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Valtakunnalliset talvisahauspäivät Keuruulla

Pieni, mutta sitäkin sitkeämpi joukko sahayrittä-
jiä vietti 4. talvisahauspäiviään Keuruulla ennen 
seuraavan päivän vuosikokousta. Talvisavut 09 
-tapahtuman seminaaripuheen piti itse pääminis-
teri Matti Vanhanen.
Yleisö päästi hänet kovin vähällä, kun selvisi, että 
Vanhanen tunsi sirkkelisahauksen historian ja sen 
arvon Suomen jälleenrakentamiselle sotien jäl-
keen poikkeuksellisen hyvin. Omasta suvustakin 
löytyi kuulemma aikoinaan puurunkoinen saha. 
Urheilutermiä käyttäen päivät vaikuttivat herkis-
telyharjoitukselta ennen kevätsesongin alkua.

Siirrettävällä sirkkelillä operoivat rahtisahurit ovat olleet monessa 
pitäjässä kuolemassa sukupuuttoon. Sahauttajien hätähuuto on 
jo kuulunut sirkkelivalmistajille asti. Talvisahauspäivien rekvisii-
taksi ilmestyi sentään vanha Laimet kokouspaikan pysäköintialu-
eelle iltapäivällä. Ohjelman mukaan sillä piti kokeiltaman erilaisia 
teriä jäätyneeseen puuhun. Jutteluasteelle vertailu jäi.

   Jorma Voutilainen
Vanhan sananparren mukaan toi-
sen kuolema on toisen leipä. Näin 
ajatellen voisi olettaa, että saha-
yrittäjillä on edessään vilkas kausi. 
Metsäteollisuuden sahat vähentä-
vät tuotantoaan, vaikka valtiovalta 
patistaa rakentamaan. Muutoin-
kin kevät on varsinkin rahtisahu-

reille vilkasta aikaa.
Piensahateollisuuden 4. valta-

kunnalliset talvisahauspäivät Keu-
ruulla oli nimetty Talvisavut 09 
-tapahtumaksi. Ensimmäinen päi-
vä koostui seminaarista retkeilyi-
neen ja paikallisine näyttelyineen, 
ja toisena päivänä Sahayrittäjät ry 
piti vuosikokoustaan.

Hengen nostatusta 
ennen  kevätsesongin 
alkua
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vostella reppua, vaan sen sisältä-
miä eväitä. Ennustan, että niillä 
pärjää vielä pitkälle. Positiivisesti 
poikkeava retki uusien ja kalliiden 
laitosten kontrastiksi.

Metsänomistajaksi yllättäen tul- 
lut Reijo Lindroos toi raikkaat 
tervehdykset seminaariin Keski-
Suomen Metsänomistajayhdistyk-
sen puolesta. Alan noviisille ensi-
kokemukset myyjäpuolen kanssa 
toimimisesta olivat kuulemma ol-
leet värikkäät. Metsäneuvojan en-
sikommentti kuusimetsässä oli ol-
lut tyly: ”Puita on, mutta tällä het-
kellä väärää lajia”! Kahden vuosi-
kymmenen rupeama metsäasioi-
den parissa oli kirkastanut Reijol-
le sellaisen oivalluksen, että puu 
kasvaa 100 vuotta, mutta puula-
jien hintasuhteet ehtivät sinä ai-
kana vaihdella laidasta laitaan ja 
vuodesta toiseen kuin muoti näy-
teikkunoissa.

Terien paremmuus 
värikkäin puheenaihe
Ainoa asia, josta osallistujien pu-
heet iltaa kohti tuntuivat tiivis-
tyvän, oli eri terien paremmuus 
ja niiden oikea kunnostus. Mikä-
li alaa tunnen, aiheesta saa hyvin 
pienellä kimmokkeella väittelyn 
aikaiseksi aina. Jouduin jättämään 
alan arvostetut yrittäjät vähän kes-
ken pelin ennen juhlaillallista. Il-
massa oli jo aistittavissa sekä tuo-
retta että jäistä sahanpurua.

Viisi vuotta Sahayrittäjät ry:n 
puheenjohtajana toiminut Mark-
ku Solhman Vihdistä katsoi oman 
talkootyönsä järjestön hyväksi 
riittävän. Uuteen vetovastuuseen 
vuosikokous valitsi Eero Koske-
lan Askolasta. Toiminnanjohtaja-
na jatkaa Raimo Etelä. Hänen toi-
mistonsa on TTS:n tiloissa Raja-
mäellä.

Viisi vuotta Sahayrittäjät ry:n puheenjohtajana toiminut rahtisahuri 
Markku Sohlman Vihdistä (puhujapöntössä) ja tmj. Raimo Etelä (vas.)  
tiedostavat kipeästi järjestötyön yleisimmän ongelman: Jäsenmäärä 
pitäisi järjestäytymisastetta parantamalla saada nousuun, jotta jäsen-
maksutuloilla voitaisiin tarjota alan koulutusta tai muita etuja jäsenille. 
Järjestötyö on ajallisesti pois yrittäjä-pj:n ansiotilistä. Osa-aikainen 
tmj. ei kaikkialle ehdi.

ã

Sahayrittäjät ry:n uusi  puheenjohtaja on Eero Koskela Askolasta. 
Tämä monitoimiyrittäjä sahaa järeällä vannesahalla.
ã

Toinen Köminkosken sahan omistajista, Juha Engman (kuvassa), 
käynnisti lauantai-päivänä retkeilijöiden ihmeteltäväksi vanhan, mutta 
rivakasti toimivan veistosahan. ”Kuluneessa repussa voi tunnetusti 
olla hyvät eväät”. Kahdessa kerroksessa toimiva linja sahaa työvuo-
roa kohti noin 2 500 pikkutukkia. Yleisimmän dimensiot ovat 32x100- 
ja 78x100 mm. Raakapuuta ostetaan vuosittain n. 25 000 m3.
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Joustavaa koulutusta 
omista lähtökohdista
 Osallistujia ei rasitettu pitkällä se-
minaariohjelmalla. Esitykset eivät 
nostattaneet savua silmiin, eivätkä 
palaneen käryä puheisiin.

Keuruun kaupunki on yksi met-
säisten työpaikkojen menettäjistä. 
Viime vappuna siellä lopetti toi-
mintansa Mahogan, entinen Tiwi. 
Kaupunginjohtaja Lauri Oino-
nen toivottikin yrittäjät terve-
tulleiksi kokoukseen ja mieluus-
ti jäämään seudulle yrittäjiksi. Ei 
sentään luvannut itse liittyä vielä 
jäseneksi, vaikka haaveili kevyen 
vannesahan ostosta joskus tule-
vaisuudessa.

Pääministeri Matti Vanhanen 
vetäisi pisteet kotiin kotoisella vil-
lapaita-asullaan haalariporukan 
joukossa. Kotiläksyt seminaari-
puhetta varten oli jälleen huolel-
lisesti tehty. Alan ongelmatkin oli-
vat hyvin tiedossa, vaikka valtion 
tuki ei alalle ihmeitä lupaile aivan 
nyt ja heti. Syöttötariffi saa vielä 
odottaa. Joillakin yrittäjillä voi ol-
la mahdollisuus kuljetustukeen ja 
suhdannelainan takaukseen Fin- 
veran kautta. Alaa koskettaa myös  
meneillään oleva valtiovallan  Puu- 
tuoteteollisuuden kilpailukyky-
ohjelma, joka on osa Kansallinen 
metsäohjelma 2015:ttä.

Tulevaa täsmäkoulutusta alalle 
esitteli TTS-koulutuksen Riitta 
Backman, joka käsittääkseni on 
ainakin kaikille järjestäytyneille 
sahayrittäjille entuudestaan tuttu. 
Hän on projektipäällikkö Maaseu-
tu-Pisa-koulutuksessa, joka toteu-
tetaan lyhytkurssimuotoisena. Pi-
lottikurssi starttaa jo tämän vuo-
den lopulla. Varsinainen painopis-
te on suunniteltu vuosille 2010 ja 
2011. Kurssin markkinoinnista ja 
osaamiskartoituksesta vastaa Sa-
hayrittäjät ry, joka on ollut mukana 
myös koulutuksen räätälöinnissä.

Kurssijakso kattaa yhteensä 6 
opintoviikkoa, jotka jakautuvat ai-
heeltaan ja ajaltaan karkeasti kah-
teen kolmen viikon osioon. Toinen 
keskittyy liiketoimintaosaamiseen 
ja toinen tekniseen osaamiseen. 
Jälkimmäinen ei tarkoita sahurin 
arkitaitojen väheksymistä, vaan sa-
haamiseen liittyvien oheistoimin-
tojen hallintaan. Aiheista poimin 

esimerkiksi lajittelun, laatuluokat, 
kuivauksen, jatkojalostuksen ja si-
vutuotteiden hyödyntämisen. Pe-
rusaiheiden lisäksi on monipuoli-
sia valinnaiskursseja.

Parasta koulutusmuodossa on 
se, että kukin voi suorittaa joko 
kokonaisen kurssin tai ainoastaan 
osan siitä tarpeen ja liikenevän 
ajan mukaan.

Yrittäjälle kurssi maksaa kol-
melta ensimmäiseltä viikolta 150 
euroa/vk. Jatkoviikoilta tulee tuk-
kualennusta: ne viikot maksavat 
120-, 105- ja 90 euroa/vk. Täyden 
kurssin loppusummaksi tulee si-
ten 540 euroa.

Koulutuspaikan voi valita mie-
leisestään oppilaitoksesta edellyt-
täen, että osallistujien määrä mah 
dollistaa kunkin kurssin toteutu-
misen.

Oppilaitokset ovat: Sedu Ai-
kuiskoulutus (Tuomarniemi), Ky-
menlaakson ammattikorkeakou-
lu (Kotka), Mikkelin ammattikor-
keakoulun tutkimuskeskus YTI, 
Kainuun ammattiopisto KAO 
(Kajaani) ja Lapin ammattiopisto 
LAO (Rovaniemi).

Vanhassa repussa 
jämäkät eväät
Yksi tapahtuman sykähdyttävim-
mistä osioista oli retkeily Kömin-
kosken sahalle. Rehellisesti sanoen 
laitos näytti ulkoasultaan lähinnä 
hylätyltä, kun se ei ilman retkeilyä 
olisi ollut toiminnassa lauantai-
na. Toinen omistajista, Juha Eng-
man, esitteli historian ja nykyisen 
toiminnan kapasiteetteineen mut-
kattomasti. Saha ostaa vuosittain 
noin 25 000 m³ pikkutukkeja, jois-
ta vajaasärmäistä sahatavaraa syn-
tyy 10 000–11 000 kuutiota. Jopa 
2 500 tukin työvauhti vuoroa koh-
ti kuulosti kovalle, kunnes Eng-
man käynnisti koneet ja antoi ly-
hyen näytteen veistosahan kyvyis-
tä. Koneisto on vanha, mutta ällis-
tyttävän tehokas. Kun se on entis-
aikojen tapaan rakennettu raudas-
ta tinkimättä, sitä ei käytännössä 
lopeta mikään. Ennen taitavat ha-
jota seinät ympäriltä kuin koneet 
niiden sisältä. Kaupungin teolli-
suustontti on osoittautunut maa-
perältään vajoavaksi. Kaikkinensa 
toiminnasta jäi kuva, ettei pidä ar-

Pääministeri puhui seminaarilaisille ymmärrettävästi kuin mies mie-
helle. Taustatyön sirkkelisahauksen historiasta hän oli tehnyt huolelli- 
sesti. Sirkkeleillähän Suomi aikanaan jälleen-rakennettiin. Vanhasten 
suvussakin oli kuulemma ollut puurunkoinen sirkkeli. Ei ihme, että 
”pikainen teräkurssi” näyttelytilassa näytti aidosti kiinnostavan. Tommi 
Laine tiivisti terän jännittämisen niksit. Lisäkysymyksistä päätellen idea 
tuli selväksi, vaikka kunnostustyö on taitolaji viimeisen päälle.
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ÖSTBERG 1-vaiheiset
kanavapuhaltimet IP44.
Vankkarakenteiset teräsrunkoi-
set puhaltimet on tarkoitettu mm.
teollisuus-,maatalous ja toimis-
tokäytöön. Valmistusmaa Ruotsi.
Varastokoot: 
KAP100T tehot 70W 340 m³/h
Ø100 mm putkeen, 94€

KAP125T tehot 72W 440 m³/h
Ø125 mm putkeen, 99€

KAP160T tehot 71W,
500 m³/h

Ø160 mm putkeen, 
hinta vain 105€

KAP 200 T tehot 115W, 780 m³/h,
Ø 200 mm putkeen, 125€

KAP 250 T tehot 115W, 850 m³/h,
Ø 250 mm putkeen. 142€

KAP 315 T tehot 190W, 1300
m³/h, Ø 315mm putkeen, 199 €

Enston 1~ moottorien nopeus-
säätimet kosteantilan pinta-asen-
nukseen. IP44. esim. 
MS 1PRJ virta 0,1---1 A

max. 200 VA moottorille
hinta vain 79€

Muut koot: 400 ja 900VA moottorille

Kotimaiset 1-vaiheiset OLLI
puhallinsäätimet. IP44 esim.
OLLI 10 P max 10 A.

Säätimen asennus ja säätö on todella
helppoa ja selkeää: 
Valitse puhaltimien 
pyörimisnopeus, 
“huoneen” lämpötila 
sekä mimimilämpötila 
Toiminta:
Lämpötilan 
noustessa yli lämpötila-asetuksen
kasvaa puhaltimien pyörimisnopeus. 
Asetusta alemmissa lämpötiloissa pu-
haltimet pyörivät valittua nopeutta.
Puhaltimet pysähtyvät lämpötilan las-
kiessa alle mimimilämpötilan.
Monipuolisemmassa OLLI 10 X mal-
lissa on yllä esitetyn lisäksi: Digitaa-
linen lämpötila näyttö, pyl-
väsnäyttö puhaltimien ohja-
ukselle, maximi- ja minimi 
hälytyslämpötilasäätö sekä 
ohjaus lämmitystä ja 2 tuu-
letusluukkua varten. hinta 399€
Hinnat ALV 0%

Hinta 319 €
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