
DESTACLEAN® PUUKIVI
SUUNNITTELIJAN EKOLOGINEN 
MAHDOLLISUUS – VAKIOTUOTTEISTA 
YKSILÖLLISIIN DESIGN-TUOTTEISIIN 

Destaclean® Puukivi on ekologinen ja innovatiivinen kierrätysmateriaali, josta 
valmistetaan kasvavassa määrin erilaisia ympäristörakentamisen tuotteita. 
Rakentamisesta syntyvästä puujätteestä kierrätetään uutta materiaalia ja uusia 
tuotteita takaisin ympäristörakentamisen tarpeisiin. Puhdas kierrätyspuukuitu 
voidaan hyödyntää vaikka saman kohteen pihakivissä, -kalusteissa, aidoissa ja 
meluseinissä. Samalla annamme puulle kymmeniä vuosia uutta elämää, vähen-
nämme hiilidioksidipäästöjä ja omalta osaltamme ehkäisemme ilmastonmuutosta

KIERRÄTTÄMÄLLÄ PUULLE UUSI ELÄMÄ

Puukivessä on betonimassaan sekoitettu kierrätyspuusta 
valmistettua puhdasta puukuitua, jolla korvataan osa 
arvokkaasta luonnon kiviaineesta. Puukivestä valmistetut 
piha- ja aluerakentamisen kivituotteet ovat testatusti
kuormitusta, kulutusta ja eri vuodenaikojen sääolosuhteita 
kestäviä. Puukuidun ansiosta ne ovat perinteisiä betoni-
tuotteita helpommin työstettäviä kuin myös kevyempiä, 
mikä tuo etuja kuljetuksessa ja asennuksessa. Värivaihto-
ehdot ovat runsaat ja puukuitu muodostaa tuotteiden 
pintaan kauniin rustiikkisen ilmeen ja tunnelman.

PALKITTU SUOMALAINEN INNOVAATIO

Destaclean® kierrätyskonsepti on huomioitu laajasti ja 
se on saanut useita merkittäviä palkintoja. Keskuskauppa-
kamarin valtakunnallisesta Tuottava Idea-kilpailusta saa-
vutimme yhteiskunnallisen sarjan voiton. Viherympäristö-
liitto puolestaan palkitsi Destaclean® Puukiven
Ympäristöministeriön nimeämän Vihervuoden mitalilla.
Destaclean® Puukivi on suomalainen edistyksellinen 
innovaatio, puhtaasti paremman tulevaisuuden puolesta.

MILLAISEN 
PUUKIVI-TUOTTEEN 
SINÄ HALUAISIT 
SUUNNITELLA? 

Autamme 
mielellämme. 
Ota yhteyttä: 
info@destaclean.fi 

Kuvan mallintaja W3D

LÄPÄN ALTA PALJASTUVA AUKEAMA (LÄPPÄ 1mm kapeempi)LÄPÄN ALTA PALJASTUVA AUKEAMA1. SIVU

DESTACLEAN PUUKIVEN 
EKOLOGISUUS, KEVEYS, 
KESTÄVYYS, LUKUISAT 
VÄRIVAIHTOEHDOT 
JA MATERIAALIN 
MAHDOLLISUUDET 
INSPIROIVAT

EIJA LESKINEN, 
VIHERSUUNNITTELIJA

PUUKIVI-TUOTTEIDEN 
LAAJALLA VÄRIPALETILLA 
LUOT OIKEAN TUNNELMAN  

VIRTA-PENKKI, EKOLOGISTA PUUKIVEÄ.

VIRTA-penkin runko on Destaclean® PUUKIVEÄ.
Betonimassaa, josta lähes kolmannes on puhdasta 
kierrätyspuukuitua.

Kansimateriaali on säänkestävää puukomposiittia.
Kokonaisuus on Suomen ilmastoon sopivaa ja 
helppohoitoista. Paino n. 350 kg.

Design: Jenni Laakkonen ja Viheroksa Oy, Eija Leskinen 
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YHDESSÄ KOHTI 
PUHTAASTI 
PAREMPAA 
TULEVAISUUTTA
Suunnittelijat inspiroituivat mahdollisuudesta luoda uusia tuotteita, 
joissa kättä lyövät edistyksellinen kierrätysmateriaali ja design.

Heinolalaisen Viheroksa Oy:n Eija Leskinen ja designer Jenni
Laakkonen ihastuivat uuteen kiertotalouden tuoteinnovaatioon, 
Destaclean® Puukiveen. 

Heidän arvomaailmansa ja intohimonsa muotoiluun yhdistyivät
suunnitteluprojektissa, jonka tuloksena syntyi Virta penkki – 
ekologinen, kevyempi ja niin materiaalillaan kuin muotoilullaan 
puhutteleva tuote. Virta-penkki kumpuaa visuaalisuutta heinola-
laisuudesta, joesta, sillasta ja rautatiestä.
 
Eijan asiakkaina on useita kunnallisia toimijoita. Tätä kautta
myös kierrätysmateriaalien käyttöön pohjautuvien tuotteiden ja 
persoonallisten muotoilujen käyttö julkisissa rakennuskohteissa 
saa uusia vastuullisia ja tyylikkäitä vaihtoehtoja.

Tulevaisuus tuo varmasti tullessaan tukuttain 
uusia hienoja asioita, joissa eri tahot, kuten 
tässäkin, lyövät osaamisensa ja näkemyk-
sensä yhteen, antavat rohkeasti virran viedä 
ja synnyttää jotain uutta ja kestävää. 

Yhdessä kohti puhtaasti 
parempaa tulevaisuutta.

”

”

KESTÄVÄÄ 
KAUNEUTTA
MUOTOILUN 
VAPAUTTA

1500

450
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