
PUUMIES  1 • 202326

Puusepän ammattikoulutusta mainos-
tetaan käsisahoin ja taltoin. Ei näin, ei 
enää vuonna 2023, ajattelee puuseppä 

ja Wooden Oy:n yrittäjä Ola Kukkasniemi 
– ja moni muu. – Näen Suomen ammatti-
koulutustilanteen vähän toivottomana tällä 
hetkellä. Sieltä ei oikein saada oikeanlaisia 
työntekijöitä yrityksiin, hän miettii.

Oikeanlaisilla Kukkasniemi tarkoittaa 
osaajia, jotka toisivat tullessaan yritykseen 
tuulahduksen tulevaisuutta, eikä historiaa. 
– He tulisivat tänne ja kysyisivät, että hei, 
missä teidän robotit ovat, ja omalla innok-
kuudellaan ja osaamisellaan alkaisivat ruok-
kia yrityksen sisäistä muutosta. Ammatti-
koulun pitäisi olla se paikka, jossa oltaisiin 
pieni askel teollisuutta edellä.

Kukkasniemen mielestä jotain on pieles-
sä, kun verotuloilla tuotettava koulutus pai-
nottuu käsillä tekemiseen, eikä tuota riit-

tävästi tekijöitä teollisuudelle. Artesaanien 
rinnalle kaivataan uusia ammattilaisia, joi-
den osaaminen ja asenne sopii automaation 
ja käsityön yhdistämiseen.

Kun puhutaan alan koulutuksesta, katse 
on syytä kohdistaa myös peruskouluun, jos-
sa joko sytytetään tai sammutetaan nuoren 
kipinä teknistä työtä kohtaan. Kukkasnie-
mi kehuu Helsingin normaalilyseossa ala- 
ja yläkoululaisille teknistä työtä opettavaa 
Hannu Hämäläistä, sillä hänen luokassaan 
lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan nyky-
aikaisia työskentelytapoja. Hämäläinen on 
saanut neuvoteltua luokkaansa niin CNC-
jyrsimen, laserleikkurin kuin 3D-tulosti-
menkin.

Hämäläinen on kuitenkin harmissaan 
nykyisestä käsityön tuntijaosta. Aikaisem-
min esimerkiksi 7.-luokkalaisella oli käsi-
työtä kolme vuosiviikkotuntia, jotka kaikki 
sai olla teknistä käsityötä. Nykyään 7.-luok-
kalaisella on käsityötä kaksi vuosiviikkotun-
tia, ja tunnit jaetaan puoliksi tekstiilityön ja 
teknisen työn työtapojen kanssa. – 67 pro-
senttia opetussisällöstä sai heittää roskiin, 
Hämäläinen laskee.

KUKKASNIEMEN MISSIONA on muuttaa ja ke-
hittää alan koulutusta. Hänen ei tarvitse 
tehdä sitä yksin. Kukkasniemi pääsi mu-
kaan viime syksynä alkaneeseen nelivuoti-
seen Mosaic-hankkeeseen, jonka tavoitteena 
on uudistaa koko käsi- ja taideteollisuuden 
alan koulutus. Tuoda se tähän päivään.

EU-hankkeessa on mukana kuudesta 
Euroopan maasta sekä Kanadasta yksi am-
mattikoulu, ammattikorkeakoulu ja yri-
tys. Wooden edustaa suomalaisyrityksiä. 
Hankkeen kokonaisbudjetti on neljä mil-
joonaa euroa, ja keskiössä on huonekalu-
teollisuus.

Hankkeessa kartoitetaan parhaillaan sitä, 
mitä alan yritykset toivovat alan koulutuk-
selta. Vastausten pohjalta tehdään työpajoja, 
joiden avulla alan oppilaitokset voivat mo-
dernisoida opetustaan.

Jo ensimmäinen tapaaminen koko työ-
ryhmän kanssa oli antoisa. – Kuulimme, et-
tä Ranskassa käsi- ja taideteolliseksi luoki-
teltu yritys saa työllistää enintään 10 henki-
löä. Miksi halutaan väkisin supistaa, pienen-
tää tai vanhentaa, kun on kaikki mahdolli-
suudet kehittää alaa ja viedä sitä eteenpäin, 
Kukkasniemi kysyy.

ROMANTISOINNIN RINNALLE tarvitaan roboti-
sointia, jotta suomalaisyritysten liikevaih-
dot ja Suomen vienti saadaan nousuun, 
Kukkasniemi toteaa. – Suomella on kaikki 
mahdollisuudet onnistua esimerkiksi de-
sign-huonekalujen tuotantojen moninker-
taistamisessa. Skandinaavisuutta, meidän 
koko elämäntapaamme ja luontoa ihannoi-
daan ulkomailla. Artekin tuotantotehdas on 
tästä hyvä esimerkki. Tuotanto oli vanhanai-
kaista, lähes tiensä päässä, kunnes ulkomaa-
laiset ostivat sen, laittoivat siihen pääomaa, 
ja taas on vientiä.

ASKEL teollisuutta EDELLÄ
Puuseppä ja Wooden Oy:n 
yrittäjä Ola Kukkasniemi 
toivoo, että tulevaisuudessa 
ammattikouluissa koulutetaan 
rohkeita ja uudistumishaluisia 
puutuotealan ammattilaisia, 
jotka hallitsevat uusimmat 
työlaitteet ja -tavat.

▲ Teknisen työn opettaja Hannu Hämäläisen (vas.) luokassa oppilaat pääsevät toteuttamaan 
visioitaan nykyaikaisin työvälinein, kuten CNC-koneella ja 3D-tulostimella. Näin hyvä työvälineiden 
taso on vielä luokissa harvinaista.

▲ Espoolainen Wooden Oy:n toiminta muuttui               vuonna 2010 merkittävästi, kun yritykseen ostettiin ensimmäinen CNC-kone. Sen 
jälkeen yritys on valmistanut puusta tuotteita               enemmän, tarkemmin ja itsenäisesti. 
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Puusepän alaan liittyy vahvasti romant-
tinen ajatus, jossa puuseppä valmistaa yhtä, 
uniikkia tuotetta kuukausikaupalla – tietä-
mättä edes, saako sitä myytyä. – Minkä li-
säarvon käsityö tuo tuotteeseen, jos tuote 
pystytään robotin avulla tekemään tarkem-
min ja nopeammin, ja niitä voidaan valmis-
taa samalla kerralla enemmän? Kukkasnie-
mi kysyy.

Älkää ymmärtäkö väärin. Kukkasnie-
mi rakastaa puun tuntua ja tuoksua nyky-
ään ihan yhtä paljon kuin alle 10-vuotiaa-
na, jolloin hän käytti kaikki viikkorahansa 
työkalujen ostamiseen ja nikkaroi kaarna-
veneitä isoisänsä verstaassa. – Maailma me-
nee eteenpäin ja meidän pitää löytää uusia 
tapoja tehdä. Vaihtoehdot ovat jäädä tähän 
ja taantua tai mennä eteenpäin ja kehittyä.

Kukkasniemelle ja hänen yritykselleen 
vuosi 2010 oli käänteentekevä. Vuonna 
1994 perustettu yritys oli kasvanut vuosi 
vuodelta, mutta 2000-luvun jälkipuolisko 
toi mukanaan haasteita. Kukkasniemi pi-
ti kolmen kuukauden loman, pyöräili Hel-
singistä Roomaan ja ymmärsi, ettei paluuta 
vanhaan tekemiseen enää ollut. Suomalai-
nen käsityö oli liian kallista Aasian halpatuo-
tantoon verrattuna ja osaavia työntekijöitä 
oli vaikea löytää.

Wooden digitalisoi tuotannon. Puuse-
pistä tuli koodareita, joiden käsiä tarvittiin 
edelleen siihen, mikä oli tärkeintä: puun ole-
muksen ymmärtämiseen ja prosessien hal-
lintaan suunnittelusta toimitukseen. Uusi-
en työstökoneiden ansiosta tylsimmät, pö-
lyisimmät, onnettomuusherkimmät ja ras-
kaimmat työt siirtyivät ihmisiltä koneille. 

– Ensimmäinen CNC-kone vuonna 2010 
mullisti meidän tekemisemme täysin. Siitä 
tuli ihan uusi kipinä, kun pystyimme yht-
äkkiä teettämään tuotteita enemmän, tar-
kemmin ja itsenäisesti, Kukkasniemi kertoo.

Nyt espoolaisessa hallissa seisoo jo kaksi 
5-akselista Homagin CNC-konetta ja tam-
mikuussa on tehtaalla aloitettu Universal 
Robotsin Cobotin testaus. Robotin pään-
menoksi on suunniteltu tylsimmät ja työ-
läimmät viimeistelyhommat kuten pien-
tuotteiden hiominen. – Työntekijä lataa il-
tapäivällä ennen kotiin lähtöään robotille sa-
ta peilikehystä ja aamulla kun tulemme töi-
hin, kehykset on hiottu. Tämä on huoneka-
luteollisuudessa todellisuutta jo tänään ja on 
ollut metallisteollisuudessa sitä kymmeniä 
vuosia. Robotin ansiosta pystymme kasvat-
tamaan tuotantomääriämme, parantamaan 
työturvallisuuttamme, vähentämään pöly-
haittoja ja hyödyntämään edullista yöener-
giaa, Kukkasniemi summaa.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa ihmiset 
suunnittelevat ja automaattiset laitteet hoi-
tavat tuotannon. – Tuotantoa kotiutetaan 
tällä hetkellä halpamaista Eurooppaan, vas-
tuullisuudenkin takia. Älykkään automaa-
tion avulla pystymme pitämään tuotannon 
Suomessa ja voimme maksaa työntekijöille 
hyvää palkkaa.

Wooden Oy työllistää yrittäjän lisäksi yh-
deksän puuseppätyön ammattilaista. Yhti-
ön liikevaihto oli viime vuonna 0,9 miljoo-
naa euroa. Woodenin tuotteita myydään eri 
puolille maailmaa esimerkiksi Finnish De-
sign Shopissa. ■

PIIA SANDSTRÖM

▲ Espoolainen Wooden Oy:n toiminta muuttui               vuonna 2010 merkittävästi, kun yritykseen ostettiin ensimmäinen CNC-kone. Sen 
jälkeen yritys on valmistanut puusta tuotteita               enemmän, tarkemmin ja itsenäisesti. 

▲ Puualan ammatillisen koulutuksen täytyy muuttua tai me 
putoamme pois Euroopan teollistumisen kelkasta, sanoo yrittäjä 
ja puuseppänä 30 vuotta työskennellyt Ola Kukkasniemi.

PuuPeTe-hanke yhdisti 
kouluja ja yrityksiä

Suomen Metsäkeskus, Teknisten Ai-
neiden Opettajat TAO ry ja Puuteolli-

suusyrittäjät ry:n PuuPeTe-hanke yhdisti 
puusepän ja Wooden Oy:n yrittäjän Ola 
Kukkasniemen sekä Helsingin normaa-
lilyseon teknisen opettajan Hannu Hä-
mäläisen. Miehet ovat hankkeeseen to-
della tyytyväisiä ja aikovat jatkaa yhteis-
työtä tulevaisuudessakin. Molemmat 
hyötyivät: Hämäläisen luokassa ei enää 
kärsitä materiaalipulasta ja Wooden Oy 
saa hukkamateriaat hyötykäyttöön.

Hankkeen toiminnan pilotoivat seit-
semän koulua sekä kouluille löytyneet 
kummiyritykset. Hanke – joka alkoi 
1.4.2021 ja päättyy 8.3.2023 – käyn-
nistettiin, koska peruskoulujen tekninen 
opetus kärsii laadukkaan puumateriaa-
lin puutteesta. Vähäisten määrärahojen 
vuoksi luokkiin on hankittu lähinnä ha-
vusahatavaraa, jolloin myös oppilastyöt 
ovat painottuneet kyseisiin materiaalei-
hin, eikä oppilaiden tietämys eri puula-
jeista ole karttunut.

Hankkeelle ei ole vielä tiedossa jat-
korahoitusta, mutta hankkeen toteut-
tajat toivovat muita kouluja ja yrityksiä 
aloittamaan oma-aloitteisesti kummitoi-
minnan. Kokemukset ovat olleet pelkäs-
tään positiivisia.
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