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� Oy Crosslam Kuhmo Ltd 
Suomen ensimmäinen ristiinliimatun massiivi-
puulevyn eli CLT:n (Cross Laminated Timber) 
valmistaja ja toimittaja. Yritys on toimittanut 
CLT-elementit Tuupalan puukouluun. 
www.crosslam.fi

� Elementti Sampo Oy 
Rakennusalan uusi ja innovatiivinen toimija, 
joka valmistaa massiivipuisia taso- ja 
tilaelementtejä kotimaisesta puusta. Elementti 
Sampo Oy antaa tilaajalle mahdollisuuden 
toteuttaa ympäristöystävällisiä ja laadukkaita 
puukerrostaloja.
www.elementtisampo.fi

Puutuoteklusterin yrityksiä:
(esittelyt yrityksiin sovitaan erikseen) 

Woodpolis 
puutuoteklusteri
� Woodpolis puutuote-
 klusterin liikevaihto 
 noin 100 milj. €

� Sahatavaraa alueella 
 noin 400.000 m3/vuosi

� Tuotteita esimerkiksi 
 CLT-levyt, hirsitalot, 
 höylätavarat, massiivi-
 puurunkoiset tila- ja 
 tasoelementit, ikkunat, 
 puurakentamisen 
 suunnittelupalvelut

� Vahvaa vientiosaamista

� Woodpolis puutuote-
 klusteri tuottaa 
 enemmän energiaa 
 kuin kuluttaa



� Oy Timber Frame Ltd 
Laadukkaiden suomalaisten hirsitalojen 
valmistaja, joka on toimittanut yksilöllisiä 
hirsitalopaketteja pääosin vientiin jo 
20 vuoden ajan. Yritys valmistaa tilauksesta 
kaiken kokoisia ja -näköisiä höylä-, lamelli- ja 
pyöröhirsitaloja: omakotitaloja, loma-asuntoja, 
edustustiloja.
www.passiveloghomes.com/fi

� Kainuun Lastu Oy 
Tuotteena bakteeriton ja pölytön kuivike. 
www.laatulastu.fi

� Kuhmon AA-Puu Oy 
Erikoistunut tuottamaan höylättyjä ja 
pintakäsiteltyjä puutuotteita.
www.kuhmonaa-puu.fi

� Kuhmon Ikkuna Oy 
Korkealaatuisten mittatilausikkunoiden 
valmistaja uudis- ja saneerausrakentajien 
tarpeisiin. Jatkuva tuotekehitys, moderni 
tuotantoteknologia, pitkäaikainen kokemus ja 
tinkimätön laatuajattelu takaavat tuotannon 
korkean tason ja toimitusten sujuvuuden.
www.kuhmonikkuna.com

� Kuhmon Lämpö Oy 
Lämpöenergiaa ja sähköä ympäristön tarpeisiin. 

� Kuhmo Oy 
Dynaaminen ja kansainvälisesti toimiva 
itsenäinen sahayritys. Sen toiminnalle 
on ominaista sitoutuminen laatuun, 
asiakaslähtöisyyteen ja ympäristöasioiden 
tinkimättömään huomioimiseen.
www.kuhmo.eu

� M-Pelletti Oy 
Puhdasta ja laadukasta pellettiä läpi vuoden. 
Pelletin raaka-aine tulee putkia pitkin suoraan 
pellettilinjastolle, jolloin lopputuloksena on 
laadukasta pellettiä.
www.m-pelletti.com

� Myyntipalvelu Esa Haverinen 
Korkealuokkaisesta puutavarasta pihapiirin 
rakennuksia ja säilytyslaatikoita.
www.esahaverinen.fi



� Rakennus-Sauma Komulainen Ky  
Rakennusurakointiin ja kiinteistöjen perus-
korjauksiin suuntautunut pk-sektorin rakennusliike, 
päätoimialana asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöt.
www.rakennussauma.fi

� Timber Bros Oy 
Puurakentamiseen erikoistunut insinööritoimisto 
palveluinaan rakennussuunnittelu, puurakenne-
suunnittelu, CAD/CAM puuntyöstösuunnittelu 
yleisimmille CNC-työstökeskuksille, puuelementti-
suunnittelu sekä omien massiivisten puurakenteiden 
valmistus ja myynti.
www.timberbros.fi

� Woodpolis
Kuhmon kaupungin puurakentamisen 
kehittämistoimintaa ja oppimisympäristön 
ylläpitämistä edistävä asiantuntijaorganisaatio, 
perustettu v. 2006.  Woodpoliksen tehtävänä 
on edistää puualan yritystoimintaa kehittämällä 
puurakentamisen välijalostuksen innovaatioita 
yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa.
www.woodpolis.fi

Lisätietoja:
Kuhmon kaupunki
kehitysjohtaja Tapani Kiiskinen, p. 044 725 5304, 
tapani.kiiskinen@kuhmo.fi
Woodpolis2020-hanke
projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen p. 040 675 5402, 
regis.rouge-oikarinen@woodpolis.fi
projektikoordinaattori Sari Karikko, p. 044 710 5137, 
sari.karikko@woodpolis.fi 


