
Hirsirakentamisen  
uusi aikakausi
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Nyt on aika viedä hirsirakentaminen uudelle 
aikakaudelle! Uusi teknologia mahdollistaa  
aiempaa tasalaatuisempien ja kustannuste-
hokkaampien hirsiaihioiden valmistuksen!

Lopputuotteen tasalaatuisuuden varmistavat automatisoidut prosessit 
ja viimeisintä teknologiaa olevat konenäkö- ja kosteusmittalaitteet. 
Liimasaumojen kestävyys täyttää EN 16351 (Ristiinliimattu puu)  
Standardin. Liimasauma on vesihöyryä läpäisevä. Liimana käytetää 
päästötöntä PUR-liimaa.

Vaaran painumaton hirsiaihio 

     Kustannustehokas ja laadukas

      Pohjoisen tiukkasyistä puuta

      Kestävällä tavalla tuotettu

      Kantaa nurjahtamatta suuretkin rakennekuormat
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Syrjäliimatut  
ulkovehouspaneelit 
puuvalmiina ja maalattuna

   

Painumaton hirsirakenne Täydentävät puutuotteet

F

Hirren 
painumattomat 

lamellit

Liimatut hirsipaneelit
Hirsikokoja vastaavat  
syrjäliimatut hirsipaneelit

Liimapalkit
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BRÄNDIOPAS 
LUONNOS

Elinvoimaa puusta

Tuotteet saatavilla 2021 alkupuolella. 
Ota yhteyttä ja kartoitetaan tarpeesi. 

Vaaran Palkki Oy
Janne Vaara, toimitusjohtaja

040 078 4622
janne.vaara@veljeksetvaara.fi

Asiakkaan menestys keskiössä  
lähes 100-vuoden ajan
Sahaustoiminta alkoi Tervolan pitäjässä 1900- luvun alkupuolella. Janne 
Vaara osti ruotsalaisilta sahureilta sirkkelisahan rautaosat ja rakensi siihen 
puuosat itse. Siitä saakka pohjoisen puun jalostus on ollut tärkeä osa Vaaran 
suvun toimintaa. Rohkeuden ja uusiutumiskyvyn ohella yli 100- vuotisen his-
torian ja kolmen sukupolven yli on perintönä kulkeutunut yksi ohjenuora, sa-
hurin tinkimätön työmoraali. Neljännen sukupolven astuessa ohjaksiin sama 
isoisosisältä saatu ohje kuuluu edelleen: ”Pitäkää terä kunnossa ja sahatkaa 
ihmisten puut hyvin ja rehellisesti, niin säilyy hyvä maine.” 

Nämä sanat saatteenaan, 38-vuotias Janne Vaara, Vaaran palkin uusi toimi-
tusjohtaja luotsaa Vaaran toiminnan uudelle toimialueelle painumattoman 
hirsiaihion valmistukseen 2020-luvulla. Teknologia mahdollistaa uusiutuville 
raaka-aineille entistä laajempia käyttökohteita, mutta viime kädessä suvun 
selkäranka, kova työmoraali takaa laadun.

Vaara-konserni lyhyesti 
Vaara-konserni on lappilainen vientiyritys, joka 25 miljoonan liikevaihdollaan 
työllistää yli 60 henkilöä Tervolan Puupuistossa. Veljekset Vaara Oy, Vaaran 
Metsä Oy ja Vaaran Palkki Oy muodostavat kasvavan ja kehittyvän yrityskon-
sernin, joka hallitsee koko puunjalostusketjun metsästä hirsiksi ja maalatuiksi 
ulkoverhoustuotteiksi. Konserni palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti 
Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Egyptissä, Algerias-
sa, Espanjassa, Kreikassa ja Kiinassa. Uusimmalla investoinnillaan konserni 
laajentaa toimintaansa ulkoverhoustuotteista liimattuihin puutuotteisiin ja pal-
velee jatkossa entistä laajempaa asiakaskuntaa.


