt yritys keskittyy Elementti Sampon val-
mistamien tilaelementtien suojaamiseen 
kuljetusta varten. Tätä työtä yritys on teh-
nyt päätoimisesti jo yli  kolme vuotta.

- Elementtipaketin pitää kestää säävaih-
telut ja kuljetuksen rasitukset perille ra-
kennuskohteeseen, Komulainen tiivistää.

Elementit suojataan pakkaamalla ne kes-
täviin erikoismuoveihin. Paketista saa-
daan tiivis lämmön avulla.

Logistiikan koulutuspäällikkö 
ryhtyi alan yrittäjäksi

Kun kuhmolainen Eero Komulainen jäi eläkkeelle logistiik-
ka-alan koulutuspäällikön tehtävästä syyskuussa 2016, hän oli-
si voinut keskittyä mökkeilyyn ja metsätöihin. Sen sijaan mies 
päätti perustaa logistiikkapalveluja tarjoavan yrityksen. 

Eero Komulainen (oik.) ja taka-auton kuljettaja 
Pentti Karppanen palaverissa ennen erikoiskul-
jetuksen lähtöä kohti Tamperetta. Kolmen rekan 
kyydissä on yhden huoneen ja keittiön sekä kaksi 
huonetta ja keittiön käsittäviä tilaelementtejä, 
yhdessä myös parveke. Nyt kuljetuksessa on yksi 
etuauto ja yksi taka-auto. Jos elementtipaketin 
leveys on yli viisi metriä, on etuautoja kaksi.

Elementit suojataan 
huolellisesti erikoismuoveilla. 

Tampereelle lähtevää elementtipakettia 
tekevät Eero Komulainen (kesk.), 

Pasi Pyykkö (vas.) ja Seppo Heikkinen.
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Yrittäjä, logistiikkainsinööri Eero 
Komulainen

EKL-Liikenteenohjauspalvelut, 
aputoiminimi EK-Logistiikka

Toimiala: erikoiskuljetusten 
liikenteenohjaus, logistiikkapalvelut, 
maansiirto- ja lumityöt sekä 
metsänhoitotyöt.

Kuhmon Kantolan teollisuusalueella 
toimiva yritys työllistää 3 vakinaista 
ja 2–3 tilapäistä henkilöä.

- Muovien saumat kiinnittyvät, kun nii-
tä ensin kuumennetaan ja sitten painel-
laan kiinni. Lopuksi koko paketin pääl-
lä oleva muovi kuumennetaan kauttaal-
taan, jolloin se kutistuu tiiviiksi, Komu-
lainen selvittää.

Paketteihin merkitään kuormausnumero, 
elementin numero sekä paketin paino, le-
veys ja pituus. Tärkeää on sijoittaa pake-
tit kuljetuksessa niin, että paino jakautuu 
optimaalisesti. Työmaalla nähdään mer-
kinnöistä, mikä elementti paketin sisäl-
lä on. 

Paketit varastoidaan odottamaan kulje-
tusta tehtaan vieressä olevalle kentälle.

- Pyrimme siihen, että paketteja on läh-
tövalmiina vähintään viikoksi eteenpäin, 
Komulainen kertoo.

Yhteistyö verkostossa toimii
Parhaillaan Komulaisella on menossa 80 
tilaelementin paketointi Tampereen VTS:n 
rakennuttamaan kerrostaloon. Toimituk-
seen sisältyy tähän asti suurimmat ele-
mentit.

- Kookkaimmat asunnot käsittävät 4 huo-
netta, keittiön ja saunan, Komulainen ker-
too.

Elementeillä on enimmillään pituutta 
12,3 metriä, leveyttä 5,90 metriä ja pai-
noa 24 tonnia.

Seuraavana vuoroon tulevat kerrostalot 
Tampereelle ja Kajaaniin. Ensi vuoden 
alussa käynnistyy jälleen uusi kohde Tam-
pereella. Toimitukseen sisältyy 640 ele-
menttiä, ja urakka ajoittuu kolmelle vuo-
delle.

Komulainen työllistää itsensä lisäksi vaki-
naisesti kaksi ja tilapäisesti 2–3 henkilöä.

Kumppaniverkosto on logistiikkayrittäjälle 
tärkeä. Elementti Sampon lisäksi yhteis-
työkumppaneita ovat Peura-Trans Oy:n ja 
Ismo Suoranta Oy:n kuljetusliikkeet, ele-
menttien nostoissa Maansiirtoliike Alpo 
Heikkinen Oy, rakennusliikkeet, Kuhmo 
Oy ja CLT-levyjä valmistava Oy CrossLam.

- Vuoropuhelu kumppaneiden kanssa toi-
mii hyvin, Komulainen kiittää.

Logistiikalla suuri rooli
Eero Komulainen uskoo, että tilaelement-
tien käyttö lisääntyy kerrostalorakentami-
sessa. 

- Niiden vahvuutena on valmistus sisäti-
loissa säältä suojassa. Eiköhän tämä ole 
ainoa oikea tapa tehdä turvallisia ja ter-
veitä asuntoja, hän miettii.

Logistiikalla on puurakentamisessa suu-
ri merkitys. Tilaelementit ja komponentit 
menevät usein kaupunkien ja taajamien 
keskeisille paikoille.

- Kadut, tiet ja rakennuspaikkojen ahtaus 
asettavat omat haasteensa. Näitä asioi-
ta tulisi ottaa huomioon ja korostaa myös 
kuljetuksen ja rakentamisen logistiikan 
koulutuksissa, Komulainen miettii.

Komulainen on toiminut yrittäjänä 4,5 
vuotta. Kun häneltä kysyy jatkoaikeista, 
on vastaus valmiina.

- Työ on antoisaa. Lopetan sitten, kun tä-
mä ei enää ole mukavaa!

Tuulikki Huusko

Tilaelementtien nosto kuljetuskuntoon rekan 
nupille ja perävaunuun on melkoinen urakka. 
Eero Komulainen johtamassa tilaelementin 
siirtoa lavetilta Peura-Transin rekan nupille.

Tilaelementti on 
nostettu rekan kyytiin. 
Eero Komulainen 
viimeistelee lastauksen.
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Korona piti viime vuonna suomalaiset ko-
timaassa, mikä siivitti mökkien ja tont-
tien kaupan poikkeuksellisen kovaan kas-
vuun. Kiinteistökauppojen määrä kasvoi 
merkittävästi. Viime vuonna tehtiin kaik-
kiaan 70 500 kauppaa eli 9,5 prosent-
tia enemmän kuin vuonna 2019. Tiedot 
on koottu Maanmittauslaitoksen kaup-
pahintatilastoista viime vuodelta. Ranta-
mökkien kauppa kasvoi 41 prosenttia ja 
kuivan maan mökkienkin kauppamäärä 
nousi yli 29 prosenttia. Vilkkainta ranta-
mökkikauppaa käytiin perinteisissä mök-
kikunnissa Mikkelissä ja Savonlinnassa. 
Näiden lisäksi suosituimpia mökkipaikka-
kuntia ovat Kangasniemi, Hirvensalmi ja 
Mäntyharju, jotka ovat lähempänä Hel-
sinkiä. Korona-aikana myös kauempana 
sijaitsevien mökkien myynti on helpottu-
nut, samoin vaikeammin saavutettavien 
saarimökkien. Nyt myös halvempien mök-
kien kysyntä on kasvanut. Eniten pulaa 
on kuitenkin parempitasoisista rantamö-
keistä, vaikka tarjontaa on kaikissa hin-
taluokissa.

Kysynnän kasvu nostaa myös hintoja. 
Mökkien keskihinta on noussut noin 6 
prosenttia kaavoitetulla alueella. Kalleim-
mat rantamökit on myyty Uudellamaal-
la, jossa kaava-alueella sijaitsevat ranta-
mökit maksoivat viime vuonna 2 prosent-
tia enemmän keskimäärin 173 000. Var-
sinais-Suomessa kesämökin hinta oli 14 
prosenttia enemmän kuin viime vuonna. 

Koronan vaikutuksesta mökkejä menee 
kaupaksi nyt rantamaiseman lisäksi kui-
valta maalta, ja keskivertomökkeilijä on 
nuorentunut selvästi koronan synnyttä-
män mökkibuumin aikana. 

Mökkibuumi kasvattaa 
myös remontteja
Mökin ostoa suunnitellessa kannattaa pi-
tää pää kylmänä ja perehtyä kohteeseen 
huolellisesti ennen ostopäätöstä. Hyvä ta-
pa varmistua mökin todellisesta kunnos-
ta on teettää puolueeton kuntotarkastus. 
Vanhempaa mökkiä hankkiessa on hyvä 
pohtia, kuinka paljon on ostohinnan lisäk-
si valmis maksamaan remontoinnista, jos 

mökistä löytyy korjaamista vaativia puut-
teita. Suurin osa toteuttaa mökillään jon-
kin suuruisen remontin, mikä on saanut 
aikaan sen, että paikka paikoin remontin 
toteuttajista on pulaa.

Oikotien käyttäjämäärät ovat 
nyt ennätyksellisen suuria
Suomalaisten asumisessa ovat nyt trendi-
nä isot asuinneliöt. Kyse ei ole enää vain 
omakotitalo- tai rivitalotrendistä, vaan 
kaikkien oman pihan sisältävien talotyyp-
pien suosio lentää tällä hetkellä aivan uu-
della tasolla. Nämä talotyypit ovat omako-
titalo, erillistalo, paritalo ja rivitalo. Oma-
kotitaloja etsittiin Oikotieltä maaliskuussa 
24 prosenttia enemmän kuin viime vuo-
den maaliskuussa. Paritaloja ja rivitalo-
ja etsittiin 22 prosenttia enemmän. Myös 
isojen asuntojen suosio on noussut sel-
keästi. Oikotie Asunnot -palvelun kävijä-
määrät ovat nyt ennätyskorkealla. Palve-
lusta haettiin tämän vuoden maaliskuus-
sa myynnissä olevia asuntoja keskimää-
rin noin 485 000 kertaa per vuorokausi.

Kesämökkien kauppa pysyy vilkkaana

Tämän vuoden toisella neljänneksellä al-
kavien rakennushankkeiden arvo on 5 
prosenttia suurempi ja määrä 16 prosent-
tia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuo-
si sitten, kun oli ensimmäinen korona ke-
vät. Silloin rakennushankkeiden aloituksia 
siirtyi tavallista enemmän tulevaisuuteen. 
Tämän vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä aloitusten lykkääntymisiä oli kuiten-
kin tavallista vähemmän.

Näyttää siltä, että rakennusala osaa jo 
ottaa huomioon muuttuneen toimintaym-
päristön. Silti epävarma koronatilanne ja 
esimerkiksi mahdolliset vaikeudet saa-
da työvoimaa rakennuksille voivat muut-
taa *RPT Byggfakta Oy:n raporttiin saa-
tuja arvioita rakennushankkeiden aloituk-
sista toisella neljänneksellä ja koko lop-
puvuonna. 

Toisen vuosineljänneksen aloituksista uu-
disrakentamisen hankkeet kasvavat ar-
vossa mitattuna 14 prosenttia ja määräs-
sä mitattuna 22 prosenttia. Korjausra-
kentamisen hankkeet kasvavat määrässä 
mitattuna 12 prosenttia, mutta laskevat 

arvossa mitattuna 17 prosenttia verratu-
na viime vuoden toiseen neljännekseen. 

Maakunnittain laskettuna rakentamisen 
aloitusten arvo nousee toisella vuosinel-
jänneksellä kymmenessä ja laskee seit-
semässä maakunnassa. Nousijoiden jou-
kossa ovat Kymenlaakso (+216 %), Päi-
jät-Häme (+126 %), Kanta-Häme (+73 
%), Keski- Pohjanmaa (+60 %), Ete-
lä-Karjala (+51 %), Varsinais-Suomi 
(+41 %), Keski-Suomi (+33 %), Poh-
jois-Savo (+33 %), Uusimaa (+15 %), 
Pohjois-Karjala (+2 %). Pohjois-Pohjan-
maalla aloitusten arvo on edelleen viime-
vuotisella korkealla tasolla (+0 %). Ra-
kennusaloitusten arvo laskee viime vuo-
den toiseen neljännekseen verrattuna Ete-
lä-Savossa (-69 %), Satakunnassa (-46 
%), Pohjanmaalla (-46 %), Kainuus-
sa (-43 %), Lapissa (-36 %), Etelä-Poh-
janmaalla (-16 %) ja Pirkanmaalla (-15 
%). Suuriin nousu- tai laskuprosentteihin 
on usein syynä joko nyt alkava tai viime 
vuonna vastaavaan aikaan alkanut poik-
keuksellisen suuri rakennushanke. Raken-

nustyypeittäin tutkittuna toisella vuosinel-
jänneksellä aloitetaan erittäin paljon ker-
ros- ja rivitaloja: aloitusten arvossa mitat-
tuna nousua on yli 100 prosenttia viime 
vuoden toiseen neljännekseen verrattu-
na. Myös liike- ja toimistorakennuksia 
aloitetaan viime vuoden toista neljännes-
tä enemmän. Teollisuus-, energia-, kou-
lu- ja sote- rakennusten aloitusten arvo 
jää viime vuoden vastaavasta. 

Päijät-Hämeen kasvua siivittää Lahdessa 
toimivan Viking Malt Groupin 90 miljoo-
nan euron investointi uuteen mallastamon 
rakentamiseen. Uudenmaan suurin hanke 
on Senaatti-kiinteistöjen Suojelupoliisille 
rakennuttama toimitila Helsingissä 130 
miljoonaa euroa.

*RPT Byggfakta Oy kuuluu pohjoismai-
seen Byggfakta Group -konserniin, jossa 
on kokemusta rakentamisen tietopalve-
luista jo vuodesta 1932 lähtien.

Rakentamisen aloitusten 
määrässä 16 prosentin kasvu
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Tervetuloa Pohjoismaiden tärkeimpään puualan tapahtumaan

YLI 30 VUOTTA 
PUUTEOLLISUUDEN YTIMESSÄ

Messuilla mukana mm.:

Lisätiedot ja 
osastovaraukset:

www.puumessut.fi

UROKET OY
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15–19/9/2021

MESSUKESKUS 
HELSINKI

HABITAREN TEEMA Reimagine on ylistys  
mielikuvitukselle: Mitä kaikkea asuminen  
ja eläminen voivat nyt ja tulevaisuudessa  
olla? Miten haluamme elää? Millaisia tiloja  
tarvitsemme? Miten tilat tukevat fyysisiä 
tarpeitamme ja tuntemista? Tehdään tästä 
kaikkien aikojen Habitare. Tule ja kuvittele 
kanssamme!

LIPUT JA YRITYKSET: HABITARE.FI 
@HABITAREFAIR 
#HABITARE2021

REIMAGINE
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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.fi

u  Uutisia • pörssi

Hirsitaloteollisuuden 
kehitys jatkuu vahvana

Suomen Metsämuseo Lusto 
nostaa esiin suomalaisen puu-
kalustedesignin uudessa ydin-
näyttelyssään. Etsimme huo-
nekaluvalmistajia ja suunnit-
telijoita yhteistyökumppaneik-
si näyttelyuudistukseen.  

Tarjoamme mahdollisuutta yh-
teistyöhön ja innovatiivisten 
suomalaista puuta ja puude-
signia edustavien kalusteiden 
esittelyyn kotimaisille huone-

kaluvalmistajille Suomen Met-
sämuseo Lustossa. Istuinryh-
mien suunnittelijat ja valmis-
tajat voivat tuoda nimensä ja 
yrityksensä tai tuotteensa ta-
rinan esiin näyttelytilassam-
me erikseen suunnitellulla, 
näyttelyyn niveltyvällä taval-
la. Halutessaan valmistajat 
voivat linkittää paikan päällä 
mahdollisesti tuotteista kiin-
nostuneet kävijät myynti/tila-
us -sivuillensa. 

Suomen Metsämuseo Lusto 
on metsäkulttuurin valtakun-
nallinen vastuumuseo, joka 
tunnetaan modernista puuark-
kitehtuuristaan, vaikuttavista 
näyttelyistään ja valtakunnal-
lisesta asiantuntijatyöstään. 
Lustossa vierailee vuosittain 
noin 40 000 metsäkulttuuris-
ta ja puusta kiinnostunutta kä-
vijää, joista 20 % on ulkomaa-

laisia. Luston kokonaisuudes-
saan uusittu ydinnäyttely ava-
taan keväällä 2023.

Kiinnostuneet yritykset voivat 
ottaa yhteyttä Suomen Metsä-
museo Lustoon: vastaava tuot-
taja Sami Juola, sami.juola@
lusto.fi 050 3207577. Ker-
romme lisää ja järjestämme 
mielellämme kierroksen mu-
seossa. www.lusto.fi 

Suomen Metsämuseo Lusto etsii 
huonekaluvalmistajia ja suunnittelijoita yhteistyöhön

Johtavien hirsitalovalmistajien 
yhteinen toimialajärjestö Hirsi-
taloteollisuus ry, HTT jatkaa työ-
tään alan yhteisten strategisten 
tavoitteiden mukaisesti. Järjes-
tön 31.3.2021 pidetyssä vuo-
sikokouksessa valittiin Honka-
rakenne Oyj:n toimitusjohtaja 
Marko Saarelainen jatkamaan 
puheenjohtajana. Varapuheen-
johtajana jatkaa Honkatalojen 
(Oy Primapoli Ltd) toimitusjoh-
taja Harri Vainionpää.

- Kotimaassa kehitys on ollut tu-
loksellista ja tällä hetkellä joka 
neljäs myyty talopaketti on hir-
sitalotoimitus. Myös kouluja se-
kä päiväkoteja rakennetaan yhä 
enemmän hirrestä. Nykyaikai-
nen hirsiarkkitehtuuri sopiikin 
hyvin myös tiiviiseen kaupunki-
rakentamiseen. Nyt on aika pa-
nostaa entistä enemmän vien-
nin kehittämiseen, puheenjoh-
taja Saarelainen linjasi.

Hirsitaloteollisuus ry:n hallituk-
seen valittiin kaudelle 2021 
seuraavat henkilöt; (varajäsen 
sulkeissa): Marko Saarelainen, 
Honkarakenne Oyj (Eino He-
kali, Honkarakenne Oyj), Har-
ri Vainionpää, Oy Primapoli Ltd 
(Matti Vaara, Vaaran Aihkitalot 
Oy), Arto Orjasniemi, Kuusamo 
Hirsitalot Oy (Ismo Säily, Kiiru-
na Talot Oy), Mika Rytky, Kon-
tiotuote Oy (Mikko Löf, Kontio-
tuote Oy), Markku Uotinen, Fin-
nlamelli Oy (Pentti Pajala, Finn-
lamelli Oy)

Perttu Pörhölä, Pellopuu Oy 
(Antti Nikumaa, Pellopuu Oy) ja 
Onni Timlin, Pohjan Timber-hir-
si Oy (Matti Mäkelä, Finn-Bois 
MTR Oy).

Hirsitaloteollisuus ry on alan 
yritysten yhteistyöjärjestö, 
jonka jäsenet valmistavat yli 
80 prosenttia kaikista Suo-
messa tehtävistä hirsiraken-
nuksista. 
www.hirsikoti.fi. Suomalai-
sen keskikokoisen (145m2) 
hirsiomakotitalon puuosat 
sitovat hiilidioksidia yli 30 
000 kiloa. Tämä hiilidioksidi-
varasto kompensoi perheen 
polttomoottoriauton käyttöä 
yli 15 vuoden ajan (Hirsi -EPD 
8/2019, 14 000km/v, 135g 
CO2/km). Yhteen hirsiomako-
titaloon tarvittava raakapuu-
määrä kasvaa kesäpäivänä 
Suomessa vajaassa minuu-
tissa.

Fakta
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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
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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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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
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