Puurakennustaito Vuoliainen ry.
Vuoliainen täydentää nykyaikaisen puurakentamisen osaamista ja tuo hienon vaihtoehdon
perinteisen hirsirakentamisen, sahatavararakentamisen ja teollisen puurakentamisen lisäksi.
VUOLIAINEN KANNATTAA, KESTÄÄ JA SITOO – PUURAKENTAMISEN PUUTTUVA NURKKA
Vuoliainen on perinteisesti rakentamisessa käytetty kuorittu (vuoltu) mänty tai kuusipuu, pyöreä
kannatuspuu, joka kannattelee painoa lylypuoli ylöspäin.

1 OSAAMINEN
Vuoliainen edistää nykyaikaisen käsityötaitoisen massiivipuurakentamisen osaamista ja
tunnettavuutta. Vaikka puurakentamisen perinne on pitkä, osaaminen on hiipunut ja taitaminen
on elvytettävä. Nykyaikaiset suunnitteluohjelmat, mittausvälineet ja työmenetelmät on saatava
kaikkien käsityötaitoisten puurakentajien ja alan opiskelijoiden käyttöön.
2 ASIAKASHYÖDYT
Puurakennustaito Vuoliainen ry tuo esille ainutlaatuisia asiakashyötyjä, joita nykyaikainen,
ammattimainen käsityötaitoinen puurakentaminen tarjoaa. Käsityötaitoinen puurakentaminen
käyttää taitavasti hyväkseen puun ominaisuuksia. Rakenteet ovat paitsi kestäviä myös kauniita
ja asiakkaat arvostavat puuta ja toimivia ratkaisuja kaikissa rakennuksissa, niin moderneissa
uudisrakennuksissa kuin peruskorjauskohteissakin.
3 YRITYKSET
Vuoliainen parantaa alalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä sekä luo ja tuo esille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia, liiketoimintamalleja ja yhteistyötä.
4 KANSAINVÄLISYYS
Suomi on aina vienyt puutuotteita maailmalle ja kehittänyt taitojaan ja verkostojaan
kansainvälisesti. Vuoliaisen näkökulma ympäristöön on myös avara ja kansainvälinen.
5 ARVOT
Vuoliaisen arvot ovat puurakentamiseen liittyvä tieto, taito ja ennen kaikkea tinkimätön asenne,
jonka tuloksena on hyvä rakennus, tyytyväinen asiakas ja kestävä kehitys.

Puurakennustaito Vuoliainen ry.
Yhdistyksen perustamisvaiheen hallitus ja sen jäsenet:
Matti Komulainen (yhdistyksen puheenjohtaja)
KM, teknisen työn lehtori, luokanopettaja on perehtynyt työssä ja harrastuksissa eri
käsityötekniikoihin ja -materiaaleihin (puu, metalli, muovit, jalometalli, luu, nahka...). Kokemusta
on eri ikäisten opettamisesta eskareista vaareihin. Harrastuksena ovat käsityötekniikat ja
rakentaminen.
Kari Tervo (yhdistyksen varapuheenjohtaja)
Arkkitehti, joka on perehtynyt mm. puun ja kiven käyttöön kaikessa rakentamisessa.
Erikoistaitona on kulttuuriympäristöjen tutkimus ja vanhojen rakennusten kunnossapito ja
harrastuksena rakentelu. HIRSITOHTORI tmi.
Päivi Sainio Rohner (yhdistyksen sihteeri)
Civilekonom Uumajan yliopistosta, perheyrittäjyyttä taloushallinnosta asiakaspalveluun ja
materiaalihankinnoista markkinointiin 20 vuotta. Päivi haluaa parantaa käsityötaitoisen
puurakentamisen toimintaedellytyksiä ja luoda mahdollisuuksia kansainvälisen puurakentamisen
opiskelun Suomessa. Harrastuksena ovat luonnon antimien keräily, mehiläiset ja aktiivinen
jäsenyys Ylä-Kainuun naisyrittäjissä. Yrittäjä ja hallituksen pj. Alppisalvos Oy.
Meiri Rohner
Förster HFF, sveitsiläissyntyinen metsäalan ammattilainen ja pitkänlinjan puurakentaja on
kehittänyt aktiivisesti hirsirakentamisen työmenetelmiä. Hän painottaa nykyaikaisen suunnittelun
merkitystä myös puurakentamisessa. Meiri on luonut pian 20 vuotta jatkuneen hirsi- ja
puurakennusyrittäjyyden aikana kansainvälisen verkoston ala toimijoiden kanssa. Harrastuksina
ovat puurakentaminen ja luonnossa liikkuminen vaeltaen ja kanootilla. Yrittäjä ja toimitusjohtaja
Alppisalvos Oy.
Juhani Pyykkönen
Metsänhoitaja, joka on perehtynyt kestävään metsänhoitoon, ympäristöasioihin sekä puu ja
muiden bioraaka-aineiden ja bioenergian inventointiin ja hankintaan. Myös yhteiskunnan ja
liiketoiminnan uudet toimintamallit ovat osa osaamista. Juhanin harrastukset ovat ympäristöoppi
ja muotoilu. Hän toimii tällä hetkellä biotalouden johtavana asiantuntijana Suomen
metsäkeskuksessa.
Risto Huusko
Ristolla, Insinöörillä ja maatalousrakentamisen asiantuntijalla on vahva kokemus korjaus- ja
uudisrakentamisesta. Tmi. Risto Huusko
Esa Heikkinen
Esa on rakennusmestari, puuta suosiva maatalousrakentamisen asiantuntija. Hän on perehtynyt
myös tervaan ja tervan käyttöön puurakentamisessa. Harrastuksena ovat kulttuuriympäristöt ja
taiteet elokuvasta musiikkiin. Esa toimii ProAgria Kainuun Maatalouden rakennusinvestoinnit hankkeen projektipäällikkönä.

Yhdistyksen perustaminen:
Puurakennustaito VUOLIAINEN ry:n perustamiskokous pidettiin 17.5.2016 Kajaanissa ProAgria
Kainuun kokoustiloissa.
Kokouksessa päätettiin yhdistyksen nimi, säännöt ja valittiin hallitus, joka nimesi keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus ryhtyy yhdistyksen toiminnan
suunnitteluun, tiedottamiseen sekä jäsenhankintaan. Syksyllä järjestetään ensimmäinen sääntöjen
mukainen syyskokous, jossa valitaan yhdistyksen varsinainen hallitus ja hyväksytään
toimintasuunnitelma.
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