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Tecdoma Oy – puutavaran 
höyläystä hyvällä syyllä 



Tecdoma Oy – erikoisen hyvä 
                 höyläämö kaikille puille 



Tecdoma Oy – erikoisen hyvä 
                 höyläämö kaikille puille

Olemme erikoislista- ja 
paneelituotantoon kes-
kittynyt puutuotteiden 
ammattilainen.  

Saneeraus- ja korjausra-
kentamisessa tarvittavat 
pienet sarjat, jalopuiden 
jalostaminen höyläämäl-
lä, sekä rahtihöyläys ovat 
erikoisalaamme. 

Uusimman teknologian 
sekä vahvan osaamisem-
me ansiosta saat tarpeen 
mukaiset laadukkaat 
listat, paneelit ja muut 
höyläystuotteet – jousta-
vasti ja kustannustehok-
kaasti. 

Me höyläämme sinulle sen, 
mitä tarvitset! 
Tecdoma Oy on höyläystuotteita valmistava perheyritys 
Auran kunnassa, Varsinais-Suomessa.  Erikoislista- ja 
paneelituotannon lisäksi teemme myös rahtihöyläystä 
– 25 vuoden ammattitaidolla. Kattava terävalikoima, 
oma terätuotanto ja erikoistuminen pieniin tuotanto-
eriin, mahdollistaa asiakkaalle nopean toimituksen ja 
omien ajatusten mukaisen puutavaran käytön. 

Valmistamme ja höyläämme tilaustyönä pieniäkin 
sarjoja. Moderni konekantamme yhdessä vankan 
kokemuksen kanssa tarjoavat vaativimmallekin rakenta-
jalle mahdollisuuden toteuttaa uniikimmatkin ratkaisut 
– puun parhaita puolia hyödyntäen. Erityisesti saneera-
usrakentaja hyötyy siitä, että voimme toteuttaa uudet 
listat ja paneelit, vanhaa mallia käyttäen. 

Joustava ja tehokas tuotantolinjamme tekee mahdolli-
seksi useamman erilaisen puutavaraerän valmistamisen 
samana päivänä. Erikoiserät eivät olekaan aina kalliita. 



”Tecdoman 100% 
toimitusvarmuus ja 
kiitettävä laatu ovat 
valintani perusta” 

- Sisustusarkkitehti Päivi Himanen 

Erityinen tarve edellyttää erityistä osaamista – nopea tilaus 
vaatii tehokkaan toimituksen 

Tietokoneohjatun modernin höylämme laaja terävalikoima mahdollis-
taa erilaisten listojen ja paneelien höyläämisen tarkasti, ja juuri 
toiveiden mukaisena. Oman terätuotantomme ansiosta myös haasta-
vammat tilaukset voidaan hoitaa nopeasti ja varmasti. 

Valmiiden mallien lisäksi valmistamme tuotteita myös asiakkaan oman 
mallin tai toiveen mukaisena. Lähetä meille kuva tai mallikappale 
esimerkiksi vanhasta listasta, ja teemme samanlaista lisää. Erityisesti 
saneerauskohteissa perinteisiä malleja käyttäen, historiallinen kauneus 
ja romantiikka voidaan herättää eheänä eloon. 

Tehokkuus 
Tarkka, tietokoneohjattu, laajan 
käyttökapasiteetin höylämme 
takaa tehokkaan työstön. 

Joustavuus 
Pienetkin tuotantoerät höylätään 
nopeasti ja tarkasti – juuri toivei-
desi mukaisena. 

Ainutlaatuisuus 
Toimita meille malli – me toteu-
tamme tarvitsemasi paneelit ja 
listat, haluamastasi puulaadusta, 
mallin mukaan. 



Valitsemme tarkkaan puumme. Haluamme tarjota ensiluokkaisen palve-
lun lisäksi myös ensiluokkaiset raaka-aineet. Kotimaisten kestävien puu-
laatujen lisäksi hallitsemme myös jalopuiden höyläämisen taidon. Uusin 
teknologia, pitkä kokemus ja parhaat materiaalit tuottavat laadukkaan ja 
kestävän lopputuloksen – luonnollisesti ympäristöä ajatellen. 

Vaadi puulta enemmän. Anna sen osoittaa parhaat puolensa. Ole kekse-
liäs ja toteuta puusta aikaa kestävät ratkaisut. Elävät ja erilaiset, hienos-
televat ja houkuttelevat, tai yhtä lailla tutut ja turvalliset. 

Tecdoma Oy – saamme puun elämään sinulle. Parhaat puulaadut, 
taidokkaat toteutukset ja yksilöllinen palvelu. 

Raaka-aineina käyttämiämme puulajeja 
ovat mm. mänty, kuusi, koivu, lehtikuusi ja 
lämpökäsitellyt puut. Valikoimassamme ovat 
myös erilaiset jalopuut, esim. tammi, saarni, 
mahonki, aniegre, teak, leppä, pyökki ja iroko. 

– meillä puu liikkuu ja lastu lentää, 
nopeasti ja tarkasti 

Valmistamme mitta-
tilauksesta mm. 

- kattolistat 
- lattialistat 
- karmilistat 
- sisäverhouspaneelit 
- ulkovuorauslaudat 
- höylähirret 
- erikoistuotteet 

Puu kuin puu, me höyläämme sen! 

Pinella Ravintola, Turku 
Helsingin musiikkitalo 
Kauppakeskus Mylly, Raisio 
Kylpylä Caribia, Turku 

• 
• 
• 
• 

Royal Caribbean-risteilijät 
Ainola, Sibeliusmuseo 
Sanomatalo, Helsinki 
Eduskuntatalon kylpyläosasto 

• 
• 
• 
• 

Olemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme 
kanssa toimittaneet höylätuotteita mm. seuraaviin 
kohteisiin: 



Anna puun elää – kiivetä seinillä ja kurottaa kattoihin; avariin 
näkymiin, tiloihin ja tunnelmiin.

Käytämme työssämme mallikkaasti hyväksemme pienen yri-
tyksen vahvuuksia: nopeutta, joustavuutta ja kykyä sopeutua 
asiakkaan vaatimuksiin. 

Joustavuutemme ansiosta otamme hoitaaksemme 
urakat, joita isot höyläämöt eivät syystä tai toisesta tee. 

Esimerkiksi muutaman metrin jalkalista kartanon saneerauk-
seen, tai uniikki käsijohde erityiseen porraskäytävään hoituu 
meiltä käden käänteessä. Olemme erikoistuneet myös jul-
kisten tilojen ja arkkitehtuurisesti haastavienkin ratkaisujen 
toteutuksiin. Pienimmätkin erikoistyöt, vaikka hattaratikut, 
hoidamme samalla pieteetillä, kuin kirsikkapuiset ovenkar-
mit tai hirsitalon hirret. Annamme ammattitaitomme näkyä! 

Siististi sisälle, upeasti ulos 
Sisätiloissa höylätuotteemme verhoavat näyttävästi katto-
pinnat. Seinäpaneelimme saat valmiista, tai itse suunnittele-
mastasi profiilista. Tyylikkäät laki- ja jalkalistat kruunaavat 
tilan kuin tilan. Sauna- ja pesutiloissa hyvin harkitut ratkaisut 
luovat tunnelman ja suorastaan kutsuvat kylpemään. 
Julkisissa tiloissa puu luo tyylin ja avartaa mahdollisuudet. 
Pinnat ovat paljon enemmän kuin vain puuta. 

Ulkopinnat elävät puusta. Seinäpaneelit elävöittävät virtty-
neemmänkin pinnan. Koristelistoilla korostat rakennuksen 
erityispiirteitä. Tai mitäpä jos nikkaroit vajan tai pyöräytät 
kylpytynnyrin. Vasaroi, viimeistele ja nauti. Ammattitaidolla 
valittu ja käsitelty puu kestää niin katseen, kuin säänkin. 

Vaativankin tarpeen täyttävät 
toteutuksemme mahdollistavat 
mielikuvituksen käytön 
rakentamisessa. 

Anna puulle uusi elämä 
– tee toisin ja toteuta. 



Meillä on pienen yrityksen valtit: 
       nopeus, joustavuus ja ammattitaito! 
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