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Puuartisti laajentaa taas verstastaan Kontiolahdella ja palkkaa lisää työvoimaa
– tilaa yhä isommille mittatilausprojekteille
Kontiorannan entisellä varuskunta-alueella sijaitsevia Puuartistin verstastiloja laajenettiin
edellisen kerran 2018. Nyt tulee 400 neliötä lisää lämmintä tilaa sekä erillinen rakennus tukkien
käsittelyä varten. Lisäksi yhtiö rekrytoi kaksi uutta puuseppää. Tilaa ja työvoimaa tarvitaan
entistä isompien ja erikoisempien puuinstallaatioiden valmistukseen ja raakapuun
jalostamiseen juuri tietynlaiseksi materiaaliksi.
Kontiorannan entisen varuskunnan 300-neliöinen viestivälinevarasto on kokenut melkoisen
muodonmuutoksen: alunperin Puuartisti laajensi sitä rakentamalla viereen 280 neliötä lämmintä tilaa
sekä 400 neliötä katostilaa vuonna 2018. Nyt katostila muutetaan lämpimäksi työtilaksi, johon
hankitaan uutta konekantaa ja saadaan tilaa isojen elementtien käsittelyyn. Myös lisätyövoima on
tarpeen ja Puuartisti haluaakin palkata kaksi taitavaa puuseppää lisää.
–Saimme juuri yrityksen historian isoimman projektin, juurakkosaunan, maaliin Supercellillä. Siinä
sataa juurakkoa pyöritellessä tuumasimme, että lisätilaa ja -käsiä tarvitaan, jos tämän kokoluokan
toteutuksia halutaan tehdä enemmän. Esimerkiksi seuraavaa saunatoteutusta varten revimme halki
kokonaisia kuusitukkeja, kertoo Puuartistin toimitusjohtaja ja luova johtaja Miikka Kotilainen.
Puuartisti tekee ainutkertaiset mittatilausprojektinsa yhä useammin juuri tietynlaisesta, projektia varta
vasten kerätystä raakapuusta, joten verstaan viereen rakennetaan myös uusi 500 neliön katos tukkien
sahaamista ja varastoimista varten. Omalla tukkivannesahalla voidaan sahata yli metrin halkaisijan
puita ja puun kuivumista vauhditetaan kuivaamokontissa.
–Pystymme näin hallitsemaan koko prosessin tuoreesta puusta valmiiseen installaatioon. Se avaa
mahdollisuuksia vielä villimpiin visioihin.
Samalla Puuartisti panostaa ekologisuuteen verstaan kehityksessä.
–Muutamme koko verstaan maalämmölle ja asennamme aurinkopaneeleita. Muuta verstaan
varustusta, kuten pyöräkuormaaja, on jo hankittukin puhtaampina ja hiljaisempina sähkökäyttöisinä
versioina. Koska puu itsessään on ekologinen materiaali, pitää mielestäni myös sen käsittelyssä
miettiä, mitä voisi tehdä vihreämmin.
Puuartisti valmistaa kalusteet ja sisustukset Tarinapuu-konseptinsa mukaan puumateriaalista, jota on
kerätty merkittävistä paikoista ja jonka tarina tulee osaksi lopullista toteutusta. Verstaan laajennus
antaa lisää kapasiteettia kerätä, prosessoida ja jatkossa myös esitellä erilaisia puumateriaaleja – vielä
suunnittelupöydällä olevan vierailukeskuksen myötä.
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