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UUtisia

HaKa-WOOd Oy:lle asennetaan 
alkusyksyllä 2019 Finnos Lite 3D 
Optimizer -tukkimittari. Finnos Li-
te Optimizer on tukinpyöritysjär-
jestelmä, joka valitsee tukille par-
haan asetteen, suuntaa tukin oi-
keaan asentoon ja ohjaa sahan-
teriä. Järjestelmä on päivitettä-
vissä röntgenmoduulilla jälkikä-
teen. Haka-Woodin toimitukseen 
sisältyy myös särmän ohjaus. 

–Minulla on tekninen tausta 
ja olen kiinnostunut uusista inno-
vaatioista ja uudesta tekniikasta. 
Uskon, että Finnoksen mittari on 
tällä hetkellä huipputekniikkaa 
ja saamme taatusti nykyaikaisen 
tuotteen. Myös Finnoksen halu 

Lämpöpuutuotteita valmistava 
Oy lunaWOOd ltd järjestää avoi-
men kilpailun kaikille arkkiteh-
tiopiskelijoille, arkkitehdeille ja 
luoville suunnittelijoille.

Urban Challenge haastaa ke-
hittämään ja luomaan uudenai-
kaisia ideoita kaupunkiympäris-
töjemme muuttamiseksi. Arkki-
tehtien ja suunnittelijoiden apua 
tarvitaan luonnonmukaisemman, 
nykyaikaisen ympäristön suunnit-
telussa Lunawoodin lämpökäsitel-
tyjen puutuotteiden avulla.

Projekti sai alkunsa helmi-
kuussa lanseerattujen Luna-
wood-design työkalujen myö-
tä. Kilpailija ottaa itse kuvan 
haluamastaan rakennuksesta 
tai ympäristöstä, jota hänen on 
tarkoitus muokata käyttämäl-
lä Lunawoodin BIM-malleja. Työ 
koostuu lisäksi lyhyestä kirjalli-
sesta tarinasta.

MetsäteOllisuuden raakapuun 
käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 
2018 jo kuudetta vuotta peräk-
käin. Käyttömäärä rikkoi 70 mil-
joonan kuutiometrin rajan en-
simmäistä kertaa yli kymmeneen 
vuoteen. Kotimaista raakapuu-
ta metsäteollisuus jalosti enem-
män kuin koskaan aikaisemmin 
ja myös tuontipuun kulutus kään-
tyi kasvuun. Eri toimialoista eni-
ten puuta käytti selluteollisuus.

Finnos Oy toimittaa Haka-Woodille 
sahanedusmittarin

Lunawood järjestää kansainvälisen 
arkkitehtikilpailun nuorille ammattilaisille

Kotimaisen raakapuun käyttö 
uuteen ennätykseen 2018

kasvaa ja kehittää tuotteitaan 
jatkuvasti takaa meille jatkossa-
kin tuotteet, jotka pysyvät ajan 
tasalla, kertoo Haka-Woodin toi-
mitusjohtaja Tuomo Saarisilta. 

Saarisilta pitää mahdollisuut-
ta päivittää mittari röntgenomi-
naisuuksilla mielenkiintoisena. 
Haka-Woodin mittarilla tullaan 
mittaamaan koivua. 

– Haka-Woodin projekti tarjo-
aa erinomaisen mahdollisuuden 
jatkokehittää tuotettamme uu-
denlaisessa ympäristössä ja, mi-
kä parasta, yhteistyöorientoitu-
neen asiakkaan kanssa, kertoo 
Finnos Oy:n toimitusjohtaja Jere 
Heikkinen.

– Pyrimme tavoittamaan nuo-
ret arkkitehdit ja suunnittelijat 
sekä opiskelijat ympäri maail-
maa. Lunawoodin design työka-
lujen myötä kilpailun järjestämi-
nen on mahdollista kiinnostaval-
la ja modernilla tavalla. Olemme 
erittäin ylpeitä kansainvälises-
tä tuomaristostamme, jossa on 
kumppaniarkkitehtejamme ym-
päri Eurooppaa. Nyt jäämme in-
nolla odottamaan upeita kilpailu-
töitä, kertoo Lunawoodin markki-
nointijohtaja Maija Masalin.

Lunawood Urban Challenge 
käynnistyy 2.5. ja kilpailuteokset 
tulee lähettää arvioitaviksi kilpai-
lusivuston kautta 24.6. mennes-
sä. Kansainvälisen tuomariston 
valitsemat voittajat julkistetaan 
28. elokuuta ja kilpailussa jae-
taan kolme pääpalkintoa. Lisätie-
toa: https://lunawood.com/luna-
wood-urban-challenge/.

– Metsäteollisuus käytti raa-
kapuuta vuonna 2018 kaikki-
aan 74 miljoonaa kuutiometriä, 
kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lu-
kesta.

Kotimaista raakapuuta met-
säteollisuus jalosti 64 miljoonaa 
kuutiometriä. Määrä oli neljä 
prosenttia suurempi kuin vuon-
na 2017 ja enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin.Vtt kehitti luonnonmateriaaleis-

ta tehokkaan palonsuojapinnoit-
teen. Nanoselluloosasta valmis-
tettava ruiskutettava tai siveltä-
vä palonsuojapinnoite soveltuu 
erityisen hyvin puumateriaalien 
syttymissuojaksi. Se estää ha-
pen pääsyn materiaaliin ja hidas-
taa näin merkittävästi palon ete-
nemistä.Pinnoitteella on hyvät 
mahdollisuudet mullistaa raken-
nusmateriaaleissa käytettävien 
palonsuojapinnoitteiden markki-
nat. VTT on pilotoinut pinnoitteel-
le tehokkaan tuotantotavan ja et-
sii parhaillaan tekniikalle kaupal-
listajaa.

Palonsuojapinnoite perustuu 
VTT:n kehittämään ja patentoi-
maan HefCel-teknologiaan (High-
Consistency Enzymatic Fibrilla-
tion of Cellulose). Teknologian 
avulla on mahdollista tuottaa 

Vtt kehitti palonsuojapinnoitteen

puumassasta nanoselluloosaa 
edullisesti ja tehokkaasti. 

Nanoselluloosalla on luontai-
nen taipumus kiinnittyä puuhun 
ja samalla muodostaa tiivis kal-
vo sen pintaan ja erilaisiin pieniin 
partikkeleihin kuten pigmenttei-
hin. Nanoselluloosapohjainen 
pinnoite soveltuu siksi erityisen 
hyvin puupintojen suojaukseen. 
Yhdistämällä HefCel-nanosellu-
loosa orgaanisiin pigmentteihin 
muodostuu ruiskutettava tai si-
veltävä tiivis pinnoite, joka estää 
hapen pääsyn pinnoitteen läpi ja 
hidastaa samalla merkittävästi 
palon etenemistä.

Idean kehittivät VTT:n tutki-
jat Vesa Kunnari ja Jaakko Pere 
osana Tekesin (nykyinen Business 
Finland) rahoittamaa Design Dri-
ven Value Chains in the World of 
Cellulose (DWoC) -projektia.

▲ Haka-Woodille toimitettavassa Finnos Lite 3D Optimizer 
-tukkimittarissa on kuvanmukainen lasikuitusuoja. Kuvituskuva.
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upM Chudovon vaneritehtaan 
vuoden 2017 lopulla käynnisty-
nyt laajennusinvestointi on eden-
nyt tuotannolliseen koekäyttövai-
heeseen. Ensimmäiset toimituk-
set uudelta tuotantolinjalta ovat 
parhaillaan matkalla asiakkaille 
Eurooppaan ja Afrikkaan. Viralli-
nen käyttöönottotilaisuus järjes-
tetään syyskuun alussa. 

Investoinnin myötä UPM Chu-
dovon tehtaan tuotevalikoima 
laajenee. Uudella tuotantolinjalla 
on jo aloitettu WISA-Birch LG -koi-
vuvanerin valmistus. WISA Birch 

Vaneritoimitukset UPM Chudovon 
uudelta tuotantolinjalta aloitettu 

-koivuvanereiden lisäksi UPM 
Chudovon tehtaalla valmistetaan 
pinnoitettua WISA-koivuvaneria.

UPM Chudovon vaneritehtaan 
laajennusinvestoinnin kokonais-
arvo on noin 50 miljoonaa euroa. 
Tehtaalle rakennetaan uudet tuo-
tantolinjat, jotka sisältävät viilun- 
ja vanerinvalmistukseen tarvit-
tavat tuotantolaitteistot. Tehdas-
alueelle tulee myös uusi bioläm-
pökattila. Investointi kasvattaa 
tehtaan tuotantokapasiteettiä 
45 000 kuutiometrillä 155 000 
kuutiometriin vuodessa. 




