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PUUTUOTTEET MARKKINOILLE
VARSINAIS-SUOMESTA
–YRITYSRYHMÄHANKE
Varsipuu ry käynnisti keväällä 2017 neljän yrityksen kanssa maakunnan ensimmäisen puutuotealan yritysryhmähankkeen. Elyn
rahoitustuotteissa on yritysryhmähanke osoittautunut onnistuneeksi keinoksi lisätä pienten yritysten panostusta tuotteiden ja
markkinoinnin kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat: Mäkilän Saha Mynämäen Laajoelta, puuesineiden valmistaja Pinetta Oy Salosta, saha-höyläämö Larjaman Puutavaraliike Taivassalosta sekä höyläämö Tecdoma Oy Aurasta. - Kaikki
neljä yritysryhmän jäsentä ovat tyytyväisiä hankkeeseen, kertoo
hankkeen hallinnoinnista vastaava Varsipuu ry:n Niina Sjöholm.
Yritysryhmähanke lähti käyntiin Ely – keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen
varmistuttua. Rahoittaja on
Maaseuturahasto. Idea lähti
käytännön tasolle Suomen
Metsäkeskuksen ja Luken
(Luonnonvarakeskus) TutKi
– hankkeen (Tutkimuksella
Kilpailukykyä) järjestämässä
kehittämispalaverissa loppuvuonna 2016 ja käynnistyi
6.2.2017. Hanketta hallinnoi
1993 perustettu ja 1997 rekisteröity Varsipuu ry. Yhteistyöhankkeessa neljän yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa yhteisillä sekä yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Tavoitteena on tuotannollisen
yhteistyön kehittäminen,
markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen sekä yrityskohtaiset viennin selvitysja aloitustoimenpiteet.
Tecdoma Oy
Markku ja Janne Heikka ovat
innovoineet omana kehittä-

mistyönä lähinnä Siperian
lehtikuusiterassin asennusta
helpottamaan ja nopeuttamaan ruuvattavan pikakiinnikkeen. Pikakiinnikkeen
käyttäytymistä ja kestävyyttä testattiin Mikkelin Xamk:n
puulaboratoriossa syklisessä
säänrasituksessa. Testit tehtiin olosuhdekaapissa, jossa
tuotetta rasitettiin standardin
EN 321 mukaisesti vedelle,
jäätymiselle sekä kuumakuivaukselle. Tutkimusten tulosten perusteella pikakiinnike kesti erittäin hyvin nopeasti vaihtuvat rajut ääriolosuhteet. Tecdoma Oy on jo
saanut uuden terassikiinnitysinnovaation tuotteeksi ja
sitä on päästy kevään aikana markkinoimaan mm. Turun messuilla ja Nettisivujen
kautta. Markkinointia kehitetään vielä lisää.
Aurassa sijaitseva Tecdoma Oy höyläämö lähti mukaan myös tammikuun alussa perustettuun Suomen Sahayrittäjät ry:n vetämään

FSC – sertifiointiryhmään,
jonka perustaminen tapahtui
myös TutKi – hankkeen aktivoinnin tuloksena. Yritys on
ollut mukana jo Pefc – ryhmässä muutaman vuoden ja
yhtiön perustaja Markku
Heikka katsoo FSC – sertifikaatin sopivan tuoteryhmiinsä mainiosti.
Tedoma Oy:n nykyinen
pääkone on 9 -karainen pcohjattu Leadermac. Lisäksi
on pikkuhöylänä Weinig PM17, halkaisussa käytämme
Waco BKS -vannesahaa. Lisäksi yrityksellä on hiomakone, rispa ja monenlaista
muuta apuvälinettä. Tecdomalla on myös hyvin varustelu terähuone, missä myös
valmistetaan terät omaan
käyttöön ja tarpeen tullen
mittatilauksien profiilein. Lisää https://www.tecdoma.fi.
Larjaman Puutavaraliike
Larjaman yritys on toiminut
Taivassalossa samalla pai-

kalla jo 60 vuotta. Sahaus
tehdään nykyaikaisella Karan pyörösahalinjalla. Sahan
lisäksi heillä on myös erikoispuiden höyläämiseen tarvittavat laitteet, kuivurit ja oma
lämpökeskus. Yritys sijaitsee
Suomen ehkä suosituimman
kesämökkialueen sisällä.
Mökkiläiset, lähiympäristön
asukkaat ja erikoishöyläysten tarvitsijat muodostavat
vakituisen asiakaskunnan.
Larjamat ovat keskittyneet
nyt keväällä panostamaan
lähituottajan kilpailutekijöiden edistämiseen. Siihen he
ovat palkanneet asiantuntijan tekemään suunnitelman.
Yrityksessä on meneillään
sukupolven vaihdos ja tuleva vetäjä Janne Larjama teki
DI -opinnäytetyönsä kestävän kehityksen alakategoriassa Lähipuu –yhteisömerkin menestystekijöitä tutkittiin
eri sidosryhmien näkökulmista. Suomen Sahayrittäjät ry
jäsenkuntineen otti merkin
käyttöön talvella 2018 ja sen
tunnetuksi tekemiseen panostetaan paikallisen ja ekologisesti kestävän puun menekin lisäämiseksi ja siten
piensahojen toimintaedellytysten kehittämiseksi.
Tuotteiden laatukäsikirjat
ovat valmistuneet ja palveluliiketoiminnan tehostaminen
jalosteissa sekä ohjausjärjestelmän luominen alihankintoihin on käynnissä. Samaan aikaa perinteinen sahaus- ja höyläystoiminta on
käynnissä ja rahtipalveluita

Timo ja Janne aloittavat ison jalavan sahausta.

Isosta tukista viipaloidaan neljätuumaisia pöydän kansilankkuja.

Linckin koneisiin perustuva nopea sahalinja.

Lähipuu logo on ekologisen ja lähialueella kasvaneen ja jalostetun tuotteen takuu.
tehdään asiakkaiden tarpeisiin. Lisää tietoa http://
larjamansaha.fi.
Mäkilän Saha 110 vuotta
Yritys sijaitsee Yläneen Heinijoella, nykyisessä Pöytyän
kunnassa. Mäkilän Saha on
perustettu jo vuonna 1908
Amerikan reissultaan palanneen Oskari Mäkilän toimesta. Perinteikästä perheyritystä pyörittää jo neljäs puumiespolvi. (lisätietoa nettisivuilta http://www.makilansaha.fi). Esa ja Antti Mäkilä
ovat saaneet yritysryhmän
avulla tietoa sahatavaran
vientimarkkinoista sekä neuvontaa vientikaupan tekemisestä. Kysynnän kasvun
myötä uusille investoinneille
on nyt tarvetta. Ryhmähankkeeseen palkattu henkilö selvittää rahoituskanavia sahalle. Investointeja on suunnitteilla myynnin kasvun edellytykseksi.
Viimeiset kuusi vuotta sahaus on perustunut Linckin
profiloiviin pelkkahakkureihin. 2012 valmistunut saha
mahdollistaa sahauksen erittäin energiatehokkaasti ja
tarkasti sekä minimaalisella
työvoimalla. Sahan ydintuotteet ovat sekä täyssärmäiset
että vajaasärmäiset parrut.
Mäkilän saha käynnisti erikoissahatavaran viennin kartoituksen ja aloittamisen pohjoismaihin – erityisesti Ruotsiin. Vienti onkin jo alkanut
Ruotsiin ja Tanskaan. Tällä
hetkellä sahataan vuosittain

noin 15 000 m3 tukkeja ja laitteisto mahdollistaisi suurempiinkin määriin. Toisaalta sahauksen merkittävä lisääminen ei enää olemassa olevalla työvoimalla onnistuisi. Soveltuvan raaka-aineen saanti
on muodostumassa tuotannon pullonkaulaksi. Samanlaista viestiä on kuultu muutamilta muiltakin pk –sahoilta Suomessa. Sopivan raaka-aineen hankkiminen ei ole
aivan yksinkertaista nykyään, koska osa heille sopivasta tukkipuusta menee
bioenergian tuottajille ja suurille selluloosan valmistajille.
Metsänomistajia tulisi informoida siitä, että eivät sahattavaksi sopivan järeitä tukkeja pelkästään poltettavaksi
myisi.
Pinetta – tuote Oy
Pinetta on moderni sisustusja saunatuotteiden valmistaja, joka markkinoi ja valmistaa viimeisen teknologian
avulla tuotettuja, käytännöllisiä ja hyvin muotoiltuja tuotteita. Valikoimassa on saunatuotteiden lisäksi keittiötarvikkeita ja pienkalusteita,
kuten Ristomatti Ratian Saaristosarja. Valmistusmateriaaleina käytetään mäntyä,
koivua ja suosittua tervaleppää. Yritys tekee myös alihankintatöitä. Vuonna 1972
perustettu jatkuvasti kehittyvä perheyritys takaa laadukkaan työn, tuotteet ja luotettavat toimitukset.
Yritysryhmähankkeessa

Mäkilän sahuri nykyaikaisessa työpaikassaan.
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teihin. Toisen vaiheen aikana tehdään markkina-alueille pienryhmän vientistarttimatkoja ja luodaan henkilökohtaiset kontaktit toimialan
yrityksiin ja sidosryhmiin.
Hanke tarjoaa yrityksille valmiita asiakaskontakteja
markkina-alueilta ja on mukana avustamassa yritystä
vientistarttien avaamisessa.

Export Factory - puualan pienille yrityksille tarkoitettu
kansainvälistymisen hanke käynnistyy 2018 syksyllä
Pienissä puutuotealan yrityksissä on viimeisten vuosien aikana tapahtunut
kehitystä, jossa on syntynyt uutta monimuotoista ja innovatiivista yritystoimintaa. Nuoria yrittäjiä on hakeutunut yritysten johtoon sukupolvenvaihdosten sekä uuden yritystoiminnan myötä. Kotimaan markkinoilla perinteisesti
toimivien yritysten kasvumahdollisuudet ovat pian käytetty ja ainoa keino
laajentua ja kasvaa on etsiä uusia markkinoita kansainvälistymällä. Uuden
sukupolven yrittäjillä on usein aikaisempaa paremmat lähtökohdat paremman koulutuksensa sekä kielitaitonsa ansiosta. Hyvistä lähtökohdista huolimatta pienten yritysten henkilö– ja osaamisresurssit ovat rajalliset ja tukea
tarvitaan vientitoiminnan aloittamiseen liittyvien käytännön esteiden ylittämiseen vientitoiminnan käynnistämiseksi.
Vientikiihdyttämö
Export Factory For Bio - Forestry -hanke toteutetaan
Suomen metsäkeskuksen
(SMK) hallinnoimana yhteistyöhankkeena. Hankkeen
tarkoituksena on koota osaajia yritysten ympärille koottavaan EXPORT FACTORY vientitoiminnan kiihdyttämöön, joka auttaa yrityksiä
kansainvälistymään. Tavoitteena on tuottaa yrityksille
merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yritysten
oman toiminnan, uusien tai
parannettujen tuotteiden,
prosessien tai palveluiden
kehittämiseksi tavoitteena
yritysten kansainvälistyminen ja myöhemmin vientitoiminnan aloittaminen.
Hankkeessa tämä tieto jaetaan toimintaan osallistuvien
yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin. Uusi tieto ja
välineet parantavat yritysten
kilpailukykyä sekä koti- että
vientimarkkinoilla.
EXPORT FACTORY
-mallissa
Haetaan lähtökohtaisesti valtakunnan alueelta n. 100
puutuotteiden valmistajien
kasvupotentiaaliltaan (tuotteiden ja talouden osalta)
kansainvälistymiseen valmista puuta monipuolisesti
hyödyntävää sekä näiden
yritysten toimintaan kiinteästi
liittyvää tuotannon ja palvelualan yritystä. Yritykset toteuttavat hankeverkoston
asiantuntijoiden avustuksel-

Puun käyttö kaikessa kaupunkirakentamisessa lisääntyy voimakkaasti. Rakennusten lisäksi myös
ulkoalueiden rakentamisessa voidaan hyödyntää
puun hyviä ominaisuuksia. Hiilen sitojana puun
käyttö on aina satsaus ympäristön puolesta.
la käytännön kaksi askelta
kohti kansainvälistymistä ja
vientiä.
Ensimmäisen askeleen aikana kartoitetaan yrityksen
lähtötilanne ja valmiudet
sekä sitoutetaan yritykset jatkotoimintaan. Kehittämiskartoituksessa etsitään yrityksen vahvuudet ja heikkoudet
vientiä ajatellen ja laaditaan
toimintasuunnitelma, kuinka
hyödynnetään vahvuudet ja
parannetaan heikkoja toimintoja.
Toisen askeleen aikana yritysten avuksi tulevat mukaan
tuotteen / tuoteryhmän tai
palvelujen vienti - ja kansainvälistymisen asiantuntijat,
jotka tuntevat tuotteiden
markkinat ja markkina alueen erityispiirteet sekä myös
pystyvät omilla kontakteillaan avaamaan yhteyksiä valituille alueille.
Hankkeessa hyödynnetään
ja jatketaan niitä hyviä käy-

Antti Mäkilä ehti poseerata työnsä ohessa.

täntöjä ja tuloksia, joita on
saavutettu Metsäkeskuksen
hallinnoiman valtakunnallisen RakPuuCe – hankkeen
sekä ylimaakunnallisen Tutkimuksesta kilpailukykyä
puutuotealle (TutKi) - hankkeen tuloksina. Näistä hankkeista saadun kokemuksen
ja yrityspalautteen perusteella tiedetään, että erityisesti
yritysten konkreettista kehittämistä palveleville hankkeille on tarvetta.
Export Factory for Bio - Forestry - hankkeen tavoitteena on koota valtakunnan alueelta laaja metsäbiotalouden
yhteistyö - ja osaajaverkosto palvelemaan yritysten
kansainvälistymisen tarpeita
sekä kerätä yhteen yritysryhmiä toteuttamaan yritysten
vientitoiminnan käynnistämistä käytännössä.
Jalostetut puutuotteet
vientiin

Pinetta kehittää edelleen
sähköisen markkinointia ja
sitä varten hankkeeseen on
palkattu henkilö suunnittelemaan ja toteuttamaan some
– kampanjoita. Mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut, mutta he uskovat työn
tuovan tuloksia pitkällä aikavälillä.
Pinetalla on hyvät nettisivut
(https://shop.pinetta.fi) tuotekuvineen. Sieltä löytyy materiaalitietoja ja jopa ohjeet kuluttajille, miten käsitellä eri
materiaaleja.
Mikko Peltovirta

Puutuotealan merkittävin
vientituote on ollut aina sahatavara. Sahatavaran merkitys puutuotteiden viennin
veturina tulee jatkossakin
olemaan merkittävä. Puutuoteteollisuuden kehittämisen
kannalta on kuitenkin tärkeää, että kotimarkkinoilla kilpaileville uusille jalostetuille
rakentamisen komponenteille ja kokonaisille rakennusprojekteille löytyisi vientimarkkinoita.
Olisiko yhteistyö esim. paikallisten rakentajien, rakennusyritysten kanssa tie viennin avautumiseen? Meillä on
hyviä esimerkkejä hirsitalovalmistajien yhteistyöstä eurooppalaisten paikallisten rakennusliikkeiden kanssa, joilla on tieto ja markkinaosaaminen. Suomalaisella partnerilla taas on raaka-aineen
sekä tuotannon tieto ja osaaminen. Samaa toimintatapaa
voidaan soveltaa myös muualla kehittyvissä talouksissa
ja muiden puutuotteiden
kanssa. Meillä on laadukasta puuta ja osaamista sen
jalostamiseen. Kotimarkkinat
ovat rajallinen pelikenttä
puutuotealan yrityksille, siksi liittoutuminen on järkevää
yli toimialarajojen.
Export Factory -hankkeen
toiminta tukee globaalisti biomateriaalien kestävää käyttöä, resurssitehokkuutta, uusien korkean lisäarvon tuotteiden tuotantoa ja markkinointia. Hanke on ajankohtai-

nen biotalouden edistämisen
ja volyymin kasvattamisen
kannalta. Puun jalostus ja siihen liittyvät sivutuotevirrat
muodostavat biotalouden
kovan ytimen kaikilla kansantalouden ja ympäristövaikutusten mittareilla arvioitaessa.
Pääkohde Euroopassa ja
Kiinassa
Hankkeen markkina-alueet
jalkautuvat seuraavasti: 1.
Eurooppa, 2. Aasia ja 3. Lähiitä. Toisen askeleen aikana
yrityksen johto ja asiantuntijat käyvät läpi sopivat yhteydet ja tekevät suunnitelmat
neuvottelujen avaamiseksi
valittuihin alueisiin ja kontak-

Toiminta-alue valtakunnallinen
Hanke toteutetaan kaksi
vuotta kestävänä valtakunnallisena hankkeena 9.2018
- 12.2020.
Hankkeen kohderyhmänä ja
hyödynsaajana ovat laajasti
metsäbiotalouden pienet yritykset. Metsäbiotaloudella
tarkoitetaan hankeideassa
sitä osaa biotaloudesta, joka
käyttää uusiutuvista luonnonvaroista metsäbiomassaa (runkopuu, kannot, hakkuutähteet, puun kuori) tai
metsäbiomassaan perustuvia teollisia sivuvirtoja. Käytännössä kaikki puutuotealan
yritykset ovat tervetulleita
mukaan hankkeen toimintaan. Hankkeelle palkataan
projektipäällikön lisäksi kaksi kansainvälistymisen asiantuntijaa.
Lisätietoja hankkeesta voi
kysellä Jouni Silvast;
jouni.silvast@metsakeskus.fi
tai 050 -3001786.
Jouni Silvast 20.7.2018

Suomessa kasvaa maailman parasta mäntyä,
jolla on kysyntää korkean jalostusasteen tuotteiksi Euroopassa ja Aasiassa. Männyn sydänpuu on lujaa ja biologisesti kestävää. Sitä voidaan hyödyntää kaikessa rakentamisessa.

on lounais- ja varsinaissuomalaisten mekaanisen puualan yritysten yhteisö ja yhteistyöverkosto. Varsipuu ry toimii yhdistyksenä, joka tarjoaa mm. lujuuslajittelukoulutusta kaikille alan yrityksille koko Suomessa, neuvoja ja koulutusta rakennustuotteitten
CE-merkintähankkeille, höyläys- ja muutakin alan koulutusta tarjoushinnoin. Yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa vaan toimii omakustannusphjalta.
Yhdistys on järjestänyt erilaisia messu- ja markkinointitapahtumia, ja osallistunut yhteisosastoin myös rakennusalan messuille
useissa maan messukeskuksissa. Yhdistys vetää myös parhaillaan muutaman yrityksen EU-kehityshanketta, ja voi avustaa tietotaidolla myös alan yritysten markkinointiponnisteluja, tuottamalla
mm. (kohtuullista maksua vastaan) markkinointimateriaaleja, lehtiuutis- ja tuotetiedotetekstejä yritysten käyttöön. Yhdistys tuottaa myös alan uutistiedotteita omille nettisivuilleen.
Yhdistyksen vuosijäsenmaksu on tällä hetkellä eur 40,00 + alv
24 %. Lisätietoja netissä www.varsipuu.fi
PUUSSA ON HYVÄT SYYT ALAN YHTEISTYÖLLE

Tecdoman lehtikuusituotteita

