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Varsipuu ry aloittaa vuo-
den 2017 uudistuneena ja
vahvempana Varsinais-
Suomen puualan yritysten
etujärjestönä. Yhdistyk-
sen hallitus on Harri Kum-
pulaisen johdolla valmis-
tellut toimenpideohjelman,
jonka tavoitteena on alu-
een puualan yritysten toi-
minnan tukeminen koulu-
tuksen, neuvonnan sekä
yritysten verkostoitumisen
avulla. Pääteemana vuo-
den 2017 aikana on mark-
kinoinnin ja tuotekehityk-
sen sekä yhdistyksessä
mukana olevien yritysten
osaamisen parantaminen
ammatillisen koulutuksen
avulla. Ammatillisen kou-
lutuksen osalta yhdistys
pystyy tarjoamaan heti
mm. höyläykseen sekä
INSTA – 142 lujuuslajitte-
luun sekä FSC - ja PEFC-
sekä CE – merkintään liit-
tyvää neuvontaa, koulu-
tusta ja käyttöönottoa.
Koulutusvastaavana toimii
edelleen Jouni Silvast.
   Osoituksena toiminnan
tehostumisesta Varsipuu
ry lähtee hallinnoimaan
neljän alueen yrityksen
yritysryhmähanketta. Puu-

Varsipuu r.y. vahvistuu

Hankkeita ja koulutusta puutuotesektorin ammattilaisille
jalosteet markkinoille –
yritysryhmähanke on saa-
nut myönteisen päätöksen
Varsinais-Suomen Ely -
keskukselta ja käytännön
toiminta aloitetaan helmi-
kuun alusta 2017. Hank-
keen kehittämisen paino-
pisteet ovat markkinointi ja
tuotekehitys. Harri Kum-
pulainen on ehdottanut
hankkeen projektipäälli-
köksi Niina Sjöholmia.
Tätä luettaessa valinta lie-
nee jo yhdistyksen halli-
tuksessa vahvistettu.
   Pienen yhdistyksen
henkilö – ja taloudelliset
voimavarat eivät yksin rii-
tä, vaan tukea on haetta-
va myös verkostoitumalla
toimialan muiden osaajien
sekä etujärjestöjen kans-
sa. Varsipuu ry on tehnyt
yhte is työsopimuksen
Suomen metsäkeskuksen
sekä Luonnonvarakes-
kuksen Etelä – Suomen
alueella toteuttaman Tut-
kimuksesta kilpailukykyä
puutuotealalle (TutKi –
hanke) kanssa. Hank-
keessa yrityksille tarjotaan
mm. ympäristöviestinnän
työkaluja tukemaan puu-
alan yritysten markkinoin-

tia sekä kannustetaan yri-
tyksiä kehittämään toimin-
taansa arvoketjuajattelun
sekä asiakaslähtöisen lii-
ketoimintamallin pohjalta.
   Varsipuu ry aloittaa
myös selvityksen liittymi-
sestä Puutuoteteollisuus
ry:n toimintaan. Puutuote-
teollisuus ry on valtakun-
nallinen toimija joka pys-
tyy tarjoamaan koko toimi-
alan kehittämisen palvelu-
ja. Varsipuu ry selvittää liit-
tymisen kustannukset ja
hyödyt yhdistyksen jäse-
nille sekä päättää toimieli-
missään liittymisestä 2017
aikana.
  Varsipuu ry on toteutta-
massa uutta nousua Var-
sinais-Suomen alueen
puutuotealan yritysten yh-
teiseksi etujärjestöksi.
Kutsumme kaikki entiset
ja uudet jäsenet mukaan
osallistumaan sekä vai-
kuttamaan käytännön toi-
mintaan. Yhdistyksen nimi
tunnetaan puutuotealan
yrityksissä koko Suomes-
sa mm. INSTA – 142 kou-
lututtajana.  Myös yhdis-
tyksen nettisivut ovat ol-
leet aktiiviaikoina erittäin
suositut. Parhaat kävijä-

määrät ovat olleet 20 000
/ kk. Varsipuu ry:n sivut
tulevat saamaan pientä
ehostusta heti vuoden
alussa ja sivujen ylläpitä-
jäksi on lupautunut Varsi-
puun veteraanijäsen Mik-
ko Peltovirta.
   Yhdistys on kevään ai-
kana monessa mukana.

Turun Rakentaminen ja
Asuminen -messuilla ja
Kevätmessuilla Helsingis-
sä yhdistys on näkyvästi
esillä. Toukokuussa yhdis-
tys on lähdössä yhdessä
TutKi – hankkeen kanssa
Ligna – Hannover puun-
työstömessuille 23. –

Puujalosteet markkinoille Varsinais-Suomesta-hankkeen aloituskokous
Turussa 5.1.2017: kuvassa vasemmalla takana Mäkilän Sahan veljek-
set Esa Mäkilä ja Antti Mäkilä,� Antin vieressä Tecdoma Oy:n Markku
Heikka, Markun vieressä Tutki hankkeen vetäjä Jouni Silvasti.� Oikeal-
la takana Puutavaraliike Larjaman Janne Larjama ja hänen vieressään
Varsipuu ry:n puheenjohtaja Harri Kumpulainen.

Tecdoma Oy on isän ja po-
jan, Markku ja Janne Hei-
kan omistama höyläämö
Aurassa 20 kilometriä Tu-
run keskustasta. Heikan
suvun pitkään omistamal-
le maatilalle on panostettu
viime vuosina määrätietoi-
sesti modernin höyläämön
vaatimiin koneisiin, laittei-
siin ja tuotantotiloihin. Lii-
kevaihdon kasvu on 2009
tapahtuneen höyläämön
laiteinvestointien jälkeen
ollut tasaista ja määrätie-
toisten investoinneilla on
pysytty kysynnän ja tuo-
tannon kasvun perässä.
   Yrityksen ydinosaamista
on jalopuisten listojen, pa-
neelien ja kalustevalmistuk-
sessa tarvittavien kompo-
nenttien valmistus. Jalopui-
den höyläys vaatii erikois-
osaamista kaikilla tuotannon
osa-alueilla. Materiaaliomi-

Tecdoma Oy –Höyläystä hyvällä syyllä

26.5.2016. Matkan hinta
on 695 eur mutta jäsen-
maksun maksaneille 640
eur. Tervetuloa mukaan.
Joitakin paikkoja on vielä
vapaana. Jäsenien ehdo-
tuksia muiksi toimenpiteik-
si otetaan mielellään vas-
taan.

naisuudet täytyy tuntea hyvin
ja koneilta sekä teriltä vaadi-
taan paljon. Kalleimpien höy-
lättävien puulajien hinnat
ovat tuhansia euroja kuutio.
Virheisiin ei ole varaa.
    Jalopuuasiakkaat ovat
tyypillisesti projektirakenta-
jia. Julkiset rakennukset, ho-
tellien ja laivojen sisustukset
sekä arvorakennukset ovat
vaativia kohteita. Kokonai-
suuden onnistuminen on
vaatinut myös Tecdomalta
uudenlaista arvoketjuajatte-
lun sisäistämistä. Asiakkai-
den palvelun merkitys osana
tuotetta on kasvanut. Tuottei-
den valmistamisen lisäksi ko-
konaisvaltainen asiakkaan
palvelu materiaalin valinnan,
tuotesuunnittelun sekä itse
toteutetun terävalmistuksen
myötä varmistaa asiakas-
kohtaisen arvon luomisen ja
tyytyväisen loppukäyttäjän.

    Tecdoma Oy on viime vuo-
sina panostanut yhä voimak-
kaammin myös puisiin ulko-
tuotteisiin. Siperian lehtikuu-
sesta valmistetut ulkotuot-
teet, suurimpana tuoteryh-
mänä terassilaudat, joille on
ollut jatkuvaa kasvavaa ky-
syntää.
-Ihmiset ovat hylänneet pai-
nekyllästetyn puun, toteaa
Markku Heikka. -Asiakkaat
vaativat oikeasti puulta pitkä-
aikaista kestävyyttä ja ekolo-
gisuutta. Siperian lehtikuu-
sella on nämä kummatkin
ominaisuudet.
Tecdoma Oy osaaminen ko-
vapuissa sekä uudenaikaiset
koneet ja laitteet ovatkin ol-
leet apuna lehtikuusen
höyläyksessä.
-Olemme määrätietoisesti
kehittäneet lehtikuusen laa-
tua sekä raaka-aineen että
höyläyksen suhteen. Tässä

suhteessa emme tingi, Mark-
ku Heikka lisää.
Raaka-aine tuleekin parhail-
ta lehtikuusialueilta Irkutsis-
ta Siperiasta.  Tecdoman leh-
tikuusituotteita voi tulla kat-
somaan Turun Rakenna &
Sisusta-messuille helmi-
kuussa ja OmaKoti messuil-
le Helsingissä huhtikuussa.
   Asiakkaiden tarpeet ovat
olleet suuressa muutokses-
sa. Tuotteissa on oltava uu-
sia ominaisuuksia, laatuun
kiinnitetään nykyisin enem-
män huomiota. Toimitusten
on oltava nopeampia sekä
tuote-erien koon on joustet-
tava. Lisäksi myönteisinä
piirteinä kaikissa asiakaspor-
taissa on ollut kasvava kiin-
nostus kestävän kehityksen
huomioimiseen.
Janne Heikka toteaa, että
vaikka tuote- ja ympäristö-
sertifiointi maksaa yrityksel-
le, on yrityksen viesti ympä-
ristöasioissa oltava kirkas.

Tecdoma Oy on aktiivisesti
hoitanut ja ollut mukana
puun alkuperän seurantajär-
jestelmässä. Tällä varmiste-
taan, että tuotteeseen on
käytetty kestävästi hoidetuis-
ta metsistä peräisin olevaa
puuta. Positiivisella ympäris-
töviestillä ja ekologisella ma-
teriaalilla erotumme yhä ym-
päristötietoisemmaksi muut-
tuvilla markkinoilla.
   Tecdoma Oy on rohkeasti
lähtenyt toteuttamaan liike-
ideaa, joka mahdollistaa asi-
akkaiden joustavan palvelun.
Käytännössä tämä tarkoittaa
nopeampia toimituksia ja pie-
nempiä tuote-eriä.
Yritys on myös tunnistanut
omat kehittämisalueensa.
-Markkinointiin ja tuotteiden
kehittämiseen lähdemme
p a n o s t a m a a n
vo imakkaammin ,Janne
Heikka toteaa.-Markkinoilla
on erotuttava ja puutoimiala
on perinteisesti hyvin tuotan-

tokeskeistä. Asiakkaan tarve
usein unohtuu ja toimitaan
kuten aina on toimittu.
   Tecdoma Oy onkin muka-
na Varsipuu ry:n hallinnoi-
massa neljän yrityksen yri-
tysryhmähankkeessa, jossa
kehitetään yritysten markki-
nointia ja tuotekehitystä. Yri-
tyksellä on käynnistymässä
oma tuotekehityshanke te-
rassilautojen kiinnitykseen
liittyen. Tuotekehitys vaatii
mm. olosuhdetestejä materi-
aalien käyttäytymisessä eri-
laisissa olosuhteissa. Nämä
testit tehdään puulaboratori-
ossa Mikkelissä.

   Tecdoma Oy höylää tuot-
teita aidosti asiakasta kuun-
nellen ja vastaa mielellään
kysymyksiin esim. eri puula-
jien ominaisuuksista, niiden
soveltuvuudesta tiettyihin
kohteisiin ja erilaisista kiinni-
tystavoista.
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