
Ympäristöystävällistä lastuvillaa Kaustiselta… 

Turveurakointi vaihtui puunjalostustehtaaseen 

Maataloustuotteiden alhaiset tuottajahinnat ovat pakottaneet maatilat 

liitännäiselinkeinojen hankkimiseen.  Kaustislainen Jarkko Jylhä perusti 

sikatalouden lisäelinkeinoksi lastuvillaa tekevät tehtaan. Hän tuottaa lihan lisäksi 

sitä jo noin puolella maatilan työmäärästä.  

Tilan sukupolvenvaihdos on tehty  2010 ja aloittaen ensin yhtymänä 2008 vanhempiensa kanssa. Jarkko 

toimi muutamia vuosia aliurakoitsijana lähiseudun soilla turvetuotannossa. Parhaimmillaan soilla ajettiin 

palkkakuljettajien kanssa jopa neljällä eri traktorilla ja telakaivinkoneella.   

- Vaihtoehtoina oli joko investoida sikalaan, uusiin traktoreihin tai vaihtaa alaa. Vanhoilla koneilla ja 

huonolla tuurilla turvetuotanto oli liian riskialtista tuotantokatkoksille.  Kaikki noin 40 kesän tuotantopäivää 

piti pystyä hyödyntämään täysimääräisesti. Nyt kahden vaippaikäisen lapsen isänä pitkät jopa yli 16 tunnin 

turvevuorot olisivat olleet vaikea yhtälö kesäaikaan maatilan pyörittämisen kanssa.   

Reilu vuosi sitten Jarkon turvealiurakointi vaihtuikin vuonna 2000 Virroille perustetun lastuvillatehtaan 

konekannan ja liikearvon ostamiseen, siirtämiseen ja yrityksen perustamiseen Jokijylhäntien konehallista 

muunnettuihin tuotantotiloihin.  Ei tarvinnut enää lähteä muualle urakoimaan. Sikatalous on mennyt koko 

ajan alaspäin.  Investoinnit  1978 valmistuneeseen sikalaan jäivät odottamaan aikoja parempia - tai aina 

vain kannattamattomammaksi käyvän sikatalouden lopettamiseen kokonaan.     

- West-Timber Ky –yritysnimellä valmistan nyt maatilan liitännäisyrityksenä korkealaatuista lastuvillaa ja 

toimitan sitä koko Suomeen.  Lastuvillaa voidaan käyttää niin kaupan, verhoomojen kuin maataloudenkin 

tarpeisiin. Se sopii hyvin pakkausmateriaaliksi, jatkaa Jarkko Jylhä yrityksensä liikeideasta.  Ja olennaista on, 

että lastuvilla korvaa öljy- ja muovipohjaisia vastaavia tuotteita.  

 

 - Yritys tasaa käytettävissä olevaa työaikaa ja sopii hyvin maa- ja metsätalouden liitännäiseksi. Raaka-

ainetta saa omasta metsästä tai ostamalla.  Kuivattu 40-50 cm pätkiksi katkottu yli 12 cm:n kokoinen puu 

kuivataan. Pöllit menevät vielä käsityönä höylän läpi lastuksi ja edelleen kuljettimien ja seulan kautta 

paalaimelle ja puntarin kautta pakattavaksi.  Valmis kuormalava 18 paalia menee kuljetuskonttiin ja 

kuljetusyrittäjän viemänä asiakkaille.  Pienasiakkaille menee minimissään säkki , paali tai lavallinen niitä.  

Seulontajäte käytetään oman sikalan kuivikkeena ja purilaat polttopuina.     

Lastuvilla on ekologista ja taloudellista 

Lastuvilla on puhdas luonnontuote. Se valmistetaan käsittelemättömästä harvennusmetsän puusta.  Puun 

varastointi-, kuivaus- ja valmistusmenetelmiä hyödyntäen lastuvillasta saadaan elastista ja sitkeää. 

Tuoreesta, terveestä puusta laadukkaasti valmistetussa lastuvillassa korostuvat luonnontuotteen 

erinomaiset ominaisuudet.   Lastuvillaa voidaan valmistaa kuusesta, männystä tai haavasta aina 

käyttötarkoituksensa mukaan.  Kuusesta valmistettu sopii erityisesti  turkistarhoille. 

- Lastuvillaa voidaan käyttää mm huonekalujen verhoiluun, lahjapakkauksiin, pakkausmateriaalina, 

askarteluun esim. pehmonallen täytteeksi, somisteena tuote-esittelyissä, lämmikkeenä tai 

kuivikkeena, koristeena, pehmusteena tai täytteenä. 



 

- Lastuvilla on ympäristöystävällistä, luonnon omaa tuotetta, kevyttä, riittävää ja pölytöntä, minkä 

takia se sopii erinomaisesti pakkausmateriaaliksi. Lastuvilla ei myöskään painu, eikä sitä tarvitse 

kiinnittää ylimääräisillä lisäaineilla.  

 

- Kun tiedämme mihin tarkoitukseen asiakkaamme hakee, niin osaamme tehdä juuri oikeaa laatua. 

Olennaista onkin kuulla asiakasta ja saada tieto siitä, minkälaista lastuvillaa kulloinkin tarvitaan, 

jatkaa Jarkko Jylhä. 

 

 

Jarkko Jylhä ja lastuvillapaalin punnitus laadun varmistuksena ennen  pakkaamista.  



 

 

Jarkko Jylhä ja firman oma tuotemerkki  PehMusti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faktaruutu tehosteena jutun yhteyteen seuraavasti, esim laatikoituna tai erivärisellä pohjalla pikkukuvat 

elävöittämänä: Kolme laatua  

Valikoimassa on puulastuja useaan eri tarkoitukseen  

säkki tai paalitavarana pakattuna tai irtotavarana.  

Premium-luokan lastuvilla koostuu parhaista puulastuista. Se on väriltään valkoista, kuivaa ja 

hengittävää ja kevyttä. Premium-puulastut sopivat erityisen hyvin huonekalujen verhoiluun,  

entisöintiin ja askarteluun, mutta kauniin ulkonäkönsä vuoksi myös koristeeksi esimerkiksi 

tuotesomistuksiin. Puristamattomana 200 litran säkeissä  sitä on kevyt ja mukava työstää verhoilussa ja 

se sopii niin kevyelle kuin painavallekin tavaralle.  Myös muita kokoja on saatavilla. 

 

Klassik-luokan lastuvilla on perinteistä ja hinnaltaan edullista. Siinä on kaikki luonnonmukaisen 

tuotteen hyvät ominaisuudet ja se sopii erinomaisesti pakkausmateriaaliksi. Klassik- lastuvillaa 

toimitetaan mm. minkki- ja koiratarhoille, joissa sitä käytetään esimerkiksi kuivikkeena tai 

lämmikkeenä. 

 

Basic-luokan lastuvilla valmistetaan useimmiten männystä ja se sopii erinomaisesti puutarhojen ja 

maatalouden tarpeisiin. Basic- lastuvilla sopii erinomaisesti myös pakkausmateriaaliksi.  

 


