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

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

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

PINTAKÄSITTELYLAITTEET JA -AINEET TEOLLISUUDELLE.
HUIPPULAATUA AMMATTILAISILLE, JOKA PÄIVÄ!

Vuosi sitten Pro Puu -yhdistykselle tarjoutui tilai-

suus alkaa tuottamaan Puuviesti-lehteä. Kuluneen 

vuoden aikana olemmekin saaneet tutustua koti-

maiseen puualaan, sen tapahtumiin ja koulutukseen sekä 

moniin yrittäjiin, vielä paremmin kuin aiempien 25 toimin-

tavuoden aikana. 

Vuoden ensimmäisessä lehdessämme on teemana puu- 

ja muotoilualan koulutus monelta kannalta. Julkisessa kes-

kustelussa on noussut esiin huoli puualan osaajien katoa-

misesta ja alan kiinnostavuuden hiipumisesta.

Pääartikkelissamme 

Arto Anetjärvi kertoo 

tiestään yhdeksi Suomen 

parhaista puusepänalan 

opettajista. Mitä kaikkea 

vaatiikaan, että oppilas 

saa opinahjossaan tarvit-

tavan tietotaidon. Hyvällä 

opettajalla, kannustavalla 

ilmapiirillä ja monipuo-

lisilla mahdollisuuksilla 

luodaan parhaat lähtö-

kohdat ammatista kiinnostumiseen ja oppimiseen.

Kerromme myös, kuinka PuuPeTe-hankkeessa on saatet-

tu yhteen puusepänliikkeitä ja puumateriaalin puuttees-

ta kärsiviä peruskoulujen teknisen työn luokkia – toivot-

tavasti nämä yhteydet säilyvät pitkälle tulevaisuuteen! 

Hankkeen tarkoituksena onkin ollut lisätä nuorten ym-

märrystä puunkäytöstä ja puusta ilmastoystävällisenä 

materiaalina. 

Vieraskynässä Marko Varjos pohtii ammattikoulutuk-

sen haasteita ja sitä, millä koulutusta saataisiin vastaa-

maan nykyajan työnantajien vaatimuksiin. Olisiko oppiso-

pimuskoulutus ratkaisu työpaikkojen osaajapulaan?

Ammattikorkeakoulut toimivat koulutuksen lisäksi 

myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa. LAB-

ammattikorkeakoulun teknologiayksikön puutekniikan 

tiimi on vienyt vuosien ajan tietotaitoa, ensin Eurooppaan 

ja nyt myös Intiaan ja Kiinaan.

Esittelemme myös nuorten perustamia yrityksiä, jotka 

ovat saaneet ideansa jo opiskeluaikana. Lahtelainen Puine 

syntyi Nuori Yrittäjyys ry:n kurssin kautta, koronavuodet 

ottivat koville ja nyt toiminta jatkuu taas kahden hengen 

perheyrityksenä. 

Young Finnish Design syntyi perustajiensa huomattua, 

että yritysten ja palvelujaan tarjoavien muotoilijoiden on 

vaikea löytää toisensa. Yritys yhdistää nuoria muotoilijoita 

ja yrityksiä projektiluontoisesti.

Koulutuksen lisäksi suomalainen metsäpolitiikka ja 

metsänhoito ovat olleet tapetilla myös kuluneiden kuukau-

sien aikana. 

Jutussamme kuhmolainen Arto Appelgren kertoo seu-

raavansa metsäkeskusteluja aitiopaikalta, sillä hän toimii 

Metsänhoitoyhdistys Kainuun valtuuston puheenjohtaja-

na. Hänellä on toisaalta pitkä kokemus myös höyläämöyrit-

täjänä, joten näkemystä alaan on sekä metsänkasvattajana 

että puunjalostajana.

Metsäalan koulutuksesta puhutaan jutussamme, jossa 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän, Sedun kouluttaja Johanna 

Salla-Uitto kertoo yllättävään suosioon nousseesta, naisille 

räätälöidystä metsäalan ammattitutkintokoulutuksesta. 

Puhutaan tänäkin vuonna taas puun puolesta!

Hanna G

Seuraa meitä myös verkossa www.puuviesti.fi,  

Instagramissa @puuviesti ja facebookissa  

facebook.com/puuviesti

Julkisessa keskustelussa 
on noussut esiin huoli 
puualan osaajien 
katoamisesta ja alan 
kiinnostavuuden 
hiipumisesta. 

| PÄÄKIRJOITUS |

HANNA GRÖNDAHL

Puuntuoksua  
ja sahanpurua
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KANNESSA
Young Finnish Design tarjoaa 

yrityksille palveluita, joiden avul-

la he saavat heille suunniteltuja 

tuoteideoita, sekä palveluita. 

Suunnittelutyön Young Finnish 

Designilla tekee aina nuori 

muotoilija. 
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8 TEEMA: OPPIA TULEVILLE PUUSEPILLE
Arto Anetjärven tie kulki Posion peru-
kasta opettamaan tulevia puuseppiä 
Ikaalisiin, IKATA:an.

13 TÖITÄ MUOTOILIJOILLE
Young Finnish Design tarjoaa 
yrityksille palveluita, joiden avulla 
syntyy uusia tuoteideoita.

15 TEEMA: ROSKASTA AARTEEKSI
Kummiyritysten lahjoittama hukka-
puu on arvokas lisä teknisen työn 
opetukseen.

16 TEEMA: NAISET MENIVÄT METSÄÄN
Seinäjoen koulutus kuntayhtymä 
Sedussa on tarjolla naisille räätälöity 
Metsätalousyrittä jyyden koulutus. 

18 TEEMA: KOULUTUSVIENTIÄ
LAB-ammattikorkeakoulun teknolo-
giayksikön puutekniikan tiimi tietää 
koulutusvienistä paljon.

20 YRITYS: BY NIEMI
Niemen Tehtailla ollaan totuttu  
kehittämään ja kehittymään.

23 TEEMA: METSÄ
Arto Appelgreniä pohdituttaa  
vallitseva metsäkeskustelu.

26 YRITYS:PUINE
Testausvaiheessa hyväksi todettu 
liikeidea kantaa edelleen. 

28 HYVINVOINTIA MUOTOILUSTA
Arkiympäristö, jossa on taidetta, muo-
toilua ja käsityötä lisää hyvinvointia.

Niemi Designin Casia-keittiöpöytä on syntynyt 
yhteistyössä  sisustusarkkitehtien SIO Petra 

Lasseniuksen ja Sari Matikan kanssa. 

13

12

 YDF:n Elisa Luoto ja Heidi Maria Huovinen 
tietävät, että muotoilijoiden on haastavaa 
myydä muotoiluosaamistaan

Arto Anetjärvi on säilyttänyt kaikki 
”reissuhaalarit”, sponsoreilta  
oppilaiden opintomatkalle.

26
Puinen tarina alkoi vuonna 2015, kun 
Jasmiina Kolehmainen harjoitteli  
koulussa laserin käyttöä. 

VAKIOT
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 uutisia 
16 Turvallisesti töissä
27 Tekijähaaste
30 Lue–Näe–Koe
32 Proffalta
33 Vieraskynä
34 Kentältä
36 Yrityshakemisto
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| AJANKOHTAISTA | | AJANKOHTAISTA |

Taitaja-kisan  puu-
seppä finalistit 2023 
ovat selvinneet

TAITAJA SEMIFINAALIT käytiin 

tänä vuonna viidellä eri paikka-

kunnalla, Oulun Osaossa, Jär-

ven pään Keudassa, Mikkelin 

Esedussa ja Nummelan Luk-

siassa. Jokaisesta osakilpailusta 

valittiin kaksi kilpailijaa Espoon 

Taitaja 2023 finaaliin. 

Tämän vuoden finalistit ovat 

Juho Jokipolvi (93,33 p.) ja Mauri 

Nivala ( 92 p.), SASKY Ikaalinen, 

Joonas Koponen (87p.) ja Lukas 

Hielkema (85,33p.) Omnia Espoo, 

Alexander Häggman (92p.) ja 

Jeremia Nylund (91,78p.), Optima, 

Pietarsaari sekä Lari Himanen 

(84,33) ja Santtu Ratamäki (80,34p.) 

Esedu, Mikkeli.

Lajin tehtävät perustuvat 

puusepänteollisuuden ja taidete-

ollisuuden perustutkintoihin, joi-

den ammattinimikkeet ovat puu-

seppä ja artesaani.  Tehtävänä 

oli valmistaa vuodepöytä, käy-

tettävissä oleva aika oli 6 tuntia 

ja maksimipistemäärä 100 pistet-

tä. Semifinaalissa valmistetaan 

tuote annettujen ohjeiden ja 

piirustusten mukaisesti. Ennen 

varsinaisen työn aloitusta kilpai-

lija laatii osaluettelon, josta näkee 

tarvittavien osien koot ja etenee 

valmistusvaiheeseen. Taitaja fi-

naalit ovat Espoon Omniassa  

8.-11.5.2023. TU

SUOMEN SUURIN päiväkoti on 30 pro-

senttia energiatehokkaampi kuin muut 

A-luokkaan yltävät päiväkodit Suomessa 

keskimäärin. Suomen tavoite on olla hii-

lineutraali maa vuonna 2035. Kunnissa 

ja kaupungeissa etsitään nyt kestäviä 

rakentamisen ratkaisuja. Ratkaisu löytyy 

energiatehokkaasta ja vähähiilisestä hir-

sirakentamisesta. Ympäristöministeriön 

tavoite on kasvattaa puurakentamisen 

markkinaosuutta ensi vuonna kolman-

nekseen ja vuonna 2025 jo 45 prosent-

tiin julkisesta uudisrakentamisesta. 

Hirsirakentaminen onkin yleistynyt voi-

makkaasti julkisessa rakentamisessa.  

Vantaan kaupunki on linjannut, että 

puuta pyritään käyttämään päiväkodeis-

sa ja kouluissa julkisivu – ja runkoraken-

nusmateriaalina. Vantaan Koivukylään 

onkin syksyllä 2022 rakentunut Suomen 

suurin, kerrosalaltaan 2450 neliön kokoi-

nen energiatehokas hirsipäiväkoti.

Koivukylän hirsipäiväkoti on ener-

giatehokas kokonaisuus. Hirsirakenteet 

ovat hiilikädenjäljeltään suuria element-

tejä, jotka sitovat hiilidioksidin pitkä-

aikaiseksi hiilivarastoksi. Vähähiilisen 

rakennusmateriaalin ohella käytetyil-

lä energiamuodoilla on merkitystä. 

Koivukylän päiväkodissa hyödynnetään 

älykästä talotekniikkaa, kerätään maa-

lämpöä 8 kaivon voimin ja tuotetaan au-

rinkosähköä 15 kWhp aurinkovoimalas-

sa. Kustannuksia alentavat myös muun 

muassa energiatehokas valaistus ja vettä 

säästävät hanat. TU

Suomen suurin hirsipäiväkoti  
tuo energiasäästöjä

Juho Jokipolvi, SASKY, selviytyi 
finaaliin parhaimmalla pistemäärällä 
93.33/100p.

CLT näkymiä 
galleriassa

CLT-RAKENTAMINEN (ristiinlaminoitu 

massiivipuuelementti) on viime aikoina 

lisääntynyt voimakkaasti rakennus-

hankkeissa. Sen vahvuuksina on olla 

samanaikaisesti sekä valmis seinä että 

kantava rakenne. CLT-elementti valmis-

tetaan hallituissa sisäolosuhteissa ja ne 

voidaan työstää haluttuihin mittoihin 

hyvin tarkasti tietokoneohjauksella. 

Elementtien valmistukseen käy-

tetään uusiutuvaa ja kestävästi kas-

vatettua kotimaista puuta, joka tekee 

materiaalista ekologisen vaihtoehdon. 

Homogeeninen rakenne luo myös kes-

tävän ja sisäilmaltaan terveellisen hen-

gittävän talon.

 Pro Puu -gallerian CLT näkymiä 

näyttelyssä, Lahdessa on esillä kolme ti-

laa, joissa arkkitehti Timo Suutari on lä-

hestynyt tilallisia kokemuksia eri lähtö-

kohdin. Yhdessä tilat syntyvät vinojen 

seinien sommittelun tuloksena, toisessa 

on haettu yllätyksellisyyttä tiukan kuu-

tioulkomuodon sisätilan leikkisyydellä. 

Kolmannessa tilat on rytmitetty suuren 

vihertilan ympärille. Luonnosmainen 

esitystapa herättää ajatuksia, kuinka 

lähestyä omia tilallisia toiveita ja nä-

kökulmia mahdollisissa omissa projek-

teissa. CLT-elementtitekniikan mahdol-

lisuudet uusien tilallisten kokemuksien 

luomiseen ovat lähes rajattomat, kun 

ohjelmilla voidaan mallintaa muitakin 

muotoja kuin mitä rakentamisessa pe-

rinteisesti nähdään. ■

Käytännönläheinen työ-
opas metsänhoitotöihin

TAPIO ON TUOTTANUT metsäalan toimi-

joiden kanssa uuden työoppaan istutus- 

ja raivaussahatöihin. Opas on suunnattu 

erityisesti Suomessa työskenteleville 

ulkomaalaisille työntekijöille sekä heitä 

palkkaaville suomalaisille ja ulkomaisil-

le yrityksille. Opas on saatavilla suomen, 

englannin, viron, ukrainan ja venäjän 

kielillä.

Metsäalalla ulkomaalaiset kausityön-

tekijät työskentelevät pääsääntöises-

ti metsänviljely- ja raivaussahatöissä. 

Vasta julkaistussa oppaassa painotetaan 

työohjeiden ohella metsänhoitotöiden 

työturvallisuutta. 

Hankkeen ja siinä tuotetun kaikil-

le avoimen ja maksuttoman oppaan 

ovat rahoittaneet Metsämiesten Säätiö, 

Metsähallitus, Metsätalous Oy, Tornator 

Oyj ja Yksityismetsätalouden Työnantajat 

ry. Oppaan teossa olivat yhteistyössä 

lisäksi Teollisuusliitto, Metsäkoulutus 

ry, METO – Metsäalan Yrittäjät ry, 

Metsäteollisuus ry ja Seinäjoen koulutus-

kuntayhtymä Sedu. TAPIO

Puukone -näyttelyssä esiteltiin 
uusinta uutta
PUUKONE -NÄYTTELY ON ollut Turun 

seudun puuntyöstökoneita maahan-

tuovien yritysten yhteinen ponnistus jo 

vuosia. Pandemian jälkeen tapahtuma 

päästiin järjestämään vasta tänä vuon-

na. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä 

kolme puuntyöstöalan toimijaa Awutek, 

Innomac ja Projecta.

Alan yrittäjillä nähtävillä oli kattava 

valikoima uutuuksia ja myös iso määrä 

käytettyjä koneita. 

Projectan näyttelyn helmi oli tarkistus-

pyörösaha Altendorf Hand Guard, jossa on 

maailman ensimmäinen ja ainoa optinen 

järjestelmä, joka suojaa ihmisiä, koneita ja 

materiaaleja. 

”Siinä on ainutlaatuinen varhaistun-

nistusjärjestelmä kahdella kameralla, 

joka reagoi ennen kosketusta", esittelee 

tuotepäällikkö Petri Leivonen. Sahan 

Servomoottori vetää teräyksikön pöydän 

alle sekunnin murto-osassa. Järjestelmä 

ei vaurioita konetta ja on heti käyttöval-

mis. Toimii kaikille materiaaleille, myös 

urasahauksessa.

Awutekin vahvuus näyttelyssä on näyt-

telyvieraiden mahdollisuus kokeilla ko-

neita paikan päällä.

”Meillä pääsee koeajamaan esimerkiksi 

reunalistoituskoneita ottamalla mukaan 

omat mallipalat, niin näkee heti itse, mi-

ten kone toimii”, kertoo markkinointipääl-

likkö Janne Keskinen. Awutekin helmi oli 

Holz-Her Evolution 7405 CNC-pysty.

”Työkappaleet voidaan työstää pienin 

mahdollisin tilavaatimuksin. 8–70 mm 

materiaalin paksuus sekä täysin auto-

maattinen työkappaleen säätö tekevät 

Holz-Her:in pystysuuntaisista työkes-

kuksista täydellisiä monikäyttökoneita”, 

Keskinen jatkaa.

Innomac pääsi järjestämään ko-

nepäivät uusissa tiloissaan Naantalin 

Linkkikadulla. Toimitusjohtaja Pasi Vuo - 

he laisen mukaan tilat ovat hyvin suunni-

teltu ja logistisesti hyvällä paikalla, onhan 

tiloissa aiemminkin toiminut puuntyös-

tökoneiden maahantuoja. Innomac esit-

teli näyttelyssä puuntyöstökoneiden li-

säksi myös energian käyttöön vaikuttavia 

Fröling T4e hakekattiloita.

”Ne ovat käyttäjäystävällisiä, taloudel-

lisia ja turvallisia. Kattilassa voi polttaa 

sekä haketta että pellettejä ja mallin kehit-

tämisessä on kiinnitetty huomiota ener-

giatehokkuuteen”, Vuohelainen jatkaa.

Puukonepäivistä lisää seuraavassa leh-

dessämme.  TU

Projectan tuotepäällikkö Petri Leivonen ja varatoimitusjohtaja Sebastian 
Tamminen esittelivät uutta tarkistuspyörösahaa Puukonepäivillä. 
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POSION PERUKASTA PUUSEPPIÄ 
OPETTAMAAN IKAALISIIN

”Virallinen tutkintonimi on Taideteollisuusalan perus-

tutkinto, puusepän osaamisala, Artesaani – hieno-

puuseppä”, Arto Anetjärvi tarkentaa. Siitä valmistuu 

puuntyöstön ja esinevalmistuksen ammattilaiseksi, jonka jälkeen 

voi tehdä töitä puusepänverstaissa, huonekalu- ja rakennustarvi-

keliikkeissä sekä neuvontatehtävissä.

”Monet perustavat oman yrityksen koulun jälkeen”, Arto 

muistuttaa. Pelkät koulunumerot eivät määritä osaamista puu-

sepäntyön alalla.

”Tässä ammatissa tarvitaan kuitenkin kädentaitoja, oma-aloit-

teisuutta, yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä, kokeilunhalua ja 

luovuutta”, hän listaa.

Arto itse on kotoisin  

Posiolta Anetjärven kyläl-

tä, jossa hänen veljensä 

viljelee ja pitää maatila-

matkailukohdetta edelleen. 

Aller ginen Arto lähti opis-

kelemaan kädentaitoja vii-

dennen  luokan opettajan 

rohkaisemana.

Kou luaikana kolme ai-

netta oli yli kaiken: liikun-

ta, matematiikka ja käsi-

työt, joka vei aineena voiton innostavien opettajien ansiosta.

”Silloinen puutyöopettaja oli kannustava ja monipuolinen. 

Tunneilla tehtiin ihan oikeita puutöitä ja yhden lukukauden aika-

na käytiin läpi kaikki puulajit”, Arto muistelee. Puusepäksi Arto 

valmistui Yli-Tornion kotiteollisuuskoulusta 1984, Artenomiksi 

1988 Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Opiskelun ja 

työn ohessa rinnalle löytyi Ulla-Maija ja heille siunaantui kolme 

lasta, joille kaikille on periytynyt luovuutta. Myös Ulla-Maija on 

lahjakas ja tekee työtä luokanopettajana.

Intohimona opettajan työ

Saatuaan puusepänopinnot päätökseen Kuopiossa Arto ja Ulla-

Maija pohtivat yhteistä tulevaisuutta ja päätyivät Ikaalisiin, mo-

lemmat opettajiksi. Opettamisessa Artosta parasta on, kun näkee 

oppilaan onnistuvan ja oppivan. 

”Itseluottamuksen kasvu on myös nähtävissä ja sitä ruokin 

mielelläni”, Arto sanoo. Hänen tunneillaan oppilas saa tehdä 

o mia kokeilujaan. Kun koneiden käyttö on hallinnassa, oppi-

laat saavat osaamiskokeiden jälkeen tehdä iltaisinkin töitään 

verstaalla.

”Luotan oppilaisiin ja kannustan kokeilemaan erilaisia työs-

töjä, osaamistaidon mukaan vain taivas on rajana tässä amma-

tissa”, hän sanoo. Parhaiten oppii omakohtaisesti tekemällä ja 

kokeilemalla.

”Opin itsekin jotain uutta joka päivä ja näin kehityn myös 

työssäni. Ei ole kahta samanlaista päivää”, hän sanoo.

Kädentaitoja ei opita etäopiskeluna

Haasteelliseksi opetustyön on tehnyt nykyaikainen trendi etä-

töistä ja etäopiskelusta. 

IKATAn, eli Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen (SASKY 

koulutuskuntayhtymä) käytävillä kulkee lähes juoksuaskelin mies, jolle jokainen 

oppilas on mahdollisuus. Parhaiten tähän mieheen törmää Puuosastolla, jossa 

hän on luotsannut jo yli 30 vuotta oppilaita puusepän ammattiin. IKATAn käyneet 

valmistuvat hienopuusepäksi, jotka osaavat käyttää myös koneita puun työstöön. 

Arto Anetjärvi on säilyttänyt kaikki ”reissuhaalarit”, joita 
he ovat saaneet sponsoreilta oppilaiden opintomatkoille.

TEKSTI TUULA UITTO

KUVAT ARTO ANETJÄRVEN ALBUMI, TUULA UITTO, PUUVIESTIN ARKISTO

Kädentaito on taito, jossa 
silmän ja käden yhteistyö 
on parhaimmillaan ja 
jonka avulla voi käsitellä 
eri materiaaleja
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malla eri paikkoihin.  Hän on myös vienyt useita kursseja tutus-

tumaan Milanon ja Tukholman huonekalumessuihin. Itse asiassa 

Tukholman huonekalumessuille on jo vuosia koottu risteilymat-

ka, johon on osallistunut puusepän oppilaita ja opettajia ympäri 

Suomen. Milanoon Arto on vienyt oppilaita asuntoautoilla. Myös 

lukuisissa Taitaja-kisoissa Arto on ollut oppilaidensa tukena niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin.

”Onko se sitten työtä, vai harrastusta, sitä on vaikea sanoa”, 

hän nauraa. 

Yli 30 vuotta opettajana 

Arto Anetjärven opastavien ”käsien” läpi on vuosien saatossa 

valmistunut lähemmäs tuhat puuseppätaitajaa. Kun 30 vuotta 

opettajana tuli täyteen Arto juhli sitä kutsumalla kaikki entiset 

oppilaansa mukaan. 

”Monista entisistä oppilaista on tullut hyviä ystäviäni ja aja-

tus heidän tapaamisestansa yhteisen juhlan merkeissä tuntui hy-

vältä ajatukselta. Ilokseni moni ottikin kutsun vastaan ja saapui 

Ellivuoreen. Illan mittaan oli kiva kuulla missä kukin menee ja 

vaikuttaa”, Arto muistelee. 

Arto on ollut myös pitkäaikainen Puuviesti -lehden yhteis-

työkumppani. Kutsumalla toimittajan mukaan erilaisiin tapah-

tumiin tai tutustumaan itse alan opiskeluun, on lehti saanut 

arvokasta autenttista uutisoitavaa alan koulutuksesta. Onpa 

puusepän oppilaita ollut Puuviestin osastollakin esittelemässä 

taitojaan Puumessuilla.

”Monenlaista yhteistyötä voi tehdä sekä yrittäjien että toimit-

tajien kanssa”, Arto toteaa. Näin syntyy kontakteja ja oppilaat 

tutustuvat alan ihmisiin. Parhaimmillaan työllistyvätkin näiden 

kontaktien kautta.■

Arto Anetjärvi

Arto Anetjärven oma opintopolku  
puuseppien opettajaksi:

Yli-Tornion kotiteollisuuskoulu
Puuseppä, 1984

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Oman yrityksen perustaminen

Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitos
Artenomi, puutyöala, 31.5.1988

Maaseudun sivistysliitto
Käsityö säilyttää, luo, toistaa, 15.10.1990

Lahden muotoiluinstituutti
Ammatillinen opettajakoulutus, 31.5.1991

Helsingin Yliopisto
Aikuiskasvatustiede, 13.8.1991

Opetushallitus
Opetushallinnon tutkinto, 30.3.1999

Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu
Muotoilija AMK, 15.3.2002

ALVAR
Näyttötutkintomestari, 17.3.2005

Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tradenomi, ylempi AMK, MBA, 31.5.2017

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Puuseppämestari, 1.8.2022.

”Lähiopetuksen määrän laskeminen on ollut selkeä heiken-

nys aikaisempaan käytäntöön”, Arto toteaa. Oppilaissaan Arto 

näkee aina potentiaalisen yksilön, jonka kannattaa asettaa it-

selleen tavoitteita. Arton motto on: työssä täytyy olla tekemisen 

meininki ja puuosastolla onnistuu kaikki! Vuosikymmeniä puu-

sepänoppilaita luotsanneena Arto sanoo motivaation opettami-

seen pysyvän hyvänä työyhteisön ja sen ilmapiirin vuoksi. Hän 

näkee myös jokaisen uuden päivän mahdollisuutena oppia ja 

opettaa jotain uutta.

Yhteisten asioiden puolesta

Työ opettajana on vienyt Arto Anetjärven myös ajamaan opetta-

misen ja opettajan etuja eri luottamustoimissa. 

”Haluan olla mukana vaikuttamassa asioihin silloin, kun niitä 

valmistellaan”, hän sanoo. Myös tieto siitä, missä muualla men-

nään, auttaa kehittämään omaa toimintaamme. Hän on hyvin 

huolissaan kädentaitojen tulevaisuudesta, kun lähiopetuksen 

määrä laskee koko ajan.

”Toimin myös kuntayhtymässämme pääluottamusmiehenä”, 

hän toteaa. Valtakunnan tasolla hän on ollut nyt jo lopetetun 

Käsi- ja taideteollisuusalan opettajien (KTO) puheenjohtajana, 

OAJ:n ammatillisten opettajien (OAO) 1.varapuheenjohtaja ja 

SKO – Suomen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajat ry:n 

varapuheenjohtajana, sen lisäksi Arto vaikuttaa OAJ:n valtuus-

tossa. Lisäksi Arto on halunnut kehittyä itse ja oppia uutta, hän 

valmistui Puuseppämestariksi 1.8.2022.

Liikunta ja harrastukset

Liikunnalla on iso merkitys töiden nollaamisessa. Lajeiksi on va-

likoitunut golf, keilaus ja lentopallo.

”Ne liikuttavat minua koko vuoden ja harrastamme nii-

tä myös vaimoni Ulla-Maijan kanssa yhdessä”, Arto sanoo. 

Harrastusten lisäksi Arto rentoutuu mökillään ja matkustele-

Puumessuilla 2017 Arto Anetjärvi ja Esko Valtaoja 
löysivät paljon keskustelunaiheita.

| TEEMA: KOULUTUS |

Arton oppilaat ovat käyneet ulkomailla asun-
toautolla monet monituiset kerrat. Tässä Lunevil-
lessä Ranskassa tutustumassa vuonna 1998

IKATAn oppilaat Puukonepäiville  
osallistumassa Turussa ja Raisiossa.
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Miten saada 
töitä osaaville 
muotoilijoille 
JA TARJOTA MUOTOILUN AVULLA  
LISÄARVOA YRITYKSILLE?

TEKSTI YFD, TUULA UITTO KUVAT TUULA UITTO

Tätä kysymystä lähti-

vät pohtimaan Aalto- 

yliopistosta kalustemuo-

toilun ja sisustusarkkitehtuurin 

linjalta valmistuneet Taiteen 

Maisterit ja Young Finnish De-

signin perustajat Elisa Luoto ja 

Heidi Maria Huovinen. 

Muotoilijoiden on haastavaa 

myydä muotoiluosaamistaan ja 

yritysten on vaikea ostaa sitä, 

eritoten sisustustuotemuotoilun 

sektorilla. Suomalainen muo-

toilukoulutus on laadukasta ja 

se painottuu vahvasti muotoi-

luosaamisen kehittämiseen, täs-

tä kuviosta jää usein ulkopuo-

lelle relevantit osa-alueet kuten 

muotoiluosaamisen tuotteistus, 

sekä myynti ja markkinointi. 

Nykyään muotoilijat ovat 

pääasiassa freelancereita eli 

yrittäjiä. Inhouse -designerei-

den paikkoja on todella vähän, 

ei juuri ollenkaan. Juuri siksi 

yrittäjyyteen tähtääviä opin-

toja olisi tärkeää sisällyttää 

muotoilukoulutukseen.

”Muotoilijan pitää ottaa tiuk-

ka ote omasta urastaan, sillä sitä 

ei voi ulkoistaa kenellekään”, 

Heidi Huovinen painottaa. 

Yksi keino edistää omaa 

muotoilu-uraa on osallistumalla 

alan messuille, jossa on helppo 

verkostoitua alan muiden toi-

mijoiden kanssa ja tuoda esille 

omaa suunnitteluosaamistaan. 

Usein nuoret muotoilijat kil-

pailevat messupaikoista, ns. 

Launchpad:stä, jotka esittelevät 

uusia kykyjä. Näihin osallistumi-

nen on yleensä ilmaista, mutta 

itse prototyyppien valmistami-

nen, pakkaaminen, matkustami-

nen ja yöpyminen kohteessa on 

kallista. 

Oma yritys jo opiskellessa

”Me olemme tunteneet 

toisemme jo yli 12 vuotta, 

siitä lähtien, kun aloitim-

me samalla luo kalla kalus-

te- ja sisustussuunnittelun 

koulutusohjelmassa Aalto-

yliopistossa. Jo koulutuk-

semme aikana me haettiin 

yhdessä eri design-alan 

messuille, olemme olleet 

esillä mm. Lontoossa ja New 

Yorkissa, sanoo Elisa Luoto. 

“Meidän molempien mais-

teriopinnot olivat vielä kesken, 

kun perustimme Young Finnish 

Design Oy:n, jonka tavoitteena 

on tuoda nuorten muotoilijoiden 

osaaminen näkyväksi yrityksil-

le”, hän jatkaa.

”Meillä muotoilijoilla on myös 

vastuu edistää omaa alaamme, 

sillä vain me näemme epäkohdat 

kirkkaimmin, koska ne kosket-

tavat henkilökohtaisesti meitä 

muotoilijoita. Young Finnish 

Design on meidän tapamme tuo-

da muutosta muotoilun kentäl-

le”, Heidi painottaa.

Young Finnish Design tarjoaa 

yrityksille mm. tuotteiden suun-

nittelupalvelua. Suunnittelutyön 

tekee aina nuori muotoilija. 

Yritys hakee yhteistyökumppanei-

ta mm. alan messuilta. Tällä het-

kellä Young Finnish Designilla on 

20 kuratoitua muotoilijaa ja kym-

meniä asiakasyrityksiä Suomessa 

ja uusia projekteja on aloitettu 

nyt myös ulkomailla. ■
KUVA: JUHA HILTUNEN

KUVA: MIKA AROLA

KUVA: TUULA UITTO

KUVA: JARI NIEMINEN,  
ABOA VETUS ARS NOVA

Ympäristötekniikan asiantuntijatehtä-
vissä puutyöt olivat Tuomo Pynnösen 
iltojen ja viikonloppujen harrastus 
kotona ja esimerkiksi työväenopiston 
kursseilla. 

Hienopuusepän koulutukseen Pyn-
nönen haki sekä Espooseen, Petäjäve-
delle että Ikaalisiin. Ikaalinen ja IKATA 
oli alusta pitäen hänen ensimmäinen 
vaihtoehtonsa. Ikaalisissa opiskelijoiden 
motivaatio näkyi jo pääsykokeissa. 
Lisäksi pyrkijöiden ikäjakauma näytti 

siltä, että jokaisella kandidaatilla oli 
rehellisesti halu päästä kouluun.

Vuonna 2019 Tuomo Suoritti käsi-
työmestarin erikoisammattitutkinnon 
museotekniikan osa-alueella, koulu-
tuksen järjesti tuolloin yhteystyössä 
Metropolia ammattikorkeakoulu ja 
Raision seudun koulutuskuntayhtymä. 

Hän on työskennellyt puuseppänä 
veneiden sisustusten parissa, huoneka-
luteollisuudessa, sekä suunnittelijana/
mallipuuseppänä korujen ja sisustusesi-

neiden parissa. 
Omalla verstaalla tehdyt työt ovat 

oikeastaan enemmän terapiaa – kokei-
lua, kuin bisnestä, sanoo Pynnönen. 
Tällä hetkellä Pynnönen tekee töitä 
arkeologian ja nykytaiteen museo Aboa 
Vetus Ars Novassa museomestarina. 
Toimenkuvaan kuuluu muun muassa 
näyttelyiden rakennus ja ripustus, 
valaistus, näyttelyrakenteiden ja -kalus-
teiden suunnittelu ja valmistus.

Jo peruskoulussa kävi selville, että 
Jaakko Järven toiveammatti oli 
puuseppä. Peruskoulun jälkeen selkeä 
valinta oli Ikaalisten käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitoksen hienopuuseppälinja, 
jossa nuoren miehen motivaatio ja 
taidot huomattiin nopeasti ja Jaakko 
lähetettiin Taitaja -kisoihin, joista oli 
tuloksena SM-hopeaa vuosina 2012 
ja 2013. Koulun jälkeen valmentautu-
minen kehitti taitoja entisestään, sillä 

2015 WorldSkills -kilpailussa Brasilian 
Sao Paulossa sijoitus oli 10. Vuonna 
2016 meni hommat lopullisesti jiiriin, 
sillä tuliaisina Göteborgista EuroSkills 
-kisoista oli kultamitali huonekalupuu-
sepän sarjassa. Nyt hän on valmistunut 
puuseppämestariksi töiden ohella 
Lahden ammattikorkeassa.

Jaakon mielestä Taitaja–kisat anta-
vat mahdollisuuden nähdä laajemmin 
oman ammattialan osaamisen taso 

ja päästä nuorena mukaan ammatti-
maiseen toimintaan. Kansainvälisissä 
kisoissa pääsee näkemään maailman 
laajuisesti missä alalla mennään, sekä 
tutustumaan uusiin puulajeihin ja 
olosuhteisiin. Nyt hän toimii Puulonin 
toimitusjohtajana. 

”Isoja tilauksia tehdään yhdessä 
muiden taitavien puuseppien kanssa 
verkostoitumalla”, Jaakko toteaa. 

Lukion oppimäärän suoritettuaan 
Mika Arola pakkasi vuonna 1997 sen 
hetkisen omaisuutensa isänsä Volvon 
takakonttiin ja suuntasi Kuopiosta kohti 
Ikaalisia. Hän oli harkinnut puualaa jo 
aiemmin yläasteella, mutta suuntasi 
kuitenkin suorittamaan lukion ensin. 

Ikaalisten jälkeen Arola aloit-
ti vuoden 2001 alussa Teuvan 
aikuiskoulutuskeskuksen järjestä-
män puusepän ammattitutkintoon 

valmistavan koulutuksen ja suoritti 
lisäksi kisällin tutkinnon. Hienopuu-
sepän tutkintoon johtava koulutus 
tapahtui pääosin työpaikalla. Arola 
pääsi töihin Tetrimäki KY:hyn, joka 
valmisti yksinoikeudella Eliel Saarisen 
huonekaluja. Myöhemmin Mika Arola 
haki ja pääsi opiskelemaan Lahden 
muotoiluinstituuttiin kalustemuotoilua 
ja valmistui kalustemuotoilijaksi vuonna 
2007. Useiden työhakemusten jälkeen 

hän pääsi Display Packille rakenne-
suunnittelijaksi tehden aaltopahvisia 
myynninedistämistelineitä kesästä 
2008 vuoden 2014 loppuun.

Vuosi 2018 alkoi Lahden muotoi-
luinstituutissa työn ohessa suoritet-
tavalla YAMK tutkintoon johtavalla 
koulutuksella (Muotoilu- ja media-alan 
uudistava osaaminen). Nyt Mika on 
pakkaussuunnittelijana Stora Ensolla 
Lahden tehtailla.

Juha Hiltusesta ei tullut puuseppää 
heti vaan pitkä kierros eri ammateissa 
ja kouluissa kuljetti Hiltusen alalle, jolle 
hän työllistyi Rovaniemellä. Lukion 
jälkeen Hiltusen tulevaisuudessa siinsi 
ensin metsäinsinöörin tutkinto. Hän 
haki samalla kertaa myös maanmittau-
sinsinööriksi ja koneinsinööriksi. Paikka 
aukesi lopulta kone- ja tuotantoteknii-
kan koulutusohjelmaan Rovaniemen 
ammattikorkeakouluun syksylle 2006. 
Armeija katkaisi vuodeksi opiskelut, 

mutta sen jälkeen Juha suoritti tarvitta-
vat opiskelut ja työharjoittelut

Valmistuttuaan 2011 insinööriksi 
hän lähti hakemaan alan töitä.  Hän 
törmäsi asiaan, johon aika moni 
valmistunut nuori törmää. Hän ei 
päässyt insinöörin töihin, koska ei ollut 
aiempaa kokemusta. Myöhemmin Juha 
sai vinkin etelässä Ikaalisissa olevasta 
koulusta, tutki opintotarjontaa ja haki 
Ikaalisiin  hienopuusepän opintolinjalle. 
Hienopuusepän opinnot alkoivat ja 

nopeasti Juha tutustui muihin opiskeli-
joihin. Varsinkin Sannaan, jonka kanssa 
hän elää tänä päivänä Rovaniemellä 
heidän kahden lapsensa kanssa.
Nykyään Juha on töissä Lappsetilla 
Rovaniemellä pääosin tuotannossa 
CNC:llä työstämässä laminaattia, Miet-
tiessään työhistoriaa, niin Juha sanoo 
menneensä sen mukaan, mistä saa 
palkkaa. Hän on sitä mieltä, että kyllä 
työn kuin työn oppii, jos joku kertoo, 
että mitä pitää tehdä ja miten. 

Arton opissa Ikaalisissa
Tärkeää on päästä harjoittelemaan mahdollisimman paljon itsenäisesti.

KÄSITYÖMESTARI  

MUSEOMESTARINA TURUSSA

INTOHIMONA LAATU

MONIPUOLINEN SUUNNITTELUN MIES  

RAKENTELEE EDELLEEN KOTONAAN

PUUSEPÄKSI MONEN MUTKAN KAUTTA

Heidi Maria Huovi-
nen ja Elisa Luoto 
haluavat edistää 
muotoilualaa ja 
auttaa nuoria 
muotoilijoita  
työllistymään.
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Vuosilomaan sisältyvät  
lauantait
Vuosiloma annetaan arkipäivinä. Vuosilomalain mukaan 
lauantait ovat arkipäiviä, joten lomaan sisältyy lauantai, 
jos se loman sijoittelusta johtuen jää niin sanotusti loman 
”sisälle”.

Puu(tuote)portaali on kehitetty Puu-
teollisuus ry:n nettisivuille yhdessä 
Suomen metsäkeskuksen hankkeiden 
kanssa. Tietokannan perustana on 
Puuteollisuusyrittäjien vajaan 300:n 
jäsenyrityksen tiedot. Koska vain osa 
puualan yrityksistä on Puuteollisuus 
ry:n jäseniä, suurin osan tietokannas-
ta on ostettu julkisesta tietokannasta 
ja siinä tietokannan liikevaihtorajan 

minimi on 200 000 €:n liikevaihtoa 
tekevät puutuotealan yritykset. Tämä 
rajaus tehtiin, koska alle 200 000 €:a 
tekevien yritysten määrä lasketaan 
tuhansissa. Tässä vaiheessa osapuol-
ten resurssit eivät tähän kuitenkaan 
riittäneet.

Puutuoteportaalilla haimme ratkai-
sua helpottamaan yritysten verkostoi-
tumista, auttamaan toimialakohtaisen 

yrityksen hakemista alueellisesti sekä 
tietenkin helpottamaan puutoimi-
alayritysten edunvalvontaa.

Yritysten yhtenä kriteerinä on ja-
lostusaste ja se on lujuuslajitellusta 
sahatavarasta valmiisiin puutuottei-
siin.

Sivun ylläpidosta ja rahoituksesta 
vastaavat Puuteollisuusyrittäjät ry sekä 
Suomen Metsäkeskuksen eri hankkeet.

 

Etsitkö 

komponenttien tekijää? 

Tarvitsetko maakunnastasi 

tekijän? Onko tietyltä toimi-

alalta tekijät hukassa? Löydä 

etsimäsi osoitteesta:  

puuportaali.fi

| PUUTEOLLISUUS RY:N UUTISIA |

Puuteollisuus ry

OTETAAN ESIMERKIKSI tilanne, jossa 
työntekijä on pitänyt talvilomaa joulun vä-
lipäivät eli ti 27.12.- pe 30.12. Kun loma 
on tässä merkitty päättyväksi perjantaina 
30.12., siinä on kulunut neljä lomapäivää. 
Lauantai 31.12. ei ulotu loman ajalle eikä 
sitä jälkikäteen voi lomapäiviin lisätä ilman 
työntekijän suostumusta. Työntekijälle 
jää siis talviloman osalta kaksi lomapäivää 
myöhemmin pidettäväksi ja työnantaja voi 
ohjeisiinsa vedoten edellyttää, että toinen 
lomapäivistä tulee sijoittaa lauantaille, mi-
käli työnantajalla on tällainen ohjeistus 
olemassa.

Useilla työpaikoilla noudatetaan tällais-
ta ”lauantaisääntöä”, jonka mukaan yhdes-
sä tai useammassa erässä annettavassa 
lomassa tulee kutakin viittä yksittäistä 
lomapäivää kohti sisältyä yksi vapaapäi-
vä/lauantai. Tällöin myös työntekijät ovat 

yhdenvertaisessa asemassa riippumatta 
siitä, pidetäänkö loma yhdenjaksoisena 
vai osissa.

Oikeammin tilanne vuosilomalain ”kol-
men päivän säännön” (24.1 §:n kielto 
määrätä enintään kolmen päivän lomaa 
tai loman osaa työntekijän työvuorolu-
ettelon mukaiselle vapaapäivälle, ilman 
työntekijän suostumusta) näkökulmasta 
olisi mennyt, jos esihenkilö ei olisi hyväk-
synyt työntekijän perjantaille päättyvää 
lomatoivetta vaan edellyttänyt, että loma 
merkitään päättymään lauantaina 31.12., 
jolloin lauantai luetaan vielä lomajaksoon 
kuuluvaksi. Työnantaja kuitenkin viime kä-
dessä päättää loman ajankohdasta. Näin 
työntekijälle olisi jäänyt yksi työpäivälle 
sijoitettava lomapäivä myöhemmin käytet-
täväksi. ■

Rakennustuotteille 
tullaan vaatimaan 
ympäristöselostetta 
(EPD)
EPD on ympäristöseloste, jossa esi-
tetään tuotteen ympäristövaikutuk-
set.

Ympäristöselosteessa tuotteen 
ympäristövaikutukset on koottu ja 
laskettu tuotteen koko elinkaaren 
ajalta raaka-ainehankinnasta aina 
loppusijoitukseen saakka. Tämän 
avulla rakennusurakoitsijat, raken-
nuttajat ja suunnittelijat ymmärtävät 
paremmin rakennustuotteisiin ja ma-
teriaaleihin liittyviä ympäristökysy-
myksiä.

Myös rakennusten hiilijalanjäljen 
laskennan apuna käytetään materi-
aalien osalta verifioituja ympäristö-
selostetietoja. 

Tiedot selosteessa esitetään EN 
15804 standardin mukaisesti. Tällä 
varmistetaan, että ympäristötietoa 
voidaan käyttää suunnittelun apuna 
tehtäessä rakennustason vertailua, 
kun tuotteet täyttävät samat toi-
minnalliset ja tekniset vaatimukset. 
Sitä tehtäessä on tärkeää ottaa huo-
mioon rakennuksen koko elinkaari.

Jos valmistatte esim. ovia tai ik-
kunoita, on ympäristöseloste pakol-
linen vuoden 2024 alusta alkaen. ■

Puutuoteportaali on puualan  
oma yrityshakemisto

Kummiyritysten lahjoittama hukkapuu on  
arvokas lisä teknisen työn opetukseen
TEKSTI JA KUVA SATU KOIVISTO

PuuPeTe-hankkeessa yritysten  
hukkapuu saa uuden elämän. 

PuuPeTe-hanke syntyi tarpeesta 

saattaa yhteen puumateriaalin 

puutteesta kärsiviä peruskoulujen 

teknisen työn luokkia sekä puusepän-

liikkeitä, joissa laadukasta hukkapuu-

ta päätyy polttoon. Oppilaiden käsissä 

kummiyrityksen lahjoittama hukkapuu 

saa uuden elämän ja tarjoaa arvokasta 

vaihtelua puumateriaaleihin. Hanke on 

Suomen metsäkeskuksen hallinnoima 

yhteistyökumppaneinaan Puuteollisuus 

ry sekä Teknisten aineiden opettajat – 

TAO r.y. 

Viime aikoina hankkeessa on keskityt-

ty levittämään ideaa kummitoiminnasta 

koko maahan sekä yhdistämään toimin-

nasta kiinnostuneita kouluja ja yrityksiä. 

Uusia kummipareja on nyt lähes neljä-

kymmentä eri puolilla Suomea. Heidän 

kauttaan idean toivotaan leviävän myös 

muihin alueen yrityksiin ja kouluihin. 

Erityisesti koulut ovat olleet kiinnos-

tuneita toiminnasta ja ilmoittautuneet 

aktiivisesti mukaan. Laadukkaat materi-

aalilahjoitukset otetaan ilolla vastaan ja 

kysyntää tällaiselle toiminnalle selvästi 

on. Toiminnan käynnistäminen vaatii kui-

tenkin molemminpuolista aktiivisuutta.  

Yritysten, joissa syntyy hukkapuuta, 

kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä lähi-

alueen kouluihin ja ehdottaa yhteistyötä. 

Kouluissa käytetään hyvin monenlaisia 

materiaaleja ja pienetkin palat ovat usein 

vielä täysin käyttökelpoisia. Esimerkiksi 

puukonkahvaan ei vaadita paljoa mate-

riaalia. Opettajat osaavat kyllä kertoa, 

minkälaista puutavaraa he pystyvät ope-

tuksessaan hyödyntämään. Käytännön 

järjestelyiden kannalta olisi parasta, että 

koulu ja yritys sijaitsisivat lähellä toi-

siaan. Toiminta vaatii vähän molemmin-

puolista vaivannäköä ja lyhyt välimatka 

helpottaa yhteistyötä. 

Yritysten kannattaisi hyödyntää kum-

mitoiminnan kautta luotua yhteyttä kou-

luihin myös muilla tavoilla. Esimerkiksi 

yritysvierailu tarjoaisi loistavan tilai-

suuden esitellä yrityksen toimintaa sekä 

puutuotealaa omaa ammatinvalintaansa 

pohtiville nuorille. Puusepäntyö on mo-

nipuolista ja teknologian ja automaation 

lisääntyminen yrityksissä on jo tuonut 

työhön monia muutoksia. Monella nuo-

rella saattaakin olla alasta ja sen työteh-

tävistä aivan vääränlainen mielikuva. 

Puutuotealan yritykset tekevät myös 

tärkeää työtä hiilivarastojen kartutta-

miseksi. Pitkäikäisten puutuotteiden il-

mastovaikutuksia kannattaisikin tuoda 

enemmän esiin. 

Puutuotealalle tarvitaan uusia mo-

tivoituneita ja osaavia tekijöitä. TET-

harjoittelut ovat yläkouluikäisille nuo-

rille tärkeä ensikosketus työelämään. 

Puutuoteala on kieltämättä hieman 

haastava harjoitteluiden suhteen, mutta 

yritysten olisi hyvä pohtia myös tätä vaih-

toehtoa mahdollisuuksien mukaan. TET-

harjoittelu tukee oppilasta ammatinvalin-

nassa ja tarjoaa työnantajalle tilaisuuden 

tutustua potentiaaliseen tulevaisuuden 

työntekijään. Hyvistä kokemuksista in-

nostunut nuori saattaa päättää hakeutua 

alan koulutukseen. Myös oppisopimus-

koulutuksen tai yrityksen tarpeiden mu-

kaan räätälöitävän RekryKoulutuksen 

tarjoamat mahdollisuudet on hyvä muis-

taa. ■

PuuPeTe-hanke on osa maa- ja metsäta-

lousministeriön keväällä 2020 käynnis-

tämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni 

-ilmastotoimenpidekokonaisuutta.
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PUUPÖLYLLE ALTISTUTAAN  
MONELLA ALALLA
Suomessa työskentelee noin 45000 työntekijää työtehtävissä, joissa altistutaan 
puun ja puumateriaalien työstössä syntyvälle pölylle. Puupölyaltistuksen 
terveysvaikutukset ovat moninaisia ja niihin vaikuttaa pölyn ominaisuudet. 

Puuta työstettäessä ilmaan vapautuu pölyhiukkasia, 

joiden koko vaihtelee puulajista, työstömenetel-

mästä ja puun kosteudesta johtuen. Ilmassa ole-

valle puupölylle altistutaan niin levyteollisuudessa kuin 

puutuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa. Näiden 

lisäksi puupölylle altistutaan myös muilla teollisuuden 

aloilla, kuten paperi- ja rakennusteollisuudessa, malliveis-

tämöissä sekä alan oppilaitoksissa.

Puupölyn aiheuttamat terveyshaitat

Puupölyn aiheuttamia ammattitauteja ovat mm. astma, 

ammattinuha, ihottumat ja nenänalueen syövät.

Puupölyn ärsytysvaikutuksia ovat mm. mekaani-

nen ihoärsytys ja ihottuma. Puupöly ärsyttää myös sil-

mien sidekalvoja aiheuttaen mm. punoitusta ja kutinaa. 

Hengityselimiin pääsevä hieno pöly voi ärsyttää nenän 

ja kurkunpään limakalvoja ja aiheuttaa kutinaa, tukkoi-

suutta ym. Puupöly onkin yleisimpiä ammattinuhan 

aiheuttajia. 

Joidenkin puulajien puupöly sisältää kemiallisia 

yhdisteitä, jotka aiheuttavat allergiaoireita silmiin tai 

iho-oireita. Trooppisten lehtipuulajien pölyt aiheuttavat 

eniten reaktioita, mutta myös havupuiden ja abashin 

(Triplochyton scleroxylon) pöly voi allergisoida.

Maailman terveysjärjestön WHO:n osana toimivan 

Kansainvälisen Syöväntutkimuskeskus IARC:n arvioin-

nin mukaan puupöly voi olla syöpävaarallista ihmiselle. 

Pöly voi aiheuttaa nenän ja nenän sivuonteloiden (sino-

nasaali-) syöpää sekä nenänielun syöpää, joka Suomessa  

kuuluu harvinaisiin syöpiin.

Puupölyn leviämistä voidaan  hallita 

Altistumisen ehkäisyssä ja pölyn hallinnassa tekni-

set keinot, työjärjestelyt ja työtavat ovat tärkeitä, mut-

ta myös henkilösuojaimet voivat olla tarpeen. Lähde: 

Työterveyslaitos

LUE LISÄÄ ▶ www.ttl.fi

• työstöprosessien automati-
soinnilla ja kauko-ohjausta 
lisäämällä

• pölyn tuottoa vähentämällä
• työpistekohtaisen tuloilman 

ja yleisilmanvaihdon avulla
• estämällä pölyn leviäminen 

puhdistamalla lattiat, koneet 
ja laitteet säännöllisesti

• välttämällä paineilman käyt-
töä puhdistamisessa

• suojaamalla työntekijät tarvit-
tavin hengityssuojaimin

ALTISTUMINEN 
PUUPÖLYLLE AMMA-
TEITTAIN VUOSINA 
2013-2015 

Eniten puupölylle 
altistuvat raken-
nuspuutyöntekijät. 
Seuraavaksi eniten al-
tistuvat huonekalu- ja 
sisustuspuusepät sekä 
puutavaratyöntekijät. 

Palstalla julkaistaan puualan työhyvinvointiin liittyviä artikkeleita

Taulukon HTP- 
arvona on käytetty 
arvoa 2 mg/m3 (HTP: 
Haitallisiksi tunnetut 
pitoisuudet)

Puupölyn syntyä ja haittoja voi ehkäistä

ALTISTUMISTASO

 > 50% HTP
 10-50% HTP
 < 10% HTP

Elokuussa 2021 starttasi 
ensimmäisen kerran naisille 
räätälöity metsätalousyrittä-
jyyden koulutus Seinäjoen 
koulutus kuntayhtymä Sedussa, 
hakijamäärä oli positiivinen 
yllätys.
TEKSTI KATRI VIRTALAAKSO  

KUVAT JOHANNA SALLA-UITTO

Ensimmäiselle järjestetylle kurs-
sille ilmoittautui 12 hengen 
ryhmä tiedonjanoisia naisia, 
jotka tahtoivat oppia hoitamaan 
omia metsiään ja ymmärtämään 

paremmin metsänhoidon periaatteita. Seu-
raavan kurssin alkaessa huhtikuussa 2022 
hakijamäärä oli kasvanut ja viimeisimmäl-
le, tammikuussa 2023 alkaneelle kurssille 
opiskelijoita otettiin sisään 34. Loput jäivät 
odottamaan seuraavan koulutuksen alka-
mista. Koulutukselle oli selvästikin ollut 
tilausta.

Metsäalan opettaja Johanna Salla-Uitto 
on itsekin kasvanut metsän parissa. Kotona 
oli metsäkonealan yritys ja lisäoppia haettiin 
– ja haetaan yhä – erilaisista metsäalan kou-
lutuksista. Tänä päivänä Salla-Uitto koulut-
taa Sedussa sekä nuoria, että aikuisia. 

Metsäalan koulutusta Sedu on tarjonnut 
jo vuosia. Ähtärissä pyörii jatkuvasti vastaa-
vaa monimuotokoulutusta. Metsäalan am-
mattitutkintoina mm. metsätalous- ja met-
säpalveluyrittäjät, metsäkoneenkuljettajat 
sekä lisäksi metsäalan perustutkintoja ai-
kuisille ja nuorisolle. Sekaryhmiin hakeutui 
aina kyllä jokusia naisopiskelijoitakin, mutta 
pian huomattiin, että vertaisryhmässä opis-
kelu houkuttelisi paljonkin.

"Idea syntyi vuosien saatossa toimiessa-
ni Sedun puolesta erilaisissa metsänomis-

tajille suunnatuissa metsäalahankkeissa 
kouluttajana. Näissä koulutuksissa alkoi 
tulla esiin toiveita naisten omista ilta- ja ly-
hytkursseista esimerkiksi taimikon hoitoon 
tai metsän uudistukseen liittyen. Ajatusta 
pyöriteltyäni otin asian puheeksi kollegan 
ja koulutuspäällikön kanssa. Idealle näytet-
tiin vihreää valoa ja haku laitettiin haluk-
kaille auki." kertoo Salla-Uitto kolutuksen 
alkutaipaleesta.

Koulutuksessa haluttiin ottaa käyttöön 
myös monimuoto-opiskelun tuomat mah-
dollisuudet.

"Metsänomistajanaisista oli tullut kai-
kua, että asiat kyllä kiinnostaisivat, mutta 
monella oli haasteena opintojen sovittami-
nen työhön ja arkeen ".

MATALA KYNNYS UUDELLE

Metsätyöt mielletään perinteisesti miehi-
seksi alaksi, jossa metsän hoito ja siihen 
liittyvä tieto periytyy usein isältä pojalle. 
Metsää, joko yksin tai puolison kanssa, 
omistavia naisia on kuitenkin paljon. Met-
säkeskuksen Yksityiset metsänomistajat - 
raportin mukaan metsänomistajista reilu 
40% on naisia, metsätilan hoidosta heistä 
kuitenkin vastaa paljon harvempi. Ja jos 
tieto on jäänyt siirtymättä, pitää koulutuk-
senkin lähteä perusteista.

Lähtökohdat ja elämäntilanteet metsän-
omistajilla voivat vaihdella laajasti. 

"Tässä ryhmässä meillä ei ole nuoria eikä 
vanhoja, meillä on vain naisia. Eikä meillä 
ole tyhmiä kysymyksiä vaan tavoitteena on 
luoda kysymyksille ja oppimiselle mahdolli-
simman matala kynnys", kertoo Salla-Uitto 
muistuttavansa kurssiensa alussa. Hän ha-
luaa luoda kysymyksille ja oppimiselle mah-
dollisimman matalan kynnyksen.

"Uutta asiaa tulee valtavasti ihan ter-

mistöstä lähtien. Onneksi opiskelijat ovat 
kuitenkin tiedonhaluisia ja innokkaita op-
pimaan ennakkoluulottomasti uutta", hän 
kiittää. 

Koulutuksen tavoitteena on, että oma 
metsä tulee kaikilta osin tutuksi. Mitä siellä 
on, mitä kuuluu tehdä, tai olla tekemättä ja 
kuinka otetaan huomioon myös luontoar-
vot. 

"Koska on kyse ammattitutkinnosta, 
käydään asiat ensin läpi teoriassa ja lähi-
päivinä niitä sitten harjoitellaan. Lisäksi 
harjoitustöitä pääsee tekemään omassakin 
metsässä", Salla-Uitto kertoo.

"Harjoitukset ovat ihan perusasioi-
ta; metsän uudistamista, taimikonhoitoa, 
puukauppa-asioita, puunkorjuujäljen tar-
kistusmittausta, yms. luettelee Salla-Uitto 
metsäalan käytäntöön valmistavia kohtia. 
Lisäksi opiskelijat oppivat mm. puustotie-
tojen mittaamista ja päivittämistä, metsän-
hoitosuositusten ja harvennustaulukoiden 
käyttöä sekä niiden soveltamista omaan 
metsään. Opintojen toisena vuonna suori-
tetaan myös luonnonhoitokortti".  

Ensimmäinen ryhmä, pääasiassa ete-
läpohjalaisia metsäammattilaisia sai opin-
tonsa päätökseen joulukuussa 2022. Nyt 
opintonsa aloittaneet pääsevät metsätöi-
hin ammattilaisen paperein syksyllä 2024. 
Metsiään he tulevat hoitamaan pitkin Suo-
mea Pohjois-Pohjanmaalta Uudellemaalle 
saakka. ■

METSÄALAN  
KOULUTUSTA  
NAISILLE
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TEKSTI: OSAAMISPÄÄLLIKKÖ RAMI KIVILAHTI, TEKNO-
LOGIA, LAB-AMMATTIKORKEAKOULU

Ammattikorkeakoulut, osana 

korkeakoulujärjestelmää, toi-

mivat sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti koulutuksen 

ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan saral-

la. Henkilöstön osaamista, opiskelijoiden 

kansainvälisyyttä, vaikuttavampaa tutki-

mustoimintaa ja monikansallista verkos-

toyhteistyötä vahvistetaan pitkäjäntei-

sellä kansainvälisellä toiminnalla. Yksi ja 

tärkeä osa tätä on koulutusvienti.

LAB-ammattikorkeakoulun teknolo-

giayksikön puutekniikan tiimi on toteut-

tanut vuosien ajan koulutusvientiä, alku-

jaan Eurooppaan, mutta nyt reilun vuoden 

ajan myös Intiaan ja Kiinaan. Koulutukset 

ovat lähtökohtaisesti verkossa toteutetta-

via, osittain myös ajasta riippumattomia. 

Vuoden 2022 aikana pääsääntöisesti kou-

lutusviennin tuotteita ovat olleet:

• International Timber Academy (ITA),

• Virtual Wood University (VWU) ja

• Wood from Finland (WfF).

International Timber Academy on 

puutuoteteollisuuden koulutuskoko-

naisuus, joka järjestetään yhteistyössä 

Suomen Sahateollisuusmiesten yhdis-

tyksen kanssa. ITA-Koulutus sisältää 

kuusi osaa, joista viisi toteutetaan etänä 

ja viimeinen, ns. Suomijakso, fyysisesti 

Suomessa. Opiskelijoilla on oltava vä-

hintään toisen asteen perustutkinto ja 

muutaman vuoden työkokemus puutuo-

teteollisuudesta. Koulutuksen laajuus on 

15 op ja kattaa aihealueet aina metsästä 

ja puuraaka-aineesta vientiin, unohtamat-

ta saha- ja levyteollisuuden tuotantoa ja 

tuotteita, myöskään puuarkkitehtuuria.  

ITA:n huipentuma on Suomi-jakso, jossa 

ulkomaiset osallistujat pääsevät tutustu-

maan suomalaisiin alan asiantuntijoihin, 

metsäämme, teollisuuteen ja toki toisiin-

sakin. Koulutus alkoi kolmannen kerran 

tammikuun 24. päivä. Edelliset kerrat oli-

vat 2020 ja 2021. Näihin koulutuksiin on 

jo osallistunut vajaa sata asiantuntijaa 

ympäri maapalloa, 13 eri maasta. Palaute 

on ollut erittäin hyvää. Ehkäpä tärkein 

asia ITA-koulutuksessa on ollut ja on suo-

malaisen puun tunnettuuden lisääminen, 

alan kansainvälistä lähestymistapaa jo 

korkeakouluissa. VWU tarjoaa täten vir-

tuaalisen Erasmus-lukukauden verkos-

tossa olevien korkeakoulujen opiskelijoille. 

Hanke päättyy tämän vuoden lopussa ja 

tavoitteena on, että koulutuskokonaisuus 

opintojaksoineen ja korkeakoulujen vä-

linen yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa. 

VWU-koulutuksen opintojakson suoritta-

neita opiskelijoita on viisisataa ja opinto-

jaksojen viides toteutuskierros on parasta 

aikaa menossa. Koulutus sisältää yhteen-

sä neljänkymmenen opintopisteen laajuu-

delta opiskeltavaa, opiskelijan valintojen 

mukaisesti.

Wood From Finland -koulutus luotiin 

Intiaan suuntautuvaa puutuoteteollisuu-

den koulutusta ja osaamisvientiä varten. 

Business Finland (BF) on ollut osallisena 

alusta alkaen. Heidän roolinsa on ollut 

verkostojen luominen, korkeakoulujen 

kontaktoiminen, fyysisten ja virtuaalisten 

tapaamisten järjestäminen ja koulutuk-

sen markkinointi eri puolille Intiaa. LAB-

ammattikorkeakoulu on suunnittelut ja 

tuottanut WfF- koulutuskokonaisuuden 

(15 op), jonka tähän mennessä on suoritta-

nut noin 70 intialaista korkeakouluopis-

kelijaa. Pelkästään tammikuun viimei-

sen viikon aikana tähän koulutukseen 

ilmoittautuneita on lähes sata opiskelijaa 

Intiasta. Joulukuisen Intian vierailun jäl-

keen on pidetty useita verkkoesittelyitä 

WfF:stä eri korkeakoulujen henkilöstöille 

ja opiskelijoille. Koulutus on ns. nonS-

top-mallinen, jonka opiskelija voi suorit-

taa ajasta ja paikasta riippumattomasti 

omaan tahtiin. Oppimisvälineeksi riittää 

jopa vain mobiililaite. Tämänkin puutuo-

teteollisuuden koulutuksen osa-alueita 

ovat: suomalainen metsä ja puu, puutuot-

teet, teollisuus ja toimialat, kestävyys, 

logistiikka ja tulevaisuuden trendit. WfF 

-koulutusta on esitelty ja tarjottu myös 

Kiinaan, Pekingin alueen yliopistoille. 

Tavoitteena on, että tämän vuoden ai-

kana ainakin neljäsataa intialaista opis-

kelijaa suorittaa koulutuksen ja ensim-

mäisten ryhmät Kiinasta. WfF-koulutus 

on automatisoitu ja skaalautuva tuote, 

eikä täten sido varsinaisesti opettajien 

resursseja opiskelijoiden koulutuksesta 

suoriutumiseen.

Näiden kolmen erityyppisen koulutus-

vientituotteen avulla puutekniikan kou-

lutus kehittää omaa osaamista, luo vaikut-

tavuutta ympäröivään yhteiskuntaan ja 

edistää taholtaan suomalaisen osaamisen 

ja teollisuudenkin kehittymistä. Tämänkin 

kansainvälisen toiminnan tavoitteena on 

uusien asiantuntijoiden saaminen puu-

tuoteteollisuuden alalle töihin ja täten 

heidätkin rakentamaan hyvinvoivaa suo-

malaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa.

LUE LISÄÄ ▶ itafinland.fi 

▶ lab.fi/en/project/virtual-wood-university 

▶ woodfromfinland.fi

verkostojen luominen, osaamisen kehit-

täminen ja puutuoteteollisuuden vien-

nin edistäminen.

Virtual Wood University -koulutus 

luotiin tarpeesta vastata eurooppalaisten 

korkeakoulujen metsä- ja puuteollisuu-

den opetuksen kehittämiseen, yhteisto-

teuttamiseen ja -koulutustarjontaan ja 

kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen. 

Tämän tekemisen on mahdollistanut 

Erasmus+ rahoitus, joka alkoi 1.9.2020. 

Hankkeen osallisia ovat: Salzburg 

University of Applied Sciences (Itävalta), 

DHBW Mosbach (Saksa), Tallinn 

University of Technology (Viro) ja LAB-

ammattikorkeakoulu. VWU:n opintojak-

soja ovat: Carbon footprint of wood pro-

ducts, Wood Industry Comparison, CLT 

& LVL, International Timber Trade No. 1 

and 2, Entrepreneurship in the forest pro-

ducts sector, Consumer Behaviour & CLT, 

Circular Economy of Forest Products ja 

Wood in buildings. Uusimmat opintojak-

sot ovat: The Future Outlook of Wood 

products, Using all your senses in wood 

marketing ja From Europe into the world.

Yhteinen digitaalinen koulutustarjonta 

kaikkien kumppaneiden metsäalan koulu-

tusohjelmien opiskelijoille lisää koulutus-

ohjelmien houkuttelevuutta ja vah vistaa 

PUUTEKNIIKKAA  
MAAILMALLE

Uruguayn Suomen 
suulähettiläs kävi 
tutustumassa ITAn 
luentotarjontaan LABil-
la. Kuvassa vasemmalta 
suurlähettiläs Pablo 
Porro,  LAB-ammatti-
korkeakoulun rehtori 
Turo Kilpeläinen sekä 
Ms Gabriela Albarra 
Helsingin lähetystöstä. 

LABin laboratoriota esittelee Ilkka Tarvainen

◀◀ International Timber Academy Lahdessa.

Wood from Finland & Sustainable Solutions 
-onlinekoulutukset vierailu Intiaan

Esa Mikkonen esittelee WfF-koulutusta Delhissä 
SPEssä, School of Planning and architecture.

Mumbailaisen huoneka-
luyrityksen puuverstas

| TEEMA: KOULUTUS || TEEMA: KOULUTUS |
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Niemen Tehtaat uusi brändinsä 
tunnistamalla kohderyhmät, määrittelemällä kilpailutekijät  
ja panostamalla muotoiluun

TEKSTI TUULA UITTO KUVAT TUULA UITTO, NIEMEN TEHTAAT OY

Niemen Tehtaat on vuosien saa-

tossa tottunut kehittämään ja 

kehittymään. Koronasta selvin-

nyt yritys on valmistellut mittavaa brän-

diuudistusta. Sitä on ollut luotsaamassa 

muun muassa Laura Tyni-Järvelä, joka 

on aloittanut markkinointipäällikkönä 

Niemen Tehtailla puolitoista vuotta sitten. 

Niemen Tehtaille hän tuli Finlaysonilta. 

”Työssäni tärkein fokus on asioiden 

eteenpäin viemisessä ja kasvun hakemi-

sessa. Myynnin ja markkinoinnin kulttuu-

ria on rakennettu viimeisen vuoden ajan 

luomalla uusia tavoitteellisia toiminta-

tapoja”, esittelee markkinointipäällikkö 

Laura Tyni-Järvelä. Uusittuja brändilinjo-

ja on kolme; Niemen Tehtaat, ByNiemi ja 

Niemi Design.

”Niemen Tehtaat on projektiliiketoi-

minnan ja B2B –myynnin brändi. Niemen 

Tehtaat valmistaa ja toimittaa asiantun-

tevat kalusteratkaisut eri ympäristöihin”, 

hän jatkaa. Asiakkaat koostuvat muun 

muassa arkkitehdeistä, rakennusliikkeistä 

ja kuntapuolelta. Myös isot projektitoimi-

tukset meriteollisuuteen ovat osa Niemen 

Tehtaan toimintaa. Niemen Tehtaiden 

tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa 

Sastamalassa.

”ByNiemi toimii Kodinkalusteiden jake-

lijaliiketoiminnan brändinä. Brändi pitää 

sisällään omaa tuotantoa ja tukkutoimin-

taa Suomen huonekaluketjuille ja -liik-

keille” Tyni-Järvelä selventää. Brändi on 

yhtenevä yritysperheen Niemi Vietnamin 

ja Niemi Sofan käyttämän jakelijabrändin 

kanssa. Hyvän jakeluverkoston avulla ta-

voitetaan kuluttajat.

Niemi Design on kodinkalusteiden suo-

ran kuluttajaliiketoiminnan brändi, joka 

toimii tällä hetkellä vain digitaalisesti. 

”Niemi Design rakentaa uniikkia mallistoa, 

joka on saatavilla tällä hetkellä ainoastaan 

verkkokaupasta, Tyni-Järvelä sanoo. 

”Ajatonta käytännöllisyyttä ja elini-

käisiä rakkaustarinoita”, hän jatkaa. Toki 

ison osan mallistosta muodostavat tutut 

tuotteet, kuten Klassikko- ja Unipuu-sänky 

sekä Gustav -sarjan huonekalut. Niemi te-

kee myös paljon yhteistyötä suunnittelijoi-

den kanssa.

”Mallisto kehittyy ja kasvaa koko ajan. 

Meillä on loistavasti alkanut yhteistyö 

Sisustusarkkitehti SIO, kalustesuunnitteli-

ja TaM Petra Lasseniuksen, sisustusarkki-

tehti-muotoilija Sari Matikan ja sisustus-

arkkitehti- huonekalusuunnittelija Marjut 

Nousiaisen kanssa”, hän kehuu. 

Juhlavuosi edessä

Niemen Tehdas juhlistaa pian lähes 125 

vuotista taivaltaan suomalaisena huo-

nekaluvalmistajana. Nuori 19 -vuotias 

Wilho Niemi perusti puusepänverstaan 

Kiikkalaisen torpan nurkkaan vuonna 

1898, hän uskoi, että puusta valmistetuilla 

tuotteilla on tulevaisuudessa kysyntää. 

Wilhon jälkeen perheyritystä ovat joh-

taneet omaan visioonsa luottaen Aarno, 

Matti ja nyt Panu Niemi. 

Alkuun Wilho valmisti polkusorvilla 

niin ämpärinsankojen puuosia kuin lasten 

leluja ja alusta pitäen myös huonekaluja. 

Nykyisin näitä puusepänperinteitä siivit-

tää pitkälle automatisoitu tuotanto, jonka 

pääpaino on siirtynyt leluista kodinkalus-

teisiin, päiväkoti- ja toimistokalusteisiin, 

jopa meriteollisuuteen asti.

Koronavuosien jälkeinen Suomi on me-

nossa kohti taantumaa ja haastetta tuo 

myös Venäjän käymä sota, joka sulki rajat.  

Niemen Tehtaat selvisi koronasta, sillä 

tuolloin kotona aikaansa viettävät ihmi-

set panostivat kodin kalusteisiin. Niemen 

tehtailla on totuttu selviämään, sillä yritys 

on selvinnyt vuoden 1930-lamasta, 1970-lu-

vun energiakriisistä, 1990-luvun lamasta ja 

edellisestä taantumasta vuonna 2008. 

Niemen tehtaiden yritysperhe

Yhtiön valmistuksesta Suomessa tapah-

tuu noin 70 prosenttia ja loput ulkomailla. 

Niemen Tehtaat nimen alla suunnitellaan 

ja valmistetaan projektipuolen kalusterat-

kaisuja Sastamalassa. Sastamalassa val-

mistetaan kalusteita myös jakelijaliiketoi-

mintaan ja Niemi Designille.

Niemi Sofa, on vuonna 2012 Viroon pe-

rustettu sohvia ja muita verhoiltuja kalus-

teita valmistava tehdas Tallinnassa. Sen 

asiakkaita ovat pohjoismaiset huonekalu-

ketjut ja projektitoimijat. 

Niemi Sofan tuotanto on joustavaa ja 

se pystyy toteuttamaan asiakkaiden yksi-

lölliset toiveet. Lisäksi se sijaitsee lähellä 

tärkeää Euroopan ja Pohjoismaiden suurta 

markkina-aluetta.

Niemi Vietnam on vuonna 2007 perus-

tettu valmistamaan nykyaikaisia pihaka-

lusteita Kaakkois-Aasiassa. Sen asiakkaat 

ovat ympäri maailman. Vaikka tehdas on 

fyysisesti kaukana, etuna on, että työnte-

kijät tunnetaan ja he ovat yhtä lailla osa 

Niemen Tehtaiden perhettä.■

◀ Casia-keittiöpöytä 
on syntynyt yhteis-
työssä Niemi Desig-
nin ja sisustusark-
kitehtien SIO Petra 
Lasseniuksen ja Sari 
Matikan kanssa. 
Kuva: NiemiDesign. 

▶ Niemi kalustaa 
myös päiväkoteja, 
tässä naullakko-
mallia. 

▶▶ Markkinointi-
päällikkö Laura 
Tyni-Järvelä ja 
siro Klassikko 
-kerrossänky, 
jossa on nukuttu jo 
sukupolvien ajan. 
Ajaton klassikko on 
pitänyt pintansa 
lastenhuoneen 
kestosuosikkina ja 
yleisön pyynnöstä 
sänky otettiinkin 
uudelleen mallistoon 
2000-luvulla.
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Hiilinielukeskustelu  
kummastuttaa yksityistä  
metsänomistajaa

| ILMOITUS |

Pro Puu -yhdistyksen suunnitteleman ja valmis-
taman puulajiseinäkkeen avulla on helppo oppia 
tunnistamaan ja tuntemaan yleisimmät kotimai-
set puulajit. 

Kunkin puulajimallin päällä on QR-koodi kyseisen lajin esittelysi-
vustolle Puuproffa.fi sivuille.  
Puuproffasta löytyy tarkempaa tietoa kunkin lajin kasvupaikasta 
puulajin ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Seinäke sopii niin opiskelutiloihin kuin yleisiin aulatiloihinkin.  
Kokonaisuus muodostuu 3 osasta.

Koko: kork. 50cm,  
seinäkkeen kokonaispituus on noin 4,5 m 
Seinäke kiinnitetään seinään 4 pisteestä/osa 
Puulajit vaihtelevat saatavuuden mukaan, mukana  
18-20 lankkua. Yleisimmät puulajit aina mukana.

Hinta: 2500€, (sis.alv 24%) vapaasti  
Pro Puun verstaalla, Lahdessa.

Pakataan ja toimitetaan sovitusti, esim. postitse. 
Toimitusaika n. 4-6 vkoa tilauksesta.

Ota yhteyttä: 
Pro Puu -yhdistys/ info@propuu.fi  

• Douglaskuusi

• Haapa

• Harmaaleppä

• Hies/Raudus-

koivu

• Jalava

• Kataja

• Kuusi

• Lehmus

• Lehtikuusi

• Mänty

• Pihlaja

• Raita

• Siperianpihta

• Saarni

• Tammi

• Tuija

• Tuomi

• Tervaleppä

• Vaahtera

• Visakoivu

KOTIMAISET PUULAJIT  
NÄYTTÄVÄSTI ESILLE

Puulajit

 
KOODEILLA  

LISÄÄ TIETOA
kunkin puukappaleen qr-koodi vie  

puulajiin omalle PuuProffa.fi -sivulle 
jalaajempaan puutietouteen.

Sivustolta löytyy puun  
koko kulkureitti metsästä puun työs-

töön ja aina puujaosteisin asti.

Kurkkaa vaikka!

TEKSTI TUULIKKI HUUSKO

KUVAT  MARTTI HUUSKO

Metsien hiilinieluista 
käytävän keskustelun sävy 
ihmetyttää kuhmolaista 
metsäyrittäjää, talousneuvos 
Arto Appelgrenia. ”Tuntuu, että 
kaikki muut osaisivat hoitaa 
metsiä paremmin kuin niiden 
omistajat”.

Keskustelu metsien hiilinielusta 

on käynyt Suomessa kiihkeä-

nä. Maankäyttösektori muuttui 

tuoreimman kasvihuonekaasuinven-

taarion mukaan 2021 hiilinielusta pääs-

tölähteeksi. Metsät ovat yhä nettonielu, 

mutta nielun koko on laskenut niin, ettei 

se kata muiden maankäyttöluokkien 

päästöjä. 

Luonnonvarakeskuksen selvityksen 

mukaan syitä hiilinielun alenemiseen 

ovat lisääntyneet hakkuumäärät, met-

sien aiempaa hitaampi kasvu, tarkaste-

lujakson kuivuus, metsien ikärakenteen 

muutos hitaammin kasvavaksi sekä 

ojitettujen suometsien päästöjen uusi 

laskentamenetelmä.

Arto Appelgren seuraa keskuste-

lua näköalapaikalta, sillä hän toimii 

Metsänhoitoyhdistys Kainuun valtuus-

ton puheenjohtajana. Hänen mielestään 

yksityiset pitävät metsistään pääosin 

hyvin huolta. Siksi keskustelu tuntuu 

välillä ikävältä. ▶
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Arto Appelgrenin 
mielestä metsien 
vaaliminen kuuluu 
suomalaiseen kan-
sanluonteeseen. 



Arto Appelgren kokee metsän-
hoidon palkitsevana. Hän seuraa 
tyytyväisenä kuusikon kasvua 
vaaran laella.

SAHURISTA METSÄALAN  
VAIKUTTAJAKSI

Talousneuvos Arto Appelgren lähti 
16-vuotiaana vuonna 1977 apu-
riksi Toivo-isänsä kenttäsahalle. 

Vuonna 1992 hän oli perustajaosakkaana 
Kuhmon Höylätuote Oy:ssä. Myytyään 
osakkeensa hän perusti 1997 Kuhmon 
AA-Puu Oy:n. Vuonna 2010 Appelgren 
myi AA-Puun ja keskittyi metsäalalle.

Appelgren oli ääniharava Metsänhoi-
toyhdistys Kainuun valtuustovaaleissa 
2016 ja 2020. Hän toimi ensin yhdistyk-
sen hallituksen varapuheenjohtajana ja 

myöhemmin puheenjohtajana. Ylä-Kai-
nuun yhdistyksen sulauduttua Metsän-
hoitoyhdistys Kainuuseen 2022 alussa 
hän otti hoitaakseen valtuuston puheen-
johtajuuden. Hallituksen puheenjohta-
juus siirtyi Suomussalmelle.

”Tasapainotamme vastuita alueellises-
ti”, Appelgren sanoo. 

Näkemystä alalle on antanut myös 
toiminta Kuhmon Osuuspankin hallituk-
sen puheenjohtajana. Talousneuvoksen 
arvonimen Appelgren sai 2021.

Arto Appelgrenin 
sahauksen ammat-
titaito on tallella. 
Tammikuussa hän 
sahasi kuhmolaisyri-
tyksessä jättipuuta.

”Olen kokenut sen metsänomistajia 

syyllistäväksi.”

Puuhuolto on turvattava

Aiemmin höyläämöyrittäjänä toimineella 

Arto Appelgrenilla on kokemusta metsä- 

ja puualalta yli 45 vuotta. Myytyään yri-

tyksensä vuonna 2010 hän keskittyi sijoit-

tamaan metsiin ja hoitamaan niitä.

Appelgren on ostanut metsiä pääasias-

sa Kainuusta. Välillä hän on myös myynyt 

etäisempiä palstojaan. Viime aikoina hin-

tatason nousu on hillinnyt ostohaluja.

Appelgren kummastelee, miksi 

Suomi on metsäasioissa Brysseliin päin 

puolustuskannalla.

”Meillä on aina hoidettu metsiä hy-

vin verrattuna Keski-Euroopan maihin. 

Keskustelun suunta pitää muuttaa”, hän 

vaatii.

Appelgren haluaisi rauhoittaa kes-

kustelua. Hakkuumäärät vaihtelevat 

puumarkkinatilanteen mukaisesti. Se ai-

heuttaa osaltaan muutoksia hiilinielujen 

kokoon vuodesta toiseen.

”Kehitystä on tarkasteltava pitemmäl-

lä aikavälillä”.

Myös talouden, elinkeinoelämän tar-

peiden ja työllisyyden näkökulma pitäisi 

muistaa.

”Suomi tarvitsee tuloja metsäteollisuu-

desta. Sen puuhuolto on turvattava.”

Katse yli sukupolvien

Arto Appelgren korostaa puuston kasvun 

turvaamista ja hoidon korkeaa laatua kes-

tävän metsätalouden perustana. 

”Pitää katsoa sukupolvien yli. Minulla 

on periaate: jos otan metsästä, niin myös 

annan sille.”

Viime aikoina on uutisoitu ensihar-

vennuksista, joissa puusto on hakattu 

liian harvaksi. Appelgren korostaa oi-

kein toteutettavan ensiharvennuksen 

merkitystä.

”Itse teen ensiharvennuksen, kun run-

gon tilavuus on keskimäärin 75–100 litraa. 

Harvennuksen jälkeen jää noin 1 200 puu-

runkoa hehtaarille”.

Lopputöinä pitää huolehtia metsikön 

lannoituksesta ja toimivasta vesitalo-

udesta. Tuhkalannoituksesta on hyvät 

kokemukset.

”Tuhkalannoitus toimii erityisesti tur-

vemailla hyvin. Se vaikuttaa ainakin 30 

vuoden ajan. Kymmenen vuoden päästä 

ensiharvennuksesta metsästä voi taas 

saada myyntituloa”, Appelgren sanoo.

Uutisoinnissa on nostettu esille myös 

ajourien leveys ja metsäkoneiden koko.

”Kyllä valveutunut metsänomistaja 

valitsee urakoitsijan niin, että kalusto on 

sopivan kokoinen. Toki tähänkin tarvi-

taan malttia, sillä koneyrittäjien tilanne 

pitää ottaa huomioon.”

Appelgrenin mielestä myös avohak-

kuita tarvitaan.

”Avohakkuu on metsänhoidollinen toi-

menpide, jos esimerkiksi maanouseman 

vuoksi puusto alkaa lahota.”

Passiivinen omistus ei kannata

Metsänomistus on muuttumassa, kun 

metsää siirtyy perintöinä etäomistuk-

seen. Uhkana on hoitorästien määrän 

kasvu. Appelgren kannustaa tarkis-

tamaan, onko peritylle metsälle tehty 

hoitosuunnitelma.

”Jos suunnitelmaa ei ole tai se ei ole 

ajan tasalla, se kannattaa tehdä tai päi-

vittää. Apua saa tarvittaessa metsänhoi-

toyhdistyksiltä tai metsä pal velu yrityk  

siltä”.

Hoitamalla metsistä voi saada jopa 

kolmanneksen lisää kasvua ja tuottoa.

”Ei kannata jäädä passiiviseksi metsän  

omistajaksi”.

Metsä on vakaa sijoituskohde

Monen muun suomalaisen tavoin Ap-

pelgrenin metsäsuhde on monipuolinen.

”Metsä on vakaa sijoituskohde, josta 

saa tuottoa. Toisaalta metsä tarjoaa mah-

dollisuuden metsästykseen, kalastuk-

seen tai virkistykseen. Sieltä saa rauhaa, 

turvallisuuden tunnetta – ja tulipuitakin 

talvipakkasiin”.

Metsä tarjoaa myös keinon luonto-

arvojen vaalimiseen. Appelgren on it-

sekin laittanut metsää vapaaehtoiseen 

suojeluun.

Metsänhoito on palkitsevaa.

”Se on erinomainen liikuntamuoto, 

jossa yhdistyy työ ja huvi. Oman työn tu-

lokset myös näkyvät heti.”

Metsänhoito voi lisäksi olla perhettä 

yhdistävää työtä. Esimerkiksi taimien is-

tutus onnistuu monen ikäiseltä.

Epävarmuuksiakin metsäomaisuu-

teen liittyy.

”Huolta aiheuttavat esimerkiksi lumi-

tuhot ja sääilmiöt. Uhkana näen myös 

EU:lta tulevan paineen metsiämme 

kohtaan”■.

Arto Appelgrenin metsät ovat mäntyvaltaisia.
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PUINE 

• Nuori Yrittäjyys –kurssi 

2016 ja rekisteröinti 2017

• verkkokauppa ja ~20 jälleenmyyjää

• oma verstas Lahden Sopenkorvessa

• raaka-aineena Puinen tuotteissa on 

Koskisen ohutviiluvaneri

• 2 hengen perheyritys
▶ Lue lisää: puine.fi

JUHO KINNUNEN

tuotantojohtaja, Nikari Oy

TEKIJÄHAASTE

MITEN PÄÄDYIT ALALLE?
Alun perin olin ajatellut olevani työelämässä aivan muualla kuin puun 
parissa. Kouluttauduin alalle mielessäni vapaa-ajan harrastukset kä-
sitöiden parissa. Ensimmäinen sekä nykyinen työpaikka ovat olleet 
kuitenkin kokemuksena niin hyviä, että olen jäänyt tälle tielle. 

MITÄ TEET TYÖPÄIVÄSI AIKANA?
Päivät sisältävät pitkälti aikatauluttamista, töiden valmistelua, ohjeis-
tamista/neuvontaa ja materiaalitilauksia. Vastailen myös myynnin 
teknisiin ja aikataulullisiin kysymyksiin ja osallistun yrityksen erilai-
siin johto- ja kehitysryhmien kokouksiin. Silloin tällöin on hetki aikaa 
myös puusepäntöille.

MIKÄ INSPIROI SINUA? 
Työskentely osana alan ammatillista kärkiporukkaa, mukaan lukien 
yhteistyökumppanit. Lisäksi pidän siitä, että voin rehellisesti sanoa 
tekeväni sekä vastuullisesti, teknisesti, että muotoilullisesti kestäviä 
huonekaluja.
▶ LISÄTIETOJA www.nikari.fi

Juho Kinnunen haastaa mukaan  
Jaakko Järven Puulon Oy:stä

Tekijähaastepalstalla ammattilaiset vastaavat kysymyksiin ja haastavat mukaan 

seuraavan puualalla työskentelevän osallistujan. 

Puinen tarina alkoi vuonna 2015, 

kun Jasmiina Kolehmainen har-

joitteli koulussa laserin käyttöä. 

Sisustusaiheisessa blogissa esittelemät 

tuotteet olivat herättäneet jo paljon kiin-

nostusta, joten Jasmiina alkoi miettimään, 

miten voisi pienimuotoisesti koulun ohes-

sa kokeilla niiden valmistamista ja myyn-

tiä muillekin. Hän osallistui opettajien 

suosittelemalle Nuori Yrittäjyys ry:n orga-

nisoimalle kurssille, jolla yrittäjyysopinnot 

opiskellaan perinteisen pulpettikurssin 

sijaan käytännössä alusta loppuun itse 

tekemällä. Tämä soveltui liikeidean testaa-

misen täydellisesti. 

Tiimi löytyi kun Jasmiina sai mukaan 

kaksi nuorta naista liiketalouden ja media-

tekniikan alalta. Jasmiina opiskeli tuolloin 

puutekniikkaa Lahden ammattikorkea-

koulussa. Alkuun jokainen laittoi 30 euroa 

likoon, kun ostettiin Puine.fi -domain, ja 

webhotelli.  Verkkokauppa avattiin loka-

kuussa vuonna 2016. NY-kurssilla ollut tu-

loraja tuli vastaan ja oli punnittava jatkoa. 

Liikeidea oli kuitenkin testausvaiheessa 

niin hyväksi todettu, että tuntui hassulta 

jättää homma sikseen. Yrityskumppaneille 

tuli muita suunnitelmia ja Jasmiina jatkoi 

yrittäjyyttä yksin. Opinnot jäivät tauolle.

Aluksi tuotteet valmistuivat koulun ko-

netta vuokraten ja omassa olohuoneessa 

verkkokauppatilauksia pakaten. Tilat al-

koivat käydä ahtaaksi ja Jasmiina vuokrasi 

taloyhtiön entisen pesutuvan käyttöönsä. 

Sinne hän hankki ensimmäisen leasing-la-

serleikkurinsa. Juuri ennen Jasmiinan toi-

sen lapsen syntymää, 2018 keväällä, Puine 

muutti suurempiin työtiloihin Lahden 

keskustan tuntumaan, joihin saatiin myös 

mahdutettua pieni kivijalkakauppa. 

Puine kasvoi ja vuonna 2019 se työllisti 

myös Jasmiinan miehen Anssin sekä kaksi 

uutta työntekijää. Jasmiina koki olevansa 

omimmillaan tietokoneen takana suunnit-

telemassa tuotteita, päivittämässä verkko-

kauppaa ja organisoimassa kokonaisuutta. 

Alusta asti Puinella on tehty paljon 

itse, tuotteiden kuvaamisesta ja verk-

kokaupan päivittämisestä lähtien aina 

pakkaukseen, myymälä- ja messukalus-

teista markkinointiin asti. Nykyisiin työti-

loihin Sopenkorven Okeroistentielle Puine  

muutti syksyllä 2020.  Tasainen kasvu ja 

toiminnan kehitys on mahdollistanut 

Jasmiinalle ja perheelleen ihanan työn, 

sekä myös eräänlaisen elämäntavan. 

Haastavat koronavuodet ja kriisiajat ovat 

verottaneet yritystä ja vuoden 2022 syksys-

tä saakka Puine palasi juurilleen ollen taas 

kahden hengen perheyritys. TL 

PUINEN TARINA
Puinen liikeidea oli testausvaiheessa niin hyväksi 
todettu, että olisi tuntunut hassulta jättää 
homma sikseen. 

Sidelistat 
keittiökalusteteollisuuteen,

laatikkoaihiot 
huonekaluteolliuuteen  

45 v kokemuksella.

KILPAILUKYKYISIN HINNOIN

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

puh. 0400 644360

www.tj-koivukoski.fiwww.tj-koivukoski.fi

IT’S ALL IN
HETTICH

INGENUITY. PARTNERSHIP. 
INSPIRATION. THE FUTURE.

Come and see what’s in us.
Visit us at interzum 2023. 
Hall 8.1, stand C31/B40

Faster than ever before, individualisation, urbanisation, 
new work, digitisation and sustainability are changing 
the way we live and work. Join us and make this trans-
formation the key to your success. www.hettich.com

9785_Anz_INTERZUM_EN+Mokki_185x128.indd   19785_Anz_INTERZUM_EN+Mokki_185x128.indd   1 06.02.23   15:5806.02.23   15:58
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Kukapa meistä ei haluaisi elää mie-

lekästä elämää ja viettää aikaansa 

ympäristössä, jossa on miellyttävä 

olla.  Hyvinvointi koskettaa meitä jokais-

ta, niin yksilötasolla kuin yhteiskunnan-

kin tasolla. Harvoin tulee kuitenkaan 

pohdittua sitä, mistä oma hyvinvointi 

koostuu. Hyvinvointi on käsitteenä laaja, 

mutta jos sitä rajaa omakohtaisesti koet-

tuun hyvinvointiin sekä hyvään elämän-

laatuun, päästään aiheena lähemmäksi 

meidän kunkin arkea ja arkiympäristöä.  

Arkiympäristö, jossa on taidetta, muotoi-

lua ja käsityötä on lähtökohtaisesti hyvin-

vointia lisäävä ja miellyttävä ajatus -mutta 

miksi näin?

Ympäristön kokemiseen vaikuttavat 

kaikki aistit; näkö, kuulo, tunto, haju, ta-

sapaino- ja asentoaistit ja miksei maku-

aistikin. Mutta arkiympäristöissämme on 

paljon tiloja, joiden suunnittelun lähtö-

kohta ei olekaan ihminen, jolloin lopputu-

los ei ole aisteja ravitseva, miellyttävä tila. 

Ainakin minä kaipaisin aisteja hyväileviä 

ja turvallisia tiloja, joissa suunnittelun läh-

tökohtana on ihminen. Tiloja, joissa on tai-

detta, tunnetta ja oivaltavuutta.  

Taiteen käyttöä julkisissa tiloissa on tut-

kittu paljon. Sairaalaympäristössä taiteen 

on todettu vähentävän stressiä, lieventä-

vän ahdistuneisuutta sekä masennusta ja 

jopa nopeuttavan paranemista.  Taidetta 

on onneksemme tuotu myös sellaisiin 

julkisiin tiloihin, jossa sen läsnäolo ei ole 

itsestäänselvyys. Esimerkiksi Espoon mo-

dernin taiteen museo EMMAN suurin si-

joitetun taiteen kokoelma on ollut Espoon 

sairaalassa, jossa taide on levittäytynyt 

ympäri sairaalaa, myös potilashuoneisiin. 

Taiteen hyvinvointivaikutukset tulevat 

hyödyksi, kun eri taiteenalat (kuvataiteet, 

käsityö, teatteri, tanssi, musiikki, muotoilu 

jne), saadaan monialaisesti käyttöön yli 

sektorirajojen. Laajin ja kattavin katsaus 

taiteen hyvinvointivaikutuksiin on vuon-

na 2019 julkistettu WHO:n raportti What is 

the evidence on the role of the arts in imp-

roving health and well-being?  Raportti si-

sältää sekä taiteen kokemisen että taiteen 

tekemisen näkökulmat, eikä taiteenaloja 

ole rajattu. Taide todella vaikuttaa -se on 

todennettu. Nyt vain on kyse siitä, kuinka 

taiteen monialainen ja sektorirajat ylittä-

vä toiminta jalkautetaan käytäntöön.

Hyvänä esimerkkinä arkiympäristön 

vaikutuksesta hyvinvointiin on taiteen 

käytön lisäksi puurakentaminen tai puun 

käyttö sisustuksessa. Puupuhuu sivustol-

la esitellään Wood for Good -tutkimus-

projektia, jossa Luonnonvarakeskuksen 

tutkija Riina Muilu-Mäkelä tutkimusryh-

mineen on tutkinut puun vaikutusta 

ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvin-

vointiin. ”Puun psykologiset vaikutuk-

set olivat tutkimuksessa kiistattomat”, 

Muilu-Mäkelä sanoo. ”Puu sai aikaan sen, 

että negatiiviset tunteet ja ärtyneisyys 

olivat matalammalla tasolla kuin kont-

Hyvinvointia ja elämänlaatua
— TAITEESTA,KÄSITYÖSTÄJAMUOTOILUSTA

TEKSTI HELI KAUHANEN KUVITUS MARKKU METSO

rollihuoneessa. Todennäköisyys sille, että 

koehenkilö oli testin lopussa puuhuoneessa 

vähemmän ärtynyt kuin kontrollihuoneessa, 

oli 97,5 prosenttia.” Sen lisäksi koehenkilöt 

tekivät keskittymistä vaativissa tehtävissä 

hieman vähemmän virheitä puulla sisuste-

tussa huoneessa kuin kontrollihuoneessa. 

Kokemuksen tasolla puu sai koehenkilöiltä 

hyvät arvosanat. He kuvasivat sitä adjektii-

veillä miellyttävä, luonnollinen, kaunis, mie-

lenkiintoinen, iloinen, lämmin, hyväntuok-

suinen. ”Itse pidän tätä jopa tärkeimpänä 

tuloksena puun hyvinvointivaikutuksesta” 

Muilu-Mäkelä sanoo. 

Myös käsitöiden tekemisessä on todettu 

monia hyvinvointivaikutuksia etenkin aivo-

terveyden kannalta. Käsitöiden tekeminen 

tutkitusti rauhoittaa mieltä ja silmä-käsi-yh-

teistyö edesauttaa oppimista. Käsillä teke-

minen on myös ymmärtämistä. Aivotutkija 

Minna Huotilainen kertoi Suomen käsityön 

ystävien juhlaluennolla vuonna 2020, että 

”aivomme ovat kehittyneet niin, että voim-

me tehdä monipuolisia asioita käsillämme 

ja kädet ovat apuna myös ’käsittämisessä’ eli 

monimutkaisten asioiden ymmärtämisessä. 

Kä sien käyttö on ymmärtämisen ytimessä; se 

on älykkyyden käyttöä”, Huotilainen sanoo. 

Kotimainen käsityöosaaminen yhdis-

tettynä muotoiluperinteeseemme on yksi 

kulttuurimme kulmakivistä. Muotoilu tekee 

tuotteesta tai palvelusta hyödyllisen ja ym-

märrettävän. Muotoilu parhaimmillaan ottaa 

huomioon monialaisesti eri lähtökohdat ja 

lopputuloksena silloin syntyy eettisesti, es-

teettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti 

pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen tuote. 

Hyvä muotoilu voi myös olla innovatiivista ja 

ällistyttää ja lähestyä taidetta, joskus raja tai-

teen ja muotoilun välillä on hyvinkin häily-

vä. Joku on todennut, ettei hyvää muotoilua 

huomaa. Mutta toisaalta huonon muotoilun 

kyllä huomaa! Ruokaa laittaessani käteni 

valitsee hienopuusepän huolella työstämän 

puulastan, jota käyttäessäni iloitsen sen 

kauneudesta ja muotoilusta. Tunnen käteen 

sopivaksi mietityn muodon ja näen kauniik-

si patinoituneen puun elävän pinnan. Arjen 

pieniä iloja parhaimmillaan.

Meillä kaikilla on omilla toimillamme 

mahdollisuus edistää sekä omaa että muiden 

hyvinvointia – ja kuvitelkaa mitkä mahdolli-

suudet puulla, käsityöllä, muotoilulla ja tai-

teella onkaan hyvinvoinnin edistäjinä! ■

Kirjoittaja on muotoilija ja aivoterveyden asian-
tuntija ja työskentelee Taiteen edistämiskeskuk-
sessa kulttuurihyvinvoinnin taideasiantuntijana

LUE LISÄÄ ▶ taike.fi/fi/taike-vaikuttaa/ 
asiantuntijapalvelut/kulttuurihyvinvoinnin- 
asiantuntijapalvelut

Inni Pärnäsen teos KETO (2017), Sijaitsee Espoossa Dipolin suuressa neuvotteluhuoneessa.

KUVA: TAIKE/ LARI JÄRNEFELT
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Mikä puu?
KIRJA ESITTELEE luonnonvaraiset puulajimme 
sekä Suomessa yleisesti kasvatettavia ja käytettä-
viä ulkomaisia lajeja. Kirjan avulla puulajin tunnis-
taminen onnistuu sekä kesä- että talviasuisena. 
Puulajien tuntomerkkejä ovat niin lehdet ja neula-
set kuin kaarna, tuohi, kävyt ja marjat.

Kirjassa kerrotaan puuaineen rakenteesta, 
ominaisuuksista ja käytöstä. Siitä selviää, miten 
eri puulajien puuaineet eroavat toisistaan mm. 
värin, kuvioituksen ja kovuuden perusteella. 
Puuanatomiaa hyödynnetään muun muassa tut-
kittaessa vanhoja huonekaluja, rakennuksia tai 
arkeologisia löytöjä.

Kirja sopii jokaiselle metsästä ja puista kiinnos-
tuneille ja sitä voivat hyödyntää mm. puusepät, 
opiskelijat, konservaattorit, biologit ja arkeologit. 

Täysi kattaus puukkotietoa

PUUKON HISTORIA ON laaja ja perusteellinen puukon 
alkuperää ja erilaisia puukkomalleja käsittelevä teos. 
Tieto-Finlandia ehdokkaaksikin aiemmin valittua kirjaa 
varten on tutkittu muun muassa koko Kansallismuse-
on mittava puukkokokoelma sekä keskeinen osa mu-
seon esihistoriallisten veitsien, puukkojen ja väkipuuk-
kojen kokoelmista.

Teoksesta löytyy kuvien ohella valtava määrä 
puukkotietoutta, uusi puukkojen luokitusjärjestelmä, 
aiemmin tuntemattomia puukkomalleja ja puukonval-
mistajia sekä pohdintaa puukon kehitykseen liittyvistä 
teorioista. Puukkojen historiallisia taustoja valotetaan 
katsauksella Suomen kulttuuri- ja taidehistoriaan sekä 
eurooppalaisten teräaseiden ja terästyyppien var-
haishistoriaan. 

Kuvien ja materiaali- ja mitoitustietojen avulla voi-
daan tarkstella erilaisten puukkomallien teknisiä ja es-
teettisiä ominaisuuksia tai vaikkapa valmistaa tietystä 
mallista jopa tarkka kopio.

Anssi Ruusuvuori on arkkitehti, tietokirjailija ja 
puukkoseppämestari ja Suomen veitsentekijöiden 
killan varapuheenjohtaja. Hän on kirjoitustyönsä 
ohella toiminut mm. Fiskarsin puukonrakennuksen 
SM-kilpailujen tuomaristossa, Suomen ensimmäisten 
puukkoseppämestarikoulutusten luennoitsijana ja 
arvioijana sekä kansainvälisen Helsinki Knife Shown 
näyttelyvastaavana.

Anssi Ruusuvuori on vuosien saatossa kerännyt 
myös merkittävän historiallisten puukkojen kokoel-
man. HG

LUE

PUUKON HISTORIA
Anssi Ruusuvuori
readme.fi, 2022 

TUNNISTA PUU  

JA PUUAINE

Kerttu Pellinen,  
Kurt Fagerstedt, 
Pekka Saranpää,  
Tuuli Timonen

Metsäkustannus 2016

KLASSIKKO

Ajan ja ihmisen kuva
OLOF OTTELININ AINUTLAATUINEN näyttely esit-
telee hänen suunnittelufilosofiaansa ja ansiokasta 
uraa sisustusarkkitehtina, huonekalusuunnittelijana 
ja Stockmannin sisustusosaston taiteellisena joh-
tajana.  Näyttelyssä esillä on Ottelinin sisustuskoh-
teita ja Keravan Puusepäntehtaalla valmistettuja 
huonekaluja ja samalla piirretään kuvaa ajasta ja 
ihmisestä lempeästi kodin ja elämän läpi katsottuna. 
Ottelin suunnitteli huonekaluja aikana, jolloin suo-
malaiset vasta opettelivat sisustamaan. Hänet tun-
nettiin myös lelumuotoilijana ja taitavana piirtäjänä. 

OLOF OTTELIN  — Sisustusarkkitehti ja muotoilija 
Keravan Sinkka taide- ja museokeskus  
1.2.–16.4.2023

LUE LISÄÄ ▶ sinkka.fi

METSÄTÖITÄ-NÄYTTELY ON Merja Palinista, 
Nina Ruokosesta ja Helena Vaarista koostu-
van muotoilijaryhmän yhteinen matka suo-
malaiseen metsään.

Kipinä Metsätöitä -näyttelyn syntyyn on 
ollut suru ja huoli metsien tuhoutumisesta ja 
luonnon monimuotoisuuden katoamisesta. 
Näyttelyn teokset tarkastelevat yhteyttäm-
me luontoon ja sen merkitystä kunkin oman 
taiteellisen työskentelyn lähtökohtana.

Kun havahdumme oman elämämme riip-
puvuuteen meitä ympäröivästä maailmas-
ta, vastuu, kiitollisuus ja tarve aktiiviseen 
huolenpitoon planeettaamme kohtaan kas-
vaa. Metsät ja koko maapallon monilajinen 
elonkirjo ovat elämämme perusta. Suomen 
vanhoista luonnontilaisista metsistä on jäl-

jellä enää muutama prosentti ja lähes 80 
% metsiemme luontotyypeistä on arvioitu 
uhanalaisiksi.

Näyttelyn missio on olla mukana puolus-
tamassa viimeisiä vanhoja metsiämme. Se 
rohkaisee positiiviseen aktivismiin – yhdes-
sä toimimalla ylläpidämme elämää rakenta-
vaa toivoa ja hyviä asioita tapahtuu.

Näyttelyssä on esillä taideteollisen 
suunnittelijan Merja Palinin tekstiili- ja pin-
tasuunnittelua, kuvataidekasvattaja ja teks-
tiilitaiteilija Nina Ruokosen video- ja valoku-
vateoksia, tekstiilitaiteilija ja käsityömestari 
Helena Vaarin kirkko- ja taidetekstiilejä. Li-
säksi näyttelyssä ovat mukana äänitaiteilija 
Kirsi Ihalainen sekä videotuottaja Tuomas 
Ikonen.

KOE

NÄE

Muotoilija Yrjö Kukkapuro 
90-vuotisjuhlavuonna järjestettävä  
Taikahuone -näyttely nostaa 
Kukkapuron tuotannon rinnalle  
hänen suuren, pitkäaikaisen 
innoittajansa – taiteen.

EMMAN VUODEN 2023 päänäyttely esitte-
lee suomalaisen muotoilun pitkän linjan 
vaikuttajan, Yrjö Kukkapuron, värikästä, 
mielikuvituksellista ja kokeellisia muotoja 
hyödyntävää tuotantoa. Yrjö Kukkapuro – 
Taikahuone -näyttely nostaa Kukkapuron 

tuotannon rinnalle hänen suuren ja pitkäai-
kaisen innoittajansa – taiteen. Kukkapuron 
tuotannon yhteydet moderniin ja postmo-
derniin taiteeseen nousevat vahvasti esiin 
näyttelyssä, jossa kalusteet ja prototyypit 
asettuvat katsojan mielikuvitusta ruokki-
vaan vuoropuheluun taideteosten kanssa. 

Kukkapuron luovuus, leikkisyys ja ko-
keellisuus on toiminut myös näyttelyn 
arkkitehtuurin innoittajana: Kantavana 
ajatuksena on Kukkapuron 1980-luvulla 
kehittelemä taikahuoneen (Magic Room) 

konsepti.
Mukana näyttelyssä on Kukkapuron ta-

varamerkiksi muodostunut ikoninen Karu-
selli-tuoli, mutta myös kokeellisia mallikap-
paleita ja anonyymejä konttorikalusteita. 

EMMAssa Kukkapuron kalustesuunnit-
telu saa rinnalleen samanhenkistä ennak-
koluulotonta, värikästä, muodoilla ja mate-
riaaleilla leikittelevää taidetta. 

Osa näyttelyyn valituista taiteilijoista 
on Kukkapuron läheisiä ystäviä, osa muu-
ten häntä inspiroineita. Näyttelyssä näh-
dään mm. Airi Snellman-Hännisen, Matti 
Kujasalon, Lars-Gunnar Nordströmin, Silja 
Rantasen ja Osmo Valtosen teoksia, joista 
valtaosa on kuratoitu EMMA-kokoelmasta. 
Teoksia on myös Yrjö Kukkapuron vaimolta 
Irmeli Kukkapurolta (1934–2022), joka sai 
puolisonsa kiinnostumaan graafisesta tai-
teesta eritoten 1980-luvulla. Osittain Irme-
lin vaikutuksesta syntyivät ”tatuoidut tuo-
lit”, joiden istuinosa ja selkänoja on kuvioitu 
silkkipainotekniikalla ja joissa Kukkapuro on 
tehnyt yhteistyötä graafikoiden kanssa.

YRJÖ KUKKAPURO - Taikahuone 
EMMA – Espoon modernin taiteen museo  
28.1.2023 – 21.5.2023

LUE LISÄÄ ▶ emmamuseum.fi

Status-tuoli syntyi 
osana Svenska 
handelshögsko-
lan eli Hankenin 
sisustuskokonai-
suutta. Kätevä ja 
tyylikäs tuoli oli 
Ottelinin vastaus 
Annikki ja Ilmari 
Tapiovaaran 
DOMUS-tuoliin ja 
ajan trendeihin. 

METSÄTÖITÄ 
Kimmo Pyykkö taidemuseo, Kangasala 
28.1.2023 – 21.5.2023

LUE LISÄÄ ▶ kimmopyykkotaidemuseo.fi

Matka metsään

Muotoilua taikahuoneesta
NÄE
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Millä pönkitä Pisa pystyyn?
MARKO VARJOS

Koulutusasioissa yksi puheenaihe on ollut ylitse mui-
den viime aikoina: Pisa-menestys. Suomen Pisa-tu-
lokset ovat laskeneet dramaattisesti ja me olemme 

pudonneet huipulta alaspäin rutkasti. Syitä etsitään ja niitä 
on varmasti monia yksittäisiä ja hankalasti hahmotettavia. 
Jos asia olisi yksinkertainen, olisi se jo ratkaistu.

Pisa mittaa peruskoululaisten taitoja. Toisella asteel-
la ei ole vastaavia kansainvälisiä testejä. Lukiopuolella on 
yo-kirjoitukset, mutta ammatillisella puolella ei ole mitään 
valtakunnallista tai kansainvälistä vertailua. Samat oppilaat 
kuitenkin siirtyvät peruskoulusta toisen asteen opiskelui-
hin, eikä Pisa-tuloksien lasku voi olla heijastumatta myös 
seuraavaan koulutustasoon.

Yritysten suunnalta kuuluukin säännöllisesti, ettei am-
matillisista opinnoista harjoitteluun tai töihin tuleva osaa 
riittävästi ammattinsa sisältöä. Kauhistellaan sitä, ettei tun-
neta edes perustyökaluja tai osata kelloa eli tulla ja mennä 
sovituissa aikatauluissa. Eikö siellä koulussa opeteta mi-
tään?

Opetetaan ja opiskellaan kyllä; kaikilla niillä oppilaitok-
sen resursseilla ja oppilaan valmiuksilla, joita on käytettä-
vissä. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että resursseja on leikattu 
rankalla kädellä samaan aikaan kuin yhteiskunta ja työelä-
mä monimutkaistuvat jatkuvasti.

Yhtälö on tuhoisa. Osaavia ammattilaisia ei ehkä ole 
muutamaa enempää luokallaan siinä vaiheessa, kun koulu 
loppuu. Eikä huipputyyppikään ole valmis. Hänellä on par-
haimmillaan peruskäsitys asioista ja taito oppia nopeasti 
lisää.

Oppimista on siirretty työpaikoille runsaasti. Tämä tar-
koittaa juuri sitä; merkittävä osa oppimisesta tapahtuu ny-
kyään työpaikoilla. Tähän on kaksi syytä: ne niukentuneet 
resurssit sekä se, että monimutkaistuvan työelämän kaikkia 
tarpeita ei ole mahdollista opiskella keskitetysti koulussa. 
Enää ei tarvita yhden taidon omaavia työntekijöitä vaan 
ammattilainen on moniosaaja, joka hioutuu ammattiinsa 
työn myötä.

Keski-Euroopan perinteinen oppisopimusmalli vastaa 
tähän tarpeeseen osittain hyvin. Siellä vastuu on yrityksis-

sä ja oppilaitosmaailma on tukena. Yritys tekee sopimuksen 
oppimisesta suoraan ammattilaiseksi haluavan kanssa ja 
näin varmistetaan, että yritykseen on tulossa juuri sellainen 
tyyppi, mitä yritys hakee.

Haittapuolena saattaa olla liian kapea ammattitaito, jos 
yrityksessä ei ole laajaa kirjoa työtehtäviä opiskeltavaksi. 
Tätä torjutaan mm. sillä, että vastavalmistunut lähetetään 
muualle töihin ja tilalle otetaan jossain muussa yrityksessä 
oppinsa hankkinut. Näin saadaan uutta tietotaitoa yrityk-
seen eikä aleta pyöriä vain oman osaamisen ympärillä.

Suomessakin on otettu isoja harppauksia oppisopimus-
tyyppiseen suuntaan. Viisaat yritykset ovat tämän sisäis-
täneet ja panostavat työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen 
vahvasti. Nämä yritykset saavatkin parhaat ammattilaiset 
riveihinsä. Tämä on yksi avaintekijöistä. Yrityksen kannattaa 
satsata koulutukseen menestyäkseen kilpailussa niukkene-
van ammattityövoiman tarjonnasta.

Puhdas oppisopimuskin on ollut pitkään mahdollinen 
väylä, mutta oppilaitoksiin pohjautuva malli on silti pysy-
nyt suositumpana. Sille on vastaisuudessakin perustelunsa. 
Oppilaitoksessa opitaan monenlaisia perustaitoja, jotka ei-
vät välttämättä edes suoraan näy työpaikalla.

Yksi merkittävä seikka on jatko-opintokelpoisuus. Opis-
kelu sisältää yhteisiä aineita niin, että jokaisella valmistu-
neella on oikeus jatko-opintoihin korkea-asteella. Kaikki 
eivät ehkä siihen ole heti valmiita eivätkä kaikki sitä myös-
kään koskaan halua. Yksilön ja yrityksenkin kannalta tosi-
asiallinen mahdollisuus korkea-asteen opintoihin on silti 
vaalimisen arvoista. Yritykselle voi olla kullanarvoinen asia, 
että ammattilainen voi täydentää taitojaan myöhemmin.

Mitä Suomessa sitten pitäisi tehdä? Avain menestyk-
seen on muuttuvan maailman mukana pysyminen. Nuoret 
ovat loppujen lopuksi samanlaisia kuin mekin silloin joskus. 
Tulevia ammattilaisia.

Kirjoittaja   — puuseppämestari ja lehtori, on puusepänalan opetta-

ja ammattikoulussa ja mm. valmentaa kilpailijoita kansainvälisiin 

ammattitaidon kilpailuihin. Hän on valmistunut kaikilta mahdolli-

silta koulutusasteilta paitsi ammattikoulusta. Se jäi kesken.

Palstalla vierailevat puualan ammattilaiset ja osaajat.

RAKENNEVIAT PUUSSA
Puussa esiintyvät rakenneviat vaikuttavat materiaalin lujuuteen.

Oksat ovat epäsäännöllisyyttä puu-
aineksessa ja niiden syysuunta 
on kohtisuorassa puun syysuun-

taan nähden, joten ne alentavat puun lu-
juutta.

Pienikin vinosyisyys heikentää puun lu-
juutta, koska puun solukkojen suunta poik-
keaa rungon yleisestä syysuunnasta. 

Nuorpuu sijaitsee puun ytimessä. Sillä 
on alhainen tiheys, joten se on heikompaa 
kuin tavallinen puuaines. Mutta kuusen 
nuorpuuta pidetään kuitenkin laadukkaana, 
koska se on tiheää.

Kun puun runko kasvaa jostain syystä 
kaltevaan asentoon, pyrkii puu oikaise-
maan virhettä pysyäkseen pystyssä. Tällöin 
puu keskittää suurimman osan tyven pak-
suuskasvusta toiselle puolelle ja tätä soluk-

koa kutsutaan reaktiopuuksi tai lylyksi.
Puun poikkileikkauksesta tulee soikea 

ja ydin jää epäkeskeisesti vähemmän kas-
vaneelle sivulle. Lylyinen puu on erittäin 
kovaa ja sen solurakenne on kierteinen. 
Tämän takia lylyinen puu “elää” erittäin 
voimakkaasti sahauksen jälkeen. Lyly onkin 
erittäin suuri virhe sahapuussa. 

Mikro-organismit lahottavat puun lignii-
niä, hemiselluloosaa sekä selluloosaa. Ylei-
siä lahottajia ovat lehtipuiden valkolahotta-
jat ja havupuiden ruskolahottajat.

Sinistäjäsienet sen sijaan eivät heikennä 
puun lujuutta, koska ne eivät tuhoa puuai-
nesta. Ne ovat kuitenkin merkki siitä, että 
puussa saattaa olla lahottajia. Homesienet 
kasvavat vain puun pinnalla eivätkä vaikuta 
puuainekseen mitenkään. HG

TAMMI KASVAA yleisesti koko 
Euroopassa. Suomessa tammi-
vyöhyke kulkee etelärannikolla, 
mutta istutettuna se tulee toi-
meen pohjoisempanakin. 

Metsätammi on ainoa 
Suomessa luonnonvaraise-
na esiintyvä tammilaji. Ah-  
ve nanmaalla yli 1,70m ym - 
pä rysmitaltaan olevat tam - 
met ovat rauhoitettuja.

Tammi kasvaa parhaiten 
tuoreessa, runsasravinteisessa 

metsässä tai lehdossa. Se vaatii 
paljon valoa etenkin varhaisim-
man nuoruusvaiheen jälkeen. 

Voimakkaan paalujuuren ja tu-
kevan juuriston ansioista tammi 
on myrskynkestävä.

Tammikääriäistuhot ja kevät-

hallat ovat tammen uhkaajia eikä 
se siedä seisovaa vettä tai toistu-
vaa kuivuutta.

Tammi voi elää hyvinkin van-
haksi, jolloin sen rungon kaarna on 
syväuurteinen ja oksisto haaroit-
tuu laajalle.

Tammen pinta- ja sydänpuu 
erottuvat hyvin toisistaan. Pin-
tapuu on ohut ja valkeahko. Sy-
dänpuun väri vaihtelee vaalean-
kellertävästä keskiruskeaan ja 
tummenee myöhemmin. Ydinsä-
teet erottuvat selvästi poikkileik-
kauksessa.

Puuaine on lujaa, kovaa, hyvin 
painavaa ja tiheäsyistä. Korkean 
parkkihappopitoisuuden takia 
hyönteiset eivät sitä juuri vauri-
oita. 

KÄYTTÖ 

Tammi on erinomainen kaluste-
puu, joka sopii myös ovien ja ikku-
noiden valmistukseen. 

Tammesta valmistetaan mm. 
viilua, huonekaluja, parkettia ja 
veneitä.

Kovuutensa ja lahoamatto-
muutensa vuoksi tammea käytet-
tiin ennen purjelaivojen raken-
nusaineena. Myös tynnyripuuna 
tammella on ikiaikaiset perinteet.

Välimeren alueella kasvavan 
korkkitammen kaarnasta valmiste-
taan mm. pullonkorkkeja. HG

Latinankielinen nimi ”robur” tarkoittaa voimaa, 
jota suuri tammi todellakin uhkuu. 
TAMMI
Quercus robur

Lehtipuu kasvattaa lylyn kaltevuuden 
yläpuolelle vetosolukoksi, kun taas 
havupuun lyly kehittyy päinvastaiselle 
puolelle ja toimii tukisolukkona
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”Me mentiin kivijalkaan, kun muut me-

nevät nettiin”, naurahti Helakeskuksen 

toimitusjohtaja Ari Pölkky avajaistilai-

suudessa. Showroom ei ole tarkoitettu 

kuluttajille, vaan lähinnä puusepille, ka-

lustevalmistajille, sisustussuunnittelijoil-

le, rakennuttajille, sähköurakoitsijoille ja 

sisustusarkkitehdeille.

Paikan päällä pääsee tutustumaan 

Helatukun ja Helakeskuksen tuotteisiin 

ja palveluihin, KVS Oy:n valaistukseen 

ja sähköön erikoistuneeseen tukkuliik-

keeseen, joka suunnittelee ja toteuttaa 

terveellisiä ja muuntojoustavia valorat-

kaisuja, sekä lisäksi suunnittelupalvelui-

ta tarjoavaan Duuleriin.  Käytännössä se 

tarkoittaa, että rakentamisessa tarvittavat 

helat, laatikot, kiskot, hyllyt, saranat, veti-

met, keittiön ja kylpyhuoneen kalusteet, 

peilit ja säilytysjärjestelmät ja etenkin 

niiden eri tyylit ja mahdollisuudet ovat 

nyt helposti saatavilla ja niihin pääsee 

tutustumaan. Suunnitteluapua on tarjol-

la ja tuotteet voi noutaa kätevästi show-

roomin tiloista. Paikalla on sovittaessa 

asiantuntija, joka kertoo tuotteista enem-

män. Aluemyyjät voivat käyttää tilaa 

myös asiakastapaamisissa. TU

Sahat takoivat viime vuonna hurjaa 
kasvua, nyt tulevaisuus huolettaa
VIIME VUODEN TOINEN kasvuveturi tuli puun sahauksesta, höyläyksestä ja kylläs-

tyksestä, jossa liikevaihto koheni keskimäärin kolmanneksen edelliseen vuoteen 

verrattuna. Menestyksekkäin toimiala oli jätteen ja romun tukkukauppa, jossa 

parhaimmat yritykset takoivat jopa yli 200 prosentin kasvulukemia. 

Toimialaansa nopeammin kasvoi Luvian Saha Oy, jonka liikevaihto harppasi 

vuoden 2020 noin 75 miljoonasta eurosta yli 116 miljoonaan euroon. Lisäarvoa on 

kasvatettu lisäämällä puun jalostusarvoa. Jalostetun tuotannon osuus on noin 15 

prosenttia. Vuosittain Luvian Saha on jatkojalostanut sahatavaraa noin 40 000–50 

000 kuutiota.

Myös Haminassa toimivan ruotsalaisen Södra Woodin viime vuosi oli menes-

tyksekäs. Britanniaan ja Irlantiin puuta vievä yritys oli Kymenlaakson suurin yh-

teisöveron maksaja lähes 68 miljoonan liikevaihdollaan. 

Tulevaisuutta voi olla silti vaikea ennustaa, sillä kuluttajien luottamus raken-

tamiseen, korkea inflaatio, energiakustannusten nousu ja Venäjän aloittama sota 

Ukrainassa tuovat epävarmuutta alalle. 

Suomalainen sahateollisuus joutuu varautumaan synkempiin aikoihin tilan-

teessa, jossa menestyminen on tullut tutuksi. Kaksi viime vuotta ovat olleet sa-

hoille jopa erittäin hyviä, joten sahoilla on pystytty tekemään investointeja, jotka 

ovat parantaneet sahojen kilpailukykyä. Myös suomalaisen sahatavaran kova ky-

syntä ulkomailla ja lisääntynyt puurakentaminen ovat nostaneet suomalaiset sa-

hat huipputuloksiin. Sahateollisuus ry:n mukaan sahatavara on Suomen neljän-

neksi suurin vientituote. Sahalaitokset sijaitsevat usein pienillä paikkakunnilla ja 

niiden alueellinen sekä paikallinen merkitys on suuri. TU

Tuulivoimatuotanto 
kasvoi 41 prosenttia 
viime vuonna

ENERGIATEOLLISUUDEN sähkötilas-

tojen mukaan suomalaisen tuulivoi-

man tuotanto kasvoi viime vuonna 

41 prosenttia edelliseen vuoteen 

verrattuna. Vuonna 2022 Suomen 

sähkönkulutuksesta katettiin tuuli-

voimalla 14,1 prosenttia.

Suomen tuulivoimalat tuot-

tivat vuoden 2022 aikana 11,5 te-

rawattituntia (TWh) sähköä. Koko 

Suomen sähkönkulutus oli vuoden 

aikana reilu 80 TWh ja tuulivoi-

malla tästä katettiin 14,1 prosenttia. 

Sähköntuotannosta katettiin tuuli-

voimalla 16,7 prosenttia. 

Tuulivoimatuotannon määrä 

kasvoi peräti 41 prosentilla edelli-

seen vuoteen verrattuna. Vuoden 

2022 aikana rakennettiin ennätys-

määrä tuulivoimaloita (2 430 MW, 

437 kpl), joiden tuotanto tulee nä-

kymään suurelta osin vasta vuoden 

2023 tuulivoimatuotannon määräs-

sä. Rakenteilla olevien tuulivoima-

hankkeiden perusteella tiedetään, 

että vuoteen 2028 mennessä tuuli-

voima kattaa vähintään 28 prosent-

tia Suomen sähkönkulutuksesta.

Joulukuussa 2022 julkaistun 

Energiateollisuuden Energia-asenteet 

-kyselyn mukaan peräti 82 prosent-

tia suomalaisista haluaa lisää tuu-

livoimaa Suomeen. Suomalaisten 

mielestä poliittisen päätöksenteon 

tärkein tavoite onkin Suomen ener-

giaomavaraisuuden kasvattaminen. TU

Awutekilla uusi 
toimitusjohtaja

SYKSYLLÄ 2022 ALOITTI uutena toimi-

tusjohtajana Pekka Rasanen. Rasaselle 

Awutek on tuttu paikka. Hän on ollut 

talossa jo 25 vuotta. 

”Tähän oli helppo tulla, sillä ala, asi-

akkaat, koneet ja henkilökunta ovat tut-

tuja”, Rasanen sanoo. Toimitusjohtajan 

tehtävien ohella Pekka Rasanen jatkaa 

edelleen myös keskeisten päämiesten 

yhteyshenkilönä kehittäen edelleen yh-

teistyötä heidän kanssaan. ■

HTF Group avasi Showroomin Turkuun
HTF Group Oy, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelujaan ja 
tuotteitaan, avasi helmikuun alussa Turun keskustaan showroomin.

Ari Pölkky ja Mika Hautaniemi toivottavat suunnittelijat 
tervetulleeksi Showroomiin Turussa.
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JOKO SINULLA ON OSASTO PUU 2023 -MESSUILLE?
WWW.PUUMESSUT.FI

Pohjoismaiden tärkeimmät puualan messut järjestetään jälleen 4 vuoden tauon jälkeen.
Puumessut yli 30 vuotta puuteollisuuden ytimessä 

90 % näytteilleasettajista pitää messuja hyvänä alan tapahtumana

OSASTOPAIKAT NYT VARATTAVISSA!
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1. Busch Vakuumteknik Oy 
Busch- tyhjiöpumput  
ja -järjestelmät 
Sinikellontie 4, 01300 VANTAA 
p. +358 9 774 6060 
info@busch.fi 
www.buschvacuum.com/fi

2. Carlo Casagrande & Co Oy
Huonekalu- ja kalusteteollisuuden 
komponentit ja tarvikkeet
Opus Business Park/Opus 1
Hitsaajankatu 24, 00810 HELSINKI
p. +358 9 755 131
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

3. Delmac Oy
Puuntyöstökoneet, pintakäsittely-  
ja purunpoistolaitteet
Mäntykatu 4, 15150 LAHTI 
p. +358 500 35 4150 
jukka.pelkonen@delmac.fi 
www.delmac.fi

4. EJ Hiipakka Oy
Hiipakka kalusteet  
- Sinun kotiasi ajatellen
Teollisuustie 1, 66300 JURVA 
p. +358 20 768 9500 
info@ejh.fi 
www.hiipakka.net

5. Emeri Oy
Jalopuuviilut, jalopuusahatavarat 
liimapuulevyt, venevanerit
Sementtitehtaankatu 1, 04260 KERAVA 
p. +358 103 374 510 
niklas@emeri.fi 
jouni@emeri.fi

6. Helakauppa.com
D line ja Essem Design –tuotteiden sekä 
KulturBeslag –perinnehelojen maahantuoja
Hämeentie 20, 00530 HELSINKI 
p. +358 9 717 172 
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 
p. +358 29 123 9400 
mail@helatukku.com 
www.helatukku.com

8. Hettich Marketing  
Und Vertriebs Finland
Innovaatiot jokaiseen 
huonekaluympäristöön
Box 139, 15101 LAHTI
Hiojankatu 4, 15520 LAHTI
Risto Heino, +358 403 011 300 
Peter Sandfors, +358 403 011 303 
etunimi.sukunimi@hettich.com 
www.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 
p. +358 3 877 770 
info@hafele.fi 
www.hafele.fi

10. Hollolan Viilu ja laminaatti  Oy
Materiaalit ja pinnat sisätiloihin  
mittatilauksena
Tiiriskankaankuja 4, 15860 HOLLOLA
p. +358 3 874 340 
info@hvloy.com 
www.hvloy.com

11. Innomac Oy
Puuntyöstökoneet, alumiinintyöstökoneet 
sekä laitteet pintakäsittelyyn ja bioenergian 
hyödyntämiseen Innomacilta.
Linkkikatu 12, 21100 NAANTALI 
p.+358 2 777 650 
info@innomac.fi 
www.innomac.fi

12. Kiinnike-Heinonen Oy 
BeA -kiinnitystyökalut ja ratkaisut ammatti-
käyttöön.
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI 
p. +358 6 232 1043 
hannu.heinonen@kiinnike-heinonen.fi 
www.kiinnike-heinonen.fi

13. Kujakon Oy
Laitteet sahatavaran jatkojalostukseen
Käyntiosoite: Ahjotie 3 
62900 ALAJÄRVI 
Jouni Kujala, +358 400 883 032 
jouni.kujala@kujakon.fi 
www.kujakon.fi

14. Marron Wood Finland Oy
Jalopuuraaka-aineiden ja 
massiivitasojen maahantuonti
Laatikkotehtaankatu 3b, 15240 LAHTI
Toimitusjohtaja:  
Juha Suninen, +358 50 500 2528 
Myynti: 
Jarmo Aalto, +358401375959
Mikko Avikainen, +358401868586
etunimi.sukunimi@marronwood.com
www.marronwood.com

15. Metaldet Oy
MD 500 - kotimaiset metallinilmaisimet
Siirtoväentie 4, 08700 LOHJA 
p. +358 400 857 134 
jarno.pennanen@metaldet.fi
www.metaldet.fi

16. Novowood Oy Ltd
Jalopuiden, viilujen ja puupohjaisten levyjen 
sekä liimapuulevyjen maahantuonti, myynti 
sekä aihiointi- ja sahauspalvelu.
Tiiriskankaantie 3, 15860 HOLLOLA
Jarkko Puska, +358 207 209 404 
jarkko.puska@novowood.fi 
Antti Järvelä, +358 207 209 402 
antti.jarvela@novowood.fi 
Jyrki Pyysalo, +358 207 209 405 
jyrki.pyysalo@novowood.fi 
info@novowood.fi 
www.novowood.fi

17. Olperic Oy
Suodatinlaitteistot, keskussiivouslaitteis-
tot, tarvikkeet, asennukset ja konesiirrot
Seppäläntie 41 
16630 Tennilä, HOLLOLA 
p. +358 44 977 1810 
olli.rintala@olperic.fi 
www.olperic.fi

18. Ovi-Hollola Oy
Hienosahatut listat, profiililistat,  
kalusteovet, levytuotteiden jatkojalostus  
ja muut puusepäntyöt. 
Televisiotie 5, 15860 HOLLOLA 
myynti@ovihollola.fi 
Mikko Sinivaara, +358 40 620 9805
Keijo Kytö, +358 45 862 1566 
Heta Nihtilä, +358 40 635 0600
Jari Hostikka, +358 40 550 3116
Mervi Aaltonen, +358 40 126 4137
www.ovihollola.fi

19. Ovin Oy
Kalusteovet ja tasot ammattilaisille
Teollisuustie 16, 98120 KEMIJÄRVI 
p. +358 8 810 0700 
ovin@ovin.fi 
Juha Peltoniemi, +358 50 401 5191
www.ovin.fi

 

20. Pallas-Wood Oy
Kattava valikoima laadukkaita tuotteita 
puusepänteollisuuden ja kalustealan  
yritysten tarpeisiin.
Vipusenkatu 8 A, 15230 LAHTI 
p. +358 3 751 1700 
pallas-wood@pallas-wood.fi 
www.pallas-wood.fi

21. Passimo oy
Puunjalostuslaitteet
Särkipadontie 5b, 62900 ALAJÄRVI 
p. +358 400 353 167 
Timo Myllyaho, +358 400 565 154  
Jesse Myllyaho, +358 45 111 0726  
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
p. +358 20 771 30 
info@projecta.fi
www.projecta.fi

23. Oy Puucomp Ab
Paloturvalliset sisustus- ja  
akustiikkalevyt sekä rimaelementit
Asemakatu 12, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI 
p. +358 10 4222 360 
info@puucomp.fi 
www.puucomp.fi

24. Puusepäntehdas Mikko Ruhberg Oy
Yrityksemme uusin tuotantoteknologia 
palvelee joustavuutta ja laatua. Olemme 
erikoistuneet massiivipuutuotteisiin.
Koksikatu 4, 15170 LAHTI
p. +358 500 494 622
mruhberg@mruhberg.fi 
www.ruhberg.fi

25. Oy Rehau Ab
Reunanauhaekspertti, laaja valikoima 
reunanauhoja tavallisimpien levy-/laminaat-
tivalmistajien levyihin/laminaatteihin.
Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA
p. +358 9 8770 99 00 
helsinki@rehau.com 
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!
Käpälämäenkatu 22, 11710 RIIHIMÄKI 
p. +358 19 7421 
Info.koneosasto@rtv.fi 
www.rtv.fi/toimipaikat/rtv-riihimaki-kone-ja-pin-
takasittelyosasto/

28. Suomen Helakeskus Oy
Helojen ja kalustetarvikkeiden maahan-
tuontiin, myyntiin ja palveluihin erikoistu-
nut yritys.
Porttivahti 3, 60100 SEINÄJOKI
p. +358 10 4724 720 
Rekkaväylä 7, SEINÄJOKI

Ari Pölkky, +358 40 0875 226
Marko Ojaniemi, +358 40 7086 270 
myynti@helakeskus.fi 
www.helakeskus.fi

29. Oy Sawcenter Ab 
Pitkänlinjan toimija sahateollisuuden, puun-
jalostuksen ja bioenergian sektoreilla. 
Billskogintie 23, 02580 SIUNTIO 
p. +358 20 7590 990
info@sawcenter.fi

joakim.lund@sawcenter.fi
jani.haapamäki@ sawcenter.fi
pasi.putkonen@sawcenter.fi

Terähuolto Lappeenranta:
Tukkikatu 5, 53900 LAPPEENRANTA 
Juha Dillström, +358 05 410 0732 
sawmillservice@sawcenter.fi

 Vanterä Oy
Teräkuja 7, 39700 PARKANO 
Kari Nilosaari, +358 400 358 752 
kari.nilosaari@vantera.fi 

Jyväskylän terähuolto oy
Kiilatie 7, 40320 JYVÄSKYLÄ
Jouni Rummakko, +358 20 7590 994 
jouni.rummakko@sawcenter.fi 
www.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 
p. +358 29 006 270

asiakaspalvelu@teca.fi 
www.teca.fi

31. TJ-listat Oy
Sidelistat keittiökalusteteollisuuteen  
50 vuoden kokemuksella.
Elementtitie 13, 41160 TIKKAKOSKI 
p. +358 400 644 360 
tapio.koivukoski@tj-koivukoski.fi 
www. tj-Listat.fi
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32. Oy Skandinaviska Träimport Ab
Puuta ympäri maailmaa  
jo puoli vuosisataa.
Laakerikatu 16, 15700 LAHTI 
p. +358 3 882 510 
Terhi Hietanen, +358 400 498 490 
Patrik Skärström, +358 400 179 670 
Harri Hanski, +358 400 347 271
Sari Vilen, +358 400 163 533 
etunimi.sukunimi@traimport.fi 
www.träimport.fi

33. USNR Oy
Puuntyöstö- ja sahakoneet 
Mestarintie 3, 01730 VANTAA
p. +358 10 328 8820
Jani Myyryläinen, +358 44 5555 072
jani.myyrylainen@usnr.com 
www.usnr.com

34. Vaasan Kuljetuskanavat Oy 
Puru- ja pölynpoistojärjestelmät 
Lämpölaitokset. Materiaalin siirto-  
ja käsittelyjärjestelmät
Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI 
p. +358 20 7815 300 
info@vkkgroup.fi 
www.vkkgroup.fi

35. Vertex Systems Oy
Suunnitteluohjelmistot keittiö- ja kaluste-
valmistajille.
Vaajakatu 9, 33720 TAMPERE 
P. +358 40 500 5925 
petri.rinta-opas@vertex.fi 
www.vertex.fi
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