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LAHDEN TERÄTEOS OY 
Puuntyöstöterät ammattilaisille

AKE:n valmistamat pyörö- 
terät takaavat aina täydellisen 
leikkausjäljen. Terien käyttö- 
ikä on markkinoiden par-
haimmistoa. 

Asiakaskohtaisesti suunnitel-
lut, valmistetut ja huolletut 
profiiliterät meiltä. Älä tyydy 
vähempään, valitse teidän 
käyttöönne paras vaihtoehto.

Meiltä löytyy kattava valikoima 
vaihto- ja kääntöpalateriä sekä 
kiinnitysistukoita huonekalu- 
ja levyteollisuuden työstöko-
neisiin.
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Lahden Teräteos Oy
Yhdyskatu 35, 15200 Lahti
03 873 3100
www.lahdenterateos.fi
ltt@lahdenterateos.fi

Pyöröterät  
sahalaitoksiin

Profiiliterät jatko- 
jalostusteollisuuteen

Terät huonekalu- ja 
levyteollisuuteen

Täyden palvelun  
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Vuosi 2022 on ollut toiminnantäyteinen juhla-

vuosi meillä Pro Puussa. Pro Puu -yhdistys 

saavutti neljännesvuosisadan iän ja järjes-

timme näyttelyitä sekä tapahtumia monien tahojen 

kanssa. On puhuttu puunkäytön ja kotimaisen työn 

puolesta aina, kun mahdollista. 

Ensimmäinen vuosi Puuviesti -lehden kustantaja-

na ja julkaisijana alkaa tulla täyteen. Vuoden aikana 

on tehty paljon uusia asioita ja opittu siinä matkan 

varrella monenlaista. Te lehden lukijat, asiakkaat, il-

moittajat ja yhteistyökumppanit olette ottaneet mei-

dät lämpimästi vastaan – kiitos siitä!

Nyt vuodenvaihde lähestyy ja on hyvä katsahtaa 

menneen vuoden tapahtumia. Maailmalla on ollut 

rauhattomuutta ja Ukrainan kriisi on vaikuttanut 

koko Euroopan talouteen ja tuotteiden saantiin sekä 

hintaan. Nämä taas ovat vaikuttaneet Suomessakin 

valmistettavien tuotteiden kustannuksiin, energian 

hinnan nousua unohtamatta. Kuluttajat ovat han-

kinnoissaan varovaisia, mutta arvostavat ja haluavat 

tukea kotimaista työtä ja työllisyyttä ja ostaa vastuul-

lisesti valmistettuja tuotteita. 

Puun käyttö rakentamisessa, sisustamisessa ja 

kalustamisessa on yksi keino lisätä hiilen varastoja 

Suomessa. Puulla on useita hyviä ominaisuuksia ja 

puurakennusten on todettu tukevan myös käyttäjien 

hyvinvointia. Puun käyttöä lisäämällä, ja sitä mahdol-

lisimman pitkälle jalostamalla, saamme luotua ekolo-

gisia ja kestäviä ratkaisuja. 

Haluamme jatkaa ensi vuonnakin puunkäytön 

edistämisen viestin viejänä ja kirjoittaa suomalaisen 

puutuotealan tekijöistä, alan toimijoista, innovaati-

oista, tutkimuksesta ja tuotteista.

Pyrimme nostamaan esiin myös kotimaista työtä 

ja materiaaleja kaikissa muodoissaan, unohtamatta 

puun osuutta Suomen viennin tärkeänä materiaalina, 

perinteisiä käsityötaitoja ja kansankulttuuria — puu-

ta joka paikassa. 

Kiitokset teille kaikille yhteistyötahoille ja asiakkaille 

kuluneesta vuodesta. Rauhallista joulunaikaa ja me-

nestystä vuodelle 2023!

Kaikki puun puolesta!

Jatketaan taas ensi vuonna Puuviestin tekemistä ja 

puhutaan tuotteista, innovaatioista ja näkymistä.

Seuraa meitä myös verkossa www.puuviesti.fi,  

Instagarmissa @puuviesti ja facebookissa  

facebook.com/puuviesti

Kiitokset kaikille 

yhteistyötahoille ja asiakkaille 

kuluneesta vuodesta. 

Rauhallista joulunaikaa ja 

menestystä vuodelle 2023! 

| PÄÄKIRJOITUS |

HANNA GRÖNDAHL

Niin syntyi  
vuosirengas puuhun
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ARVO-HELAT OY ON erikoistunut kaluste-

heloihin asiakaskunta kattaa koko maan, 

ja kun Arvo-Heloihin soittaa, puhelimeen 

vastaa todennäköisesti joku Mikkolan 

perheestä. Perheyrityksessä työskentele-

vät nimittäin sisarukset Marko, Jani, Tomi 

ja Sanna Mikkola sekä Hanne Mänty. 

Vuodenvaihteessa tulee täyteen 50 

vuotta siitä, kun sisarusten isä, nykyään 

eläkkeellä oleva Arvo Mikkola perusti 

agentuuriliikkeen ja ryhtyi yrittäjäksi. 

Aina yritykselle ei löydy perheestä halu-

kasta jatkajaa, mutta Mikkolan perheessä 

yritykseen on hakeutunut poikkeukselli-

sesti koko seuraava sukupolvi, eli kaikki 

viisi sisarusta.

”On hauska ja erikoinen sattuma, että 

olemme kaikki kiinnostuneita kaupalli-

sesta alasta ja sen lisäksi meillä on vielä 

jokaisella erilaista erikoisosaamista, jota 

pääsee hyödyntämään omassa perheyri-

tyksessä”, Sanna Mikkola hymyilee.

Omistajayrittäjiä ovat sisaruksista 

vanhimmat, Marko ja Jani, jotka ovat 

työskennelleet perheyrityksessä heti val-

mistumisestaan alkaen. Hanne, Tomi ja 

Sanna ovat työskennelleet myös muualla, 

käyneet oppimassa ulkomaillakin ja pa-

lanneet sitten juurilleen.

Asiakassuhteiden lisäksi kukin sisa-

ruksista on ekspertti omalla alueellaan: 

Jani on toimitusjohtaja ja vastaa ostois-

ta, Marko taloudesta ja rahtiliikenteestä, 

Hanne myynnistä, Tomi IT-asioista ja 

Sanna markkinoinnista. 

 Varaston puolellakin osalla on jo niin 

pitkät työurat Arvo-Heloissa, että perhe-

yritykseksi mielletään sananmukaisesti 

koko henkilökunta. Lähes 35-vuotisen 

uran tehnyt entinen varastopäällikkö-

kin tulee edelleen tarvittaessa eläkkeeltä 

tuuraamaan.

Nopeat toimitukset ovat Arvo-Heloille 

kunnia-asia, tilaukset lähtevät matkaan 

samana tai viimeistään seuraavana 

arkipäivänä.

” Muita vahvuuksiamme ovat kilpailu-

kykyinen hintataso, pitkät asiakassuhteet 

ja ketteryys.”, Jani Mikkola kuvaa.

Arvo Mikkola seuraa toimintaa jo eläk-

keeltä käsin, mutta konsultoi edelleen tar-

vittaessa nuorempiaan.

”On mielenkiintoista seurata, miten 

uusi sukupolvi jalostaa alkuperäistä lii-

keideaani. Viidessäkymmenessä vuodessa 

kodinkalusteteollisuus on kokenut kovia, 

ja yritykset entisestään harventuneet 

johtuen Ikeasta ja voimakkaasta tuonnis-

ta. Muuttuvat olosuhteet vaativat uusia 

ideoita ja avauksia markkinoille”, Arvo 

Mikkola sanoo.

”Joku on sanonut, että yrityksen kes-

ki-ikä Suomessa on seitsemän vuotta. 

Olemme pärjänneet tähän mennessä jo 

yli seitsenkertaisesti tuon ajan. Jonkin pi-

tuinen lama voi olla edessä, mutta kaikki 

kriisit, ainakin tähän mennessä, ovat lop-

puneet aikanaan”, hän jatkaa. SM/TU

Kiinnike Heinosella 
sukupolvenvaihdos

VUONNA 2009 perustettu kauhajoke-

lainen Kiinnike-Heinonen Oy:n toi-

mitusjohtajana on viime syyskuusta 

lähtien ollut yrityksen perustajan 

Hannu Heinosen poika Ville-Markus 

Heinonen.

”Olen ollut täällä töissä vuodesta 

2010 lähtien. Ensin työt olivat kesä-

töitä ja koulun työharjoitteluita, mut-

ta armeijan jälkeen vuodesta 2015 

lähtien olen ollut vakituinen työn-

tekijä”, toimitusjohtaja Ville-Markus 

Heinonen kertoo. Ennen sukupol-

venvaihdosta hän toimi yrityksessä 

myyntipäällikkönä ja ”sisäänajoa” yri-

tyksen toimintaan johtoon on tehty 

siitä asti.  Sukupolvenvaihdosta teh-

dessään Kiinnike Heinonen turvautui 

kirjanpitotoimiston apuun.

”Heiltä löytyvät asiantuntijat tä-

hänkin asiaan”, Ville-Markus sanoo.

Ensimmäisessä vaiheessa Ville-

Markuksesta tuli toimitusjohtaja ja 

osaomistaja ja isä Hannu siirtyi halli-

tuksen puheenjohtajaksi ja on yrityk-

sen suurin omistaja.

”Hannu on yrityksen toiminnas-

sa täysipäiväisesti mukana ja kes-

kittyy myyntiin kuten ennenkin”, 

Ville-Markus painottaa. Kiinnike-

Heinonen Oy on saksalaisen BeA:n 

kiinnitystarvikkeiden maahantuoja 

Suomessa, jonka valikoimista löytyy 

kiinnitysratkaisut vaativampaankin 

tarpeeseen.

”Vuosien aikana erikoisimpiinkin 

kiinnityshaasteisiin on löytynyt hy-

viä ratkaisuja, joita käytetään tehtais-

sa vielä tänäkin päivänä”, Heinonen 

sanoo.

Tulevaisuudessa varmasti riittää 

haasteita maailmantilanteen vuoksi, 

mutta hyvällä asenteella tästä selvi-

tään toivottavasti jälleen, hän toteaa 

lopuksi. TU

INVESTMENT AB LATOUR (publ) on allekirjoit-

tanut Latour Industries AB:hen kuuluvan 

tytäryhtiönsä LSAB Group AB:n (LSAB) kautta 

sopimuksen 100 prosentin osuuden hankkimi-

sesta Lahden Teräteos Oy:stä (LTT). 

LTT:n toimipaikka on Lahdessa. Yritys 

työllistää 23 työntekijää, ja sen liikevaihto on 

2,4 miljoonaa euroa (2021). LTT valmistaa asia-

kaskohtaisia työkaluja höyläykseen ja profii-

lijyrsintään sekä toimittaa sahanteriä saha-

teollisuudelle. Vuonna 1962 perustettu yritys 

vahvistaa LSAB:n asemaa Suomessa ja laajen-

taa LSAB:n asiakastarjontaa. 

LSAB on johtava puu- ja metalliteollisuuden 

lastunpoistoprosesseihin liittyvien työkalu-

jen ja palveluiden toimittaja. LSAB:llä on noin 

300 työntekijää ja toimintaa Pohjoismaissa ja 

Baltian maissa. 

”LTT on hyvin johdettu yritys ja olemme 

iloisia, että yhtiöstä tulee osa LSAB:ta. Olemme 

vakuuttuneita siitä, että LTT:n vahvuus kapeal-

la erikoisalalla toimivana puuntyöstöteollisuu-

den koneistustyökalujen valmistajana kasvaa 

entisestään”, sanoo LSAB Group AB:n toimi-

tusjohtaja Hans Ekholm. LSAB tukee LTT:n 

jatkuvaa kasvua sekä Suomessa että LSAB:n 

muilla markkinoilla.

”Olen erittäin kiitollinen siitä, että LTT:stä 

on tulossa osa LSAB:ta. LSAB:n vahva mark-

kina-asema Pohjois-Euroopassa antaa LTT:lle 

mahdollisuuden jatkaa laajenemistaan, sa-

noo LTT:n toimitusjohtaja Juha Viinikka. 

Yrityskauppa toteutui 1. päivänä marraskuuta 

2022. 

LSAB Groupin pääkonttori sijaitsee 

Göteborgissa, Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto on 

500 miljoonaa Ruotsin kruunua (2021), ja sillä 

on noin 260 työntekijää. 

Investment AB Latour on sijoitusyhtiö, 

joka koostuu kokonaan omistetuista teollisista 

toimijoista ja sijoituksista pörssinoteeratuis-

sa yrityksistä, joissa Latour on pääomistaja 

tai yksi pääomistajista. Sijoitussalkku koos-

tuu kymmenestä isosta omistuksesta, joiden 

markkina-arvo on noin 63 miljardia Ruotsin 

kruunua. Kokonaan omistettujen teollisten 

toimijoiden liikevaihto on 20 miljardia Ruotsin 

kruunua. ■

Korvenranta Oy on Päijät-
Hämeen Maakunnallinen 
Vuoden Yrittäjä 2022

PÄIJÄT-HÄMEEN YRITTÄJIEN hallitus va-

litsi vuoden maakunnalliseksi yrittäjäksi 

Korvenranta Oy:lle. Raati korosti valintape-

rusteissaan Korvenrannan yli satavuotista 

historiaa perheyrityksenä, jossa yrittämisen 

ydinperusta – perhe, osaaminen ja laatu – on 

säilynyt vankkana ja muuttumattomana vuo-

sikymmenestä toiseen. Yli sukupolvien kanta-

va osaaminen ja yrittäjähenki ovat tuottaneet 

työtä ja elinvoimaa ympäristöönsä jo 103 vuo-

den ajan.

"Me Korvenrannalla olemme erittäin iloi-

sia ja kiitollisia tästä huomionosoituksesta! 

Palkinto motivoi meitä jatkamaan työtämme 

ja pyrkimyksiämme pysyä huippulaatua ja 

osaamista asiakkaillemme tarjoavana puuse-

pänteollisuuden kärkiyrityksenä", sanoo toi-

mitusjohtaja Jarkko Korvenranta. TU

Artesaaniosaaja Tara 
Haukka on taideteolli-
suusalan moniosaaja

Suomen Kädentaidot-messuilla 

julkistetut  Artesaaniosaaja -kil-

pailun voitti, Hämeenkyrössä 

asuva Tara Haukka, joka 

valmistui Saskyn Ikaalisten 

käsi- ja taideteollisuusoppilai-

toksesta hienopuusepänalan 

artesaaniksi keväällä 2022. 

Aiemmalta koulutukseltaan 

hän on entisöintimaalari -arte-

saani sekä kuvataiteilija ja on 

tehnyt rakennusrestaurointi-

töitä monipuolisesti vuodesta 

2007 lähtien. Artesaaniosaaja 

-kilpailun raati kiinnitti huo-

miota Taran laaja-alaiseen 

taidokkuuteen sekä laaduk-

kaaseen kädenjälkeen. Myös 

asiakaslähtöisyys oli töissä sel-

keästi nähtävissä. TU

Rasmus Joki 12. Taitaja 
MM-kisoissa

YLÖJÄRVELÄINEN puusepäntai-

to sai jälleen tunnustusta, kun 

kotimaisessa Taitaja -kisassa 

tänä vuonna omassa sarjas-

saan kultaa voittanut Rasmus 

Joki 19-vuotta, menestyi myös 

Sveitsin Baselissa järjestetyissä 

World SKilss -kilpailuissa. 

Palkintopallille Ikaalisten 

käsi- ja taideteollisuusoppi-

laitoksessa ammattitutkintoa 

suorittava Joki ei kuitenkaan 

kovatasoisessa kisassa yltänyt. 

Hän päätyi huonekalupuu se pän 

sarjassa sijalle 12. Sarjassa oli kil-

pailijoita miltei kahdestakym-

menestä eri maasta. Ensi vuon-

na Rasmus Joki lähtee Puolan 

Gdanskissa järjestettäviin am-

mattitaidon EM-kisoihin.

Joki suoritti keväällä lop-

puun puusepänteollisuuden 

pe rustutkinnon ja työn alla on 

juuri nyt oppisopimuksen avul-

la suoritettava ammattitutkin-

to. Tulevaisuudessa siintää vielä 

mahdollisesti puuseppämesta-

rin tutkinto. ■

Latour osti Lahden Teräteos Oy:n 

KORVENRANTA OY

• Perustettu 2010

• Erityisosaaminen kom-

ponentit ja kalustekoko-

naisuudet tiloihin, joissa 

kalusteilta vaaditaan 

aseptisuutta ja erityistä 

kestävyyttä.

• Liikevaihto 4,37 mil-

joonaa

• Työntekijöitä 29

• Perheen omistama yritys, 

jonka toimitusjohtaja on 

Jarkko Korvenranta

Ketteryys on perheyrityksen etu – viisi sisarusta 
vetävät 50 vuotta täyttävää Arvo-Helat Oy:tä

6 puuviesti.fi puuviesti.fi  7 



Kun Vaarniin tuleva perustaja, Antti 

Hirvonen palasi vuonna 2019 pitkän 

ulkomailla asumisen jälkeen Suomeen, 

oli aika toteuttaa kauan mielessä pyörinyt 

haave ja rakentaa oma yritys. Ensimmäisen 

puhelun Hirvonen teki Kaliforniassa asu-

neelle Miklu Silvannolle, josta tulisi Vaarniin 

ensimmäinen sijoittaja. 

Perustajakaksikko ei lähtenyt osaamisen 

suhteen nollasta. Molemmat toivat uuteen 

yritykseensä vahvaa osaamista muotoi-

lun eri osa-alueilta. Hirvosen taustat olivat 

myynnissä ja markkinoinnissa muun muassa 

Artekilla ja Tom Dixonilla, kun taas Silvannon 

ura teollisen muotoilun saralla oli vienyt hä-

net Applelle ja edelleen Bang & Olufsenin 

luovaksi johtajaksi.

Brändin rakennus alkaa

Nyt viisi täysipäiväistä työntekijää työllistä-

vä Vaarnii sai alkunsa maaliskuussa 2020.

"Mietittiin miltä tulevaisuuden täysin uu-

denlainen suomalainen muotoilu voisi näyt-

tää. Maailmalla se nähdään edelleen usein 

modernismin linssin läpi. Alvar Aalto ja 

häntä seurannut erittäin lahjakas suunnitte-

lijasukupolvi määritti paljon sitä miten suo-

malainen design ymmärretään", Hirvonen 

pohtii.

"Perintö on upea, mutta samalla se on vai-

kuttanut suunnittelijoihin jo monta sukupol-

vea", hän jatkaa edelleen.

"Alussa mietittiin myös, mitä oli kan-

santajuinen muotoilu ennen modernismia. 

Aiemmin käytäntö, kuten sääolosuhteet, 

saatavat raaka-aineet ja kannattavuus saneli 

käyttöesineiden muodon".

Samalla kartoitettiin myös materiaaleja. 

Yllättäen huomattiin, että jos haluttiin pysyä 

kotimaisissa puumateriaaleissa, olisi tarjolla 

vain koivua ja mäntyä. Miksi mänty oli jäänyt 

niin vähälle käytölle? 

"Mänty on aika väärinymmärretty mate-

riaali: ennen se oli kalusteissa oksaista, kel-

taista ja kiiltävää. Kaksi jälkimmäistä omi-

naisuutta tuli vanhoista käsittelytavoista. 

Nykyisellä, modernilla öljyvahakäsittelyllä 

pinta tulee miellyttäväksi, eikä enää kellas-

tu samalla tavalla kuin vanhan lakan alla. 

Näistä kolmesta jäljelle jäävät siis vain oksat 

BRUTAALI, SILTI  
HIENOSTUNUT  
VAARNII
Vaarniilla halutaan valmistaa omalemaisia, mutta yksinkertaisia kalusteita, 
jotka kestävät sukupolvien ajan. Yrityksen juuret ovat suomalaisuudessa, 
kotimaisessa raaka-aineessa ja valmistusosaamisessa. Katse suuntautuu  
kuitenkin kansainvälisyyteen. 

TEKSTI KATRI VIRTALAAKSO, KUVAT JUSSI PUIKKONEN

Vaarniin estetiikka 
on muodostunut 
mäntymateriaa-
lin ja  kotimaisen 
valmistusosaamisen 
ympärille. Päytäryh-
män on suunnitellut 
Fredrik Paulsen. 
Klassisen 60-luvun 
valaisimen  on alun-
perin suunnitellut 
Hans-Agne Jakobson. 
Vaarniilla se pääsi 
uudelleen tuotantoon, 
mäntyisenä tietenkin.
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– ja oksahan on periaatteessa puun kuk-

ka", Hirvonen naurahtaa.

Materiaalivalinta vaikutti myös estetii-

kan muodostumiseen. 

"Koska mänty on pehmeä puulaji, siitä 

valmistetun kalusteen muotokielen pitää 

olla melko robustia. Halusimme myös, 

että kalusteet näyttäisivät hyvältä vielä 

sadankin vuoden päästä. Mitä kovem-

man elämän ne elävät, sitä kiinnostavam-

pia niistä tulee. Ajattelimme, että vaikka 

mäntyiseen esineeseen tulee helposti 

käytön jälkiä, kuuluu se pehmeäpuises-

sa kalusteessa asiaan", pohtii Hirvonen 

mäntytuotteen luonnetta.

Mänty herättää keskustelua

Mänty ei jätä kylmäksi – osalle se on uusi 

ja hauska materiaali, joka on jäänyt vuo-

sikymmeniksi hyödyntämättä, osa toi-

puu vielä menneiden vuosikymmenten 

takaisista sisustuksellisista tunnoistaan. 

Jäljelle jäävä osa on jo lipsahtanut nostal-

gian puolelle. Mänty on siis materiaalina 

varma keskustelun herättäjä.

"On hauska huomata, että tunnin ta-

paamisessa puhutaan 5 minuuttia muuta 

ja 55 minuuttia männystä. Syntyy tunne, 

että olemme onnistuneet tuomaan alal-

le jotain uutta. Tuotteittemme lisäksi se 

mitä edustamme onkin paljon isompi ja 

kiinnostavampi asia", Hirvonen kertoo ja 

jatkaa:

"Mänty on mielestäni myös puumai-

sin kaikista puista. Pihkaisuuden, oksai-

suuden ja vahvan syykuvion takia se on 

samaan aikaan turhauttava, mutta myös 

erittäin palkitseva raaka-aine".

Vallitsevissa sisustustrendeissä luon-

to saa taas näkyä ja tulla elintilaan. 

Materiaaleilta toivotaan elävyyttä: ke-

ramiikan pinta on rosoisempaa, kivi-

pinnat kirjavampia, tekstiileissä näky-

vät kuidut ja puussa saa taas näkyä syyt. 

Muotoilussakin voi olla taas vähän villim-

pi ja vähän vähemmän ryppyotsainen.

"Tehdään mielummin rumia tuottei-

ta kuin mitäänsanomattomia tuotteita", 

nauraa Hirvonen ja muistelee jonkun sa-

noneen, että eräskin malliston tuoleista 

oli niin ruma, että se oli jo melkein komia. 

Jos yrittää tehdä vain tasapaksua ja kaik-

kia miellyttävää, jää yritys vaillinaiseksi.

Suomalainen valmistusosaaminen

Mänty tuntui kiinnostavan myös tuot-

tajia ja mukaan saatiin upeita ammat-

tilaisia. Vaikka mäntyiset tuotteet eivät 

olisi ihan sopineetkaan muuhun tuo-

tantoon, otettiin ne silti mukaan ihan 

mielenkiinnosta.

Tuotannossa materiaalin pihkaisuus ja 

oksaisuus vaatii erikoisosaamista. Oikeat 

terät, pihkan sanelema tuotantovauhti ja 

muut männyn metkut on pitänyt opetel-

la niin suunnittelun kuin tuotannonkin 

puolella.

"Ja kun massiivipuun työstö alkoi su-

jua, lähdettiin kokeilemaan lämpöpuuta 

ja seuraavaksi mäntyviilua, jotka mo-

lemmat asettivat taas uudet haasteensa", 

Hirvonen sanoo.

Vaarnii ei piilottele osaavia valmista-

jiaan vaan kaikki yhteistyötahot on myös 

tuotu selkeästi esiin yrityksen nettisivuil-

la. Läpinäkyvyys on haluttu ottaa osaksi 

yrityksen agendaa.

Lanseerattaessa ensimmäistä mallis-

toaan keväällä 2021, Vaarniilla haluttiin 

hyödyntää näyttävästi suomalaista puu-

tuotannon osaamispääomaa ja kansain-

välisiä, menestyviä suunnittelijoita. 

"Mietimme, että jos raaka-aine, inspi-

raatio, valmistus ja brändi on suoma-

lainen, on jännittävää nähdä, miten 

kansainväliset suunnittelijat näkevät 

suomalaisuuden ja minkälaista tuote-

muotoilua yhdistelmästä voi syntyä", 

Hirvonen summaa. 

Yhdistelmä oli onnistunut ja tulokse-

na syntyi kahdestatoista eri tuotteesta 

koostuva mallisto, jonka tuotteissa näkyy 

tehtaan – tai verstaan, suunnittelijan ja 

käsityöläisen työn jälki.

Mäntyä kalusteisiin

Yrityksen perustamisen optimismi vaih-

tui realiteetteihin, kun huomattiin, että 

covidin myötä ala ylikuumeni. 

"Kapasiteetti oli jumissa ja kasvu ko-

vaa, kun samanaikaisesti ympäri maa-

ilmaa tuotanto tuli koko ajan haasta-

vammaksi ja monet brändit siirsivät 

tuotantoaan takaisin Eurooppaan", 

Hirvonen kertaa.

Ukrainan tilanne ei helpottanut ti-

lannetta. Kun venäläiseltä puulta hävi-

si sertifikaatit tarkoitti se, että samoja 

Suomessa tuotettuja, sertifioituja raaka- 

aineita olivat ostamassa muutkin. Vaikka 

Suomen metsistä 45 prosenttia onkin 

mäntyä, osoittautui sen hankinta kalus-

tetuotantoon silti yllättävän haastavak-

si ison osan tukkikuormista mennessä 

selluntuotantoon.

Rakentaminen jatkuu

Vaarniin tulevaisuudessa näkyy lisää 

brändinrakennustyötä. Antti Hirvonen 

käyttää nimenomaan sanaa rakentaa, 

kun hän kuvailee brändin kehittämistä:

"Pikaväylää ei ole. Työ on on pitkäjän-

teistä ja vaikka asiat veisivät pidempään 

kuin toivoisi, tulee rakennustyössä olla 

kärsivällinen".

Hirvonen kertoo, että Vaarniilla ollaan 

idealisteja monissa asioissa, mutta koska 

brändin voi rakentaa vain kerran, se on 

tehtävä huolellisesti.

Tulevaisuuden tavoitteissa häämöttää 

myös läpinäkyvyyden lisääminen enti-

sestään. Jatkossa kalusteen omistaja saisi 

tietoonsa. onko ruokapöydän mänty hu-

missut Juvalla vai mahdollisesti jossain 

Keiteleen rannoilla.

"Kaikissa tuotteissamme on jo kupari-

nen tuotetagi, johon merkataan tuotteen 

uniikki sarjanumero. Meillä on kuitenkin 

unelmana, että jokaiseen tagiin saataisiin 

vielä koordinaatit siitä, mistä tuotteen 

materiaali tulee", Hirvonen haaveilee.

Vaikka jossain vaiheessa muitakin ma-

teriaaleja saattaa tulla mallistoihin, tun-

tuu männyssä ja sen mahdollisuuksissa 

kuitenkin riittävän niin paljon työsarkaa 

ja oppimista, että se tulee pitämään ot-

teessaan vielä pitkään.

"Haluamme olla maailman paras 

mäntyfirma", Hirvonen summaa tulevai-

suuden tavoitteita. ■

Vaarniin perustajat, Antti Hirvonen ja 
Miklu Silvanto

▶ Kwangho Lee Vaarniille suunnittele-
ma AA Side Table

Jyhkeän Ast jakkaran on  
suunnitellut Dimitri Bähler

Studiomaman Jack Mama ja Nina 
Tolstrup suunnittelivat Vaarniille sym-
paattisen Norppa keinulelun

VAARNII

• Vaarniin ensimmäinen ko-
koelma on valmistettu täysin 
FSC-sertifioidusta, metsässä 
luonnollisesti kasvaneesta, 
suomalaisesta männystä.

• Vaarniin kanssa yhteistyössä 
ovat Heinolan vesileik-
kaus, Protos Demos,  Puulon, 
Senkki, Ruhberg, Verstas 
Saimaa ja Wooden.

• Vaarniin ensimmäisen, 12 tuo-
tetta käsittävän malliston on 
suunnitellut tarkoin valikoitu, 
kansain-välinen suunnittelija-
joukko: Dimitri Bähler, Soft Ba-
roque, Mac Collins, Industrial 
Facility, Max Lamb, Livia 
Lauber, Kwangho Lee, Philippe 
Malouin, Fredrik Paulsen, Sarah 
Kaye Rodden. 

• Vaarnii-tuotteet ovat saatavana 
valikoiduilta, kansainvälisiltä 
jälleenmyyjäkumppaneilta, päi-
vittyvä lista löytyy osoitteesta 
Vaarnii.com
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Suomen kansainvälisesti 
palkituin käsityötislaamo The 
Helsinki Distilling Company 
pilotoi viskin kypsytystä 
uusissa suomalaisissa 
tammitynnyreissä.
TEKSTI TUULA UITTO  

KUVAT VIESTINTÄTOIMISTO WOLFCOM

Tynnyrien jalopuut on kaadettu 

Helsingistä ja lähialueelta ja myös 

niistä tehtyjen tynnyrien muoto 

poikkeaa perinteisestä. Koska viskiä ei 

ole aiemmin suomalaisissa tammitynny-

reissä kypsytetty, seurataan pioneeripro-

jektin onnistumista myös akateemisesta 

näkökulmasta. Tislaamon perustaneet 

master distiller Mikko Mykkänen ja mas-

ter blender Kai Kilpinen ovat pitkään 

etsineet mahdollisuutta kypsyttää viskiä 

myös kotimaisessa tammessa. He löysivät 

apuun puuseppä Masa Salmisen, joka on 

erikoistunut erityisesti helsinkiläisten 

puiden työstämiseen.

”Suomalaisesta tammesta ei käsit-

tääksemme ole aiemmin tehty kypsy-

tystynnyreitä. Paitsi, että tammea kasvaa 

Suomessa verrattain vähän, on se myös 

geneettisesti hieman erilainen kuin pe-

rinteisten viinimaiden tammet. Koska 

puulaji on kuitenkin sama, meitä on kiin-

nostanut selvittää miten kotimaisuus 

vaikuttaa viskin makuun ja kypsymiseen. 

Saimmekin aloitettua ainutlaatuisen pilot-

tihankkeen, jolla voi olla suuri merkitys 

suomalaiselle tislaamotoiminnalle”, ker-

too master distiller Mikko Mykkänen ja 

jatkaa:

”The Helsinki Distilling Companyn 

tynnyripilottihankeen dokumentoi ongel-

manratkaisusta ja matematiikan käytös-

tä puutyössä väitellyt tohtori Laia Saló i 

Nevado. Hän seuraa suomalaisen viskin 

ja tammen yhdistämistä ja kehittymistä 

valmiiksi tuotteeksi.  Vuoden 2021 sato-

kauden kotimaisesta mallasrukiista ja 

-ohrasta valmistettu helsinkiläistisle on 

kypsynyt uusissa suomalaisissa tammi-

tynnyreissä nyt puolisen vuotta Helsingin 

Kalasataman Teurastamolla sijaitsevalla 

tislaamolla. Viskit kypsytetään historial-

lisessa jääkellarissa. Yhtiön luovuudesta 

todistaa useiden kansainvälisten juoma-

palkintojen lisäksi tislaajamestari Mikko 

Mykkäselle myönnetty Outstanding 

Innovation -palkinto Euroopan innovatii-

visimpana tislaajana. ■

Helsingin viski kypsyy  
helsinkiläisessä tammessa

Kai Kilpinen ja Mikko 
Mykkänen kertovat, 
että heidän perusta-
mansa The Helsinki 
Distilling Company 
pyrkii hyödyntämään 
kaikessa tekemises-
sään mahdollisimman 
paikallisia raaka-ai-
neita. 

Helsinkiläiselle 
tislaamolle 
helsinkiläinen 
tammitynnyri on 
ainutlaatuinen 
mahdollisuus, 
jolla voi olla suuri 
merkitys myös 
suomalaisille 
tislaamoille.
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8.-10.2.2023

Suuren suosion saanut tapahtuma palaa
muutaman vuoden tauon jälkeen. Halu-
amme kutsua sinut kurkistamaan puun-
työstön tuoreimpiin uutuuksiin ja tutus-
tumaan alan kuumimpiin ratkaisuihin. 
Esillä on puuntyöstökoneiden lisäksi 
muita alaa palvelevia koneita ja ratkaisu-
ja mm. alumiini- ja lasiteollisuudelle.

Yritykset järjestävät työnäytöksiä omis-
sa toimitiloissaan. Se on loistava tilai-
suus nähdä koneita tositoimissa paikan 
päällä. Osaa koneista pääsee myös itse 
kokeilemaan niin halutessaan.

Tapahtuman aikana yrityksissä on 
paikan päällä huollon rautaisimmat 
ammattilaiset. Tule keskustelemaan 
kanssamme ja me kartoitamme huolto-
tarpeesi.

Puukone-näyttelyssä yritykset esit-
televät päämiehiensä tuoteuutuuksia 
omissa toimitiloissaan. Nähtävillä on 
kattava valikoima uutuuksia puun-
työstön laadukkaimmilta valmistajilta.

Valmistajien edustajia on tavattavissa 
Puukone-tapahtumassa jakamassa 
omaa tietotaitoaan. Tämä mahdollistaa 
keskustelemisen suoraan alan kärkiasi-
antuntijoiden kanssa.

Tuoteuutuuksien lisäksi on nähtävillä 
useita käytettyjä koneita. Yhteinen 
näyttelypinta-ala on tuhansia neliöitä. 
Nähtävillä on kaikki puuntyöstön tuote-
alueet samalla kertaa.

YRITYKSET:

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Awutek, Innomac ja Projecta esittelevät omissa  

toimitiloissaan alle 20 min etäisyydellä toisistaan 
alan kiinnostavimmat uutuudet.

KUTSU
Automaatiolla  

älyä 
puuntyöstöön

Ratkaisut ammatti-
maiseen tuloksentekoon 

puu-, lasi- ja alumiini-
teollisuudessa

Tervetuloa uuden 
toimitilamme 

avajaisiin!

Täältä löydät meidät

HYVÄÄ RUOKAA, 

RENTOA TUNNELMAA, 

TUOTEUUTUUKSIA, 

ASIANTUNTIJOITA...

UUSI OSOITE!
Innomac Oy
Linkkikatu 12
21100 Naantali 
02 777 650
innomac.fi

Awutek Oy 
Montiskalankatu 5 
21200 Raisio 
02 436 1100 
awutek.fi

Projecta Oy 
Lukkosepänkatu 14 
20320 Turku
020 77130 
projecta.fi

AUKIOLO:
8.-10.2.2023
keskiviikko - perjantai
klo 9 - 16
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Emeritusprofessori Hannu Itkonen:

Annetaan puille se kunnia, 
mikä puille kuuluu
TEKSTI VESA MOILANEN
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Kesän loppuessa valtakunnalli-

sen naivistinäyttelyn päättä-

jäistilaisuudessa Taidekeskus 

Väinölässä Varkaudessa puhunut eme-

ritusprofessori Hannu Itkonen poh-

diskeli syvällisesti puun olemusta suo-

malaisuudessa. Kesän ajan kestäneen 

naivistien juhlanäyttelyn teemana oli 

puu – puutalon sisään kasvoivat puut 

kaikessa värikkyydessään ja monissa 

muodoissaan.

Itkonen totesi suomalaisessa kan-

sanperinteessä puun olevan juurevasti 

läsnä. 

”Menneisyydessäkin puusta kat-

soen asiat näyttävät olevan toisin. 

Tunnemmehan sanonnan, että ”puusta 

katsoen näyttäisi siltä”. Sananlaskuissa 

puut opettavat meitä monin tavoin. ”Sitä 

kuusta kuuleminen, jonka juurella asun-

to” muistuttaa meitä juuristamme. ”Joka 

kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsah-

taa” viestii, että ei kannata ihan mah-

dottomia mennä tavoittelemaan. Oman 

aikansa kasvatuskäytännöistä kertoo 

sananlasku: ”Joka vitsaa säästää, se 

lastaan vihaa”. Samaa sukua on 

myös ”koivuniemen herralla 

pelottelu”.”

Itkosen mukaan mytolo-

gian metsään voimme as-

tella vaikkapa lukemalla 

Kalevalaa. Iso tammi 

on kalevalaisessa ru-

noudessaan esiintyvä 

jättimäinen, taivaan 

peittävä puu, maail-

manpuu. Kalevalassa 

iso tammi kasvaa 

maailmaan jo alkuai-

koina, kun maailmaa 

vielä muokataan ja 

luodaan.

”Puilla on erilaisia 

tehtäviä. Koivun run-

gosta olemme saaneet 

mahlaa, oksista sau-

navastoja ja tuohesta 

virsuja ja kontteja. Kova puuaines on 

innostanut lukemattomia veistelijöitä 

rakentamaan esimerkiksi korulippaita. 

Erityisen arvokas on rauduskoivun mu-

taatiosta johtuva muunnos, visakoivu. 

Niin arvokkaasta puulajista on kyse, että 

visakoivu on ainoa puulaji, josta makse-

taan Suomessa kilohinnan mukaan, hän 

mainitsi ja jatkoi, että varttuneempien 

sukupolvien – ainakin poikien – koulun-

käyntiin puun muokkaaminen kuului 

olennaisena osana, Veistoluokissa val-

mistuivat jakkarat, lentokoneet, laivat ja 

monet muut puutyön aikaansaannok-

set. Koulujen kevätnäyttelyissä ketterä-

kätisimpien työt asetettiin vanhempien 

ihailtaviksi.”

”Nyt näyttää kuitenkin siltä, että 

puutöitä ei enää tehdä entiseen malliin. 

Hyvällä syyllä voidaankin kysyä, onko 

puutöistä vieraantuminen osa yleisem-

pää luonto- ja ympäristösuhteemme 

ohenemista. Suomalaiset rakentajat 

ovat kertoneet, että heillä on paljon 

opittavaa virolaisten puurakentajien 

osaamisesta. Virossa puurakentamisen 

perinne on säilynyt Suomea paremmin.”

Puut asuinsijoja

Tähänkin päivään ja tulevaisuuteen liit-

tyen emeritusprofessori Hannu Itkonen 

totesi puheessaan, että kesämökkiläisille 

puut ovat hyviä ystäviä. Puita on syytä 

olla varastossa kylmien kelien varalle.

”Saunapuut tarjoavat meille makoi-

sat löylyt, joita ei edes kannata verrata 

sähkösaunojen tunteettoman kuivaan kuu-

muuteen. On aivan eri asia syöttää puita 

kiukaiden kitaan kuin vääntää katkaisijasta 

vastukset kuumenemaan.”

Politiikassakin puut ovat olleet läsnä. 

”Taateliterttuja. Urheilusuoritus näytettiin 

samana iltana televisiouutisissa ja palmusta 

tuli paikallinen turistinähtävyys muutamak-

si vuodeksi. 

”Vuosituhannen vaihteessa eräs valtiova-

rainministeri suositteli säästökuurina liikun-

ta- ja urheilupaikkojen rakentamisen sijaan 

”puissa kiipeilemistä”. Esitys ei mennyt läpi, 

mutta miehestä tuli myöhemmin presidentti, 

Itkonen sanoi ja totesi jo varhaisten teolli-

suusmiesten katseiden suuntautuneen itä-

suomalaisiin metsiin. Puuta ostettiin alueen 

talollisilta etenkin sahatavaraksi joskus ky-

seenalaisinkin keinoin. Sahatavaraa tarvit-

tiin niin paikkakunnan talojen rakentami-

seen kuin maan ja maailman markkinoille.”

Puut ovat ihmisten ja eläinten asuinsijoja.

”Puut viestivät meille olemassaolostaan, yh-

teydestämme luontoon. Ilman puita meidän 

elämämme olisi vaikeampaa, jopa mahdo-

tonta. Ympäristöongelmien, lajikadon ja il-

mastomuutoksen oloissa meidän olisi syytä 

lisätä kunnioitustamme puita kohtaan. Kyse 

on yleisemminkin luonto- ja ympäristösuh-

teestamme. Annetaan puille se kunnia, mikä 

puille kuuluu”, emeritusprofessori Hannu 

Itkonen sanoi. ■

Iso tammi on kalevalaisessa 
runoudessaan esiintyvä 
jättimäinen, taivaan peittävä 
puu, maailmanpuu. 

Emerituspro-
fessori Hannu 
Itkosen mukaan 
kunnioituksessa 
puita kohtaan 
kyseessä on kaik-
kinensa luonto- 
ja ympäristösuh-
teemme.

Kaluste, jolla on luonnetta:  
InnoTech Atira 
-vetolaatikkojärjestelmä
Kalusteesi herättää huomiota: InnoTech Atira 
-vetolaatikkojärjestelmä ihastuttaa ensisilmäyksellä. 
Siinä on selkeät, särmikkäät ääriviivat. Se on 
saatavana erilaisissa kiehtovissa väreissä. Siihen  
on saatavana monenlaisia lisäelementtejä. Kaikki 
vaihtoehdot voidaan toteuttaa yhden ainoan 
sivuprofiilin pohjalta – tämä merkitsee hyvin 
taloudellista tuotantoa, varastointia ja logistiikkaa!

www.hettich.com



JUKOLA INDUSTRIES:

KOLMIULOTTEISIA 
PUUPINTOJA JO  
YLI VIISI VUOTTA
Vuonna 2017 Jukola Industries 
lanseerasi markkinoille Jukolan 
kuvioidun paneelin, jonka 
ainutlaatuinen menetelmä tarjoaa 
yhä edelleen huikeita tekstuureja 
puupintojen sovelluksissa.

TEKSTI TUULA UITTO KUVAT TUULA UITTO, JUKOLA INDUSTRIES

Jukolan tehtaalla työstetään kolmiulotteisia puu-

pintoja sisä- ja ulkoverhoiluun. Omaperäisellä 

tekniikalla lautaan ajetaan erilaisia uria ja viistoja 

porrastuksia.

”Kun tällä tavalla käsitellyt laudat pontataan yhteen, 

syntyy kolmiulotteinen tuote. Esimerkkinä paanu-, 

noppa- ja salmiakki -tekstuurikuvio. Leikkauskulmaa 

Jukolan upeita seinäkuvioita voidaan toteuttaa niin 
ulko- kuin sisäseiniinkin.

varioimalla saadaan rajaton määrä 

tekstuureja”, toimitusjohtaja Jouni 

Lehmonen esittelee tämän vuoden 

Habitaressa samalla intohimolla kuin 

ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa  

Piek sämäen asemalla, jonka seinää 

koristaa koko seinän levyinen Veturin 

kuva yhä edelleen. Miksipä ei, onhan 

Lehmonen Lapin yliopistosta valmistu-

nut teollinen muotoilija, jolla on vank-

ka kokemus cad-maailmasta. Kun idea 

kolmiulotteisesta puupinnasta syntyi 

Lehmonen tajusi, että se on matemaat-

tinen leikkausmenetelmä, ja jos se saa-

daan järkevään prosessinohjaukseen, 

teho on räjähdysmäinen, varsinkin kun 

innovaation toinen osapuoli algorit-

misen suunnittelun erikoisosaaja Toni 

Österlund kehitti toimivan prosessin. 

Jukolan struktuuri–seinien referenssi-

lista on jo hengästyttävä.

YMMÄRRÄ PUUTA

Lehmonen pitää edelleen tärkeä puun 

ymmärtämistä. Hän on sahurin poi-

ka, jonka kotona kenttäsaha ja panee-

lihöylät olivat tuttujakin tutumpia.

”Puun leikkaustekniikka ja keruun 

logistiikkaketju ovat tuttuja”, Lehmonen 

naurahtaa. Paitsi, että puuta pitää ym-

märtää, on hyvä ottaa huomioon myös 

ekologiset seikat.

”Vuonna 2018 halusimme korostaa 

sitä, että liiketoimintamme perustuu 

keskeisesti asiakkaan identiteettiä tu-

kevien puutavarajalosteiden tuotta-

miseen. Teimme tuotekehitystä, jonka 

seurauksena syntyi avohakkaamaton 

rakennuspuutavara”, Lehmonen sanoo. 

Avohakkaamattoman puutavaran 

jalostusarvo perustuu raaka-aineen 

tuotantoketjuun, joka on verrattavissa 

luomuelintarviketuotteisiin. Kyseessä 

on koneellisesti korjattu, mutta metsä-

peitteen säästävä teollinen puujaloste, 

jota on saatavana tavallisena saha- ja 

höylätavarana. Avohakkaamaton puu-

tavara on tarkoitettu ympäristötietoisil-

le asiakkaille kaikkeen rakentamiseen. 

Aidosti ekologinen raaka-ainepohja tuo 

rakennuspuutavaraan luontoa säästä-

vän sisältöarvon, joka on usein keskei-

nen valintakriteeri rakennuskohteiden 

materiaalien valinnoissa. ■
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Paltamon hirsinen kunnantalo  
on viihtyisä työpaikka

Kainuussa sijaitseva Paltamo sai 
kesäkuussa 2022 uuden, painu-
mattomasta hirrestä rakennetun, 
Suomen ensimmäisen modernia 
hirsirakentamista edustavan kun-
nantalon. Käyttäjät ovat tiloihin 
hyvin tyytyväisiä.

TEKSTI TUULIKKI HUUSKO  

KUVAT MIKKO KANNINEN

Uusi kunnantalo sijaitsee Paltamon 

keskustassa, Oulujärveen las-

kevan Kiehimäjoen törmällä. 

Lähiympäristössä on muitakin suurem-

pia rakennuksia.

”Kunnantalo on samassa kulmassa 

naa purirakennusten kanssa ja siten osa 

kokonaisuutta”, taustoittaa pääsuunnitte-

lija Tiina Sainila Arkkitehtitoimisto Saika 

Design Oy:stä.

Hän pitää rakennuspaikkaa ins pi roi vana. 

”Sijainti on mielettömän hieno. Ikku noista 

avautuu upeat näkymät”.

Kunnanjohtaja Pasi Ahoniemen mieles-

tä kunnantalo sijoittuu ympäristöön toivo-

tulla tavalla ja harmonisesti.

Merkittävä vaikutus työterveyteen

Hirren valinnalla kunta halusi varmistaa 

tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden. 

Ratkaisu on osoittautunut onnistuneeksi.

”Hirsirakennus hengittää ja sisäilma on 

puhdasta. Vaikutukset työterveyteen ja 

-turvallisuuteen ovat olleet merkittäviä”, 

kunnanjohtaja kiittää.

Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat 

kotiutuneet uusiin tiloihin erinomaisesti.

”Kunnantalo on kutsuva. Jo eteisessä 

tulvahtaa vastaan puun tuoksu. On ihanaa 

tulla töihin tällaiseen paikkaan. Emme voi-

si kuvitella parempaa”, Ahoniemi kiteyttää 

käyttäjien tuntoja.

Myös tilojen miellyttävän pehmeä akus-

tiikka saa kiitosta.

Viraston ja kylätalon fuusio

Talo toimii myös kuntalaisten tapaamis-

paikkana, kylätalona. Paltamolaiset ovat 

jo ottaneet tiloja käyttöönsä kansalaisopis-

ton kurssitoiminnassa ja kokoontumisissa.

Rakennus on pitkänomainen, mutta 

tilat on rytmitetty käyttötarkoituksen mu-

Saika Design Oy
Oululainen arkkitehtitoimisto, toiminta- 
alue koko maa. Palvelut:

• Suunnittelupalvelut, mm. pientalot, 
loma-asunnot, rivi- ja kerrostalot  
ja julkiset rakennukset.

• Aluesuunnittelu, mm. Vuokatin itärin-
teiden aluesuunnitelma.

• Suurempien kohteiden kuten  
päiväkotien sisustussuunnittelu.

• Arkkitehtuurin ja suunnittelun 
opetus.

kaan kolmeen osaan. Sen ansiosta käytä-

vät eivät ole liian pitkiä.

Noin 25 henkilön työtilat sijaitsevat 

rakennuksen toisessa päässä olevassa 

matalammassa toimisto-osassa. Toisessa 

päässä ovat korkeammat kokoustilat 

sekä aula ja kahvio terasseineen. 

Korkeampia tiloja kohti nouseva katto 

lisää rakennuksen näyttävyyttä. 

”Korkea katto myös viestii rakennuk-

sen luonnetta julkisena tilana”, Tiina 

Sainila sanoo.

Rakennus näkyy hyvin ohi menevälle 

Kajaanin ja Oulun väliselle valtatielle.

”Näin kunnantalo on myös näyteik-

kuna paltamolaisuuteen”, Pasi Ahoniemi 

toteaa. 

Rakennussuunnittelusta vastannut 

Saika Design Oy:n Mikko Kanninen ku-

vaa tiloja viraston ja kylätalon fuusioksi. 

Kylätalomaisuutta on yleisten tilojen li-

säksi myös toimisto-osassa.

Luonnonvalo oli suunnittelussa kes-

keinen tekijä. Valoa tulvii sisään erityises-

ti käytävien päissä olevista ikkunoista.

Käyttö asukkaiden kokoontumispaik-

kana edellytti tilaratkaisuilta jousta-

vuutta ja muunneltavuutta. Kylätalona 

palvelevan aulan käyttöä voidaan jakaa 

taittoseinän ja rimaseinien avulla.

Puu tuo tiloihin lämpöä

Painumattomat rakenteet tarjoavat hir-

relle uusia mahdollisuuksia.

”Painumattomuus helpottaa hirren 

käyttöä. Siitä pystyy toteuttamaan mo-

derneja rakennuksia”, Kanninen toteaa.

Luonnonmateriaalina puu koetaan 

miellyttävänä ja esteettisenä. 

”Etenkin virastotiloihin on vaikea tuo-

da lämpöä, mutta puun käytöllä se onnis-

tuu. Puullahan on suomalaisiin henkinen 

yhteys,” Kanninen sanoo.

Paltamossa hirsinen virastotalo luo 

myös konkreettisen yhteyden kunnan 

historiaan Kainuun emäpitäjänä. ■

Aulan suuris-
ta ikkunoista 
aukeaa päivittäin 
muuttuva näky-
mä Kiehimäjoelle. 
Tilan käyttöä voi 
jakaa taittoseinän 
ja rimaseinien 
avulla.

Valtuustosalin voi jakaa erillisiksi tiloiksi siirtoseinän avulla. 
Etualalla on kunnanhallituksen kokouspöytä.  
Hirsi näkyy kaikkialla tiloissa.

Aulatila palvelee myös  
paltamolaisten kylätalona.

Julkisivu kunnantalon sisäänkäyntipuolelta. 
Ulkoseinien värimaailma on harmoninen ja 
luonnonläheinen. Kuultavat sävyt tuovat hirren 
kauniisti esille.

Näkymä rakennuksen pääsi-
säänkäynniltä.

Arkkitehti Tiina Sainila ja  
arkkitehti Mikko Kanninen
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HELATUKKU 40 VUOTTA

Vahva brändi ja teke-
misen meininki tuo 
tulosta
Viime vuonna HTF Groupissa juhlittiin 50-vuotiasta 
Suomen Helakeskus Oy:tä. Tänä syksynä oli samaan 
konserniin kuuluvan Helatukun 40-vuotisjuhlat. 

TEKSTI JA KUVAT TUULA UITTO

Suunnittelijat esittelykierroksella

Keittiösuunnittelijat Mari Norola ja 

Anna-Maija Timonen osallistuivat Juha-

Matti Järvenpään esittelykierrokselle 

Helatukulla Helafestillä. Juha-Matti on 

heidän yhteyshenkilönsä, jonka avulla 

löytyy parhaimmat vaihtoehdot kuhun-

kin kohteeseen.

”Oli mukava lähteä paikan päälle 

tutustumaan materiaalivalikoimaan”, 

Anna-Maija Timonen sanoo. Molemmat 

suunnittelivat aikaisemmin kalusteita 

salolaiselle laatukalustevalmistajalle, ny-

kyään he ovat uuden perustetun raken-

nusyhtiö Runtu Worksin Custom Cabinet 

-suunnittelijoita. Yhteenlaskettua koke-

musta kalustealalta naisilla on yli 40 vuo-

den ajalta, yhteistyöstäkin jo yli 15 vuoden 

verran.

”Pääkaupunkiseudulla laaturemonteis-

taan tunnetun rakennusliikkeen nokka-

miehet halusivat suunnitella oman kalus-

temalliston ja tarjota parempaa palvelua 

asiakkailleen. Omat suunnittelijat toteut-

tivat asiakkaiden keittiöiden ja muiden 

kiintokalusteiden suunnittelun”, Mari 

Norola esittelee. Näin asiakkaille saatiin 

räätälöityjä kalusteita millimetrin tark-

kuudella eri tiloihin. 

Runtu Worksille lanseerataan keväällä 

myös oma mallisto Cuca-kalusteet, jotka 

valmistetaan aina puusepäntyönä mitto-

jen mukaan. 

”Helatukku ottaa hyvin huomioon 

suunnittelijat, talo tarjoaa hyviä, visuali-

sointia helpottavia suunnittelutyökaluja, 

esim. Roller-tuotteiden ja valaistuksen 

suunnitteluun. Lisäksi välitilan valot saa-

daan suunniteltua valo-ohjausta myöden 

samassa ohjelmassa, ohjelma laskee hin-

nat ja sen kautta hoituu myös tilaami-

nen”, sekä Timonen että Norola kehuvat. 

Vedinmallien näkyvyys on tärkeää, jotta 

uudet trendit, värit ja muodot tulevat 

tutuksi.

”Esimerkiksi vedin on yksityiskohta, 

jolla saadaan hienosäädettyä kokonai-

suutta”, Norola selventää. Myös oven 

sävyyn maalatut vetimet kiinnostivat 

suunnittelijoita, niillä saadaan räätälöity 

kaluste vietyä vielä astetta pidemmälle.

”Helatukulla on tavarantoimittajia 

ympäri Eurooppaa, joten vedinvalikoi-

ma on myös sen mukainen”, Juha-Matti 

Järvenpää toteaa.

Brändikuvaa kirkastetaan

Helatukulla on tekemisen meininki, jossa 

työn tekeminen on hauskasti tehokasta. 

”Haluamme, että tämä on läm-

min ja yhteisöllinen työpaikka”, sano-

vat Mika Sumuvuori ja Ari Pölkky. 

Helatukkulaisten mielestä kaikki tuotteet 

voi brändätä.

”Meiltä on saatavana paljon tuotteita, 

joilla on vahva merkki Stala, Osram, Grass 

esimerkiksi”, hän jatkaa. Varsinkin Grass 

on merkki, jonka brändi sopii kuluttajalle. 

Grass tunnetaan paitsi vihreästä väris-

tään myös laadukkaista laatikoistaan, kis-

koistaan ja muista varusteistaan. Grassin 

brändistä esitelmöi Helafestin illassa yri-

tyksen brändijohtaja Harald Klüh.

We bring furniture to life! Herätämme 

kalusteen eloon, ilman sitä ne olisivat hen-

gettömiä, aloittaa Klüh vauhdikkaan esi-

telmänsä. Klüh muistuttaa, että kaikelle 

voi luoda brändin. Brändin rakentaminen 

tarvitsee nimen, symbolin, värin ja tari-

nan. Grassin vihreän värin ja nimen hän 

uskoo tulevaisuudessa kertovan kulutta-

jille uusista innovaatiosta ja laatikkorat-

kaisuista keittiöissä.

Tavoitteena olla Suomen suurin

Kun Sumuvuori, Ari Pölkky ja Jani Uura 

ostivat Helatukun vuonna 2016 ja alkoi-

vat rakentaa HTF Groupia, tavoitteena 

oli vahva kasvu ja toimialan markkina-

johtajaksi nouseminen. Konserni on tällä 

hetkellä Suomessa kooltaan kolmanneksi 

suurin, mutta selkeä tavoite on olla lähitu-

levaisuudessa suurin. Se edellyttää aina-

kin 10 prosentin vuosikasvua. Haasteita 

kasvulle riittää sillä energian, materiaa-

lien ja polttoaineiden kustannukset ovat 

nousseet hurjasti. 

”Voisimme lähteä varovaisuuden tielle, 

mutta sen sijaan olemme lyöneet kaasua 

lisää, kasvutavoite on edelleen voimassa”, 

Sumuvuori, Pölkky ja Uura toteavat juhlas-

sa. Tärkeänä he pitävät myös sitä, että digi-

taalisuus on tullut myös helabisnekseen. 

Digipalveluja on kehitetty todella paljon 

ja konsernin oma MP Tietosovellukset Oy 

vastaa koko konsernia palvelevien ohjel-

misto- ja digiratkaisujen suunnittelusta ja 

toteutuksesta.

”On tehtävä digiratkaisuja, jotka hel-

pottavat asiakkaiden ja heidän asiakkai-

densa elämää”, Sumuvuori lisää. ■

Helatukku tunnetaan kalustealalla eniten 

ehkä vetimistään, mutta myös isosta hela- ja 

mekanismivalikoimastaan. Omaa mallistoa 

on noin 500 erilaista ja toimitusmyynnissä lisäksi hur-

jat 25 000 vaihtoehtoa. 

”Tänä päivänä vetimiltä halutaan myös yhä enem-

män yksilöllisyyttä”, esitteli muotoilija suunnittelija 

myyjä Juha-Matti Järvenpää Helatukulta. 

”Vetimien muotokieli on pehmeämpää ja pyö-

reämpää viimeistelyä”, hän jatkaa. Helatukku ottaa 

hyvin huomioon suunnittelijat. Vedin onkin juuri se 

yksityiskohta, jonka pienillä yksityiskohdilla saadaan 

hienosäädettyä kokonaisuus. Sijoitetaanko vetimet 

pystyyn vai vaakaan, onko sävy kromi vai harjattu 

RTS-look ja onko 160 mm liian leveä vai olisiko 128 mm 

kuitenkin sirompi vaihtoehto. Vetimen valinnalla on 

suuri merkitys. 

Perinteisten pintojen, RST ja kromi, lisäksi on vii-

mevuosina noussut pinnalle myös mustat, kupariset 

ja messinkiset vetimet. Sen myötä pitkään vetimet-

tömiä keittiöitä myyneet valmistajat ovat alkaneet, 

kysynnän kasvun myötä, myymään uudelleen myös 

vetimiä. 

 Helatukun Juha-Matti Järvenpää esitteli uusia ve-
dinmalleja Anna-Maija Timoselle ja Mari Norolalle 
Helatukun 40-vuotis juhlien Helafesteillä.Jani Uura, Ari Pölkky ja 

Mika Sumuvuori ostivat 
Helatukun vuonna 2016
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Mari Norola tutustuu uusimpiin  
astiaritilöihin ja valuma-altaisiin.
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| AJANKOHTAISTA | | TEEMA: PUURAKENTAMINEN |

Tarve lisätilalle oli, sillä Helatukun 

peilituotannon kasvu on ollut perä-

ti 26 prosenttia, kertoo peili- ja led-

valotehtaan työnjohtaja Jarkko Perkiö.

Muatoa -peili voidaan varustaa tarkoi-

tukseen kehitetyllä lämpömatolla, ettei 

se huurustu suihkutilassa. Peileihin on 

myös integroitu valot, jotka ovat Osramin 

tekniikkaa. 

"Muatoa -peilit on valmistettu aina 

omissa tiloissamme Seinäjoella, ainoas-

taan peililasi työstetään muualla", Perkiö 

esittelee. 

Muatoa -mallisto on ratkaissut myös 

pyöreän peilin haasteen, sekä tuonut uute-

na innovaationa pistorasian läpi peilin.

"Peilipalvelumme on nyt aivan uudella 

tasolla. Pystymme tällä hetkellä tekemään 

asiakkaan mitoilla räätälöidysti joko yhden 

tai satoja peilejä", hän sanoo.

10 000 peiliä vuodessa

Uusi peili- ja valotehdas sijaitsee logistises-

ti keskeisellä paikalla ja tilat antavat mah-

dollisuuden viedä työn tehokkuuden uu-

delle tasolle. Tällä hetkellä tuotannon läpi 

menee noin 200 peliä viikossa, se on noin 10 

000 peiliä vuodessa, eikä sekään ole huip-

pu, lupaa Perkiö.

"Peilit ovat hyvin pitkälle mittatilaus-

töitä, mutta se on paljon muutakin kuin 

koko", Perkiö selvittää. Mittatilauspeileihin 

saa koon lisäksi asiakkaan toivoman va-

loratkaisun, tekniikkaa ja integroidut pis-

torasiat. Varastossa on lisäksi kymmeniä 

valmispeilejä.

Samoissa tiloissa tehdään myös sekä 

peileissä että kalusteissa käytettävät 

ledivalolistat. 

"Led nauhoja voi tilata meiltä suoraan 

LEDCUT mittatilauspalvelumme kautta 

asiakkaan mittojen mukaan katkottuna, 

joko alumiiniprofiiliin valmiiksi asennettu-

na tai sellaisenaan ilman profiilia", Perkiö 

sanoo. Peilit ja valosarjat ovat koko kon-

sernin – niin Helatukun, Helakeskuksen 

kuin KVS Valaistussuunnittelun – tuoteva-

likoimissa. Kuluttaja voi halutessaan tilata 

yksittäisen peilin myös suoraan muatoa.

fi-verkkokaupasta. ■

Puutaloissa asuvat sen tietävät   

— puutaloissa on tunnelmaa.  

Ei ole ihme, että vanhoja taloja 

kunnostetaan ja halutaan vaalia 

mahdollisista kustannus- ja 

energiatehokkuuden miinuspuolista 

huolimatta. Suomessa puun käyttö 

kerrostalorakentamisessa on vielä 

kuitenkin vähäistä.  

Tähän on monia syitä, mutta millai-

sissa taloissa itse talojen käyttäjät 

haluaisivat asua? Entä millaisessa 

talossa ihmisen on hyvä asua? Kun puhu-

taan asumisen tai tilan viihtyisyydestä, on 

mietittävä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. 

Mitä on viihtyisyys? 

Kyseltyäni muutamilta henkilöiltä, jos 

he saisivat asua millaisessa talossa vain 

täysin vapaavalintaisesti, mikä se olisi? 

Yleinen vastaus oli jonkinlaisessa puuta-

lossa. Perusteluna oli subjektiivinen ko-

kemus “jotenkin se tuntuu hyvältä, niissä 

on hyvä fiilis”. Viihtyisyyttä voi mitata 

ja määritellä monella tavalla ja aiheesta 

löytyy laajasti tutkimuksia. Yksi mittari 

on esteettisyys: puu on kaunista katsot-

tavaa. Se kuitenkin aistitaan ja koetaan 

laajemminkin. Yleiskielellä puhutaan 

puun tuntumasta. Puu koetaan näkö- 

ja tuntoaistin lisäksi myös hajuaistin 

kautta. Puumateriaalin käytöstä asuin-

ympäristössä ja sen positiivisista vai-

kutuksista ihmisen kokonaisvaltaiseen 

terveyteen löytyy paljon mm. Japanissa 

tehtyjä tutkimuksia. Ihmisellä on osana 

luonnon ekosysteemiä sisäänrakennet-

tu tarve olla tavalla tai toisella lähellä 

luontoa, tiedostamatta tai tiedostaen. 

Puumateriaalin antama moniaistinen ko-

kemus edistää tätä ja antaa sisäistä rau-

haa. Nykyajan hektisessä elämäntyylissä 

tämä on varsin tarvittava ja hyödyllinen 

etu.

Sisätiloissa puulla pintamateriaalina 

on oikein huollettuna positiivinen vaiku-

tus sisäilman laatuun ja tilan akustiikkaan. 

Tästä myös Puuviestin 2/2022-julkaisussa. 

Mahdollisimman luonnollisena säilytetty 

puu vaimentaa hälyä. Sama vaikutus on 

myös rakennuksen ulkopinnassa, ja tä-

män huomioiminen olisi merkittävää eri-

tyisesti suurten kaupunkien infrastruk-

tuurissa melusaasteen neutraloimisessa. 

Lisäksi huokoinen puu heijastaa valoa 

pehmeästi ja himmentää kirkkaan valon 

aiheuttamaa ärsykekuormaa.

Jos puu on materiaalina niin oiva sekä 

sisä- että ulkopinnoissa, miksei kerrosta-

lorakentamisessa sitä käytetä enemmän? 

Betonirakentaminen on ollut vallalla 

1960-luvulta lähtien ja siihen on ohjailtu ra-

kentamisen ammattilaisten koulutuksen 

painotuksesta asti. Kustannustehokkuus 

ja helppous on ollut yksi suuri etu. 1990-lu-

vulla puurakentamisen kehittäminen sai 

hiukan tuulta alleen, mutta tyssäsi pian 

suurten rakentamiskustannusten vuoksi. 

Nykyään tukena on alati kehittyvä tek-

nologia ja uudet innovaatiot niin puun 

hyödyntämisessä ja jalostamisessa, kuin 

tuotantoketjussa, ja näin saadaan myös 

kustannuksia alemmaksi. Poliittisella 

tasolla on myös ohjausta puurakenta-

miseen, yhtenä mainittavana syynä sen 

myötävaikutus Suomen energia- ja ilmas-

totavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. 

Kaavamuutoksia ja ehtoja puurakentami-

sen puoltamiseksi löytyy jo, betoniteolli-

suuden vastalauseista huolimatta.

Jos asiaa tarkastelee ihmisen näkö-

kulmasta terveyden ja viihtyvyyden 

kautta, suunta on oikea ja puurakenta-

mista laajemmalla skaalalla ja uusimpia 

teknologioita hyödyntäen on erittäin ter-

vetullutta. ■

Puun käyttö  
pintamateriaalina  
osana arkkitehtuuria  
ja tilasuunnittelua 

TEKSTI SALLA PEURASUO

Vasemmalla: Minimalistiseen skandinaaviseen kotiin 
sopiva Noki -peili, jota reunustaa linjakas musta kehys. 

Yllä: Työnjohtaja Jarkko Perkiö on tyytyväinen uusin 
tiloihin, jossa on tilaa koko tuotannolle valmistuksesta 
pakkaukseen.

Alla: AinoTuhkala kokoaa uutta peiliä.

Helatukun  
mittatilauspeilejä 
tehdään uudessa 
tehtaassa
Helatukun liian ahtaissa 
tiloissa ollut, mutta vahvassa 
kasvussa oleva valopeilituotanto 
muutyi elokuussa 1 600 neliön 
toimitaloon Väinölänkadulle 
Seinäjoelle. 

TEKSTI TUULA UITTO

KUVAT TUULA UITTO, HELATUKKU
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Mittatilauspöytiä  
syntyy asiakkaan toiveiden mukaan

Yrityksen perustamisen päätös voi tulla yllättävissäkin tilanteissa. 
Katsellessaan aikoinaan kaksosia odottavan vaimon kanssa 
olohuoneensa kalusteita Antti Myllyniemi päätti uusia kalusteet itse. 

TEKSTI TUULA UITTO KUVAT TUULA UITTO, ANTTIINA

"Tein tason ja senkin hal-

kaistuista heinäseipäistä 

ja kalusteista tulikin hitti, 

toimitusjohtaja Antti Myllyniemi 

muistelee. Kun kalusteet alkoivat 

kiinnostaa laajemminkin, hän päät-

ti ryhtyä yrittäjäksi ja niin syntyi 

Anttiina. Myllyniemi on suunnitellut 

ja tehnyt huonekaluja vuodesta 2000. 

"Mietin jatkuvasti, mitä uutta voi-

sin kehitellä asiakkaidemme iloksi", 

Myllyniemi jatkaa. Tärkeää on myös 

tunnistaa tämän päivän trendit, vaik-

ka joku voi tykätä perinteisimmistäkin 

malleista.

"Viisi vuotta sitten tehtiin erilaisia 

kalusteita kuin tänä päivänä", hän tuu-

maa. Nykyään Anttiinasta saa laaduk-

kaita ruokapöytiä mittojen mukaan.

"Meidän tärkein työkalumme on 

kädet, koneita käytämme tarpeen 

mukaan. Olipa meiltä tilattu 1 tai 100 

pöytää, kaikki tehdään samalla taval-

la yhtä intensiivisesti", Myllyniemi 

sanoo. Kun asiakas kertoo toiveensa 

Myllyniemelle, hän alkaa heti mietti-

mään, miten pöytä, sen pinta, malli ja 

jalat toteutetaan. 

"Joskus menee yö miettiessä, mi-

ten pöytä toteutetaan, mistä raaka-ai-

neesta ja millaisella pintaratkaisul-

la", Myllyniemi kertaa. Pääasiallinen 

materiaali on tammi, mutta muita-

kin puulajeja tulee käytettyä. Puuta 

tulee enimmäkseen Lahden seudun 

tukkureilta. 

Pöytiä myös verkosta ja kaupasta

Vaikka Anttiina tekee pääasiassa mittati-

lauspöytiä, voi laadukkaita pöytiä ostaa 

myös verkosta. Tänä syksynä yritys ava-

si myös Helsinkiin keskeiselle paikalle 

Anttina Design Shop -myymälän ja tuot-

teiden esittelytilan.

"Tämä on osa verkkokauppakoko-

naisuuttamme, siksi sijainti oli tärkeä. 

Onneksi löysimme sellaisen keskeisel-

tä paikalta", Myllyniemi sanoo. Kadulle 

päin sijoittuvat ikkunat toimivat tuottei-

den näyteikkunana. 

"Ruokapöytämme herättävät aina 

huomiota ja varsinkin se, että me voimme 

toteuttaa lähes kaikki toiveet mittoineen. 

Samoin uudet massiivitammiset senkit 

ja vitriinit ovat herättäneet kiinnostus-

ta. On mahdollista yhdistellä tuotteiden 

sävyjä ja sitä kautta rakentaa suunnitel-

tuja kokonaisuuksia. Uutuustuotteisiin 

lukeutuvat massiivitammesta tehdyt 

pyöreä pöytä sekä katto-, lattia- ja pöy-

tävalaisimet", Myllyniemi luettelee. Pisin 

Anttiinassa toteutettu mittatilauspöytä 

on yli viisi metrinen. 

"Yksilöllisyys on syvällä tekemisem-

me ytimessä. Kauniisti viimeistelty puu 

on luonnonmateriaalina aina yksilöl-

linen. Myös tapamme työstää puuta ja 

tehdä huonekaluja poikkeaa tavanomai-

sesta", Myllyniemi toteaa.

Osaajia kouluttamalla itse

Antti Myllyniemi on ratkaissut työvoi-

mapulan kouluttamalla itse työntekijät. 

Hän on yrityksen perustajana kehittänyt 

itse kaikki työskentelytavat. 

"Keneltäkään en voi vaatia enempää, 

kun mihin itse kykenen, hän sanoo. 

Tärkeää rekrytoidessa ei ole ollut se, 

onko hakijalla aikaisempaa kokemusta 

huonekalujen valmistamisesta vai ei, 

kunhan on intoa ja motivaatiota oppia 

uutta", hän kertoo. Yksi tärkeä arvo on se, 

että ihminen viihtyy työpaikassaan.

"Haluamme, että valmistamamme 

kotimaiset huonekalut kertovat jotain 

niiden tekijöistä tuoden iloa ja keskus-

telunaiheita", Antti Myllyniemi toteaa 

lopuksi. ■

Kalevala pöytä 
on perinteistä 
muotoilua.

Anttina uutuus  
JAZZ-pöytä on  
uutta muotoilua.

KU
VA

 B
O

 L
KV

puuviesti.fi  27 



TEKSTI TUULA UITTO KUVA KONTIO

Puupäivä pidettiin kolmen vuo-

den tauon jälkeen marraskuun 

alussa. Tuhatpäinen yleisö 

osallistui tapahtumaan Helsingin 

Messukeskuksessa tai verkossa. Myös 

verkkolähetystä oli mahdollisuus 

seurata. Seminaareissa kuultiin 63 

puheenvuoroa kuudessa aiheko-

konaisuudessa. Aiheita olivat muun 

muassa suunnittelupäivä, rakennut-

tajapäivä, hirsirakentamisen päivä, 

puumarkkinapäivä ja sisustamisen 

iltapäivä. 

Moderni, ympäristöystävällinen  

puurakentaminen

Puurakentaminen oli huomioitu 

jokaisessa luentosalissa jotenkin. 

Ajankohtainen aihe, sillä ympäris-

töystävällinen puu on ainutlaatuinen 

rakennusmateriaali. Se hengittää ja 

luo puitteet terveelliselle asumiselle. 

Myös hirsitalorakentaminen oli suo-

sittu aihe, sillä nykyajan hirsitaloissa 

yhdistyvät vanhat perinteet ja mo-

dernit teknologiat. Hirren kyky vara-

ta lämpöä lisää asumismukavuutta 

ja vähentää lämmityskustannuksia. 

Luonnollinen hirsi minimoi myös 

allergioita. Puusta voi rakentaa ener-

giatehokkaan talon energiatehok-

kaasti. Puutuotteiden valmistuksen 

aiheuttamat ympäristöhaitat ja ener-

giankulutus ovat minimaaliset verrat-

tuna esimerkiksi betoniin, tiileen tai 

teräkseen.

”Hirsirakentaminen tuo vielä kulut-

tajan mieleen pyöröhirrestä rakenne-

tun mökin tai saunan. Ja vaikka niitä 

yhä rakennetaan tänä päivänä, on pai-

numaton hirsi mullistanut hirsiraken-

tamisen. Painumattomasta hirrestä”, 

luennoi Mikko Löf Kontiotuote Oy:ltä.

Myös Honkarakenteen painuma-

ton hirsi on vapauttanut arkkiteh-

tuurin ja tuonut hirsitalot yhä 

vah vemmin kaava-alueille. Suuret 

lasijulkisivut ja massiivipuinen hir-

sirakenne ovat näyttävä yhdistelmä. 

Painumaton rakenne on saavu-

tettu hirren keskellä olevilla pysty-

puulamelleilla. Kuormituskestävyys 

ja vesitiiviys ovat erinomaiset, mikä 

varmistaa kestävän ja energiatehok-

kaan rakentamisen. Painumaton pys-

typuulamelli mahdollistaa haastavien 

arkkitehtuuristen rakenteiden toteut-

tamisen sujuvasti.

Omakoti- vai kerrostalo 

RTS:n tekemän kyselyn mukaan noin 

64 prosenttia vastaajista haluaisi 

asua omakoti-, pari- tai rivitalossa. 

Asuinrakentamisen toteutuma kertoo 

kuitenkin toista. Kerrostaloja rakenne-

taan lähes 70 prosenttia kaikesta uu-

disrakentamisesta. Puutaloon haluaa 

myös yhä useampi ja puutalossa asu-

vien tyytyväisyys on huippuluokkaa.

Puuta käytetään noin 3 miljoonaa 

kuutiota rakentamiseen, tämä vastaa 

noin 3 prosenttia Suomen kokonais-

puunkäytöstä. Rakennuksissa puu 

säilyy hiilinieluna vuosikymmenien 

ajan. Tyypillinen omakotitalo käyt-

tää kokonaisuudessaan puuta noin 

47 miljoonaa kuutiota. Hirsitalo puo-

lestaan noin 78 miljoonaa puuta. 

Puukerrostalorakentaminen on 

kasvanut vauhdilla. Mutta Lehto 

Groupin Tero Karislahti muistutti 

esityksessään, että yleistyäkseen puu-

kerrostalorakentaminen vaatii raken-

tamisen uudistumista.

”Se vaatii modulaarisuuden ja 

teollisen valmistuksen yleistymistä”, 

hän sanoo. Se taas edellyttää puuker-

rostaloilta kilpailukykyistä laatua ja 

kustannuksia. Tuottavuuden paran-

tamista, mikä vaatii yhä pidemmälle 

jalostettuja teollisia tuotteita. 

”Myös alueellisten kaavojen täytyy 

kehittyä mahdollistamaan puisia rat-

kaisuja. Kaavojen tulee olla riittävän 

joustavia eri rakennusjärjestelmille ja 

mahdollistaa myös 5–8 kerroksisten 

puukerrostalojen toteutumisen mark-

kinaehtoisilla kokojakaumilla”, hän 

jatkaa.

”Teollinen sarjatuotanto parantaa 

rakentamisen tuottavuutta ja puura-

kentamisen kilpailukykyä”, hän toteaa 

lopuksi. ■

Puuinfo kysyi kävijöitä halua osallistua 

Puupäivään jatkossakin. Vastaajista kolmas-

osa oli ensimmäistä kertaa tapahtumassa. 

99 prosenttia vastaajista aikoo osallistua 

Puupäivään ehkä, todennäköisesti tai var-

masti myös ensi vuonna. Varmoja oli puolet 

vastaajista.

PUUPÄIVÄNÄ  
PUHUTTIIN  
PUURAKENTAMISEN  
PUOLESTA

Kontion pai-
numattomalla 
SmartLog-hirrellä 
toteutettu talo oli 
esillä yhtenä Naan-
talin asuntomessu-
jen kohteista viime 
kesänä.
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Kiitämme asiakkaitamme &  
yhteistyökumppaneitamme  
kuluneesta vuodesta 2022!

Toivotamme rauhal lista jou lun 
aikaa sekä onnea vuode l l e  2023!

OLSA
Kiitos asiakkaillemme kuluneesta 
vuodesta ja Rauhallista Joulua

Vipusenkatu 8 A, 15230 LAHTI

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta 

Hyvää joulua ja 
menestystä vuodelle 2023

www.kiinnike-heinonen.fi 
Maahantuonti ja myynti 

Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI • 06 232 1043

R-WOOD 
Kiitos kuluneesta vuodesta

Onnea Vuodelle 2023!
www.r-wood.net

Hyvää Joulua Ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2023

V A A S A N  
K U L J E T U S K A N A V AT  O Y
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Vuoden puupalkinto 2022:
VANTAAN LENTOASEMAN SISÄÄNKÄYNTI JA ALAKATTO
TEKSTI TUULA UITTO KUVAT TUOMAS UUSHEIMO

Helsinki-Vantaan lentoaseman sisään-

käyntirakennuksen arkkitehtisuunnit-

telusta vastaa Arkkitehtitoimisto ALA 

Oy. Palkinto julkistettiin Puupäivässä 3.11.2022 

Helsingissä. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman sisäänkäyn-

tikatoksen ja lähtöaulan alakatossa puun käyt-

tö on taidokasta. Katon arkkitehtuuri on mo-

nitasoista ja selkää, sen tuoma tunnelma on 

ainutlaatuisen rauhoittava hektisessäkin ym-

päristössä. Alakaton puuelementti, joka ulottuu 

ulos katoksen lippaan, tuo vahvan luonnonmu-

kaisen elementin muuten teräksen harmaa-

seen teolliseen ympäristöön. Sisäänkäynnin ka-

toksesta on muodostunut näkyvä käyntikortti 

Suomeen saapuville ja Suomesta lähteville.

Puupalkinnon voittajakohteesta huokuu eri 

osapuolten – suunnittelijoiden, toteuttajien ja 

tilaajan – yhteinen tahtotila läpi projektin toteu-

tuksen. Tärkeässä roolissa on ollut arkkitehdin 

vankka näkemys siitä, kuinka visio tullaan toteut-

tamaan. Toteutuksen kannalta puurakenteiden 

toimittajan paneutuminen hankkeeseen näkyy 

laadukkaana ja viimeisteltynä lopputuloksena. 

Hanke on toteutettu allianssimallilla ja se valmis-

tui nopeassa tahdissa, budjettiraameissa pysyen.

Projektin toteutti Raision Puusepät

Vapaamuotoisen alakaton toteutus ja työnjälki 

on hieno esimerkki siitä, kuinka myös isoja ko-

konaisuuksia pystytään toteuttamaan kaluste-

puusepäntyön tarkkuudella. Alakattorakenne 

koostuu yli 500 yksilöllisestä elementistä. 

”Projekti alkoi keväällä 2019, jolloin otimme 

osaa Allianssin järjestämään tarjouskilpailuun. 

Kesällä aloitimme alakaton rakenteen suunnit-

telun yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa”, 

kertoo Raision Puusepät toimitusjohtaja Jarmo 

Yrjölä.  Puualakatossa on käytetty monikerros-

puulevyä, jonka pintapuuna on suomalaista vä-

häoksaista kuusta. Paneelikerrosten välissä kul-

kee mustalla huovalla päällystetty akustovilla. 

”Katon muoto aaltoilee ja alimmillaan se on 

2,8 metriä lattiasta ja korkeimmillaan 16 metrissä. 

Puualakattoa on lähtevien terminaalin alakatos-

sa, terminaalin kattoikkunan ”Oculuksen” ym-

pärillä sekä ulkolipassa. Yhteensä puualakattoa 

terminaalissa on noin 7700 m²”, hän esittelee.

Kyseessä oli vaativa tietomallinnuskohde, 

johon mallinsimme koko puualakaton arkkiteh-

din piirtämistä paneelien pinnoista. Jokainen 

puualakaton osa on erilainen ja kaikki palat on 

nimikoitu. Katon jokainen puuosa on lähetet-

ty yksitellen CNC-työstökoneelle, joka lukee 

3D-kappaleita. Valmiiksi työstetyt osat viimeis-

teltiin käsin.

”Ensimmäiset elementit nousivat kattoon lo-

kakuussa 2020. Kattoa syntyi tasaiseen tahtiin 

ja viimeiset elementit asennettiin heinäkuussa 

2021”, Yrjölä jatkaa. Puualakaton elementit on 

laskettu kestämään terminaalin talotekniikkaa 

sekä kahden huoltomiehen painon. ■

• Arkkitehtisuunnittelu: 
Arkkitehtitoimisto ALA Oy, 
pääsuunnittelija arkkitehti 
SAFA Juho Grönholm

• Rakennuttaja/Tilaaja: Finavia 
Oyj, projektijohtaja Martti 
Nurminen

• Rakennesuunnittelu, puuala-
katto: Ramboll Finland Oy, 
johtaja Pekka Ahola, projekti-
päällikkö Pekka Turunen, pro-
jektipäällikkö Antti Pekkala

• Rakennesuunnittelu, puuala-
katto: A-Insinöörit Oy, yksi-
könjohtaja Jukka Oja-Lipasti

• Urakoitsija: SRV Rakennus 
Oy, yksikönjohtaja Ossi 
Inkilä, työmaapäällikkö Jukka 
Nikkola

• Puuosien toimittaja: Raision 
puusepät, toimitusjohtaja  
Jarmo Yrjölä  

Sisäänkäyntika-
tos on jo ulkoa 
saavuttaessa vai-
kuttava ilmestys.

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
Puh. 0500 3580834

Hyvää 
Joulua!
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Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki
puh. 019-7421, fax 019-734 202
www.RTV.fi
info.koneosasto@rtv.fi

HAKALAN PUUTUKKU OY
Jalopuiden maahantuonti,

varastointi ja myynti
Mukkulankatu 24, 15240 LAHTI

puh.  03-730 6511

Terähuollon asiantuntija. Puusepänliike 
M. Ruhberg Oy

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

 mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

Puusepänliike 
M. Ruhberg 
kiittää kuluneesta 
vuodesta
ja toivottaa. 

Hyvää Joulua 
 ja Menestystä 
vuode�e 2023 

puh. 0400 644360
www.tj-koivukoski.fi

Uu�a Vuo�a 2023

www.hiontakone.fi

KaunistaJoulua
Suomen kaikille!

Kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta.

Hyvää Joulua ja
menestystä vuodelle
2023

Hvää joulua 
 ja onnellista 

uutta vuotta 2023!

Hyvää 
Joulua!



NYKYTEKNIIKKA 
PUUSEPÄN APUNA

työstötapoja sekä menetelmiä koneineen, voi puusepälle 

aueta aivan uudenlaisia mahdollisuuksia 3D-osaamisen 

myötä. Jopa markkinoiden edullisimmilla 3D-tulostimilla 

on mahdollista päästä 0,1 mm tarkkuuksiin ja näin ollen 

valmistaa moneen tilanteeseen riittävän tarkkoja osia. 

Lyhykäisyydessään 3D-tulostus on materiaalin lisäämistä 

kerros kerrokselta 3D-mallista luodun koodin mukaisesti. 

CNC-jyrsimellä vastaava tehtäisiin materiaalia poistamal-

la, lienee sanomattakin selvää, että molemmissa tavoissa 

on omat etunsa. Kun tulostetaan niin hukkamateriaalin 

määrä on mahdollista minimoida tai poistaa jopa koko-

naan yhtälöstä. Materiaalin käyttökuluja ja määriä on 

huomattavan helppo hallita.

Yhtenä tulostamisen etuna voidaan mainita erilais-

ten tulostettavien materiaalien laaja kirjo, moniin 

eri käyttötarpeisiin löytyy varmasti sopivaa mate-

riaalia. Muitakin kuin muovipohjaisia materiaaleja on tar-

jolla ja varmasti jatkossa kehitellään lisää materiaaleja ja 

tekniikoita, joilla voidaan korvata fossiilista alkuperää ole-

via raaka-aineita. 3D-tulostusta näkee jo käytettävän jon-

kin verran myös lopputuotteiden valmistuksessa. Internet 

on todellinen aarreaitta 3D-tulostamiseen liittyen, esimer-

kiksi YouTubesta löytyy tuhansittain todella hyviä videoi-

ta, joiden avulla voi tutustua ja opiskella 3D-tulostamisen 

saloja. Myös itseopiskeluun soveltuvia CAD/3D piirtämi-

sen opetusvideoita on paljon tarjolla. Piirtämiseen tarvit-

tavia taitoja pääsee myös opiskelemaan monilla kursseil-

la. Kynnys nykytekniikan haltuunottoon on madaltunut 

tietotekniikan ja ohjelmistojen helpottumisen myötä, 

asioiden haltuunottoon ei tarvita koodarin taitoja.

Mitä 3D sitten voisi olla puusepän arjessa? 

Oletetaan, että puuseppä suunnittelee ja val-

mistaa itse tuotteensa, osa tätä prosessia on 

suunnitella ja piirtää tuote. Esitellä se asiakkaalle ja tä-

ten mahdollistaa tuotteen eri osien valmistus, sekä saada 

asiakas tekemään ostopäätös. Pelkkä paperille raapus-

tettu hahmotelma ei tee tuotteelle samanlaista oikeutta 

kuin lähes täysin todellisuuteen nojaava viimeistelty 

3D-piirros, joka voidaan vaikka sijoittaa asiakkaan omaan 

miljööseen. 3D-tulostamalla voisi tehdä tuotteesta tai 

tuotteen osista esimerkiksi pienoismalleja auttamaan 

tuotteen esittelyssä. Kuulostaa monessa tapauksessa 

ehkä hieman ylimitoitetulta, mutta jos projekti on yhtään 

isompi tai kyseessä on pidempään sarjatuotantoon mene-

vä tuote, niin 3D-tulostus vain tuo lisää mahdollisuuksia. 

3D-tulostamalla voi valmistaa näppärästi varsin vaikeita-

Erilaisia CNC-koneita on ollut teollisuuden käy-
tössä jo hyvin pitkään. Tietotekniikan kehittyessä 
myös tietokoneohjattujen työstökoneiden kirjo on 
kasvanut valtavasti. Konevalmistajien huippu-
mallit suorastaan pursuavat erilaista tietotekniik-
kaan nojaavaa automatiikkaa ja mittaustekniik-
kaa, vaikka kyseessä olisikin varsin tavalliselta 
kuulostava alajyrsin tai sirkkeli.

kin osia, joita voi käyttää tuotteen valmistuksen apuna, 

erilaisiin jigeihin ja mallineisiin voi näin valmistaa räätä-

löityjä osia varsin maltillisin kustannuksin. 3D-tulostettu 

komponentti voi olla käytössä yhtä kestävä kuin konepa-

jassa teetetty vastaava kappale, mutta vain murto-osalla 

hinnasta. Tulostaminen toki ottaa oman aikansa, mutta 

kun yhtälöstä poistetaan alihankkija ja tämän muka-

naan tuomat ajalliset haasteet, on itse valmistaminen 

nopeampaa ja joustavampaa. Muutoksien tekeminen ja 

niiden vaikutusten havaitseminen on nopeampaa ja hel-

pompaa, puhumattakaan kuluista, joissa on mahdollista 

säästää paljon, kun jokaisesta virheestä ei tarvitse mak-

saa kalliisti. 3D-mallintamisen hallinta myös vähentää 

näitä komponentteihin tulevia virheitä, kun niitä pääsee 

tarkemmin koneen näytöllä sovittamaan ja testaamaan 

toisiinsa. Melkein mitä vain on tulostettavissa, jonka voi 

3D:nä suunnitella ja piirtää, mielikuvitus vain on rajana ■

Tänä päivänä puusepänkin on hyvä omata taval-

lista kattavammat tietokoneenkäsittelytai dot. 

Perinteisen CAD-piirtämisen lisäksi 3D-piir-

täminen on suureksi eduksi. Tässä artikkelissa on tar-

koitus puhua 3D-tulostamisesta, joka on varsin kau-

kana puusepäntyöstä, mutta nojaa vahvasti tuonne 

3D-mallintamisen maailmaan.

3D-TULOSTUS

3D-mallinnus on varmaan monelle suunnittelijalle tu-

tumpaa kuin varsinaisia tuotteita valmistaville yrittäjille. 

Kuten suunnittelijalle on eduksi tuntea materiaaleja ja 

▲ Ensimmäisen kuvan mukainen kappale tulostettuna, mal-
lin kokoa voi ohjelmassa vielä skaalata tarpeen mukaan. Pie-
noismalleja varten ei täten tarvitse piirtää uutta 3D-kuvaa.

◀ Lähikuva tulostuspäästä – sulaa tulostusnauhaa pursote-
taan 0,4mm metallisuuttimesta suoraan aiemmin pursotetun 
kerroksen päälle. Tuuletin jäähdyttää tulostuspäätä sekä 
kappaletta. Tässä tulostimessa on myös automaattinen tulos-
tuspään korkeuden kalibrointi.

◀ TPU tulostusnauhaa, jonka joustavat ominaisuudet mah-
dollistavat sen käytön esimerkiksi puristimien paininpin-
noissa. Suositeltu tulostuspään lämpötila on 200-220 astetta 
celsiusta.

Näkymä tulostusohjel-
masta – 3D-mallista on 
nähtävissä tulostuspään 
kulkema reitti kerros 
kerrokselta. Ohjelmaan 
syötettyjen paremetrien 
ja materiaalitietojen 
perusteella lasketaan 
tulostusaika sekä käytetyn 
materiaalin määrä ja 
hinta. Tulostusnopeuteen 
vaikuttavat mm. ker-
rospaksuus, ulkoseinien 
paksuus sekä täytön 
prosentuaalinen määrä.
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Upouuden Ehnroosin koulun teknisen työn 

luokassa kahdeksan naisen ryhmä on työn 

touhussa. On menossa Mäntsälän kansalai-

sopiston aikuisten taiteen perusopetuksen eli atpon 

käsityöryhmän puutyötunti. Puutyökurssin aikana 

on kevään kankaanpainantaa varten veistetty leima-

simet ja liitosharjoituksena tehty painoseulan kehät. 

Nyt tehdään varsinaista kurssityötä, säilytintä.

Syksyllä 2021 aloittanut ryhmä on ensimmäinen 

aikuisten taiteen perusopetuksen käsityöryhmä 

Mäntsälän kansalaisopistossa, joten uuden äärel-

lä ovat sekä opiskelijat, opettajat että järjestäjä. 

Opetushallitus on määritellyt koulutuksen opetus-

suunnitelman perusteet, mutta järjestävällä tahol-

la on vapaus suunnitella koulutuksen varsinainen 

sisältö. Taiteen perusopetuksessa käsityö ymmär-

retään kokonaisvaltaisena tapana luoda omista 

lähtökohdista tuotteita ja teoksia, joissa materiaalit 

ja tekniikat ovat ilmaisun välineitä. Koulutuksen si-

sällön suunnittelussa on lähdetty liikkeelle opiston 

vahvuuksista ja opetuksesta vastaavat opiston käsi-

työaineiden opettajat. Lisäksi mukana on aivan uusia 

käsityön lajeja ja opettajia, jotka saadaan ensisijaises-

ti tälle ryhmälle tarkoitettujen kurssien myötä tuotua 

paikkakunnalle tutuksi ja jatkossa tarjolle myös muil-

le halukkaille.

Mäntsälässä yhteiset opinnot toteutetaan pääosin 

viikonloppukursseina. Ensimmäisen lukuvuoden ai-

kana opiskeltiin lankatöitä. Meneillään olevan toisen 

vuoden puutyöosuuden jälkeen kevätkaudella on 

vielä luvassa mm. luonnonmateriaalien työstämistä 

punonta- ja sidostekniikoin. Kolmannen lukuvuoden 

teemoina ovat pukeutuminen sekä kokeileva käsityö. 

Näiden yhteisten opintojen lisäksi opiskelijat käyvät 

teemaopintoja ja lopuksi edessä on vielä päättötyö.

Yleisesti ottaen ryhmä on kädentaidoiltaan varsin 

etevä, sillä opintoihin on hakeutunut jo ennestään 

käsitöistä kiinnostunut, ja sitä varsin aktiivisesti 

harrastanut joukko. Puutyöosuutta rajasi kuitenkin 

opiskelijoiden vähäiset puutyökokemukset. 

Kurssin opettaja, huonekalupuuseppä 

Päivi Salenius halusi tehtävien töiden ole-

van käyttöesineitä, jolloin ne rajautuvat sel-

keämmin ja ne myös tulevat oikeasti käyt-

töön. Kankaanpainokurssin työvälineiden 

tekeminen sopi tähän kuin nenä päähän. 

Leimasimien veisto tehtiin käsityövälineil-

lä ilman isoja koneita. Ennen seulan kehien 

tekemistä käytiin läpi puuliitoksia, joista 

kukin sai valita haluamansa kehän kulmiin 

toteutettavaksi. Muutama tarttui rohkeasti 

jopa pyrstöliitokseen.

Kurssin varsinaisen tehtävän, säilytti-

men, suunnittelussa lähdettiin liikkeelle 

siitä mitä siinä säilytetään. Opiskelijat 

pohtivat mitoitusta, materiaalivahvuuksia 

ja liitoksia. Tehtävänantoa venytettiin ja 

lopulta työn alla oli esineitä tarjoilualus-

tasta uurnaan ja linnunpönttöön. Tarjolla 

ollut materiaali antoi myös inspiraatiota 

suunnitteluun - ihailtiin syykuvioita, jois-

ta paljastui vanhaa mahonkilautaa höylä-

tessä ja innostuttiin tekemään liimalevyä 

voimakaskuvioisesta saarnesta. Ryhmän 

innostus ja rohkeus tarttua tehtäviin, 

työkaluihin ja koneisiin osoittautui sekä 

eduksi että haasteeksi. Kurssille saatiin li-

säaikaa ja kaikki esineet saatiin kasattua, 

joskin pintakäsittely jäi tehtäväksi kotona. 

Samanlaisia haasteita on tullut vastaan 

myös muissa koulutuksen kursseissa, pilot-

tiryhmää kun ollaan läpi viemässä. 

Opiskelijat innostuivat puutöistä ko-

vasti ja moni kertoi uskaltavansa kotona-

kin tarttua rohkeammin puutyökoneisiin. 

Käsitys esineiden rakenteista ja työvaiheis-

ta avautui tekemisen kautta. Ensimmäisten 

opittua jonkin työvaiheen, osasivat he jo 

avustaa seuraavia samaan vaiheeseen 

edenneitä. Nälkä kasvoi selvästi syödessä 

ja uudestakin puutyökurssista jo puhuttiin.

Käsityöläisummikko Katja Orispää ker-

too päätyneensä opintoihin puolivahingos-

sa ja itseään haastaen, mutta huomannut 

saavansa niistä paljon vastapainoa suori-

tuskeskeiseen työelämään ja työkaluja it-

sensä toteuttamiseen.

”Olen saanut kurssiviikonlopuista pal-

jon inspiraatiota, voimaantumista ja innos-

tuneisuutta. Ikinä aiemmin en ollut pär-

jännyt käsitöissä, vaikka sukulaiseni ovat 

olleet niissä taitavia. Olen oppinut arvos-

tamaan kädentaitoja ihan eri tavalla kuin 

ennen.” ■

PUU INSPIROI JA INNOSTAA  
KANSALAISOPISTON OPISKELIJOITA

Aikuisten puutyökurssi Mäntsälässä innostaa puutöihin ja 
rohkaisee tarttumaan kotonakin puutyökoneisiin.

TEKSTI JA KUVAT PÄIVI SALENIUS, KUVAT PÄIVI SALENIUS, VILMA OKSA JA TERHI KUISMA

Vannesahan luona Emilia Kankaanpään työs-
kentelyä seuraamassa Irmeli Nummelin (vas) 
ja Terhi Kuisma. Pyörösahalla Vilma Oksa.
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• Taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta 
toiselle ja antaa opiskelijalle valmiuksia ilmaista 
itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja kor-
kea-asteen koulutukseen.

• Taiteen perusopetusta tarjotaan sekä yleisen ja 
laajan oppimäärän mukaisesti. Yleisen oppimäärän 
laajuus on 500 tuntia ja laajan 1300 tuntia. 

• Valittavissa on arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, 
mediataide, musiikki, sanataide, sirkustaide tanssi 
ja teatteritaide

• Oppimäärän suoritettuaan opiskelija saa tutkinto-
todistuksen.

• Valtio osallistuu rahoitukseen antamalla kunnille 
taiteen perusopetukseen valtionosuutta.

LUE LISÄÄ ▶ mantsalanopisto.fi , okm.fi ja oph.fi

TAITEEN PERUSOPETUS

Vilma Oksa viimeistelemässä 
leimasimen reunoja. Leimasimia veistämässä.

Emilia Kankaanpään säilytystilallinen 
pianojakkara liimauksessa.

Vilma Oksan 
lankalaatik-
ko on avuksi 
neulelankojen 
hallinnassa.
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Hermandia
Hermandia on suunnittelija 
Hermanni Vuorisalon vuonna  
2018 perustama studio, jonka 
design perustuu jäljitettävyyden 
mentaliteettiin ja arvostukseen 
luontoa kohtaan.

Jokaisella teolla on väliä. Laadukasta 

designia on mahdollista valmistaa lä-

pinäkyvästi, vastuullisesti ja yksityis-

kohdat huomioiden. Ajatus vaihtoehtojen 

luomisesta ja asioiden tarkastelusta uusis-

ta näkökulmista kiehtoo Vuorisaloa.

Hermandia on perustettu yksityiskoh-

taisen käsityön, laadukkaiden materiaali-

en uudelleen hyödyntämisen sekä eettisen 

kulutuksen esimerkin asettamisen ympä-

rille. Tuloksena on lupaus tinkimättömästä 

läpinäkyvyydestä, jäljitettävyydestä ja ko-

konaisvaltaisesta kokemuksellisuudesta.

Ensimmäisen SÖÖR Kaula-asusteen 

Vuorisalo suunnitteli erästä ainutlaatuis-

ta hetkeä varten hänen omille 30-vuotis-

syntymäpäivilleen. SÖÖR on omistettu 

elämän tärkeimmille ihmisille: perheelle ja 

ystäville. 

Vastuullisuus ja luksus kohtaavat kaulalla

Suomalaisen Hermandian designajattelu 

huipentuu ylellisessä MAJESTRO-kaula-

asustemallistossa. Uuteen asustemallis-

toon on löydetty inspiraatiota huomisen 

materiaaliteknologiasta ja missiosta luoda 

tarina ja merkitys puulle. Majestrossa yh-

distyvät silkkinen puukuitutekstiili, jalo-

metallit ja kova puu. 

Asusteiden valmistuksessa käytetään 

tarkkaan valikoituja yksittäisiä puita, jois-

ta yksi on peräisin Ukrainasta. Puu on 

kaatunut yli 6 450 vuotta sitten ja uponnut 

suohon, jossa se hapettomuuden ja maan 

paineen ansiosta on säilynyt ja saanut lo-

pullisen pikimustan värinsä. 

Kiovalaisen yrittäjän tarjoama puu 

täyttää lukuisia Hermandian vastuulli-

suusvaatimuksia: tuotteessa ei käytetä 

keinotekoisia väriaineita, puu on ekolo-

gisesti kasvanutta ja eettisesti hankittua. 

Ukrainalaisen puun hankinnassa on voitu 

tukea paikallista yrittäjyyttä sodan aikaan.  

Kotimaisuus on Hermandia-tuotteissa 

tärkeää. Kaikki materiaalit työstetään, val-

mistetaan ja kootaan Suomessa. Majestro-

malliston valkoinen puu on kotimaista loi-

mukoivua. TL

Hermandia Majestro  
-kaula-asusteissa käytetään 
100-prosenttista TENCEL™-kan-
gasta, joka on valmistettu puusta. 
Puukuitukangas on silkinkaltaista, 
pehmeää ja sileää. TENCEL™-kuidut 
valmistetaan ympäristöystävällisillä 
prosesseilla kestävästi tuotetusta 
puuperäisestä luonnonraaka- 
aineesta. 

▶ Lue lisää: hermandia.fi
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Ensimmäisestä tuot-
tamastaan asusteesta 
lähtien Hermanni  
Vuorisalolla on ollut 
suuri palo luoda ainut-
laatuisia design- 
elämyksiä. 

PASI MÄENPÄÄ

puuseppä, Senkki Oy

TEKIJÄHAASTE

MITEN PÄÄDYIT ALALLE?
Voisin kuvailla parhaiten, että olen kasvanut alalle. Iso-
isä oli puuseppä ja vanhemmat alan yrittäjiä. Luontainen 
jatkumo.

MITÄ TEET TYÖPÄIVÄSI AIKANA?
Parhaani mukaan koitan hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä, 
joihin lukeutuu talous, hankinta, tuotannonjohto, juoksu-
poika, remonttien tekeminen ja kaikki mitä perheyrityk-
sen arjessa nyt kulloinkin sattuu eteen tulemaan.

MIKÄ INSPIROI SINUA? 
Yrityksen ja henkilöstön kehittyminen vastaamaan tämän 
päivän haasteita. Koskaan ei olla valmiita, jokainen päivä 
on koulupäivä.

▶ LISÄTIETOJA www.senkki.fi

Pasi Mäenpää haastaa mukaan Nikari Oy:n Juho 
Kinnusen.

Tekijähaastepalstalla ammattilaiset vastaavat kysymyksiin ja haasta-

vat mukaan seuraavan puualalla työskentelevän osallistujan. 

Pirunnyrkki

Pirunnyrkki on Japa-
nilainen, perinteisesti 
kuudesta tai useammas-
ta palasta koostuva kolmiulot-
teinen palapeli, jonka ratkaiseminen vaatii 
kärsivällisyyttä. Pirunnyrkkiä on myös käy-
tetty oppipoikien suunnittelutehtävänä ja 
puuntyöstön kypsyyskokeena. Pirunnyrkistä 
on kehittynyt lukuisia eri versioita, pulmape-
lejä. Näitä mekaanisia pulmia on kehitelty eri 
puolilla maailmaa.

LIITOS

Keskity olennaiseen – 
nauhat Rehaulta! 
Puuseppänä konsultoit asiakasta, suunnittelet ja 
toteutat työn sekä huolehdit jälkimarkkinoinnista. 
Rehaun reunanauhapalvelua käyttämällä sinulla on 
yksi asia vähemmän huolehdittavanasi. Mottomme 
on: Vapautamme aikaasi suunnitteluun.

DAZML00811_103 x 297 mm_07-2022.indd   1DAZML00811_103 x 297 mm_07-2022.indd   1 13.07.2022   15:56:5113.07.2022   15:56:51
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| LUE–NÄE–KOE | | LUE–NÄE–KOE |

Yhteisiä töitä Designmuseossa
Antti ja Vuokko Nurmesniemen elämä, työ ja vapaa-aika  

kietoutuvat yhteen Designmuseon näyttelyssä

Kirsikkapuun alla

NÄYTTELY KIRSIKKAPUUN ALLA – japa-
nilaisia puupiirroksia vie katsojan kiehto-
valle matkalle Edo-kauden (1600–1868) 
Japaniin. Esillä on puupiirrostaidetta ajalta, 
jolloin Japanin kulttuurilla oli tilaa kehittyä 
omaleimaiseksi.  

Pääosa japanilaisesta puupiirrostai-
teesta kuuluu taidetuotantoon nimeltään 
ukiyo-e, joka käsittää Edo-kauden aikana 
pääkaupunki Edossa (nyk. Tokio) suuresti 
suosittua taidetta. Puupiirrosten aiheissa ja 
tunnelmissa yleistyi ukiyo, käsillä olevaan 
hetkeen ja sen tarjoamiin elämyksiin tart-
tuminen. Puupiirroksissa kuvataan aikan-
sa populaarikulttuuria ja haavemaailmaa. 

Nykyajassa puupiirrosten estetiikka  
on edelleen kiehtovaa. Rytmikäs sommit-
telu, herkulliset väripinnat sekä voimak-
kaat ja herkät viivat kuljettavat katsetta. 
Nykykävijää ehkä puhuttelee myös ajatus 
hetkien ohikiitävyydestä ja ajan mukana 
kulkemisesta – elämän tarjoamiin tuokioi-
hin on tärkeää pysähtyä.

Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki  
Kirsikkapuun alla, 6.10.2022–15.1.2023
LUE LISÄÄ ▶ sinebrychoffintaidemuseo.fi

Sinivaaran kuudes runo-
kokoelma on ylistystä, 
puhetta puista. Lumou-
tunut ja tarkka puhuja 
maalaa havaintonsa esiin 
väreinä ja muotoina, 
fyysisesti liikuttavina 
kuvina ja lämpönä. Kuin 
ihminen ja puu olisivat 
samaa henkeä, yhdessä 
ylös kurottavia raajoja.

Sinivaara kirjoittaa 
rohkean hurmioitu-
neesti, vilpittömästi. 
Puiden lisäksi kokoelma 
nostaa esiin lähimetsien 
merkityksen, luonnon 
itsepintaisen ja hauraan 
olemassaolon kanssam-
me ja meistä riippumatta.

Puissa on myös 
kyse valosta ja lumesta, 
luonnon ja urbaanin 
rajapinnasta, siitä missä 
rajoja ei ole, on ainoas-
taan ”metsä ja polkujen 
aava, melkein kuin ennen 
ja aina”.

Rakastetun luontodokumentaristin  
vetoomus planeettamme puolesta
Yksi elämä, yksi planeetta –kirja kokoaa yhteen aikamme 
tunnetuimman luonnontieteilijän Sir David Attenborough’n 
huikean uran havaintoja planeetastamme ja ihmisen 
vaikutuksista ympäristöön.

LUE KOENÄE

YKSI ELÄMÄ, YKSI PLANEETTA
Alkuperäisteos ”A Life on Our Planet”
David Attenborough
WSOY, 2022 
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PUUT
Olli Sinivaara
Kustannusyhtiö Teos, 
2021

LUE

Utagawa (Ando) Hiroshigen teos Atagoshita 
talvella. Hiroshige (1797–1858). luonnehti omaa 
tuotantoaan ”todellisuuden kuvajaiseksi”. Hän 
katsoi maisemaa runoilijan silmin; kaiken, 
mikä ei ollut aistikasta, saattoi jättää pois.

Näyttelyn avajaispäivänä tallennettu Designmuseon Lounastauko- 

keskustelu esittelee näyttelyä kuraattorien kertomana. Keskustelemassa 

mukana taidehistorian dosentti Susanna Aaltonen ja amanuenssi Harry 

Kivilinna. Keskustelua ohjaa Designmuseon vastaava museolehtori 

Leena Svinhufvud. Tallenne kestää 49 minuuttia ja se on nähtävissä 

Designmuseon YouTubekanavalla ja tapahtuman nettisivulla.

KATSO ▶ Youtube.com, Lounastauko-keskustelu:  

Antti + Vuokko Nurmesniemi

Taitoliitto nosti vuolemisen viime vuoden käsityö-
tekniikaksi, sillä puun käsittely on perinteinen ja 
arvokas käsityötaito, jonka ei soisi meiltä suomalai-
silta unohtuvan. Puun työstäminen on jo itsessään 
meditatiivinen kokemus, mutta keittiövälineiden 
vuoleminen on konkreettinen syy poimia talteen 
oksa ja luoda siitä jotakin uutta, vaikka jotain niinkin 
vaatimatonta kuin koivusta tehty voiveitsi.

 Veistä ja vuole kauhasta kuksaan esittelee ha-
vainnollisin kuvin erilaisia puulajeja, kuinka veistä-
minen aloitetaan ja mitkä veisto-otteet aloittelijan 
on hyvä tuntea. 

VEISTÄ JA VUOLE 
KAUHASTA KUKSAAN
Moa Brännström Ott
Kustannus Mäkelä, 
2021

PRICVATE CASEN 
tuotteilla on 
Suomalaisen Työn Liiton 
myöntämä Avainlippu 
-tunnus sekä Design 
from Finland -merkki

PERINNETAIDON ABCMÄNTYJEN OLEMISEN IHME LUE

LOUNASTAUKO-KESKUSTELU:
ANTTI + VUOKKO NURMESNIEMI

KIRJASSA ESITELLÄÄN hänen näke-
myksiään ilmastonmuutoksesta ja 
ratkaisuista, joita ihmiskunnan on 
tehtävä juuri nyt ainutlaatuisen elä-
vän planeetan pelastamiseksi.

Brittiläinen David Attenborough 
tunnetaan upeista luontodokumen-
teistaan, kuten Elävä maa ja Sininen 
planeetta. Nyt, 94-vuotiaana, hän 
summaa kirjassaan, millaisen muu-
toksen ihminen on hänen elinaika-
naan luonnolle aiheuttanut. Mikäli 
jatkamme samalla saastuttamisen ja 
metsänhakkuiden tiellä, omalle lajil-
lemme käy huonosti, Attenborough 

varoittaa. Voimme kuitenkin pelas-
taa luonnon monimuotoisuuden ja 
turvata oman lajimme tulevaisuu-
den, jos ryhdymme nyt toimeen. 
Emme tarvitse ihmeteknologioita, 
vaan poliittista tahtoa, kansainvä-
listä yhteistyötä ja uudenlaisia ku-
lutustottumuksia. ”Olemme tulleet 
näin pitkälle, koska olemme pla-
neettamme historian älykkäimmät 
oliot. Selvitäksemme eteenpäin tar-
vitsemme kuitenkin enemmän kuin 
älyä. Tarvitsemme viisautta”, Atten-
borough sanoo. Kirja on kuunnelta-
vissa myös äänikirjana HG

DESIGNMUSEON NÄYTTELY keskittyy 
Antti ja Vuokko Nurmesniemen yhtei-
seen elämään ja molempien työuraan 
aina 1950-luvulta 2000-luvulle saakka. 
Näyttelyssä tuodaan esille suunnittelija-
pariskunnan tuotannon laaja-alaisuutta. 
Suunnittelutyö on ulottunut kahvipan-
nuista maisemasuunnitteluun ja paino-
kankaan kuviosta yritysten visuaalisiin 
identiteetteihin.

Puolisoiden yhteinen koulutustaus-
ta, yhteiset projektit ja keskinäinen tuki 
vahvistivat molempien ammatissa toimi-
mista. Vaikka kaksikon työskentelytavat 
ja materiaalit poikkesivat toisistaan, lop-
putuloksena syntyi toisiaan täydentävää 
ja hengeltään samanlaista muotoilua. 
Heidän työtään on leimannut tinkimät-
tömyys hyvän ja kestävän muotoilun 
puolestapuhujina.

Heidän työnsä tuloksista ja yhteises-
tä elämästä on muodostunut merkittävä 
osa suomalaisen muotoilun historiaa.

Nurmesniemet olivat urallaan hy-
vin tuotteliaita. Antti Nurmesniemi teki 
urallaan satoja sisustuksia ja Vuokko 
Nurmesniemen mekkoja on näyttelyssä 
esillä lähes sata. Näyttely valottaa myös 
molempien työskentelyprosesseja, Antti 
Nurmesniemen uraa muotoilijan työn 
lisäksi ajattelijana ja yhteiskunnallisena 
vaikuttajana sekä Vuokko Nurmesnie-
men työn luovuutta Pyörre-printin ja 
siitä syntyneiden vaatteiden suunnitte-
luprosessin kautta.

Designmuseo, Helsinki 

Antti + vuokko nurmesniemi, 

28.10.2022–9.4.2023 

LUE LISÄÄ ▶ designmuseo.fi

NÄEKetäpä kaunis kalenteri ei inspiroisi! Käsin kirjoite-
tut asiat muistetaan tutkitusti paremmin kuin ko-
neella kirjoitetut. Kalenterin puiset kannet kätkevät 
sisäänsä vuosikalenterin, yleiskalendaarion ja sel-
keän projektihaitarikalenterin sekä runsaasti muis-
tiinpanotilaa. Käsin sidotun kalenterin kannet ovat 
kotimaista koivuvaneria. 

 Private Case -tuotteet suunnitellaan ja toteu-
tetaan Tampereella ja Lahdessa paikallisella työvoi-
malla, vastuullisesti ja kestävästi käsityönä.

LUE LISÄÄ ▶ Privatecase.fi

PUUKALENTERI 
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Pro Puu-yhdistys kutsui keväällä 12 muotoilijaa suunnittelutehtävään, jonka 
tavoitteena oli luoda uusia, innovatiivisia visakoivusta tehtyjä kaluste- ja 
sisustusratkaisuja. Tämä erikoislaatuinen ja hyvin visuaalinen materiaali 
asetti osallistujille haasteita mutta tarjosi myös mahdollisuuksia, jotka otettiin 
rohkeasti ja innostuneesti vastaan.

TEKSTI MARKKU TONTTILA, KUVAT PRO PUU RY

VISAKOIVUN  
UUDET KUVIOT

Pro Puu -yhdistyksen erityisesti viiden 

kuluneen vuoden aikana tekemä tutki-

mus- ja selvitystyö ja useat näyttelyt vi-

sapuisista materiaaleista ja esineistöstä antoivat 

rohkaisua hankkeelle, jonka tavoite oli saada 

yritykset ja muotoilijat tarttumaan aiheeseen ja 

toivottavasti sitoutumaan se laajempaankin käyt-

töön tuotannossaan.

Pro Puulle oli jo kertynyt merkittävästi visa-

tietoutta ja asiantuntemusta, joiden pohjalta esi-

tettiin valituille suunnittelijoille kutsu osallistua 

hankkeeseen, jonka tavoitteena on hyödyntää 

visakoivua kalusteiden, sisustuselementtien ja 

pienesineiden materiaalina tuotantolähtöisesti 

uudella modernilla muotokielellä. 

Yhdistys koordinoi keväällä alkanutta suun-

nitteluvaihetta, hankki tarvittavat materiaalit 

ja kytki toisiinsa tarvittavat työskentelyvaiheet. 

Kaikkien käyttöön tarjottiin myös viimeisimmät 

materiaalikokeilut ja kokemukset visan viilutuk-

sesta ja pintakäsittelystä.

Nyt syntynyt, edelleen karttuva mallisto an-

taa hieman viitteitä siitä, millaista innovatiivinen 

visan käyttö voisi olla. Korkean profiilin erikois-

tuotteille uskotaan löytyvän kysyntää, kun kiin-

nostus saadaan ensin syttymään ja mahdolliset 

ennakkoluulot väistymään.

Valmistajien kaupallisten tavoitteiden lisäksi 

uusien tuoteideoiden toivotaan lisäävän myös vi-

sakauppaa ja näin palvelevan myös visan kasvat-

tajien tavoitteita.

Jatkossa visatuotteiden markkinointia tukee 

vahvasti myös koottu brändimateriaali ja visan 

kiehtova tarina suomalaisena erikoisuutena. ■ 

1. Hannu Kähösen kokeilujen 
kohde on modulaarinen hyllykkö, 
jonka osia voi yhdistellä moniin 
eri muotoihin ja tarkoituksiin.  

2. Markku Tonttilan toteuttamas-
sa valoelementissä pinnan särmi-
käs jaollisuus toimii tarkoituksel-
lisena vastavoimana visakukalle. 
Valon lähde voimistaa vekkien ja 
kuvioiden muotoja.

3. Tapio Anttila testasi visakoivun 
toimivuutta Palapala- tilan-
jakajasarjan osiin. Palat ovat 
koivuvaneria ja pintaan prässätty 
visakoivuviilu. 

4. Primus -pöytä on Kirsi Pasasen 
ja Mikko Kentan vuonna 2021 
suunnittelema tuote. Ajatus 
kokeilla miten visakoivun ilme 
muuttuu, kun sen kumppaniksi 
valitaan nykyaikainen ja moderni 
muotokieli. 

5. Tobias Feuerbacherin Forest 
glow-valaisimissa hehkuu 
taianomaista auringonvaloa, joka 
loistaa puiden lomitse aarniomet-
sässä. Valo korostaa visakoivua 
ja hehkuu valaisimien kahden 
elementin läpi luoden kauniita 
heijastuksia.

6. Marraskuun 2022 ajan Pro Puu 
–galleriassa, Lahdessa oli esillä eri 
osaajien näkemyksiä ja kokeiluja 
visan uudelleen ajatellusta muo-
toilusta ja käytöstä.

7. Kaarle Holmbergin suunnittele-
man Nami-sohvapöydän visainen 
pinta tuo ilmettä sisustukseen.

8. Timo Suutari tutki Betula24 
-pöydässä materiaalin keveyttä ja 
rakenteen leikkisyyttä.

9. Harri Talvion valmistama 
Kauha- riippuvalaisin on siro ja 
pelkistetty valaisin. Se tuottaa 
kynttilänomaisen kauniin valon.

10. Visakoivu on aina kiehtonut 
Mikko Paakkasta visuaalisuu-
dellaan. Tällä kertaa hän teki 
massiivipuisen talonpoikaistuolin 
visakoivusta.

11. Simo Heikkilän Ulokkeita 
-kahvojen ja vetimien muotoon 
ovat osin vaikuttaneet materiaa-
lissa olleet oksat. Petsikäsittely 
korostaa visakuvioiden tarjoamaa 
hienoa syvyysvaikutelmaa.

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11.
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Puuproffa.fi on Pro Puu ry:n ylläpitämä puutietosivusto

OKSAN SYNTY

PIHLAJA ON levinnyt luonnonvaraisesi 
kasviksi halki Euroopan. Se kasvaa ylei-
sesti koko Suomessa, aina pohjoisen 
puurajalle asti. 

Pihlaja viihtyy multavilla mailla, esi-
merkiksi lehdoissa, kangasmetsissä, 
korvissa tai rannoilla. Suotuisalla kasvu-
paikalla puu on nopeakasvuinen, mutta 
vanhemmiten se on hidaskasvuinen.

Pihlajalla on laaja juuristo, joka tekee 
helposti kantovesoja. Juuristonsa an-
siosta se on myrskynkestävä.

Suorarunkoiseksi ja karsiutuneeksi 
pihlajan saa kasvattamalla sitä riittävän 
tiheässä joko seka- tai pihlajametsikössä. 
Pihlajan taimet kasvavat aluksi nopeasti, 
mutta puu jää usein pienikokoiseksi.

Suuria ja yksirunkoisia pihlajia tapaa 
harvoin, koska se haaroittuu helposti 
ja kasvaa usein monen ohuen rungon 
muodostamana pensaana.

Kestävyytensä, lehvästönsä, kukkien-

sa ja marjojensa ansiosta pihlaja on suo-
sittu puu puistoissa.

Pihlajat risteytyvät helposti, joten eri-
laisia lajikkeiden välimuotoja on paljon.
Pihlajan puuaines jakautuu punertavan 
vaaleaan tai kellertävään mantoon ja 
harmaanruskeaan sydänpuuhun. Sen 
vuosilustot erottuvat selvästi ja puu on 
pituussuunnassa kauniisti kuvioitunutta.

Käyttö

Puusepän puuna pihlajan arvo on nou-
sussa. Sitä hyödynnetään nykyään puu-
sepänteollisuudessa kalusteiden sekä 
koriste- ja käyttöesineiden valmistuk-
sessa. Ominaisuuksiltaan se soveltuu 
erinomaisesti kalustepuuksi, koska puu-
aineksen työstö, sorvaus ja pintakäsittely 
onnistuvat hyvin.

Pihlajaa on käytetty perinteisesti 
myös veistotöissä ja muun muassa hara-
vanpiikkeihin. HG

Puun oksat kehittyvät latvakasvaimen 
juuressa ja saavat alkunsa rungon 

ytimestä.

YDINOKSAT KASVAVAT rungon ytimestä asti. 
Havupuissa, varsinkin männyllä, nämä oksat 
kehittyvät kerroksittain ”oksakiehkuroina”. 
Varsinkin nuoren männyn ikä voidaan arvioi-
da laskemalla oksakiehkurat. 

 Kuusen oksien kehitys ei ole yhtä sään-
nöllinen, vaan oksakerrosten väliin muodos-
tuu usein pienempiä oksia, joita sahatavaras-
sa kutsutaan usein ”naulaoksiksi”.

Kun puiden oksat kuivuvat rungon ala-
osasta käsin, tapahtuu puiden karsiutuminen 
ja oksantyngät kylestyvät eli peittyvät puun 
sisään. 

Lehtipuiden ydinoksat eivät kehity yhtä 
säännöllisesti, vaan haarautuvat ilman sel-
vää järjestystä. Useimmissa lehtipuissa muo-
dostuu myös vesioksia, jotka saavat alkunsa 
nilakerroksessa olevista uinuvista silmuista. 
Vesioksa kehittyy täydelliseksi oksaksi ja hei-
kentää sahatavaran laatua ellei sitä aikaisessa 
vaiheessa poisteta mekaanisesti.

Joskus sattuu, ettei vesioksa jostain syys-
tä pysty tunkeutumaan kuoren läpi, vaan jää 
alle ja kasvaa pahkaksi. Pahka syntyy mm. 
siitä, että jokin puulle vieras hiukkanen häi-
ritsee nilaa, jolloin puu pyrkii kapseloimaan 
kiusantekijää. Tästä syystä havupuutkin voi-
vat kehittää pahkoja, vaikka eivät teekään 
vesioksia. HG

A Elävä ydinoksa

B Kylestynyt ydinoksa

C Vesioksa

D Pahka

www.puuprof fa . f i

Pihlaja on esi-isiemme pyhä puu, 
jonka kaatamisen pelättiin tuovan 
huonoa onnea.

PIHLAJA
Sorbus aucuparia

| NÄKÖKULMA |

Ajatuksia puun muotoilusta
HANNU KÄHÖNEN

Muotoilijana olen saanut käyttää materiaaleja lai-
dasta laitaan. Pyrkimyksenä on ollut sovittaa ne 
aina kulloiseenkin käyttötarkoitukseensa. Materi-

aali määrittää viime kädessä muodon ja välittää ensimmäi-
sen, positiivisen viestin esineestä käyttäjälle sekä visuaali-
sesti että kosketusaistin kautta. 

Puu on henkilökohtaisesti erityisen tärkeä, koska se opet-
ti muotoilemaan. Siitä sai pikkupoikana niverrettyä puukol-
la ensimmäiset esineet, rakennettua lennokkeja ja malleja, 
myöhemmin suunniteltua oikeita teollisesti valmistettuja 
esineitä. Nyttemmin puun merkityksen on nostanut aivan 
eri tasolle ympäristökysymykset. 

Mielikuva materiaalista, sen merkitys ja arvostus mää-
räytyykin eri kulttuureissa eri tavalla. Inuiteille puu oli ma-
teriaaleista arvokkain, koska sitä oli vaikea saada arktisissa 
olosuhteissa. Valaan luita, kalan ilmarakkoja ja hylkeen nah-
kaa heillä oli riittävästi kajakkien tekemiseen. Meille puu on 
arkinen juttu, koivuklapeilla lämmitetään sauna, kun taas 
japanilaiset turistit vievät niitä täältä mukanaan matkamuis-
toina. Puusta tehtyjen esineiden arvostuksen ääripäässä 
ovat kauniisti soivat, klassiset puusoittimet. 

Puuta onkin käytetty maalla, merellä ja ilmassa. Monil-
la teollisuuden alueilla puu on ollut valtamateriaali. Veikko 
Huovisen humoristista mielikuvituksen tuotetta, kotimaista 
henkilöautoa, jossa tuhkakupitkin oli tehty koivupahkasta ei 
sentään ole toteutettu, mutta vielä 70-luvulla raitiovaunut, 
junavaunujen ja erikoisempien autojenkin rungot tehtiin 
puusta, samoin televisioiden ja radioiden kotelot. Taisteluko-
neissa puuta käytettiin pitkään ja kevytkoneita valmistetaan 
koivuvanerista edelleenkin. Maailmankuulu, Pritzker Price 
-palkittu arkkitehti Peter Zumthor totesi täällä käydessään, 
että puu on todellista hi-techiä ja teknisesti katsoen lento-
koneet olisi mahdollista tehdä edelleenkin puusta alumiinin 
sijaan. Klassisia puuveneitä purjehtii vesillämme edelleen 
esimerkkeinä suunnittelun ja valmistuksen saumattomasta 
yhteistyöstä, sittemmin sisustusta lukuun ottamatta puu on 
lähes korvautunut muilla materiaaleilla. Ranskassa tehdään 
edelleen täysin kilpailukykyisiä, moderneja purjeveneitä ko-
konaan vanerista. 

Ajankohtainen kysymys nyt, kun hiilijalanjälkeämme 
pitää pienentää radikaalisti on, miten hiiltä sitovaa puuta 
pystyttäisiin jälleen käyttämään laajemmin teollisessa mitta-
kaavassa? Rakentamisen ja sisustamisen alueilla näin on jo 
tapahtunutkin. 

Jos listataan puun muotoiluominaisuuksia on terveys-
vaikutusten, käytännöllisyyden, rakenteellisuuden ja kor-
jattavuuden lisäksi mainittava elämyksellisyys. Tarkoitan 
sitä, että puu materiaalina itsessään puhuttelee ja inspiroi 
visuaalisesti mutta innostaa tekijäänsä myös työstämisen 
aikana. On hienoa, että puualan lisäksi myös muotoilijoiden 
koulutuksessa on nykyisin mahdollisuus tutustua puun käyt-
tömahdollisuuksiin. Yritysten innovaatiotoimintaa ajatellen 
kehittämisen varaa voisi olla sellaisissa yhteistyötavoissa, 
joissa suunnittelijoita kannustetaan heittäytymään, kokeile-
maan ja erehtymään teknisesti ja taiteellisesti?

Ehkä Korhosen huonekalutehtaan ja Alvar Aallon yhteis-
työstä 30-luvulla olisi jotain opittavaa:

Tuolloinhan eurooppalaiset muotoilijat ja arkkitehdit 
loivat visioitaan terveellisestä ja funktionaalisesta asuinym-
päristöstä slummiutuvien, pimeiden ja epäterveellisten kau-
punkiasuntojen tilalle. Alvar Aalto suunnitteli Otto Korhosen 
huonekalutehtaalle kalusteita, joissa oli koivusta taivutettu 
jalka eri variaatioineen. Uudet, helposti puhtaana pidettävät 
ja vaaleat kalusteet olivat vaihtoehto raskaille ja tummille 
huonekaluille. Jakkara 60:n taivutejalan kestävyyttä testa-
tessaan ja sen prototyyppiä Turun Nummenmäen tehtaan 
keskikäytävällä toinen toisilleen heitellessään Aalto hihkai-
si innoissaan Otto Korhoselle, että "Näitä me valmistetaan 
vielä miljoonia kappaleita". Tuon innovaation merkitys koko 
kalusteteollisuuden alueelle levinneenä voidaan nähdä 
edelleen. Esimerkkinä monine kehitysvaiheineen se kertoo 
suunnitteluyhteistyöstä, joka antoi tilaa erehdyksille ja tai-
teellisille kokeiluille sekä myös siitä, että kaikkien uusien, 
tulevaisuuteen kantavien ratkaisujen taustalla on ajatus ja 
päämäärä mihin pyritään.

Kirjoittaja on teollinen muotoilija, opettaja ja monikertaisesti palkit-

tu muotoilun ammattilainen.

Palstalla vierailevat puualan ammattilaiset ja osaajat.

Pihlajan puuaines on 
kauniisti kuvioitunutta
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| PUUTEOLLISUUS RY:N UUTISIA |

HVL on Suomen suurin viiluarkkien valmistaja, sekä merkittävä viilujen ja laminaattien maahantuoja.

MATERIAALIT SISÄTILOIHIN MITTATILAUKSENA

Räätälöidyillä viilu-, linoleum- ja laminaattipinnoilla toteutat 
arkkitehtonisia kokonaisuuksia tilaan kuin tilaan. 
Toimitamme pelkkiä materiaaleja, tai valmistamme 
puolivalmisteita mittatilauksena.

(03) 874 340
www.hvloy.fi

PUUPETE ON Suomen metsäkeskuksen hal-
linnoima hanke, joka toteutetaan yhteistyös-
sä Puuteollisuus ry:n sekä Teknisten aineiden 
opettajat TAO ry:n kanssa. Hankkeen tavoit-
teena on löytää peruskoulujen teknisen työn 
luokille erityisesti puusepänliikkeitä kummiyri-
tyksiksi.
 Kesällä päättyneessä PuuPeTe-pilotti hank-
keessa koulukummitoiminta sai erittäin hyvän 
vastaanoton ja nyt toimintamallia halutaankin 
levittää laajasti koko maahan. Tässä jatkohank-
keessa keskitytään hakemaan kummitoimin-
nasta kiinnostuneita yrityksiä eri puolilta maata 
ja auttamaan kummitoiminnan käynnistämises-
sä paikallisen koulun kanssa.

 Monissa kouluissa teknisen työn opetus 
kärsii laadukkaan puumateriaalin puutteesta. 
Koulujen määrärahat ovat joutuneet tarkkaan 
seurantaan kuntien tiukasta taloudellisesta ti-
lanteesta johtuen. Koulujen puuraaka-aineiden 
ostot kohdistuvatkin pääasiassa havusahata-
varaan, jolloin myös oppilastyöt painottuvat 
näihin perusmateriaaleihin. Yksipuolisen ma-
teriaalin vuoksi koululaisten tietämys eri puu-
lajeista ja niiden ominaisuuksista, niin työstön 
kuin loppukäytön suhteen, ei pääse kehitty-
mään kunnolla.

Puusepänliikkeiden hukkamateriaalit ovat 
mitä oivallisinta materiaalia peruskoulujen 
teknisille luokille. Hyvinkin pienet kappaleet 
voivat olla täysin käyttökelpoisia nuorille nik-

kareille. Työskentely monipuolisen puumate-
riaalin kanssa tuo elämyksiä ja onnistumisen 
iloa koululaisille ja antaa mahdollisuuden kehit-
tää opetusta. Kierrättämällä puuta nikkaroin-
tiin vähennetään puun joutumista energiaksi. 
Hankkeen tavoitteena on kerätä oppilaiden 
käyttöön nimenomaan erikoispuuta, jonka 
hankintaan kouluilla ei usein muuten olisi ta-
loudellisia mahdollisuuksia. Erityisen hienoa 
olisi saada kotimaista erikoispuuta, mutta se ei 
ole kummitoiminnan edellytys.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisä-
tä nuorten ymmärrystä puunkäytöstä ja sen 
hyödyistä ilmastoystävällisenä materiaalina. 
Tätä tarkoitusta varten laaditaan tietopaketti 
opettajien työn tueksi. Hankkeella myös edis-
tetään puutuotealan yritysten toimintaedel-
lytyksiä parantamalla toimialan tunnettuutta 
ja julkisuuskuvaa sekä välittämällä tietoa alan 
työ- ja opiskelumahdollisuuksista koululaisille.

 Mikäli kiinnostuit toiminnasta, ole rohkeas-
ti yhteydessä paikalliseen kouluun ja ehdota 
yhteistyötä. Tarvittaessa me Metsäkeskuksella 
autamme sopivan koulun löytämisessä ja toi-
minnan aloittamisessa.

Satu Koivisto, 

projektineuvoja 

satu.koivisto@metsakeskus.fi 

Puh. 050 407 1789 

www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/puupete

PuuPeTe-hanke etsii kummiyrityksiä 
peruskoulujen teknisen työn luokille

PuuPeTe-hanke on osa maa- ja  
metsätalousministeriön keväällä 2020 
käynnistämää maankäyttösektorin 
Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpideko-
konaisuutta. Toimenpiteillä pyritään 
vähentämään maa- ja metsätalouden 
ja muun maankäytön kasvihuo-
nekaasupäästöjä ja vahvistamaan 
hiilinieluja ja varastoja. 

PUUPETE-HANKE

Puuteollisuus ry

LISÄÄ TOIMENPIDEKOKONAISUUDESTA ▶  

mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

SUOMALAISET KULUTTAJAT haluavat tukea kotimaisuutta ja 

vastuullisuutta valinnoissaan. Nämä arvot vaikuttavat suoma-

laisten ostopäätöksiin. Suomalaisen Työn Liiton taloustutki-

muksella teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset 

jatkavat ensi vuonna kotimaisten ja vastuullisten tuotteiden os-

tamista. Tämän takana on tulosten mukaan huoli ilmastonmuu-

toksesta, halusta tukea kotimaista työllisyyttä sekä Ukrainan 

sodasta johtuva epävarmuus Euroopassa.

Kulutustottumuksiin vaikuttavat ajatukset ilmastonmuutok-

sesta, hintojen kallistuminen ja vahvempi halu tukea kotimaista 

työllisyyttä ja teollisuutta, ympäristöystävällisiä tuotteita unoh-

tamatta. Toisaalta hintojen nousu ja oman taloudellisen tilan-

teen heikkeneminen ohjaavat kuluttajia suosimaan halvempia 

brändejä sekä ostamaan tuotteita ja palveluita verkkokaupoista.

Mistä tunnistat suomalaisen tuotteen?

Suomalaisen Työn Liitto on perustettu 1912 ja se on puolueeton, 

työmarkkinajärjestöistä riippumaton ja voittoa tavoittelematon 

yhdistys, jonka omistavat sen jäsenet. Yhdistyksen tehtävänä on 

edistää Suomessa tehtyä työtä ja kannustaa kuluttajia valitse-

maan työtä Suomeen. 

Suomalaisesta työstä kertovia merkkejä; Avainlippu, Design 

from Finland - ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkit. HG

Suomalaiset arvostavat  
kotimaista työtä 
Suomalaisten kulutustottumuksissa näkyy halu tukea 
kotimaista työllisyyttä ja huoli ilmastonmuutoksesta.

AVAINLIPPU -MERKKI 
voidaan myöntää Suomessa 
valmistetulle tuotteelle tai 
suomalaisomisteisen yrityksen 
tuottamalle palvelulle. Tuote on 
aina valmistettava Suomessa, 
ja lisäksi kotimaisuusasteen on 
oltava vähintään 50% (useilla 
yrityksillä se on yli 80%), joka 
tarkoittaa tuotteen suoma-
laisten kustannusten osuutta 
omakustannusarvosta. 

63 % suomalaisista sanoo 
Avainlippu-merkin vaikuttavan 
ostopäätökseensä melko paljon 
tai erittäin paljon.

DESING FROM FINLAND 
-MERKKIÄ kantavat tuotteet 
ja palvelut on muotoiltu 
Suomessa ammattimaisesti, 
vastuullisesti ja käyttäjäläh-
töisesti. Design from Finland 
-merkkiä käyttävien yrityksien 
tulee kertoa avoimesti tuo-
tantoketjustaan ja tuotteiden 
valmistusmaasta. 

Kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
myönnettävä Design from 
Finland -merkki on myönnetty 
sadoille tuotteille tai palveluille 
digitaalisista ratkaisuista teolli-
sen muotoilun tuotteisiin. 

LUE LISÄÄ ▶ suomalainentyo.fi 

Suomalaisen Työn Liiton jäsenet voivat hakea yrityksensä käyttöön 
merkkien käyttöoikeutta. 
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YRITYKSEN KILPAILUKYKYÄ VOI  
NOSTAA MUOTOILUN AVULLA
TEKSTI TUULA UITTO KUVAT MUOTOILUSÄÄTIÖ

"Myös uusia toimenkuvia on syntynyt, 

sillä tänä päivänä tarjoamme enemmän 

kuin vain metalliputkia", toimitusjohtaja 

Tanja Lundén kertoo. Yritys on vahva alan 

asiantuntija ja voi tarjota palveluja sekä 

kumppanuutta olipa kysymyksessä yksit-

täinen metalliosa, tai valmis lopputuote, 

joka suunnitellaan alusta lopputoimituk-

seen saakka.

"Asiakkaina meillä on kalustealan jäl-

leenmyyjiä, rakennusalan asiantuntijoita 

ja eri alojen hankintavastaavia", Lundén 

luettelee. Tuotantoketjua on vahvistettu 

teknisellä suunnittelulla ja muotoilulla 

sekä kokoonpanolla.

Haaveena omat tuotteet

Niin kauan, kun Tanja Lundén on ollut 

Summanen Oy:n ohjaksissa, on hän kai-

vannut yritykselle omia tuotteita. 

"Lähdimme etsimään yhteistyökump-

paneita, joiden löytyminen olikin haas-

tavaa", Lundén sanoo. Meni lähes viisi 

vuotta, kun Monena tuli eteen. Monena 

on suomalainen markkinajohtaja eteis- ja 

aulakalustamisessa. Perheyrityksen jat-

kajana Lundén tunsi synergiaa Monenan 

Partasten yrittäjäsukua kohtaan. 

"Siellä oli ohjaksissa toisen polven 

yrittäjä. Me teimme heidän kanssaan lii-

ketoimintakaupan, joten Monenan tuote-

valmistus, myynti ja merkki siirtyi meille", 

Lundén jatkaa.

Aikaisemmin Summanen oli tehnyt 

laivapuolelle metallin ja puun yhdistäviä 

tuotteita. 

"Liiketoimintakaupan myötä saim-

me hyvät hankintapaikat ja tuotteet. 

Uusien suhteiden myötä tuli uutta osaa-

mista, saimme oman suunnittelijan, kun 

Minna Salokannel tuli meille", Lundén 

innostuu. Siitä alkoi uusi toiminta ja tu-

tustuminen uusiin materiaaleihin, ku-

ten tekstiileihin ja laatuluokituksiin ja 

turvallisuustekijöihin.

"Näin viiden vuoden jälkeen voidaan 

sanoa, että olemme melkoisen oppimis-

polun jälkeen aikamoisia ammattilaisia", 

Lundén nauraa.

Alastek -erikoiskalusteet

Neljä vuotta sitten Summanen Oy aloitti 

Alastek -tuotemerkin valmistamisen, kun 

liiketoimintakaupan myötä tuotteen kehi-

tys ja valmistus siirtyi yritykselle.

"Tuotemerkki oli ajettu jo alas, mutta 

katsoin, että sillä on potentiaalia tämän 

päivän maailmassa", Lundén kertoo. 

Tämän tuotemerkin myötä Summanen 

on tänä päivänä kolminkertainen metalli-

tuotteiden- ja erikoiskalustamisen osaaja. 

Siinä, missä Monena keskittyy eteiska-

lusteisiin, Alastekin istuimet ja pöydät 

soveltuvat esimerkiksi hoivakoteihin, 

terveydenhuollon tiloihin sekä työ- että 

oppimisympäristöihin.

"Inspiraation lähde kehittymiseen 

ja liiketoiminnan viemiseen eteenpäin 

syntyy poikkialaisuudesta eli inspiraa-

tio haetaan muilta aloilta, ja sovelletaan 

omaan tekemiseen ja sen parantamiseen", 

Lundén sanoo.

Polku oli osin pitkä ja osin kuoppainen. 

"Jos ensimmäinen liiketoimintakaup-

pa meni kuin käsikirjoituksessa, niin 

jälkimmäisen Alastekin osalta, siinä on 

ollut enemmän haastetta", Lundén to-

teaa. Summanen uusi toimitusketjun, 

kehitti uusia tuotteita, piirsi lukuisia 

kuvia, vahvistaakseen tuotehallintaa ja 

laatua. Molemmat tuotemerkit olivat 

Summaselle jo ennestään tuttuja, sillä he 

olivat Summasen yhteistyökumppaneita 

jo ennen liiketoimintakauppaa. 

"Meillä on paljon puitteita, jotka te-

kevät meistä erityisen hyvän kalusta-

misen kumppanin", Lundén summaa. 

Sekä Monena että Alastek tarjoavat val-

miita tuotteita ja Summanen täydentää 

näitä kahta tekemällä toiveiden ja tar-

peiden mukaisia tuotteita yksittäin tai 

sarjatuotantoon.■

| TEEMA: MUOTOILU | | TEEMA: MUOTOILU|

Muotoilu on vielä tänäkin päivä-

nä monien mielestä kauniita 

esineitä, tai ainakin viimeisim-

piä teknologisia laitteita, jotka ovat jon-

kun tärkeän henkilön tekemiä. Mielessä 

vilahtavat nimet Tapio Wirkkala, Ilmari 

Tapiovaara, Kaj Franck ja Alvar Aalto. 

Ajatus lähtenee sotien jälkeisistä vuosis-

ta, jolloin Suomi tuli tunnetuksi näiden 

suunnittelijoiden tuotteista, joista tuli 

tunnettuja ympäri maailmaa.

Muotoilu on kuitenkin suurempi ko-

konaisuus, jota voidaan hyödyntää eri 

yrityksissä monin tavoin. Muotoilu läh-

tee aina tarpeesta ja sillä voidaan tehdä 

merkittävää kilpailukyvyn nostoa kaikil-

la aloilla. Kokonaisvaltainen muotoilun 

hyödyntäminen yrityksissä ei aina vaadi 

aineellista muotoilua. 

”Ohittamaton muotoilun kärki on 

kokonaisvaltainen aineeton muotoilu”, 

kiteyttää Suomen Muotoilusäätiön toi-

mitusjohtaja Heli Pöyry. Pöyry ohjaa 

Suomen Muotoilusäätiön yritysprojekte-

ja. Projekti voi olla suurempi tai pienem-

pi. Syksyllä Heli Pöyry auttoi esimerkisi 

Summasta Monena -kalusteiden suun-

nittelukilpailussa ja Tervetuloa meille 

-tapahtumassa jakamalla tietoa omissa 

verkostoissaan ja kirjoittamallaan näistä. 

Yrityksen arvot ja vastuullisuus näkyväksi

Pöyry puhuu muotoilussa myös vastuul-

lisuudesta, joka kattaa yrityksen kaikki 

toiminnot ja sitä voidaan mitata monien 

mittareiden avulla.

”Yrittäjä voi kysyä itseltään, miten 

esimerkiksi puualan yritys voi edistyä 

ja kasvattaa kilpailukykyään muotoilun 

avulla”, hän sanoo. Vastuullisuus on yri-

tyksen kaikki toiminnot, ei vain esimer-

kiksi jätehuoltoa ja energia kysymyksiä, 

vaikka toki se on sitäkin. 

”Puusepänteollisuudessa vas tuul li-

suus   kysymyksissä korostuu usein ener-

gian ja lähipuun käyttö, suomalaisen 

raaka-aineen käyttö ja kierrätettävyys. 

Mutta vastuullisuus on myös jokaisen 

tuotteen kohdalla tehdyt työtunnit, 

työntekijät, eri työvaiheet, työllistämis-

vaikutukset ja tuotteet, jotka yritys on 

tuottanut”, Heli Pöyry luettelee. Nämä 

LIIKETOIMINTAKAUPOILLA UUSIA TUOTTEITA:

SUMMASEN OMISSA KALUSTEISSA 
PUU JA METALLI YHDISTYVÄT  
KAUNIISTI
Kolmannen polven yrittäjä Tanja Lundén on vienyt yritystä 
yli kymmenen vuoden ajan eteenpäin niin digitalisesti, 
tuotannollisesti kuin liiketoimintakaupoilla.

TEKSTI JA KUVAT TUULA UITTO

asiat kannattaa perata yrityksen toimin-

nasta esiin ja tuoda julki. Tänä päivänä 

näillä asioilla on yhä suurempi merkitys. 

Vastuullisuus ei ole enää lisäarvo, vaan it-

seisarvo, joka kannattaa tuoda julki.

Silta työelämään 

Uusien koulutettujen muotoilijoiden on 

välillä vaikea työllistyä koulutuksen jäl-

keen. Yritykset eivät ehkä hahmota, mitä 

tämän päivän koulutettu muotoilija voi 

yrittäjälle tarjota. Yksi Muotoilusäätiön 

ydintehtävistä onkin olla silta työelämän 

ja koulutuksen välillä.

”Tämä tarkoitus konkretisoituu par-

haiten kaikkia osapuolia hyödyntävissä 

yritysprojekteissa, joissa lähellä valmistu-

mista olevat muotoilun osaajat pääsevät 

asiantuntijoiksi aitoihin yritysprojekteihin 

Säätiön ohjaajan tukemina”, Heli Pöyry  

e sittelee. Säätiön kautta toteutetuissa 

muotoiluprojekteissa on monia hyötyjä. 

”Yritys saa lyhyessä ajassa valtavasti uut-

ta materiaalia täysin oikeuksin käyttöön-

sä ja lähellä valmistumista olevat muotoi-

lijat saavat arvokasta työelämäkokemusta 

tarvelähtöisissä projekteissa”, Pöyry innos-

tuu. Uudet projektiryhmäläiset palkataan 

vuosittain ja projekteja toteutetaan ympä-

ri vuoden.■

Säätiön kautta toteutetuissa muotoiluprojekteissa 
on monia hyötyjä, sanoo Suomen Muotoilusäätiön 
toimitusjohtaja Heli Pöyry. 

Minna Salokannel ja Tanja Lundén. Etualalla 
Summasen uusi Mainio-tuoli, joka täyttää myös 
senioritarpeet

Heli Pöyry ohjaa Suomen Muotoilu-
säätiön yritysprojekteja.
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YRITYSHAKEMISTO

MEDIAKORTTI 2023

ILMOITUSHINNAT (ALV. 0 %)*

Koko leveys  korkeus  Hinta
Aukeama 420 mm 297 mm 2500 €
Takakansi 210 mm 260 mm 2000 € 
Sisäkannet 210 mm 297 mm 1600 €
1/1 210 mm 297 mm 1500 €
1/2 vaaka 210 mm 148 mm 1000 €
1/2 pysty 90 mm 262 mm 1000 €
1/4 vaaka 185 mm 60 mm 700 €
1/4 pysty 90 mm 128 mm 700 €
1/8 90 mm 35 mm 350 €

*Valmiina toimitettu aineisto. Ilmoitus voidaan tarvit-
taessa taittaa Puuviestin toimituksessa. Tiedustele 
taittohintaa ilmoitusmyynnistä tai info@puuviesti.fi 

YRITYS- JA TUOTEHAKEMISTO:

Nimi, yhteystiedot ja 1 tuote 115 €

Lisätuote 10 €

Nettinäkyvyys, linkki omille sivuille 30 €

YRITYSHAKEMISTON ILMOITTAJA! 
muista hyödyntää –50 % alennus yhdestä  
ilmoituksesta vuoden aikana!

Seuraa Puuviestiä myös sosiaalisessa mediassa!  
Julkaisemme muistutuksia ilmoitusmyynnistä,  
tulevista teemoista ja  ajankohtaisista aiheista.
Puuviesti.fi | ig: @puuviesti | fb: facebook.com/puuviesti

Aineistot
aineistot@puuviesti.fi  
Lehden koko: 210 mm x 297 mm 
Painopinta-alasuositus: 185 mm x 262 mm

Levikki
Painos 1000 kpl 
Messunumerot 2000 kpl 
Lukijoita n. 10 000

Tilaukset ja jakelu
Puusepänteollisuus, Kaluste- ja huoneka-
luteollisuus, Puurakentaminen, Ikkuna- ja 
oviteollisuus, Arkkitehdit, Sisustusarkkiteh-
dit, muotoilijat, päättäjät, sidosryhmät ja 
alan koulutuslaitokset.

Osoitteelliset lisäjakelut teemoittain
• Puuseppämestarit ry:n jäsenet
• Puualan oppilaitokset Suomessa
• Kalustevalmistajat
• Rakennuttajat

Painopaikka
LEHTISEPÄT OY 
Ilmarisentie 9, PL 80 
15101 Lahti

Paperi
MAXI Silk 130 g  
Galerie Art Matt 90 g 
Sidonta: nidottu

Aineistovaatimus 
painovalmis pdf, CMYK 
Resoluutio 300dpi, leikkuuvara 5mm

Reklamaatiot
Huomautukset tehtävä 2 viikon 
kuluessa lehden ilmestymisen jälkeen 
kirjallisesti.

Tilaushinnat 2022
Tilaus 39 € /v 
Ulkomaat 50 € /v 
Opiskelijat 20 € /v

Kustantaja
ProPuu ry 
Satamakatu 2 A,  
15140 LAHTI 
info@puuviesti.fi

Päätoimittaja
Hanna Gröndahl 
puh. 050 321 2667 
info@puuviesti.fi

Toimittaja
Tuula Uitto 
puh: 050 464 6777 
tuula@puuviesti.fi

Ilmoitusmyynti
Kaarina Julkunen 
puh: 050 572 5996 
kaarina@markkinointivartti.fi

JULKAISUKALENTERI 2023

nro. 1 – Puualan koulutus
Metsä, koulutus, koneet ja investoinnit. 

nro. 2 – Kevätpäivän sahaus 
Puuproffa, kotimainen puu, sahat ja terät.

nro. 3 – Kevätnumero 
Piharakentaminen ja luonto, puunhankinta. 

nro. 4 – Messunumero
Puumessut, Asuntomessut, suomalainen 
huonekalu ja tekijät.

nro. 5 – Sisustaminen 
Habitare, kiintokalusteet, mittatilaustyöt ja 
sisustusinnovaatiot.

nro. 6 – vuodenvaihteen numero 
Puumuotoilu ja -arkkitehtuuri. 

ILMOITUSKOOT

Leikkuuvarat uloskaatuviin 
ilmoituksiin 5 mm.

PUUVIESTI on tilauspohjainen puusepänteollisuuden ammattilehti, joka on ilmestynyt jo yli 30 vuoden ajan. Alan yrittäjien BtoB Lehti ajaa 
vahvasti puusepänteollisuuden asiaa. Se esittelee alan yrittäjiä, toimijoita, innovaatioita, tutkimuksia ja tuotteita, sekä edistää puualan ja puun 
tuntemusta. Lehden julkaisija Pro Puu ry on perustettu vuonna 1997. Yhdistyksen tarkoituksena on lujittaa puuseppien ja suunnittelijoiden 
ammatillista ja aatteellista yhteistyötä. Perustehtävänään se pitää kotimaisten puulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisena materiaalina 
kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa.

Nro Aineiston  
toimitus viim. julkaisu

1. 6.2. vko 8

2. 27.3. vko 15

3. 22.5. vko 23

4. 1.8. vko 33

5. 9.10. vko 43

6. 20.11. vko 50

1/1 
210 mm 
297 mm

Takakansi 
210 mm 
260 mm

1/2 vaaka 
210 mm 
148 mm

1/2 pysty 
105 mm 
210 mm

1/4 pysty 
90 mm 
128 mm
1/8 
90 mm 
35 mm

1/4 vaaka 
185 mm 
60 mm
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1. Busch Vakuumteknik Oy 
Busch- tyhjiöpumput  
ja -järjestelmät 
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA 
puh. 09 774 6060 
fax 09 774 60666 
info@busch.fi 
www.busch.fi

2.  Carlo Casagrande & Co Oy
Huonekalu- ja kalusteteollisuuden 
komponentit ja tarvikkeet
Opus Business Park/Opus 1
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Mobile +358 407 39 3305
mar@carlocasagrande.fi
carlocasagrande.fi

3. Delmac Oy
Puuntyöstökoneet, pintakäsittely-  
ja purunpoistolaitteet
Mäntykatu 4, 15150 LAHTI 
puh. 0500 35 4150 
jukka.pelkonen@delmac.fi 
www.delmac.fi

4.  EJ Hiipakka Oy
Hiipakka kalusteet  
- Sinun kotiasi ajatellen
Teollisuustie 1, 66300 JURVA 
puh. 020 768 9500 
fax 020 768 9501 
info@ejh.fi 
www.ejh.fi

5. EMERI OY 
Jalopuuviilut, jalopuusahatavarat 
liimapuulevyt, venevanerit
Sementtitehtaankatu 1, 04260 KERAVA 
puh. 09 350 5150 
timo@emeri.fi 
jouni@emeri.fi

6. Helakauppa.com / Hokola Oy
D line ja Essem Design –tuotteiden sekä 
KulturBeslag –perinnehelojen maahantuoja
Hämeentie 20, 00530 HELSINKI 
puh. 09 717 172 
info@hokola.fi 
www.helakauppa.com

7.  Helatukku Finland Oy
Palvelemme erityisesti keittiö- ja 
kiintokalustevalmistajia, puuseppiä, 
huonekaluteollisuutta sekä rauta- ja sisus-
tusliikkeitä.
Yrittäjäntie 6, 60100 SEINÄJOKI 
Vaihde 093 541 2000 
Myynti 093 541 2019 
Fax 06 414 4165 
mail@helatukku.com 
www.helatukku.com

8. Hettich Marketing  
Und Vertriebs Finland
Innovaatiot jokaiseen 
huonekaluympäristöön
Box 139, 15101 LAHTI

Showroom:
Hiojankatu 4, 15520 LAHTI

Asiakaspalvelu: +358 290 011 300 
fax +49 5733 798 6171 
info@fi.hettich.com, 
www.hettich.com

Myynti: 
Risto Heino, 0403 011 300 
Peter Sandfors, 0403 011 303 
etunimi.sukunimi@fi.hettich.com

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

10.  Hollolan Vviilu ja laminaatti  Oy
Räätälöityjä viilu-ja laminaattipintoja
Tiiriskankaankuja 4, 15860 Hollola
Konttori ja viilutehdas
Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola
Levytehdas
puh. 03 874 340 
Suora / Direct +358 (0)3 874 3424 
jukka.vuoriheimo@hvloy.com 
www.hvloy.com

11.  Innomac Oy
Puuntyöstökoneet, alumiinintyöstökoneet 
sekä laitteet pintakäsittelyyn ja bioenergian 
hyödyntämiseen Innomacilta.
Linkkikatu 12, NAANTALI 
myynti@innomac.fi 
Puh. 02 777 6517 
www.innomac.fi

12.  Kiinnike-Heinonen Oy 
BeA -kiinnitystyökalut ammattikäyttöön, 
kiinnitysratkaisut ammattilaisten käyttöön.
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI 
puh. 040 900 1457 
fax 06-232 1043 
www.kiinnike-heinonen.fi

Höylälinjat - Vannesahalinjat
Hirrentyöstölinjat - Sormijatkoslinjat

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

www.kujakon.fi

LAITTEET
SAHATAVARAN JATKOJALOSTUKSEEN

13.  Kujakon Oy
Laitteet sahatavaran jatkojalostukseen
Käyntiosoite: Ahjotie 3 
Postiosoite: Kanaharjuntie 70, 
62900 ALAJÄRVI 
Jouni Kujala, 0400 883 032/ 
jouni.kujala@kujakon.fi 
www.kujakon.fi
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TUOTEHAKEMISTO
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14.  Marron Wood Finland Oy
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

15.  Metaldet Oy
MD 500 - kotimaiset metallinilmaisimet
Pailantie 14, 08700 LOHJA 
puh. 019 388 272 / 0400 857 134 
jarno.pennanen@metaldet.fi

16.  Novowood Oy Ltd
Jalopuiden, viilujen ja puupohjaisten 
levyjen sekä liimapuulevyjen maahantuonti, 
myynti sekä aihiointi- ja sahauspalvelu.
Tiiriskankaantie 3, 15860 HOLLOLA

Myynti: 
Jarkko Puska, 040 824 0048 
Antti Järvelä, 040 824 0042 
Jyrki Pyysalo, 040 824 0043 
Eetu-Pekka Heiskanen, 040 824 0045 
etunimi.sukunimi@novowood.fi 
www.novowood.fi

17.  Olperic Oy
Suodatinlaitteistot, keskussiivouslaitteistot, 
tarvikkeet, asennukset ja konesiirrot
Seppäläntie 41 
16630 Tennilä, HOLLOLA 
Puh. 044 977 1810 
www.olperic.fi

18.  Ovi-Hollola Oy
Hienosahatut listat, puulistat, ym. 
puusepäntyöt, 5-akseliset CNC-työstöt
Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA 
Tuotepäällikkö 
Mikko Sinivaara, 040 620 9805
Myynti/Suunnittelu 
Keijo Kytö, 045 862 1566
Työnjohto 
Jari Hostikka, 040 550 3116
Talous/Toimisto 
Mervi Aaltonen, 040 126 4137

19.  Ovin Oy
Kalusteovet ja tasot ammattilaisille
Teollisuustie 16, 98120 KEMIJÄRVI 
puh. 08 810 0700 
Juha Peltoniemi, 050 401 5191  
ovin@ovin.fi 
www.ovin.fi

 
20.  Pallas-Wood Oy

Kattava valikoima laadukkaita tuotteita 
puusepänteollisuuden ja kalustealan  
yritysten tarpeisiin.
Vipusenkatu 8 A, 15230 LAHTI 
puh. 03 751 1700 
fax 03 751 7201 
pallas-wood@pallas-wood.fi 
www.pallas-wood.fi

21.  Passimo oy
Puunjalostuslaitteet
Timo Myllyaho, 0400 565 154  
Jesse Myllyaho, 045 111 0726  
toimisto, 0400 353 167 
etunimi.sukunimi@passimo.com 
www.passimo.com

22.  Projecta Oy
75-vuotias Projecta on teollisuuden 
kone- ja komponenttitoimittaja, joka  
tarjoaa alan uusinta teknologiaa  
maailman johtavilta valmistajilta.
Lukkosepänkatu 14, 20320 TURKU
Puh. 020 771 30 
info@projecta.fi
www: projecta.fi

23.  Oy Puucomp Ab
Paloturvalliset sisustus- ja  
akustiikkalevyt sekä rimaelementit
Asemakatu 12, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI
puh. 010 4222 360,  
fax 010 4222 370 
www.puucomp.fi

24.  Puusepäntehdas Mikko Ruhberg Oy
Yrityksemme uusin tuotantoteknologia 
palvelee joustavuutta ja laatua. Olemme 
erikoistuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 LAHTI
Puh: 03 877 877 
Fax: 03 877 8722 
mruhberg@mruhberg.fi

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

                  
 

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

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

28.  Suomen Helakeskus Oy
Helojen ja kalustetarvikkeiden maahan-
tuontiin ja palveluihin erikoistunut yritys.
Porttivahti 3, 60100 SEINÄJOKI
Vaihde 010 4724 720 
Käyntiosoite: Rekkaväylä 7, SEINÄJOKI
Toimitusjohtaja: Ari Pölkky 
p. 040 0875 226
Myynti: Marko Ojaniemi, 040 7086270 
Myynti: myynti@helakeskus.fi 
Vaihde 010 4724 720

29.  Sawcenter Oy Ab 
Pitkänlinjan toimija sahateollisuuden, puun-
jalostuksen ja bioenergian sektoreilla.
Joakim Lund 
Jani Haapamäki 
Pasi Putkonen
Billskogintie 23, 02580 SIUNTIO 
Puh. 020 7590 990 
info@sawcenter.fi 
www.sawcenter.fi

 Rajako Oy
Niko Havu 
Puh. 045 8421771 
niko.havu@sawcenter.fi

 Sawmill Service Oy Ab
Tukkikatu 5, 53900 LAPPEENRANTA 
Juha Dillström 
Puh. 020 7590 996 
sawmillservice@sawcenter.fi

 Salpaterä Oy
Juha-Matias Salo 
Keskikankaantie 4, 15870 HOLLOLA
Puh. 045 7750 0096 
juhamatias.salo@salpatera.fi

 Vanterä Oy
Kari Nilosaari 
Vaasankatu 10, 39700 PARKANO 
Puh. 0400 358 752 
vantera@sawcenter.fi

 Jyväskylän terähuolto oy
Jouni Rummakko 
Kiilatie 7, 40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 020 7590 994 
e-mail: jouni.rummakko@sawcenter.fi

30.  Teca Oy
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

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

32.  Skandinaviska Träimport Oy Ab
Puuta ympäri maailmaa jo  
puoli vuosisataa.
Laakerikatu 16, 15700 LAHTI 
puh. 03 882 510 
fax 03 882 5122
Myynti:
Terhi Hietanen, 0400 498 490 
Patrik Skärström, 0400 179 670 
Heikki Leppänen, 0400 499 070 
etunimi.sukunimi@traimport.fi 
www.traimport.fi

33.  USNR Oy
Puuntyöstö- ja sahakoneet 
Mestarintie 3, 01730 VANTAA
puh. 010 328 8820

Jani Myyryläinen, 044 5555 072
info-finland@usnr.com 
www.usnr.com
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Jalopuuaihiot ................................................................................................ 14, 16
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34.  Vaasan Kuljetuskanavat Oy 
Puru- ja pölynpoistojärjestelmät 
Lämpölaitokset. Materiaalin siirto- ja käsit-
telyjärjestelmät
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI 
puh. 020 7815 300 
kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi 
www.kuljetuskanavat.fi

35.  Vertex Systems Oy
Kalusteiden valmistuksen  
ohjelmointiratkaisut
Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE 
Puh. 040 500 5925 
petri.rinta-opas@vertex.fi 
www.vertex.fi 
www.vertex.fi/ind
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