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Puutavaraliike Larjama
Puutavaraliike Larjama Ky on perheyritys, joka
on jo vuodesta 1958 tarjonnut ratkaisuja laadukkaan puutuotteen sekä jatkojalostukseen
liittyvissä tarpeissa. Tänään palvelemme asiakkaitamme monipuolisen puutavaran vähittäiskaupan sekä joustavien sahaus- ja höyläyspalveluiden kautta.
Vähittäiskauppaa
joustavalla toteutuksella.
Monipuolisesta valikoimasta
löytyvät puurakentamisen
ratkaisut kattavasti, aina järeästä sahatavarasta pienimpiin koristelistoihin.
Puurakentamisen perustuotteissa pyrimme ylläpitämään
hyvää saatavuutta ja kehitämme jatkuvasti valikoimaa
asiakkaidemme tarpeet ja
toiveet huomioiden.
Tuoteryhmämme elävät aktiivisesti ajan hengessä niin
puulajien, dimensioiden kuin
viimeistelyn suhteen, jotta
voimme tarjota tyylikkään,
kestävän sekä käyttökohteen
vaatimuksettäyttävän lopputuloksen.
Edistämme vastuullista sekä
kestävää yhteiskuntarakentamista sahaamalla sekä jatkojalostamalla monia tuotteita lähialueen raakaaineista.
Asiakkaille lyhyt toimitusketju on etu niin kustannus-kuin
arvotekijöiden suhteen.
Se mitä ei ole, voidaan valmistaa. Runsas raaka-aine
varasto sekä laaja konekanta mahdollistavat joustavan
toteutuksen haastavissakin
tilanteissa.
Palvelemme asiakkaitamme
henkilökohtaisesti kaikissa
rakentamista koskevissa tar-

peissa. Katkaisut määrämittaan, erikoistuotteet sekä
paketointi ja kuljetuspalvelut
onnistuvat vaivatta sekä tarkasti esitettyjen toiveiden
mukaan.
Kestävää kehitystä
perinteitä vaalien.
Olemme ajan saatossa osallistuneet useiden Suomessa
sijaitsevien arvokohteiden
kunnostukseen kestävien
periaatteiden mukaisesti.
Historiallisesti arvokkaat kiinteistöt ovat osa kansallisomaisuuttamme, vastuullamme onkin huolehtia arvon
sekä rakennushistoriallisten
ominaispiirteiden säilymisestä myös tuleville sukupolville.
Toimimme yhteistyössä kunnossapidosta vastaavien tahojen kanssa ja huolehdimme laadukkaan puumateriaalin toimituksesta sekä jalostuksesta, aina kohteiden
yksilöllistentarpeiden mukaan.
Asiakkaille kestävien sekä
perinteitä vaalivien ratkaisujen toteuttamiseksi, panostamme toiminnassamme laadukkaan raaka-aineen saatavuuteen, vankkaan perinnetuntemukseen sekä korke-

aan puutuoteosaamiseen.
Erikoishöyläys
tarpeiden mukaan.
Suoritamme lista-, paneeli-,
erikoistuote- ja rahtihöyläystä – kaikille puulajeille. Laajasta profiilivalikoimastamme
löytyy satoja vaihtoehtoja jo
valmiina. Tarvittaessa vastaamme terätuotannosta tarjotaksemme juuri suunnitelmiesi mukaisen ratkaisun.
Ketteränä toimijana voimme
palvella yksilöllisissä tarpeissa nopeasti ja joustavasti.
Asiakkaillemme tämä tarkoittaa kustannustehokkaita ratkaisuja jo pienilläkin tuotantomäärillä. Tuotannonsuunnittelussa huolehdimme, että
tuotteet vastaavat odotuksia
ja asetetut laadulliset sekä
aikataululliset vaatimukset
täyttyvät.
Jalo- ja kovapuiden jatkojalostuksessa korostuvat pitkä
kokemus sekä puutuotetuntemus. Osaamme huomioida
sekä ennakoida tuotannon
kannalta kriittiset tekijät ja
laatia tehokkaan toteutuksen
asetetuillevaatimuksille.
Puutuotteiden jatkojalostus
on noussut yhä tärkeämpään
rooliin niin metsäteollisuuden
kuin kestävän kehityksen
mukaisessa toiminnassa.
Puun jalostus edistää kotimaista työtä, innovaatioita
sekä vihreitä arvoja, muodostaen vakaan perustan
kestävälle yhteiskuntakehitykselle. Viemme palvelujamme eteenpäin tiiviissä
yhteistyössä asiakkaidemme
kanssa, tukeaksemme koti-

maisen puutuoteosaamisen
kehitystä sekä menestystä
myös jatkossa.
Puutuotekumppani
luottamuksella.
Yrityksestä on vuosien varrella rakentunut alalle moni-

puolinen sekä ketterä osaaja, joka kehittyy eteenpäin
vahvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden tarpeet huomioiden.
Tarjoamme asiakkaillemme
pitkän kokemuksen tuoman
ammattitaidon ohella yksilölliset tuotteet ja palvelut, joil-

la asiakastarpeet täyttyvät
saumattomasti ja joustavasti.
Tervetuloa kaupoille!
Puutavaraliike Larjama Ky
I Kustavintie 46,
23310 TAIVASSALO I
www.larjamansaha.fi

Ligna - Hannover 23. – 26.5.2017 Ryhmämatka
Tutkimuksesta kilpailukykyä hanke järjestää messumatkan Euroopan suurimmalle puualan messuille 23.5 – 26.5.2017. Perinteinen puualan suurtapahtuma kokoaa puualan toimijat yhteen tutkimaan toimialan kone – ja laitevalmistajien sekä
puutuotevalmistajien uusia tuotteita ja tekniikoita. Väliajalla nautitut currywurstit
maistuvat ja yhteistyökuvioita voi suunnitella hyvässä seurassa. Messualueella
voi liikkua oman ohjelman tai hankkeen ennakkoon järjestämien tapaamisten tahtiin. Iltaisin on luvassa verkostoitumista taatusti mielenkiintoisen ohjelman ryydittämänä.
Lennot Lufthansalla
Meno

Ohjelma

23.5.2017 Tiistai

Helsinki – München

06.00 – 07.35

München – Hannover

08.35 – 09.40

23.5.2017 Tiistai

Messut ja järjestetty ohjelma

24.5.2017 Keskiviikko

Järjestetyt messutapaamiset sekä iltaohjelma

25.5.2017 Torstai

Messut ja järjestetty iltaohjelma

Paluu
26.5.2017 Perjantai

Hannover – Frankfurt
Frankfurt – Helsinki

18.45 – 19.45
21.05 – 00.30

Matkan hintaan kuuluvat lennot, hotelli sekä kuljetukset lentokentän ja hotellin välillä
Hannoverissa. Andor Hotel Plaza on moderni 3+* businesshotelli Hannoverin ydinkeskustassa, vain 100 metrin päässä rautatieasemalta.
Matkan hinta 695 eur Kahden hengen Twin- huoneissa. Mahdollisuus myös yhden hengen huoneisiin.
Kannattaa varmistaa oma paikka. Paikkoja on rajoitetusti jäljellä. Ilmoittautuminen
15.2.2017 mennessä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Jouni Silvast: jouni.silvast@metsakeskus.fi; 050 – 300 1786.
Tai TÄSTÄ

