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ilmesTymisaikaTaulu 2018

nro ilmestyy varaukset aineisto

1/2018 1.2. 11.1. 17.1.
2/2018 1.3. 8.2. 14.2.
3/2018 6.4. 16.3. 22.3.
4/2018 11.5. 20.4. 26.4.
5/2018 14.6. 24.5. 30.5.
6/2018 27.8. 6.8. 10.8.
7/2018 27.9. 6.9. 12.9.
8/2018 22.10. 1.10. 5.10.
9/2018 22.11. 1.11. 7.11.
10/2018 20.12. 29.11. 5.12.

puumies
Puun käytön kehittämisessä 
ihminen keskiöön

i hminen asetetaan kehittämistoimissa usein keskiöön, kuten esimer-
kiksi SOTE-uudistuksessa. Mitä sillä oikeasti tarkoitetaan? Ja pitäisi-
kö ihminen eli käyttäjä huomioida puurakentamisen edistämisessä 
ja miten?

valtioneuvoston puurakentamisen ohjelma haluaa edistää puuraken-
tamista siten, että puurakentamisen osaaminen ja tuotteet ovat kansain-
välisesti kilpailukykyisiä. Se tarkoittaa siis sitä, että vientitoiminta on mah-
dollista ja kannattavaa. Tärkeinä osa-alueina kehittämisessä ovat teollinen 
puurakentaminen sekä julkiset hankinnat. 

Lisäksi ohjelmassa tavoitellaan rakennuskantaan sitoutuvan hiilen mää-
rän kasvattamista. Se tarkoittaa siis sitä, että rakennuskanta toimisi hiili-
nieluna ja tukisi Suomen tavoitteita hiilineutraaliudelle vuoteen 2045 men-
nessä. Hiilineutraalius on laskennallista päästöjen ja nielujen tasapainoa.

Eli kansainvälistä kauppaa, teollista puurakentamista, hankintaosaami-
sen kehittämistä ja hiilinieluja tavoitellaan. Ovat kovin kaukana ihmisen 
keskiöön laittamisesta. Muita ohjelmia ja tavoitteita mitä ympäristöministe-
riössä tällä hetkellä pyörii ovat mm. kestävän kaupunkikehityksen ohjelma, 
vähähiilisen rakentamisen ohjelma ja terveelliset tilat 2028 –ohjelma. Vii-
meisin näistä on käyttäjien tarpeista noussut – tarvitaan terveellisempiä ja 
turvallisempia kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia tiloja. 

puurakentamisen edistämisohjelman ja puutuotealan pitäisi miettiä käyt-
täjälähtöisyyttä kehittämistoimenpiteissään, rakennettaessa tiloja tai teh-

täessä rakentamisen tuot-
teita käyttäjille, joita ovat 
työntekijät, asukkaat, asiak-
kaat, asiakkaiden asiakkaat 
jne. Teollisen puurakenta-
misen ja esivalmistuksen 
kehittyessä on mahdollista 
suunnata suunnittelupanos-
ta esim. asuntosuunnitte-
luun tai lisäarvon luomiseen 

rakennesuunnittelulla tai muulla tavoin kehittää käyttäjän hyvinvointia. 
Tärkein asia kuitenkin on varmistaa ihmisten tarpeista tärkeimpien to-

teutuminen eli turvallisuus ja terveellisyys. Ja samalla antaa kuluttajille va-
linnanvapautta valita puu myös kerrostalojen ja koulujen rakennusmateri-
aaliksi. 

Ihminen ei ole ollut keskiössä puurakentamisen edistämisohjelmassa, 
mutta nyt olemme yhdessä puu- ja rakennusalan toimijoiden kanssa suun-
nittelemassa toimenpiteitä vuosille 2019 ja 2020, joiden kohderyhminä 
ovat tilojen, rakennusten ja tuotteiden loppukäyttäjät. Heitä voisi kutsua 
myös kuluttajiksi. 

Suunnitelmissa on toimenpiteitä, joissa tuodaan esille hy-
viä uutisia puutuoteteollisuudesta, hyviä ammatteja 
puurakentamisen arvoketjussa, hyviä kotimaisia tuot-
teita puutuoteteollisuudesta sekä hyvää asumista ja 
työn tekemistä puurakennuksissa. Kaikki turvallisia 
ja terveellisiä. Suunnitelmissa on jalkautua maakun-
tiin ensi vuoden alussa isolla railshow’lla ja Heure-
kaan puunäyttelyllä 2020! Tavoitteena on saada kon-
takti kuluttajaan ja kuluttajakansalainen messiin 
puun käytön edistämisessä! 

             petri heino
          Ohjelmapäällikkö
          Ympäristöministeriö

Tärkein asia kuitenkin 
on varmistaa ihmisten 
tarpeista tärkeimpien 
toteutuminen 
eli turvallisuus ja 
terveellisyys.

”



Uutisia

Satavuon koulu – koulu sadaksi 
vuodeksi sadalle oppilaalle

Insinööripuutuotteiden runsas 
kirjo

Lehto Group Oyj rakentaa 
tehokkaasti jo tehtaalla

Oodi avoimuudelle

Asuntomessut: Karjarannassa voi 
asua vauvasta vaariin

Tampereen pikatalot lievensivät 
sodan jälkeistä asuntopulaa

Rakennetaan Puusta vieraili 
Skellefteåssa

Metsäklusterin messutapahtuma 
järjestettiin Helsingissä

Kallion konepaja 100 vuotta – 
Pyörösahojen peruskallio

Junnikkala Oy:lle Suomen 
ensimmäinen TC-kanavakuivaamo

Xylexpo 2018

SCM Group vakiinnuttanut 
asemansa huipulla

Cefla panostaa yhteistyöhön

Arktista puurakentamista

Lasikuutioita Perämeren rannalla

Puumessut – tuunattuna vuoteen 
2019

OSAO – Täsmäkoulutuksella sahalle 

eSaha ja ePuulevy -verkko-
oppimateriaalit valmiina

Osaamisen syventämistä 
SahaTraineessa

Tiedonvälitystä CLT-rakentamisesta 
tutkimushankkeessa

Syntymäpäivät: Levymiestä aina 
tarvitaan

Jyväskylän Seudun Puumiehet 
Hollannissa

Kevätkisat Kuhmossa

Puumiesten lauluja 33: Lännen 
lokari

Kirjat: Puuarkkitehtuuri

Kirjat: Kolmen suuren 
osavuotiskatsaukset puutuotteista

Henkilöuutisia

Metsä Wood: Open Source Wood

metsä Woodin viime vuonna lan-
seeraaman Open Source Wood 
-hankkeen tavoite on nopeuttaa 
puurakentamisen kasvua kau-
punkiympäristöissä. Juuri avattu 
opensourcewood.com on uuden-
lainen yhteistyöalusta rakennus-
alan ammattilaisille. Palvelu on 
ilmainen ja avoin kaikille käyttä-
jille.

Open Source Wood -hankkeen 
on tarkoitus vauhdittaa erityises-
ti tehdasvalmisteisten puuele-
menttien käyttöä rakentamises-
sa. Open Source Wood kerää yh-
teen puuelementtirakentamisen 
innovaatioita kaikkialta maail-
masta ja tuo ne jokaisen saata-
ville.

– Panimme aloitteen liikkeel-
le kesäkuussa 2017 pyytämäl-
lä puurakentamisen ammattilai-
sia jakamaan innovaatioitaan, ja 
olemme todella tyytyväisiä saa-
miemme suunnitelmien mää-

rään ja laatuun”, kertoo Metsä 
Woodin toimialajohtaja Esa Kaik-
konen.

Opensourcewood.com-sivus-
toa voi käyttää monella tavalla. 
Käyttäjät voivat mm. selata Met-
sä Woodin asiantuntijoiden arvi-
oimia elementtejä, moduuleja ja 
komponentteja, jakaa omia inno-
vaatioitaan ja saada niistä palau-
tetta asiantuntijoilta sekä verkos-
toitua muiden puurakentamisen 
ammattilaisten kanssa.

Metsä Wood Award: Metsä 
Wood palkitsee parhaita Open 
Source Wood -alustalla jaettu-
ja elementtisuunnitelmia, joissa 
on käytetty Kerto® LVL -tuotteita. 
Omasta innovaatiostaan voi voit-
taa 5 000–10 000 euroa.

Metsäsektorin nousukausi jatkuu

maailmantalouden kasvu, 
metsäteollisuustuotteiden kas-
vava kysyntä ja kotimaan metsä-
sektorin investoinnit vauhditta-
vat edelleen sellun, sahatavaran 
ja kartongin vientiä. Teollisuus-
puun hakkuissa rikotaan ennä-
tyksiä, ja kotimaisen puun kas-
vava kysyntä nostaa kantohinto-
ja, selviää Luonnonvarakeskuk-
sen (Luke) metsäsektorin suh-
dannetiedotteesta.

Epävarmuutta markkinoiden 
hyvän kysynnän jatkumiselle 
tuovat mahdollisten kauppapa-
kotteiden toteutuminen, Brexit-
neuvotteluiden tulokset sekä 
Italian velkaongelmien ja poliit-
tisen kriisin vaikutusten laajene-
minen euroalueelle.

Sahatavaran vienti Kiinaan 
notkahti alkuvuodesta, mutta 
sen ennakoidaan elpyvän loppu-
vuoden aikana kiinalaisten pu-
rettua varastojaan. Vienti kas-
vaa myös Japaniin ja Pohjois-
Afrikkaan. Kotimaassa sahata-
varan kysyntä lisääntyy hieman 

omakotitalorakentamisen kas-
vaessa.

Suomen sahatavaran tuotan-
non arvioidaan nousevan viime 
vuoden 11,7 miljoonasta kuu-
tiometristä 12,2 miljoonaan 
kuutiometriin tänä vuonna. Hy-
vän markkinakysynnän ansios-
ta myös sahatavaran viennin 
keskihinnan ennakoidaan hie-
man nousevan. Mäntysahatava-
ran vientihinnat nousevat kuusi-
sahatavaran vientihintoja nope-
ammin. Myös vanerin tuotanto 
ja vienti kasvavat, mutta viennin 
keskihinta jää viime vuoden ta-
solle.

Sahatavaran, sellun ja kar-
tongin tuotantojen kasvut li-
säävät metsäteollisuuden puun 
käyttöä tänä vuonna, ja teol-
lisuuspuun hakkuut nousevat 
viime vuoden reilusta 62 mil-
joonasta kuutiometristä yli 64 
miljoonaan kuutiometriin. Koti-
maan puun kysynnän kasvu nos-
taa kuitu- ja tukkipuun kantohin-
toja 3–6 prosenttia. 

Iisveden Metsä Oy investoi tuorelajittelu- 
ja rimoituslaitokseen

heinolan sahakoneet oy ja He-
kotek AS toimittavat yhdessä tuo-
relajittelu- ja rimoituslaitoksen 
Iisveden Metsä Oy:lle. Uusi laitos 
sijoitetaan sahan nykyisen lajitte-
lulaitoksen viereen, ja nykyinen 
laitos alkaa tämän jälkeen toi-
mimaan kuivalajittelulaitoksena. 
Uuden laitoksen kapasiteetti on 
noin 150 000 m3 tuoretta saha-
tavaraa vuodessa.

Lajittelulaitokseen sisältyy 
mm. automaattinen kameralajit-
telulaitteisto, portaattomat kat-
kaisut mahdollistava servovas-
te, yläpuolelta työntävä lajitte-
lukuljetin ja 20 pystylokeroa. Ri-
moitus varustetaan apuhissillä ja 

12 rimakasettia sisältävällä au-
tomaattisella rimanjakelulla. Toi-
mitukseen sisältyy myös rimojen 
varastointijärjestelmä 25 000 ri-
malle.  Riman syöttö on sijoitettu 
niin, että rimoituskoneen hoitaja 
valvoo myös riman syöttöä. 

Heinolan Sahakoneiden sisar-
yhtiö Hekotek toimittaa mm. säh-
köistyksen ja automaation, pö-
lynpoistojärjestelmän ja hakekul-
jettimen hakkurilta hakesiiloon. 
Laitoksen suunnittelu on jo käyn-
nistetty, ja laitos toimitetaan pää-
osin vielä tämän vuoden syksyn 
ja alkutalven aikana. Tuotantoon 
Iisvedellä päästään alkuvuodes-
ta 2019.

▲ Uudet omistajat Markus Erkkonen (vas.) ja Reima Rajala.

R Mokki Oy:n omistajuus vaihtui

Hela-alan pioneeri Reijo Mok-
ki on tyytyväinen saatuaan siir-
rettyä toisen perustamansa tuk-
kukaupan nuorempiin ja osaaviin 
käsiin. – Ensimmäinen helayritys 
myytiin 1985 Panostaja-konser-
nille ja nykyinen 1993 perustet-
tu myytiin nyt, toteaa Reijo Mokki.

Uudet omistajat ovat yrityk-
sessä jo vuosia työskennelleet 
toimitusjohtaja Markus Erkko-
nen ja yrityksen ostopäällikkö 

Reima Rajala. – Jatkamme sa-
maan malliin kuin ennenkin. 
Henkilöstö ja muut päivittäiset 
toiminnot pysyvät ennallaan. 
Omistajuuden vaihto ei tule nä-
kymään asiakkaillemme muuten 
kuin maksuliikenteen uutena tili-
numerona, kertoo Erkkonen.

R Mokki Oy:n palveluksessa 
on 19 henkilöä ja liikevaihto kau-
della 2017 oli noin 8,4 meur. 
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TERÄT JA HUOLTO 
SUOMEN SUURIMMALTA 
TERÄVALMISTAJALTA!

TKM TTT Finland Oy

www.tkmtttfinland.com
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▲ Kuva vastaavan laitoksen katkaisualueelta.
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Aikakauslehtien 
liiton jäsen
Aikakauslehtien 
liiton jäsen

koko puualan lehti – 
kannolta maailmalle

liity nyt jäseneksi

Jäsenmaksu vuonna 2018: 45 € / vuosi, opiskelijat 22,50 €
kysy lisää! puh. 014 215 636 tai raili.korpi@puumies.fi

6/2018 ilmestyy 27.8.
• Teemasivut: metsätalous

• Ilmoitusvaraukset 6.8. Aineistot 10.8.

7/2018 ilmestyy 27.9. 
• Teemasivut: sahateollisuus 

      loGistiikka 

• Ilmoitusvaraukset 6.9. Aineistot 12.9.

seuraavat numeromme:

ilmoitusmyynti  Petri Puttonen
ja aineistot: puh. 040 163 3563, 014 215 653, 
          petri.puttonen@puumies.fi

• Puumiesten Liiton jäsenenä saat  
Puumies-lehden suoraan kotiosoitteeseen

• Voit osallistua koulutuksiin ja opintomatkoille

• Hyödyt alan ammattiverkostosta – saat suoria 
kontakteja ja tuoretta ammattitietoa

Puumiehet ovat myös Facebookissa!
facebook.com/
puumiestenliitto

Nerkoon Höyläämöön PiiMegan 
toiminnanohjausjärjestelmä

metsä Group on perustanut 
uuden innovaatioyhtiön, Metsä 
Spring Oy:n. Yhtiö sijoittaa uu-
siin hankkeisiin yhdessä kump-
paneiden kanssa tavoitteena 
kestävään metsäpohjaiseen 
biotalouteen ja kiertotalouteen 
liittyvien uusien liiketoimintojen 
tunnistaminen ja kehittäminen. 
Uuden yhtiön toimitusjohtajak-
si on nimitetty Metsä Groupiin 
kuuluvan Metsä Fibren tutki-
musjohtajana aiemmin työsken-
nellyt Niklas von Weymarn.

Innovaatioyhtiön portfolioon 
siirtyy ensimmäisenä Metsä Fib-
ren kehittämä tekstiilikuidun 
valmistukseen tähtäävä kon-
septi. Metsä Spring on ryhtynyt 
suunnittelemaan tekstiilikuitua 
sellusta valmistavaa demonst-
raatiolaitosta. Laitoksen kapa-
siteetti olisi noin 500 tonnia 
vuodessa ja se sijoittuisi osaksi 
Metsä Groupin Äänekosken bio-
tuotetehdasta. Investointipää-
tös demonstraatiolaitoksesta 
arvioidaan tehtävän tämän vuo-
den aikana.

Äänekosken biotuotetehtaal-
la hyödynnettävä puuraaka-aine 

synnyttää erilaisia sivuvirtoja ja 
välituotteita, joista tulevaisuu-
dessa voidaan valmistaa arvok-
kaita uusia tuotteita ja palvelui-
ta. Lisäksi alueella valmistettu-
jen lopputuotteiden uudenlai-
nen jatkojalostus tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia. 

Työ- ja elinkeinoministeriön, 
maa- ja metsätalousministeri-
ön, Ääneseudun Kehityksen, 
Keski-Suomen liiton, Varman ja 
Metsä Groupin käynnistämällä 
Plänet B -hankkeella haetaan 
yhteistyömalleja, jossa eri toi-
mialojen ja eri kehitysvaiheiden 
yritykset hyödyntävät yhdessä 
alueen infrastruktuuria ja raa-
ka-ainepohjaa. Hanketta koor-
dinoi konsulttiyhtiö Vision Hun-
ters.

Tällä hetkellä Äänekoskella 
toimii noin tusina teollista yri-
tystä, joiden yhdistävä tekijä 
on puusta tehtävät tuotteet ja 
tuotannon sivuvirroista tuotet-
tu energia. Nykyisen liiketoimin-
nallisen ekosysteemin keskiös-
sä toimii Metsä Groupin biotuo-
tetehdas.

kotkamills lanseerasi uutuuk-
sia muovittomaan pakkauskar-
tonkiperheeseensä. AEGLE® 
Barrier Plus -pakkauskarton-
ki on suunniteltu erityisesti ras-
vaisten ruokien, kolmioleipien, 
leipomotuotteiden ja pakastei-
den pakkausmateriaaliksi. AE-
GLE® -tuotteet voidaan kierrät-
tää tavallisen paperi- ja karton-
kikierrätysjätteen seassa.

ISLA® Duo kuppikartonki on 
puolestaan Kotkamillsin kehittä-
mä ratkaisu kertakäyttökuppien 
kierrätysongelmaan. Se ei sisäl-
lä lainkaan ympäristölle tai ter-
veydelle haitallisia muoveja tai 
vahoja. 

– Maailmalla on valtavat 
kahvikuppimarkkinat. Niiltä on 
kuitenkin puuttunut kestävä ja 
vastuullinen toimija, joka tarjo-
aa muovittomia ja helposti kier-

rätettäviä ratkaisuja. PE-muovil-
la päällystettyjä kahvikuppeja 
voi toki kierrättää, mutta globaa-
listi se on ollut vaikeaa ja teho-
tonta muovin erotteluproses-
sin takia. On hienoa, että näy-
tämme tietä ja toimimme Game 
Changerinä alalla, Kotkamillsin 
toimitusjohtaja Markku Hämä-
läinen linjaa.

Perinteinen kertakäyttöi-
nen kahvikuppi sisältää muovi-
sen barrier -kerroksen, joka es-
tää nesteiden ja rasvojen imey-
tymisen. ISLA® Duo-tuotteissa 
suojakerros on toteutettu vesi-
pohjaisella dispersiopäällystyk-
sellä PE-muovin sijasta. Muovit-
tomuus mahdollistaa, että tuot-
teen helpon kierrätettävyyden 
tavallisessa kartonkikeräykses-
sä ja arvokas puukuitu saadaan 
uudelleen hyötykäyttöön. 

Metsä Group: innovaatioyhtiö, 
demonstraatiolaitos ja Plänet B 

KotkaMills matkalla kohti muovitonta 
maailmaa
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ennerkoon höyläämö hankki käyt-
töönsä höyläykseen ja sahatava-
ran jalostukseen suunnitellun Pii-
Mega® TimberPro -toiminnanoh-
jausjärjestelmän. PiiMega®

TimberPro on suunniteltu tu-
kemaan puun hajoavaa tuotera-
kennetta mahdollistaen puutava-
ran optimaalisen hyödyntämisen. 
Höyläämön toiminnassa tarvitta-
vat ERP-ominaisuudet, kuten hal-
kaisu, höyläys ja pintakäsittely on 
toteutettu TimberPro -järjestel-

mään tukemaan asiakkaan tuo-
tantoa laadukkaiden puutuottei-
den valmistuksessa.

Nerkoon Höyläämö on vuon-
na 1976 perustettu perheyhtiö, 
joka työllistää lähes 40 puualan 
ammattilaista. Puutuotteet höy-
lätään, tarvittaessa katkotaan ja 
pakataan asiakkaan toivomalla 
tavalla. Tuotevalikoimaan kuulu-
vat mm. ulkoverhouslaudat, listat 
ja paneelit raakatavarana tai käsi-
teltyinä lopputuotteina. 

▲ KotkaMills lanseerasi kierrätettävän ISLA® Duo kuppikartongin, 
jossa nesteiden ja rasvojen imeytyminen on estetty vesipohjaisella 
dispersiopäällystyksellä.

•	 Purun-	ja	pölynpoistolaitteistot	teollisuuteen
•	 Keskussiivouslaitteistot
•	 Materiaalinsiirtoputkistot	pölyn-	ja	purunpoistoon
•	 Suodatinmateriaalit	kaikkiin	puuteollisuuden	suodattimiin
•	 Suunnittelu,	asennus	ja	huolto
•	 Puhaltimet,	syklonit,	suodattimet	ja	varaosat

Kysy	lisää,	044-9771810,	olli.rintala@olperic.fi	

www.olperic.fi

BeA Autotec Naulaimet 

hannu.heinonen@kiinnike-heinonen.fi 040 900 1457 

Ison latauskapasiteetin omaavat  
moduulinaulaimet teollisuuden käyttöön 

o e
comcom

Puurakentamisen 
kiinnikkeet   

Rakennusvarmalle tuotantolaitos 
Loviisaan 

rakennusvarma oy on perus-
tanut oman tuotantolaitoksen 
Loviisaan. Uusi, keväällä avattu 
Loviisan tuotantolaitos tuottaa 
alkuun noin 10 000 m2 massiivi-
puuelementtejä vuodessa. Teh-
taan kapasiteetti riittää Raken-
nusvarman koko vuoden raken-
nuskohteiden tarpeiden kattami-
seen. Yritys valmistaa kemikaali-, 
liima- ja muovivapaita massiivi-
puuelementtejä, Varma Luon-
nonpuuta. 

Loviisa valittiin tuotantolai-
toksen sijoituspaikaksi hyvien 

logististen yhteyksien vuoksi. 
─ Lähellä on Kotkan satama, ja 
lisäksi voimme hyödyntää juna-
rataa itään, Rakennusvarman 
toimitusjohtaja Petri Vuokila 
kertoo.

Rakennusvarma hakee kas-
vua myös ulkomailta.

─ Olemme esimerkiksi jo so-
pineet Kiinassa, Rizhaon kau-
pungin kanssa ensimmäisistä 
Varma Luonnonpuusta raken-
nettavista kohteista, Vuokila to-
teaa.

puukone – puuntyöstötapahtu-
ma järjestetään jo yhdeksännen 
kerran neljän puuntyöstöalan am-
mattilaisen toimesta. Awutek, Eu-
rotec, Projecta ja Innomac yhdis-
tävät voimansa tarjotakseen laa-
jan katsauksen tämän hetken 
puuntyöstökoneiden tarjontaan. 

Tapahtuma järjestetään Varsi-
nais-Suomessa 19.–21.9.2018. - 
Tämän parempaa mahdollisuutta 
tutustua alan uusimpiin innovaa-
tioihin ei tule. Usean valmistajan 
uusia koneita nähtävillä samalla 
kertaa ja sen lisäksi nähtävillä on 
satoja käytettyjä koneita, sanoo 
Awutek Oy:n Janne Keskinen. 

Puukone-messuilla pääsee tu-
tustumaan monen valmistajan 
puuntyöstökoneisiin samalla ker-

taa. Yritykset sijaitsevat lyhyen 
etäisyyden päässä toisistaan esi-
tellen toimipaikoissaan tuoteuu-
tuuksiaan.  Tänä vuonna näytte-
lyssä on nähtävillä useita uusia 
koneita eri työstötarkoituksiin, ku-
ten CNC-työstökeskuksia, höylä-
koneita, sahoja, varaosia, pak-
kauskoneita ja monia muita. 

Esillä on pääasiassa puuntyös-
töalan uutuuksia, mutta mukana 
on myös koneita alumiinityöstöön 
ja bioenergiaan liittyen. – Uusien 
koneiden ja laitteiden lisäksi esil-
lä on satoja käytettyjä koneita, joi-
ta pääsee katsomaan samalla ker-
taa, Leskinen jatkaa. Yrityksissä jär-
jestetään myös työnäytöksiä ja osaa 
koneista pääsee itse kokeilemaan 
käytännössä niin halutessaan.

Puukone järjestetään suurempana kuin 
koskaan ennen

KasKi-Konserni on ostanut 
kiertotalousyrityksen Eko-Exper-
tin. Toteutunut yrityskauppa tu-
kee konsernin tavoitetta uuden 
kiertotalousyhteisön rakentami-
sessa.

Pääkaupunkiseudulla ja Var-
sinais-Suomessa toimiva Eko-
Expert on erikoistunut eristei-
den kiertotalouteen sekä ener-
giatehokkuutta ja sisäilman-
laatua parantavien palveluiden 
tuottamiseen. Eko-Expert kier-

rättää ja asentaa eristeitä. Se 
operoi kaikilla villalajeilla: lasi-
villa, kivivilla ja selluvilla. Lisäksi 
yritys tekee suurtehoimurointe-
ja ja eristeiden vaihtoja. 

– Olemme erittäin tyytyväi-
siä kauppaan. Eko-Expert on 
alusta, jonka ympärille on tar-
koitus rakentaa Suomen johta-
va rakennusmateriaaleihin kes-
kittynyt kiertotalousyhtiö, kertoo 
konsernin toimitusjohtaja Matti 
Kaski.

Eko-Expert osaksi Kaski-konsernia 
sa
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▲ Äänekosken biotuotetehdas.

Stora Enso lanseeraa biokomposiitit 

stora enso lanseeraa puupoh-
jaiset DuraSense™ by Stora En-
so -biokomposiittinsa. DuraSense 
mahdollistaa uusiutuvien puukui-
tujen käytön korvaamaan suurta 
osaa fossiilipohjaisesta muovista. 

Biokomposiittien tuotanto al-
koi Stora Enson Hylten tehtaal-
la Ruotsissa vuonna 2018, jonne 
tehdystä 12 miljoonan euron in-
vestoinnista ilmoitettiin vuonna 
2017. Tehtaan tuotantokapasi-
teetti on 15 000 tonnia vuodessa.

DuraSense-rakeet ovat luon-
nollisten puukuitujen, polymeeri-
en ja lisäaineiden yhdistelmä, jol-
la saavutetaan muovin kaltainen 
muotoiltavuus ja puun työstettä-

vyys. Myös puukuitujen yhdistä-
minen kierrätettyihin tai biopoh-
jaisiin polymeereihin on mahdol-
lista, jolloin DuraSensen ympäris-
töystävällisyys vahvistuu entises-
tään. Esimerkiksi puukuituihin ja 
biopolymeereihin perustuva Dura-
Sense™ Eco100 on kustannuste-
hokas tapa korvata fossiilipohjai-
nen muovi kokonaan.

DuraSense-tuoteperhe sopii 
monenlaiseen käyttöön kulutta-
jahyödykkeistä teollisiin sovelluk-
siin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat 
esimerkiksi huonekalut, kuorma-
lavat, työkalut, auton osat, kau-
neus- ja hyvinvointituotteet, lelut, 
keittiötarvikkeet ja pullonkorkit.
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Satavuon koulu ja päiväkoti -raken-
nus seisoo uljaasti mäntykankaan ku-
peessa Vuonteen kylällä Laukaassa. 

Kunnassa tehtiin pari vuotta sitten poik-
keuksellinen päätös, kun kolmen korjaus-
kypsän kyläkoulun lakkauttamisen tilalle 
ei tarjottukaan perinteistä ”kaikki oppi-
laat kuntakeskukseen” -ratkaisua, vaan ky-
lille päätettiin rakentaa yhteinen aluekylä-
koulu. 

Koulu sijaitsee nykyisen Vuonteen ky-
läkoulun vieressä, mutta ensi syksynä siel-
lä koulun aloittavat myös oppilaat läheisiltä 
kyliltä Saviosta ja Tarvaalasta. Kylien alkuta-
vuihin perustuu myös nimikilpailun kautta 
löytynyt mainio nimi Satavuo, joka viittaa 
myös koulun rakentamisen mottoon ”Kou-
lu sadalle oppilaalle sadaksi vuodeksi”.

ekokoulu aluekyläkoulusta tuli kansalais-
aloitteen myötä. Ajatuksen pohjana oli poh-

dinta, miten usein lehdissä puhutaan ho-
mekouluista ja niiden kalliista korjauksista, 
kun samalla on käytössä yli satavuotiaita-
kin kouluja. Kouluhanke laajeni koskemaan 
koko toimintatapaa, ei vain itse kouluraken-
nusta. – Kokonaiskonseptin kehittelyssä 
otettiin huomioon lähienergia, lähiruoka, 
liikenne, yhteisöllisyys, yrittäjyys, hankin-
tamalli, pedagogiikka ja tilat sekä talous, ra-
kennuttaja Pekka Mikkonen Laukaan kun-
nan tilapalveluista luettelee.

Hanke on ollut vahvasti yhteisöllinen ja 
opettajat ja oppilaat ovat päässeet vaikut-
tamaan suunnitteluun yhteisten työpajojen 
kautta. Kyläläisten mielipiteitä on kuunnel-
tu kyläilloissa ja paikallisille yrityksille järjes-
tettiin markkinavuoropuhelu, jonka avulla 
yritykset pääsivät kertomaan parhaita ideoi-
ta koulun toteuttamiseksi. Isoimmista han-
kinnoista pidettiin teknisiä vuoropuheluita 
toimijoiden kanssa.

Projektinjohtourakoitsijana hankkees-
sa on toiminut NCC Suomi Oy. Vastaava 
työnjohtaja Pasi Rompasaari lähti innok-
kaasti mukaan hankkeeseen: – En ole aikai-
semmin ollut mukana CLT-elementtiraken-
teisessa rakennusprojektissa, joten tämä oli 
mielenkiintoista. 

Clt Finland oy eli Hoisko toimitti Satavuon 
kouluun CLT-elementit. Satavuon koululla 
oli kunnia olla alajärveläisen Hoiskon ke-
väällä 2017 avatun tehtaan ensimmäinen asi-
akas. – Teimme Hoiskoon tilauksen ennen 
kuin yhtäkään elementtiä oli tehtaalla valmis-
tettu. Teimme yhdessä rakennuttajan kanssa 
tietoisen valinnan, joka kannatti, olemme 
olleet tyytyväisiä sekä toimitusvarmuuteen 
että laatuun, Rompasaari pohtii. Toki Lau-
kaassa oli tiedossa, että Hoiskon tehtaan toi-
mijat ovat pitkän alan puuammattilaisia, jo-
ten luottamus osaamiseen oli vahva.

CLT Hoiskon yritysosakas Rakennuslii-
ke M. Ranta Alajärveltä pystytti CLT-ele-
mentit. – Yksi valintakriteeri elementtien 
toimittajan valinnassa oli saatavissa oleva 
asennuspalvelu. Muita kriteereitä oli reu-
naliimattu elementti, ja lisäksi halusimme 
CLT:n olevan valmistettu suomalaisesta 

Satavuon koulu 
– koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle 
laukaassa rakennettiin kolmen kyläkoulun tilalle yksi yhteinen 
uusi kyläkoulu. eikä mikä tahansa koulu, vaan ClT:stä valmistettu 
ekokoulu, jonka rakentamisessa ja käytössä pyritään valitsemaan 
ympäristöä suosivia ratkaisuja.

►►

▲ Satavuon koulu ja päiväkoti on Suomen toinen CLT:stä rakennettu koulu.

Suomen Teollisuusmerkintä Oy

Merkittävästi  
parempi  
jo 30 vuotta!

Helsingin toimipiste: Sirrikuja 3 C, 00940 Helsinki  
Oulun toimipiste: Ritolantie 9, 90660 Oulu  
Puh. +358 9 3424 000  
www.teollisuusmerkinta.fi

Uusi kustannus tehokas 
merkintä laitteisto 
saha- ja puunjalostus-
teollisuuteen

TIFLEX HRP R3 Hi-Res 
-mustesuihkumerkintälaite

• Parasta laatua uusimmalla  
Trident -suutinlohkotekniikalla

• Terävä ja selkeä tulostusjälki
• Nopea
• Huoltolinkki varmistaa tuotetuen  

suoraan tuotantolinjalle

5 vuoden takuu!

Kysy lisää:  
p. 0400 688 668

Soveltuu hyvin  
myös vaneri- ja  
levy teollisuuteen

2 eri tulostussuuntaa:

• 2-merkintäpään järjestelmä

• Automaattinen merkintäpään  
puhdistus

• Helppo ja nopea liitettävyys  
tausta järjestelmään

Tehdaspäällikkö Mika Kuuselan mielipiteitä projektin 
hoitamisesta ja laitteiston toiminnasta ja laadusta 

Vanha leimauslaitteisto muutaman vuoden takaa ei suoriutunut linjan 
nopeuksista ja leimausjälki oli huono. Huomautimme tästä toimittajaa 
ja päädyimme vaihtamaan merkintälaitteiston uuteen Teollisuusmer-
kinnän Tiflex-järjestelmään, jonka ominaisuudet tulisivat riittämään 
paketoinnin nopeuksiin, 190 kpl/minuutissa.

Laitteisto on ollut nyt muutaman kuukauden ajossa ja vii-
meisten säätöjen jälkeen leimauksen laatu näyttää hyvältä 
ja käytettävyys myös. Leima on hyvin selkeä ja muste näyt-
tää toimivan aiempaa paremmin puutavaran päädyssä.

Alku näyttää lupaavalta ja asiakkaat saavat selkeät laa-
tu/laivausmerkit omaa toimintaansa tukemaan paikallisilla 
markkinoilla, kertoo Mika Kuusela.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaat Kemissä on maailman pohjoisin 
paperitehdasintegraatti. Tehtailla työskentelee lähes 1000 henkeä. 
Integraatissa toimii myös saha, jonka nykyinen kapasiteetti on noin 
200 000 kuutiometriä vuodessa kahdessa vuorossa. 

Saha on toiminut samalla alueella vuodesta 1922 ja suurimmat 
asiakasmaat on Japani, Algeria, Egypti ja Marokko. Veitsiluodon sa-
halla on pitkät asiakassuhteet Pohjois-Afrikan maihin, joissa sahan 
tuotanto tunnetaan ja myydäänkin useimmiten FENNIA-tuotenimellä. 
FENNIA-laivausmerkki onkin Veitsiluodon sahalle tärkeä ja siksi on 
tärkeää, että laivausmerkin leimaus pysyy hyvällä tasolla sahan toimit-
tamissa tuotteissa. Jopa leiman väri on tärkeä ja merkitsee Veitsiluo-
don asiakkaille paljon.
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kuusipuusta, jolloin kuljetus on lyhyt ja hii-
lijalanjälki pieni, Rompasaari selittää.

CLT ei ollut ainoana ehdokkaana ra-
kennusmateriaaliksi, vaan vaihtoehtoina 
oli myös hirsi ja painumaton hirsi. – Alusta 
asti oli selvää, että rakennamme kuitenkin 
massiivipuusta, Mikkonen toteaa. – Valittu 
CLT-toimitus oli kokonaistaloudellisesti pa-
ras ratkaisu, Rompasaari lisää.

koulu on rakennettu molemmin puolin 
hiotusta CLT-levystä: ulkoseinät 260 mm 
paksuisesta ja väliseinät 140 mm paksui-
sesta elementistä. Elementtien korkeus oli 
3,25 metriä, ja enimmillään pituutta oli 12 
metriä.

– Korkeimmat elementit asennettiin 
pystyyn liikuntasaliin, Rompasaari tarken-
taa. Elementtejä on rakentamiseen mennyt 
yhteensä 120, joiden tilavuus on yhteensä 
430 m3. Seinien asennuksessa ei ole käytetty 
eristevillaa. Ulkopuolella on puuverhoilu, ja 
sisältä seinät on käsitelty Osmo Colorin vaa-
lealla puuvahalla, jonka jälkeen puun syyt 
näkyvät vielä hienosti.

Rompasaaren mielestä CLT-elementti-
rakentaminen oli ehdottoman positiivinen 
kokemus. – Pystytys sujui nopeasti, pölyä 
oli vähemmän rakentamisen aikaan ja kalus-
teiden kiinnitys oli helpompaa kuin betoni-
seinään, Rompasaari pohtii esimerkkejä hy-
vistä puolista. Rakennuksen talotekniikka-
asennukset tehtiin CLT-seiniin pinta-asen-
nuksina, jolloin ne ovat helpommin myös 
huollettavissa. 

Puuta talosta löytyy CLT-seinien lisäk-
si muutenkin: kattoristikoiden ja välipohji-
en lisäksi ulkoverhouslauta on puuta. – Ha-
lusimme julkisivuun valmiiksi pohjamaala-
tun öljymaalin, jonka toimittajaksi valittiin 
Arolan Höyläämö Vampulasta, Rompasaari 
sanoo. Kalusteissa puu näkyy olevan myös 
valtamateriaali. 

– Irtokalusteet ovat ekokoulun teeman 
mukaisesti kierrätettäviä, Mikkonen täh-
dentää.

talon lämmitys oli hankesuunnitelman mu-
kaan tarkoitus jo rakennusaikana hoitaa bio-
kaasulla. Teknisten ongelmien vuoksi pää-

dyttiin väliaikaiseen pellettilämmitykseen. 
Lähialueella on käynnissä rinnakkaishanke 
biokaasulaitokselle, minkä toteuduttua Sa-
tavuolle saadaan paikallisesti tuotettua läm-
pöä. – Jos hanke ei etene toivottuun lop-
putulokseen, kilpailutamme biokaasu-, pel-
letti- ja hakelämmöntuottajat. Siihen asti 
lämmönlähteenä on pelletti, Mikkonen 
kertoo.

Aurinkopaneelit katolla tuottavat puolet 
koulun sähköntarpeesta. – Pyrimme ener-
giantuotannossa olemaan lähes omavarai-
sia ja saamaan kustannukset kohtuullisik-
si. Voisi luulla, että ekologisuus maksaa pal-
jon, mutta se ei pidä paikkaansa, Mikkonen 
naurahtaa.

Ekokoulukonsepti tulee näkymään myös 
koulun arjessa. – Suuri paino tulee olemaan 
pedagogiikan puolella. Ekologisuus ja yh-
teisöllisyys tulevat näkymään koulun ope-
tuksessa. Koulusta tullaan vaikkapa teke-
mään vierailuja lähialueen maatiloille ja tu-
leepa koulun tiloihin pieni kasvihuonekin, 
Mikkonen mainitsee esimerkkejä. – Lisäksi 
tullaan järjestämään yhteisiä tilaisuuksia ky-
läläisten kanssa.  Kyläillassa ideoitiin myös 
koulun läheisyyteen luontopolku, joka olisi 
koulu- ja päiväkotilasten lisäksi myös mui-
den kuntalaisten käytössä, hän lisää.

Koulu- ja päiväKotilapset tulevat nautti-
maan lähiruoasta, joka suunnitelmien mu-
kaan kattaa puolet ruoan tarjoilusta. Kou-
lussa on oma valmistuskeittiö, joka mahdol-
listaa oman ruoan valmistuksen keskuskeit-
tiöjakelun sijaan.

Koulukuljetuskilpailutuksessa on päästö-
luokkavaatimus ollut astetta tiukempi. Li-
säpisteitä on saanut biopolttoaineiden käy-
töstä.

Koulun tilasuunnittelussa on otettu 
huomioon yhteisöllisyys. – Koulun käyt-
töaste yritetään saada mahdollisimman 
korkeaksi, esimerkiksi arkipäivisin enem-
män kuin kahdeksan tuntia vuorokaudes-
sa, Mikkonen toteaa. Koulun tilat ovat ky-
läläisten, kansalaisopiston ja eri yhdistys-
ten käytössä.

Tilat ovat helposti muokattavia ja Mik-
kosen mukaan pohjaratkaisussa on modu-
laarinen ja ideaa on helppo monistaa. – Täl-
lä samalla konseptilla voisi rakentaa helposti 
muuallekin kouluja.

Laukaassa ekokoulu on saanut hyvän vas-
taanoton. Koulu on herättänyt kiinnostusta 
myös muuallakin ja varsinkin keskisuomalai-
sista kunnista on riittänyt yhteydenottoja ja 
vierailijoita tutustumassa rakennusvaiheessa 
olevaan kouluun. – Kun koulu syksyllä käyn-

nistyy, otamme vastaan myös ryhmiä tutus-
tumaan kouluun, Mikkonen lupaa.

Satavuon koulu on jo valmis ja pihan 
muokkauksen jälkeen pihaan tulee kestävät 
ja ekologiset pihaleikkivälineet, osa kierräte-
tään Satavuolle siirtyviltä kouluilta.  Mikko-
nen on tyytyväinen urakan lopussa, ja toteaa 
vielä, että – Uusi terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö luo hyvät puitteet koulu- 
ja päiväkotitoiminnalle. ■  

hanna luoma

alusta asti oli selvää, 
että rakennamme koulun 
massiivipuusta.

pekka mikkonen
”

fakta

satavuon koulu ja päiväkoti

• Rakennuttaja/tilaaja: Laukaan kunta
• Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu: 

Arkkitehtipalvelu Jyväskylä Oy
• Rakennesuunnittelu: Sweco 

Rakennetekniikka Oy
• Projektinjohtourakoitsija: NCC Suomi Oy
• Puuosien toimittaja: CLT Finland Oy (CLT) 

Arolan Höyläämö (julkisivupaneelit)
• Sähkö ja LVI-suunnittelu: Sweco 

Talotekniikka Oy
• Kerros- ja kokonaisala: 2 631 m2

• Valmistumisvuosi: 2018

▲ Rakennuttaja Pekka Mikkonen (vas.) ja 
vastaava työnjohtaja Pasi Rompasaari ovat 
tyytyväisiä rakennusurakan tulokseen.

     CLT näkyy koulun sisätiloissa hyvin. 

▲ Liikuntasalissa 12 metriä pitkät CLT-levyt 
asennettiin pystyyn.

▲ Koulun sydän on yhteisruokala, joka on 
sekä koulun että päiväkodin käytössä ja jossa 
on myös kiinteä puinen esityslava erilaisia 
tilaisuuksia varten.

www.projecta.fi

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
020 771 30
info@projecta.fi

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE

TALONRAKENNUS-
TEOLLISUUDEN
LUOTETTAVA
KUMPPANI.

Innovatiiviset 
ratkaisut pienille, 

keskisuurille ja 
suurille yrityksille.

PERTTU LANKINEN
tuotepäällikkö

puuntyöstökoneet/taloteollisuus
perttu.lankinen@projecta.fi

020 771 3334KYSY LISÄÄ!KYSY LISÄÄ!

 
 

  

Olemme laittaneet peliin koko 30 vuoden, ja yli tuhannen Olemme laittaneet peliin koko 30 , ja yli 
asennetun järjestelmän kokemuksen.  asennetun järjestelmän kokemukse

Lopputuloksena on entistä tarkempi sekä toimintavarmempi opputuloksena on entistä tarkempi 
kosteusmittausjärjestelmä!

toimintavarmempi toimintavarmempi toimintavarmempi 
kosteusmittausjärjestelmä!kosteusmittausjärjestelmä! kosteusmittausjärjestelmä!

 

Sateko Finland Oy  
Pl 969 
20101 Turku 
Infotel: +358 400 69 99 89 info@sateko.fi 
www.sateko.fi 

Uusi linja kosteusmittari on valmis! 
FMI5! 

Tarkka raportointijärjestelmä auttaa kuivauksen kehittämisessä! Tarkka raportointijärjestelmä auttaa 
Näyttää mm. rimakuormien kosteusjakauman. mien kosteusjakauman.

 

Olemme kehittäneet erityisesti pitkittäin mitattavien, isojen dimensioiden erityisesti p
mittausta. 

 

Sateko Finland Oy on aktiivisesti mukana kehittämässä sekä siirtämässä Sateko Finland Oy on aktiivisesti mukana kehittäm
asiakkaidensa tarpeita uusiin tuotteisiin.  asiakkaidensa tarpeita uusiin tuotteisiin. 

Toimittamillamme laitteilla mitataan yli 30 milj. m3 sahatavaraa joka vuosi! yli 30 milj
 

Hyväksynnät  
EN 14080:2013, EN15497:  
2014 and EN16351:20151  2014 and EN16351:2015

 
Voidaan asentaa suoraan 

vanhan FMI:n paikalle! 

◄ ▲ Luokkahuoneet 
ovat muunneltavia 
opiskelutavan 
mukaan.
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Nykyaikaisten insinööripuutuottei-
den (englanniksi EWP= engineered 
wood product) yleistyessä yleistyvät 

myös mitä mielikuvituksellisimmat kirjainyh-
distelmät ja käsitteet. Uusia käsitteitä tuntuu 
putkahtelevan esille jatkuvalla syötöllä. Asiaa 
ei myöskään auta se, että lyhenteet on muo-
dostettu tuotteiden vieraskielisistä nimistä.

Keskusteluiden osapuoleksi joutuessa olo 
voi olla kuin erään operaattorin mainokses-
sa, jossa myyjä laukoo mitä kummallisim-
pia teknisiä käsitteitä asiakkaan kuunnelles-
sa pää pyörällä ymmärtämättä sanaakaan. 
Tässä artikkelissa avataan näitä käsitteitä ja 
esitetään insinööripuutuotteiden runsas kir-
jo helpommin lähestyttävässä muodossa.

Glt – Glue laminated timber

Liimapuu, eli Glulam, GL, tai GLT – on 
varmasti yksi tunnetuimmista insinööripuu-
tuotteista ja Suomessa sitä käytetään paljon, 
käyttökohteiden vaihdellessa yksinkertaisista 
omakoti- ja piharakennuksista aina moni-
muotoisiin ja näyttäviin halli- ja taitoraken-
teisiin. Liimapuun valmistukseen käytetyn 
puutavaran syysuunta on tuotteen pituus-
suunnan mukainen ja se koostuu vähintään 
kahdesta toisiinsa liimatuista puulamellista. 
Liimapuuta voidaan käyttää joko palkkeina, 
taikka paneeleina. Liimapuuta valmistavat 
Suomessa mm. Versowood ja Keitele Group.

Clt – Cross-laminated timber

CLT on lyhenne Cross-laminated timbe-
ristä, eli ristiinlaminoidusta puusta. Se koos-
tuu aina vähintään kolmesta lamellikerrok-
sesta, joista keskimmäinen kerros on poikit-
tain 90o asteen kulmassa toisiin kerroksiin 
nähden. Tässä ristiinlaminoinnissa piileekin 
CLT-levyn erikoisuus. Sen ansiosta sille saa-
daan samankaltainen kuormankantokyky 
kuin ristiinkantavalla teräsbetonilaatalla. 
Ristiinlaminoinnin myötä CLT on myös 
mittasuhteiltaan hyvin stabiili materiaali, 
jonka kosteus- ja lämpövaihteluiden mu-
kaan eläminen on minimaalista. 

Levyltä vaadituista ominaisuuksista riip-
puen, lamellikerroksia voi olla jopa kahdek-
san, jolloin kasvaa myös levyn paksuus. La-
mellikerrosten väliin levitetään liimaa, jon-
ka jälkeen levyä puristetaan korkeassa pai-
neessa liiman kovettumisen ajan. 

Valmistajasta riippuen levyä on saatavil-
la joko syrjäliimattuna tai ilman syrjäliima-
usta. Syrjäliimauksella on vaikutuksia mas-
siivipuulle ominaiselle puunhalkeamiselle ja 
sen ilmenemiselle. Ero näiden kahden välil-
lä on siinä, että syrjäliimaamattoman levyn 
lamellit pääsevät vapaammin elämään sau-
moistaan, kun taas syrjäliimatun levyn la-
mellien eläminen on estetty, jolloin lamel-
leihin voi ilmaantua herkemmin halkeamia. 
Itse halkeamat ovat ainoastaan ulkonäkö-

kysymys, eivätkä ne vaikuta levyn muihin 
ominaisuuksiin.

CLT:tä valmistetaan myös Suomes-
sa. Käynnissä olevia tehtaita ovat Kuhmo 
Crosslam ja Hoisko CLT, sekä pienemmässä 
määrin Ammattiopisto Lappian CLT-oppi-
misympäristö Kemissä. Myös uusimman tu-
lokkaan CLT Plantin CLT toimitusten odo-
tetaan alkavan vuoden 2018 aikana.

lvl – laminated veneer lumber

Viilupuu, eli LVL on CLT:n tapaan massiivi-
puulevy, jolla voidaan toteuttaa rakennusten 
pysty- sekä vaakarakenteita levyinä tai palk-
keina. LVL:n rakenne eroaa CLT:stä siinä, että 
se valmistetaan puusta sorvatuista viiluista, 
jotka liimataan toisiinsa kuten vanerin val-
mistuksessa. Tuotteen omapainoon suhteutet-
tuna LVL on yksi lujimmista puupohjaisista 
rakennusmateriaaleista. LVL:ää valmistavat 
Suomessa Metsä Group ja Stora Enso. 

tCC – timber ConCrete Composite

TCC, eli puu-betoniliittorakenne. Raken-
teessa puuta ja betonia yhdistetään erilaisten 
liitosten, kuten liiman, lovien tai ruuvien 
avulla ja näin niiden välille saadaan aikaan 
yhteistoimintavaikutus. Tämän yhteistoi-
minnan myötä mm. rakenteen taivutuslu-
juutta voidaan parantaa.

Liittorakenteissa pyritään hyödyntä-
mään materiaalityypille tyypillisiä ominai-
suuksia juuri siellä, missä se onnistuu par-
haiten – eli TCC:ssä betonin suurta puris-
tuslujuutta hyödynnetään rakenteen ylä-
puolella ja puun vetolujuutta rakenteen ala-
puolella. Myös betonin tuoman lisämassan 
myötä rakenteen akustiset ominaisuudet 
voivat parantua. 

TCC-rakenteen alapuolisella osalla voi-
daan käyttää joko puupalkkeja, jolloin ra-
kenne muistuttaa betonista ripalaattaa tai 
toinen vaihtoehto on käyttää massiivipuule-
vyä, kuten CLT:tä. Suomessa SEPA Group 
valmistaa puu-betoniliittolaattoja, joissa 
hyödynnetään puuristikoita. Pohjois-Ame-
rikassa ja Euroopassa on valmistajia, joil-
la on valikoimissaan massiivipuisia TCC-
tuotteita. 

mhm – massive holz mauer

Suomennettuna MHM tarkoittaa massiivi-
puuseinää. Se on massiivipuulevy, joka CLT-
levyn tapaan koostuu ristiin ladotuista puu-
lamellikerroksista mutta sen valmistuksessa 
ei käytetä liimaa, vaan kierrätysalumiinista 
valmistetut naulat pitävät puulamellit pai-
kallaan. 

MHM-levyn erikoisuus löytyy lamellien 
sisäpinnasta, jotka uritetaan tuotantolinjas-
ton alkupäässä. Nämä urat muodostavat il-
makanavia levyn sisään, jotka auttavat levyn 
eristyskyvyn parantamisessa. Urien myötä 
MHM-levyllä pitäisi ollakin parempi eris-
tävyyskyky verrattuna umpipuiseen levyyn. 
MHM-levyä voidaan käyttää ainoastaan 
pystyrakenteissa.

Rakennusvarma Wood Oy on aloitta-
massa MHM-tuotantoa Loviisassa ja suun-
nittelee myös tehdasta Kemiin. 

nlt – nail laminated timber

Nail laminated timberillä tarkoitetaan 
nauloilla koottua massiivipuulevyä. Levy 
koostuu syrjälleen asetelluista lankuista, 
jotka naulataan toisiinsa kiinni. Naulatun 
puutavaran koko vaihtelee riippuen levyltä 
vaadituista ominaisuuksista, alkaen perus 
2”x4” lankusta aina järeään 2”x12” lank-
kuun asti. 

Jos NLT:tä halutaan käyttää pystyele-
mentteinä, tulee rakenteessa käyttää lisä-
nä ainakin yhdellä puolella vaneri- tai las-
tulevyä rakenteen jäykistäjänä. Lankkuihin 
on valittavissa erilaisia profiileja, joilla voi-
daan mm. vaikuttaa tila-akustiikkaan. Lä-

hin NLT-tuotantolaitos löytyy tällä hetkellä 
Pohjois-Amerikasta.

dlt – doWel laminated timber

DovelLam™ – eli dowel laminated tim-
ber, on puutapeilla koottua massiivipuu-
levyä. DLT:stä on olemassa ainakin kah-
denlaista variaatiota, joista toisessa syrjäl-
leen ladottuja lankkuja yhdistetään mas-
siivipuulevyksi työntämällä pitkät puu-
tapit lankkuihin esiporattujen reikien lä-
vitse. DovelLam™:n valmistuksessa käy-
tetään liimaa ainoastaan puun sormijat-
koksissa.

Lankkujen näkyvälle pinnalle voidaan 
valita erilaisia profiileja, joilla voidaan mm. 
vaikuttaa tila-akustiikkaan ja ääneneristä-
vyyteen. 

Toinen variaatio DLT:stä on Holz100 
brändillä markkinoitava tuote, jossa on 
CLT-levyn tapaan useita eri lamelliker-
roksia ristikkäin ladottuna. Levyn val-
mistuksessa ei kuitenkaan käytetä liimaa 
vaan useat puutapit yhdistävät lamelli-
kerrokset yhtenäiseksi massiivipuulevyk-
si. Myöskin CLT:stä poiketen, levyn kes-
kimmäiset kerrokset eivät ole 90o asteen 
kulmassa toisiin nähden, vaan 45o asteen 
kulmassa. Holz100 levyä valmistetaan 
Itävallassa.

osb – oriented strand board

OSB on lastulevyä muistuttava, puusta lei-
katuista suikaleista valmistettava rakennus-
levy. Levyn rakenne muodostuu uloimmista 
kerroksista, joissa puusta leikatut n. 15 cm 
pitkät suikaleet suunnataan levyn pituus-
suuntaan. Näiden pitkittäissuuntaisten ker-
rosten keskellä on poikittain aseteltujen sui-
kaleiden kerros. 

Kerrosten kokonaismäärä vaihtelee le-
vyn halutun paksuuden mukaan, valmiin 
levyn paksuuden ollessa yleisesti 10 – 20 
mm luokkaa. Kaikki kerrokset liimataan ja 
puristetaan yhteen, jolloin ne muodostavat 
hyvin vahvan rakenteen. Käytetään yleisesti 
havuvanerin tapaan esimerkiksi vesikatteen 
alusmateriaalina huopakatoilla. OSB:tä val-
mistetaan pääosin Pohjois-Amerikassa mut-
ta myös Eurooppaan on avattu muutama 
tuotantolaitos.

puurakentamisen ollessa 
kyseessä voisi kuvitella, ettei 
itse rakennusmateriaalissa ole 
mitään ihmeellistä – puuhan on 
puuta. kuitenkin, kun pääsee 
keskustelemaan aiheesta asiaan 
syvemmin perehtyneiden 
henkilöiden kanssa voi varmasti 
huomata, ettei asia ole ihan 
näin yksioikoinen.

▲ Taivutettuja LVL-palkkeja.

insinööripuutuotteiden
runsas kirjo

▲ Vasemmanpuoleisessa kuvassa on nähtävillä liimapuupalkin tukemia liimapuupaneeleita. 
Oikeinpuoleisessa kuvassa on nähtävillä kaarevia liimapuupilareita. 
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▲ CLT koostuu aina vähintään kolmesta 
lamellikerroksesta.
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▲ TCC-laatta, jossa on käytetty puupalkkeja 
rakenteen vetopuolella.

▲ MHM-rakenteinen seinä. ▲ Kuvassa on NLT:ssä käytetty käytetty kahta 
erikokoista lankkua, jolla on vaikutusta tila-
akustiikkaan.
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▲ DLT:ssä käytetään 
puutappeja, tässä 
yhdistämällä 
syrjälleen ladottuja 
lankkuja. 

► DLT-elementti 
nostetaan paikalleen. 

▲ Holz100 seinäelementti oli esillä 
EcoBuild 2018 -tapahtumassa 
Lontoossa. 
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kuin nelikerroksisena tai jos ensimmäinen 
kerros on betonia, viisikerroksisena, Kor-
kala toteaa. 

Korkala näkee, että puukerrostaloille on 
paljon markkinoita. – Kunnat kaavoittavat 
paljon tontteja puukerrostaloille ja uskon, 
että pääsemme tehokkaaseen puukerrostalo-
rakentamiseenkin niin kuin teemme muis-
sakin kohteissa, Korkala painottaa. Lehto 
Groupin tunnuslause onkin ”Talousohjat-
tua rakentamista” ja sen mukaisesti yritys 
haluaa olla rakennusalan uudistaja.

– Meillä on oma tapa toimia. Yksinker-
taistettuna voi sanoa, että me hankimme 
tontin, rakennamme talon ja hankimme sii-
hen asiakkaat. Toistuvuudella ja vakioratkai-
suilla oman konseptin mukainen toiminta 
on tehokasta, Korkala selittää. Pitkälle vie-
ty tehdastyö vähentää työt rakennuspaikal-
la minimiin. 

– Meidän päämarkkinat ovat Kehä III:n 
sisäpuolella, jossa on valtava pula rakennus-
miehistä. Mutta me valmistammekin val-
miit elementit tehtaillamme, joka vähentää 
rakennusmiesten tarvetta työmaalla. Val-
mistus pääkaupunkiseudun ulkopuolella li-
sää myös kannattavuutta, Korkala valottaa.

lehto Groupilla on tietyt arkkitehtitoimis-
tot, joiden kanssa talot suunnitellaan. Ta-
loissa ei ole erikoisratkaisuja, vaan tarkoi-
tuksena on tarjota standardiasuntoja, jotka 
ovat edullisia ja laadukkaita. Korkala esit-
telee esimerkiksi tehtaalla valmistuvia keit-
tiöelementtejä, joiden keittiön kaappeihin 
saa ovet vain laakaovina neljällä eri värivaih-
toehdolla. 

Oulaisissa valmistuvissa kylpyhuone-
keittiömoduuleissa kaikki on valmiina ka-
lusteita ja kaakeleita myöten. Moduuli on 
rakennettu betonialustan päälle ja työmaal-
la nämä 4 500 kg painavat moduulit pudo-
tellaan talon kattoon jätetystä aukosta kuin 
rakennuspalikat päällekkäin taloon sisälle ja 

suljetaan katto. – Meillä on kovat volyymit, 
joka päivä tehtaalta lähtee toistakymmentä 
rekkaa valmista tavaraa, Korkala laskee. 

Yrityksen referenssilista on pitkä – kym-
menien ja satojen kauppakeskusten, toimis-
totilojen ja pientalojen, kerrostaloasuntojen 
ynnä muiden rinnalle voisi kuvitella mah-
tuvan kymmeniä ja satoja puukerrostalo-
asuntojakin. – Vaikka meidän ensimmäistä 
puukerrostalokohdetta aletaan vasta valmis-
tamaan heinäkuussa Turkuun, on meillä ti-
lauksessa jo useampia kohteita ja aikomus 
laajentaa sillä puolella. Ja kun me saamme 
tehdä puusta, on koko talo omaa tuotantoa, 
sillä betonielementtien valmistusta meillä ei 
ole, Korkala kertoo.

Puukerrostalorakentamisen lisäksi Leh-
to Group on tekemässä toisenkin alueval-
tauksen ja valmistaa yrityksen ensimmäisen 
hirsisen rakennuksen – koulun Punkalaitu-
melle. Koulun rakentamisessa aiotaan käyt-
tää samoja periaatteita kuin Lehto Groupin 
muussakin rakentamisessa. Koulu valmis-
tuu syksyllä 2019.

Tulevaisuus näyttää hyvältä ja Lehto 
Groupissa odotetaan kasvun jatkuvan tu-
levinakin vuosina. Tavoitekin on selvä: 
– Olemme suurin Suomessa toimiva asun-
torakentaja lähivuosina, Korkala toteaa yks-
kantaan. ■

hanna luoma

lsl – laminated strand lumber

LSL koostuu OSB-levyn tapaan puusta leikattavista suikaleista 
mutta siinä käytettävät suikaleet ovat pidempiä, n. 30 cm pituudel-
taan. Nämä suikaleet suunnataan samalla lailla kuin OSB:ssä mutta 
lopputuotteesta on kuitenkin mahdollista tehdä paksumpaa. 

LSL:n paksumpi rakenne mahdollistaa erilaisten kantavien palk-
ki- ja paneelirakenteiden toteuttamisen pysty- ja vaakarakenteissa. 
LSL:ää valmistetaan Pohjois-Amerikassa. 

psl – parallel strand lumber

PSL valmistetaan samansuuntaisista puunsuikaleista, jotka ovat pi-
tuudeltaan n. 1,2 – 2,4 m. Nämä suikaleet liimataan ja puristetaan 
yhtenäiseen muotoon, muodostaen hyvin vahvan rakenteen. 

PSL:ää käytetään hyvin yleisesti rakennuksissa, joissa tarvitaan 
paljon avointa tilaa ja jännevälit ovat pitkiä. PSL:n rakenne ja puun 
säikeiden asettelutapa tekevät siitä erittäin kestävän materiaalin. 
PSL:ää valmistetaan Pohjois-Amerikassa. 

Insinööripuutuotteiden (EWP) kirjo on varsin runsas, ja monet 
niistä ovat hyvin tuttu näky jokapäiväisessä rakentamisessa myös 
täällä meillä Suomessa. Joidenkin EWP-tuotteiden käyttö on kui-
tenkin paljon harvinaisempaa, osaksi varmasti siitä syystä, ettei nii-
den olemassaoloa edes tiedetä.

Tuotteiden tarjonta on niin runsasta, ettei kaikkien tuotteiden 
esittely yksinkertaisesi onnistu yhdessä artikkelissa. Artikkelin sisäl-
tö antaa kuitenkin laajan kuvan siitä, miten puuta pystytään erilai-
sissa muodoissa hyödyntämään rakentamisessa. 

Monet aiemmin esitetyt tuotteet ovat kovassa käytössä Yhdysval-
loissa, Kanadassa sekä Keski-Euroopassa, joihin myös painottuu nii-
den valmistus. Myös Suomessa massiivipuurakentaminen kasvattaa 
suosiotaan tasaisella vauhdilla - voi olla, että meilläkin saatetaan tu-
levaisuudessa nähdä rakennuksia, joiden valmistuksessa on käytetty 
näitä edellä esiteltyjä harvinaisempia EWP:tä. ■

miika poikajärvi 

Kirjoittaja työskentelee projekti-insinöörinä Lapin 
ammattikorkeakoulun rakennustekniikan tutkimusryhmässä.

▲ LSL:stä valmistettuja pilareita sekä palkkeja.

▼ Korkeiden PSL-pilareiden väliin on 
asennettu PSL-palkit.

lehto group on ollut viime vuodet 
kasvu-uralla ja enemmän kuin tuplannut 
liikevaihtonsa kahdessa vuodessa. yritys on 
juuri laajentanut puurakentamisvalikoimaansa 
ja on rakentamassa ensimmäistä 
puukerrostaloaan ja hirsirakennustaan.

L ehto Groupilla on neljä tytäryhtiötä: Lehto Tilat Oy, Lehto 
Asunnot Oy, Lehto Remontit Oy ja Lehto Components 
Oy. Lehto Components on keskittynyt tehdastuotantoon 

ja vastaa yrityksen yhdeksästä tuotantolaitoksesta.
Lehto Componentsin toimitusjohtaja Pekka Korkala on 

hankkinut kannuksensa ajoneuvoteollisuudesta sekä Suomessa 
että ulkomailla. Ajoneuvoteollisuuden tehokkuuden hän on ha-
lunnut tuoda mukanaan myös Lehto Groupiin. Yritys oli jo to-
ki kasvun tiellä ennen Korkalan palkkaamistakin vuosi sitten.

Lehto Groupissa tehdään mahdollisimman paljon tehtaalla ja 
vähemmän työmaalla. Vaikka yritys rakentaa monesta rakennus-
materiaalista, on se merkittävä puun käyttäjä Suomessa. Iissä val-
mistetaan puurakenteisia seinäelementtejä, Humppilassa suur-
kattoelementtejä, Oulaisissa luhtitalojen tilaelementtejä ja uu-
simpana hankintana Hartolan tehtaalla tilaelementtejä puusta. 

Tällä hetkellä Hartolassa on valmistuksessa puuelementit päi-
väkotiin Ruotsiin, mutta jatkossa tehtaalla on tarkoitus valmistaa 
uuden konseptin mukaisia puuelementtejä kerrostaloihin. Yritys 
hankkii puuraaka-aineen lähisahoilta.

puukerrostaloihin laajentaminen on Korkalan mukaan luon-
teva tie. Yritys valmistaa jo Oulaisten tehtaalla luhtitalojen ti-
laelementtejä, joita kehittämällä on saatu sopivat mallit puuker-
rostaloihin. Korkala tosin ihmettelee buumia rakentaa mahdol-
lisimman korkeita puukerrostaloja. - Me olemme laskeneet, ettei 
puukerrostaloja kannata taloudellisesti rakentaa korkeampana 

Lehto Group oyj
rakentaa tehokkaas ti jo tehtaalla

fakta

lehto Group oyj

• pörssiyhtiö vuodesta 2016
• suurin osakkeenomistaja Lehto Invest 

Oy (37 %)
• toimitusjohtaja Hannu Lehto
• Neljä tytäryhtiötä: Lehto Tilat Oy, Lehto 

Asunnot Oy, Lehto Remontit Oy ja Lehto 
Components Oy

• pääkonttori Kempeleessä
• 9 tehdasta Oulaisissa, Oulussa, Iissä, 

Luohualla, Humppilassa ja Hartolassa
• liikevaihto 594 milj. euroa (2017)
• liikevoitto 61 milj. euroa (2017)
• henkilöstö 1300

▲ Oulaisten tehtaalla kootaan luhtitalojen 
tilaelementtejä linjalla, jossa on 14 asemaa. 

◄ Prosessityö on viety niin pitkälle, että linjatyö 
on paljolti kokoonpanotyötä. 

▼ Keittiö- ja kylpyhuonemodulit etenevät 
tehtaan toista laitaa kokoonpanoasemalta 
toiselle.

▲ Toimitusjohtaja Pekka Korkala esittelee esivalmistelusta tulleita 
kärryjä, jossa on kaikki osat, joita kyseisellä kokoamisasemalla 
tarvitaan.
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ei pelkästään kirjatoukille
98 miljoonaa euroa maksavaa Oodia ei ole 
suunniteltu pelkästään perinteisille kirjaston 
käyttäjille. 100 000 kirjan lisäksi rakennuk-
sen kätköistä löytyy äänitysstudioita, pelialu-
eita, suurkuva- ja 3D-tulostuspalveluita, elo-
kuva-arkisto, opetuskeittiö, kahvila ja ravin-
tola. Oodiin odotetaan 10 000 päivittäiskävi-
jää, joten oheistoimintoja onkin syytä löytyä.

Uudessa kirjastorakennuksessa on kolme 
kerrosta, joilla kullakin on oma tunnelman-

sa. Siinä missä katutaso on nopeatempoinen 
ja muuttuva tila, toinen kerros on omistettu 
opiskelulle, tekemiselle ja yhdessä olemisel-
le. Kolmas kerros puolestaan on kirjanra-
kastajan taivas.

Eikä kirjastokaan ole perinteisen kaavan 
mukaan suunniteltu, vaan kuvassa on vah-
vasti ainutlaatuinen robotiikka. Kyseessä ei-
vät kuitenkaan ole kirjastonhoitajat korvaavat 
robotit, vaan kirjojen palautusta ja hyllytystä 
helpottavat laitteet. Kirjoja kuljettavat robo-

tit on valmistettu ulkomailla, mutta kokonai-
suuden suunnittelusta vastaa jyväskyläläinen 
Mikro-Väylä Oy. Vastaavan kaltaista ratkaisua 
ei pitäisi löytyä vielä mistään eurooppalaises-
ta kirjastosta.

Kaiken kaikkiaan Oodi tulee olemaan 
erinomainen käyntikortti niin suomalaisel-
le arkkitehtuurille, rakentamiselle kuin kir-
jastoalallekin. ■

kimmo janas

joulukuussa 2018 avautuva 
helsingin keskustakirjasto oodi 
tulee olemaan kaikille avoin 
kohtaamispaikka kansalaistorilla 
helsingin sydämessä.

Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi 
tulee täydentämään Musiikkita-
lon, Finlandia-talon, Sanomatalon 

ja Nykytaiteen museo Kiasman muodosta-
maa kulttuuri- ja mediakeskittymää Töö-
lönlahdella. Oman lisämausteensa sijoitus-
paikkaan tuo suora näköyhteys Eduskunta-
taloon Mannerheimintien toiselle puolelle.

puu pitää pintansa
Oodi tulee arkkitehtuuriltaan erottumaan 
selvästi ympäröivistä rakennuksista. Ta-
lon muotokielessä yhdistyvät niin perinteet 
kuin modernismikin. Rakennuksen voi-

makkaiden kaarevien muotojen lisäksi 35 x 
90 mm mittaisesta keskisuomalaisesta kuu-
silaudasta rakennettu julkisivu pistää sil-
mään jo kaukaa. Sama laudoitus kääntyy 
myös 1. kerroksen sisäkatoksi. 

Kuusilautaa kuluu yhteensä 44 000 juok-
sumetriä. Puuta on käytetty myös kolman-
nen kerroksen lattiassa samoin kuin Edus-
kuntataloa kohti kurottuvan kansalaispar-
vekkeen lattiassa.

ainutlaatuista suunnittelua ja…
Arkkitehtitoimisto ALA voitti keskusta-
kirjaston suunnittelusta järjestetyn avoi-
men kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun 
vuonna 2013. Lähtökohtana oli, että ra-
kennus on julkinen, kaikille avoin, turval-
linen ja maksuton ydinkeskustassa sijaitseva 
kaupunkitila.

– Se on helsinkiläisten ja täällä vieraile-
vien yhteinen oppiva, kehittyvä työkalu, ki-
teyttää arkkitehti Antti Nousjoki.

Oodin suunnittelussa ovat olleet tiiviis-
ti mukana noin 200 ammattisuunnitteli-
jan lisäksi myös Helsingin kaupunginkirjas-
ton henkilökunta, yhteistyökumppanit sekä 
kaupunkilaiset. Ideoita, vinkkejä ja unelmia 
on kerätty niin kaupunkitapahtumissa, työ-
pajoissa, verkkosivuilla kuin erilaisilla kam-
panjoilla. Muun muassa kirjaston nimi löy-
tyi vuonna 2016 järjestetyn avoimen nimi-
kilpailun perusteella.

…ainutlaatuisia ratkaisuja
– Oodi on erityinen kohde niin sijaintinsa, 
arkkitehtuurinsa kuin käyttötarkoituksensa 
vuoksi, ja se vaatii toteuttajiltaan innova-
tiivisuutta sekä asiantuntevaa otetta, huo-
mauttaa YIT:n vastaava työnjohtaja Tero 
Seppänen.

Harvinainen tai jopa ainutlaatuinen on 
infrapuolen tekninen ratkaisu, jossa kak-
si yhteensä 386 tonnia painavaa kotelo-
palkkikaarta kannattelee osaltaan raken-
nuksen kerrosten kuormia. Ainutlaatuisia 
ovat myös lasirakenteet. Suuret lasit teh-
taalla printattuine kuvioineen sekä lasista 
tehtyine pilareineen ovat harvinaisia rat-
kaisuja.
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▲– Olemme saamassa mielettömän hienon 
rakennuksen, mielettömän hienolla konseptilla, 
mielettömän hienolle paikalle, summaa 
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. 

◄ Joulukuussa avautuva Oodi antaa 
mukavaa vaihtelua Kansalaistorin 
ympäristön arkkitehtuuriin – eikä pelkästään 
puujulkisivunsa ansiosta.

► Linjakas katto alkaa pikkuhiljaa 
muotoutua. 

►► Vaikka rakennus on vielä 
kesken, alkaa 3. kerroksen 
sisäkaton muoto jo hahmottua. 

► Toimistohuoneissa teräspilarit on 
päällystetty saarnipaneelilla.

►► Oodin runkorakenteissa on 
käytetty kahta kotelopalkkikaarta, 
jotka ovat tunnetumpia siltojen 
rakenteissa.
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▲ Kohti Eduskuntataloa kurkottavan kolmannen kerroksen 
kansalaisparvekkeen lattiaan käytetään suomalaista mäntylautaa 
mahtavat 10 000 juoksumetriä.

▲ Kirjastokerroksessa on lapsille varattu oma osasto. Lattia on 
tammilautaa. 
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porin asuntomessujen 
rakentaminen on jo pitkällä. 
kesällä messuvieraat pääsevät 
tutustumaan 28 pientalon 
lisäksi rivitaloon, päiväkotiin ja 
hoivakotiin.

Kokemäenjoen rannalle noussut asuin-
alue on rakentunut vanhalle teolli-
suusalueelle, suoraan palveluiden yh-

teyteen. Asuinalueella voi asua läpi ihmis-
elämän, kun palvelut, eri asumismuodot ja 
liikkuminen ovat kytkettyinä arkeen iästä ja 
elämänvaiheesta riippumatta.

Uutta tämän kesän messuilla on Asun-
tomessujen uusi mobiilisovellus. – Olemme 
vahvasti läsnä digitaalisesti. Edellisten mes-
sujen kohteita on voinut viime kesästä asti 
käydä katsomassa messujen jälkeen virtuaa-
lipalvelussamme. Lisäksi kaikkeen tuleviin 
messuihin liittyvään voi tutustua ennak-
koon mobiilissa; lippujen ja messuruokai-
lun tilaamisesta kohteiden selailuun tai itse-
ään kiinnostavien ohjelmanumeroiden va-
litsemiseen. Asuntomessujen oma tapahtu-
masovellus on ladattavissa sovelluskaupoissa 
kesäkuun 25. päivä lähtien, Suomen Asun-
tomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaa-
la mainosti.

Porissa on odotettavissa oikea superviik-
ko viikolla 29, kun kaupungissa on yhtä ai-
kaa niin Asuntomessut, Suomi-areena kuin 
Pori Jazz. – Vaikka Porissa kaikki on lähel-
lä, niin kuin Asuntomessutkin, tarjoaa Pori 

viikolla 29 ilmaisen joukkoliikenteen, kau-
punginjohtaja Aino-Maija Luukkonen lu-
pasi.

tiedepäiväkoti välkkeen tilat hohtavat uu-
tena Karjarannan asuinalueen toisessa lai-
dassa. Puurunkoinen päiväkoti on raken-
nettu puuelementeistä, mutta kivirapattu 
Porin kaupungin toiveesta, että se sopii 
vieressä olevaan korjausrakentamiskohtee-
seen – punatiiliseen Bunkkeriin.

Suomen Hoivatilat Oyj toimii yksityisen 
päiväkodin rakennuttajana ja Pilke Päivä-

kodit Oy päivähoito-operaattorina. Muun-
neltaviin tiloihin mahtuu enimmillään sa-
ta lasta viiteen eri ryhmään. Luonnontie-
depainotteisuus näkyy päiväkodissa muun 
muassa niin, että leikkitilat rakennetaan si-
ten, että ne houkuttelevat tutkimisteen ja 
kokeiluun. Erillisessä tutkimusleikkitilassa 
voi leikkiä tutkijaa muun muassa pipeteillä, 
luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla.

Suomen Hoivatilat ovat erikoistuneet 
päiväkoti- ja hoivakiinteistöjen sekä palve-
lukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen 
ja vuokraamiseen.  – Yleisin rakennusmate-

riaalimme on puu, myös julkisivussa, vies-
tintäpäällikkö Riikka Säkkinen totesi.

luvian saha oy:n Talo Luviassa on käytetty 
runsaasti sahan omia tuotteita. Puurungon, 
ulkoverhouslautojen ja terassin lisäksi sisäti-
loissa on käytetty lattioissa valmiiksi vahat-
tua massiivipuuta sekä sävytettyjä sisäverho-
uslautoja. – Makuuhuoneiden mäntylattiat 
ovat LuviaFloor 145 massiivipuulattioita, 
joita saa asennusvalmiina, hiottuna ja val-
miiksi pintakäsiteltynä Osmo Color -öljyva-

halla, myymäläpäällikkö Toni Ketonen Lu-
vian Sahalta kertoi. Pitkästä puutavarasta pai-
kan päällä tehdyssä talossa on huoneita neljä. 

Luvian Saha on ensimmäisen kerran 
näytteilleasettajana asuntomessuilla. – Ha-
lusimme tehdä Luvian Sahaa ja jatkojalos-
tustuotteitamme tunnetuksi, Ketonen pe-
rusteli lähtöpäätöstä. 

Fiskarhedenvillan pohjanvalo on raken-
nettu precut-mittasahatavarasta. Tumman-
harmaa moderni talo on maalattu Tekno-

ksen juuri tähän tarkoitukseen sävytetyllä 
Pohjanvalo-nimisellä maalilla tummanhar-
maaksi. Talomalli on merkkiä Nordlys ja 
siinä on pinta-alaa lähes 200 neliömetriä.

– Kaikki Fiskarhedenvillan talot raken-
netaan räätälöidysti asiakkaan toiveiden 
mukaisesti, yrityksen edustaja Anne Eino 
täsmensi. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 
Ruotsissa, mutta se toimittaa taloja koko 
Pohjoismaihin. Suomessa yritys on toimi-
nut vuodesta 2014. ■

hanna luoma

asunTomessuT Porissa 6.7.–5.8.2018

karjarannaSSa
voi asua vauvasta vaariin

▲ Talo Luvian olohuoneessa katseenvangitsijana toimivat hienot ovet. Toni Ketonen Luvian Sahalta 
oli esittelemässä taloa.

▲ Kaksikerroksisen Fiskarhedenvillan Pohjanvalon 
ikkunoista avautuu jokinäkymä.

▲ Tiedepäiväkoti Välkkeen tilat ovat helposti muunneltavissa. ▲ As Oy Porin Jokisimpukka on porrastaen Kokemäenjoen uomaa 
mukaillen rakennettu seitsemän perheen kaksikerroksinen 
puuelementeistä rakennettu rivitalo.

▲ Sievi-Talojen Kultakoivu 187 -talon sisustuksessa on käytetty suomalaista puudesignia: 
ruokailutilassa olivat Tapio Anttila Collectionin Front-pöytä ja Limi-Tuolit ja olohuoneen 
katossa Karikoski Lightingin koivuvanerista valmistetut Loimu-valaisimet.

PUUMIESTEN SM-GOLF OPEN 2018
la 25.8.2018 klo 10 Vuokatti, Katinkulta Golf

Katinkullantie 15  |  88610 Vuokatti

Kilpailumuoto: 
* Kilpasarja ja lyöntipeli tasoituksille 0 - 18
* Klubisarja ja pistebogey tasoituksille 18,1 - 36

Kilpailumaksu: 20 € + green fee

Palkinnot:
* Kiertopalkinto pistebogey-voittajalle (tulokset molemmista sarjoista)
* Kilpasarja, 1-3 palkitaan  |  * Klubisarja, 1-3 palkitaan
* Paras bruttotulos, naiset  |  * Paras bruttotulos, miehet
* Paras SCR palkitaan  |  * Paras Puumiesten jäsen palkitaan

Lisätiedot ja kilpailun johtaja Seppo Romppainen:
Puh. 050 376 5901  |  seppo.romppainen@annosol.fi

Järjestäjät: Puumiesten liitto  |  Kainuun Puumiehet ry

Majoitustarjous:
2HH 82 €/hlö/vrk  |  sis. majoituksen, aamiaisen, iltasaunan ja green feen
1HH 114 €/hlö/vrk  |  sis. majoituksen, aamiaisen, iltasaunan ja green feen
Break Sokos Hotel Vuokatti  |  Kidekuja 2  |  88610 Vuokatti 
hotelvuokatti.vuokatti@sokoshotels.fi  |  Myyntipalvelun puh. 010 783 1000

Ilmoittautumiset: 
24.8.2018 mennessä:
golf.katinkulta@holidayclub.fi
www.katinkultagolf.fi
puh. 030 686 3488

Yhteistyössä:

Golfmainos 2018 bleedein.indd   1 31/05/2018   11.44
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T ampereella tuhannet kaupunkilaiset 
menettivät asuntonsa talvisodan ai-
kaisissa pommituksissa. Samanaikai-

sesti kaupungin asukasmäärä lisääntyi tu-
hansilla. Monet asuntoa vailla olevat per-
heet asuivat siirtolapuutarhamajoissa sekä 
asunnoiksi kelpaamattomissa paikoissa ku-
ten ladoissa ja ulkorakennuksissa. Tilanne 
paheni entisestään 1940-luvun alussa ja heti 
sodan jälkeen.

Vuoden 1950 väestö- ja asuntotietojen 
mukaan 85 % Tampereella käytössä olevista 
asuinrakennuksista oli puutaloja. Sodanjäl-
keisten vuosien alkuajan rakentamiseen vai-
kutti voimakkaasti yleinen raaka-ainepula ja 
rakennustarvikkeiden säännöstely. Tarvike-
pulan vuoksi esimerkiksi perustusten muu-
rivahvuus väheni. Vesijohtojen ja viemäri-
en vetämistä rajoitti putkipula. Myös tiiliä 
säännösteltiin, joten ulkokatetta saatettiin 
joutua odottamaan. Yleisesti käytetty puu-
runkoisten talojen rappaus kävi mahdotto-
maksi, kun rautalankaverkkoa ei ollut saa-
tavilla.

Huolimatta ankarasta säännöstelystä, 
pyrkimys talojen suunnittelussa oli kestä-
viin ratkaisuihin – olihan kestävä talo ta-
loudellisinta resurssien käyttöä niukoissa 
oloissa. Kalevan alueella ratkaisu asunto-
pulan nopean helpottamiseen oli niin sa-
nottujen pikatalojen rakentaminen. Kah-
dessa 10 talon ryhmässä 1945 ja 1946 
valmistuneet talot olivat yksikerroksisia 
puurakennuksia, jotka sijoitettiin Kale-
vantien tuntumaan alueen etelälaidalle. 
Käyttöajaksi arvioitiin noin kymmenen 
vuotta. 

Kalevankankaan vankileiri perustettiin 
Tampereen valtauksen jälkeen huhtikuussa 
1918. Vankileiri ympäröitiin piikkilanka-ai-
doilla. Kalevankankaan vankileirin vangeis-
ta arviolta 1 228 menehtyi syksyyn mennes-
sä – valtaosa nälkään ja tauteihin. Tälle enti-
selle vankileirialueelle rakennettiin siis maan 
ensimmäiset pikatalot. 

asuntopulaa helpotettiin 
Huoneistojen pinta-alaa supistamalla

Kun asuntotilanne oli heikentynyt 1940-lu-
vun alkupuolella entisestään, syntyi idea 
pinta-alan supistamisesta. Tältä pohjalta 
siis rakennettiin pikatalot, joissa huoneis-
topinta-alaa oli asuntoa kohden vaatimat-
tomat 21,5 m². Kaupungin rakennustoi-
miston arkkitehtiosaston suunnittelemaan 
pika-asuntoryhmään kuului kymmenen 
kappaletta kahdentoista hellahuoneen si-
sältävää asuntotaloa. Näin koko ryhmä tuli 
käsittämään yhteensä 120 asuntoa. Sodan 
jälkeen asuntotuotanto oli pienasuntoval-

taista ja asunnot nykyisen mittapuun mu-
kaan pieniä.

Rakennustyöt aloitettiin 1944 ja ensim-
mäinen pikataloryhmä valmistui vuonna 
1945. Rakennuksille vedettiin kolme ulko-
vesipostia ja suunniteltiin yhteinen pesutu-
parakennus ja kullekin rakennukselle oma 
ulkorakennuksensa. Rakennusten seinät ja 
välipohjat tehtiin kuitenkin niin, että raken-
nuksista tulisi lämpimiä ja kunnollisia, ja 
niillä olisi ollut kaikesta huolimatta mahdol-
lisimman vähän hätäajan leimaa. 

Toista pikataloryhmää ei haluttu edelli-
sen taloryhmän yhteyteen, vaan 700 met-
rin päähän itään. Suunnitelma oli valmis 
vuonna 1945, mutta KYMRO lykkäsi asi-
aa. Ilman kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön rakennusasian osaston, 
KYMRO:n, lupaa rakentamista ei voitu so-
dan jälkeen aloittaa. Rakennustöihin pääs-
tiin 4.4.1946. Toinen pikataloryhmä jou-
duttiin pykälöimään maaston kaltevan rin-
teen mukaan. Talot valmistuivat nopeasti 
huutavaa asuntopulaa korjaamaan, ja siitä 
Kalevan puutalot saivat nimityksen Kale-
van pikatalot.

Toisessa pikataloryhmässä oli täsmäl-
leen kymmenen samanlaista asuintaloa mi-
nimihuoneistoineen. Taloryhmien yhtei-
nen saunarakennus valmistui vasta 1948. 
Talot olivat vaatimattomia, mutta niillä oli 
merkittävä osuus Tampereen kaupungin 
pahimman asuntopulan poistamisessa. Pi-

katalojen tarkoitus kuitenkin muuttui ajan 
myötä.

tilapäisiksi tarkoitetuissa taloissa 
asuttiin 1990-luvulle saaKKa

Vähän yli 20 neliön kokoisissa huoneissa asui 
sodan jälkeen suuriakin perheitä. Vuokra oli 
halpa, mutta mukavuudet puuttuivat. Vesi 
haettiin ulkoa ja laskiämpäri vietiin pihan 
perälle. Tarpeet hoidettiin matkan päässä 
olevassa ulkohuussissa. Ensimmäisissä asuk-
kaissa oli Karjalan siirtolaisia, jotka perheen 
kasvaessa siirtyivät muualle, yleensä Tampe-
reen kaupungin järjestämiin asuntoihin. 

Asunnoissa lämmityksen virkaa hoiti hel-
la, jonka edessä oli lattialuukku. Tästä men-
tiin kellariin, joten asunnot olivat varsinkin 
pakkasilla todella kylmiä.  Pikatalot olivat 
alun perin tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. 
Myöhemmin taloihin sijoitettiin asukkaita 
sosiaalisen perustein. Heissä oli vanhuksia, 
yksinäisiä, työttömiä, alkoholisteja. Alueen 
levoton maine kasvoi. 

Pikatalot purettiin 1990-luvulla – talo 
ja lauta kerrallaan – lähes huomaamatto-
masti. Viimeinen asukas tältä intiaaniky-
läksi ristityltä alueelta muutti toukokuussa 
1995. Pikatalojen paikalle jäi laaja niitty-
alue muistona entisestä vankileiristä sadan 
vuoden takaa, ja sinne haudatuista puna-
vangeista. ■

Tuula vuolle-selki

tampereen pikatalot lievensivät 
sodan jälkeistä asuntopulaa

▲ Näkymä sodanjälkeisen pikatalon pihalle. Asuntoryhmässä oli kymmenen taloa. Yhdessä talossa 
oli kaksitoista 21,5 neliömetrin kokoista asuntoa.
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Syystapahtuma 2018
PUUMIESTEN

29. – 30.9. 
Hotelli Keurusselkä 

Keurusseläntie 134
42700 Keuruu

OHJELMA

Lauantai 29.9.
9.00 –  Ilmoittautuminen alkaa
11.00   Puumiestaitokisaan jälki-ilmoittautuminen päättyy
11.00 – 12.00 Alueyhdistysedustajien kokous
12.00  Lounas
13.00  Syystapahtuman avaus ja kisainfo
13.45  Kisaverryttely
14.00  Puumiestaitokilpailu
  Kilpailun jälkeen saunomis- ja uintimahdollisuus
19.00  Puumiesillallinen ja palkintojen jako. Seurustelua ja tanssia elävän musiikin tahdissa.

Sunnuntai 30.9.
8.00  Aamiainen
9.00  Henkilöstövalintaryhmien kokous, Keurusselkä-sali
9.30  Puumiesten Rouvien yhdistyksen vuosikokous, Savotta-sali
10.00  Puumiesten Liiton syyskokous, Keurusselkä-sali
  Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määräämät asiat
  Rouvien ohjelmana viini-ja juustotasting, suomalaisten ryijyjen tarinoita ja afrikkalaisten 
  kankaiden esittelyä
12.00	 	 Buffetlounas

HINNAT 
Syystapahtumapaketin hinta: 
Päähotelli: 2hh yläkerta 129€/hlö, 2hh alakerta 134€/hlö, 1hh yläkerta 164€/hlö. Lomahotelli: 2hh 124€/hlö, 1hh 144€/hlö
Syystapahtumapaketti sisältää majoituksen, puumiesillallisen juomineen, lauantain ja sunnuntain lounaat sekä sunnuntain 
aamiaisen sekä kylpylän ja saunat
Päiväkävijöiden hinnat: Lauantain lounas 12€/hlö, lauantain  illallinen juomineen 43€/hlö, saunominen ja allasosaton käyttö 5€/hlö

VArAukSET 
Varaukset	tulee	tehdä	suoraa	hotellista	10.9	mennessä	merkillä	”PUUMIEHET”	sähköpostilla	myynti@hotellikeurusselka.fi	tai	puh.	014	
75100. Ilmoita varauksessa ruoka-allergiat tai lisäruokavaraukset. Majoitus-ja ruokailuvaraukset maksetaan vastaanottoon poistuttaessa.

PuuMIESTAITOkILPAILu 
Kilpailu käydään sääntöjen mukaisesti kaikissa sarjoissa. Miesten kilpasarja(MK) Naisten kilpasarja (NK) Miesten tehtäväsarja(MT) Nais-
ten tehtäväsarja(NT) Veteraanisarja(VS) Nuorten tehtäväsarja (NuT) ja joukkuekilpailu. Veteraanisarjaan voivat osallistua myös naiset.
Ilmoittautuminen	viimeistään	21.9	mennessä	Arto	Leppäselle,		040	903	0716,	arto.leppanen@phpoint.fi.	Ilmoittautumiset	alueyhdis-
tyksittäin, sarja,  nimi ja syntymävuosi. Osallistumismaksu 20€/hlö, jälki-ilmoittautuminen 30€/hlö, joka maksetaan Pohjois-Hämeen 
Puumiesten tilille: FI81 5521 6920 0218 19. 

TIEduSTELuT 
Syystapahtumaa	koskevat	tiedustelut	Markku	Tenkanen	050	357	5610			m.tenkanen@suomi24.fi
Kilpailua	koskevat	tiedustelut	Arto	Leppänen	040	903	0716	arto.leppanen@phpoint.fi

Tervetuloa!
Pohjois-Hämeen Puumiehet ry
Puumiesten Rouvien Yhdistys ry
Puumiesten Liitto ry

www.puumies.fi
www.pohjoishämeenpuumiehet.fi
www.hotellikeurusselka.fi
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rakennetaan puusta -hanke 
teki opintomatkan puukaupunki 
– Träsatad skellefteå:on, jonka 
visiona on olla euroopan 
modernin puurakentamisen 
keskus.

Puun käytön puolesta puhuvat monet 
asiat. Mutta miksi puusta ei rakenneta 
enempää ja varsinkaan julkisia raken-

nuksia? Tilanteen kohentamiseksi helmi-
kuussa käynnistynyt Rakennetaan Puusta-
hanke pistäytyi kolmen päivän opintomat-
kalla Skellefteåssa, jonka visiona on olla Eu-
roopan modernin puurakentamisen keskus, 
mikä oli yksi syy opintomatkakohteen va-
linnassa. Muita seikkoja olivat vastaavat il-
masto-olosuhteet ja väestöluku Keski-Suo-
meen verrattuna, koska saadut tiedot puu-
rakentamisesta ovat suoraan käyttökelpoisia 
myös samankaltaisessa ympäristössämme.  

skelleFteåssa rakennetaan puusta

Skellefteå oli aktiivinen, kun Ruotsissa val-
misteltiin kansallista puurakentamisen stra-
tegiaa 2000-luvun alussa. Tällöin kehitettiin 
uusi tapa rakentaa puuelementeistä kerros-
taloja, joita valmistui Älvsbacka Strandille 
kolme. Koko prosessi sovitettiin pohjoisen 
oloihin ja kaikille rakennuksille asetettiin 
eri vaatimuksia muun muassa energiakäy-
tön vähentämiseksi ja ruotsalaisen ympäris-
töluokituksen saavuttamiseksi. 

Ympäristöluokitus kattoi 15 osa-aluetta 
sisältäen energian käytön, materiaalit jne. 
Rakennusten ympäristövaikutukset jäivät 

alhaisiksi ja puun käytöllä rakenteissa pääs-
tiin 270 tonnia pienempiin hiilipäästöihin 
verrattuna vastaavanlaiseen betonielement-
titaloon. Moderni, teollinen puukerrostalo 
oli myös mahdollista rakentaa puolet lyhy-
emmässä ajassa verrattuna totuttuihin me-
netelmiin. 

Nykyisellään Skellefteåssa on yli 50 
modernin puurakentamisen kohdetta ja 
vertailun vuoksi mainittakoon, että Puu-
ninfon mukaan koko Suomessa (tilanne 
26.3.2018) on 62 puukerrostaloa sekä 4 
toimistopuukerrostaloa. Alati kasvavassa ja 
kehittyvässä Skellefteåssa uusia alueita kaa-
voitetaan jatkuvasti sekä asunto- ja liikera-
kentamisen että teollisuuden ja liikenteen 
tarpeisiin. Tulevaa julkista rakentamis-

ta ovat muun muassa matkakeskus, joen 
ylittävä silta keskustaan, kaupungin puis-
to, kulttuuritalo ja lisää parkkitaloja. Näis-
sä hankkeissa puurakentamisen strategia, 
suuntaviivat kestävän kehityksen mukai-
seen rakentamiseen sekä ilmasto- ja ener-
giastrategia seuraavat mukana alusta lop-
puun yhtenä kokonaisuutena. 

Kaupungin lisäksi myös yritykset ja yk-
sityinen sektori ovat omaksuneet edellä 
mainitun toimintatavan. Matkan aikana 
eri tahot kertoivat asioista omalta näkökan-
naltaan: kaupunki puurakentamisen stra-
tegiasta, paikallinen Metsäkeskus metsien 
käytöstä ja yritykset toiminnastaan. Kai-
killa oli silti sama päämäärä: Tehdä ekolo-
gisemmin, vähentää hiilijalanjälkeä, ja kun 

rakennetaan puuSta 
vieraili skellefteåssa

Rakennetaan Puusta -hanke on Suomen 
metsäkeskuksen hallinnoima, helmikuun 

alussa käynnistynyt yleishyödyllinen yhteistyö-
hanke Keski-Suomen alueella. 

Osatoteuttajina hankkeessa ovat Jyväsky-
län ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Pohjoisen 
Keski-Suomen ammattiopisto (POKE). Hank-
keen tavoitteena on edistää puun monipuolis-
ta käyttöä, poistaa ennakkoluuloja, tiedottaa 

puurakentamisen mahdollisuuksista samalla 
edistäen ilmastotavoitteita, kestävää kehitystä 
ja kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä sekä elin-
kaariajattelua.

Hanke informoi myös muista puurakenta-
mista edistävistä toimenpideohjelmista. On 
Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma, jossa 
julkiset hankinnat on nostettu yhdeksi ratkai-
suksi kaupunkien vähähiilisyyden edistämisek-

si ja puurakentamisen edistäminen on otettu 
viemään tavoitetta eteenpäin. On kärkihank-
keena oleva Puuohjelma ja juuri lausuntokier-
roksella ollut Liikenneinfran puurakentamis-
ohjelma. Tässä on hyvä lähtökohta myös mo-
nenlaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kes-
ken puurakentamisen ja puutuotteiden käytön 
edistämiseksi.

rakennetaan puusta -hanke

tätä tehdään paikallisesti, siitä hyötyvät 
ympäristökunnat, koko maa ja koko maa-
ilma. Mahtava ajattelutapa vai mitä! Voi-
simmeko lähteä yhdessä kehittämään myös 
tänne vastaavanlaista ajatusmallia? Yhteis-
työllä olisi mahdollista kasvattaa tietotaitoa 
alakohtaisten rajojen yli ja rohkaistuisim-
me käyttämään myös totutusta poikkeavia 
toimintatapoja. 

kokonaisvaltaista kiertotalousajattelua

Ruotsissa pienempään hiilijalanjälkeen py-
ritään puurakentamisen lisäksi kokonais-
valtaisella kiertotalousajattelulla. Niin yk-
sityinen kuin julkinenkin sektori toimivat 
yhdessä, jolloin saadaan käyttöön kaikki 
mahdollinen tietämys, osaaminen ja roh-
keus ottaa harppaus kehityksessä. Olisiko 
myös tässä paikka ottaa mallia Ruotsista 
ja muodostaa monialaisia yritysryppäitä, 
jolloin saataisiin enemmän toimijoita ja 
enemmän potentiaalia vastaamaan myös 
isompien hankkeiden tarjouksiin? Esi-
merkkinä voisi olla SSC Group:in ”yh-
den luukun toimintatapa”, jossa emoyh-
tiö hoitaa asiakaskontaktit, myynnin sekä 
projektin- ja tuotannonohjauksen, jolloin 
tytäryhtiöt voivat keskittyä omaan tuote-
osaamiseen.  

Suomi elää puusta ja metsistä. Metsät 
ovat lähellä ja niiden luonnonvarat tarjoa-
vat monia mahdollisuuksia jättää pienem-
pi hiilijalanjälki. Kaikkea ei kuitenkaan voi 
rakentaa puusta, joten olisiko ”oikea ma-

teriaali oikeaan paikkaan” hyvä ohjenuora 
siirtyä kohti vähähiilisyyttä? Puurakenta-
minen mielletään hyvin usein perinteisek-
si hirsirakentamiseksi, mutta voisiko Suo-
meenkin tulla vaikkapa Uumajan itäisen 
aseman tai Skellefteån tulevan kulttuuri-
talon mukaista modernia puurakentamis-
ta? Morö Backe:lle oli valmistumassa upea 
CLT (Ruotsissa KLT) koulu ja vastaavia on 
jo muutama Suomessakin, esim. Tuupalan 
koulu Kuhmossa. 

Kotimatkalle saimme vinkin vierailla Uu-
majassa Avion shopping:issa ja voin sanoa, 
että onnistunutta puunkäyttöä sisustuksessa 
ja vieläpä puulattia! Toivottavasti näiden esi-
merkkien ja rakenteilla olevien puukoulujen 
myötä puun käyttö laajenee myös Suomessa 
muuhun julkiseen rakentamiseen.

Rakennetaan Puusta -hankkeen pyörät 
pyörivät vuoden 2019 loppuun ja tänä ai-
kana olemme avoimia yhteistyökuvioille 
ja autamme tarvittaessa puuhun liittyvis-
sä asioissa. Hankkeen puitteissa on tulos-
sa myös seminaareja seurattavaksi paikan 
päällä ja WebCafe-tuokioita netissä seurat-
tavaksi. Näissä kerromme mitä puuraken-
tamisen saralla tapahtuu meillä ja maail-
malla. Tapahtumista tiedotetaan Metsäkes-
kuksen sivuilla ja kohderyhmille lähetetään 
myös täsmäviestejä. Miltä kuulostaa? Ter-
vetuloa mukaan hankkeen puiseen maail-
maan! ■

anu nurkkala

Kirjoittaja toimii Rakennetaan Puusta 
-hankkeen projektipäällikkönä.

► Parkkitalon alin kerros on 
betonia ja kolme ylintä puuta. 
Parkkitalon takana on uutta 
puukerrostalorakentamista. 

►► Parkkitalon välipohjat 
ovat niin ikään puuta. 
Pinnassa on jonkinlainen 
bitumikäsittely

▲ Uumaja, Avion kauppakeskuksen yksityiskohdissa ja lattiassa on käytetty paljon puuta. Myös 
lamppujen varjostimet olivat puuta.

► Modernia 
puurakentamista. Kantavana 
rakenteena puuristikot 
ja julkisivut lasi-teräs 
yhdistelmä.

▲ Puusillan jänneväli on 130 metriä ja 
kokonaispituus 185 metriä. Valmistunut 2011. 

▲ Morö Backen koulun rakentaminen oli vielä 
kesken, ”pölkkylattia” pilkotti suojausten alta. 

puumies  5 • 201820 puumies  5 • 2018 21



metSäkluSterin meSSutapahtuma 
järjestettiin Helsingissä
pulpaper, pacTec ja wood & bioenergy-messut 
pidettiin 29.-31.5. helsingin messukeskuksessa. 
Tapahtumat keräsivät oheistapahtumineen 
kolmen päivän aikana yhteensä yli 9 200 
osallistujaa

Heinolan Sahakoneet Oy 
olivat messuilla yhteis-
osastolla virolaisen He-

kotekin kanssa, joka kuuluu sa-
maan Lifco-konserniin. Heino-
lan Sahakoneiden toimitusjoh-
taja Kari Kiiskinen sanoi mes-
suista jääneen kaksijakoinen 
tunnelma. – Lähdimme tähän 
uuteen tapahtumaan avoimin 
mielin, ja halusimme tuoda ni-
meämme esiin, hän kertoo. Nä-
kyvyyttä yritys sai hyvin, ja tilat 
sekä järjestelyt saavat Kiiskiseltä 
kiitosta. Yritys sai myös luotua 
täysin uusia kontakteja toimijoi-
hin, jotka ovat sahateollisuuden 
puolella tuntemattomampia.

Hän olisi kuitenkin toivonut, 
että suomalaiset sahurit olisivat 
olleet enemmän liikkeellä. – Sen 
osalta parannettavaa jäi, sillä tä-
mä anti ei tule riittämään jatkos-
sa, hän totesi.  Sahakonevalmis-
tajia ei messuilla ollut näytteil-
leasettajina montaa, mikä var-
masti vaikutti asiaan. 

– Messuja on nykyään pal-
jon, ja on tarkasti mietittä-
vä, mihin kannattaa osallistua. 
Messuilla pitäisi pystyä tuomaan 
esille aina jotain uutta, mikä on 
haastavaa nykyisellä messutah-
dilla, Kiiskinen sanoo ja jatkaa, 
että Heinolan Sahakoneet seu-
raa tarkasti messutarjonnan ke-
hittymistä. Koko metsäklusterin 
yhteistä messua hän pitää hyvä-
nä forumina, mutta kehitettävää 
tuleville vuosille jäi.

suomen linkki Sawmill Ma-
chinery Ltd oli messuilla näyttä-
vällä osastolla, jossa edustettuna 
olivat kaikki yrityksen päämie-
het: C.Gunnarssons Verkstads 
AB, Linck, EWD, Urbas ja Fell-
ner Engineering GmbH. Suo-
men Linkin toimitusjohtaja 
Hannu Voutilainen oli erit-
täin tyytyväinen messujen an-

tiin. – Saimme täällä juuri sen 
mitä tulimme hakemaankin. 
Olimme itse kutsuneet asiak-
kaita, jotka tulivat hyvin kau-
kaakin. Kontakteja tuli hyvin, 
hän kertoo. 

Voutilainen oli ilahtunut, 
että asiakkaita tuli Venäjältä ja 
Baltiasta asti messuille, mutta 
olisi toivonut lisää sahalaittei-
den näytteilleasettajia mukaan 
messuille. Samoin suomalais-
ten sahurien vähäinen määrä oli 
pettymys hänellekin. – Kaiken 
kaikkiaan messut olivat raikas-
henkinen tapahtuma, jossa ai-
omme olla mukana seuraavalla-
kin kerralla, hän toteaa ja jatkaa, 
että tapahtumalla on paljon po-
tentiaalia tulevaisuudessa.

abb:n osastolla pääsi tutus-
tumaan RobotStudio® -ohjel-
mistoon, minkä avulla Veiston 
sahalinjan käyttöönottokoulu-
tusta voidaan tehdä virtuaali-
sesti. Veiston varatoimitusjoh-
taja Tuomas Halttunen sanoi, 
että RobotStudion avulla kou-
lutetaan jo seuraavassa sahalin-
japrojektissa. Virtuaalinen kou-
lutus voidaan tehdä sahalinjaa 
asennettaessa, mikä nopeuttaa 
tuotannon aloittamista. – Tu-
lemme käyttämään ohjelmis-
toa varsinkin isojen sahalinjo-
jen toimituksissa ja sellaisissa, 
joissa tuotanto pitää saada no-
peasti käyntiin, hän kertoi. Veis-
ton oma henkilökunta ohjelmoi 
RobotStudioon® asiakkaan sa-
halinjan täsmällisen kokoonpa-
non. Messuilla yritys ei kuiten-
kaan Halttusen mukaan tavoit-
tanut omaa asiakaskuntaansa. 

kotkamillsillä oltiin tyyty-
väisiä  uudella konseptilla jär-
jestettyihin messuihin. Messu-
jen yhteydessä yritys lanseeraa-
rasi helposti kierrätettävät kar-

tonkituotteet AEGLE® Barrier 
Plus ja ISLA® Duo, jotka herätti-
vät viestintäpäälllikkö Johanna 
Mäkelän mukaan valtavaa kiin-
nostusta kävijöiden joukossa. 
– Oman osastomme lisäksi 
Kotkamills oli esillä myös mo-
nen yhteistyökumppanimme 
osastolla, joten yrityksemme ja 

tuotteemme saivat merkittävästi 
positiivista näkyvyyttä messu-
jen aikana. Tapahtuman hui-
pensi messuilta järjestetty eks-
kursio tehtaallemme Kotkaan, 
hän jatkoi. ■

peTri puTTonen ja 

hanna luoma  

KotkaMills esitteli messuilla muun muassa kierrätettävän ISLA® Duo 
kuppikartongin, jossa nesteiden ja rasvojen imeytyminen on estetty 
vesipohjaisella dispersiopäällystyksellä. 

▲ UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen (vas.) puhui Business Foorumissa. 
Pohjois-Karjalan Puumiesten Jouni Luoma Josekista vaihtoi tauolla Pesosen 
kanssa ajatuksia. 

▲ UPM:n messuosaston Biofore Gallery -tuotenäyttely 
havainnollisti uusiutuvan biomassan monipuolisia 
käyttömahdollisuuksia.

► Stora Enson 
osaston teemana oli 
esitellä ratkaisuja 
uusiutuvaan 
tulevaisuuteen - 
pääosassa olivat 
pakkaukset. 

◄ Metsä Group 
oli esillä messuilla 
niin osastolla kuin 
mahdollisena 
retkeilykohteena 
Äänekosken 
biotuotetehtaalle.

► Tuotepäällikkö 
Lasse Lipsanen 
ABB:lta (vas.) ja 
myyntipäällikkö 
Sami Helminen 
Veisto Oy:ltä 
olivat ABB:n 
osastolla 
esittelemässä, 
miten 
RobotStudio® 
-ohjelmalla 
voi kouluttaa 
sahalinjan 
käyttöä. 

► Hekotekin 
myynnistä Suomessa 
vastaava Kenneth 
Westermark on 
tyytyväinen, että 
investointien 
määrä on kasvanut 
sahateollisuudessa. 

▲ Heinolan Sahakoneet Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiiskinen (vas.) 
ja Konstantin Kolotushkin kertoivat, että yritys lähti mukaan uuteen 
messutapahtumaan avoimin mielin. 

► EnviOn Oy:n 
tuotepäällikkö 
Heikki Kontkanen 
(vas.) ja 
toimitusjohtaja 
Tarmo Paloniemi 
olivat messuilla 
paperi- ja 
sahateollisuuden 
asiakkaiden 
vuoksi.

◄ Suomen Linkki 
oli näyttävästi 
esillä kaikkien 
päämiestensä voimin. 
Osastolla olivat 
toimitusjohtaja Hannu 
Voutilaisen (oik.) 
lisäksi Linckin Daniel 
Betzold, GGV:ltä 
Jörgen Gunnarsson 
ja Henrik Johansson 
sekä kuvasta 
puuttuva Fellner 
Engineering GmbH:n 
Norbert Pogats.

◄ Signode oli 
mukana PacTec 
-messujen 
merkeissä, 
mutta toki Arto 
Forsström (oik.) ja 
Jukka Honkonen 
olivat valmiina 
palvelemaan myös 
sahateollisuuden 
asiakkaita.
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N ikolai Kallio perusti Kallion Ko-
nepajan Raisioon vuonna 1918, 
mutta tarkempaa päivämäärää ei 

ole tallentunut tietoihin. Sisällissodan kah-
tia jakamassa maassa ei tuollaisilla pikku-
seikoilla toki silloin ollut merkitystäkään. 
Mutta vuosikymmenten kuluessa yrityksen 
merkitys Suomen sahateollisuudelle on tul-
lut kaikille selväksi.

Hyvin pian perustamisen jälkeen perhe 
ja yritys siirtyivät Raision aseman kupee-
seen, jossa toiminta jatkui aina 1960-luvul-
le asti. Yritys tuli heti tunnetuksi sirkkelisa-
hoistaan, mutta alkuaikoina se valmisti toki 
muitakin tuotteita, erityisesti maatalouden 
tarpeisiin. 

Hihnakäyttöinen sirkkelisaha oli kuiten-
kin yrityksen ensimmäisiä tuotteita. – Tuo-
hon aikaan sirkkelisahat olivat puurunkoi-
sia, joiden rungot isännät tekivät itse. Ko-
nepaja toimitti metalliosat, kuten terän, 

akselin ja mahdollisesti syöttölaitteen, ker-
too projektipäällikkö Arto Aalto. 73-vuo-
tias Aalto osallistuu edelleen sahakoneiden 
suunnittelutyöhön, johon hän palasi pa-
ri vuotta sitten eläkepäiviltään Kallion Ko-
nepajan hallituksen puheenjohtajan Pertti 
Kallion houkuttelemana.

Nikolai Kallio saa molemmilta herroil-
ta ylistystä ajanhermolla olleena innovatii-
visena keksijänä sekä pätevänä markkina-
miehenä. Aalto jopa kertoo tarinasta, jonka 
mukaan paikallinen kilpailija olisi kuollut 
suruun, koska Kallio menestyi niin hyvin. 
– Hänellä oli jo tuohon aikaan varsin hyvät 
esitteet, jotka sisälsivät myös asiakkaiden 
tyytyväisiä kommentteja tuotteista, Niko-
lain pojanpoika Pertti Kallio kertoo.

vuosi 1936 oli tärkeä, koska silloin Kallion 
Konepaja valmisti ensimmäisen höyläko-
neen, ja siirtyi näin myös puun jatkojalos-

tusteollisuuteen. – Muistan lapsuudesta, 
kuinka konehalli oli täynnä valmistettavia 
höyläkoneenrunkoja, Pertti Kallio sanoo ja 
jatkaa, että hän on itse koneistanut kaksi vii-
meistä yrityksen valmistamaa höyläkonetta, 
jotka valmistettiin 1970-luvulla. Höyläko-
neen keksimisen jälkeen vuonna 1938 otti-
vat Nikolain pojat Ilmari ja Jaakko Kallio 
vetovastuun yrityksestä. Pian kuitenkin toi-
nen maailmansota keskeytti varsinaisen lii-
ketoiminnan. Talvisodan aikana koko tuo-
tanto meni puolustusvoimille.

Sodan jälkeiset vuosikymmenet olivat 
Kallion Konepajalle tasaista kasvun aikaa, 
ja 1960-luvulla yrityksen tilat alkoivat käy-
dä ahtaiksi. Laajennus ei tullut kysymykseen 
Raisiontien läheisyyden vuoksi. Niinpä toi-
minta siirrettiin Nesteentielle vuonna 1965, 
jolloin myös Pertti Kallio tuli mukaan per-
heyritykseen isänsä Ilmarin pyynnöstä. Seu-
raavat vuodet olivat yritykselle haastavia ja 
jopa toiminnan jatkuminen vaakalaudalla. 
Jälleen kerran Kallioiden peräänantamatto-
muus palkittiin ja vaikeiden vuosien jälkeen 
alkoi uusi nousu.

nousu ajoittuu siihen aikaan, kun yritys siir-
tyi Nesteentieltä nykyiseen paikkaansa Kon-
santielle. Vuosi oli 1975, jolloin myös Arto 

Aalto palkattiin suunnitteluinsinööriksi. 
– Aloitin työt Nesteentiellä, josta meillä oli 
kaksi viikkoa aikaa siirtää kaikki laitteet tänne 
Konsantielle, hän muistelee. Työntekijöitä 
yrityksessä oli tuolloin 14, ja Aalto vastasi ai-
noana koneiden suunnittelusta. Samaan ai-
kaan Kallion Konepajan vientitoiminta oli 
todenteolla käynnistetty, ja Aalto pääsikin 
heti suunnittelemaan isoja sahakoneita Af-
rikan markkinoille. Myös asennustyöt pai-
kanpäällä tulivat hänelle tutuksi, kun Afri-
kan valloitus jatkui tulevina vuosina. Poh-
joismaat tulivat myös mukaan 1970-luvun 
lopulla. Huippuvuoden 1979 aikana Kal-
lion Konepajalla valmistettiin yhteensä 221 
sahakonetta. Tuotannon valtava kasvu näkyi 
myös henkilöstön määrässä, joka oli kohon-
nut jo 50:een 1980-luvulle tultaessa.

Aalto on työskennellyt myös suunnitte-
lupäällikön ja projektipäällikön tehtävissä. 
Afrikassa hän hoiti 25 asennusta, mutta tu-
tuksi tulivat myös esimerkiksi Guatemala, 
Honduras, Norja, Ruotsi, Puola ja Venäjä. 
Samalla kokemusta kertyi erilaisista troop-
pisista puulajeista.

– Arton osaaminen on ollut merkittäväs-
sä roolissa Kallion Konepajan menestystari-
nassa, Pertti Kallio kehuu. Aallon kynästä 
tuli myös yrityksen patentoima hydraulinen 
tukinsiirtäjä, joka korvasi yhden miehen sa-
halla lisäten myös merkittävästi turvalli-
suutta. Idea laitteeseen tuli Kallion mukaan 
Vääksyn sahauspäiviltä, jossa sahuri Helge 
Lindeberg oli kovaan ääneen ihmetellyt, 
kuinka sahan perässä pitää vielä olla ihmi-
nen liikuttamassa tukkia, vaikka jo kuussa-
kin on ehditty käymään. Myöhemmin tu-
kinsiirtäjään integroitiin vielä tukinpyöri-
tyslaite, johon idea tuli puolestaan Norjasta.

Kaikki tuotekehitysideat ovat Kallion 
mukaan asiakkailta tulleita. Veljekset Vaa-
ra Oy:n hän nostaa yrityksen tärkeimmäksi 
yhteistyökumppaniksi kehittämistyön saral-
la. – Vuonna 1990 myin heille ensimmäi-
sen sahakoneen ja sen jälkeen yhteistyötä on 
jatkettu lukuisien projektien tiimoilta, hän 
kehuu.

Aalto siirtyi ammattikouluun opettajak-
si vuonna 2005, ja eläkkeelle kolme vuot-
ta myöhemmin. Kunnes vuoden 2016 alus-
sa Pertti Kallio houkutteli hänet takaisin 
suunnittelemaan jälleen uutta sahakonetta. 
– Pertti esitteli niin mielenkiintoisen pro-
jektin, josta ei voinut kieltäytyä, Aalto ker-
too ja jatkaa, että uuden koneen prototyyppi 
on jo valmiina.

Pertti Kallio oli myös näkyvässä roolis-
sa, kun yrityksen uusi nousu 1970-luvulla 
käynnistyi. Puutalousopiston valtakunnal-
lisella sahauskurssilla hän esitti itse kuvaa-
mansa kaitafilmin sahauksesta, jossa käytet-
tiin uutta pystytelalla varusteltua sahakonet-
ta. – Minulla ei ollut kokemusta sahaukses-
ta, mutta halusin oppia miten koneet sahal-
la toimivat, hän muistelee osallistumistaan 
kurssille. Huomattuaan reaktiot katsojissa 
hän tajusi koneen potentiaalin, mutta myös 
sen, että markkinointia oli tehostettava tun-
nettuuden kasvattamiseksi.

Niinpä sitten vuonna 1975 hän lähti yh-
dessä puutalousopiston opettajan Markku 
Häyrisen kanssa Mikkelin maatalousnäyt-
telyyn esittelemään konetta. Näyttelystä 
Kallio sai paljon arvokasta oppia muun mu-
assa sanastosta, jota sahurit käyttivät. Samal-
la hän teki asiakasrekisteriä kaikista tapaa-
mistaan sahureista ja heidän koneistaan. - 
Seuraavana vuonna lähdinkin sitten pidem-

mälle kiertueelle ympäri Suomen, ja pysäh-
dyin aina kun tienvarressa näkyi saha, hän 
kertoo. Kierros oli menestys myynnillisesti, 
ja sitä jatkettiin sahausnäytöksillä, joita Kal-
lio sopi tekemänsä asiakaskortiston avulla.

Kallio mieltyi myyntityöhön ja kiersi jat-
kuvasti sahureiden luona ympäri Suomen. 
– Alkuun ajoin Fiat 127:lla, jonka vaihdoin 

kallion konePaja 100 vuoTTa

Pyörösahojen peruskallio

koko mittavan ikänsä ajan uskollisena raisiolle pysynyt 
kallion konepaja täyttää tänä vuonna 100 vuotta. perheyritys 
kulkee eteenpäin neljännen polven vetämänä, mutta aiempien 
sukupolvien kova uurastus ei ole unohtunut.

Kallion Konepaja Oy:n tuotantotilat 
sijaitsivat vasemmalla näkyvässä hallissa 
Raision aseman lähellä vuosina 1920–
1965. Hallituksen puheenjohtajan Pertti 
Kallion synnyinkoti näkyy taustalla.

▲ Toimitusjohtaja Janne Kallio kertoo, että 
yrityksellä on useita tuotekehitysprojekteja 
käynnissä.

◄ Eräs yrityksen 
merkittävimmistä 
keksinnöistä oli 
vuonna 1936 
julkaistu höyläkone.

► Arto Aalto on 
suunnitellut kaikki 
Kallion Konepajan 
Afrikkaan viemät 
sahakoneet. 
Taustalla 
afrikkalaisia 
puulajeja, joita 
yrityksen koneilla 
on sahattu. 
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– Olemme kuivaamotoimittaja, joka käyttää eniten aikaa ja re-
sursseja puunkuivauksen kehittämiseen. TC-kanavakuivaamon ke-
hitystyö kesti lähes 10 vuotta. Toki TC-kanavakuivaamon idea ei 
ole uusi, mutta automaattinen ohjaus tekee siitä niin joustavan, että 
puhutaan täysin eri tuotteesta, Pitkänen jatkaa. 

Ensimmäinen nykyaikainen TC-kuivaamo toimitettiin Hol-
men Groupin Bravikenin sahalle vuonna 2010, mutta varsinainen 
kehitystyö käynnistyi SCA Bolstan sahan toiveesta pystyä kuivaa-
man yhdessä kuivaamossa eri paksuisia lautoja 100 000 m3 vuodes-
sa. – Jatkokehitystä on tehty Bravikenin ja Bolstan jälkeen varsinkin 
puhallussyvyyden suhteen, mikä oli alussa vain kaksi pakettia. Nyt 
teemme kuivaamot 3–4 paketin puhallussyvyydellä, jotta kuivaamon 
pituus pysyy aisoissa, Pitkänen kertoo. Pituussuunnassa syötettävät 
sahatavarakuormat kasvattavat kuivaamon pituutta merkittävästi, 
mikä tuo haasteita sen sijoittelulle sahan tontilla.

junnikkala oy investoi myös mittaustekniikkaan. Limab Oy toi-
mittaa Oulaisten ja Kalajoen laitoksille uuden sukupolven itseoppi-
vat röntgentukkimittarit. Tukkilajittelun mittareiden lisäksi päivi-
tetään Kalajoen sahalinjan särmäyksen optimointi sekä dimension-
valvonta. Kaikki laitteistot otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. 

Tukkilajittelussa käytetään uutta röntgen- ja sivuttaisliikkeen-
tunnistavaa 3D-tekniikkaa. – Uuden LogProfiler mittalaitteen 
avulla sekä geometrinen, että sisäinen laatu saadaan optimoitua ase-
tekohtaisesti sahan tarpeisiin. Järjestelmät nostavat sekä tilavuus-, 
että laatusaantoa lopputuotteessa. Katkonta vähenee ja hylkyjen 
määrä pienenee, koska tukkimateriaali vastaa paremmin yksittäisen 
sahatavara-asetteen vaatimuksia, Limab Oy:n myyntijohtaja Juho 
Virta sanoo. 

Kalajoen sahalinjalle toimitettavassa särmäyksen optimointilait-
teistossa yhdistyvät optimointi ja takaisinkirjausmittari sahauksen 
lopputuloksen valvontaan. – Laitteisto mahdollistaa tavanomaista 
särmäyksen optimointia tarkemman optimoinnin, koska toteutu-
ma on jatkuvasti tiedossa, Virta kertoo. Laitteisto kykenee tun-
nistamaan sekä keskilinjavirheet että todentamaan vinosärmäyksen 
onnistumisen. 

– Pitkä yhteistyö Junnikkalan kanssa ottaa vuonna 2018 inves-
toinneilla uuden harppauksen. Uuden tekniikan avulla raaka-aine 
pystytään hyödyntämään tarkemmin ja näin ollen samasta raaka-
aineesta saamaan parempi arvosaanto, Virta toteaa.  

toukokuussa Junnikkala Oy nousi otsikoihin, kun se lopetti puun-
hankinnan. – Tarkoituksemme oli herättää keskustelua laajemmin 
tukki- ja kuitupuun hinnoista ja mielestämme onnistuimme siinä. 
Mielenkiinnolla jäämme odottamaan tapahtuuko hinnoittelussa 
muutosta, Kalle Junnikkala sanoo. Yritys palasi ostomarkkinoille 
kaksi viikkoa myöhemmin, mutta uudistetulla mallilla.

– Otamme käyttöön lyhyiden mittojen käytön katkonnassa, nyt 
myös kuusen osalta. Lyhyet mitat kohdistuvat latvahalkaisijaltaan al-
le 20 senttimetriseen puuhun ja niiden jalostuspaikkana on Oulainen. 
Männyssä lyhyet mitat ovat olleet jo käytössä osittain ison Japanin osuu-
temme vuoksi, mutta nyt lisäämme niiden osuutta entisestään. Sahata-
varamarkkinoiden nykytilanne tukee pienempien läpimittojen jalosta-
mista. Uudistetussa mallissa korostuu myös viestimme liian korkeasta 
tukin hinnasta ja metsäomistajatilin säilymisestä, Junnikkala toteaa. ■

peTri puTTonen

kalajokinen perheyritys investoi ensimmäisenä 
suomalaisena sahana kuivaamotyyppiin, joka on 
viimeisen vuoden aikana vallannut markkinoita 
puutavarakuivaamomarkkinoilla euroopassa.  
kalajoen sahalle asennettavan kuivaamon 
myötä yksikön kapasiteetti nousee 250 000 
kuutiometriin vuodessa. yritys investoi myös 
röntgentekniikkaan.

Uudella kuivaamolla, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 
maaliskuussa, Junnikkala Oy korvaa vuosina 1992 ja 1993 
rakennettuja kanava- ja kamarikuivaamoja. Uuden TC-ka-

navakuivaamon kapasiteetti on 80 000 m3 vuodessa. – Purettavien 
kuivaamojen myötä kuivauskapasiteetin nousu on noin 60 000 m3, 
minkä jälkeen Kalajoen sahan kuivaamokapasiteetti on 280 000 m3, 
sanoo Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja Kalle Junnikkala. Uutta 
kuivaamoa Junnikkala Oy käyttää 18–25 mm mänty- ja kuusilau-
tojen kuivaamiseen. Kuivaamo koostuu kuudesta vyöhykkeestä ja 
puhallussyvyys on kolme pakettia. Kuivaamo varustellaan Valute-
cin lämmön talteenottojärjestelmällä, painoraameilla ja Valmatics-
ohjausjärjestelmällä.

– Valitsimme TC-kanavakuivaamon, koska se on joustavin ja talou-
dellisin ratkaisu. Sen avulla voimme kuivata vapaasti erimittaista puuta-
varaa. Lisäksi kuivaamon tuottama laatu on korkea ja kapasiteetti suu-
ri pienellä energiankulutuksella, Junnikkala kertoo. Kalajoen yksikön 
lämpölaitokseen yritys tulee lisäämään toisen polttoaineensyöttimen 
hakkeelle lastun lisäksi, jotta sen tuottamaa tehoa pystytään nostamaan. 

Junnikkala kertoo, että yrityksessä mietittiin pitkään, miten he 
pystyvät parhaiten ratkaisemaan pullonkaulaksi muodostuneen 
kuivaamokapasiteetin kasvattamisen. – Perinteinen kanavakuivaa-
mokin oli vahvasti mietinnässä, mutta lopulta TC-kanavakuivaamo 
tarjosi kustannustehokkaimman ratkaisun, hän sanoo.

– Oulaisissa sijaitsevalla yrityksen toisella sahalla on myös pian 
edessä kuivaamoinvestointi, mutta siellä on tehtävä myös muita in-
vestointeja tuotannon kasvattamiseksi, Junnikkala toteaa. Esimerk-
kinä hän mainitsee tukinlajittelun, joka on ollut sama, vaikka tuo-
tantomäärä on viisinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Kala-
joen kuivaamoinvestoinnin jälkeen Junnikkala Oy:n sahatavaran 
kokonaiskapasiteetti on noin 400 000 m3 vuodessa.

tC-KanavaKuivaamo on Valutecin tuotekehityksen tulosta. Nimi TC 
on lyhenne ruotsin sanasta tvärcirkulation, joka tarkoittaa poikittais-
kiertoa. Kuivaamo toimii siten, että sahatavarakuormat syötetään pi-
tuussuunnassa kuivausvaiheiden eli vyöhykkeiden läpi, joita voi olla 
4–12 kapasiteettitarpeen mukaan. Vyöhykkeet eivät ole eroteltu toi-
sistaan fyysisillä esteillä. Ilmaa puhalletaan poikittain kuivaamon pit-
kittäissuuntaan nähden, minkä vuoksi kuivaamon eri vyöhykkeille 
voidaan luoda erilaiset olosuhteet. Tämä mahdollistaa erimittaisten 
puutavaroiden yhdistelemisen samaan kuivaamoon.

Valutec Oy:n paikallisjohtaja Mikko Pitkänen uskoo, että Junnik-
kalan TC-kanavakuivaamoinvestointi on vasta alkua Suomen markki-
noilla. – TC on ainoa kanavakuivaamotyyppi, joka mahdollistaa käyt-
täjälle erimittaisten ja eri puulajien vapaan yhdistelyn. Tämän ansiosta 
se on saanut lyhyessä ajassa merkittävän markkinaosuuden Euroopan 
puutavarakuivaamomarkkinoista, hän kertoo ja jatkaa, että viime vuo-
sina Valutec on toimittanut kymmeniä TC-kanavakuivaamoja.

Hän kertoo, että TC-kanavakuivaamo käy paljon vettä sisältävien 
sivulautojen kuivaukseen hyvin, koska eri vaiheilla pystytään tarkasti 
kontrolloimaan niistä poistuvaa veden määrää kutakin vaihetta kohti. 
– Kuusivaiheinen TC-kanavakuivaamo on kuin kuusi kamarikuivaa-
moa peräkkäin, mutta kanavakuivaamon teholla, Pitkänen kuvailee.

aina vuoden käytön jälkeen uuteen, koska kilometrejä tuli par-
haimmillaan 100 000 vuodessa hän muistelee.

Viennin aloitus oli luonnollinen jatkumo hyvälle menestyk-
selle kotimaassa. Afrikan lisäksi Ruotsi ja Norja tulivat nopeasti 
mukaan tärkeiksi vientimaiksi. – Norjasta saattoi tulla rekka ja 
viedä neljä sahakonetta kerralla, Aalto muistelee myynnin huip-
puvuosia. Ilmari Kallio näki huippuvuodet läheltä, koska hän 
oli mukana yrityksen toiminnassa 1980-luvun puoliväliin asti.  
Kallion Konepajan sahakoneita on viety tällä hetkellä jo 71 eri 
maahan. Yrityksellä on 15 agenttia eri puolella maailmaa. Tär-
keimmät markkinat ovat Venäjällä, Australiassa, Pohjoismassa, 
Baltiassa ja Afrikassa.

Kova yrittäminen on ollut Kallion Konepajan menestyksen 
sekä pitkän iän salaisuus, ja siihen menestykseen ovat Pertti Kalli-
on mukaan vaikuttaneet kaikki yrityksessä työskennelleet. – En-
nen kaikkea kunnioitus aikaisempia sukupolvia kohtaan on suu-
ri. He ovat kuitenkin luotsanneet yrityksen läpi vaikeiden aiko-
jen, hän sanoo.

Neljäs sukupolvi astui parrasvaloihin vuonna 2014, kun Per-
tin poika Janne Kallio tuli yrityksen suurimmaksi omistajaksi. 
Toimitusjohtajan paikalla hän on ollut vuoden 2016 alusta. Hä-
nellä oli takanaan yrittäjyyttä monen vuoden ajalta, mutta täysin 
eri liiketoiminnan alalta, joten opeteltavaa riittää. – Toimitusjoh-
tajuuteni aikana olen ryhtynyt muuttamaan toimintatapoja, jot-
ka eivät enää tänä päivänä toimi tällä alalla, hän kertoo. 

vielä 1990-luvulla Kallion Konepajalta toimitettiin merkittäviä 
määriä sahakoneita markkinoille. Pikku hiljaa sahateollisuus on 
kuitenkin muuttunut isompiin laitoksiin, ja sama trendi on vah-
vistunut viime vuosina. Janne Kallion päämääränä on saada yri-
tyksen toiminta viritettyä vastaamaan suurempien sahalaitosten 
toimitusten vaatimuksia. Käytännössä se tarkoittaa toimitilojen 
sekä henkilöstön trimmaamista joustavimmaksi. – Parhaimmil-
laan yrityksessä työskenteli yli 50 työntekijää, jolloin 7000 ne-
liömetrin tilat olivat tarpeen. Tavoitteemme on tulla jatkossa 
toimeen noin 2000 neliömetrillä, hän paljastaa. Osa tiloista on 
jo vuokrattu.

– Ennen toimitettiin pelkästään sahakone tai sahalinja, mutta 
nykyään kysymyksessä voi olla kokonaisen laitoksen toimittami-
nen rakennuksineen, Janne Kallio toteaa. Toimituksilla on yleen-
sä kiire, jonka vuoksi henkilöstön täytyy pystyä sopeutumaan 
työn kausiluonteisuuteen. Tämän vuoksi yritys on ulkoistanut 
osan töistä, jotta se pystyy keskittymään ydinosaamiseensa eli 
kokoonpanoon. Yritys tekee esimerkiksi yhteistyötä suunnitte-
lutoimiston kanssa, joka mahdollistaa useamman suunnittelijan 
käyttämisen suurissa projekteissa.

Tällä hetkellä Kallion Konepajan tuotekehitys on hyvällä mal-
lilla, ja yrityksellä on useampi prototyyppi joko valmiina tai val-
mistumassa. Janne Kallio myöntää, että sillä saralla heillä kui-
tenkin riittää vielä työsarkaa, koska kehitystyötä ei ole aiempina 
vuosina tehty pitkäjänteisesti. – Arto Aallolla on työn alla isom-
pi projekti, jolla pystytään kapasiteettia nostamaan merkittävästi 
nykyiseen sahalinjaan verrattuna, hän paljastaa.

– Edellä mainitut muutokset tuotannossa ja tiloissa on saa-
tava läpivietyä, jotta pystymme valmistamaan kehittelemiämme 
uusia sahamalleja, Janne Kallio sanoo. Tällä hetkellä yrityksen 
tärkeimmät tuotteet ovat sahakoneet mallia F2000 ja Master.

Kallion Konepajalta kysytään viikoittain varaosia 1970-lu-
vulla valmistettuihin koneisiin, mikä kertoo yrityksen valmista-
mien koneiden kestävyydestä. – Viime vuonna eräs asiakas pyysi 
meiltä teräakselin huoltoa 1940-luvulla valmistettuun puurun-
koiseen sahakoneeseensa. Se saatiin tehtyä, vaikka piirustuksia ei 
enää löytynytkään, Janne Kallio kertoo tyytyväisenä.

Yrityksen tulevaisuuden Janne Kallio näkee valoisana. – Kun 
saamme tuotantoon ja tuotekehitykseen haluamamme inves-
toinnit vietyä läpi, pystymme nostamaan tuotannon uudelle ta-
solle. Meillä on hyvä vakiintunut asema pyörösahojen toimit-
tajana, jollaisena aiomme myös jatkossa pysyä, hän päättää. ■

peTri puTTonen

Junnikkala oy:lle suo men ensimmäinen tC-kanavakuivaamo
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Valutec on toimittanut useita TC-
kanavakuivaamoja ympäri Eurooppaa,  
kuten Långasjön sahalle Ruotsiin. 

Ved Systems Oy Engineering
puh. 040 7676486     myynti@vedsys.com     www.vedsys.com

Puutavarakuivaamot ja kui-
vaamotarvikkeet: saheet, hake, 
polttopuut
Tukkivannesahat, särmät ja 
muut laitteet ja varaosat
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Kun muistelee takavuosien Milanon 
konemessuja monine halleineen 
ja ruuhkaisine metrojunineen, oli 

muutos silmiinpistävä tänä vuonna. Halleja 
oli käytössä vain neljä, ja niissäkin runsaasti 
yleisiä levähdysalueita. Mutta eipä tarvinnut 
aamumetrossakaan pelätä taskuvarkaita, sen 
verran oli tyhjää junissa.

oheistapahtumia mietinnässä

Mutta vaikka messuilla olikin rauhallinen 
tunnelma, messuvieraita oli runsaat 2 % 
enemmän kuin edellisillä messuilla kaksi 
vuotta sitten. Eli kaiken kaikkiaan kävijöitä 
oli 17 781, joista Italian ulkopuolelta 5 032 
ammattilaista. Toisin sanoen messuista uh-
kaa muodostua kotimarkkinamessut, ita-
lialaisten kävijöiden lukumäärä jopa kasvoi 
runsaalla 3 prosentilla vuodesta 2016.

Näytteilleasettajia oli 425, joista kuiten-
kin 116 Italian ulkopuolelta.

Nürnbergissä maaliskuussa järjeste-
tyt Holz-Handwerk-messut lienevät syö-
neen eniten Xylexpon suosiota, varsin mo-
net – etenkin saksalaiset – konevalmistajat 
olivat jo esitelleet siellä tämän vuoden uu-
tuustuotteensa. Siinä missä Milanon messu-
käytävillä oli tilaa kävellä, Nürnbergissä puo-
lestaan ruuhkaisuus haittasi messuihin tutus-
tumista.

Suomalaisia puualan ammattilaisia bon-
gasin Milanossa runsaat kymmenen, mikä 
oli tietenkin aikamoinen pudotus verrat-
tuna takavuosien täpötäysiin charter-len-
toihin. Mutta väittäisin, että nämä harvat 
ammattilaiset saivat nyt parempaa palve-
lua, suomalaisilla konekauppiailla oli entis-
tä enemmän aikaa palvella asiakkaitaan, ja 

kone-esittelyt osastoilla oli helpompi järjes-
tää. Ja huhujen mukaan suomalaiset tekivät 
myös kauppoja messujen aikana. 

Toisaalta jos verrataan Milanon messu-
aluetta muihin vastaaviin, niin onhan se eh-
dottomasti käyttäjäystävällisin – siirtymiset 
hallista toiseen ovat nopeita ja palvelut on 
keskitetty helposti tavoitettaviksi.

Yksi tapa herättää useampien puusepän-
teollisuuden ammattilaisten mielenkiinto 
olisi tietenkin elvyttää Sasmilin kaltainen 
hela-alan tapahtuma Xylexpon kylkeen. 
Messujärjestäjät kertovatkin olleensa yhtey-
dessä moniin eri tahoihin, mutta yhteistyötä 
ei ole ainakaan vielä virinnyt. Mutta neuvot-
teluita kuulemma jatketaan, joten jäädään 
odottelemaan tuloksia.

Seuraavien Xylexpo -messujen ajankoh-
takin on jo paljastettu, eli Xylexpo 2020 jär-
jestetään 25.–29.5.2020. Perinteinen tiistai-
lauantai vaihtuu siis maanantai-perjantaiksi.

konekauppa myötätuulessa

Italialaisella puuntyöstökoneteollisuudella 
menee taas pitkästä aikaa hyvin. Vuonna 
2017 italialaisen koneteollisuuden tuotan-
non arvo oli 2,29 miljardia euroa, joka mer-
kitsi 11,6 % parannusta edelliseen vuoteen 
verrattuna. Ja konevientikin kasvoi runsaat 
7 prosenttia vuodesta 2016. Acimallin teke-
män kyselyn perusteella 72 % haastatelluista 
puuntyöstökonealan ammattilaisista uskoo 
lähiaikoina ulkomaisten tilausten kasvavan 
vielä entisestään.

Eikä kotimarkkinoillakaan ole valitta-
mista, kiitos Italian valtion investointeja tu-
kevien toimien. Acimallin arvioiden mu-
kaan Italian kotimarkkinat saattavat rikkoa 

tänä vuonna vuodelta 2001 olevan ennä-
tyksen konekaupassa. 39 % haastatteluista 
odottaa positiivisen suuntauksen jatkuvan.

Samaa positiivista viestiä tuli myös Xylex-
po -messujen aikana järjestetyissä näytteil-
leasettajien lehdistötilaisuuksissa. Esimer-
kiksi Homag Group kertoi Kiinan myyn-
nin lisääntyneen viime vuonna peräti 48 % 
edellisvuodesta ja Etelä-Amerikankin vetä-
neen 39 % paremmin. Konsernin liiketulos 
parani vuodesta 2016 peräti 45 %. 

Samoin Biessellä myynti on lähes tup-
laantunut viidessä vuodessa. Alkuvuoden ai-
kana on tilauksia kirjattu 18 % viime vuo-
den vastaavaa aikaa enemmän. Eli pöytään 
lyötiin toinen toistaan parempia tuloksia, 
ja usko vieläkin parempaan tulevaisuuteen 
huokui konevalmistajista.

tietotekniikka avainasemassa

Merkillepantava muutos aikaisempiin mes-
suihin oli tietotekniikan voimakas esiin-
marssi. Industry 4.0 -teollisuusstandardi oli 
päivän sana joka osastolla. Enää ei esitelty 
yksittäisten puuntyöstökoneiden uutta tek-
nologiaa, vaan keskityttiin kokonaisuuksien 
hallintaan ja automatiikkaan.

Ja softaa koneiden hallintaan löytyi jokai-
selta oma versionsa. Biesse hehkutti omaa 
Sophia-järjestelmäänsä samalla kun SCM 
kehui Maestro-järjestelmäänsä ainutlaatui-
seksi. Homag löi puolestaan pöytään Tapion 
avoimen ecosysteemin koko puuteollisuu-
den käyttöön. Tapio mahdollistaa koneiden, 
työkalujen ja materiaalivalmistajien käyttää 
samaa teknologia-alustaa. Tällä hetkellä Ta-
piolla on jo runsaat 20 yhteistyökumppania 
Barberanista ja Beckeristä aina Hettichiin, 
Leucoon ja Rehauhun asti. Homagin toimi-
tusjohtaja Pekka Paasivaara ei tosin myön-
nä vaikuttaneensa siihen, että järjestelmän 
nimeksi valikoitui suomalaisen metsäjuma-
lan nimi… ■

kimmo janas

XyleXpo 2018
Toukokuun alussa järjestetyt Xylexpo 2018 -messut juhlivat 
samalla milanon puuntyöstökonemessujen 50-vuotista 
taivalta – valitettavasti varsin vaisuissa merkeissä.

Albertin täydellinen läpisyöttöinen linja, jossa on ensimmäisenä tuplapäinen tehokas porakone. Seuraavaksi levy siirtyy putsausyksikköön ja sieltä 
skannaukseen, jonka jälkeen robotti päättää, tuleeko levy uudelleen työstöön vai siirretäänkö se automaattivarastoon. Käytännössä 0-miessolu.

Vitapin Acoustic -kone on suunniteltu 
akustiikkalevyjen porauksiin. 
Perinteisellä CNC-koneella poraukset 
veisivät pitkään, mutta tämä 
uutuuskone poraa 1100 reikää 
minuutissa.

EMC:n Revo 650 on leveällä, pyörivällä tallalla varustettu hiomakone, joka 
soveltuu esimerkiksi peilioven hiontaan eli kappaleisiin, jossa puun syyt 
kulkevat eri suuntiin.

OTT:n Storm+ on 
reunalistoituskone hieman 
suurempaan tarpeeseen. 
Listoituskonetta ja 
kuljettimia ohjataan 
samasta päätteestä. Listan 
vahvuus on 0,3-15,0 mm, 
ja listat voidaan vaihtaa 
lennossa. OTT on patentoinut 
käyttämänsä PUR-liimapään. 
Samanlainen kone on 
muuten asenteilla Suomeen.

Biessen reunalistoituskoneessa oli 
esillä uusi PUR-liimoitin, johon voi 
laittaa 2 kilon patruunan.

Makor on panostanut robottipäiden vaihtoon. Robospray Twinin kärkiruisku 
käy viimeiseksi kaikki reunat läpi. Eli robottipää mahdollistaa kaikkien 
erimuotoisten kappaleiden maalauksen oikeassa kulmassa.

►►
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Mielenkiintoinen uutuus oli Weinigin Rondamat 1000 CNC, joka on seuraava 
sukupolvi aikaisemmasta Rondamat 960:sta. Aikaisemmin jouduttiin 
työstämään joka profiiliveitselle oma sapluuna, mikä on tietenkin hidasta. Nyt 
pystytään siirtämään kuva suoraan koneelle ja tekemään profiiliterä täysin 
automaattisesti.

Homagin osastolla touhusi Sawteq B-320 FlexTec -saha robotin kanssa täysin 
miehittämättömänä.

Tänä vuonna 111 vuotta täyttävän Altendorfin uutta F45 -liukupöytäsahaa 
löytyy kolmena eri versiona riippuen ohjausyksiköstä eli ProDrive, 
EvoDrive ja tässä kuvassa oleva ElmoDrive, jossa on mm. 2-suuntaan 
kallistuva teräyksikkö ja CNC-ohjattu halkaisuvaste. Muistia löytyy 9999 
sahausohjelmaan.

Bürkle on perinteisesti valmistanut isolle teollisuudelle erilaisia puristinlinjoja 
ja telapintakäsittelylinjoja. Koska puuteollisuudessa ollaan menty entistä 
enemmän muotokappaleiden pintakäsittelyyn ja sarjakoot ovat pienentyneet, 
yhtiö esitteli jo Hannoverissa viime vuonna uuden ruiskuautomaatin, jota 
löytyy neljässä eri kokoluokassa.

Casadei Industria on tuonut markkinoille 
myös alumiinilevyn työstäjille kätevän 
Alu Benderin kennolevyjen reunojen 
taivuttamiseen.

Casadei Industria on perinteinen listoituskonevalmistaja. E550 on hyvä ratkaisu 
pienelle puusepänyritykselle, joita Suomessa on paljon. Koneesta löytyy esijyrsin, 
kulman pyöristysyksikkö sekä mahdollisuus ajaa PUR-liimalla.

Padovalainen Veneta Impianti on vielä varsin uusi tuttavuus suomalaiselle 
puusepänteollisuudelle. 40-vuotias perheyhtiö on erikoistunut maalaamoiden 
ja purunpoistolaitteiden valmistamiseen. Yksi suosikkituotteista on tehtaan 
sisään tuleva mobiilisuodatin. Kun ilmaa ei viedä ulos, säästyy energiaa. 
Laitteissa on myös sisäänrakennettu sammutusjärjestelmä.

Kun asiakas on 
tekemässä Ceflalta 
linjahankintaa, 
siitä tehdään 
suomalaisella 
ohjelmistolla 
3D-simulaatio. 
Jokainen kone on 
mallinnettu ja sinne 
syötetään asiakkaan 
kappaletiedot. 
Virtuaalilaseilla 
voidaan linjan 
toimintaa tarkastella 
lattiatasosta ja 
ylhäältä, lähempää 
ja kauempaa, lasien 
avulla päästään 
sukeltamaan myös 
koneiden sisälle.

Masterwood esitteli messuilla 
CNC-työstökeskus Project 
485:n yhteydessä uuden 
3D safetysentinel -turva-
aluejärjestelmänsä. Eli 
koneessa ei ole puskureita 
eikä mattoa, vaan koneen 
etualueen molemmissa 
päissä on kamerat, ja 
järjestelmässä pystytään 
määrittelemään erikseen 
esihälytys- ja hälytysrajat, 
joten koneenkäyttäjälle 
vapautuu liikkumatilaa. 

SCM on lanseerannut 
uuden eye-M -näytön 
työstökoneisiinsa. 
Aikaisemmista kosketus- tai 
TF-näytöistä poiketen uutuus 
on iskun- ja vedenkestävä, 
10-sormijärjestelmään 
perustuva kosketusnäyttö. 
Se on täysin suljettu 
ja varustettu 
passiivijäähdytyksellä eli 
käytännössä huoltovapaa.

SCM:n Maestro smartech -lasien 
välityksellä SCM:n huoltomies Italiassa tai 
maahantuojan huoltomies Suomessa näkee 
saman, mitä koneenkäyttäjä näkee ja voi 
neuvoa tarvittavassa korjaustoimenpiteessä. 
Laseihin voidaan lähettää vaikkapa 
räjäytyskuvia koneesta ja merkitsemään 
niihin korjattavat kohteet. Eli todellisuus 
alkaa muistuttaa Ironmanin kaltaisia 
supersankarielokuvia.

Schwalzin vakuuminostimilla tavara siirtyy selkää rasittamatta.

Salvadorin Supercut 500 on optimoiva katkaisusaha niille, jotka arvostavat 
nopeutta ja tuottavuutta.

Holz-Her Nextec -konemallisto tekee CNC-koneen käytöstä todella helppoa. 
Ohjelmointitaitoa ei tarvita, ja kone valmistaa automaattisesti halutun 
työkappaleen yhdellä hiiren klikkauksella.
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SCM:n historia juontaa juurensa vuo-
desta 1935, jolloin valimoalan am-
mattilaiset Nicola Gemmani ja Lan-

franco Aureli ryhtyivät valmistamaan maa-
talouskoneita. 

Vuonna 1952 he valmistivat ensimmäi-
sen puuntyöstökoneensa, jonka oli suun-
nitellut Nikolan poika insinööri Giuseppe 
Gemmani. Pian seurasivat B2, B3 ja tunne-
tuin Linvincible B4, jolla pystyi oikohöylää-
mään, tasohöyläämään, sahaamaan ja poraa-
maan. Suosio oli taattu, sillä Euroopassa oli 
kiivas jälleenrakennusvaihe toisen maail-
mansodan jäljiltä.

Varsin pian SCM lanseerasi Linvincible-
mallistollaan täydellisen peruskoneiden sar-
jan ja valloitti markkinat.

Aivan alusta lähtien yhtiön tuotantofilo-
sofia on perustunut standardikomponent-
teihin ja yksikköihin, joita eri mallit käytti-
vät. Näin luotiin perusta moduliajattelulle.

1960-luvulla mukaan tulivat Aurelin po-
jat Adriano ja Alfredo, jotka yhdessä Giu-
seppe Gemmanin kanssa johtaisivat yhtiötä 
kohti kansainvälisiä markkinoita.

voimakasta laajenemista

Vuonna 1976 SCM kehitti ensimmäiset mas-
siivipuun CNC-työstökeskukset ja menetel-
mät ikkunoiden ja ovien valmistamiseen. 

1980-luvun puolivälissä yhtiö käynnis-
ti yritysostokampanjan, jonka myötä se va-
kiinnutti asemansa johtavana kansainväli-
senä puuntyöstökonevalmistajana. Vuonna 
1984 hankittiin Mahros Group ja vuotta 
myöhemmin tee-se-itse -markkinoiden joh-
tava konevalmistaja Minimax. 1986 oli vuo-
rossa johtava palkkisahavalmistaja Gabbia-
ni ja 1987 hiomakonevalmistaja DMC sekä 
levytyöstökeskuksia valmistava Morbidelli. 

Vielä vuonna 1992 hankittiin SCM 
Groupiin puuelementtikoneita valmista-
va Routech ja reunalistoituskonevalmistava 
Stefani. 2000 -luvulla yrityskaupat ovat jat-
kuneet; 2004 Superfici, 2006 CPC ja Ser-
giani sekä 2007 Celashi. Tänä päivänä SCM 
Groupin tuotearsenaali hakee vertaistaan.

Asiakkaiden muuttuvien tarpeiden myö-
tä yritys on laajentanut osaamistaan puus-
ta myös muihin materiaaleihin. CMS:lla oli 
vahvaa osaamista marmorin, kiven, muo-
vin ja alumiinin työstämisestä, joten SCM 
hankki yhtiöstä 51 % osuuden, joka on 
myöhemmin laajentunut 100% omistuk-
seksi.

made in italy

Tänä päivänä SCM Group koostuu kah-
desta osasta; koneista ja komponenteista. 
SCM onkin ainoa puuntyöstökonevalmis-

taja, joka valmistaa itse lähes kaikki kompo-
nenttinsa. Komponentteja valmistuu myös 
muille konevalmistajille.

SCM:llä on kahdeksan tuotantolaitos-
ta Italiassa ja myyntikonttoreita 20 maas-
sa eri puolilla maailmaa. Yrityksen omista-
jat – nyt jo 3. sukupolvi – eivät ole kuiten-
kaan lähteneet monien kilpailijoiden tapaan 
siirtämään konevalmistustaan halvan työ-
voiman maihin kuten Kiinaan tai Intiaan, 
vaan haluavat säilyttää Made in Italy -logon 
koneissaan.

Tänä päivänä SCM pystyy tarjoamaan 
kaikki puuntyöstökoneet niin isoille kuin 
pienillekin puualan asiakkailleen. Suomes-
sahan SCM:n edustajana toimii Innomac 
Oy.

750 miljoonan euron liikevaihtoa pyö-
rittävän yhtiön koneista 90 prosenttia me-
nee vientiin, ja tärkeimmät markkina-alueet 
ovat Pohjois-Amerikka ja Länsi-Eurooppa. 
Samalla kun SCM Groupin liikevaihto kas-
voi viime vuonna 19 % edellisvuoteen ver-
rattuna, lisääntyivät tilaukset peräti 28 %.

– Uskoisin SCM Groupin työllistävän 
vuoden loppuun mennessä kaikkiaan 4 000 
henkeä, arvioi Skandinavian aluepäällikkö 
Andrea Li Puma. ■

kimmo janas

Sodan jälkeen 1950-luvulla elettiin 
epävakaata aikaa, joten ceflalaiset läh-
tivät mukaan metallikalusteiden val-

mistukseen. Siitä lähtien Ceflassa päätettiin 
kulkea toimintojen monipuolistamisen pol-
kua ja kansainvälistyä. 1960-luvulla käyn-
nistyi puun pintakäsittelylaitteiden valmis-
tus, ja 1990-luvun lopulla Cefla astui lääke-
tieteen puolelle.

Cefla käsittää tänä päivänä viisi liikeyk-
sikköä. Pintakäsittelyn lisäksi yksikköjä ovat 
tehdasratkaisut, lääketieteelliset laitteet, 
kauppasisustukset sekä C-LED -valaistus.

Konsernilla on tuotantolaitoksia Italian 
lisäksi neljässä maassa ja myyntitoimistoja 
kahdessa maassa. Italiassa Ceflalla on tehtai-
ta Imolan lisäksi Bergamossa, Castel Mag-
gioressa, Pesarossa ja Veronassa. Tuotanto 
on kasvanut viime vuosina 5 prosentin vuo-
sivauhtia.

CeFla FinishinG

Jo yli 60 vuoden ajan Cefla on kehittänyt 
pintakäsittelytekniikkaa huonekaluteolli-
suudesta autoteollisuuteen ja aina avaruus-
teknologiaan asti. Varsinkin digitaaliseen 
printtaukseen satsaukset ovat mahdollista-
neet laajenemisen puupinnoista myös lasiin, 
muoviin, metalliin ja komposiittimateriaa-
leihin.

1960-luvun alkupuolella Cefla Finishing 
valmisti ensimmäiset maalauskaappinsa ja 
kuivausuunit paneeleille. Vuosien varrella 

yhtiöryppääseen on liitetty sellaisia yrityk-
siä kuin Sorbini, Falcioni ja Delle Vedove, 
kaikki oman osa-alueensa johtavia osaajia. 
Cefla Finishing hallitsee myös Saksassa toi-
mivaa Düspohlia.

Suomalaisena maahantuojana on toimi-
nut vuodesta 2012 lähtien Innomac Oy.

CeFlalab

40 vuotta sitten yhtiö rakensi Imolan tehtai-
den yhteyteen testilaboratorion, jolla halut-
tiin turvata asiakkaille parasta mahdollista 
teknologiaa. Laboratoriota on laajennettu ja 
tänä päivänä se käsittää Imolassa jo 3 000 ne-
liötä. Vastaavat laboratoriot on rakennettu 
myös Pohjois-Amerikan päämajan yhtey-
teen Charlotteen (1 500 m2) sekä Kiinaan 
Suzhoun tehtaalle (520 m2).

Laboratorioiden toiminta on erittäin 
tärkeää, ja Cefla tekeekin paljon yhteistyö-
tä johtavien pintakäsittelyainevalmistajien 
kanssa. Laitelaboratoriossa, joka pitää sisäl-
lään kaikki Ceflan valmistamat koneet, käy-
vät niin asiakkaat kuin pintakäsittelyainei-
den valmistajatkin testaamassa kuivumisai-
koja, uuneja, minkälaista laatua syntyy jne.

Cefla panostaakin tuotekehitykseen mer-
kittäviä summia vuosittain säilyttääkseen 
johtoasemansa markkinoilla ja kehittääk-
seen laitteistojaan asiakkaiden muuttuvien 
tarpeiden mukaan. Ceflalla on yli 100 pa-
tentoitua teknologiaa pintakäsittelyyn eri 
materiaaleille.

Kun asiakas on tekemässä linjahankin-
taa, siitä tehdään suomalaisella ohjelmistol-
la 3D-simulaatio. Jokainen kone on mallin-
nettu ja sinne syötetään asiakkaan kappale-
tiedot. Kun linjaa ajetaan virtuaalisesti, pys-
tytään havaitsemaan jo etukäteen mahdol-
liset pullonkaulat ja epäjatkuvuuskohdat. 
Virtuaalilaseilla voidaan linjan toimintaa 
tarkastella lattiatasosta ja ylhäältä, lähem-
pää ja kauempaa, lasien avulla päästään su-
keltamaan koneiden sisälle jne. ■
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sCm Group vakiinnuttanut 
asemansa huipulla

Cefla panostaa yhteistyöhön

nyt kun oltiin jo milanossa, miksi ei tutustuttaisi samalla 
tarkemmin kahteen italialaiseen konevalmistajaan – tai oikeammin 
kahteen johtavaan yritysryppääseen.

◄ Riminin päämajan yhteydessä toimii 3 000 
neliön showroom, jossa on tilat kone-esittelyille, 
koulutukselle.

▲ SCM Groupin Skandinavian aluepäällikkö 
Andrea Li Puma kertoo yhtiön käyttävän 7 % 
liikevaihdostaan tuotekehittelyyn, jossa tällä 
hetkellä panostetaan voimakkaasti Industry 
4.0:aan.

▲ Ceflan testilaboratorio Imolassa on 3 000 neliön kokoinen.

vuonna 1932 imolassa yhdeksän perustajan käynnistämä 
sähkö- ja lämmityslaitteita valmistava osuuskunta Cooperativa 
Elettricisti, Fontanieri, Lattonieri e Affini on vuosien saatossa 
kasvanut kansainväliseksi pari tuhatta henkeä työllistäväksi Cefla-
monialakonserniksi.

▲ Ceflan tehtaalla on mahdollisuus päästä testaamaan eri 
pintakäsittelyaineiden ominaisuuksia yrityksen laitteilla.

▲ Yhteistyötä tehdään kaikkien johtavien pintakäsittelyainevalmistajien 
kanssa.
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kemissä järjestettiin toukokuun 
lopussa kansainvälinen 
puurakentamisen ja 
kiertotalouden seminaari.

S eminaarin ensimmäisen päivän tee-
mana oli puurakentaminen. Puheen-
vuoroissa edettiin ilmastonmuutok-

sesta metsien kautta erilaisiin esimerkkeihin 
ja hankkeisiin puurakentamisesta. 

Tilaisuuden aloittanut Kemin kaupun-
ginjohtaja Tero Nissinen kertoi, että Kemin 
kaupunkia kutsutaan nimellä ”The Arctic Bio 
Capital”. – Kemi on panostamassa voimak-
kaasti bio- ja kiertotalouden sekä puuraken-
tamisen kehittämiseen, Nissinen painotti. 

hans andrén Hans Andrén Consultingista 
juoksutti katsojien eteen hengästyttävän 
määrän puurakennuksia alkaen vanhoista 
hirsirakennuksista ja päätyen mitä hienoim-
piin puurakennuksiin. Växjön kaupungissa 
on tehty päätös, että vuoteen 2020 men-
nessä 50 prosenttia uusista rakennuksista tu-
lee rakentaa puusta.  – Meidän pitää pitää 
mielessä nämä vanhat puurakennukset ja se 
taito, jolla ne luotiin, hän muistutti.

puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja 
Matti Mikkola esitteli puurakentamisen 
nykytilaa ja rakentamisen hyviä puolia. Esi-
tyksen lopussa hän esitteli tehtävälistan, 
jolla puurakentamista tulisi edistää. Mikko-
lan mukaan ensimmäiseksi tulisi muokata 
markkinoita. Tämä tapahtuu ensinnäkin 
yhdenmukaistamalla rakennussäännöksiä. 
Toiseksi puurakentamisen ilosanomaa täy-
tyy toistaa ja toistaa yhä uudelleen ja perus-
tella viestiä enemmän tieteellisellä faktalla. 
Viranomaisia täytyy myös tiedottaa ja auttaa 
julkisella sektorilla. – Lisäksi kilpailukykyä 
tulee saada paremmaksi ja myös kouluttaa 

suunnittelijoita ja mahdollistaa kumulatii-
vinen oppiminen, Mikkola totesi.

penG yan oli saapunut PES-Architects Ltd 
-yrityksestä, jolla on toimistot Helsingissä 
ja Shanghaissa. Yanin mukaan Kiinan mitta-
kaavassa pienempikin arkkitehtitoimisto voi 
pärjätä Kiinan markkinoilla. PES-arkkiteh-
deillä on ollut Kiinassa 80 projektia: kult-
tuuri-, asuin- ja toimistorakennuksia sekä 
kilpailuja ja luonnossuunnitelmia. 

steFan lindbäCk saapui Lindbäcks Bygg 
Ab:sta, joka rakentaa 2–8-kerroksisia raken-
nuksia. Puiset tilaelementit etenevät linjalla 
eteenpäin asennuspisteestä toiseen. Tuo-
tantolinjalla voi olla jopa 50 tilaelementtiä 
kerralla. – Olemme ottaneet mallia autote-
ollisuudesta, Lindbäck sanoi. Hän kertoo, 
että kohteen suunnittelussa menee yli puoli 
vuotta, mutta osien tekemiseen tehtaassa ja 

asennuksessa työmaalla vain yhteensä kaksi 
kuukautta. Tilaelementtien pituus on 8,5 
metriä ja leveys 4,15 metriä.

seminaarin päätti Rakennusvarma Oy:n 
myynti- ja markkinointipäällikkö Eemeli 
Linna. Yritys on aloittanut MHM-raken-
nuslevyjen (Massiv-Holz-Mauer®) valmista-
misen Loviisassa. Tehdas tuottaa alkuun noin 
10 000 m2 massiivipuuelementtiä vuodessa. 
Yritys lanseerasi MHM-levyn nimeksi tou-
kokuussa Varma Luonnonpuun. Rakennus-
varmalla on alkamassa neljä rakennusprojek-
tia juuri käynnistyneen tehtaan elementeistä.  
– Olemme rakentamassa esimerkiksi Kymi-
Ringille Racing Lodge ja Chalet -huoneistoja 
Varma Luonnonpuusta, Linna kertoi.

Seminaarin järjesti Kemin kaupunki yh-
teistyössä Sitran ja ympäristöministeriön 
kanssa. ■

hanna luoma

Kemin kaupunki tilasi vuoden 2016 joulu-
kuussa Mammuttikodilta pieniä huviloita 

Kemin Lumilinnan viereen rannalle. Kuution 
mallisissa pikkumökeissä on kahden lasisei-
nän lisäksi lasikatto, josta turisti hyvällä tuuril-
la voi nähdä himotut revontulet. 

Malli vaikutti niin lupaavalta, että Mammut-
tikoti otti sen mallistoonsa ja markkinoi niitä 

Olokoti-nimellä. Kuutiot ovat siitä vinkeitä, että 
niitä voi asettaa vierekkäin tai päällekkäin ja 
saada vähän isompi asuintila.

Kemin huvilat ovat 21 m2:n kokoisia ja niis-
sä on sekä keittiöt että kylpyhuoneet. Muuta-
massa isommassa on myös sauna, mutta niis-
sä nukkumistila on siirretty parvelle ja mökeis-
tä tehty korkeampia. Yhteensä huviloita on 38.

Merenrantahuvilat ovat Kemin Matkailun, 
joka vuokraa niitä sekä talvella että kesällä. 
Talvella mökkien käyttöaste on korkeampi. Vie-
railijoista 99 prosenttia on ollut ulkomaisia, 
varsinkin Aasiasta. 

hl

Arktista puurakentamista

▲ Päivän aikana pidettiin kolme puhujien paneelikeskustelua. Päivän viimeisessä paneelissa 
keskustelivat Toni Yli-Suvanto (vas.), Stefan Lindbäck, Eemeli Linna ja Peng Yan.

lasikuutioita perämeren rannalla

Merenrantahuviloista näkyy 
sekä meri että taivas.

Jyväskylän Messuilla suunnitellaan jo 
täyttä vauhtia vuoden 2019 Puumes-
suja. Tapahtuman projektipäällik-

könä toimii Raimo Pylvänäinen, jolla on 
vankka kokemus ammattimessujen luot-
saamisesta Jyväskylässä, Oulussa ja Tampe-
reella. Puumessujen myyntitiimissä jatka-
vat tuttuun tapaan myös myyntipäällikkö 
Tanja Hurttia ja projektisihteeri Tuula 
Rahikainen. – Aloitamme messujen ak-
tiivisen markkinoinnin elokuussa, jolloin 
messujen markkinointimateriaali on val-
mis. Ensimmäiseksi otamme yhteyttä van-
hoihin näytteilleasettajiin ja sitten laajen-
namme markkinointia uusiin, Pylvänäinen 
suunnittelee.

Pylvänäisen mukaan Puumessuja tuuna-
taan vastaamaan paremmin asiakkaiden ky-
syntään. – Uudistamme messujen teemoja, 
ja esimerkiksi bioenergia jää sellaisenaan pois 
messuilta vähentyneen kiinnostuksen myötä. 

Jyväskylän Messuilla Puumessujen teemo-
ja vielä pyöritellään, mutta esimerkiksi digi-
talisaation tuomat hyödyt puutuoteteollisuu-
dessa on yksi asia, joka tulee näkymään mes-
suilla paremmin. – Itse toivon, että kunnos-
sapitoteema saisi paremmin näkyvyyttä ja sen 
toimijat kiinnostuisivat messuista. Uskon, et-

tä sen alan yrityksille olisi kiinnostusta löytää 
uusia asiakkaita, Pylvänäinen pohtii.

Vaikka bioenergia lähtee, on Jyväskylän 
Messuilla kiinnostusta saada bioteollisuut-
ta paremmin esille. – Äänekosken biotuote-
tehtaan läheisyys ja sinne muodostuva bio-
teollisuuskeskittymä luo mahdollisuuksia 
myös Puumessuille, Pylvänäinen uskoo.

Jyväskylän Messut ovat saaneet Puumes-
sujen näytteilleasettajilta positiivista palau-
tetta vuodesta toiseen. – Jyväskylän on paras 
paikka Puumessujen järjestämiseen. Meidän 
kilpailuetu on loistavan sijainnin lisäksi laa-
tu ja asiakkaiden tyytyväisyys, Pylvänäinen 
toteaa. ■

hanna luoma

▲ Puumessut järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2019. 
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Puutuotealan oppimateriaalihanke on saatu päätökseen. eSaha 
ja ePuulevy -verkko-oppimateriaalit julkaistiin Woodexpo-
messuilla toukokuun lopussa.

Ensin ilmestyivät kirjat: Sahateollisuus ja Puulevyteollisuus. Sit-
ten kirjoista julkaistiin sähköiset versiot: Sahateollisuus.epub ja 
Puulevyteollisuus.epub. Nyt molempien kirjojen pohjalta on val-
mistunut erilliset sähköiset verkko-oppimateriaalit: sahateollisuus-
kirja.fi ja puulevyteollisuuskirja.fi.

Vuonna 2016 alkanut oppimateriaalien uusimisurakka on val-
mis – tai ei ihan, sillä painosta putkahtaa tämän lehden kanssa yhtä 
aikaa puulevyteollisuuskirjan englanninkielinen versio ja sahateol-
lisuuskirjasta samankaltainen opus ilmestyy syksyllä. 

Verkko-oppimateriaalit ovat niin kuin itse kirjatkin tarkoitettu 
korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön sekä nuo-
risoasteella että aikuiskoulutuksessa. Ne toimivat mainiosti myös 
omaehtoisessa ja yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa. 

– Haastamme kaikki alan yritykset miettimään miten näitä eri 
oppimateriaalia voidaan yrityksissä hyödyntää, Suomen Puuteolli-
suusinsinöörien Yhdistyksen puheenjohtaja Tero Hannonen totesi 
julkaisutilaisuudessa. 

Oppimateriaaliprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja, leh-
tori Ilkka Tarvainen oli Hannosen kanssa samaa mieltä ja kertoi 
että Lahden ammattikorkeakoulussa otetaan molemmat verkko-
oppimateriaalit käyttöön ensi lukukaudella puutekniikan opin-
noissa. 

Tarvainen esitteli verkko-oppimateriaalia kuulijoille. – Aineisto 
on pääasiassa kirjasta, mutta mukaan on lisätty videoita. Joka lu-
vun lopussa on testi, jossa voi testata kuinka hyvin asian hallitsee. 

Verkko-oppimateriaalin työstämisessä on ollut vahvasti mukana 
kirjat toimittanut Ritva Varis. Hän lähetti terveiset julkistamistilai-
suuteen, jossa hän kiitti vapaaehtoisten joukkoa, joiden avulla oppi-
materiaalit on saatu julkaisukelpoiseksi. ■

hanna luoma

Puutuotealan oppimismateriaalihankkeen toteutti Suomen Sahateol-
lisuusmiesten Yhdistys ja Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys. 
Hanketta rahoitti apurahoin Suomen Metsäsäätiö, Puumiesten Am-
mattikasvatussäätiö, Kotkan Puutalousopiston Stipendisäätiö sekä säh-
köisen materiaalin osalta Marjatta ja Eino Kollin säätiö. 

Sahateollisuuden prosessinhoitajan kou-
lutusta on järjestetty Pudasjärvellä vuo-
desta 2010. – Koulutus käynnistettiin 

yritysten tarpeesta, Pudasjärven yksikön joh-
taja Keijo Kaukko kertoo. Kaukon mukaan 
alkuun koulutus houkutteli hakijoita eri 
puolilta Suomea, mutta nykyään hakijat ovat 
pääosin Pudasjärveltä ja sen lähikunnista. 
Tutkintouudistuksen myötä tähän asti oppi-
laitoksessa suoritettu prosessiteollisuuden pe-
rustutkinto muuttuu 1.8.2018 lähtien puu-
teollisuuden perustutkinnoksi.

peruskoulun päättäneet hakevat koulutuk-
seen yleensä yhteishaun kautta. Peruskou-
lun päättäneille paikkoja on varattu vuosit-
tain 10–16, joista 2–4 on yo-pohjaista paik-
kaa. Vanhemmat opiskelijat hakevat nykyi-
sin jatkuvan haun kautta. Tutkintokoulutus 
toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka 
sisältää työpaikalla- ja oppilaitoksessa tapah-
tuvaa oppimista sekä ohjattuja itseopiske-
lutehtäviä. – Vanhemmilla opiskelijoilla on 
usein takana muita opintoja, joita voidaan 
hyväksi lukea tutkinnon suorittamisessa ja 
näin opiskeluaika lyhenee, Kaukko selven-
tää. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös 
oppisopimuksella.

Koulutuslinja on kärsinyt hakijamäärien 
vähenemisestä, niin kuin suurin osa muis-
takin puuteollisuuden koulutuspaikoista. 
Kaukko on työssään huomannut opinto-
ohjaajien valtavan vastuun nuorten ohjaa-
misessa sopiville koulutusurille. – On tär-
keää, että nuori ohjautuu hänelle sopivim-
paan koulutukseen, eikä muiden etujen an-

neta ohjata opintoneuvontaa peruskoulussa. 
Ammatillisessa koulutuksessa oppiminen 
tapahtuu enemmän tekemällä kuin luke-
malla, mikä on osalle nuoria luontevampaa, 
Kaukko pohtii. 

– ”Pulpettikammoiselle” ammatillinen 
koulutus on monesti parempi vaihtoehto 
kuin lukio. Ammatillisenkin koulutuksen 
kautta on hyvä ponnistaa jatko-opintoihin, 
niin halutessaan. Oikeilla valinnoilla no-
peutetaan ammattiin valmistumista. Aika 
on nykyisin rahaa ja yrityksillä on kova tar-
ve uusille osaajille. Opiskelu ei tosin kos-
kaan mene hukkaan! Opiskelulla tienataan 
sellaista pääomaa, jota verottajaa ei voi viedä 
pois, hän jatkaa. 

Opinnot kestävät peruskoulupohjaise-
na noin kolme vuotta. Opiskeluun kuulu-
via työssäoppimispaikkoja on helppo löytää, 
sillä Oulun seudulla ja Koillismaalla on usei-
ta puuteollisuuden yrityksiä. Opiskelu onkin 
hyvin käytäntöpainotteista ja tapahtuu osit-
tain työssäoppimisena. Valmistuneet voivat 
työskennellä esimerkiksi sahoilla, hirsitalo-
tehtailla, höyläämöissä, komponenttilinjoil-
la. – Kaikille viime vuosina koulutuksen kun-
nialla suorittaneille on löytynyt työpaikka ja 
löytyy varmasti jatkossakin, Kaukko luottaa.

osaon hallilta löytyy kaikki perustyöka-
lut ja -koneet. Nyt opinnoissa on siirretty 
painotusta hirren valmistukseen. Yhteis-
työtä tien toisella puolen olevan suuren 
hirsirakentajan Kontiotuotteen kanssa 
tehdään jatkuvasti. – Työssäoppimispaik-
kojen lisäksi meillä on ollut tieto-taito-

vaihtoa ja olemme myös järjestäneet ly-
hytkursseja liimauspuolelta, Kaukko lu-
ettelee.

Yritysyhteistyötä tehdään myös Pölkyn 
kanssa, jolta on saatu kommentteja loka-
kuussa alkavaan perustutkintokoulutukseen 
Kuusamossa. – Toivomme, että saisimme li-
sää opiskelijoita Kuusamon suunnasta, kun 
järjestämme opetusta siellä. Teoriaopinto-
jen lisäksi muu oppiminen tapahtuu pitkäl-
ti yrityksissä, Kaukko suunnittelee.

Pudasjärvellä uskotaan että kiinnostus 
alaan nousee puuteollisuudesta kuuluvien 
hyvien uutisten myötä. Hirsirakentamisen 
suosion kasvun myötä opinnoissa paino-
tetaan hirsirakentamista, ja ensimmäiset 
hirsitilaustuotteet ovatkin jo lähdössä op-
pilaitoksen pihamaalta. – Olemme aloitta-
massa yritysten kanssa yhteistyössä mark-
kinointikampanjaa, jolla yritämme hou-
kutella sekä nuoria että aikuisia opiskele-
maan puutuotealaa, Kaukko kertoo suun-
nitelmista. ■

hanna luoma

Julia Kamppila ja Laura Tähtilä ovat juuri lopettelemassa ensimmäi-
sen vuoden sahateollisuuden prosessinhoitajan opintojaan Pudas-

järven kampuksella. Laura on kotoisin Pudasjärveltä ja Julia Limingas-
ta. Aivan uppo-outoa ala ei ollut kummallekaan, sillä Julian eno ja Lau-
ran veli olivat opiskelleet samaa alaa aikoinaan. – Koulutus on sellaista 
kuin ajattelinkin, Laura toteaa.

Ensimmäinen opiskeluvuosi opiskellaan tiiviisti oppilaitoksessa ja 
harjoitellaan muun muassa koneiden käyttöä. – Nyt on hyvä lähteä 
ensimmäiseen työharjoittelupaikkaan, kun on harjoiteltu ensin kou-
lussa erilaisilla koneilla, Julia pohtii. 

Lauralla on jo kesätyöpaikka valmiina, ja hän on menossa Biokla-
pille, jossa valmistetaan brikettejä. Laura on hommannut työpaikan 
itse. Julia ei ole vielä varma mihin menee kesätöihin, mutta uskoo, 
että paikka löytyy helposti alan opiskelijalle.

Toimittajan tyhmään kysymykseen miten tytöt pärjäävät tällä alal-
la, tytöt vastaavat kuin yhdestä suusta: 

– Miksi ei pärjäisi. Yhtä hyvin täällä tytöt pärjäävät kuin pojatkin, 
tytöt napauttavat. Keijo Kaukon mukaan tyttöjä on runsaan kym-
menen opiskelijan vuosikurssista yleensä 1–2. – Opiskelijoista noin 
65–75 % suorittaa tutkinnon loppuun ja tytöt ovat kyllä yleensä tässä 
joukossa, Kaukko kehuu. 

Opintojen päätyttyä sekä Laura että Julia haluavat alalle töihin. Ju-
lia ainakin on valmis lähtemään myös kauemmas kotikonnuilta, jos 
sopiva paikka löytyy. – Pois ainakin Limingasta, Julia naurahtaa. ■

hl

▲ Laura Tähtilä (vas.) ja Julia Kamppila tekevät hirsisalvoksia. 

osao

täsmäkoulutuksella sahalle töihin

suomen hirsipääkaupungissa pudasjärvellä voi opiskella 
puuteollisuuden perustutkinnon ja valmistua sahaprosessinhoitajaksi. 
mahdollisuuden tähän tarjoaa oulun seudun ammattiopisto.

▲ Yksikön johtaja Keijo Kaukko (vas.) ja ohjaaja Hannu Kinnunen 
Kiertokaari Oy:lle valmistuneen hirsisen jätekatoksen edessä. 

▲ Vuonna 2010 valmistuneessa hallissa on vanha kenttäsaha (lähinnä 
postaustarkoitukseen), jolla ensimmäisen vuoden opiskelijat Nuutti 
Huotari (vas.) ja Justiina Manninen harjoittelevat sahausta.

laura ja julia opiskelevat 
sahaprosessinhoitajiksi

fakta

oulun seudun ammattiopisto (osao)

• 8 yksikköä Oulun seudulla ja 
Koillismaalla

• Yhteensä 10 000 opiskelijaa
pudasjärven yksikkö:

• Noin 200 opiskelijaa
• Henkilöstö: 25
• Opiskeltavat ammatit/tutkinnot: 

sahaprosessin hoitaja, lähihoitaja, 
merkonomi, sähköasentaja, 
matkailupalvelujen tuottaja ja hevosten 
hoitaja ja ratsastuksen ohjaaja.

• Lisäksi erilaisia kortti- ja 
lyhytkoulutuksia

esaha ja ePuulevy 
-verkko-oppimateriaalit 
valmiina

▲ Oppimateriaaliprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Tarvainen 
esitteli verkko-oppimateriaaleja julkistamistilaisuudessa Messukeskuksessa. 
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S ahaTrainee oli osa Suomen Sahateol-
lisuusmiesten Yhdistys ry:n, Hämeen 
ammattikorkeakoulun (HAMK), 

Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) ja 
Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) 
yhteistyössä aloittamaa Sahaajakisälli-han-
ketta. Hankkeen tarkoituksena on lisätä op-
pilaitosten yhteistyötä ja pilotoida täyden-
nyskoulutusta sahateollisuuden tarpeisiin. 
Hanke kestää toukokuun loppuun 2019, 
ja se rahoitetaan Suomen rakennerahasto-
ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020.

SahaTraineen sisältö suunniteltiin saha-
teollisuudelle toteutetun osaamistarvekar-
toituksen tulosten pohjalta. Osaamistarve-
kartoituksessa nousi esille erityisesti laaduk-
kaan osaamisen puute sahateollisuudessa. 
Osaamiskartoituksessa arveltiin puu- ja sa-
hateollisuuden työympäristön imagon ole-
van yksi syistä, miksi ala ei houkuttele nuo-
ria työntekijöitä. 

SahaTrainee-kokonaisuuteen kuului kuu-
si seminaaripäivää. Ennen jokaista seminaa-
ripäivää oli päivään liittyvä ennakkotehtävä 
ja päivän jälkeen verkkotentti. Kurssilla 
käytettiin Sahateollisuus-oppikirjaa sekä 
sen pohjalta luotua sähköistä oppikirjaa (e-
Saha). Projektipäällikkö Nina Kokkonen 
HAMK:sta, projektipäällikkö Mika Vanha-
nen sekä lehtori Ilkka Tarvainen LAMK:sta 
toimivat kurssin koordinaattoreina.

sahateollisuuden toimintaympäristö
ja työturvallisuus

Ensimmäisessä seminaaripäivässä Koskisen 
Oy:llä käsiteltiin sahateollisuuden toimin-
taympäristöä. Toimitusjohtaja Kai Meri-
vuori Sahateollisuus ry:stä kertoi aluksi sa-
hateollisuudesta Suomessa. Merivuori pai-
notti mm. sahateollisuuden kansantalou-
dellista merkitystä kotimaisten tuotantopa-
nosten sekä metsänomistajille maksettavien 
kantorahatulojen muodossa. 

Vientipäällikkö Jukka Tamminen Koski-
sen Oy:stä kertoi puolestaan sahateollisuu-
den vientikaupasta. Aluksi Tamminen esitteli 
sahatavaravirtoja maailmalla, minkä jälkeen 
hän kertasi Suomen tärkeimmät sahatavara-
markkinat sekä mitä tuotteita niillä markki-
noilla erityisesti käytetään. Lisäksi Tammi-
nen selvensi sahatavaran hintaan vaikuttavia 
tekijöitä, kaupan parametreja sekä sahatava-
rakauppaan vaikuttaneita muutoksia.

Ensimmäisen seminaaripäivän iltapäi-
vänä tutustuttiin sahausprosessiin käytän-
nössä vierailemalla sahalaitoksilla. Sahavie-
railulla puolet SahaTraineen opiskelijoista 
tutustui Koskisen Oy:n sahaan Järvelässä ja 
puolet Versowood Oy:n sahaan Riihimäellä.

Työturvallisuus oli toisen seminaaripäi-
vän teemana Hämeen ammattikorkeakou-
lussa Evolla. Henkilöriskienhallinnan kehi-
tyspäällikkö Salla Lind-Kohvakka If Va-
hinkovakuutuksesta kertoi päivän aluksi 
yleisesti työturvallisuudesta sahateollisuu-
dessa. Lind-Kohvakka kertoi mm. yleisim-
mistä tapaturmatyypeistä sahateollisuudes-
sa, tapaturmien taustalla vaikuttavista teki-
jöistä sekä riskinarvioinnista. Työtapatur-
malaki herätti heti päivän aluksi vilkasta 
keskustelua.

Turvallisuuspäällikkö Kari Kellokos-
ki Stora Enso Metsältä havainnollisti työ-
turvallisuusjärjestelmän merkitystä ja ra-
kentamista omassa esityksessään. Kellokos-
ki muistutti, että turvallisuus ei ole projek-
ti vaan työtapa. Jatkuvan ennakoivan tavan 
toimia pitäisi olla keskiössä ja huomion pi-
täisi olla onnistumisissa sekä turvallisuutta 
ylläpitävissä tekijöissä eikä epäonnistumi-
sissa. Lisäksi tulisi hyväksyä, että ihmisten 
toiminnassa ja suorituskyvyssä on vaihte-
lua. Tässä työturvallisuuden ajattelutavassa 
ihmiset nähdään voimavaroina, jotka tuovat 
järjestelmiin joustavuutta, kimmoisuutta ja 
sietokykyä.

kuivausta ja tuotannonsuunnittelua
simulaattorilla

Kolmannessa seminaaripäivässä Lahden 
ammattikorkeakoululla käsiteltiin sahata-
varan kuivaustekniikkaa. Holger Forsén 
esitteli puun kuivauksen perusteet sekä 
kuivauslaatuvaatimukset. Forsén kävi läpi 
mm. puun kuivumisen vaiheet sekä puun 
kuivaukseen vaikuttavat tekijät. Seminaa-
ripäivässä päästiin lisäksi testaamaan kui-
vaussimulaattoria Forsénin johdolla. Laa-
tukamari-simulaattori on tärkeä kuivaa-
monhoitajan työkalu ja sillä kokeiltiin eri-
laisia kuivauskaavoja.

Paikallisjohtaja Mikko Pitkänen Va-
lutec Oy:stä kertasi iltapäivän aluksi 
lämminilmakuivauksen perusteet. Lisäksi 
Pitkänen esitteli eri kuivaamotyypit eli eri-
laiset kanavakuivaamot sekä kamarikuivaa-
mot ja niiden erot.

Asiantuntija Tuuli Uimonen Jartek In-
vest Oy:stä kertoi päivän päätteeksi puun 
lämpökäsittelystä. Uimonen havainnol-
listi mielenkiintoisesti kemian kautta 
lämpöpuun ominaisuuksia. Lisäksi hän esit-
teli lämpöpuun erilaisia käyttökohteita.

Myös neljäs seminaaripäivä pidettiin 
Lahden ammattikorkeakoululla ja se käsit-
teli tuotannonsuunnittelua. Aluksi johtava 
asiantuntija Pertti Holmila ja vanhempi 
asiantuntija Antti Heikkilä TimberVision 
Oy:stä esittelivät TimberLOG-sahaussimu-
laattoriaan. 

Tuotannonsuunnittelija Juha Virmiala 
Koskisen Oy:stä jatkoi kertomalla sahan 
tuotannonsuunnittelusta. Virmiala muis-
tutti, että tuotannonsuunnittelijan on hal-
littava koko ketju metsästä maailmalle, sillä 
tuotannonsuunnittelija toimii koordinaat-
torina puun oston, myynnin sekä tuotan-
non rajapinnassa. TimberVisionin sahaussi-
mulaattoria päästiin testaamaan myös käy-
tännössä. Tuotannonsuunnitteluharjoitus 
toteutettiin Virmialan johdolla, ja siinä mm. 
optimoitiin sahausasetteita eri tukkiluokille.

Toimitusjohtaja Kimmo Piispa Limab 
Oy:stä päätti tuotannonsuunnittelun se-
minaaripäivän esittelemällä tukkiröntgenin 
käyttöä. Piispa esitteli röntgeniltä saatavia 
tietoja sekä kertoi röntgenin turvallisuudes-
ta ja mahdollisuuksista tuotannonsuunnit-
telussa.

tiimityötä ja sahausta

Viides seminaaripäivä Evolla käsitteli tiimi-
työtä. Nina Kokkonen alusti päivää poh-
timalla, miten ihmiset toimivat tiimeissä 
ja valotti erilaisia persoonallisuustyyppejä 
Thomas Eriksonin Idiootit ympärilläni 
-kirjan pohjalta. HAMK:n työelämäpalve-
lupäällikkö Jukka Raitanen jatkoi esitte-

osaamisen syventämistä 
sahatraineessa
sahaTrainee-koulutus järjestettiin keväällä 2018 ensimmäistä 
kertaa. 15 opintopisteen laajuinen sahaTrainee keräsi heti täyden 
osallistujamäärän eli 50 opiskelijaa.

lemällä lyhyesti tiimin palvelumuotoilua. 
Kahvitauolla pohdittiin omaa persoonalli-
suustyyppiä tehdyn lyhyen testin pohjalta. 

Uusiutumismuotoilija Taru Pilvi piti in-
nostavan ja mukaansatempaavan esityksen 
muutoksesta mahdollisuutena. Pilvi kertoi 
mm. Valion kokeilusta rohkaista työnteki-
jöitä lähtemään sellaisiin kehitystiimeihin, 
jotka itseä innostivat. Esimerkkinä kokeilun 
tuloksesta ovat mm. Mifu-suikaleet, joiden 
kehitystyö ei olisi ollut mahdollista ilman 
innostuneita ihmisiä. Pilvi muistutti lopuk-
si, että innostuneet ihmiset muuttavat maa-
ilmaa.

Lounaan yhteydessä pohdittiin, millai-
sessa tiimiympäristössä itse työskentelee. 
Iltapäivällä työskenneltiin ryhmissä, joissa 
pohdittiin mm. omaa taitoprofiilia, positii-
vista otetta, omaa toimintaa ohjaavia teki-
jöitä sekä tiimitaulua.

Viestintäkoordinaattori Laura Kammo-
nen Metsätehosta kertoi ryhmätöiden jäl-

keen metsähyvinvointihankkeesta sekä esit-
teli tarkemmin metsäjohtamisen työkirjaa, 
josta positiivinen ote ja omaa toimintaa oh-
jaavat tekijät -harjoitteet oli poimittu. 

Päivän päätti paneelikeskustelu, jonka 
aiheena oli tiimijohtaminen tulevaisuudes-
sa. Panelisteina olivat Iiro Jokinen Kotka-
mills Oy:stä, Kirsi Nurmi Koskisen Oy:stä, 
Anna Harjula Versowood Oy:stä ja Laura 
Kammonen Metsätehosta. Paneelikeskuste-
lun moderaattoreina toimivat Nina Kokko-
nen ja Jukka Raitanen. Paneelissa pohdittiin 
mm. jo ennakkotehtävissä olleita kysymyk-
siä oman työn johtamisesta sekä nykyisessä 
työroolissa tapahtuvasta tiimityöskentelystä 
sekä nykyisen tiimin toiminnan kehittämi-
sestä. Lisäksi keskusteltiin siitä, mitä tiimi-
johtaminen on tulevaisuudessa. 

Opetussahapäivä toteutettiin kuuden 
henkilön pienryhmissä Evon opetussahalla. 
Sahuri Martti Kolkan johdolla tutustuttiin 
ensin maastossa puiden rakenteeseen ja kas-

vuun sahauksen kannalta. Lisäksi tutustut-
tiin itse opetussahoihin, niiden käyttöön ja 
työturvallisuuteen. Iltapäivällä kaikki pääsi-
vät vuorollaan sahaamaan.

onnistunut pilotointi

SahaTrainee oli onnistunut kokonaisuus. 
Ennakkotehtävät pohjustivat hyvin semi-
naaripäiviä ja verkkotentti päivän jälkeen 
kokosi vielä päivän aiheet. Puhujat olivat 
alan asiantuntijoita ja aiheisiin syvennyttiin 
monesta näkökulmasta. Tarkoituksena on 
järjestää SahaTrainee ensi keväänä uudes-
taan mahdollisesti hieman eri teemoilla. ■

henna nummela

Lisätietoja:
www.hamk.fi/sahaajakisalli 
https://www.lamk.fi/projektit/sahaajakisalli/
materiaalit/
www.sahateollisuuskirja.fi

▲ Tiimityö-seminaaripäivän alustusta Evolla.

▲ Martti Kolkka esitteli sahausharjoittelussa käytettyä Laimet 120 
-pyörösahaa.

▲ Juha Virmiala veti tuotannonsuunnitteluharjoitusta, jossa käytettiin 
TimberVisionin sahaussimulaattoria.

▲ Sahausharjoittelussa WoodMizer LT70 
-vannesahalla apuna toimi Teemu Kettunen 
HAMK:sta.

▲ Jukka Tamminen pohtimassa sahatavaran 
vientikauppaa SahaTraineen avauksessa.
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T avoitteena oli toteuttaa 
tutkimusta ja tiedotta-
mista CLT-rakentamisen 

mahdollisuuksista. Projektin 
toteutusorganisaatiossa toimi 
kolme suomalaista ja kaksi ruot-
salaista osapuolta. 

Suomalaisina toimijoina mu-
kana olivat Lapin AMK, Centria 
AMK sekä Digipolis Oy. Ruot-
salaiset toimijat olivat Ruotsin 
tekninen tutkimusinstituut-
ti (RISE) sekä projektin koor-
dinaattorina toimiva Luulajan 
tekninen yliopisto (LTU). Pro-
jekti päättyi toukokuun lopussa.

tiedottaminen 
tärkeässä roolissa

Hankkeessa tiedottaminen on 
ollut tärkeässä asemassa. Tietoa 
on jaettu verkkouutisten, tut-
kimusraporttien, yrityskohtais-
ten vierailujen sekä seminaarien 
kautta. 

Lapin AMK ja Digipolis to-
teuttivat yhteistyössä syksyl-
lä 2016 laajan haastattelututki-
muksen Suomessa jo CLT-raken-
tamisen parissa työskennelleiden 
kanssa. Raportissa esitettiin haas-
tattelututkimuksen tulosten pe-
rusteella toimintastrategia CLT-
rakentamista pohtiville toimi-
joille. CLT-rakentamisen nykyti-
la ja tulevaisuus Suomessa - haas-
tattelututkimus 2016 on vapaasti 
luettavissa Lapin AMKin sivuilla 
sekä Theseuksessa. 

Hanke on ollut esillä kah-
dessa kotimaisessa seminaaris-
sa. Syksyllä 2016 Lapin AM-
Kin FCLT-hankkeen toimijat 
järjestivät yhdessä Lapin AM-
Kin Arktinen kestävän raken-
tamisen verkosto-hankkeen 
(ASBN) kanssa Rovaniemellä 
kestävän rakennetun ympäris-
tön seminaarin. Seminaarissa 
kuultiin asiantuntijoiden esi-
tyksiä kestävästä rakentamises-
ta. FCLT oli vahvasti esillä ti-
laisuudessa esityksen ja ständin 
kanssa. Kohdeyleisönä tilaisuu-
dessa oli paikalliset toimijat se-
kä opiskelijat.

Keväällä 2017 järjestettiin 
Rovaniemellä Pilke-talossa Puu-
rakentamisen tietoisku-tapah-
tuma. Tapahtumassa pohdittiin 
puurakentamisen tulevaisuut-
ta sekä Lapin puurakentamisen 
tilaa ja mahdollisuuksia. Myös 
FCLT-hankkeen tuloksia esitel-
tiin tilaisuudessa.

Centria tiedotti hankkeen 
toimenpiteistä ja aktivoi yri-
tyksiä osallistumaan hankkeen 
kokeilevaan tuotekehitykseen 
yrityksille suunnatussa CENT-
RIA open -tapahtumassa syksyl-
lä 2016. Yritykset aktivoituivat 
tiedottamisen tuloksena hank-
keeseen onnistuneesti. Yritys-
yhteistyön lisäksi Centria järjesti 
tiedotustilaisuuksia kaupunkien 
rakennusvalvonnoille CLT:n 
käytön mahdollisuuksista kau-
punkirakentamisessa.  

Kotimaisten seminaarien li-
säksi hanketta ja sen tuloksia 
on estelty myös kansainväliselle 
yleisölle. Hankkeen toteuttaja-
osapuolet vastasivat Skellefteås-
sa, Ruotsissa 7.–8.10.2017 jär-
jestetystä Wood Building Sum-
mitin pre-seminar ohjelmasta 
nimellä The future of CLT – In-
depth seminar.  Aamupäivän 
mittaisen kokonaisuuden aika-
na FCLT-hankkeen osatoteut-
tajat esittivät hankkeen aikana 
saavutettuja tuloksia työpake-
teittain.  

moninaista yhteistyötä

Oppilaitososapuolille on tär-
keää myös opetuksen ja TKI-
toiminnan integrointi. Opis-
kelijayhteistyötä on toteutettu 
hankkeessa opinnäytetöiden, 
harjoitteluiden sekä yhteistyö-
pajojen avulla. Opinnäytetöitä 
hankkeessa on toteutettu 4 
(3 kpl AMK ja 1 kpl YAMK). 
Opinnäytetöiden aiheina ovat 
olleet:
•	 CLT-rakentamisen edut ja 

haasteet, AMK-työ
•	 CLT-hirsirakenteen raken-

nusfysikaalinen esitutkimus, 
AMK-työ

•	 CLT-betoniliittorakenteinen 
välipohja, AMK-työ

•	 Puukerrostalo asuntotuotan-
nossa – Selvitys taloudellista 
kannattavuudesta, YAMK-
työ

Centria AMK ja Lapin AMK 
yhdistivät voimansa hankkeen 
puitteissa järjestämällä kan-
sainvälisen siltasuunnitteluyh-
teistyön opiskelijoille. Mukana 
yhteistyössä oli myös slovakia-
laisen Zvolenin teknillinen yli-
opiston opiskelijat ja henkilö-
kuntaa. Yhteistyön tavoitteena 
oli suunnitella Ylivieskan kau-
pungille kevyen liikenteen sil-
toja puusta. 

Siltojen suunnittelussa yh-
distettiin opiskelijoiden monia-
laista osaamista. Centria AM-
Kin insinööriopiskelijat pohti-
vat sillan tuotantoteknisiä asioi-
ta, Lapin AMKin rakennusinsi-
nööriopiskelijat vastasivat sillan 
rakennetekniikasta ja Zvolen 
muotoiluopiskelijat suunnitteli-
vat sillan ulkoasua. Tiivis yhteis-
työ piti sisällään yhteisen luen-
topäivän puun käytöstä sillois-
sa, intensiiviviikon Ylivieskassa, 
työpajan Kuhmossa sekä vierai-
lun Crosslamin CLT-tehtaalla ja 
vierailun Zvolenin teknillisessä 
yliopistossa.

Opiskelijat kokivat kansain-
välisen yhteistyön hyvin antoi-
sana ja pitivät yhteistyön mo-
nialaisuutta hyvänä, sen avul-
la opiskelijat oppivat ottamaan 
myös toisten alojen tulevaisuu-
den ammattilaisten näkökulmia 
huomioon.

Opiskelijayhteistyön lisäksi 
panostettiin tiedonvälitykseen 
ja yhteiseen toiminnan suun-

nitteluun paikallisten yritysten 
kanssa. Rovaniemellä järjestet-
tiin syksyllä 2017 kaksi CLT-ra-
kentamiseen liittyvää työpajaa, 
jotka olivat suunnattuja alueen 
rakennussektorin yrityksille. 
Työpajat jaettiin kahteen osaan: 
CLT-rakenteiden suunnittelun 
perusteet sekä CLT-rakentami-
sen työmaatoiminnot. Työpajat 
koettiin tarpeellisiksi sekä syn-
nyttivät laajaa keskustelua ai-
heesta ja sen vierestä.

Lappilainen opiskelija-asun-
tosäätiö Domus Arctica-säätiö 
(DAS) otti Lapin AMKin edusta-
jiin yhteyttä syksyllä 2017 heidän 
suunnitteilla olevan asuinkerros-
talonsa tiimoilta. DAS rakennut-
taa Rovaniemelle, Rantavitikalle 
yliopiston ja ammattikorkeakou-
lun läheisyyteen 8-kerroksisen 
CLT-rakenteisen puukerrostalon, 
joka kantaa nimeä Kelo.

DAS-yhteydenoton taus-
talla oli kiinnostus saada tietoa 
CLT:stä materiaalina sekä CLT-
rakentamisesta ylipäätään. La-
pin AMK on toiminut aktiivise-
na keskustelukumppanina CLT-
rakentamisen aiheisiin liittyen 
hankkeen suunnittelun ja ra-
kentamisen valmistelu -vaiheen 
aikana.

Osana yhteistyötä Lapin 
AMK toteutti kestävään raken-
tamiseen kohdistuvana tapaus-
tutkimuksena suunnitteilla ole-
valle CLT-kerrostalolle ”haamu-
tarkastelun” RTS-ympäristös-
ertifiointijärjestelmällä. Tarkas-
telusta muodostettiin raportti 
Kohti ympäristöystävällistä ra-
kentamista, joka on luettavissa 
Lapin AMKin sivuilla sekä The-
seuksessa.

Lapin AMK ja DAS järjesti-
vät myös yhteistyössä rakennus-
hankkeen esittelytilaisuuden ke-
väällä 2018. Tilaisuuteen osallis-
tui Lapin AMKin opiskelijoita 
sekä rakennushankkeesta kiin-
nostuneita sekä potentiaalisia 
rakennushankkeen urakointiin 
tarjoavia yrityksiä.

nopeat kokeilut Clt:n 
käytön lisäämisessä

Centrian tavoitteena oli hank-
keen aikana madaltaa yritysten 
kynnystä kokeilla CLT:n käyt-
töä omissa ratkaisuissaan tuke-
malla yritysten tuotekehitystä 
nopeilla kokeiluilla. Kokeilujen 
yhteydessä kerättiin ja tuotettiin 
testattua tietoa CLT:stä ja saa-
tettiin uusia tuotteita markki-
noille. Kokeilujen tulokset ovat 

luettavissa hankkeen loppura-
portista, joka julkaistaan The-
seus-tietokannassa.  Tuotetek-
nisten ratkaisujen lisäksi CLT:n 
käytön lisäämistä tuettiin uu-
sien liiketoimintamallien avulla.

puurakentaminen osana 
isompaa kokonaisuutta

CLT-rakentamiseen liittyvä ark-
tinen, rajat ylittävä yhteistyö on 
saatu käyntiin FCLT-hankkeen 
myötä. Mallia kuntien ja kau-
punkien mahdollisuuksiin vai-
kuttaa puurakentamisen edis-
tämiseen on hankkeen aikana 
haettu mm. Ruotsista Växjön ja 
Skellefteån kaupungeista. Kum-
massakin kaupungissa on nou-
datettu kaupungin hallinnon 
hyväksymää puurakentamisen 
strategiaa hyvän taloudellisen 
tuloksen saattelemana. 

Myös useat Pohjois-Suomen 
kunnat ovat ryhtyneet huomi-
oimaan puurakentamista kaa-
voitusprosesseissaan ja strate-
giassaan. Esimerkiksi Kemin 
kaupunginhallituksen marras-
kuussa 2016 hyväksymä puura-
kentamisen toimenpideohjelma 
noudattelee naapurimaan kau-
punkien mallia. 

Sen mukaan kuntaomistei-
sen yrityksen on ensisijaises-
ti rakennettava puusta. Mikäli 
puuta ei valita, pitää perustella 
ja selvittää, miten kestävän kehi-
tyksen tavoitteet rakennushank-

keissa täyttyvät. Toimenpideoh-
jelmaan kuuluu muun muassa, 
että kaupunki huomioi kaavoi-
tustoiminnassaan puurakenta-
misen. Pyrkimyksenä on myös 
edesauttaa puun käytön lisää-
mistä liike- ja toimitilarakenta-
misessa. Lisäksi toimenpideoh-
jelma pitää sisällään alan tutki-
muksen, koulutuksen ja tuote-
kehityksen tukemisen. 

Lappi on myös osittain 
FCLT-hankkeen myötävaiku-
tuksesta liittynyt mukaan Part-
nership on Sustainable Buil-
dings-verkostoon, joka on 43 
EU-alueen maakunnan Kestä-

vän rakentamisen verkosto. Ver-
koston päätavoitteena on löytää 
keinoja rakennusten energiate-
hokkuuden parantamiseen Eu-
roopassa sekä vähähiilisen ra-
kentamisen edistämiseen. ■

mikko vaTanen, valTTeri pirTTinen,

TyTTi ahoranTa, elisa saarela

Mikko Vatanen toimii projektipääl-
likkönä Lapin Ammattikorkeakou-
lussa, Valtteri Pirttinen projekti-in-
sinöörinä Lapin Ammattikorkea-
koulussa, Tytti Ahoranta projekti-
päällikkönä Digipoliksessa ja Elisa 
Saarela TKI-asiantuntijana Cent-
ria-ammattikorkeakoulussa. 

tiedonvälitystä CLt-rakentamisesta 
kansainvälisessä tutkimushankkeessa

vuoden 2015 
syyskuussa pohjoiset 
toimijat yhdistivät 
voimansa interreg 
nord-rahoitteisessa 
ClT-rakentamisen 
kehittämisprojektissa 
future possibilities for 
ClT (nya möljigheter 
för ClT). 

▲ Mikko Vatanen ja Tytti Ahoranta Skellefteåssa kertomassa syitä miksi rakentaa puusta.

▲ Nopean tuotekehitystestauksen 
esimerkki. Väliaikaisen CLT-
siltarakenteen taipumisen testaus.

► Mikko Vatanen kertomassa 
CLT-rakentamisen vahvuuksista ja 
heikkouksista Pilke-talossa.
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Unto Aaltosella on 80 vuotta mitta-
rissa, mutta sitä ei kyllä arvaisi – ve-
teraaniurheilutausta näkyy miehen 

vetreässä olemuksessa. Tänään tehdään syn-
tymäpäivähaastattelua, mutta ei mitään ta-
vallista sellaista, vaan muistellaan, minkä-
laista oli vaneritehtaan perustaminen Myan-
mariin 90-luvun alussa.

Burma oli vaihtanut nimensä Myanma-
riksi vuonna 1989. Maata hallitsi sotilasjunt-
ta ja ensimmäisiä demokratiatoiveita herä-
teltiin 80-luvun lopussa, mutta mielenosoi-
tukset tukahdutettiin ja sotilasjuntta hallitsi 
maata vielä pitkään, 2010-luvulle asti. 

Maan talous oli myös kurjassa kunnos-
sa ja maa luokiteltiin maailman köyhimpiin 
valtioihin. Finnidan ja Maailman Pankin 
rahoituksella Monywaan, keski-Myanma-
riin oltiin perustamassa vaneritehdasta, jon-
ka käyntiin saattamisen projektin johtoon 
konsulttiyritys Ekono haki projektipäällik-
köä. Unto Aaltonen, jolla oli aikaisempaa 
työkokemusta FAO:n asiantuntijatehtäväs-
tä Bhutanissa valittiin tehtävään. – Teh-

tävänäni oli vastata, että tehtaan tuotanto 
käynnistyy ajallaan ja että tehtaan tavoitteet 
saavutetaan, Aaltonen toteaa.

Metsäteollisuusyritys Myanmar Timber 
Enterprisen tehtaalla oli tekemisen meinin-
ki ja paikallinen henkilöstö oli sitoutunut 
projektiin hyvin. – Kiitos projektin tasai-
seen etenemiseen oli suuresti laitteita asen-
tavan Rauten ja Ekonon osaavassa henkilös-
tössä, Aaltonen kehuu.

Raute toimitti tehtaalle viilusorvauslin-
jan ja vanerikoneet. Raute hoiti myös asen-
nuksen ja käynnistämisen Sven Forslundin 
johdolla. Raaka-aineena ristivanerin tuotan-
nossa käytettiin Dipterocarpus-heimon pui-
ta. Heimoon kuuluu noin 580–680 tropii-
kissa kasvavaa sademetsien puulajia.

– Laadukkaan raaka-aineen saanti ei ol-
lut helppoa, mutta tarvittaessa sitä löytyi, 
Aaltonen muotoilee. Puuraaka-ainetta toi-
mitettiin tehtaalle noin 150–200 kilomet-
rin säteeltä. 

Aaltonen asui vaimonsa kanssa suoma-
laisten piirustusten mukaan rakennetussa 

puuomakotitalossa. Suomalaisilla työnteki-
jöillä oli käytössään myös suomalainen sau-
na koti-ikävää helpottamaan. Vapaa-aika-
na Aaltonen kävi juoksulenkillä ja osallistui 
kylän vilkkaaseen toimintaan sekä tutustui 
Mandalayn ja Rangoonin nähtävyyksiin. 

Myanmarin jälkeen Aaltosella oli vielä ki-
pinää lähteä ulkomailla ja hän työskenteli 
vielä sekä Jekaterinburgin lähellä sijaitsevan 
Verhnaja Sinjatshihan että Lahdenpohjan 
vaneritehtailla projektitöissä.

– Suosittelen kyllä nuoria lähtemään ul-
komaille, sillä se on uran ja kielitaidon kan-
nalta erittäin hyödyllistä. Vaativissa oloissa 
pärjääminen tuo hienon onnistumisen tun-
teen, hän pohtii.

Suomi tekee kehitysyhteistyötä Myanmarissa 
edelleen. Esimerkiksi Suomen luonnonva-
rakeskuksella (Luke) ja Myanmarin luonnon-
varaministeriöllä sekä Yezinin metsäyliopis-
tolla on yhteistyöhanke, joka koskee metsäva-
rojen kartoitusta. ■

hanna luoma

V arhain aamulla 26.4. kokoontui 25 
puumiestä ja rouvaa Jyväskylän Tik-
kakosken lentokentälle suuntana 

Helsinki ja sieltä edelleen Amsterdam. Mat-
kanjohtana toimi Matti Paatola ja Hollan-
nin ”paikallisoppaaksi” oli lupautunut ark-
kitehti Wim Havinga.

Amsterdamin lentokentältä matka jat-
kui Keukenhofin tulppaanipuistoon, joka 
käsittää 32 hehtaarin suuruisen puiston ja 
yli seitsemän miljoonaa tulppaania eri la-
jikkeineen. Jo matkalla tulppaanipuistoon 
näimme viivasuoria monenvärisiä tulppaa-
nipeltoja. Tulppaanipuistossa saimme naut-
tia silmiä hivelevän kauniista istutuksista ja 
kukkien tuoksusta. Puistossa oli myös esillä 
Hollannin käsityötaidon näytteenä erilaisia 
puukenkiä.

Kolmetuntisen kierroksen jälkeen matka 
jatkui Leidenin kaupunkiin, joka on noin 
100 000 asukkaan ja kolmen yliopiston kau-
punki. Majoituimme kanavan varrella ole-
vaan Nieuw Minerva hotelliin. Toisena ret-
kipäivänämme oli Hollanin kuninkaan Wil-
lem Alexanderin syntymäpäivä ja sitä juhlis-
tettiin kaupungilla erilaisilla tilaisuuksilla ja 
musiikilla sekä pitkin kanavia kulkevilla ve-
neillä, joissa matkustajat nauttivat musiikis-
ta ja ruuasta sekä juomasta. Silmiinpistävää 
oli suuri polkupyörien määrä, ja se kuinka 
sujuvasti pyöräily sujui ahtailla kaduilla. 

Kolmas matkapäivämme alkoi Rederij 
Oude Rijn laivayhtiön kanavalaivalla jos-

sa oli alas laskeutuva aurinkokatos matalien 
siltojen alittamista varten. Kanavan reunus-
tamat vanhat talot ja ”Vilja- ja ”Kalasillat” 
loivat oman tunnelmansa risteilylle samoin 
kuin asuntolaivat, joita vielä näkyy kanavi-
en varrella.

Risteilyn lopuksi saavuimme retken 
pääkohteeseen De Heesterboomin saha-
myllylle, joka on toiminut vuodesta 1804 
alkaen samanlaisena kuin se nykyään on. 
Sahamyllyn vieressä on puutavaraliike ja 
sekä mylly että puutavaraliike ovat toimi-
neet vuodesta 1856 lähtien samalla Noord-
mannin suvulla. Seinällä olevasta taulusta 
ilmeni että viimeksi oli sahattu 18.3.2018 
puu, jonka latvahalkaisija oli 70 cm! Saha 
pyöri tuulivoimalla – nytkin, näytösluon-
toisesti meitä varten.

Iltaohjelmassa oli perinteinen puumiesil-
lallinen PUUR nimisessä ravintolassa, jos-
sa maukkaan aterian ja hienon tunnelman 
päätteeksi Veikko K. Jaatinen ojensi vaneri-
set linnunpöntöt Matti Paatolalle, Wim Ha-
wingalle ja Pekka Riihimäelle kiitokseksi 
hyvästä matkan järjestelystä.

Kotimatkalle läksimme 29.4. aamulla ja 
illansuussa saapui hieman väsynyt, mutta 
tyytyväinen ryhmämme Jyväskylän Tikka-
koskelle. Hyvästä matkan ennakkosuunnit-
telusta kiitokset Erkki Uusi-Einolalle, joka 
ei tällä kertaa osallistunut matkalle. ■

maTTi virTanen

Jyväskylän seudun 
Puumiehet Hollannissa

▲ Jyväskylän Seudun Puumiehet tutustuivat matkallaan vuodesta 1804 toimineeseen De 
Heesterboomin sahamyllyyn.

▲ Hollanti on kuuluisa puukengistään.

▼ Tulppaanien väriloisto häikäisi matkalla.

syntymäpäivät

Levymiestä aina tarvitaan

80 vuoTTa: unTo aalTonen

• Syntynyt 5.7.1938 Helsingissä
• Puunjalostusteknikko 1961 Kotka, 

insinööri 1968 Lahti
• Käyttöinsinööri 1970-73 Oy Kiteen 

Puhos Ab, 1973-79 Oy Wilh. Schauman, 
1980-85 Rauma-Repola Oy:n Viipurin 
vaneritehdas sekä Suolahden 
vaneritehtaan käyttöpäällikkö

• Kotkan Puutalousopiston 
aikuiskoulutusosaston johtaja 1986-87

• YK:n FAO:n asiantuntija 1988-1989 Bhutan, projektipäällikkö 
1990-92 Myanmar, laadunparannustehtävät Jymet Oy 1993 
Verhnaja Sinjatshiha, Venäjä, tuotantojohtaja Karelia Trade Oy 
1995 Lahdenpohja, Venäjä.

• Puoliso Ritva, tytär Marja, kaksi lastenlasta
• Asuu Vaajakoskella. Puolison omaishoitaja. Veteraaniurheilija, 

lajit kilpakävely ja juoksu.

▲ Raute toimitti tehtaalle viilunsorvauslinjan ja 
vanerikoneet. Kuvassa vanerin kuumapuristin.

◄◄ Tehtaan paikallisen henkilöstön vahvuus 
tehtaan käydessä oli noin 350. Tässä ladotaan 
vaneria liimavalssilla.

◄ Unto Aaltonen (vas.) tehtaanjohtaja 
U.Pholan kanssa sorvauksen jälkeisen viilun 
rullauskoneiston ääressä.

▲ Projekti on ohi ja Unto ja Ritva Aaltonen ovat lähdössä Suomeen.
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E i ole sattuma, että amerikan-
suomalaisen Hiski Salomaan 
(1891–1957) säveltämä ja sanoit-
tama laulu Lännen lokari saavutti 

Suomessa suurimman suosionsa sodan jäl-
keen. Tällöin metsätyömies oli arvossaan, 
kun ainoat vientiin kelpaavat tuotteet pe-
rustuivat puuhun, ja lisäksi tarvittiin mit-
tavia määriä halkoja kylmän torjumiseksi. 
Metsätöitä vauhditettiin Tehopakkauksil-
la, joissa oli miesten ja heidän perheidensä 
arvostamia vahvasti säännösteltyjä tuottei-
ta kuten tupakkaa, sokeria ja kahvia. Vuon-
na 1945 Tehopakkauksen saattoi ostaa met-
sätyömies, joka valmisti kahdessa viikos-
sa 48 pinokuutiometriä halkoja tai vastaa-
van määrän muuta puutavaraa. Seuraavana 
vuonna ahkerat miehet saivat Tehopakka-
uksen ilmaiseksi.

Metsäväkeä ja erityisesti metsätyömiehiä 
itseään miellytti laulu, jossa sankari oli taval-
linen lokari (engl. logger, hakkuumies), joka 
kaatoi yhtä reippaasti puita kuin naisia ja 
oli nähnyt lännen kultamaata reunasta reu-
naan. Ralli alkaa tunnetulla esittelyllä, jota 
on laulettu monella tavalla väärin miesten 
tullessa laulutuulelle. Hiski Salomaan ho-
nottava ääni vaikeuttaa sanojen selvittämis-
tä, ja kun laulussa kieli on amerikansuoma-
laista savonvoittoista fingliskaa, väärin ym-
märtämiset  ovat ymmärrettäviä.

Täss on lokari nyt lännen risukosta
Olen kulekenu vaikka missä:
Olen käynynnä Piuttissa, Louisissa,
Ratulaatsissa, Miiamissa.
Olen kulkenut merta ja mantereita
Ja Alaskan tuntureita
Ja kaikkialla hulivilityttäret muistaa
lännen lokareita.

Salomaasta tehdyn elämäkerran mukaan Pi-
utti on Montanan osavaltiossa sijaitseva But-
ten kaupunki, joka oli merkittävä kaivos- ja 
teollisuuskeskus ja kiertelevien työmiesten 
kohde. Louis oli Missourin osavaltion kau-
punki St. Louis, jonka ympärillä oli laajoja 
metsäalueita. Ratulaatsi tarkoitti Montanan 
osavaltion kaupunkia Red Lodge, jonne 
metsätyömiehiä virtasi luppoaikoina.

Haavemaailmassa naisväki suosi reippai-
ta lokareita. Laulussa kysellään rehvastellen, 
ovatko vanhat kaverit nähneet ja kokeneet 
samaa:

Miss on Meksikon lempi ja Honolulun impi
Ja Filippiinin keltanen flikka
Siell on lokari ollu heiän keskellään
Mutta onko ollu Iistin Iikka?

Iistin Iikka oli oikealta nimeltään Ilkka 
Niemi, joka palasi Suomeen 1930-luvun 
alussa säästettyään Amerikassa taaloja ta-
lon oston verran. Elämäkerran mukaan 
Hiski tapasi Iikan kapakassa, jossa joiden-
kin miesten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka 
on eniten kiertänyt Yhdysvaltoja. Iiski hävisi 
eräälle merimiehelle siksi, ettei ollut käynyt 
silloisessa Yhdysvaltojen siirtomaassa Filip-
pineillä.

On Friskossa käyty, on Orekoni nähty
miss on kesä sekä lumiset vuoret.
Takotass on puitu, Palmpiitsillä uitu
Ja hellutettu vanhat ja nuoret.

hiskin oma tarina

Avioliiton ulkopuolella syntynyt Hiskias 
Möttö muutti Kangasniemeltä Amerikkaan 
1909, kun siteitä Suomeen ei enää ollut äi-
din kuoltua 1908. Passissa oli jo varauduttu 
nimenmuutokseen. Virallinen nimi oli pas-
sissa vielä Hiskias Möttö, mutta sarakkeessa 
”muut nimet” oli jo keksitty nimi Salomaa. 
Sitä Hiski alkoi käyttää Amerikkaan tultuaan.

Lännen lokari ei ole omaelämäkerrallinen 
laulu. Hiski oli ammatiltaan jo äitinsä peru-
ja Suomessa räätäli, jolla oli Amerikassa par-
haimmillaan oma liike ja nuorempia räätä-
leitä työntekijöinään. Huonompina aikoina 
Hiski oli toisten palveluksessa, esimerkiksi 
liikkeessä O. A. Hayskar Bros Co. Ääntä-
mällä liikkeen nimen amerikkalaisittain käy 
ilmi, että kyseessä oli omien maanmiesten 
Heiskarin veljesten yritys.

Aviopuolisoksi Hiskille löytyi nuori rou-
va Aini Saine. Vain 15-kesäinen tyttönen 
Aini Saari oli mennyt Suomessa naimisiin 
senaikaisen lainsäädännön mukaisesti pe-
rin nuorena. Syitä avioliiton kariutumiseen 
ei ole Hiskin elämäkerturin tiedossa, mut-
ta se käy kyllä selväksi, että Aini lähetet-
tiin 16-vuotiaana Vehmaalta Amerikkaan 
hankkimaan lapsuusperheelleen rahaa. Ai-
ni myös lähetti Suomeen ompelutöiden an-
sioitaan, kuten monet muutkin siirtolaiset 
silloin ja nyt.

Pariskunta ansaitsi pääasiassa räätälin-
töillä sen verran hyvin, että Hiskillä oli 
mahdollisuus pitää opintovapaata ja opis-
kella Duluthin Työväen opistossa. Siellä 
opeteltiin uskonnon sijasta darwinismia, 
marksilaista historiaa, taloustiedettä, so-
siologiaa, englantia ja kirjanpitoa. Vuoden 
1917 seutuvilla Hiskin ja Ainin luona asui 
vuokralaisena muuan Niilo Wälläri, joka 
myöhemmin opiskeli itsekin opistossa. Ko-
vaotteisena ammattiyhdistysmiehenä myö-

hemmin tunnettu Wälläri oli Hiskin hyvä 
tuttava, ja olihan siellä opistossa muitakin 
myöhempiä kuuluisuuksia kuten Yrjö Si-
rola.

Hiski halusi vältellä joutumistaan Eu-
rooppaan Yhdysvaltojen asejoukoissa en-
simmäisessä maailmansodassa. Tästä rekis-
teröitymisen välttelystä tuli rangaistukseksi 
60 päivän vankilatuomio. Hiski otti opik-
seen ja käveli vankilasta päästyään poliisilai-
tokselle, jossa rekisteröityi. Kutsua sotimaan 
Eurooppaan ei kuitenkaan tullut.

Lännen lokari levytettiin 1930. Se ei saa-
vuttanut Amerikassa erityistä suosiota toi-
sin kuin sodanjälkeisessä Suomessa. Oli-
siko syynä se, että amerikansuomalaiset 
hyvin tiesivät, millaista lokarin elämä to-
dellisuudessa oli, mutta suomalaisiin nuo-
riin miehiin vetosi haavekuva. Hiskin ura 
ei yleensäkään kohonnut korkealle Ameri-
kan suomalaisyhteisössä, etenkin kun le-
vytysmahdollisuudet loppuivat 1930-lu-
vun lamaan. 

Aini kuoli syöpään 1954. Hiski sinnitte-
li sairauksiensa kanssa muutaman vuoden 
pidempään. Punapuun kantoon rakennettu 
torppa jäi sekin haaveeksi.

Mutta punapuun kantoon kun torppansa laettaa
Niin sinne se ilon päevä koettaa.
Vaekka maailman myrskyt meitä tuutittaa
Niin vapaus se varmasti voettaa. ■

maTTi kärkkäinen.
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Lännen lokari

▲ Hiski Salomaa miehuutensa päivinä 
Amerikassa. 
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kainuun ja pohjois-
savon puumiehillä on jo 
perinteeksi muodostunut 
tapa järjestää puumiestaidon 
harjoituskisat toukokuun 
lopussa – vuorovuosina 
kainuussa ja pohjois-savossa. 
Tämän vuoden kevätkisat 
kisattiin lähes helteisessä säässä 
kuhmossa.

K isat järjestettiin Kuhmon Kaleva-
lankankaalla, jonka maastot tarjo-
sivat haasteita kohtuullisen jyrkissä 

ylä- ja alamäissä 4,7 km mittaisella radalla. 
Myös tehtävät asettivat kilpailijoille haas-
teita. Pohjois-Savolaiset laittoivatkin eh-
dolle muun muassa heidän mielestään yllät-
tävän vanhoiksi kasvaneet ja pitkiksi venäh-
täneet puut. Kainuu siis osasi yllättää vieraat 
jälleen kerran.

Kevätkisoissa kaikki osallistuivat tehtävä-
sarjaa ja aika ratkaisi vain tasapisteissä. Mies-
ten sarjaan osallistui 20 kisaajaa, naisten sar-
jaan 9 ja nuorten sarjaan 1. Miesten sarjan 
kärkikolmikko oli tällä kertaa Pohjois-Sa-
vosta. Toki melkoinen joukko kainuulaisia 
ei voinut osallistua kisaan järjestelyvastuusta 
ja toimitsijuudesta johtuen. Kilpailijoiden 
lisäksi myös Pohjois-Savosta oli useita ke-
säistä viikonloppua ilman kilpailemista viet-
täviä henkilöitä.

miesten kärkikolmikon muodostivat Erkki 
Kettunen (103 pistettä), Jussi Tuovinen 
(93) ja Pekka Repo (91). Radan haastavuu-
desta kertoi se, että seuraavilla sijoilla piste-

määrä tippui jo noin 70 pisteeseen. Naisten 
kärkikolmikon muodostivat Seija Liikala 
(77 pistettä) ja Seija Pisto (61) Pohjois-Sa-
vosta sekä Tiina Ronkainen (60) Kainuusta.

kevätkisat huipentuivat Luontokes-
kus Petolassa järjestettyyn ruokailuun ja 
palkintojenjakoon. Kuhmon Petola Luonto-
keskus on erikoistunut esittelemään Suomen 
suurpetoja, tärkeimpinä Karhu, Ahma, Susi 
ja Ilves. Toimintaa esitteli Eeva Pulkkinen.

Kainuun Puumiesten puheenjohtaja Esa 
Haverisen mukaan Kainuun ja Pohjois-Savon 
yhteinen kisaviikonloppu on hyvä esimerkki 
alueyhdistysten välisestä yhteistyöstä.

– Kevätkisojen järjestäminen vaatii usei-
den yhdistyksen jäsenten panosta niin en-
nakkovalmistelujen kuin myös itse kisan lä-
piviennin osalta, kertoo Haverinen.

– Toki tämänkin järjestäminen on hyvää 
harjoitusta ensi vuoden syksyllä Kainuus-
sa pidettävää valtakunnallista Puumiesten 
Syystapahtumaa ja sen Puumiestaitokilpai-
lua varten, hän jatkaa.

Kainuu tosiaan kutsuu jo nyt suurta mää-
rää Puumiesten alueyhdistysten jäseniä ki-
sailemaan Kainuun vaaraisiin maisemiin 
syyskuussa 2019. ■

marko karvonen

Kevätkisat Kuhmossa

▲ Kisaan osallistuivat myös Niko Nissinen (7vuotta) ja isä Pasi Nissinen.

Kainuun ja Pohjois-Savon puumiehiä perheineen.
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Kolmen suuren osavuotiskatsaukset puutuotteista

M etsä Group, Stora Enso ja UPM ovat julkaisseet vuoden 
2018 ensimmäisen kvartaalin tulokset. Yhtiöt ovat hy-
vässä vedossa ja puutuotteiden kauppa käy hyvin. Loppu-

vuoden odotukset ovat korkealla.

puurakentaminen
Metsä Group ja Stora Enso ovat molemmat syvällä erilaisissa puu-
rakentamishankkeissa. Storalla jopa toimitusjohtaja Karl-Henrik 
Sundström mainitsi osavuosikatsauksen alkusanoissa Light House 
Joensuun: ”Olen tyytyväinen siihen, että meidät on valittu puuta-
varan toimittajaksi Joensuuhun rakenteilla olevaan 14-kerroksiseen 
puukerrostaloon. Valmistuttuaan rakennus on Suomen korkein 
puukerrostalo.” Storan Q1 luettelee useita muitakin puurakennus-
hankkeita. Hannoveriin rakennetaan yhdeksän taloa Üstra Hanno-
versche Verkersbetriebe AG:lle työntekijöiden vuokra-asunnoiksi.

Metsä Group ei juuri esittele rakentamishankkeitaan. Raken-
nusyhtiö Sisco Oyj kertoo avoimesti yhteistyöstään Metsä Woodin 
kanssa. Yritys mainitsee saitillaan, että kerto- ja liimapuupohjaisen 
massiivipuujärjestelmän ominaisuudet ratkaisevat monta modulaa-
risen puurakentamisen ongelmaa. Metsä Woodin ja Siscon yhteis-
työsopimus kattaa noin 15 000 huoneistoneliön toteuttamisen pää-
kaupunkiseudulla. Katso myös Markus Salinin juttu ”Puukerrosta-
loja nousee lisää” (Arvoasunto 2/2018).

kolmen suuren puutuotteet
UPM tuottaa puutuotteista vain vaneria ja sahatavaraa. Sahojen tu-
lokset on yhdistetty sellutuotannon tuloksiin (UPM Biorefining). 
Sahatavarasta todetaan yhdellä lauseella, että kysynnän kasvu jatkui 
vakaana ja markkinahinnat nousivat. Vanerilla on oma tulosyksik-
könsä UPM Plywood. Vaneri- ja viilutuotannon kannattavuus oli al-
kuvuonna erinomainen. Liikevoitto oli 15 % liikevaihdosta ja sijoite-
tun pääoman tuotto peräti 28 %. ”Koivuvaneriin liittyvien teollisten 
sovellusten kysyntä oli vahva.” Osavuosikatsaus kertoo myös sen, että 

Chudovon tehtaalla vietettiin työn juhlaa. Tehtaalla juhlittiin kahden 
miljoonan kuutiometrin koivuvanerituotannon saavuttamista. 

Stora Enson sahatavara-, LVL- ja CLT-tuotanto on koottu Wood 
Products-divisioonaan. Q1-katsaus kertoo, että ensimmäinen nel-
jännes oli ennätyksellisen hyvä. Operatiivinen liiketulos oli 7,4 % 
liikevaihdosta ja operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto oli 20,4 %. 
Tulos on yhtiön paras vuoden 2007 jälkeen. Katsaus kertoo Varka-
uden LVL-tuotannon alkaneen hyvin. Ylösajo saataneen päätökseen 
vuoden puolivälissä. Ristiinliimatun puun (CLT) tuotantoyksikkö 
Gruvön sahalla Ruotsissa saadaan käyntiin vuoden kuluttua   

Metsä Group valittelee Metsä Woodin puutuoteteollisuuden 
liikevaihdon laskeneen viime vuodesta. Liiketuloskin heikkeni 11 
miljoonasta eurosta kuuteen miljoonaan. Sijoitetun pääoman tuot-
to oli puutuoteteollisuudessa 11 %.  ”Metsä Woodin kannattavuus 
laski vertailukaudesta Ison Britannian toimintojen kannattavuuden 
heikentymisen sekä uusien tehtaiden kustannusten takia.” Vaneri-
tuotteiden tilauskanta on kasvanut selvästi. Viilujen toimitus Ääne-
koskelta Pärnuun alkoi maaliskuussa. Punkaharjun uusi LVL-linja 
käynnistyy vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. 

Metsä Groupin sahat eivät kuulu Metsä Woodiin vaan ovat josta-
kin syystä osa selluteollisuutta eli Metsä Fibreä. Sahatavaran toimituk-
set laskivat yhdeksän prosenttia. ”Sahatavaran kysynnän ja tarjonnan 
tasapaino on parantunut ja keskihinnat nousivat tammi-maaliskuussa 
14 % edellisen vuodenvastaavaan ajankohtaan verrattuna.” Sellu- ja sa-
hateollisuuden ROCE eli sijoitetun pääoman tuotto oli komeat 33 %.

osattiin sitä ennenkin
Kannattaa etsiä Helsingin Sanomien Aikakoneesta 11. lokakuuta 
1955 sivu yhdeksän. Sieltä löytyy Rauma Repola Oy:n Rauman teh-
taiden Puuteollisuusosaston mainos ”Kertopuuta kerroksiin – Teh-
daslämpöiset levyt suoraan käyttöön”. ■

aimo soukka

kirjat

Puuarkkitehtuuri

Jukka Koivulan kirjasta puolet on arkkitehdin omien töiden 
esittelyä. Kuvat ovat erinomaisia ja Mina Nytorpin taitto on 
upeaa työtä. Töistä esitellään kolmisenkymmentä. Rauman uu-

den sellutehtaat edustustilat vuodelta 1996 ovat hyvänä esimerk-
kinä. Yhtiö antoi arkkitehdille vapaat kädet niiden suunnitteluun. 
”Sauna on käsin salvottu, ulkoa tervattu hirsikehikko. Hirsiraken-
taja Hautamäki piilutti ilman viivainta täysin pystysuoraan valmiin 
kehikon hirsipinnat kauniisti maaluille, jolloin sydänpuuhun tuli 
soikion muotoiset kuviot.” Maisema on säilynyt luonnonmukai-
sena. ”Rakennusten sydänseinät ja laiturit ovat samassa linjassa, joka 
suuntautuu tarkalleen kohti puurakenteista Santakarin majakkaa.”

Arkkitehti Koivulan suunnitteluskaala on laaja:” Teimme yhdes-
sä paikallisen puusepän kanssa triptyykkialttarikaapin. Vesivärillä 
maalatut kohokuvat kuvaavat keskellä neljää vuodenaikaa ja samalla 
ihmisen ikäkausia; päissä olevissa osissa on toisessa murheen, toises-
sa ilon aiheita”. Kyseessä oleva rakennus on Pihtiputaan seurakun-
takeskus vuodelta 2008. ”Vaativa ristikkosuunnittelu ei ole jokapäi-
väinen juttu rakennesuunnittelijalle, ei edes kokeneelle toimistolle. 
Liitoksiltaan vaativat liimapuuristikot koottiin teräskulmin ja vaar-
noin työmaalla – vieläpä talvella.”

Kirjan alusta löytyy katsaus puuarkkitehtuurin historiaan. Arkki-
tehtuuria voi sen mukaan olla myös ilman arkkitehteja. Vanhojen hirsi-
rakennusten huolellisesti tehdyt nurkkaliitokset ja sileäksi salvotut pin-
nat voivat nostaa vaatimattoman puurakennuksen rakennustaiteeksi. 

Taloja voidaan myös pilata. Jälleenrakennusajan talojen ”uusimi-
set” ovat siitä esimerkkeinä. ”Nykyään näitä taloja tärvellään pastis-
sivuorauksilla ja -listoituksilla. Samalla lisäeristyksien jäljiltä syväl-
le uponneet uudet ikkunat koristellaan kummallisesti väkerretyil-
lä kehyslaudoilla.” Kauniitakin esimerkkejä Koivula löytää sotien 
jälkeisiltä omakotialueilta. Jyväskylän Kotikadun Enso-Gutzeitin 
Rauhala-malliston talot ovat kirjan esimerkkeinä.”Avokuistin her-
kät piirteet jalostavat elementeistä rakennettuja taloja.” 

Arkkitehti Koivulalla on havaintoja kerrostaloistakin. Betonitek-
niikan hallitsemille markkinoille on ollut hänen mukaansa vaikea 
tunkeutua. Koivula väittää, että rakennusliikkeet innostuvat puusta 
vasta, jos kaavassa on yksiportaisia, vähintään viisikerroksisia taloja. 
Pahinta on, kun halutaan rakentaa puukerrostaloja mahdollisim-
man halvalla 1960-luvun betonikerrostalojen tyyliin. ”Muodikkuu-
den merkeissä rakennetaan esimerkiksi kasarmimaisia opiskelija- tai 
palvelutaloja, joissa puujulkisivut kertovat uudesta materiaalitie-
toisuudesta, mutta asuttavuuteen ei muuten panosteta.” Hyviäkin 
esimerkkejä on. Jyväskylän Kuokkalan talot saavat Koivulan kehut. 
Ainoa ”moite” on, että selkäpuolten lähes musta väritys voi aiheut-
taa murheita puujulkisivujen hoidossa.

Kirjan ehkä tärkeintä osuutta edustaa puurakennuksen osien, 
kuten julkisivujen, räystäiden ja kattojen yksityiskohtainen tar-
kastelu. Puun suojauksesta ja värityksestä Jukka Koivula toteaa 
muun muassa, että värittäminen ja pintakäsittely ovat niin iskos-
tuneet käytäntöön, että puun jättäminen käsittelemättä aiheut-
taa ison keskustelun. ”On vähän tunnettua, että sisätiloissa puu 
hoitaa automaatin tavoin kosteustasapainoa ja on fysiologisesti 
terveellistä.” 

Hän toteaa myös, että julkisivulaudoituksen ongelmat ovat ylei-
siä. ”Höyläyksessä tai sahauksessa ei ole valikoitu sydänpuolta pääl-
le päin. Laudan jatkot, päiden sahaukset ja naulaukset on tehty vir-
heellisesti. Julkisivulaudat roiskitaan paikalleen nopeasti naulaimel-
la tai puun pinta pilataan sisään painetuilla ruuveilla. Jiiraukset sekä 
ikkunoiden muiden osien liitokset irvistelevät jo vuoden kuluttua 
rakentamisesta.”

Raumalaisen arkkitehti Jukka Koivulan tekstistä huomaa, että 
hän taitaa piirtämisen ohella kirvestyöt. Kirja on erinomainen ko-
konaisuus puurakentamisen nykysuunnista. Virolainen painotalo 
Meedia Zone OÜ on tehnyt hyvää työtä. ■
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OHJELMA
TORSTAI  6.9.2018 Joensuu – Lappeenranta - Tallinna
08.00  Lähtö Joensuu 
11.30  Lappeenranta 
15.00  Helsinki
16.30 - 18.30 Laiva Helsinki – Tallinna, M/S Megastar          
19.00  Majoittuminen, Hotelli Tallink City, Tallinna
20.00  Illallinen ja esitelmä: Viron metsät ja metsä 
  teollisuus, Eesti Metsä- ja Puidutööstuse Liit

PERJANTAI  7.9.2018 Tallinna – Tartto
08.30  Lähtö hotellilta
09.00  Tallinnan teknillinen yliopisto – Tallinn 
  University of Technology, puuteknologia
11.00  Yritysvierailu, Stora Enso Wood Products 
  Imavere / Combimill Reopalu OÜ
15.00  Yritysvierailu, Arcwood, Pölva
18.00  Majoittuminen Hotelli Dorpat, Tartto
20.00  Illallinen, Tartto

LAUANTAI  8.9.2018
10.00  Viron maatalousyliopisto – Estonian University  
  of Life Sciences, metsäsuunnittelu ja puunjalos- 
  tustekniikka, Tartto
12.00  Kiertoajelu, Tartto - Otepää - Viljandi, 
  ml. puuteollisuuskohde (kesto 4-5 h) 
  Vapaata ohjelmaa

SUNNUNTAI  9.9.2018 Tartto - Lappeenranta - Joensuu
09.00  Tartto               
12.00  Tallinna 
13.30 - 15.30 Laiva Tallinna – Helsinki, M/S Magastar 
19.00  Lappeenranta 
22.30  Joensuu

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden ohjelman muutoksiin.

HINTA
365 € /osallistuja. Sisältää ohjelman mukaiset bussikul-
jetukset Suomessa ja Virossa, hotellimajoituksen ja kaksi 
yhteistä illallista (Tallinna, Tartto).

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset sähköpostitse 31.7.2018 mennessä. Jälki-
ilmoittautuneet pääsevät mukaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä, jos paikkoja on jäljellä.

LISÄTIETOJA
Jouko Piirainen, jouko.piirainen@josek.fi
Jouni Luoma, jouni.luoma@josek.fi
Erkki Verkasalo, erkki.verkasalo@luke.fi

JÄRJESTÄJÄ
Pohjois-Karjalan Puumiehet ry 

Puuteollisuusretkeily Viroon 6.–9.9.2018

Pohjois-Karjalan Puumiehet ry järjestää Puuteollisuusretkeilyn yhteistyössä Etelä-Saimaan Puumiehet ry:n kanssa. 
Retkeilylle ovat tervetulleita myös muiden alueyhdistysten jäsenet ja muut osallistumisesta kiinnostuneet.

thermoWoodin tuotantomäärä 
vuonna 2017 oli 193 728 m3. Kas-
vua edelliseen vuoteen verrattuna 
oli 14 221 m3 eli noin 8 %. Tilas-
tojen mukaan ThermoWoodia on 
vuosina 2001–2017 tuotettu yh-
teensä reilut 1,6 miljoonaa kuutio-
metriä. 

Vuoden 2017 tuotannosta 
männyn osuus oli 48 % ja kuusen 
44 %. Loppu 9 % jakaantui usean 
puulajin kesken. ThermoWood®-
tuotannosta pääosa, noin 80 %, 
päätyi EU:n alueelle. 

Lisätietoja: www.thermowood.fi 

thermoWood®-lämpöpuun tuotantomäärä jatkaa kasvuaan
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nimityksiä

Juuso Niinimäki

Merkkipäivien julkaisu 
Puumiehessä
Kun täytät pyöreitä vuosia ja 
haluat, että merkkipäiväsi 
julkaistaan lehdessä, ilmoita 
siitä lehden toimitukseen hyvissä 
ajoin. Lehden imestymisajat näet 
pääkirjoitussivulta. 

Ilmoita nimesi ja tittelisi sekä 
merkkipäiväsi, paikkakunta, josta 
olet ja mahdollinen tieto, miten 
vietät päivääsi. Valokuva voi tulla 
sähköpostin liitteenä tai kirjeessä. 
Jos kuvasi on jäsenluettelossa ja 
haluat käyttää sitä, ilmoita, että 
käytetään arkistokuvaa. 

Merkkipäiväuutisia ottaa vastaan 
Raili Korpi sähköpostitse: 
raili.korpi@puumies.fi, 
puhelimitse: 014 215 636 ja 
kirjeitse: Puumiesten Liitto, 
Keskustie 20 D, 40100 Jyväskylä. 

penope oy on nimennyt Juuso Nii-
nimäen tarvikemyyntiin tekniseksi 
myyjäksi 2.5.2018 alkaen päävas-
tuualueenaan Länsi-Suomi. Niini-
mäki on puutekniikkaan erikoistu-
nut materiaalitekniikan insinööri, 
ja hän on aiemmin työskennellyt 
mm. UPM:llä.

puusepänteollisuus ry:n pu-
heenjohtajaksi on valittu Isku Inte-
riorin teknologia- ja tuotekehitys-
johtaja Mika Tyrväinen.

stark on nimittänyt KTM Seppo 
Hakasen Etelä-Suomen aluejoh-
tajaksi ja kaupallisen johtoryhmän 
jäseneksi 11.6. alkaen. Hakanen 
raportoi tehtävässään myynnistä 
ja operaatiosta vastaavalle johta-
jalle, Markku Valteelle.

merkkipäiviä

85 vuotta

25.6.  
Jukka Kleemola
sahateknikko
eläkkeellä
Raisio
matkoilla

kuolleita

Aarne Jeremejeff in 
memoriam

Maaliskuun lopulla  
24.3.2018 saimme suru-

viestin, että Aarne Jeremejeff oli 
nukkunut pois lyhyen sairauden 
murtamana.

Aarne oli syntynyt Petsamossa 
22.1.1942, josta Aarnen vanhem-
mat lapsineen muuttivat erinäisten 
vaiheiden ja jatkosodan jälkeen 
Varejoelle asutustilaa hoitamaan. 
Siellä Aarne varttui nuorukaiseksi.

Heti metsätyönjohtajakoulus-
ta valmistuttuaan Aarne pestau-
tui Veitsiluoto Oy:n palvelukseen 
1960-luvun alkuvuosina. Aarne 
toimi aluksi työnjohtotehtävissä 
Ranualla ja Tervolan piirin eri sa-
votoilla.

Suurimman osan työajastaan 
Aarne toimi ansiokkaasti Tervo-
lan piirin läntisen ostoalueen 
ostotyönjohtajana.1990-luvulla 
työtehtävät vaihtuivat ostoesimie-

hen tehtäviin Tornion ostoaluees-
sa ja eläkkeelle Aarne jäi 60 vuot-
ta täytettyään vuonna 2002 Sto-
raEnsosta.

Aarnella oli useita harrastuk-
sia, joista yksi oli puumiestoi-
minta. Hän liittyi Lapin Puumie-
hiin vuonna 1975 ja samalla val-
takunnalliseen Puumiesten Liit-
toon. Hänestä kehittyi innokas 
puumies. Aarne toimi Lapin Puu-
miesten puheenjohtajana ja sih-
teerinä useita vuosia. Lapin Puu-
miesten hallitukseen hän kuului 
hyvin pitkään.

Puumiesten Liiton hallitukseen 
hän kuului 1999–2002 nelivuotis-
kauden. Aarne sai liiton pronssi-
sen ansiomitalin v. 1989 ja hopei-
sen ansiomitalin v.1997.

Erityisen innokkaasti Aarne 
osallistui joka syksyisiin puumies-
taitokilpailuihin vaimonsa Hilkan 

kanssa, pärjäten niissä. Aarne oli 
myös Oulussa puumiestaitokilpai-
lun  valvojana vuonna 2003.

Aarne oli luonteeltaan huumo-
rintajuinen. Hän osallistui talkoi-
siin innokkaasti eikä säästellyt it-
seään, vaan oli niissä niin kauan, 
että tuli valmista. Hän oli hyvin 
luotettava kaikissa asioissa, mihin 
hän ryhtyi. Se henkilö, jonka Aar-
ne otti ystäväkseen, sai kokea eri-
koisen hyvää huolenpitoa Aarnen 
taholta.

Erityisen tärkeää Aarnelle oli 
syksyisin hirvenmetsästys Varejo-
ella ja Honkavaarassa.

Aarnea jäivät kaipaamaan puo-
liso Hilkka, tyttäret Tarja jaTuija 
perheineen sekä sukulaiset ja laa-
ja ystäväpiiri.

erkki anTTila

marTTi rissanen

Seppo Hakanen siirtyy Starkil-
le Electroluxin myyntijohtajan teh-
tävästä, jossa hänellä lisäksi on 
ollut maajohtajan vastuu pien-
laitteet-sektorilla. Lisäksi Haka-
sella on pitkä kokemus useista 
kansainvälisistä yrityksistä kuten 
Elisa, Telia Sonera ja Arrow Fin-
land, joissa hän on toiminut myyn-
nin ja markkinoinnin johtotehtä-
vissä kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

Seppo Hakanen

Jukka Kleemola

Ehdota 2018 Puupalkinnon saajaa

puuinFo oy kutsuu suunnittelijoi-
ta, rakennuttajia, rakentajia sekä 
muita rakennetusta ympäristöstä 
kiinnostuneita tekemään ehdo-
tuksia vuoden 2018 Puupalkin-
non saajaksi.

Puupalkinto annetaan raken-
nukselle, sisustukselle tai raken-
teelle, joka edustaa korkealaa-
tuista suomalaista puuarkkiteh-
tuuria tai jossa puuta on käytetty 
innovatiivisella tavalla.

Ehdotettavien kohteiden tulee 
valmistua heinäkuun 2018 lop-
puun mennessä.

Vapaamuotoiset ehdotuk-
set tulee toimittaa Puuinfoon 
31.8.2018 mennessä sähköpos-
tilla osoitteeseen info@puuinfo.fi. 
Liittäkää ehdotukseen lyhyt se-
lostus kohteesta sekä sitä selven-
täviä valokuvia ja piirustuksia.

Puupalkinnon saaja julkiste-
taan 2.11.2018 Puupäivillä.

▲ Kuvassa vuoden 2017 Puupalkinnon voittaja, Studio Puisto Arkkitehdit 
Oy:n suunnittelema Niemenharjun Matkailukeskus.
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Optimoitu, kyllä
Hidas, ei

ElectroSinus trimmeri on uusin sahatavaran modulikatkaisuun tarkoitettu 
korkeakapasiteettinen tuotteemme. Renholmen on kehittänyt katkaisuliikkee-
seen aivan uuden, optimoitavissa olevalla ohjauksella varustetun ratkaisun.  
Erittäin hyvän katkaisutuen ansiosta leikkauspinnasta tulee siisti. Tuote on 
edeltäjiään ympäristöystävällisempi, sillä se on varustettu energiaa säästävällä 
takaisinsyötöllä eikä siitä vuoda öljyä eikä ilmaa.  

Renholmenin ElectroSinus trimmeri. 
www.renholmen.fi




