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Visakoivu -seminaari järjestet-
tiin Sibelius -talon puuseppäsa-
lissa lokakuun alussa, jossa han-
ke esiteltiin.
- Hankkeessa nostetaan visa-
koivun arvostus materiaalina 
uuteen nousuun. Visakoivun 
teollisen mittakaavan käyttö on 
viime vuosina ollut todella vä-
häistä, vaikka materiaalia olisi 
paljon tarjolla, totesi seminaa-
rin juontaja Isko Lappalainen, 
Ladecin liiketoimintakehittäjä. 
Hankkeessa herätellään uudel-
leen suunnittelijoiden ja muo-
toilijoiden kiinnostus visakoi-
vua kohtaan ja kohtautetaan 
tarjontaa ja kysyntää. Suoma-
laiseen muotoiluun ja suunnit-
teluun halutaan tuoda visakoi-
vusta tehtyjä uusia ja näyttä-
viä kaluste- ja sisustusratkaisu-
ja. Visakoivusta tehdyt tuotteet 
ja toteutukset ovat arvostuksel-
taan erityislaatuisia ja luonteel-
taan uniikkeja ja pitkäikäisiä. 

Tällaisen materiaalin käyttämi-
nen lisää luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä. Hankkeessa jär-
jestetään seminaareja visakoi-
vusta ja sen käytöstä, tuodaan 
visakoivutietoutta kotimaisil-
le ja kansainvälisille toimijoille 
sekä aktivoidaan ja sitoutetaan 
visakoivuarvoketjun mukaiset 
toimijat jatkohankkeeseen. 

Visakoivu -seminaarissa 
keskusteltiin vilkkaasti
Itse seminaarissa visakoivun 
tulevaisuus herätti runsaasti 
keskustelua. Olipa seminaariin 
tullut muutama, jonka mieles-
tä visakoivu on vanhanaikai-
nen materiaali. Visaseuran pu-
heenjohtaja Risto Koiravuo-
ri totesi avauspuheessaan, että 
visakoivu on Suomen arvok-
kain puuaines, jota myydään 
kilohintaan. Visakoivun vil-
jelykin vaatii asiantuntemus-
ta, ihan hetkessä ei jalostuk-
seen kelpaavaa visakoivua saa. 

Visakoivun käyttömahdolli-
suuksien ideoitiin runsaasti. 
Olemme tottuneet näkemään 
visakoivua rasioissa, kynissä 
ja muissa pienesineissä. Semi-
naarissa heiteltiin ideoita lu-
kemattomista tuotteista, jossa 
visakoivua voisi käyttää osit-
tain tai kokonaan. Unto Ihat-
su Puuallianssista ehdotti, et-
tä visaa käytettäisiin aihioissa, 
kuten parketeissa, keittiökalus-
teissa, autojen koelaudassa sekä 
iPadien kuorissa, tablettien ja 
läppäreiden pinnoitteena. Yhtä 
mieltä oltiin siitä, että visakoi-
vu on luksus raaka-aine.
Visakoivu halutaan brändätä 
uudelleen yhdeksi suomalaisen 
muotoilun ja suunnittelun kul-
makiveksi luomalla sille arkti-
nen näkökulma ”Nordic Arc-
tic Wood”-teemaa hyväksikäyt-
täen. Jarno Järvi mainostoimis-
to Ilmeestä esitteli tilaisuudessa 
lyhyen kiteytyksen siitä, miten 
tämä tapahtuu. Visakoivulle 

tulee luoda tarina, imago ja lu-
paus - slogan, joka pitää ja joka 
erottaa visakoivun materiaalina 
muusta puumateriaalista.
Visakoivusta muotoilijan ma-
teriaalina kertoi sisustusark-
kitehti Kaarle Holmberg, jo-
ka on kokenut huonekalujen 
suunnittelija ja alansa opetta-
ja. Hieman kyynisesti Holm-
berg totesi, että puun uudesta 
tulemisesta on puhuttu jo 40 
vuotta. 
- Nyt viimeistään on oikea aika, 
sillä puuta huudetaan nyt joka 
puolelta, hän sanoo. Visakoi-
vun uusi tuleminen -hankkeen 
toteuttavat Lahden Seudun Ke-
hitys LADEC Oy ja Pro Puu 
Ry yhdessä. 

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Visaseuran puheenjohtaja Risto Koira-
vuori ja pitäjänneuvos Antti Koskimäki, 
esittelivät upeita visakoivusalkkujaan. 

Kaarle Holmberg esitteli 1981 tehtyä 
Design -kirjaa ja ravisteli seminaa-
riyleisöä. 

Visakoivun uusi tuleminen

Jarno Järvi, suunnitteluryh-
män johtaja mainostoimisto 
Ilmeestä vihki yleisöä 
brändäämisen saloihin.

Visakoivunäyttely Pro 
Puussa lokakuussa 
seminaarin aikaan.


