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Koko puualan parhaaksi!
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Alan suurin kohtauspaikka

Messut ovat puutuoteteollisuuden
suurin yksittäinen näyttämö.

Puutuoteteollisuus vahvana 100-vuotiaassa Suomessa

Puutuoteteollisuus on biotalouden
perusta, ja Puu- ja Bioenergiamessut sen
suurin yksittäinen tapahtuma.

M

etsäteollisuus on aina ollut Suomelle
tärkeä, vaikka välillä sen ykkösasema on
horjunut muiden alojen porskuttaessa
ohi. Vuonna 2015 metsäteollisuus nousi taas suurimmaksi vientialaksi. Puu- ja
paperiteollisuuden osuus oli yli viidennes Suomen kokonaisviennistä. Metsäteollisuuden investointipäätökset ovat
tuoneet Suomeen uutta nostetta, ja pitkään jatkuneesta
alavireisyydestä ollaan pääsemässä pois. Vaikka suurimmat
investointipäätökset ovatkin olleet sellu- ja biotuotteiden
jalostuksessa, on puutuoteteollisuudestakin kuulunut hyviä uutisia.

Puu- ja sahatuotteiden jalostus mahdollistaa
koko metsätalousketjun olemassaolon Suomessa, eikä
ilman sitä toimisi sellun ja biotuotteiden jalostuskaan.
Puutuoteteollisuus on tärkeä vientiala ja työllistäjä. Ala
työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä, ja sen tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 miljardia euroa. Puutuoteteollisuuden talous- ja työllisyysvaikutukset kohdistuvat koko
Suomeen, ja sen rooli vientitulojen tuojana on merkittävä.
Puutuoteteollisuuden kehittämiseen ja kasvattamiseen tarvitaan yhteistyötä ja investointeja. Puu- ja
Bioenergiamessut tarjoavat tämän työn tekemiseen tukea
– messut ovat puutuoteteollisuuden suurin yksittäinen
näyttämö, joka on puualan kohtauspaikkana vailla vertaa.
Tervetuloa Puu- ja Bioenergiamessuille niin näytteilleasettajat kuin kävijät, tehdään yhdessä näistä messuista
ikimuistoiset! ■
puu- ja bioenergiamessut 2017
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Puumessut ja Bioenergiamessut 2017
järjestetään keskiviikosta perjantaihin
6. – 8.9.2017
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Messut ovat avoinna ke – to klo 10 –17 ja
pe klo 10 –16
Messujen pääteemoina on puuteknologia,
puuntyöstö ja bioenergia
Kutsuvierasilta on keskiviikkona
6.9. klo 18 –21
Lisätietoja messuista löytyy osoitteista
www.puumessut.fi ja www.bioenergiamessut.fi
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1. Minkälaiset
Miikka
Kivistökokemukset teillä on viime

■ Myyntijohtaja Jyri Siekkinen
ja toimitusjohtaja Juha Rahko
toivottavat niin näytteilleasettajat kuin messukävijät
tervetulleiksi Puu- ja
Bioenergiamessuille.

Puu- ja Bioenergiamessuilta?
Myyntipäällikkö
Penope Oy

2. Minkälaisia odotuksia yrityksellänne on
tämän vuoden Puu- ja Bioenergiamessuilta?
3. Minkälaisena näette puutuoteteollisuuden
merkityksen kohta 100-vuotiaalle Suomelle?

Tuomas Halttunen
Varatoimitusjohtaja
Veisto Oy

1. Vuoden 2015 Puumessut olivat meidän
messuosastollamme
vilkkaat, ja kiitettävä
osa kävijöistä oli sahaalan toimijoita.

2. Vuoden 2017 messuilla lanseeraamme uuden
dx-sahausmallin. Uskon että tämä lisää enti-

Jyväskylän Messujen uusi toimitusjohtaja Juha Rahko on

sestään mielenkiintoa meitä kohtaan ja tuo
kävijöitä osastollemme.

3. Sahauksen merkitys on ollut erittäin suuri Suomelle koko itsenäisyyden ajan, ja itse asiassa

jo kauan
ennen itsenäistymistä. Tällä hetkellä
Nimi
Etunimi
sahataan huipputuotantoja, ja vientiin menee
Myyntipäällikkö
enemmän
kuin koskaan. Suomi
Yrityksen
nimisahatavaraa
Oy
on metsärikas kauttaaltaan asuttu maa ja elää
metsätaloudesta. Tämän myötä sahateollisuuden merkitys koko Suomen hyvinvoinnille on
suuri.

Ari Jokila
Myyntipäällikkö
Awutek Oy

1. Tunnelma messuilla
oli hyvä. Jos jotain
voisi toivoa, niin vielä
enemmän oman
kohderyhmän
kävijöitä osastolle.

2. Tämän vuoden kotimaiset Puumessut on meille
vielä avoin kysymys, olemme saaneet kotimessuilla hyviä tuloksia joten pitää katsoa
mihin panostetaan.

3. Puuteollisuudella on aina ollut historiassa
suuri merkitys Suomelle. Nyt näyttäisi siltä,
että hiljaiselon jälkeen tulevaisuudessa toimialalla olisi kasvua.

www.puumessut.fi
www.bioenergiamessut.fi
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messuillut idästä
länteen
Jyväskylän Messut Oy:n uusi toimitusjohtaja Juha Rahko odottaa innokkaasti ensimmäisiä
Puu- ja Bioenergiamessujaan. – Puumessut sopivat Jyväskylään kuin nakutettu.

J

uha Rahko tunnustautuu puun ystäväksi,
vaikka puuala ei hänelle työn puolesta ole ennestään tuttu. Oulusta kotoisin oleva ja Vaasassa opiskellut Rahko asui 30 vuotta Helsingissä ennen vuoden visiittiä Kuopioon ja
sieltä Jyväskylään muuttoa. Helsingissä oli asunto, mutta
matkapäiviä kertyi vuodessa 260.
Rahko on tehnyt työuransa Sonylla, Philips valaistuksella, DNA:lla, Alsolla ja viimeksi Rastorilla Kuopiossa.
Tapahtumajärjestelyistä ja messuista on kokemusta runsain mitoin. – Olen messuillut idästä länteen, Tokiosta
Los Angelesiin.
Omat kokemukset tapahtumajärjestelyistä ja messuilla
olo sekä näytteilleasettajana että kävijänä on tuonut Rahkolle hyvän käsityksen siitä, mikä messuilla toimii.
– Olen vuodesta 1976 järjestänyt erilaisia tapahtumia,
esimerkiksi Sonylla järjestimme erilaisia roadshow’ita,
ikään kuin minimessuja.
Nyt Rahko on siirtynyt kokoaikaiseksi tapahtuma- ja
messujärjestäjäksi.
– Tulin Jyväskylään mieluusti. Jyväskylän Messuilla on
aina ollut omanlaisensa henki, joka tunnetaan. Täällä pidetään asiakkaista hyvää huolta.
Runsas puoli vuotta toimitusjohtajana on mennyt kuin
siivillä. – Tämä on projektiala, jossa tapahtuu koko ajan.
Aikaikkuna on hyvin pitkällä, esimerkiksi meillä on jo
suunnittelupöydällä tapahtumia vuodelle 2021.
Rahkon mukaan hyvä ammattimessu on kahden vuoden projekti.
Jyväskylän Messuilla on 24 työntekijää, jotka saavat
Rahkolta täyden tunnustuksen.
– Täällä on loistava porukka, kokeneita työntekijöitä,
puu- ja bioenergiamessut 2017
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En muista kuin yhden toisen
messupaikan maailmassa,
jolla on yhtä hyvä sijainti.

joista jokainen huomaa heti mitä pitää tehdä. Myös työntekijät viihtyvät tässä työssä, sillä suurin osa on ollut meillä
töissä yli 10 vuotta.
Rahko on seurannut vaikuttuneena, kuinka messut
rakentuvat pienintä yksityiskohtaa myöten oikeassa järjestyksessä hyvin lyhyessäkin aikataulussa, kun kaikilla on
selvillä mitä tehdä. Henkilökunnalla on myös hyvä palveluhenki, jonka Rahko näkee yhtenä Jyväskylän Messujen
vahvuutena. Toinen vahvuus on messupaikan loistava sijainti sekä keskellä Suomea että keskellä Jyväskylää.
– En muista kuin yhden toisen messupaikan maailmassa, jolla on yhtä hyvä sijainti.
Jyväskylän sijainti ruuhka-Suomen ulkopuolella tuo
myös etuja.
– Tänne ei tulla vain käväisemään töiden jälkeen, vaan
viihtymään. Jyväskylä tarjoaa myös hyvin palveluita vierailijoille, mikä on ehdoton etu.
Tulevaisuudessakin tarvitaan Rahkon mukaan messuja.
– Vaikka digitaalisuus tulee ryminällä mukaan meidänkin bisnekseen, ihmiset tarvitsevat tapahtumia, joissa tavata. Ongelmat ratkaistaan kasvokkain. Median murrosta
kun katsoo, niin kaksi alaa on kasvussa: messuala ja digiala.
Puualan menestystä Rahko ei epäile. Puu- ja Bioenergiamessuja hän visioi tulevaisuudessa vielä isommiksi ja
kansainvälisemmiksi. – Se toisi lisäpontta näille messuille. ■

messu-uutiset nro 1

Alan järjestöt
mukana messuilla

?

Sauli Kurikkala
Toimitusjohtaja
Kensapuu Oy

1. Erittäin positiiviset
kokemukset. Tunnelma oli pitkästä aikaa

Puu- ja Bioenergiamessut tekevät yhteistyötä puualan keskeisten
toimijoiden kanssa. Tällä taataan alan viimeisin tieto messujärjestelyissä.

P

uualan keskeiset järjestöt ovat olleet mukana
Puu- ja Bioenergiamessujen neuvottelukunnassa messutaipaleen alusta asti. Hyöty neuvottelukunnasta on molemminpuolista.
– Puu- ja Bioenergiamessujen sisällön ja
jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että saamme järjestöjen
kautta viimeisimmän tiedon alasta ja siitä mihin ala on
kehittymässä, myyntijohtaja Jyri Siekkinen toteaa.
Alan kehittyminen on koko puualan yhteinen
tavoite, joten neuvottelukuntatyössä tärkeää on vuorovai-

nyhteisöt

jäse
Neuvottelukunnan

Aalto-yliopisto
iikan laitos
Puunjalostustekn
Eumabois

•
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Puuinfo Oy
o ry
Puumiesten Liitt
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Puuteollisuusyritt
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Puutuoteteollisuu
Sahateollisuus ry
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Sahayrittäjät ry
suusinsinöörien
Suomen Puuteolli
Yhdistys ry
lisuusmiesten
Suomen Sahateol
Yhdistys ry
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positiivisen myönteinen, välitön ja rento.
Alan suhdanteen

Puu- ja Bioenergiamessujen
sisällön ja jatkuvuuden
kannalta on tärkeää, että
järjestöjen kautta saadaan
viimeisin tieto siitä mihin ala
on kehittymässä.

kutuksellisuus. Järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa messujen sisältöön ja tuoda uusia asioita esille.
– Puu- ja Bioenergiamessujen neuvottelukunta on
tuonut mahdollisuuden esitellä meille tärkeitä asioita
messujen yhteydessä. Näistä tärkeimpänä mainittakoon
Palovakuuttaminen-seminaari sekä teettämämme insinöörityö koulun ja valmistajien yhteistyön lisäämisestä.
Olemme myös hyödyntäneet tietoiskuareenaa, neuvottelukunnan puheenjohtaja Janne Liias Puuteollisuusyrittäjistä summaa yhteistyötä.
– On tärkeää olla mukana rakentamassa alan messuja
Suomeen. Osallistumalla neuvottelukuntaan voi vaikuttaa
messujen asiasisältöön ja tehdä siitä kiinnostavaa ja hyödyllistä puuteollisuudessa työskenteleville insinööreille,
Puuteollisuusinsinöörien Yhdistyksen Tero Hannonen
sanoo. ■

kääntyminen parempaan suuntaan oli selvästi
nähtävissä. Tavoitimme halutun kohderyhmän
ja saimme muutamia uusia kontakteja.

2. Toivottavasti Puumessuista muodostuu alalle
entistä tunnetumpi tapahtuma ja kävijämäärät
kasvavat.

3. Puutuoteteollisuus on merkittävä teollisuuden
tukiranka.

!
Alan opiskelijat
tervetuloa messuille!
Puu- ja Bioenergiamessuille kannattaa alan
opiskelijoiden tulla: messut eivät vain tarjoa uusinta
alan tietoa, vaan siellä on myös mahdollisuus tavata
potentiaalisia työnantajia ja markkinoida itseään.
Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) puutekniikan opiskelijoita oli viime vuonna messuilla sekä yhteisosastolla muotoilun opiskelijoiden kanssa että
päivän opintoretkellä.
– Veimme samana syksynä aloittaneet opiskelijat messuille tutustumaan ja luomaan kontakteja
alan toimijoihin. Ensi syksynä viemme 2017 aloittaneet 40 puutekniikan insinööriopiskelijaa messuille
samalla tavalla, lehtori Jari Suominen kertoo.

Kolmatta  vuotta  opiskeleva  puutekniikan
opiskelija Henri Vauhkonen oli messuilla LAMKin
osastolla. Osastolla kävi niin opiskelijoita kuin yrityksiä. Aikaa jäi kiertää myös tutustumassa eri yritysten osastoihin.
– Messuilla käynti on opiskelun kerma. Siellä
näkee, mikä alan todellinen tila on ja pääsee tutustumaan eri yrityksiin. Ja jos valitsee sanansa oikein,
sieltä voi löytyä työpaikkakin, Vauhkonen sanoo.
Vauhkonen osasi valita sanansa oikein, sillä hänelle tärppäsi työpaikka Penopelta. Vauhkonen on
yksi LAMKin puukaupallisessa kokeilussa oleva opiskelija, jonka yhteistyöyritys Penope on.
Jyväskylän Messujen Jyri Siekkinen toivottaa
tulevaisuuden tekijät lämpimästi tervetulleeksi
messuille.
– Puu- ja Bioenergiamessut antavat opiskelijoille hyvän käsityksen siitä, mistä alalla on kysymys.

puu- ja bioenergiamessut 2017
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Vuonna 2015 Puumessuille ja Bioenergiamessuille tultiin luomaan ja ylläpitämään
asiakaskontakteja sekä varmistamaan ajan
tasalla pysyminen.

72 %

kävijöistä sai uusia ideoita tai

95 %

kävijöistä suosittelee messuja

87 %

näytteilleasettajista totesi, että

ajatuksia messuilta.

tuttavilleen tai kollegoilleen.

tapahtuma vastasi käsitystä hyvistä
alan messuista.

89 %

näytteilleasettajista suosittelisi
messuille osallistumista seuraavalla
kerralla.

Näytteilleasettajien vapaissa kommenteissa
nousi eniten esille, että parasta messuilla olivat

oikeat kontaktit
Tietoykkönen Oy, Puu ja Bioenergia 2015
Kävijä- ja näytteilleasettajatutkimus

Koko puualan parhaaksi !

Kaikki saman
katon alla
Vuoden 2015 Puu- ja Bioenergiamessut olivat laajemmat kuin koskaan aikaisemmin.
Puuntyöstö-messujen yhdistäminen Puu- ja Bioenergiamessuihin laajensi messujen
tarjontaa ja teki niistä alan kiistattoman ykköstapahtuman.

P

uu- ja Bioenergiamessujen näytteilleasettajat
levittäytyivät kolmeen näyttelyhalliin. B-hallissa olivat perinteiset Puumessujen näytteilleasettajat ja pääosin D-hallissa puuntyöstöön
liittyvät näytteilleasettajat. Bioenergiamessut
olivat hallissa C1.
– Sama jako on vuoden 2017 messuilla. Jyväskylän
Paviljongin tilat riittivät hyvin laajentuneisiin messuihin
ja kapasiteettia on laajentua vielä enemmän tarvittaessa,
myyntijohtaja Jyri Siekkinen sanoo.

Messutapahtumien yhdistyminen onnistui Siekkisen mukaan oikein hyvin. Sitä tukee myös Jyväskylän
messujen tekemät näytteilleasettaja- ja kävijätutkimukset,
joiden palautteet yhdistyneistä messuista olivat molemmissa hyviä.

Puumessut Bioenergia 2017 | Messu-uutiset nro 1
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Viime messujen puuntyöstöhallin näytteilleasettajat
ovat tänä vuonna tulossa
uudestaan ja moni myös
isommalla osastolla.

Onnistumisesta kielii myös se, että viime messujen
puuntyöstöhallin näytteilleasettajat ovat tänä vuonna tulossa uudestaan ja moni myös isommalla osastolla.
– Moni kävi katsomassa messut ja totesi ne toimiviksi
ja panostavat nyt enemmän, Siekkinen pohtii.
Puu- ja Bioenergiamessujen neuvottelukunnan puheenjohtaja Janne Liias Puuteollisuusyrittäjistä on samoilla linjoilla. – On jo pitkään puhuttu, että koko toimialalle on parhaaksi järjestää vain yksi tapahtuma. Vuonna
2015 se järjestettiin ja siinä onnistuttiin hyvin. Vielä kun
saadaan puuntyöstöpuolelle entistä laajempaa esittelijäpohjaa, niin tapahtuma sen kuin paranee.
Liiaksen mielestä Puumessut on oiva paikka yritykselle verkottua. – Vaikka yritys on pitkään toiminut, ei se
välttämättä tiedä mitä kaikkea toimialalla tapahtuu. Messut on hyvä kohtauspaikka tähän. ■

oitteista
Katso lisää os
ut.fi
www.puumess essut.fi
m
ia
www.bioenerg
si
ja varaa paikka

kerta!
kerta!

Ota yhteyttä!
Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa www.puumessut.fi, lähetä
sähköpostia tai soita. Parhaat messuosastot viedään nopeasti!
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Tanja Hurttia

Jyri Siekkinen

Tuula Rahikainen

Ari Hänninen

Myyntipäällikkö

Myyntijohtaja, näyttelyn johtaja

Projektisihteeri

Puh. 014 334 0026
050 362 2548

Puh. 014 334 0029
050 522 9911

Puh. 014 334 0027

Projektineuvottelija,
näyttelytekniikka

tanja.hurttia@jklmessut.fi

jyri.siekkinen@jklmessut.fi

tuula.rahikainen@jklmessut.fi

ari.hanninen@jklmessut.fi

puu- ja bioenergiamessut 2017
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