
Tervetuloa Kotkan Rakennusmessuille

Taitohöylän puusep-
pä Kaj Leino esittelee 
messuilla puun mahdol-

lisuuksia rakentamisessa, pin-
tamateriaalien valinnoissa se-
kä huonekalujen materiaalina. 
Näytöksissä on esillä laaduk-
kaat puulankkulattiat ja niiden 
asennus sekä puu sisustus-
materiaalina. Näytösten välillä 
Kajn voi tavata hänen omalla 
infopisteellään, jossa on esillä 
myös messuohjelmassa esillä 
olevia tuotteita. 

Haastattelimme puusepän 
työn äärellä tulevien messujen 
antia kartoittaen: 

Mikä sai sinut ryhtymään 
puusepäksi?

— Käsillä tekeminen ja kä-
dentaito. Perinteet ja aika jol-
loin koneita oli vähemmän 
käytettävissä ovat innoittajia. 
Puun työstämisessä on vah-
voja perinteitä ja omilla käsillä 
tekemisessä on sellaista van-
hojen aikojen vetovoimaa joka 
kiehtoo voimakkaasti. 

Millaiset kohteet ovat mie-
luisimpia?

— Jos ehtii itsekseen vers-
taalla työstämään mitä itse 
haluaa, niin useimmiten tulee 
tartuttua kalusteiden maail-
maan. Toisaalta koen erittäin 
kiinnostavana veneiden haas-
teellisuuden. Veneiden erilai-
sissa kulmissa, erityistä tark-
kuutta vaativissa liitoksissa ja 
muissa pienissä ja suurissa 
erikoisuuksissa pääsee haas-
tamaan itsensä. 

Mitä teet vapaa-ajallasi?
— Purjehdus on lähellä sy-

däntä. Sieltä ne veneet ja meri 
nousee työn tasapainoksi.

Millaisia kohteita työstät täl-
lä hetkellä? 

— Työnkuvat ovat hyvin 
vaihtelevia. Juuri nyt tehdään 
ihan rakennus- ja remontoin-
tihommia ja verstaalla työs-
tän tammikaapistoja. Aika ta-
saisesti työtehtävät jakautuvat 
raksahommien ja verstastyös-
kentelyn kesken. 

Miten päädyit Nelosen Kaa-
mea Kämppä –ohjelmaan?

— Se on jäänyt itsellekin ar-
voitukseksi. Luultavasti jostain 
venetyöstä ajatus tuottajilla on 
lähtenyt. Mutta mukava oli olla 
mukana, hauska tekijäporuk-
ka ja vaihtelua normaaleihin 
työpäiviin. 

Mitä odotat Kotkan Raken-
nusmessuilta? 

— Liikkeelle lähdetään 
”alan asialla”. Itse näytöksiä 
enemmän odotan keskuste-
lua ihmisten kanssa aiheen 
sisällä. 

— Ja miksi ei vähän aiheen 
vierestä. Varsinkin venekoh-
teista keskustellessa juttu 
yleensä luistaa vähän sinne 
aiheen sivuunkin.

Mitä näytöksissä on odotet-
tavissa? 

— Laadukkaita puulankku-
lattioita, niiden käsittelyä ja 
muuntelua värjäten, hiomalla, 
öljyämällä ja niin edelleen. Se-
kä puulajien esittelyä ja jonkin 
verran myös huonekalupuolta 
tullaan näkemään

Mikä on sinulle mieluisin 
työstettävä puu? 

— Perinteinen suomalainen 
koivu on se joka vetoaa moni-
puolisuudellaan. Toki on hie-
noa työstää muitakin puulaje-
ja, kaikissa niiden yksilölliset 
ominaisuudet nousevat omalla 
tavallaan. 

Kuva: Kalle Ståhlberg

Purjehtiva 
puuseppä 
nauttii  
perinteistä

Tervetuloa kuuntelemaan Kaj Leinon 
näytöksiä jokaisena messupäivänä. 
Näytökset toteutetaan ohjelmalavalla  
ja Kaj:n työpisteen löydät keskeltä 
messuhallia paikalta 20 C.  
Tarkista ohjelma-ajat messuohjelmasta.
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