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Kuopion Woodi - suomalainen kalustevalmistaja
 
Woodi valmistaa korkealaatuisia julkitilakalusteita 25 vuoden kokemuksella. Tarjoamme 
ammattitaitoista palvelua ja monipuolisen kalustemalliston, jossa on tuotteet varhaiskasvatus-, 
oppimis- ja hoivaympäristöihin. 

Kalusteiden pääraaka- aine on sertifi oiduista metsistä saatava massiivipuu, joka on uusiutuva, 
kierrätettävä ja luonnollisesti hajoava orgaaninen aine. Kalusteiden pitkällä elinkaarella 
säästetään luonnonvaroja ja vähennetään jätteiden määrää. Ympäristöystävällisten 
toimintatapojen noudattaminen ja kehittäminen sekä vastuullisuus kuuluvat toimintamme 
lähtökohtiin. 

Woodi-kalusteet valmistetaan Kuopiossa sijaitsevalla modernilla huonekalutehtaalla. Haluamme 
ylläpitää suomalaista huonekaluvalmistuksen osaamista ja työllistää osaajia Suomessa. Tällä 
hetkellä Woodilla työskentelee noin 70 puualan ammattilaista.

Kehitämme uusia kalusteita ja palveluja käyttäjälähtöisesti kuuntelemalla avoimesti asiakkaiden 
tarpeita. Arvostamme asiakkaitamme ja luomme aktiivisella yhteistyöllä kestäviä asiakassuhteita 
sekä toimivia prosesseja. Suunnittelupalvelumme avulla toteutetaan käyttäjien tarpeet 
huomioivat kalusteratkaisut rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen.
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Woodin kalusteilla voidaan rakentaa toimivat oppimisympäristöt

Kalustevalinnoilla voidaan koulussa vaikuttaa merkittävästi opetuksen pedagogisten tavoit-
teiden saavuttamiseen. Woodin kalusteet mahdollistavat vuorovaikutteisen oppimisympäris-
tön, jossa tilat ovat monipuolisesti muunneltavat, toiminnalliset, esteettiset sekä laadukkaat 
ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavat. Materiaaleitaan korkealaatuiset Woodin 
kalusteet tukevat koulun vastuulista suhtautumista ympäristöön ja ohjaavat myös oppilaita 
kestävän elämäntavan omaksumiselle.

Woodin kalusteilla kouluun rakentuu visuaalisesti kaunis ja yhteneväinen kokonaisuus. 
Kalusteiden muotokieli on harmoninen ja käytettävät materiaalit sointuvat yhteen. Lakattu 
massiivikoivu vanhenee arvokkaasti ja kestää hyvin kulutusta. Myös käytettävät levymate-
riaalit, metallit, liimat, verhoilukankaat sekä pintakäsittelyaineet ovat testattuja ja täyttävät 
julkisten tilojen rakennusmateriaaleille asetetut vaatimukset. Kalustemallistollamme rakentuu 
koulu, jossa investoinnin hyödyt pystytään maksimoimaan pitkällä aikavälillä.

Kurjalan koulu, Leppävirta
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Ergonomia

Woodin kalusteilla saadaan kaikkiin koulun tiloihin esteettömät ja ergonomiset oppimisym-
päristöt, joissa työskennellään istuen tai seisten, nojaillen tai pitkällään, yhdessä tai yksin. 
Kalusteilla tuetaan myös fyysistä aktiivisuutta ja vähennetään istuvaa elämäntapaa. Luokkiin 
sekä muille koulun alueille rakentuu monikäyttöiset ja kaikki erilaiset koulun käyttäjät sekä 
monipuoliset toimintatavat huomioivat tilat. Kalusteissa on kiinteitä ja säädettäviä pöytiä sekä 
tuoleja, lukittavilla kalustepyörillä olevia säilytyskalusteita, sermejä sekä erilaisia verhoiltuja 
kalusteita ja liikuntakalusteita.

Akustiikka

Akustiikka on huomioitu monin tavoin Woodin kalusteissa. Akustisia materiaaleja on saatavana 
pöytien pintoihin, säilytyskalusteiden taustoihin, sermeihin ja seinäkkeisiin. Verhoillut kalusteet 
toimivat akustoivina elementteinä, sekä lisäksi tilan akustiikkaa voidaan parantaa kattoon tai 
seinälle kiinnitettävillä erilaisilla akustiikkapaneeleilla. Näin oppimisympäristöistä saadaan 
rakennettua helposti monenlaisia tiloja itsenäiselle tai yhdessä tehtävälle toiminnalle, jossa 
kaikilla on mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen. Hyvä ääniympäristö lisää merkittävästi 
tilojen viihtyvyyttä sekä vähentää kuormitusta ja edesauttaa myös aistiyliherkkien oppilaiden 
ja henkilökunnan työskentelyä. 

Kangasvuoren päiväkotikoulu, Jyväskylä



Muuntuva oppimisympäristö päiväkotikoulun yhteiskäytössä
 
Uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö mahdollistaa vuorovaikutteisen ja 
yhteisöllisen toimintakulttuurin. Kalusteiden osalta se tarkoittaa, että kaikkia tiloja ja kalusteita 
käyttää koko koulun oppilaat ja henkilökunta sekä muut toimijat kuten koulun iltakäyttäjät.



Kangasvuoren päiväkotikoulu, Jyväskylä
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Antimikrobiset kalusteet

Woodin koko kalustemallisto on saatavana antimikrobisilla materiaaleilla varustettuna. 
Antimikrobiset materiaalit ovat käyttäjilleen turvallisia ja hidastavat tutkitusti erittäin 
tehokkaasti bakteerien kasvua. Antimikrobiset lakat, laminaatit, Acoustic-pinnoitteet sekä 
verhoilumateriaalit tekevät koulun ympäristöstä terveellisemmän ja hygieenisemmän sekä 
helposti siivottavamman.

Antimikrobinen laminaatti tai
Acoustic-pinnoite

Antimikrobinen lakka

Antimikrobinen verhoilu
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Massiivipuiset kalusteet ovat ekologinen valinta. Suomessa valmistamiemme huonekalujen pääraaka-aine on 
massiivipuu, mikä on uusiutuva, kierrätettävä ja luonnollisesti hajoava orgaaninen aine. 

Massiivipuun käyttö sekä rakennusten pinnoissa että kalusteissa tuo luonnon sisätiloihin. Puun käyttö tutkitusti 
rentouttaa mieltä ja alentaa verenpainetta sekä sydämen sykettä. 

Puinen oppimisympäristö on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö!
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Esteettömät ja ergonomiset oppimisympäristöt kaikkiin koulun tiloihin

Autamme mielellämme suunnittelussa niin yksittäisestä tilasta kuin koko rakennuksen 
kattavaan kalustusprojektiin. Toteutamme suunnitelman tarvittaessa käyttäjiä osallistaen, 
asiakkaan toiveiden ja budjetin mukaisesti. 

Oikeanlainen kalustus tekee oppimisympäristöstä ergonomisen, käytännöllisen, turvallisen 
ja samalla viihtyisän. Autamme valitsemaan kuhunkin kohteeseen sopivat värit sekä 
pintamateriaalit niin, että kalustus on harmoniassa rakennuksen arkkitehtuurin kanssa 
unohtamatta käytettävyyttä ja viihtyvyyttä. Suunnittelutyön tueksi voimme esittää 2D- tai 
3D-tilakuvat sekä huonekortit, jotka auttavat havainnollistamaan tilojen lopullista ilmettä 
sekä kalustusta. 

Tuotemallistomme kehittyy jatkuvasti ja pystymme toteuttamaan erilaisiin kohteisiin sopivat 
kalusteet kustannustehokkaasti laadusta, kestävyydestä tai esteettisyydestä tinkimättä. Mikäli 
tuotemallistostamme ei löydy sopivaa kalusteratkaisua, kysy lisävaihtoehdoista myynnistämme. 
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Muuntuva oppimisympäristö päiväkotikoulun yhteiskäytössä
 
Jyväskylän Savulahden päiväkotikoulun monitoimitila (230 m2) on pedagogisesti taipuisa ja helposti muuntuva 
oppimisympäristö, joka on koko päiväkotikoulun yhteiskäytössä. Kalusteratkaisut sopivat niin yksilö-, pari-, kuin 
ryhmätyöskentelyyn. Lukumajat tarjoavat paikan rennompaan oleskeluun, jossa voi tarvittaessa vetäytyä omaan 
rauhaan, tehdä paritöitä, keskustella, lukea, lekotella. Interaktiivisten jättitablettipöytien äärellä voi yhdessä 
ratkaista matematiikan pulmia, pelata älypelejä tai tehdä vaikka ohjelmointia. Pyörälliset sermit parantavat 
akustiikkaa ja mahdollistavat tilan jakamisen pienempiin ryhmiin. Tilassa on runsaasti liikkumiseen aktivoivia 
kalusteita, kuten motoriikkapalasarjat ja erilaiset kiipeilyyn soveltuvat kalusteet. Pyörien ansiosta tilan kalusteet 
on mahdollista siirtää seinustalle, jolloin isoa avaraa tilaa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikuntaratana.



15Savulahden päiväkotikoulu, Jyväskylä
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OM105

JK-1 JK-3 JK-5

OM106 OM107

O100SP

OM100 OM110 OM200

Uutta 2020
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MS201-S MS201-K MS201-R

MS211-S MS211-K

Uutta 2020
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RA-11

Uutta 2020

RA-02

RA-01

RA-13
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RA-13

Koulumaailmaan suunniteltu uusi värimallisto

Woodin uudesta laminaattivärimallistosta löytyy sopivat 
värit koulun jokaiseen tilaan. Tutun valkoisen ja harmaan 
lisäksi valittavana on kauniit pastellin ja murretun sävyt.

White Light Grey Grey Black

Yellow Rose Terracotta

Light Blue Blue

Mint TurquoiseLime



Kangasvuoren päiväkotikoulu, Jyväskylä
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