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Lukljalle
Rautjärven saha oli tyypillinen toisen maailmansodan jälkeisenä aikana syntynyt pienellä pääomalla aloitettu vienti- ja kotimaan sahatavarakauppaa harjoittava sahalaitos. useiden näinä aikoina alkaneiden
sahoj en toiminta p äättyi markkinoiden vakiinnuttua tai taloudellisten
vaikeuksien kasvaessa. parin 'v'uosikymmenen kuluttua niitä olikin
toiminnassa enää vain muutamia.
Rautjärven sahasta on enää muisto jäljellä. Sukupolvien vaihtuessa
muistitietokin katoaa nopeasti. sillä paikalla, iossa saha sijaitsi, kasvaa nykyisin tiheä nuori metsä. Uusi sukupolvi tuskin tietää siellä joskus harjoitetun sahaustoimintaa.
olen kerännyt tähän kirjaan entisestä Rautjärven sahasta vielä tallella olevaa aineistoa sekäjo sahan toiminta-aikana muistiin merkitsemiäni tapahtumia ja eri henkilöiden kertomuksia. Lisåiksi olen haasta_
teilut sahan entisiä työntekijöitä. He ovat auliisti kertoneet omista ko_
kemuksistaan, mieleenpainuneista tapahtumista ja henkilöistä. En ole
py'kinyt tekemään kirjasta historianteosta, vaan olen y,rittänyt luoda
sen ajan kuvan Rautjärven sahasta, sen ihmisistä, työstä, vaikeuksista

ja iloista.
Kiitän kaikkia Rautjärven sahan entisiä työntekijöitä, työnjohtoa,
toimihenkilöitä, naapureita ja ]cylien asukkaita siitä tuesta ja a\,,usta,
jota olen saanut tehdessäni tätä kirjaa. Kiitos siitä työpanoksesta,ionka te kaikki yhdessä olette sahateolrisuutemme hyväksi aikanaan tehneet.

Lappeenrannassa 9. 12. 1986
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SAHA PtrRIJSTETAAN

Walde Sari,o (1BBB - 1952)
Rautj ciru en s ahan p etustaj a

Toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakentamisen aika sekä luovutetuille alueille jääneiden sahojen toiminnan jatkaminen aiheuttivat
lukuisia uusien sahojen perustamisia eri puolille Suomea. Näiden jälleenrakennettujen sahojen joukkoon kuuluivat Kaakkois-Suomessa
tunnetuh liikemies Walde Sarion sahat. Kun hänen Lumivaaran pitäjässä omistamansa Akkaharjun saha jäi luor,utetulle alueelle, hän rakensi sahan Vihtariin. Kovin kauan hän ei kuitenkaan tätä sahaa pitän5rt, vaan osti Miettilän sahan Rautjärven pitäjästä. Heti tämän jålkeen
hän alkoi suunnitella uuden sahan rakentamista Rautjärven pohjoisrannalle, jonne uusi saharakennus valmistuikin vuonna 1947. Walde
Sarion yhtiökumppaneista mainittakoon juoksijakuninkaamme Paavo
Nurmi ja puutavaraliikemies Väinö Lappalainen.
Sahaustoiminta oli aloitettu pienellä pääomalla. Jatkuvasti kamppailtiinkin käyttöpääoman niukkuuden kanssa. Se luottavainen mieliala, mikä sahan työväen keskuudessa oli rahapulassa olevaa yhtiötä
kohtaan ilmenee tehdyistä haastatteluista:
Tauno Jäppinen muisteli, että kuukauden palkatkin saattoivat olla
osaksi maksamatta. Vain osalle väkeä riitti rahaa. "Muistan hywin, kun
Sario tuli ja piti puheen: "Pojat, kyllä se vielä korjaantuu..."
- Ja korjaantuihan se."
"Eihän se alku oikein hauskaa ollut. Mutta, kun oltiin elämäniloisia
ja uskottiin tulevaisuuteen, niin siinähän se meni", muisteli Tauno sahan alkuaikojen vaikeuksia. "Usein raamit löivät tyhjää, kun sahattavia
tukkeja vasta järven yli ajettiin. Kerrankin puut olivat aivan lopussa.
Silloin miehissä lähdettiin Oinosen Hugon metsåän. Porukalla kaadettiin kolme hevoskuormallista puita. Ne pantiin rekiin, ajettiin sahalle
ja ruvettiin taas sahaamaan."
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Rautj ciruen saha manraskuussa
1955.

OMISTAJAT VAIHTI]VAT
Heikentyneen terveytensä ja taloudellisten vaikeuksien johdosta Sario
myi r,rronna 1950 sahan Neuvostoliiton omistamalle Silvana Osakeyh-

tiölle.
Neuvostoliittolaiset omistivat Suomessa neljä sahalaitosta: Haukivuoren, Uimaharjun, H;rrymsalmen ja Rautjäwen sahan. 195O-lu"ulla
he halusivat luopua Suomessa olevista sahalaitoksistaan. Pitkällisten
neuvottelujen jälkeen Enso-Gutzeit Osakeyhtiö osti vuonna 1955 mainitut sahalaitokset ja mla Hyrynsalmen sahan Oulu Osakeyhtiölle.
Haukir,rroren sahasta muodostettiin oma yhtiö. Vain Uimaharjun ja
Rautjärven saha jäivät Enson haltuun. Nämä sahat toimivat muutamia
r.rrosia Aunuksen Puuliike Osakeyhtiö -nimisinä. Tämä kauppanimi
kuului alunperin yhtiön omistamille Suojärwen sahoille. Nimeä ei oltu
poistettu kaupparekisteristä, vaikka sahat olivatkin jääneet luovutetulle alueelle.
Saha toimi Aunuksen Puuliike Osakeyhtiö Rautjärven saha -nimisenä r,'uoteen 1962 saakka, jolloin Aunuksen Puuliike sulautui Enso-Gutzeit Osakeyhtiöön. Sen jälkeen saha oli ensin hallinnollisesti alistettu
Tainionkosken ja myöhemmin Kaukopään tehtaisiin. Telcrillisesti se
10

kuului Enso -Gutzeit osakeyhtiön sahoj en isännöitsij än vastuualue
seen. Hänen toimipaikkansa oli Kotkassa.
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MAA-AtUE
saha oli rakennettu Rautjärven kunnassa olevan Rautjärven pohjoisrannalle. Alueen jakoi kahtia $röreäIammesta Rautjärveen laskeva
Jaakkimajoki siten, että teollisuusarue sijaitsi Kokkolan kylän ja asuntoalue viimolan kyliin puoleila. Teollisuusalueelle oli rakennetiu Imat_
ralta savonlinnaan menevältä radalta oma noin g00 metrin pituinen
pistoraide. Enson omistamia henkilökunnan asuntoj a oli virkailij
ain
talo, Leporanta ja Tonttila viimoran kylässä, Mökki Kokkolan kylässä
ja Tulilampi aseman seudulla.
Teollisuusalue oli pieni ja ahdas. Niinpä pistorata-alueellekin radan
kummallekin puolen oli rakennettu tapulirivi. valtion rautateiden liikennemääräysten mukaan niiden piti olla määrät5m matkan päässä radasta. Tapulien takasir,u ulottui puolen metrin päähän naapurin rajasta, mikä aiheuttikin silloin tälröin neuvotteluja ja tulkintoja "rakenta_
misesta 5 metriä liihemmdksi naapurin rajaa..." Mainittakoån, että eräs
kuureista oli rakennettu siten, että osa siitä oli jopa urho Joron maalla.
Enson aikana vieraalla maalla oleva kuurin osa purettiin. Herastuomari Eino Tiussalta oli r,uolcattu viiden metrin ler,yiset varastoalueet sekä Kokkolan yksityistien että rautatien varrelta. Asuntoalueen likaviemäri oli johdettu naapurin maalle. Näihin sopimuksiinjalukuisiin tila_
kauppoihin oli sidottu aitoj en kunnossapitovelvollisuuksia, siihkönj akelua, sähkön my'yntihinnan alennuksia, teiden aurauksia, vuotuisia
polttopuiden toimituksia ym. rasitteita.

SANXÖiI OSUUS SAHAN TOIMINNASSA
Erittäin huomattavaa osaa sahan perustamisessa esitti käyttövoiman
hankkiminen. on huomattava, että låhipaikkakunnalla ei siihen aikaan
vielä ollut sähköä. Lupaamalla viimolan ja Kokkolan kyläläisille säh_

köä sahan muuntajasta saatiin maakaupat synfirmään sekävesialueen
käyttöoikeus sahatukkien varastopaikaksi.
Sahalla oli oma 315 KVA siemens -muuntaja ylijännitesuojineen,
ia
saha j akoi sähköä viimolan j a Kokkolan
Miin. virta j aettiin kuluttajille
joko heidän omia tai sahan sähkölinjoja pitkin. Koska ne olivat
sodan
jälkeisen johdinpulan aikana rakennettqia,
ne
myöhemmin
iouduttiin
uusimaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisiksi. Linjoja oli tehty
erilaisista materiaaleista, iopa rautalangoista, ia eräästä paikasta löytyi piikkilankaakin j ohtimena.
Muuntaja oli pieni, linjat heikkojaja metsäkohdissa sähkölinian au-
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kot olivat liian kapeat. Maanviljelijöiden puintiaikana oli sahausta
so_
viteltava siten, ettei sen huippu ja puintityö sattunut samanaikaisesti.
silloin olisivat pysähtyneet sahan tukkitransportit j a maanvili etijöiden
puimakoneet. Talvella oli monia hankaluuksia kovina pakkåsaikoina,
jolloin sahatukit olivat jäässä ja kylillä oli kova siiht<onl-ututus.
Kun
sähköstä maksettiin korkeimman kulutushuipun mukaan,
oli talvella
tehtävä jatkuvaa "päivystysjuoksua" muuntajalre huippua
tarkastamaan. Jos se läheni lukemaa 147, niin silloin oli lasketiava jonkin
ko_
neen kuormaa. Muuten olisimme saaneet kärsiä hetkenisen
huipun
noususta r,uosikausia. vuorokauden vaarallisin aika talvella
oli kello
7.00-B'30 välinen aika. sen jälkeen kylien valojen käyttö pieneni,
sahan koneiden rasvat olivat lämmenneet ja päivällä ulkoilmän
lämpöti_
la_n nouseminen oli parantanut sahanterien leikkauskykyä,
i olloin sähkön kuormitus alkoi pienentyä.
Alkuaikoina, kun Rautjärven sähköosuuskunnan liqiat kulkivat
suurien metsäalueiden läpi, kaatui suojasäiden aikana runsaasti puita
linjojen päälle. silloin syntyi sahan kannalta ikäviä
siihkökatkojä.
Kun omia sähkölinjoja uusittiin ja Rautjärven siihköosuuskunta
kehitti j atkuvasti siihkör{ akelujärj estelmiään, vähenivät r,,osien
kulues_
sa sähköhäiriöt huomattavasti.
sahan såihköasioita hoiti "konemestari" Edvard Nurhonen.
vuodesta 1 9 5 6 valvonta siirbyi rainionkosken vesivoimalaitokselle.

Yksi, Rautjciruen uedenpi,nnan
Iaskemi,sen ai,heuttami,a kokoontumi,si,a tapahtui, Heli,seucinj o en

suulla oleaan i,son ki,aen luona.
Tei,mme si,lloin ki,ueen merki,n,
johon saakka ueden pinta oli laskun ai,kana alentunut. Kuuassarn?ne merkin teki.jcit Vilho
Möhkö ja Ecluard, Nurhonen sekci
todi,staji,na, herastuomari Ei,no

Tiussa

ja

kunnanhalli,tuksen

puheen'j ohtaj a Unto Si,i,tonen.

VESIALIJE
,lÖ

Sahalla ei ollut omaa vesialuetta. Sahatukit varastoitiin sahan edustalla järvessä noin 12 hehtaarin suuruisell3 alueella. Suurin osa oli Kok-

kolan, pieni osa Pirholan ja kirkonkylän kalastuskuntien vesialueilla.
Korvaukseksi Kokkolan kylälle ja erääIle Viimolan talolle toimitettiin
sähköä sahan muuntajasta kulutushintaan. Tästä johtuen saha oli Kokkolan kylän kanssa melko läheisessä yhteistoiminnassa.
Vesialue oli erittäin matala, puolesta kolmeen metriä. Varsinkin keski- ja loppukesällä veden vähyys haittasi tuotantoa. Suurimmat tukit
oli silloin vedettävä "pohjia pitkin" eikä suomustusta voinut suorittaa
aivan sahan lähetflwillä. Toisaalta hukkupuiden eli uppojen ja pylkkien nosto oli helppoa.
Erittäin suurta vaikeutta aiheutti maanvilelijöiden r,uonna 1963
suorittama Heliseväjoen perkaus ja Rautjärven laskeminen. Vajaan viikon aikana vesi laski järvessä ylärajastaan noin 70 cm. Tukkikuljetin
jäi kuMlle. Puiden siiftämiseksi transportille oli kaivettava lapiolla
oja, jota pitkin tukit vedettiin miesvoimin sahalle. Näin yllättäen s}'ntynyt tilanne oli sahan kannalta hankala. Sahaustoiminta uhkasi pysähtyä. Kun Ensolla ei ollut Rautjärveen vesioikeutta, oli puhevaltamme
rajoitettua. Synt5meessä tilanteessa oli vältettävä avointa riitaa jajyrkkiä otteita. Sen r,uoksi pyrittiin vetoamaan yhteiseen etuun ja vesioikeuden omistajien taloudelliseen ajatteluun. Asiasta käytiin useita virallisia ja epävirallisia neuvotteluja. Koska järven pinnan korkeusmerkintää ei ollut kartoissa, tehtiin sopuratkaisu: rakennettiin järven ja
joen liitt;,rnään maavalli. Siihen jätettiin aukko, johon laitettiin puomit
hidastamaan veden virtausta.
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Raaka-aine
Enson metsäosasto toimitti sahan tarvitseman raaka-aineen. se hankittiin Rautjärven, Ruokolahden ja Simpeleen kuntien alueelta. Lisäksi
pienempiä eriä toimitettiin Imatran, punkaharjun ja parikkalan aluei_
den leimikoista. Raaka-aineen toimittaminen sahalle olijoustavaa, sil_
lä metsäosaston piirityönjohtajalla oli toimisto sahan konttorin kanssa samassa rakennuksessa ja lisäksi hän asui sahan asuntoalueella.
Esimerkkinä mainittakoon, että piirityönj ohtaj a Heikki Nenonen lienee ollut ensimmäisiä ellei ensimmäinen, ioka esimiehiltään luvan
saatuaan alkoi Enson metsäosastolla suorittaa laajassa mitassa tukkien laatuluokittelua. Muualla vielä harvinainen sahatukkien laatula_
jittelu suoritettiin siten, että metsästä heikkolaatuiset tukit lähetettiin
suoraan Kaukopään tehtaille ja paremmat tukit sahalle. sahalle eksyneet huonot yksilöt toimitettiin kuorimakoneella suoritetun lajittelun
älkeen myös selluloosatehtaalle. Näillä metsäosaston kanssa suorite_
tuilla j ärj e stelyillä oli huomattava merkitys sahaustulokse en. Talvisin
metsäneuvos wilho Roitto kävi tarkastamassa sahan jäävarastolle
ajettujen tukkien laatua ja työn suoritusta.

j

Tukkivarasto
sahan toiminnassa pyrittiin siihen, että vanha tukkivarasto tulisi vuoden loppuun mennessä sahatuksi ja mahdollisimman lähellä r,uodenvaihdetta aloitettaisiin uusien puiden sahaaminen. uusien puiclen ajaminen metsästä aloitettiin melko säännöllisesti joulukuussa ja suurin
osa r.rroden raaka-aineesta saatiin ajetuksi kelirikkoon mennessä. Kesäajoon jäi noin neljännes ja se py'rittiin saamaan metsästä sahanvesivarastoon kesä-heinäkuun vaihteeseen mennessä.
Avovedestä sahaus päästiin keväisin aloittamaan vapun tienoilla ja
syksyisin j ärui jäätyi useimmiten pyhäinmiesten ja j oulukuun alkupäivien välisenä aikana.

Alkuaikoina tukit sahattiin kuoripäällisinä. vuonna 19b9 sahalle
hankittiin veikko III -kuorimakone. Kuorimakoneen yhteyteen rakennettiin miesvoimalla toimiva tukkien lajittelulaitos. Enson sahoilla se
lienee ollut r,uosikausia ensimmåinen. Sahausta varten tukkien lajitteleminen tuumaluokkiin tapahtui tukkipasongin alkupäässä ja nostoa
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varten tuulilajittelulla. Kuorimakoneen käyttöönoton j älkeen tukit lajiteltiin tukkilajittelijalla ja nostoa varten suoritettiin ennen kuorimista
karkea tuulilajittelu. Tukinnosto pyrittiin aloittamaan elo-syyskuun
vaihteessa j a saamaan päätökseen lokakuun 1 - I 5 päivien välisenä aikana, jolloin "rantojen keräämiseen" ja hukkupuiden nostamiseen jäi
noin kuukausi ennen järven jääfl'rnistä - tänä aikana oli saatava vielä
puomitkin nostetuksi. Hukkuja nostettiin r,uosittain noin 5000 - 10000
kpl.
Tässä yhteydessä on muistettava, että tukkivaraston työ sellaisilla
sahoilla, joilla ei ollut lämminvesiallasta, joilta puuttui koneellinen
tukkilajittelu ja jotka kesäisin toimivat vesisahoina sekä talvisin maasahoina, oli rospuuton aikoina erittäin raskasta' Varsinkin keväällä,
kun järvellä jään päällä oli vettä polveen saakka, ei moottoriajoneuvoilla päässyt lähelle transportin alkupäätä. Rannalla transpoftin pään
luona oli jo sulaa ja pehmeätä kuorisohjoa kasapäin. Koko ajan "viimeistä tukkia vietiin" raameihin ja hevoset vetivät tukkeja kailcn voimin. Miehet auttoivat reen pankoista sen kuin jaksoivat. Tukkimiehet
työsuorituksia.
.j a työnj ohto tekivät uskomattomia
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Tukkisiirtimien kesä- ja talvijärjestelyt
Kesä1lä sahaus tapahtui vedestä (vesisaha)

vella jään pää1tä

ja ta1-

(rnaasaha)

inteät tukklsiirtimet
talveksi asennettavat tukkisiirtimen jatkot
!muistista pilrrettynä)

ki

Ukot

Ukkojen ar,'r-rlla vesivarasto pidettiin paikoillaan. Niitä oli laitettu vesivaraston reunoille noin 50 - 60 metrin välimatkoin. ukkojen kiinnitysankkureiksi hankittiin 1-2 m3:n suumisia kiviä, joita löy'tyi Pellisen ja
Luumin rannoilta. vuosina 1956-1957 uusittiin noin parilg.rnmentä
ukkoa. Työtä varten rakennettiin vahva kivireki, jolla Teppo, sahan våkivahva hevonen, kevättalvella kiskoi kivet paikoilleen. Sen aikaisille
lähitienoon traktoreille tehtävä oli ylivoimainen.
Kun ankkurikivi oli ajettu paikalleen, hakattiin siihen kiviporalla reikä, johon lenkki kiinnitettiin. ukon latvapäähän laitettiin vastalenkki.
Nämä lenkit yhdistettiin kettingillä siten, että ukon twipääjäi sopivasti veden pinnan yläpuolelle. Tähän tukin fiiosaan tehtiin reikä, johon
varastopuomi sidottiin. Ukon kumpikin pää var-r-rstettiin vielä metallirenkaalla eli pannalla. Näin estettiin ukkopuun lohkeaminen reikien
kohdilta. Ukkopuiksi valittiin vahvimmat kuuset sahatukkien j oukosta.

Keväällä jäiden heikennlttyä raskaat ja osaksi auringon lämmittämät kivet painuivat jään läpi pohjaan. Näin ne asettuivat omille paikoilleen ennen kuin jäät lähtivät. Hprn rakennetun ukon ikä oli vuosik5rmmeniä. onni Roininen ja Emil Karjalainen rakensivat ukot ja sepäntyöt teki Edvard Nurhonen.

syksyllä ennen järwienjääsrmistä sahattiin kaikki pieni- ja suuriläpimittaiset tukit avovedestä ennen kuin järwi jäätyi. Jäljelle jääneet 7-9
tuuman läpimittaiset puut nostettiin vinssin ar,'ulla kasoihin rantralle.
Kasapuilla turvattiin sahan kälnti sinä aikana, jolloin järvi oli jäässä,
mutta jää oli vielä liian heikko tukkiautoja kantamaan. Jos tukkityö kevääIlä oli raskasta, niin syksyllä se oli lisäksi vaarallista.

Saha
Saha oli rakennettu sodanjälkeisen materiaalipulan aikana. Koneita

oli

hankittu huutokaupoista, romuvarastoista tai tehty itse. Saharakennus
oli puinen.

I oli Aura 24", iskunpituus 450 mm, 310 r/min. Se oli joskus ollut tulipalossa. Sen u-roksi siltä oli omia niksejä, joilla se saatiin
Kehäsaha

kulkemaan tehokkaasti.
Kehäsaha II oli Sulo 24", iskunpituus 400 mm, 320 r/min, kaksikiertokankinen. Kehä oli kerätty Neuvostoliiton hylkäämistä sotakorvausraamien osista.

Molempien raamien tehoa nostettiin useita kertoja joko välityksiä
muuttamalla tai parantamalla valssin vetokykyä valamalla lyi.iyä ylä18
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RAUTJÄRVEN SAHA
1

ruKINNOSTOKULJETIN

E

RASVAHUONE

2 KEHYSSAHA
3 SÄRMÄYSSAHA
4 RIMAHAKKURI
5 HAKESEULA
6 PURUSIILOT
7 HAKESIILOT

9

ALAK. NAISTEN RUOKAHUONE
1O ALAK. MIESTEN RUOKAHUONE

porttien lisäpainoksi. Näin näillä kotitarvesahoiksi rakennetuilla kehillä saar,utettiin lähes vanhempien vientisahakehien tuotantolukuja.
Miesten ammattitaitoa kuvaa sekin, että samoilla liukulaakereilla
ajettiin 13 ja 14 r,uotta fyllejä vain välillä nostaen.
Särmäsaha oli Lahden Rautateollisuuden valmistama, b x 12", 1 AK
2 umpivalssinen. Sen syöttönopeus oli nostettu 60 metristä noin gb120 metriin.
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Li,i,an suuret Puut joudutti'in
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Hakku oli Karhula s-1, 3-teräinen. seula oli valmistettu itse. varahakkuna oli ns. rimahakku'
sahan siirtolaitteet uusittiin \uonna 1956 Hietasen sahalta hankituista vanhoista osista.
Kuormauspöytä oli vippapöytämallia väli- ja pääkuormauspaikkoi
neen. Latvakaapan ja välikuormaajan välissä oli Ky-5:n käsittelylaitteet.
Kehäsaha I oli pelkkasaha ja II jakokehä, jossa pelkka hajoitettiin
lankuiksi tai soiroiksi ja laudoiksi. Molemmilla kehäsahoillavoitiin samanaikaisesti sahata tuppeen eli hajoittaa sahatukki ilman pelkkasahausta. Silkrin jokaisen sahatun kappaleen särmäys tapahtui särmäsahalla tai varastoitiin särmäämättöminä (koir.'ut, venelaudat). sahatukit, joiden läpimitta oli 6 - 7 tuumaan, sahattiin aina tuppeen. Jakokehäilii oli apuiahuri, joka siirsi sahatun tavaran särmäsahan sir''Lrsiittimelle ja laittoi pinnat hakekuljettimelle.
Kaikki sahasta tuleva tavara meni särmäyspöydän kautta lajittelupöydälle. siinä tavara lajiteltiin, merkittiin pituusnumero sekä suorii"tiiin tywi- j a latvakaappaus eli tasaus. Latvakaap an j äIkeen sah atavara j outui menemäån sinistymistä estävän Ky-5-kyllästysainesuihkun
läpi kuormausPöYdälle.
sahatavaravaunuja oli kahta kokoa: leveitäja kapeita. Leveåt vaunut
liikkuivat ylätarhalla ja ne olivat \.R:n raideleveydelle rakennetut. Kapeat vaunut liikkuivat alatarhalla, ja niiden raideleveys oli puolet\rR:n
raideleveydestä.
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Laji.ttelu- ja kuot-mauspöytlcit.
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vuosituotanto oli 3000 standarttia yhtä vuoroa sahaten ja kahta \.uoroa sahaten noin 5000-6000 standarttia r,uodessa. Kun saha oli EnsoGutzeitin, se kävi yleensä yhtä r.uoroa. Raaka-ainetta tarvittiin silloin
noin 650 000 kuutiojalkaa. se hankittiin sahan liihiympäristöstä ja se
oli melko h}ruälaatuista. Entisten kaskimaiden puille oti tyypitttta ruivien oksien runsaus. Autokuljetuksen ansiosta raaka-aine oli ns. pihkapuuta. sekä tämän että kehien lyhyen syötön vuoksi sahatavara oli
kuir,r-rttuaan puhdasta ja kaunista. Niinpä sahan tuotteita lähetettiinkin
vaativille ostajille, varsinkin Belgiaan.
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1 SAHA
2 KONTIORI \I
3 PAJA
4 HUUNTAJA
5 KUORIHAKONE \
6 TALLI
\
? PUUKUURI
8- 9 KUUREJA
\I
1O

PALOKALUSTOVAJA

11-12 PALOKAIVOJA

13 KUURI
\
14 VIRKAILIJATALO I
15 AUTOTALLIT
16 TONTTILA
17 HOKKI
18 PALOPUHPPUASIHA
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= SAHA-ALUIEN RAJA
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Lautatarha
Tuoreen puutavaran käsittely
Lautatarhalla työt tehtiin alkuaikana käsin karkkoamalla, jolloin tarvittiin naveja, vippoja, kantotyynyjä jne. Tapulien eli karkkojen koko
oli 18 x 24 jalkaa ja niitä oli 250 kpl. Ennen kuin sahatavara karkottiin,
kärrääjät purkivat sen vaunuista pohjien viereen maahan tai pinkkasivat tapulin viereen asetetuille pukeille. Tämän jälkeen tapahtui karkkoaminen. T!öryhmän muodosti kaksi miestä. Heitä kutsuttiin taaplaajiksi ja myöhempinä aikoina karkkoojiksi. Kun karkko nousi sen
verran korkeaksi, ettei alamies eli vippari enää saanut sahatavaran
päätä ylämiehelle, rakennettiin välilava. TäIlä lavalla seisoi kolmas
mies, joka vippoja eli naveja apuna käyttäen navi eli vippasi tavaran
ylämiehelle. Koir,'uisen navin vippapäässä oli vanhoista sahanteristå
tehdyt piikit liukkaan sahatavaran luistamisen estämiseksi.
Vuonna 1957 siirryttiin konekarkkoamiseen. Silloin saatiin Kotkasta
kaksi entistä Hovinsaaren sahan kiramoa ja myöhemmin Norjan sahalta rautakiramo. Alatarhalla kiramojen käyttöönottaminen oli helppoa.
Se vaati vain kiskotuksen muuttamisen. Mutta radanvarsitarhalla olivatkin jo omat vaikeutensa. Samalla radalla kulkivat valtion veturit ja
rautatievaunut sekä sahan omat sahatavaravaunut j a karkkoamiskone; kaikkien näiden tuli noudattaa \rR:n liikenne- ja turvallisuusmääräyksiä. Töiden j ohtaminen vaati suurta j ärj estelykylcyä.

Alatarha uuonna 1959.
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Radanuarsi,tarha,n ki,ramon
si,i,rtouaunu eli ponni (1). Ponni.n pcicillci umpikumipUörillci
uanttstettu si,irtoalusta (2), j oll,cr,
ki,ramo (3) u,latarhaltct, sii,nettidn rata-alueelle. TciILci siirtou aunug hdi,s telmcillci ki,ramo ku|jetetti.i.n tapulin el'i, karkon kohdalle.

Koneen sii,rtcimi,seksi, tapulin si,uulle tatvi,tti,in U-raudasta ual-

mi,stettu i,rtopukki (4). Sen toi,nen pcici laitettiin tatpuli,n reunalle ja jalkaosa ponni,n ui.erelle
siten, ettci ki,ramo sii,rtou aunui,neen uoitiin sii,rtcici pukille. Tcimcin jcilkeen ponni, oli si,iryettciu ci rad,allo tap ahtuu an lii.kent een
ti elt ci sy rj cirai,te elle.

tA

L.r

1-A-T'
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Radanvarsitarhalla konekarkkoaminen aiheuttikin erikoisratkaisuja. Kiramo siirrettiin tapulilta toiselle samanaikaisesti kahdella siirtovaunulla ja irtopukilla. Siirtovaiheen aikana kone saattoi olla 12 pyörän eli kuuden akselin päällä. Tätä monimutkaistajärjestelmää ei olisi
tarvittu, jos tapulien pohjat olisivat olleet korkeammat ja radan sekä
tapulin välinen maa olisi ollut tasainen, mutta se oli ratapenkkaa.
Kun koneiden siirto radan varrella vaati paljon siirtotöitä, oli samaan karkkoon tulevaa tavaraa varattava useampia lasteja samalla
keftaa karkottavaksi. Sen r,'uoksi radanvarrelle varastointiinkin sellaista sahatavaraa, jota sahauksesta tuli mnsaasti jajoiden käsitteleminen
lastauksen aikana olisi alatarhalla vaatinut aikaa (esim. kapeat laudat).
Karkottaessa kiramolla työryhmän muodosti kolme miestä. Alhaalla
oli yksi ja tapulin päällä kaksi miestä. Alamies vippasi, navi, lettasi tai
mitä sanaa siitä kulloinkin käytettiin, tavaraa kouluille. Samalla hän
laski pitkää ja lyhfitä laakilukua, sillä lyhyeen laakiin ei voinut laittaa
ylipitkiä kappaleita. Tapulin koko oli 18 x 24 jalkaa, edellinen oli rima
eli lyhyt laaki ja jälkimmäinen pitkä. Edellisessä oli normaalisti 12 sahatavarakappaletta rimoina, ja pitkässä laakissa kappaletiheys riippui
sahatavaran leveydestä sekä eräissä tapauksissa myös sen paksuudesta. Lisäksi alamies seurasi reunapuiden lankeamista eli lukumäärää
lastissa. Reunapuiden pituudessa sai olla vain yhden jalan eroja eli

heittoja.

24

arau aunu si,i,t"retti,i,n ki,ramon uiereen. Koneen nauiraudat (1) ued,etti,in kiinni Lasti.in
(3) ja poistettiin koneen puoleiset tolpat (2). Karkon (4) puolei,s elle siuulle lai,tetti,i,n kcisiuatyet
(5) pai,koi,lleen.
S o,hatau

Leveiden sahatavaroiden tapit eli reunoihin saakka ulottuvat rimalaakin kappaleet sekä reunapuiden päät r,uorattiin. Tällä tavoin estettiin arvokkaiden tavaroiden päiden halkeaminen ja tummuminen. Yhteen tapulin kulmaukseen tehtiin karhunreikä eli turvallisuusaukko,
josta pääsi nousemaan tapulille. Eräillä sahoilla tätä aukkoa kutsuttiin
tapulipoliisin aukoksi. Tapulipoliisiksi sanottiin henkilöä, joka oikoi
tapulin kulmatja tapit, laski laakilur,ut, merkitsitäytt;'rnis- jakattamispäivämäärät tapulin kylkeen. Rautjärven sahalla tämä tehtävä kuului
karkkoojien työhön.
Kevdisin, ennen lastauskauden alkamista, saattoi varasto täytLyä, ja
vapaista pohjista syntyr pula. Silloin tapuleita jouduttiin nostamaan
korkeammiksi kuin tavallisesti tai tehtiin toisten tapulien taakse ns.
kantopohja. Tapulin nostaminen koneella tapahtui siten, että tapulin
normaalikorkeudelle tehtiin hylly eli tapulia vedettiin sisäänpäin noin
3-4 jalkaa. Tältä tasanteelta toinen ylämiehistä vippasi tavaran ylämiehelle niin kuin normaalissakin käsintaaplauksessa. Tällä tavoin
voitiin tapulia nostaa 1-4 metriä normaalia korkeammaksi. Koneella
tehdyn tapulin korkeus oli noin seitsemän metriä ja käsin taaplattaessa siitä tuli kolmen-neljän metrin korkuinen. Kuivuessaan tapuli laskeutui noin 7- 12 tuumaa tai enemmän.
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Karkkoami.nen
1 Tapuli,n pohjan tolpat
2 Niskaset
3 Pitkcilaaki
4 Rima- eli lyhytlau,ki.
5 Si,uureunat
6 Tapi.t (kaikki ri,maloaki,n
s ahatau arakapp aleet, j oiden

4
3
2
1

cicit meneu cit ta,puli,n
reumall,e saakka)

1t

7 Tuuliaukko (tapulin
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keskelle

j citettg leu ecihkö aukko)
Tapulin pohjan koko 18x24
jalkaa
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TAPULIEN KATTOMALLIT

Her j

akatto

Lippakatto
I

2

3

4

Varpaat

Nutikat ja niskaset
Kattolaudat

Side- eli painolaudat

Tapulien täytytffä ne katettiin. Kattotyyppinä oli harjakatto mutta
poikkeustapauksissa tehtiin lippakatto. Kattolautoina käytettiin 1 2 jalan pituisia 7/B x 4" utskott-lautoja. Yhteen kattoon tarwittiin lautoja
noin 0,7 standarttia. Kattolautojen ikä oli keskimäärin viisi r,uotta. Kattojen purkaminen oli suoritettava tapseittain pudottamalla ja matalista tapuleista vetämällä tai kantamalla.
Kehitys kuki ete enpäin. Vähitellen lautatarhoilla siinlttiin sahatavaran trukkikäsittel55m. Rautj ärven sahallekin hankittiin pienien saho jen tarpeisiin suunniteltu trukki. Se oli rakennettu Fordson Majortraktorin alustalle, valmistaj ana Orasr.rron Konepaj a Haminassa. Sen
nostokorkeus oli noin viisi metriä ja nostoteho 2000 kg. Sillä pystyttiin
käsittelemään noin 0,6 standartin tuoreita ja noin I standartin suuruisia kuivia sahatavaraeriä. Alatarha ja Joron kanalan lähettyvillä oleva
kangas rakennettiin tmkkitarhaksi. Myös radanvarsit arhaa ryhdyttiin
vähitellen muuttamaan trukkiliikenteelle sopivaksi. Sydäntavarat sekä
osa sil'ulaudoista rimoitettiin sahan kuormauspöydän luona trukkipaketeiksi, jotka täyb5rttyään siirrettiin tarhalle kuir,rrmaan. Enää vain
utskott-laadutja eräät kapeat laudat karkottiin koneilla radan varrelle.
Trukin tulo r,rronna 1963 muutti koko toiminnan sahalla. Siitä alkoi
uusi kehityksen kausi. Vaikka työ oli edelleen raskasta ja voimia kysyvää, saatiin kuitenkin kaikkein raskaimmatja ikävimmät työvaiheet vähitellen poistetuiksi.
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Lattatapuli

Lattatapuliksi kutsuttiin karkko a, j oss a kaikki sahatavarakappale et
oli karkottu lappeelleen. Puhekielessä työtapa ilmaistiin sanomalla:
"taaplataan latilleen". Tämä oli tavanomainen karkkoamistapa.

] ATTÄTÅPfL]

Kanttitapuli

KÅN'ITI

IlPUI,I

Välirimatapuli

Kanttitapulissa rimalaaki - harvemmin pitkä laaki - oli karkottu
kantilleen eli rimakappaleet käännetty syrjälleen. Tätä karkkoamistapaa käytettiin eräissä tapauksissa paksujen, leveiden ja arvokkaiden
sahatavaroiden karkkoamisessa. Sellaisia tapauksia olivat:
enää kylmien ilmojen r,'uosi voinut sahatavaraa
- alkutalvi, jolloin eisinist5rmissienen
leviämistä vastaan ja oli odotetlcyllästää eli kastella
tavissa, että vesi-, räntä- ja lumisateet yhdessä pakkasten ja lämpimien
ilmavaihteluj en kanssa saattoivat lattatapuleissa aiheuttaa sahatavan
laadulle sinisffmisvikoj a.
- varastoitaessa leveitä ja paksuja laatuja, joita sahattiin harvoin tai
joita syntyi alaskanttauksen eli kavennuksen yhteydessä. Tapuli joutui
olemaan avoinna kuukausia.
- tarve saada nopeasti tavara kuivumaan.
Haittapuolena tämänlaatuisessa karkkoamisessa oli se, että tapuliin
mahtui paljon vähemmän tavaraa kuin normaalisti tehtyyrr karkkoon.
Lisäksi kuir,'umisen aikana kantillaan olevat tavarat helposti kieroontuivat.

Leveät ja arwokkaat 2
-3" paksutja B" tai leveämmätu/s sekä 11" V:a
laadut karkottiin 2x3" välirimojen kanssa. Laudoista 7" ja leveämmät
u/s laadut karkottiin särmäsahauksesta saaduilla rimoilla. Myös kapeammat ja erittäin arvokkaat oksattomat laudat karkottiin välirimojen
kanssa samoin kuin trukki- ja kuuripinkat.

Muita karkkoamistapoja

Ellei sinistymisvaaraa ollut odotettavissa, niin tuoreita utskott- ja
seksta- lautatavaroita karkottiin joskus laittamalla pitkään laakiin

2

-

3 kpl lautoja päällekkäin. silloin haluttiin joko nopeuttaa työtä tai saada mahtumaan tapuliin enemmån tavaraa.

Kuiva tavara karkottiin miltei aina käyttäen tapseja eli kahta, neljää
tai useampia kappaleita päällekkäin. vilkkaan lastauskauden aikana
keftyi purettujen tapuleiden kattolautoja niin paljon, että niitå ori varastoitava tapuleihin. Muuten kattolautakasoja olisi ollut vähän joka
paikassa, talvella niitä olisi saanut etsiä lumikasojen alta ja ne olisivat
olleet jäisiä, märkiä ja liukkaita. Kattolaudat karkottiin siten, että pitkässä laakissa oli neljä ja rimalaakissa kaksi lautaa päällekkäin.
Pienet erikoiserät ja oksattomat laudat varastoitiin rimoittamalla ne

kuureihin.

Varastokirjaus

Esimerkki 2 Vz x 7" mångz u,/s tapulista.
Tapulin etureunan oikean kulmauksen alimmaisessa sahatavarassa
oli laakiluvun kappalemäärä (lyhytlaaki * pitkälaaki), ionka ensimmåinen työryhmä oli kirjannut. Jokainen työryhmä merkitsi karkkoamansa erän viimeiseen reunatavaraan taaplaamansa kappalemäärän.
Kun tapuli täyttyi, ffönjohtaja laski kulmauksesta kappaleluvut yhteen. Hän tarkisti saamansa lu'urrn vertaamalla sitä laakilur,rrsta laskemaansa kappalemäärään. Tämän jälkeen hän merkitsi tapulin lcylkeen
tekstin:
N:o 78 2 Vzx7" Mff u/s 30 x27 -t 12 : 64ZWl
T 24.10.-57 K27.10
Luetaan:
Tapuli numero 78
Tapuliin on karkottu 2 Vzx7" mänty u,/s laatua
Laskutoimitus, jossa
30 : Tapulin laakiluku
2l : Laal<tluvun kappalemäärä
12 : Tapulin päällä olevat katonteon varpaiksi ja niskasiksi varatut
kappaleet
642 : Tapulin kappalemäärä
Tapuli on täyttSmyt 24.10.1957
Tapuli on katettu 27.70.1957
Varastokirjaan merkittin 2 Vzx7" mänty u,/s:n sir,ulle tapulin numero, kappalemäärä, täyttSnnis- ja kattamispäivät ja tapulin standarttimäärä arvioidun keskipituuden mukaan laskettuna.

Varastoki,rj an siuu. Muisti,in panoj en kohdallct on laiu an ni,mi, j o
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Joka kerran, kun "uanha l{uuti,nen" tuli, kuuassa nrikyucitte gtikcigtciucille, hcin kcicintyi, rad,unuarsi,tarhalle pcii,n, katsoi komei,ta tapuli,riuejci, otti, hatun
p cicis tcicin j a kumarsi, tapulei,tte.
Tcistri s ai, alkunsa s ahatta kciytettA sanonta "Nuuti,sen kumarrl[s".

Lastaus
suurin osa sahatavarasta lastattiin kuivana vientiin, osa puolikuivana
Neuvostoliittoon sekä hywin vähäinen määrä tuoreena kotimaahan.
Kotimaahan ja omille tehtaille lähetettiin utskott- ja vajaasärmåtavara.
Alatarhalta lastattiin "lastaus kärräten" ja radanvarrelta "lastaus
suoraan rautatievaunuun" menetelmällä. Korkeasta tapulist a tavara
otettiin suoraan vetämällä tai ränniä, j oskus vain tapulin rakoon laitettua laudankappaletta, apuna käyttäen vaunuun. Kun tapuli aleni, siirryttiin suoraan kantoon. Tämä tarkoitti sitå, että lastausryhmän jokainen mies teki oman tapsinsa, huusi sen ja kantoi itse rautatievaunuun.
useimmiten tässä vaiheessa leimaajat leimasivat sahatavaran ja tarvittaessa suorittivat jälkiraappauksen. Raappaus oli kuoren poistamista
sahatavarasta. se jouduttiin tekemään silloin, kun oli sahattu kuorellisia sahatukkeja ja vajasärmiin oli jäänyt kuorta.
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Lastauslai.turin takana ncikyg
konttortrakennus. Sen ja taustalla ncikyucin Viimolan asuntoalueen ucili,ssci on Jaakkimaj oki.

Sahatavara mitattiin sahassa, joten hyvin harwoi lautatarhalla jouduttiin käyttämään mittaa. Pituudet olivat jalkamittoja. Lastausvai-

ta
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okainen s ahatavarakapp ale käännettiin I'rnpäri

j a j älkilaj

itel-

tiin, jolloin huonot ja heikot rajakappalöet, kuirumisen aikana laatuluokassa alentuneet, halkeilleet, pahasti kiertyrreet tai muuten vialliset
kappaleet poistettiin. Näitä tavaroita kutsuttiin siwrheitoiksi. Myös
tässä työvaiheessa otettiin lopullisesti huomioon eri ostajien erikoisvaatimukset. Tämän jälkeen lastaaja huusi pituuden, jonka kirjaaja eli
ylösottaja kirjasi.
Vientiin menevä sahatavara leimattiin:
Mäntyu/smerkillä WG+R
MäntyV
w+w
Kuusi u/s
WG+B
KuusiV
w+B
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Lisäksi

oli

sellaisia merkkejä kuin AURAS, AUNUS, AUN ja

WG + R I. Jos ostaj a halusi merkattavaksi sahatavaraan oman

merkkinniin se leimattiin vain tavaran toiseen päähän ja Enson merkki toiseen. Leimaajia oli useimmiten kaksi. Toinen leimasi tapsin tasapään
ja toinen rojupään.
sä,

32

Työnjohtaja Vanni,nen ualulo,
kun Rautjcitaen sahu,n tat)a?.ae,

puretaan Kotkan satalnassa
rautati,euaunusta nroolnuun
uuonna 1956.
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Lautatavara käsiteltiin tapseina, jolloin tapsiluku eli lautojen kappaieluku pidettiin lastattavan vaunun alusta loppuun saakka samana.
Tapsin toisen pään oli oltava tasainen ja ne laitettiin lastissa aina samoin päin. Ei ristiin. Epätasaista päätä kutsuttiin rojupääksi. Tapseissa oli ainapisin lauta alimmaisenaja lyhyin päällimmäisenä. se helpotti lastausta, sillä vaunu tä)'ttyi tasaisesti, vaunun tarkistuslaskenta ja
tavaramerkin leimaaminen oli helppoa, lastaus kävi nopeasti, tapsit'
pysyivät käsiteltäessä pinkalla ja kun tavaraa satamassa rautatievaunusta käsin purettiin. työ kävi samalla tavoin tapsettain. Lisäksi proomu tä1,ttyi tasaisesti ja lähetyksen kappalelur,rrn tarkistaminen laivan
kupeella lastin luor,'utuksen yhteydessä kåvi nopeasti. Lastin purkaminen rautatievaunusta aloitettiin siltä si"ulta, mikä oli viimeksi täyttynyt, koska tavara laitettiin aina nojaamaan tolppaan päin.
Trukkitapuleista lastaus oli paljon helpompaa ja joutuisampaa kuin
muista tapuleista. Tavara tuotiin nipuissa lastauspaikalle, jossa se purettiin, lajiteltiin ja lastattiin suoraan rautatievaunuun. Tässä vaiheessa tapahtui myös kirjaus ja leimaus. Trukin kä),ttö mahdollisti hiljaisena lastausaikana lastaamisen varastoon. Tämä järjestely tasasi fizövoiman käyttöä, ioudutti ruuhka-aikojen lastausta ja mahdollisti rautatievaunujen lastauksen myös sateisina päivinä, jos vain oli vähänkin poutahetkiä.
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Henkilökunta
Enson aikana sahan toiminnasta vastasivat sahanhoitaja, sahatelanikko ja kassanhoitaja. Raaka-aineen hankki Enson metsåosasto ja sen
toimittivat sahalle lähialue en piirityö4j ohtaj at. Alkuaikoina sahan kirjanpidon ja kustannuslaskennan hoiti Aunuksen puuliike osakeyhtiön
kirj anpitäj ä j a myöhemmin Enso- G tfizeit osakeyhtiön Tainionkosken
tehtaitten laskentaosasto. T!öntekiiämäärä sahalla vaihteli sahausmäärästä ja vuodenajasta riippuen 40-80 henkilöön.

Kauko Örmark
Sahanhoi,taja

Kaleui,

Nuutinen

Sahateknikko

Telleruo I{uuti,nen

Kassanhoi,taja

Hei,kki, Nenonen

Pii.ri,työnjohtujct,
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Toimihenkilöt j a työnj ohto
Sahanhoitajana toimi Kauko Örmark. Sahan työnjohdon ja palokunnan hoiti sahateknikko Kalevi Nuutinen. Kassanhoitaja oli neiti Tellervo Nuutinen. Tehtäviensä moninaisuuden r.uoksi hän oli sahan "tietokone", sillä miltei kaikki sahalla tapahtuneet asiat joutuivat menemään
hänen käsiensä kautta. Hän hoiti sahalla pidettävän kassan ja osan kir-

janpitoa, puhelinkeskuksen, vakuutukset ja kaikki paikallisyksiköltä
vaadittavat raportit, laski palkat ja tuotannon, teki tilastot, ilmoitukset,
koti- ja ulkomaan laskutuksen sekä paljon muuta. Myös loukkaantuneetja sairaat kääntyivåt hänen puoleensa. Eikä sahan työnjakokaan
ollut hänelle aivan vierasta. Useina r,rrosina hänen apulaisenaan toimi
rouva Helinä Varis. Enson metsäsosaston piirityönjohtajista eniten sahan toiminnan kanssa yhteistyössä oli metsätelsdkko Heikki Nenonen, jolla oli sahan konttorin yhteydessä oma toimistohuone.

Puunkäsittely
Mittamies oli tukkipuolen etumies eli k5nnppi. Hän otti vastaan tukkikuormat, suoritti tukkien mittauksen, ilmoitti asettajalle sahattavat
tukkikoot ja valvoi tukkiosaston töitä. Lisäksi talvisin hän laati tukkialueen jäädy'ttämissuunnitelman ja måäräsi varastoalueen tiet ja tukkitelojen teon. Mittamiehen tehtäviä Enson aikana hoiti Eino Käyhkö.
Vilho Möhkö j a Tauno Jäppinen tekivät pitkän j a mittavan työn toimien
tukkipuolen kaikissa tehtävissä. Arvi Kalpio oli talvella repsikkana ja
kesällävenemiehenä. Hän oli suosittu työtoveri. MyösAlpo Taiponen,
Viljo Räikkönen, Aune Vento ja monet muut miehet ja naiset fföskentelivät tukkipuolella. Tukkipuolen vahr.rrus vaihteli vuodenaj an mukaan 8- 18 henkeen.

Eduard Nurhonen ahjonsa
ressci.
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Saha
Sahan koneiden käy'ttöön ja niiden toimintavarmuuteen vaikuttivat
seppä, "konemestari" Edvard Nurhonen apulaisinaan pajassa Vesa
Jussilaja sahassa rasvaaja Juho Lippojoki. Nurhosenja Lippojoen hy,
vän yhteistyön ja ammattitaidon ansiota oli, että saha kävi erittäin pienin konehäiriöin. Mainittakoon, että kehäsahojen liukulaakereilla ajettiin toisella kehäsahalla 13 ja toisella 14 r,uotta ennen kuin ne valettiin
uudelleen. Vaikka'vuosikorjauksen aikana suoritetussa tarkastuksessa
laakerimetallia oli jäljellä enää noin puoli millimetriä, sahattiin vielä
vuosi ennen uuttavalua. Kun kysyttiin salaisuutta näin hyvään menest5rkseen, vastasi Nurhonen: "Ajamme sahaa Kampa-Jussin kujeilla".
Ykköskehän sahauksesta vastasi Arvo Kiviniemi, joka myös oli monir,rrotinen luottamusmies, sairauskassan jäsen, entinen sahan palopäällikkö ja Enson aikana palokaluston hoitaja. Hän oli myös monen
muun luottamustehtävän hoitajana tunnettu puuhamies. Kakkossahurina oli Veikko Haakana ja apusahurina Helvi Lankinen. Särmäystyössä eli kanttaamassa oli useita eri henkilöitä. Enson aikana suurin osa
tästä työstä hoidettiin Hannes Tirkkosenja OivaVariksen myöhemmin
Emil Variksen eli "Linnunpojan" ja Elna Käyhkön voimin.
Särmäyspöydän lisäksi laj ittelu- j a kuormauspöytä olivat työkohteita, joissa oli ainainen kiire ja touhu. Viimeisinä r,rrosina lajittelijana oli
Sylvi Joro, varamiehenään tywikaappaa hoitava Martta Sihvonen. Latvakaappaa hoiteli EIsa Kokko. Kuormaajana oli Veikko Tammela, apukuormaajana Kerttu Roiha ja monivuotisep-a kärrääjänä Erkki Husu.
Latvakaapan j a välikuormaaj an välissä ol i sinistymisen estämiseksi ns.
kasteluallas, jota raappauksen ohella hoiteli Lempi Kapanen tai Hilma
Kolehmainen. Viimeksi mainittu huolehti sahan puhtaudesta, sahan
M oniuuo ti,nen s ahan luo ttamu s -

mies Atao Ki,ui,niemi, Hdnenta-

kanaqn ncikyy trasamentti,uaunu ja osa purukuuria.
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postin kannosta ja valvoi hake- ja pumtorneja. Hakkeen ja purrrn samoin kuin kuoren ajamisen Vuoksenlaakson tehtaille suoritti autoilija
Jussi Suikkanen. Asettajina oli monia hywiä miehiä. Nåistä mainittakoon Taneli Laitinen, Emil Karjalainen, Sakari Luumi, Mikko Sarvi ja
Onni Pulakka.
Sahan asettaja ja sahatavaran lajittelija olivat parhaiten palkattuja
sahan työntekijöitä. Heidän palkkansa oli 120 % sahurin keskipalkasta.
Muutamat olivatkin kateellisia, kun nainen lajittelijana oli niin hywin
palkattu sahan työntekijä. Samoin latva- ja tywikaappojen naisten palkka nousi usein yli sahurin palkkatason.

Lautatarha
Tarhan

ja tukkipuolen monitoimimiehiä olivat viimeksi etumiehenä

toiminut Aipo Taiponen ja trukin sekä traktorin käsittelyssä syerny'nnäisiä lahjoja omaava Tauno Jäppinen. Vakinaisenakirjaajana eli ylösottajana oli Sointu Miikki. Karkkoojinaja lastaajina toimivat mm. Erkki Kolehmainen, Lauri Laulajainen, Heikki Rautiainen, Pentti Toivanen, Pentti ja Martti Vento, Taisto ja Tauno Repo, Rauno ja Martti Siitonen, Heikki Tlrnk\men, Unto Miikki, Lippojoen veljekset: Yqiö, Jukka, Pentti, Ale ja Pauli sekä monet muut lähiympäristön miehet.
Rakennusten korjaukset, puusepdn ja kirvesmiehen työt suoritti alkuaikoina Onni Roininen ja myöhemmin Terho Joronen.
Unohtaa ei sovi Alma Haakanaa, Bertta Hartmannia, Eino Husua,
Onni lkosta, Ritva Kolehmaista, Antti Lainetta, Hannu Lempiäistä, Siiri, Eero ja Tauno Majuria, Martta ja Heikki Muhosta, Arvi ja Niilo Möhköä, Hugo Oinosta, Martti Poutasta, Pirjo Rintalas, Heikki ja Kalerwo
Savolaista, Otto Tirkkosta, Hilja Toivasta, Mailis Toivosta, Anna Vaittista eikä monia muita, jotka eri osastoilla hoitivat omia tehtäviään.
Henkilökunnan koulutus oli jatkuvaa, sillä kaikkiin tärkeimpiin tehtäviin oli r,uosien aikana koulutettu 1-3 varamiestä. Tämän r,rroksi oli
harvinaista, että sairauden tai muun sylm takia jouduttiin pulaan.
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Ruokatauolla
Hi,LjaToiruanen

5 MarttaSi.huonen

ElsaKokko
3 Ri,i,tta Ro,i,toniemi
4 AlmaHaakana

6 BerttaHarhnan
7 KerttuRoi,ha

1

2

B Hi,LmaKolehmai,nen

9 PirkkoTynkkynen
10 Si,rkka Kupi,ainen
11 AuneVento
12 Helui, Lanki,nen
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Rautjärven sahan työntekijät 31.I2.L964.
Anttonen, Yrjö
Asikainen, Jorma
Haakana, Alma
Haakana, Veikko

Hartman, Befita
Husu, Erkki
Ikonen, Onni
Joro, SyM
Joronen, Terho
Jussila, Vesa
Jäppinen, Tauno
Kapanen, Lempi
Kemppinen, Kalle

Kiviniemi, Arvo
Kokko, Elsa
Kolehmainen, Emil

Ko rkkooja

Kolehmainen, Hilma
Kurronen, Liisa
Käyhkö, Eino
Käyhkö, Elna
Lankinen, Helvi
Lempiäinen, Eino
Lippojoki, Juho
Lippojoki, Veikko
Luukkonen, Viljo
Miikki, Sointu
Mustonen, Voitto
Möhkö, Anri
Narsakka, Leo
Nurhonen, Edvarcl
Pakarinen, Sirkka
Pulakka, Onni
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Pulakka, Risto
Rautiainen, Heikki
Repo, Taito
Repo, Unto

Rintala, Pirjo
Roiha, Kerttu
Rouhiainen, Eino
Räikkönen, Viljo
Savolainen, Heikki
Sihvonen, Maftta
Taiponen, AlPo
Tammela, Veikko
Tiihonen, TaPio
Toivanen, Hilja
Toivonen, Peftti
Varis, Emil
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Suojelutoirninta

Palosuojelu
Vähän ennen joulua 1955 sisäministeri Valto Käketä järjesti ylläffspalohälytyksiä eri puolilla maatamme. Yksi näistä paikkakunnista oli
Rautjärven kunta ja kohteeksi oli valittu Rautjärven sahan alue. Harjoitus oli tapaus, josta puhuttiin paljon ja kirjoitettiin lehdissä. Rautjärven kunnan palotoimi oli heikosti hoidettu. \rPK:n paloauto oli aseman luona olevassa tallissa lumikinosten takana. Kun tie saatiin avatuksi ja ovi auki, ei auton renkaissa ollut ilmaa eikä autossa akkua. Sahalla taidettiin hieman jänni'Liää, kun hälytyksen tekijällekin jäi häIyfskellon nam käteen. Harjoitus toi Rautjärven kunnan ja siellä olevan
sahan etusir.'u-uutiseksi.
Tapaus antoi vauhtia kunnan palosuojeluasioihin. Seuraavina r,'uosina rnyös sahan palokalusto uusittiin. Paloletkua hankittiin noin 1820

metriä, moottoriruisku kunnostettiin, kalustoa täydennettiin, ja joka
toinen r.uosi pidettiin Keskinäinen yhtiö Saha-Palon johdolla suurpaloharj oituksia. Keväisin annettiin sahan koko henkilökunnalle kahden
tunnin pituinen sammutuskoulutus. Sahalla oli suojelusuunnitelma,
jossa koko henkilökunnalle oli määrätty omat tehtävänsä. Myös sahalle rakennettiin oma palovesiputkisto pumppuasemineen. Putkiston pituus oli 830 metriä, ja se siirrettiin entiseltä Harakan sahalta. Tållä toimenpiteellä siihen saakka palovakuutusmaksuissa ollut 20 %:n korotus noistettiin.

Tlzöturvallisuus
$öturvallisuus oli olosuhteiden r,uoksi järjestetty toisin kuin muilla
Enson teollisuuslaitoksilla. Sitä lähdettiin kehittämään kouluttamalla
koko henkilökunta SPR:n I-kurssilla. Myöhemmin järjestettiin toinen
eli SPR:n ll-kurssi. Sahan henkilökunnassa muodostettiin kaksi 1012 hengen ensiapuryhmää, joista sahan ryhmä toimi Viimolan kylässä,
ja sen kalusto oli sahan hankkima. Toinen ryhmä toimi aseman seudulla, ja sen mngon muodostivat sahalla työssä käywät henkilöt. Harjoituksia pidettiin taMsin kerran kuukaudessa, ja ne olivat aina jonkun
osanottajan kotona. Kouluttajana toimi sairaanhoitaja Kerttu Häyhä
Miettilästä. Näiden lisäksi Teollisuusvakuutuksen toimesta järjestettiin koulutustilaisuuksiaja erikoisharjoituksia. Ensontyylinen turvallisuustarkastustoiminta aloitettiin muutamia mosia mvöhemmin.
41
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5 luo uutetti,i,n

Rautjciruen sahan luc,tttamusmi,ehel\e Arui, Ki,uiniemelle Enso-Gutzei,t Osakeghti,ön uuotui,nen ty öturn allisuusp alki,nto ansiokkaasta tcti,mi,nnasta tgöturuallisuuden hyuciksi. Luouutuspuheen pi,ti, johtaja Lassi, Parkki,nen ja lcisnci oli,uat sahanhoi,taja Kauko Örtnark, tul"ual\i.suusinsi,nö öri, J orma Valli,nko s ki, ja sosi,aali,Ttcicillikkö Aki KuosTnanen.

Joka keucit pidetti,in sahalla paloharj oi,tuks et, j ohon koko s a,hu,n
henki.Iökunta osalli.stui,. Kuaa
kertoo myös si,i,tci ajasta, jctlloi,n
Lautatarha muuttui trukki,tarlmksi. Takana ncikyucit kaunii,t
j a huo\e\li,sesti, koneella karkotut
tapulit ja uasemmalla Laidassa

on ns. ttakki,tapuli ja

edessci

trukkipaketteja.
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Ensi,apuharj aitusten ct sanottaj at j a kouluttaj at

1 Vei,kkoTammela
2 Viljo Rcii.kkiinen
3 Tauno&epo
4 AruoKiuiniem,i
5 Erkki,Husu
6 Emil,Varis
7

8

Pertt'i. To'inctnen
Ter?rc Jov"lnen

9 LawriLaulajai,nen,
10 Vei,kko ilctakana
11 Onni,Pulakkct,

12?
13 Juhct I'ippo;joki
14 VesaJussi'Ia
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Pertti,La,ttu

16

Tu,hto Hi'eti'kko

17 AlpoTaiPonen
18 EtluardNurhonen
19 OiuctHaakana
20 TaunoKaPari
21 Ar"uiMöhkö
22 JormaVallinkoski
23 KaukoÖn'rrurk
24 LempiKa:Panen
25 RauhaPactkkanen
26 Meeri,Hi']nanen
27 BerttaHartrnan
28 ElnaKciyhkö
29 Hil ma Kolchmainen
30 Si,rkka Pakari'nen

31

?

32 SyluiJoro
33 Ruuni'Ventct
34 Martta Si'huonen
35 Kerttu Roi'ha
36 EeuaVari's
37 Hi,lja Toi,uanen
38 Alma Haakana
39 Soi,ntu Mii'kki
40 Riitta Railoniemi

41

Telletao Nuuti.nen

42 Ri,tua Si'nkkonen
43 Pirio Rintala
44 ELsa Kokko
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Suoj elutoiminnan erikoisj ärj estelyj ä
Keväisin, syksyisin ja tarvittaessa useamminkin normaalien palo- ja
turvallisuustarkastusten lisäksi tarkastettiin luottamusmiehen kanssa
tehdasalueen vaarallisimmat paikat ja pyrittiin ennakolta ehkäisevään
turuallisuustoimintaan.
Tapaturman sattuessa henkilökunta toimi oma-aloitteisesti. Yleisohje oli, että loukkaantuneen työtoveri antoi heti ensiar,rrn ja toinen
juoksi välittömästi Elna Käyhkön työpaikalle. Käyhkö lähti onnettomuuspaikalle ja sanantuoja jatkoi hänen työtään siksi, kunnes työnjohtaja määräsi siihen toisen työnte$än tai Käyhkö tuli takaisin. Elna
Käyhkö oli aikoinaan saanut apuhoitaj an koulutuksen sotasairaalassa.
Onnettomuuden tapahtuessa hån otti ensiapulaukun ja riensi onnettomuuspaikalle, antoi ensiar,rrn ja tarvittaessa hoiti potilaan sairaalaan
saakka. TäIlä järjestelyllä loukkaantunut sai parhaan ensiavun eikä
tuotanto keskeytynyt. Järjestely toimi erittäin hywin, ja se oli tärkeää,
sillä saha sljaitsi silloin vielä hyvin heikkojen tieyhteyksien takana kaukana lääkäreistä ja sairaaloista. Matka Imatralle saattoi sahan alkuaikoina kestää pari tuntia.
Ncii,n ei, saanut nousta ta,pulin
pciciLle. Reunalankku saattoi irrota jamies pudota.

.d

SAHAN MERKITYS
RAUTJÄRVEN KUNNATLE

on huomattavasti vilkastunut ja näyttää siltä, ettåi vilka^stuminen yhä jatkuu. Muuta,rrissa
lehdissä esiint''neet arvelut, että
Rautjårven sahan tienoo olisi

Kunnan väkiluku oli noin 3000 henkeä. Rautjärven saha oli suurin
työnantaja: Sahalla työskenteli keskimäärin 50-60 henkilöä. Lisäksi
tukinajossa talvi- ja alkukesän kuukausina oli 10-20 kuorma-autoilijaa.
Raaka-ainetta hankittiin r,uosittain noin 650 000 kuutiojalkaa, josta
valtaosa o stettiin hankintakauppoina Rautj ärven kunnan alueelta. sahatavaran lähetys tapahtui pääasiassa rautateitse, käsittäen noin 600
rautatievaunua vuositl ain.
Raaka-ainekuljetusten hoitamiseksi Enson metsäosasto aurautti lähi;'rnpäristön tiet. Tämä sahan tuoma etu ulottui melko laajalle kunnan alueelle, sillä vielä 1950-lurmlla yhteiskunta aurautti vain valtatiet
j a nekin liikenteen tärkeysj ärj estyksessä.
Paikkakunnan sähkö- ja puhelinverkoston sekä postinkulun kehittäjänä sahan toiminnalla on ollut huomattava merkitys. Lisäksi sahan
toiminta vilkastutti Rautjärven asemanseutua, Viimolan ja Kokkolan
kyliä. Viimolan kylä sai oman rautatieseisakkeensa.

vaihtajamme.

Postiliikenne

fuotmT-;

Pikotie vifkostuttoo
Routjärv:n elömöö

'

. Pikatien valmistuminen on ru-vennut
tuntumaan jo
Rauöjärven
pibåijån alueellakin. Niinpä elämä

Rautjärven a"semaseudulla

molassa

ja Vii-

muuttumassa hiljaisemmaksi ja
toiminta sahalla vähenisi, ei ainakaan täl]ä hetkeliä tunnu todelliselta, kertoo Rautjärven kirjeenParhaillaan rakennetaan pikatien
varteen kahta taloa. Arvo Javanåi-

selle valmistuu asuintalo

ia

Vilho

I

Nevalainen rakentaa puolesbaan
asuintaloa ja autokorjaamoa. Raut-

järven saha pyörii yhdessä löysissä
täydellå tehollaan ja puuta tulee

sinne kovasti. Ke,sän aikana suori-

tetaan sahalla korjauksia. Enso-

Gutzeit osäköyrfftröilifrä aikana,

jonka sg on omistanut Rautiärven

sahan, kunnostanut ka.ikki sänaUe

i
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jj,.I_ta v?r -Uei

siinörl1db'öq{:durFon I
rglqe4. !$[eyksissä on myös viitat,
joten sahan seutu ei enää oie'niln II
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Postiliikenne ansaitsee oman käsittelynsä, sillä niin läheisesti se liittyi
sahan toimintaan. Sahan henkilö kantoi paitsi sahan postin myös Viimolan ja osan Kokkolan kylän postista. Postinhakumatkalla kantaja
toimitteli kyläläisten pieniä asioita asemalla, postissa, apteekissa ja
kaupoissakin. Vuonna 1956 lopetettiin liikkeissä asioiminen ja kylän
posti jätettiin Kiukkaan kaupalle. Syntyr sitkeä kirjeenvaihto posti- ja
lennätinlaitoksen kanssa, kun anoimrne valtion postinkantoli4jan pemstamista Rautjärven asemanja Kokkolan kylän välille. Samalla anottiin Rautjärven postiaseman muuttamista postitoimistoksi. postitoimistoa ei saatu, mutta postinkantaja tuli parin r.rroden kirjeenvaihdon
jälkeen.

Kun postinjakelu saatiin järjestykseen, tuli uusia postihuolia. Pitkää
ja monivaiheista kirjeenvaihtoa syntyi sahan ja postitoimesta päättä-

vien välillä monista sahan toiminnan kannalta hankalista asioista. Niitä olivat

aikataulujärjestelyt
- postinkannon
postiaseman aukioloajat
- puhelimen puuttuminen postiasemalta
- postiauton
- postipaikanreittij ärjestell't
nimi
- anomus apulaisen saamiseksi postivirkailijalle,
palkkalistoilla

Sahan ti,enui,i,tta oli pystytettg
kolme:n suurimman ti,en risteykseen. Kuua on Taipaleenmcien

alla

oleuastct, ti.enristeyksestci.
Takana ncikgg Rautj cit"ui.

\:ll.r!.!ij

\\,\\ii

jolloin selvisi, että

olikin apulainen mutta asioita hoiteli vain yksi henkilö
postilaatikko, sillä postitoimiston ollessa suljettu lähtevä posti piti
työntää asiakasluukun raosta postin puolelle tai antaa se rautatievirkail ij oiden vietäväksi
Laatikon aukon koko oli liian pieni, joten isot
- postilaatikon koko.
kirjeet oli vietävä postin ollessa suljettu Imatralle tai postijunaan
Näistä kaikista kerbyi paksu asiakirjapino, joka kertoo postitoimen
historiasta Rautjärven kunnan asemaseudulla 195O-lululla.
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So,ha palaa.

SAHAN PALO 17.1. 1965
Tammikuisena sunnuntaina, kun ulkona oli jalan verran yöllä satanutta räntää, ja tuuli vielä puhalteli 7-9 metriä sekunnissa, näkivät hautausmaalla siunaustilaisuudessa olleet rautj ärveläiset, miten tulen li ekit yhtäkkiä peittivät Rautjärwen sahan. Hetkeä aikaisemmin olivat Edvard Nurhonen ja Vesa Jussila saapuneet korjaamaan Il-tukkitranspofttia ja sen ketjua. T}lö tehtiin sahan ulkopuolella noin 2 5 metrin
etäisyydellä sahan seinästä. Kova tuuli oli lennättänyt hitsauskipinän

vuorilaudoituksen raosta ruokatuvan purutäytteisiin. Korjaajilla oli
vasta toinen kelkka menossa, kun alasahassa remmitarkastusta suorittava Juho Lippojoki huomasi tulipalon ja suoritti hälytyksen.
Usein onnettomuuden jälkeen huomataan, miten erilaiset tapahtumat liittyvät toisiinsa. Niin tässäkin. Kesällä 1964 hajosi Kaukopäästä
poistettu ja Rautjäwelle siirretty palopumpun moottori. Se oli romutettava. Uusi polttomoottori hankittiin, mutta sitä ei voitu kuljettaapalopumppuasemalle, ennen kuin järven jää oli kyllin vahva kantamaan
kuorma-autoa. Puolen r.uoden ajan sahan johto pelkäsi, että jotain
odottamatonta tapahtuu. Vakuutusyhtiökin kiirehti moottorin nopeaa
paikoilleen asentamista, sillä muutoin sen olisi ollut harkittava vakuutu smaksuj en no stamis ta 20 o/o :lla. Asennuksen suorittivat Kaukop ään
tehtaitten aj oneuvokorj aamon asentaj at. T\zö valmistui 1 4. 1. j a perj antaina 1 5. 1. pidettiin henkilökunnan koulutusharjoitus, lauantaina 1 6. 1.
ilmoitettiin Saha Paloon, että polttomoottori oli paikoilleen asennettu
ja sunnuntaina 17.1. ilmoitettiin, että nyt saha palaa.
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Rautjärven sahan palo L7 .
Enso-Gutzeit Oy:n omistama Rautjärven saha
syttyi 17. 1. 65 hitsauskipinästä tuleen ja paloi
lyhyessä ajassa kaikkine koneineen maa1r tasalle,
vahinkojen ollessa n. mk 330.000, *. Palokuntien

ponnistelujen tuloksena saatiin kuitenkin kaikki

läheisyydessä olevat kohteet pelastetuiksi.
Rautjärven saha oli pieni puurakenteinen'
huopakattoinen, 2-kehäinen sahalaitos, jonka sijoitus muihin saha-alueella olcviin kohteisiin käy

tettaessa

oli vartija tullut paikalle klo

11,58 ja

kulkenut tukkisillan alitse. Tällöin hän oli toden-

nut, että paljon kipinöitä sinkoili ympäristöön.
Vartiian takkiin lentänyt kipinä sai sen käryämään, mutta vartija sai palonalun kädellä sammumaan ja poistui sitten jatkamaan >päätehtäväänsär
kellon vetoa. Heti tämän jälkeen rasvari tuli ilmoittamaan, että sahassa on savua. Nliehet lähtivät

selville asemapiirroksesta.

tÄl ul
E
Palon syttyminen
Tapahtumapäivänä, sunnuntaina 17. 1. 65 oli
Å
l!'

41,

mia ja sen jälkeen siirtyneet sahan tukkisillalle
suorittamaan tukkikuljettimien vääntyneiden ja
kuluneiden rkelkkojenr vaihtoa. Tåtä työtä suori-
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tettiin ensiksi tukkikuljettimen keskiosassa n.
7-8 m päässä saharakennuksesta, mutta ruoka-
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saha-alueella työssä hitsarija apumies sekä rasvari
ja yövartija (sunnuntaivartiointi). Flitsari ja apumies olivat aamulla korjanneet kuorimon kuljetti-

11,30 tukkisillan käveiysillalle sahan päätyseinän välittömään läheisyyteen jatkamaan kuljettimen kelkkojen vaihtoa.
Tällöin todettiin, että kävelysilta oli luminen ja
märkä, joten ei suoritettu mitään asiaankuuluvaa
palavien rakenneosien kastelua eikä myöskään
varattu alkusammutuskalustoa paikalle. Välittömästi kävelysillan alapuolella oli tukinkuljettimen
avoin ulostuloaukko sahan ulkoseinässä. Kuljetinketju kulki tässä sahan sisäpuolella olevan miesten
ruokailuhuoneen välikaton yläpuolelta tunnelimaisen puurakenteen läpi koko ruokailuhuoneen
pituudelta (5.5 m).
Ensimmåinen kelkka poistettiin kuljetinketjusta polttamalla kaasuliekillä.n' 2,8 m päässä
sahasta. Uuden kelkan kiinnitys tapahtui sähköhitsauksella. Valmis kelkka siirrettiirl tukinkuljetinta käynnistämällä sahan sisäpuolelle n. 1 yz
m verran. Seuraava kelkka irroitettiin kaasulla
leikkaamalla, n. 1,8 rn päässä sahan päätyseinästä
ja aloitettiin uuden kiinnitys. Tätä työtä suori-

tunnin jälkeen siirryttiin klo
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Rrroutiärvi

tulkimaan asiaa, jolloin todettiin, cttä tukinkuljetintunnelista tuli savua saltaan. VarsinaisLa palopesäkettä ei heti löyt1nyt. mutta ei kestänyt kauan
ennenkuin tunneliaukosl.a näkvi liekkejä. Palon-

alku yritettiin sammuttaa vcdellä sangosta ja
lumella. Alkusammutus oli jo onnistumaisillaan

muLla voimakas etelätuuli (4-5 beauf.) painoi
savun ja liekit sjsään sahaan ja pian oli koko saha
itmiliekeissä. Palohälyti's artnettiin klo 12.01. Voidaan melkein sataprosenttisclla varmuudella sanoa. että palort on aihetrlLanuL kuljelinLunncliin
lenlänvt hitsauskipinä.

Palon samnrutus

Heti

Tilanne klo 12.08- 12.t0 ennen palokuntien saapumista

epäonnistuneiden alkusammuLusyritysten

jälkeen ryhdyttiin selvittämään järeämpää kalustoa. Sahan sähkökäyttöinen kiinteä palopumppu
(1400 l/min 3 aty) käynnistettiin ja letku vedettiin pumppuhuoneen ulosoLosla. Vettä saatiinkin
jo suihkuun. mutta pumpun sähköjolrdot. jotka
kulkivat sahan vieressä olevan pylvään kauILa.
paloivat kohta poikki, joten pumppu pysähtyi
ja vedentulo lakkasi. Pumppuaseman pol ttotnoottorikäyttöinen pumppu (2500 lTmin 8 aly) oli jo
silloin käynnissä. mutl.a pumppu ei hel'i noslanut
painett-a, joten vedensaantiin syntyi ehkä 5 -7
min. katkos ennenkuin pu.llppu saatiin täydellä
teholla toimimaan. Vedensaannin keskeytyminen sammutustyön päästyä juuri alkuun ei kuitenkaan ole voinut vaikuttaa vahinkoa suurentavasLi, sillä puurakenteisen sahan eteläpääty oli
tässä vaiheessa jo kautLaaltaan tulessa ja rakennuksen kuhtalo sinetöitY.
Klo 12,20 saapui ensimmäinen palokunta avuksi
ja 12,25 - 12.30 tulivat muuL hälytyksen saaneel
palokunnat paikalle. Näiden tehtäväksi jäi yhdessä
laitoksen oman palokunnan kanssa sahan läheisyydessä olevien kohteiden suojaaminen. Sahan
pohjoispuolella sijaitsi puuLavarakuuri n. 60 m
päässä suoraan tuulen alapuolella. Tämän ynnä
muiden läheisyydessä olevien kohteiden suojeleminen onnistui palokuntien määrätietoisen työskentelyn tuloksena.
Sammutukseen osallistuivat paitsi sahan työväestöja palokunta, Rau[järven yleinen PK ja VPK,
Kaukopää I ja II palokunnat, Imatran kauppalan vakinainen PK, Tainionkosken TPK ja VPK'
Suihkuja selviteLtiin yhLeensä l3 kpl, joista 3 kpl

Lehtaan omasta palopostiverkostosta' Sammutussuunnitelma oli iaaOittu ja harjoitettu viimeksi
kesällä -64. On ilmeistä. että täslä oli paljon
apua sammutuksessa, varsinliin palokuntien opastus sujui hyvin.

Aukpama teoll isuusuctku
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TIJLIPATON ;ÄTXNNX

Sahan kohtalo
.a

Rautjäruen sahaa ei enää tulipalon jälkeen rakennettu uudelleen,
koska Suomen sahateollisuus oli siirl5rrnässä rationalisoinnin vaikutuksesta suurempiin yksiköihin. Useita puutavarayhtiöiden omistamia
piensahoja oli maassamme jo lopetettu.

Henkilökunta
Neuvottelujen jälkeen sahan henkilökunta sijoitettiin Enso-Gutzeit
Osakeyhtiön Vuoksenlaakson tehtaille. Rautj ärven sahan työntekij öillä oli jo ennen tulipaloa tunnollisten ja ahkerien työntekijöiden maine.
Ttrleva Tainionkosken tehtaitten paikallisjohtaja Simo Vuorilehto tuli-

,

kin kohta palon jälkeen sahalle hakemaan luotettavaa föntekijää

eräälle tärkeäIle paikalle. Valittu henkilö loukkaantui ja tulkitsi, että
hänet luokiteltiin kaikkein huonoimmaksi, kun hänet ensimmäisenä
siirrettiin uuteen tehtäväån, vaikka asia oli aivan päinvastoin.
Suurin osa henkilökunnasta joutui Tainionkoskelle entisen Harakan
sahan alueella rakenteilla olevalle Kaukopää 2:lle ja osa Kaukopään
tehtaille. Viimeksi sahalla työskentelevät saattelivat uskollisen Teppohevosen liha-autoon.
Uudessa työ}rrnpäristössä sahalaiset loivat toiminnallaan ns. "Rautjärven hengen" ja olivat ahkemutensa uroksi haluttqla työntekijöitä.
Kun tulipalon jäljet oli raivattu, teollisuusrakennukset purettu ja sahatavaravarasto lähetetty asiakkaille, päättyi sahan toiminta. Viimeinen työpäivä oli 30.9.1965.
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SAIIAN MERKITYS ENSOLLE

Sahatavaran
krzi n'l-tanrnqonl-J-

1qqÄ

I95l
1958
1959
1960
7967
1962
1963
7964

i

Mänty

Kuusi

?o o

22,5
76,3
26,3

JJ'

'

37,'/
4O,4
4'7

,4
?,

q

54,1
46,4
48,6

47 rB

5I,2

?q?

51,3

50,1

21rg

Teollisuusneuvos Axel Naesmanin tokaisu:
- Jos saha tuottaa tappiota, niin seuraavana \,nonna sahan oven
päälle pannaan munalukko, sisältää Rautjärven sahan merkityksen
Enson suurten sahojen joukossa.
Ensimmäisenä toiminta\,'uonna saha tuotti sellaisen voiton, ettei yhtiön tarkastusosasto ollut sitä uskoa ja se aiheuttikin erikoisjärjestelyjä. Tappiollisia r.rrosia sahalla ei ollut, vaikka voitto r,rrosi r.'uodelta supistuikin niin kuin silloin tapahtui kaikilla sahoilla.
Raaka-aine vaikutti ratkaisevasti sahan tulokseen. Se oli ns. pihkapuuta eli ajettu metsästä sahalle, eikä uittopuuta, josta pihka oli osaksi
liuennut. Lisäksi Enson metsäosasto suoritti metsässä tukkilajittelua.
Huonolaatuiset sahatukit vietiin Kaukopään tehtaille massapuiksi ja
parhaimmat tuotiin sahalle. Sahatavaran laatu pysyi suhteellisen hyvänä ja Rautjärven sahan lajittelu oli rannikkosahojen lajittelua tiukempaa. Lisäksi raamisahojen lyhyen syötön r..r-roksi sahausjälki oli tasaisen kaunis. sahan tuotannosta suurin osa toimitettiinkin laatua arvostaville ostajille. valituksia sahan toimittamista lähetyksistä tuli hyvin
harwoin, loppuaikoina ei lainkaan.
Rautjärven kunnan suurimpana työnantajana ja varmana palkanmaksajana saimme hywän työvoiman kunnes liikenneyhteydet Imatralle paranivat ja Kaukopään rakentaminen alkoi vähentää fluövoiman
saatar,uutta. Sahateollisuuden julkaisemassa palkkatilastossa, jossa
maamme sahat ryhmiteltiin tuotantomäärän mukaisesti, Rautjärven

sahalla oli ryhmän pienimmät palkkakustannukset. Sitä monet sekä
samaan ryhmään kuuluvat että pienemmät sahat ihmettelivät ja kävivät j ärj estelyj ämme katsomassa.
Ens on sahoj en yhteisillä kustannusvertailup äivillä Rautj ärven saha
pystyr tuloksellaan hywin kilpailemaan muiden sahojen kanssa.
Eniten Rautjärven sahan tulostavähensi energian korkeahinta. Jouduimme maksamaan sähköstä 10-12 penniåi./kWh, kun muut Enson
sahat saivat energiansa 3 4 penniä/kWh. Yksi huolen aihe oli henkilökunnan korkea määrä tuotettavaa sahatavarayksikköä kohden.
Hankaluuksia aiheutti teollisuusalueen pienuus, oman vesialueen
puuttuminen ja rannan mataluus. Myyrrnin ja laivauksen järjestelyissä
tuotti yhtiön laivausosastolle lisätyötä pienien varastoerien synfl,rni-

nen eri puolille suomea. Puutavaran hankinta-aluetta rajoitti valtakunnan rajan läheisyys.
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Kotkan tehtaitten paikallisjohtaja Veli Juvonen vieraili sahalla. Tukkilaj ittelun j a kuorimakone en sij oittaminen sahauslinj aan, tmkkipakettien teko kuormauksen aikana ja lisäksi muut pikku jårjestel5,t tekivät häneen vaikutuksen. Lähtiessään hän sanoi yllätt5meensä siitä, että
alkeellisiin olosuhteisiin nåhden saha oli monessa kohdin telcrisempi
kuin Enson muut sahat.
Vaikka Enson aikana sahalla tehtiin yksinkertaisia ja halpoja työtä
helpottavia ja työvoimaa säästäviä ratkaisuja ja korjauksia, niin lahoava saharakennus siinä olevine tuotantokoneineen oli aikansa elän5,t.
Se oli suunniteltu 1930-40 -lukujen sahaustelcriikalle ja vaati edelleen "raakaa ihmisvoimaa". Sahauksen jatkaminen Rautjärvellä olisi
pian vaatinut uuden tuotantolaitoksen rakentamisen.
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ERI TAPAHTUMIEN PAIV
vuosina 1955 - 1965
Näiden päivämäärien seuraamisesta oli apua r,rrosittain toistuvien töiden aloittamisen ja lopettamisen suunnittelussa sekä
työvoimaj ärj estelyissä.

1955
10. 10.

Enson t5rtäryhtiö Aunuksen Puuliike Osakeyhtiö osti
Rautjärven Saha Oy:n

04.11.

JÄRVI JÄÄTYI

1956
29.01.
01.

-

19. 03.

12.04.

21.04.
23.04.
05.05.
07.05.
08.05.

03-22.09.

Venevesille
Alkoi kasapuiden sahaus
Alkoi vedestä sahaus
Alkoi avovedestä sahaus
Alkoi lajittelu tukinnostoa varten
Vuosilomat

03.09.

Alkoitukinnosto

08. 10.
17. t0.

Alkoihukunnosto
Alkoi tehostettu hukunnosto
Alkoi rannankeruu

29-30. 10.
05.11.

JÄR\.I JÄÄTYI

11.05.
14.05.
13.08.

09.11.
10.11.
19.11.

01.t2.
12.12.

15*18. 12.
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Kolmas hevonen otettiin tukinaj oon
Yleislakko
Mersäajot päättyivät
Hevonen putosi kevätjäihin
Puomien aj o tukkivaraston y.rnpärille
Kolmas hevonen poistettiin ajosta
Toinen hevonen poistettiin ajosta

Loppui puominnosto

Lunta20-40 sm
Loppuivatjäiset puut
Alkoivat kasapuut
Pitkä eli ns. talvitransportti valmiina talvisahausta varten
IImoro (vahr,r-rus 56) alkoi
Kuusisahaus päättyi, alkoivat mäntytukit
Illuoro loppui
II hevonen otettiin tukinajoon
Vesisateita

1957
04.01.
12.02.
01.04.
17-18.04.

Alkoi NL:n lähetys
III hevonen otettiin tukinajoon
Puomien ajo tukkivaraston ympärille
Kaksi hevosta putosi kevätjäihin

23.04.
25.04.

Alkoimyrlgtys

02.05.
03.05.
07.05.
08.05.
01.07.
16.08.

Metsåi;ajo påiåttyi

Alkoi kasapuiden sahaus
III hevonen pois tukinajosta
II hevonen pois tukinajosta
Karkkoamiskoneet saapuivat Kotkasta

Alkoi avovedestä sahaus
Alkoi kuusisahaus
Karkkoamiskone pyöri ensimmäisen kerran
(Taiponen, Hulkkonen, Kolehmainen)

20.08.
21.08.
03.09.

Toisen karkkoamiskoneen käyttöönotto
Alkoi tukkien lajitteleminen nostoa varten

02-29.09.
26.09.

Vuosilomat

07. 10.
16. 10.
17. 10.

Alkoihukunnosto

Alkoitukinnosto
Ensimmäinen räntäsade
Rannat ensimmäisen kerran riitteessä

t2.tt.

Alkoi puomien nosto
Alkoi tukinaj o metsästä
Loppui puominnosto (802

18-19.11.

JAR\II JÄÄTYI

26.rr.

Pitkä transportti valmiina talvisahausta varten
Ensimmäinen suuri lumisade (20-40 sm)
Piiättyi NL:n liihetys

07.11.

09.-10. 12.
12.12.
30.12.

k"l)

Mäntysahaus loppui
Kuusisahaus alkoi

1958
21.01.

22.0r.
05.03.
09.03.
11.03.

21.03.
01.04.

2r.04.
24.04.
03.05.
05.05.
07.05.

Kuusisahaus loppui

Mänffsahausalkoi
Alkoi NL:n lähetys
II kehä "poiki"
Uusikanttipöytä
Traktorin tilaus
Traktorin koeajo
Alkoi puomien aj o tukkivaraston ;.'rnpärille
Hevonen putosi kevätj äihin
II hevonen pois tukinajosta
Omahevonentalliin
Traktori kahteen työvuoroon
Alkoimy'rkytys
Alkoi vedestä sahaus (7 0 %io)
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12.05.
15.05.
16.05.

Alkoi avovedestä sahaus
Jäiden lähtö
Kelirikko
Metsäaj ot ke skeytyivät

lD. u /.
02.09.

04.09.

04-26.09
26.09.
08. 10.
15. 10.

22.r0.
t0.
27-28.t0.
27.

03.11.
08.11.
19.11.

26.tL
T2.12,

Alkoi kuusisahaus
Alkoi tukinnosto
Kuusisahaus loppui
Vuosilomat
Mäntysahaus alkoi

Alkoihukkunosto
Alkoirannankeruu
Alkoi puominnosto
Kovamytsky
Rannat ensimmäisen kerran riitteessä

Ukotmerkitty
Alkoivat kasapuut
JAR\II JÄÄTYI netjäksi päiväksi
JARVI JÄÄTYI toisen kerran
NL:n lähetyspåiätryi
Alkoi tukinaj o metsästä

1959
04.02.
17.02.
01.04.
09.04.
14.04.

Kasapuut loppuivat
Kantin nopeus nostettu g5 m/min
Ukkoja uusittu viisi kpl
Alkoi puomien ajo tukkivaraston ;'rnpärille
Veikko Ill-kuorimakone saapui

15.04.

Veikko III:nkoekäyttö

17.04.

07.*26.09.

Talvitransportti lyhennetty
Alkoi vedestä sahaus
Alkoi avovedestä sahaus
Jäätlähtivät
Toinen uroro päättyi
Hakku "poiki"
Muuntajavaurioitui
Vuosilomat

16.09.

Alkoitukinnosto

26.09.

Kuusisahaus alkoi
Alkoi tukinajo metsästä
Alkoihukunnosto

Alkoimy'rlqtys

01.05.
31.08.
05.09.

13. 10.

14.10.
15. 10.

25.10.

Rannat ensimmäisen kerran riitteessä
Satoi ensilumen
KoKo JI|R\T JILASSÄ

31. 10.

JI|RVI SULI

21.r0.

My'rkybys loppui
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05.11.

Kuusisahaus piiåttyi
A. Naesmankävisahalla

Vesivarastopuut loppuivat
Alkoivat kasapuut
Alkoi mäntysahaus
JAR\II JÄÄTYI

10.11.

15.11,

1960
07.01.
15.02.
22.02.
29.02.

VR:n lumiaura avasi raiteet
Alkoi NL:n lähetys
Aikoi II työvuoro t;mkälöysinä

11.04.
13.04.

Mies putosi kevätjäihin

Toinen woro täysivahr,uisena

Alkoimytlg'tys

07-16.04.

Tasaistavesisadetta

16.04.

Alkoi puomien ajo tukkivaraston lmrpärille

20.04.
07.05.
14.06.

Alkoi vedestä sahaus
Jäiden lähtö
Rautainen karkkoamiskone tuli Norjan sahalta

23.06.

Metsäajo piiättyi

01.07.

Kuusisahaus alkoi

Uusipajavalmistui
Rautj äruen maatalousnäyttely
Kuusisahaus loppui

13.09.
13. 09.

-

05. 10.
05. 10.

08. 10.

Vuosilomat
II kehän petin valu
Loppui tukinnosto
Mäntysahaus alkoi
Alkoihukunnosto
Ensimmäiset pakkaset, riitettä

Alkoipuominnosto

25.10.

Ensimmäinen lumi- ja räntäsade
1" vahruinen jiiå puomien sisäpuolella
JARU JÄÄTYI

31. 10.

Loppuimyrlgtys

14. 10.

24.r0.

1"

vahr,rrinen jää peitti koko järven

Jään vah'"uus oli noin 2Vz"

07.11.

MY'rlq[usjatkui
Vedessä olevat puut loppuivat
Alkoi Saimaasta nostettujen hukkupuiden sahaus

08.11.
13.11.
21.

II,

30.11.
04-10.12.

Järvisulanut
JARVI JÄÄTYI

Loppuimyrlgtys
Alkoi lumi- ja suojakausi
Luntanoin40 sm
Vesisateita r.'uorotellen pakkasten kanssa

1961
09.01.

Alkoi tukinajo metsästä

10.01.

t4.02.

Pentti Lankinen ajoi ensimmäisen tukkikuorman
Hevonen vajosi jäihin neljän metrin päässä rannasta
Kovavesisade

28.02.

Alkoimyrlgtys

18.03.

28.04.

My'rlqtys loppui
Hevonen putosi kevätj äihin
A. Naesman kävi sahalla
Virrankehittäj ät laskettiin järween

02.05.

Kuusisahaus alkoi

05.05.
23.08.

Talvitransportti lyhennettiin
Alkoivesisahaus
Jäidenlähtö
Kuusisahaus loppui

28.08.

Alkoitukinnosto

07.09.

Suoritettiin I petin valu
Alkoihukunnosto

16.09.
18.09.

Koeajoa
Mäntysahaus alkoi

10-12.10.

2t.10.

Rantojenkeruu
Alkoi puominnosto

08.11.

Ensimmäinen ohut riite rannoilla

27.04.

Alkoivat r.'uosilomat

13.11.
15.11.

t7.
2t.

tr.
tt.

28.11.
04.12.

Loppuimlrkytys
Myrlgtys joka toinen päivä
JARVI JAATYI
Vesisade

Lumisade

15.12.

Kovalumisade
Kasapuut loppuivat
Vanhat puut loppuivat

15-31. 12.

Väki purkamassa Harakan sahan paloputkistoa

t4.t2.

1962
01.01.
11.01.
17.01.

04.02.

rr.02.
r5.02.
28.02.
03.03.
08.03.
15.03.

01.04.
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Aunuksen Puuliike sulautui Ensoon
Alkoi uusien tukkien sahaus
Metsäosaston jakomiesten kurssi I
Metsäosaston j akomiesten kurssi II
Uusi irtokehä II raamiin
Rajan saha paloi Miettilässä
II kehän välivaiht o kat kesi
Asemapäällikkö Miikki eläkkeelle

Kirkkoherra Salomaa haudattiin
Saha Palon tarkastajat
Saha Palon palokuntatarkastajat
Kuusisahaus alkoi
Alkoi puomien aj o tukkivaraston ;nnpärille

05.04.

Alkoimyrlgtys

24.04.
26.04.

10-30.09.

Alkoivedestä sahaus
Jäidenlähtö
Sahan paloputkisto valmistui
II kehänvälivaihto "poiki"
Kuusisahaus loppui
Mäntysahaus alkoi
Hukunnosto
Vuosilomat

10.09.

Alkoitukinnosto

01. 10.
03. 10.
05. 10.

Mäntysahaus alkoi
Ei kuoritoimituksia Kaukopiä 2 :lle
Sahatavaran sisällä esiintyi sinistymistä

01.05.
10.05.

03.07.

25-27.08.

x4" mtyu/s, katettu 11. 8. 1962
Saha Palon tarkastaj a Vesihiisi
2

09. 10.

11.10.
15.10.
16.11.

Suurpaloharjoitus
Alkoi puomien nosto
Ensimmäinen lumisade
Enso 9O-motias
Räntdsade

t7.

rt.

18.11.

20.rr.
15.t2.

Moottorisaha tywilaaj entumia varten
Suoj al<;,pärät karkkoojille
JÄR\T JÄÄTYI
Aloitettu kasapuiden sahaus
Transportit ylös vedestä

1963
04.01.
09.01.
05.02.

Vanhat tukit loppuivat
Alkoi uusien tukkien sahaus
Siitosen auto vajosi jäihin
Enson tilintarkastaj at

20.03.
30.03.

Palkatpankkiin
Kuusisahaus alkoi
Postilakko loppui (kesti neljä viikkoa)

31.03.

OK-trukin tilausvahvistus
Saatiin sorvi Tainionkosken vanhalta tehtaalta

t5.02.

Uusiaukkoja

14

kpl

Uusiapuomeja 54 kpl
01.04.

Siegling-hihnapoikki

02.04.
05.04.
09.04.
10-13.04.

II kehän kiertokanki poikki
Simsiirtimen moottori paloi

16.04.
18.04.

Alkoimyrlgtys

Rajaniemi asumaan virkailijataloon

23.04.

I kehän pelipultti poikki

Puomien ajo
I kehän petipulttijälleen

poikki

Virrankehittäjät laskettiin järveen
Kuorimon transportin lyhennys

05.05.

Jäiden lähtö

19.07.

Ostettu Leporanta-tila
Tonttilankatto rikki
Kuoritorni korotettu

26.07.
28.07.

29-30.07.
27.08.

Helisevänj oen luvaton lasku
Neuvotteluj a j oen laskemisesta
Vesilautakunnan kokous

30.08.
07.09.

Neuvostoliittolaisen tuontipuun koehaketus
Kuorimon koekäyttöä (korj auksen jälkeen)

10.09.

A-lkoi tukinnosto

01.08.

tmkilla

Tonttilan katto uusittu
11.09.

Kuorimo kahteen luoroon

23.09.

Tonttilan asuntorakennus maalattu
Asuntoalueiden ulkorakennukset maalattu

14. 10.

Ensimmäinen räntäsade

18.10.

Johtokunnan jäsen j ohtaja Järvinen Rautjärvellä
Lumisade
Palovakuutusarviot tarkistettu j a uusittu
Rannatjäässä

Kuoritoimituksiin kahden viikon seisokki
03.11.
13.11.

2r.

It.

23-24.tr.
30.11-

Myrlgtysloppui
Alkoipuominnosto
JARVI JÄÄTN
Korjausseisokki

r0. 12.

Uusi irtokehä I kehäsahaan

10.12.

I kehiisahakäyrrtiin
II kehäsahajäi edelleen korjattavaksi
II kehäsaha kä1'ntiin

14.t2.
16-17.12.

Virrankehittäj ät nostettiin j ärvestä

1964
05.01.
06.02.

24.02.

o metsästä
Varastopuomit uusittu
Saha Palo teki filmiä
Alkoi tarhan muutostyö trukkitarhaksi
Tirli tieto: Vuorineuvos Halle Sahanomistajayhdisbrkseen
Sahoj en isännöitsijä Naesman eläkkeelle

r0.04.

Alkoimyrlgtys

15.04.
30.04.
09-11.05.

Alkoi puomien ajo tukkivaraston I,rnpärille
Alkoi tukkien kuoriminen vedestä
Jäidenlähtö
Palopumppuaseman polttomoottori "noiki,'

22.05.
25-29.05.
28.06.

Ensiapukurssi

-

07.07.
08.07.
10-15.07.
14.07.
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Alkoi tukinaj

Tukkialtaan ruoppaus (Häyhä)
Ilmavasara (pasongin tolppien junttaus)
Maansiirtokone I rukkitarhan tasaustöissä
Kuusisahaus alkoi

v

,t

15.07.

?,

07.07.-

T

Muuntajapaloi

01.08.
25.08.
04.09.
09.09.

Alkoitukinnosto
Alkoihukunnosto

26.09.
22.10.

Alkoi puomien nosto
Rannat riitteessä

05-06.11.
06.11.
09.11.

Ensilumi

My'rkltettyj en tukkien
Mäntysahaus alkoi

ko esahaus

Rannankeruu
Sahattiin viimeiset puut järvestä

Saharemonttiin
Myrkybys loppui

Alkoi hukkujdn nosto maalle
2t,

11.

24.

Il.

27.

lt.

JI|R\T JÄÄTYI
I kehzisahakäyrrtiin

Sykloidi uusittu, ykkösen lattiaparrut uusittu,
tukkitransporttien päåt nostettu,
II kehän purutransportti uusittu
II kehåsahakäptiin

t0. t2.

Alkoimyt'Igtys

20.t2.

Myrkytys loppui
Alkoi tukinajo metsästå

30.12.

1965
06.01.
08.01.
14.01.
17.01.
18.09.

Trukkiputosijärveen
Alkoi uusien tukkien sahaus
Uusi polttomoottori palopumppuasemalle
Palovesiverkosto kunnossa
Sahapaloi
Teppo karja-autoon

HAASTATTELUJA JA MI]ISTELMIA

Vedonlyönti
Se oli siihen aikaan, kun Miettilästä ajaa lykytettiin Rautjärven sahalle töihin. I,ienee ollut syys-lokakuun vaiheita, kun punaisen mökin
luona hyppäsimme kuorma-auton lavalta maahan. Silloin rakennusmestari Yrjö Jäppinen tokaisi:
- Hei kaima, lyötkös vetoa siitä, että tämä lumi sulaa vielä ennen

joulua?
- Eihän tää mihinkään sula.
- Samapa tuo, lyödään pois!
Siinä sitten lyötiin kättä päälle ja Karjalaisen Emil toimi todistajana.
Ehtona oli se, etten saanut mennä hakemaan lunta Lapista. Lisiiksi sovittiin, että rakennusmestari py)'tää Joron Sylviä syömiän sen lumen,
mitä vielä jouluna on jäljellä. Tapahtui niin, että lumi meni ennen joulua melko vähiin. Silloin Yrjö vihjaisi:
- Kuules kaima, satanen on minuun perin.
- Vielä 25 markkaa on minuun päin kallellaan, vastasin.
Pakana! Se lumijäikin maahan. Joulun tienoilla Sylvi tullakeplotteli
ja sanoi:
- Kuulehan Taun, mie en syö sit lunt. Syököön Yrjö, ko sit on niin
palj.
Elettiin jo helmikuuta, kun Tellen kanssa hevosella tulimme maksamaan tilejä. Sattui Yrjö menemään siitä ohi, jolloin Iso-Kapanen virkkoi:
- On niitä vedon lyöjii, mutt ei oo maksajii.
Yrjö kääntyi heti minun puoleeni ja sanoi:
- Kuulehan Tauno, minulla on vielä se satanen maksamatta. Varrohan kun saan tilini.
- Pidä varasi, että saat konttorista sen verran rahaa, vastasin.
- Kuinka niin?
- Kenelle voivat antaa k5rmpin, kenelle kaksi. Rahat ovat taas viihissä!

Tauno Jäppinen
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Konemestari
Katselimme, kun hän - hWä herrasmiestyyppi - tuli valkea paita
päällä pajalle ja sanoi:
aloittaa.
- Joo'o. Sitten pitäisi mies
sulatti ja valoi. Yritti kerran, kaksi jopa
Tho nuorenpuoleinen
kolmekin kertaa, vaan laakerin valaminen ei onnistunut. Lienee ollut
Suikkanen, joka sanoa tokaisi:
Ne on eri miehet, ken laakerit osaa valaa.
- meitä
nauratti.
Ja

T\ron uuden konemestarin piti muuttaa vaahteruksen rannalle lähelle Möhkön asuntoa olevaan taloon. Iltapäivällä vein sinne "IsollaPekolla" polttopuita. Kun talossa ei ollut ketään, jätin puut sinne ja lfidin asemalle hänen tavaroitaan hakemaan. Mutta sielläkään ei ollut
ketäåin. Asemamies kertoi, että sellainen herrasmies oli lähtenyt päiväjunalla pois.
oli kai niin suutahtanut, kun ei saanut laakereita valetuksi, ettei
edes käynyt tiliåikään hakemassa.
oli kuulemma Karjalaiselle selittänyt, että hän oli tottunut teettämäån, ei tekemäåin.
Se meistä

oli kumma juttu, kun mies kesken päivän karkasi.

Meillä pienessä, köyhässä puljussa oli vain koulqia käymätön, mutta

ammattitaitoinen remonttimies, joka itse teki miltei kaikki koneisiin
liittywät Wöt. Håintä me kutsuimme konemestariksi.
Tauno Jäppinen
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Turvallinen kuusi
- Kuules sie poika. Suuren kuusen alla on parempi pitää sadetta
kuin pienen, sanoi Sarion yhtiökumppani Lappalainen.
Tauno Jäppinen

Kuorirnakoneella
vuosikorj ausseisokki oli päätt5rrnässä. Kuorimo laitettiin käyntiin
pari päivää ennen sahauksen aloittamista. Kuorimo käsi koko ajan,
mutta tulosta ei tullut. Uuden r,'uoden aattoaamuna ei ollut vielä saatu
edes satsipuita. Menin kuorimolle ja nuhtelin tavallista kovasanaisemmin silloista kuorijaa. Kun neljän tunnin kuluttua menin työmaalle, oli
puita kuorittuna monen päivän edestä. Toivottaessani hywää uutta
r,rrotta vastasi mies:

- Sain jo aamulla uuden r,'uoden toivotukset.
Vuosia myöhemmin sama mies oli sahalla aputyönjohtajana,.
Kauko Ormark

Karkeaa kielenkävttöä
Kerran venäläisten omistajien aikana syötettiin sahan tukkitransporttiin liian hienoja eli ohuita tukkeja. Menin ovelle ja huusin järvelle.

- Tulee hienoja puita, s----nan, s----na, b----, suutel€ _---ä, p____le _
suomeksi ja venäjäksi! Jotakin muuta häv1töntä minä sinne vielä huusin, kunnes huomasin, että tukkipasongilla oli venäläisiävieraita, jotka
seisahtuivat ja katsoivat minuun päin. Minua hävetti, mutta minkäs tapahtuneelle mahtoi.

Arvo Kiviniemi

Tupakkatauolla
Johtaj a christenssen kysln tupakkatauolla olevalta Kontraj effilta
- Mikäs mies se on, joka tuolla veneessä istuu?
- Se on meidän LJ,mppi.
- Entäs tuo mies?

-

:

Se on seitsenviis.

Kpnppi oli Möhkö ja seitsenviis Harmainen.
Arvo Kiviniemi
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Kohuajcici petti'.

Rospuuttoaika
Kerran oli sahalla töissä muuan ruokolahtelainen hevosmies. Eräänä päivänä mies putosi kevätjäihin. Hän heitti kengät pois ja käveli työ-

ajan loppuun paljain jaloin, vaikka me toiset kehoitimme häntä "hiidessä" menemään lämpimään.
Seuraavana aamuna töihin lähdettäessä meitähuvitti, kun samainen
iso miehenkäriläs meni hevosensa luo ja virkkoi:
Tulehan "Riemu". Tulehan taas ilohon, ja lähti tukinajoon jäälle,
jossa oli vettä polviin saakka.

Sinä keväänä

uitiin monastil
Tauno Jäppinen
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Leudon taluen gllcity

s.

Pallosalama
Ensin se tuli ikkunalle. viipyi siinä hetken. Sitten se hyppäsi tukille,
jota sahasin. siitä se meni toiselle ikkunalle,
iosta se häipyi metsään.
Hetken kuluttua tuli Petäjäniemi ja ilmoitti muuntajan otåvan tulessa.
Muuntaja olikin koko yläosastaan liekeissä. Me
ffönsimme palokohteeseen pari sähiä ja tuli sammui.
Arwo Kiviniemi

Mene...
Kerran olin hevosen kanssa Kokkolan tien yläpuolella olevalla tarhalla ajossa. vänkärinä minulla oli Aarne Haakana. Meiltä meni silloin
ajo jollakin tavoin huonosti. Vanha Nuutinen tuli ja huusi:
- Mene sinä Jäppinen "pekon,, kanssa helvettiin!
- Pääsenkö minä samaan kyytiin, huusi Haakana ja hyppäsi rekeen,
kun minä olin jo menossa rannalle.
Nuutinen tuli sitten perässä rannalle ja huusi:
- Hei, kuulehan Tauno, tulehan sukkelaan takaisin.
- Etkös sinä käskenyt...
- Ei, enhän minä muistanut...

Voi hylkyläinen, kyllä vanha Nuutinen oli joskus kiva mies.
Tauno Jäppinen
6B

Ykköskehän oikkuja
Keitejä ei pitänyt milloinkaan vetää täysin kiinni, sillä kehä kulki
parhaiten kolmella pisteellä. Jos vetoa kiristettiin, niin se muutti kehån asentoa ja pakotti korjaamaan puukkoja.
Arvo Kiviniemi

llleislakko
Maaliskuussa \uonna 1956 oli yleislakko. Se kesti kaksi viikkoa,
mutta Rautjäruen sahalla lakko kesti kolme viikkoa. Viikon ylimääräinen työnseisaus aiheutui siitä, että lakkolaiset vaativat kolmen sahalla
lakossa olleen, mutta lakon aikana pikku sirkkelisahalla työskennelleen miehen erottamista.
Lakon lopettamissopimuksessa oli kuitenkin maininta, ettei työnantaja saanut ryhffä mihinkään rankaisutoimenpiteisiin lakossa olleita

ryöntekijöitä

kohtaan'

Kauko örmark

Räjähtämätön ammus
Rautjärven sahalle tuotiin runsaasti sahatukkeja entisiltä sotatoimialueilta. Valtakunnan rajalle sahalta oli matkaa muutama kilometri.
Sen n-roksi tukeissa oli runsaasti sirpaleita, jotkateriinjoutuessaan aiheuttivat käyntiaikana runsaasti terien vaihtoja ja seisokkeja.
Arvo Kiviniemi kertoi, että kerran tukissa oli räjähtätön piiskaffkin
ammus. Oli onni, että se jäi sahanterien väliin, eikä räjähtänyt. Kun tapaus huomattiin, välähti ajatus: mitähän olisi tapahtunut, jos terä olisi
osunut ammukseen
Kauko

'rmark

Pisaralauta
Kun kiertokangen rasvapisara oli pyöreä ja kaunis, niin laakerin
lämpötila on hywä. Jos rasva leviää, on laakeria seurattava ja öljyn
joukkoon pantava raskasta öljyä. Kun tulee iso läiskä, joka leviää koko
laudan leveydelle, niin laakeri on lähellä palamista.
Arvo Kiviniemi
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Tippa
Niin kauan kuin laakereista tuli tarkistuslautaan kirkas hywä tippa'
oli asiat hlwin. Mutta kun tuli pitkuliainen musta tippa, niin silloin alettiin tulla lähelle laakerin leikkausrajaa ja metallin sulamispistettä.
Edvard Nurhonen

Liukulaakerit
sahan toiminnalle oli tärkeä, että varastossa oli valettuna valmiita
ja pantu varastoon'
Iiukulaakereita. Niillä oli 1-2 r,'uorokautta ajettu
1
1/4
- 2 tunnin seisokista
Kun laakerin vaihto tuli, niin normaalisesti

muodostui tällä tavoin vain neljännestunnin pituinen'
Edvard Nurhonen

Huolellinen mies
Minun on sanorrava, ettäniin hyvää miestä kuin Juho Lippojoki oli'
ei juuri saa. on muistettava, että koneiden kierroslulut oli nostettu
jo
noin sadalla kierroksella niiden alkuperäisistä tehdasarvoista. se oli
Lippojoaika vekkulia hoitaa. Laakereita olisi palanut vähän väliä, ellei
ki olisi ollut niin huolellinen. Mitä taas tulee remontteihin, niin hän
hoiteli päivittäin joka rasvanipan niin huolella, ettei remonteissa tullut
yllätyksiä

70

esille'

Edvard Nurhonen

Kyösti, Si,i,tosen auto oli. uuonna
1963 mennci tukki,ni,pun kanssa
jcirueen.

Teppo
Mie tingin ja tingin ja koettelin. Pienet limapatitkin sen jaloissa olivat, mutta eivåt ne pahoja olleet. Kun mie sain rahat maksettua, hevosen valj astettua j a ohj asperät selkään sanoin
- Ei ne rahat aivan hukkaan menneet.
Silloin talon t5rttäreltä pääsi itku. Hän kun ajatteli, että minkälaiseenhan kohteluun Teppo nyt joutui, kun se sahalle viedään.
Niin Teposta tuli sahan hevonen. Pieneltähän se tuntui sen ison latvialaisen murikan rinnalla (sahan toinen hevonen).
:

Tlttö tuli kesällä katsomaan Teppoa. Kun Tepolle aina annettiin
ruisjauhoja ja kauroja, niin sen karva oli kiiltävä kuin ves'märkä.
Lähtiessään tyttö oli tuumannut:
en sitä hevosta ennen ole näin hywässä kunnossa
- Herran jestas,
nähnyt kuin se nyt on.
Tauno Jäppinen

Tilintarkastajat
Kun tapasi tilintarkastajia tai he tulivat käymään sahalla, niin tervehdyksen jälkeen tapahtui aina seuraavanlainen keskustelun avaus:
- Tepolle heiniä! Miten Teppo jaksaa...?
Teppo oli siitä erikoinen, että se oli ainoa hevonen, joka omalla nimellään esiintyi Enson tuotantopuolen maksukuiteissa. Sen r,uoksi
Rautjäruen sahan asioiden käsittely aloitettiin sanomalla:

-

Te'olle

heiniä'

Kauko örmark
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't'epon vormat
7r-t

Teppo oli kuuluisa voimistaan. Jos tukkiauto putosi jäihin, niin
silloin automies tuli sanomaan:
- Tulehan Jäppinen Tepon kanssa auttamaan, niin saadaan se auto

ylös.

Tauno Jäppinen

Ukkokivet
Teppo oli kovaluontoinen hevonen. se ei kaikkia toteilut. Kun pojat
ajoivat Luumin rannasta ukkokiviä, sahanhoitaja tuli sanomaan, ettei
Teppo nyt vedä. Menin sen luokse. se vain polkijalkaa. Näinhän
minä,
ettei se ollut kunnossa. Minä tovin haastelin sille, laittelin valjaita ja
hetken kuluttua sanoin:
- Låihdetään nyt.
se vährin aikaa korahteli ja kuorsahteli ja sitten se lfiti. Kivi vietiin
järven selälle, niin ettäjytinä kuului,iäävain ritisi ja kivireestäpultteja
irtoili. Silloin Kalpion Arvi sanoa murahti:
- P---le sitten hänessä, kun minä en saanut sitä vetämään.

Niin me tuotiin kaikki ukkokivet. se oli urakka,iohon silloisillatraktoreilla ei pystytty.

Tauno Jäppinen

Teppo ja Aku
Kerran teollisuusneuvos Axel Naesman tuli läpyttelemään Teppoa.
Tällä kerralla Teppo oli vähän vihaisella päällä. se kun aika ajoin
oli
sellainen karsakka. Niinpä se olikin puraista Naesmannia.
- :ila p----le syö minua!
- Se on vieraille vähän vihainen, sanoin.
- Minä olen sen isäntä.
- Sitä se ei tällä kerralla muista.
Tauno Jäppinen

Emil Karjalai,nen ja

Onni, Roi.-

ninen pora&massa rei,kcici ukko_
kiueen keucicillci I g 5 6.
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Traktori
Sahalle hankittiin traktori. Henkilö, jonka alunperin piti ajaa traktoria, ei osannut sen tukkisaksilla kuormata. Äkkinäinen kun oli, niin hän
veti narusta liian rajusti. Silloin puomi vatvoi ja nyki. Niinpä hän sitten
vain ajoi traktoria ja minä kuormasin. Kerran Kalle (Kalevi Nuutinen)
tuli rantaan. Hänellä oli koiranhäntä kainalossa, kun lähetti kaverin
muihin tehtäviin. Jonkin ajan kuluttua hän tuli luokseni ja sanoi:
- Kuules, etkö sinä Tauno ajaisi traktorin pois?
Ja näin narraten minusta tuli traktorikuski.
Tauno Jäppinen

Teppo avannossa
Eräänä keväänä Teppo putosi nippujen väliin muodostuneeseen
avantoon. Kalpion fuvi oli ajomiehenä. Hän manaili ja huitoi tukkisaksia, kun Teppo oli ar,uttomana nippujen välissä. Riensimme apuun.
Hevonen pysyi ihmeen rauhallisena koko sen ajan, kunJäppisen ohjeiden mukaisesti pujottelimme narut sen alle javedimme sen avannosta
tukkinipulle. Mutta sitten meille tuli kiire hypätä viereiselle nipulle,
kun Teppo yhtäkkiä alkoi pyöreän ja liukkaan nipun päällä riuhtoa itseään jaloilleen. Hywin se siinä onnistuikin ja sieltä se nipulta toiselle
hypittämällä ajettiin kovalle jåälle.
Rannalla Tepon selkään pantiin sahan pressu ja Jäppinen liihti ajamaan sitä lämpimäksi. Teollisuusneuvos Axel Naesman tuli samanaikaisesti sahalle ja näki lqiaa vauhtia ratsastavan miehen tulevan vastaan. Hiin kummasteli, miksi hevosella oli sahan pressu selässä. Asian
selvittyä Aku alkoi antaa hoito-ohjeita. Hän selosti tarkasti, miten hevosta oli täIlaisissa tapauksissa hoidettava, ettei se tulisi sairaaksi. Siinä seMtettiin saman tien kuinka paljon kauroja, heiniä ym. sille saisi
nyt antaa.
- Niin oli näet tehty Suojärvelläkin...
Kauko Ormark

Naesman ja vieraat
Kun teollisuusneuvos Axel Naesman oli yksin tarkastuskäSmnillä,
hän oli aina ystävällinen. Mutta jos hänellä oli joku vieras mukanaan,
niin tiesi jo etukåteen, että silloin nälvittiin ja nolattiin kaikin konstein.
Aina jonkun letkauksen tehdessäiin hän vinkkasi vieraalleen silmää ja
nauraen osoitti, miten ne alaiset vapisevat.
Kauko Ormark
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Jouluaatto
Teollisuusneuvos Axel (Aku) Naesman kävi eräänäjouluaattona sahalla. Hänellä oli silloin vieras mukanaan ja sen mukaisesti hän myös-

kin käyttäytyi.
Silloin oli 3 x 11" kuusi u/s sahatavaran lastaus käyernissä. Tavara lähetettiin Dubliniin. Kun isojen kuusitukkien lankeama (määrä) oli ollut pieni ja niiden laatukin erittäin huono, oli mpty määrä yritetty sahauksen aikana täyttää venyttämällä vaj aasärmää sekä ottamalla tavaraa "naftista satsista". Syksyllä kuusia kuoripäällisinä sahattaessa tulee kuivauksen aikana sahatavaraan helposti tummanruskea väri. Tämä ikävä ulkonäkö ja tavaran liian vajaasärmäisyyden tasaaminen sekä kaupan vajaaksi jåäminen antoivat Akulle vauhtia. Kireä tunnelma
säilyi koko kä5.nnin ajan. Kun Aku jo istui autossa ja teki poislähtöä,
menin vielä pyytämään sahalle trukkia, silloin repesi "ilo" ylimmilleen.
Sinä jouluaattona istuin yön ja kirjoitin Naesmanille kirjeen, jonka viirneisellä sivr-rlla pyysin häntä lähettämään tilalleni uuden miehen.
Heti ensimmäisenä arkipäivänä konttoriajan alussa tuli puhelu Kotkasta. Teollisuusneuvos selitti pitkään tilannetta ja niitä vaikeuksia,
joiden kanssa hän painiskeli sekä toivoi, ettei hänen käyntiään pitän1t
niin pahasti ottaa. Mutta - trukki tuli.
Seuraavan kerran sahalle tullessaan hänellä oli leivoksia mukanaan.
Tapa säilyi sitten niin kauan kuin Naesman oli Enson palveluksessa.
Kauko Örmark

Trukki
Tuli trukki. Sitä jokainen kävi katselemassa. Minä olin silloin kuorimakoneella kuorimassa. Kalle tuli sinne.ja käski tulla mäelle katsomaan uutta konetta.
- Uusi näkJy olevan, mutta en minä siihen koske, sanoin.
- Katsos nyt kuitenkin näitä vipuja. Koetas miten kivasti ne nostavat.
Minä koettelin vipuloi. Vähän päästä huomasin, että Kalle oli poistumassa.

-
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No hei, kuule. en minä...
Aja, aja, viittoili Kalle ja sen jälkeen minä ajoin tr-ukkia.
Tauno Jäppinen

Hankalat paikat
Jos muut eivåt saaneet tukkeja huonoista paikoista tai mäkilöistä
pois, sillä kaikki eivät osanneet piiskata konetta sillä tavalla kuin minä,
niin herrat aina sanoivat.
- Antaa olla. Jäppinen tulee ja selvittää.
Tauno Jäppinen

Ammattimies
Tauno Jäppinen oli synnynnäinen trukin- ja traktorinkuljettaja. Katselin ihaillen hänen taitoaan käsitellä koneita ja hänen nopeata työskentelyään. Siihen ei opita, siihen synnytään.
Kauko Örmark

Tarkka mies
Rautj ciru en s ahan tt'ukki.

Kerran otettiin 7" tukista 6 W" parru. Se oli tarkka satsi. Parrusta sahattiin alaraamilla 3 7+" soiro. Teollisuusneuvos Axel Naesman tuli sahalle. Meni tukin päähän. Katsoi ensin toista silua, sitten toista. Ei
maininnut mitään. Se meni hyvin. Toinen 74" teristä ei edes tavoittanut
tukin pintaa. Sen koommin Naesman ei katsonut, miten minä sahaan.
Arvo Kiviniemi

Vaisto
Usein, kun teollisuusneuvos A. Naesman vieraili sahalla, jokin sisäinen vaisto-etiäinen ennakoi sen minulle. Ilmoitin asiasta konttoriin ja

työnjohtajalle ja

-

parin tunnin kuluttua ilmestyikin teollisuusneuvos.
Kauko Ormark
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Voittoisa naisjoukkue
Sahan palontorjunta oli järjestetty siten, että koko henkilökunnalle

oli määrätty tehtävät. Niinpä eräs 3" paloposti oli määrätty naisten
miehitettäväksi. Teollisuusvakuutuksen palokuntien tarkastaja vesihiisi järjesti sahalla kolmet suurpaloharjoitukset. Joka kerta hän kello
kädessä seurasi, miten miehet selvittivät palokalustoa. Ja joka kerta
hänen selkänsä takaa kuului ensimmäisenä naisten huuto:
- Vesi päällä! että sahan palon aikana yksi paloposteista oli koko
Mainittakoon,
4ian naisten miehittämänä'
Kauko örmark

Puron reunalla
Kengät hiersivät jalkani rakoille. Liikkuminen ja työnteko oli vaikeata. Menin puron reunalle, riisuin kenkäni ja pesin jalkani. Muut työsilryhmän naiset tulivat myös puron reunalle seuraamaan touhujani.
ja
loin paikalle ilmestyi sahanhoitaja hetken katseltuaan virkkoi:
että Toivasen Hiljaviruttelee jalkojaan, mutta sitä en tie- Tiedän,
t^ llä teette.
Te
muut
dä, mitä
Naisia sapetti.
HiIja Toivanen

Sukellus myrklryaltaaseen
Lempi Kapanen oli tehtävässä, jossa piti myös seurata hakun toimintaa. Kerran taasen hakku ei vetänyt. Tulin alasahasta katsomaan,
miten asiat olivat. Näin Kapasen hyppäävän nutikkakasalle. Hän luiskahti ja lensi. Minä pelkäsin, että n1t se putosi hakkuun'
Elsa Kokko huusi:
terää!
- Varo
pelkäsi,
että Kapanen lentäisi latvakaapan terän pääIle. Jollakin
Hän
tavalla Kapanen väisti molemmat vaarat ja sukelsi pää edellä kyllästysaltaaseen.

Ajattelin.
n5rt se tuli sokeaksi!
- HerraJumala,
Mutta mitä! Ei siinä hänelle mitään käynyt - kastui vain. sen jälkeen Elsa piti oppitunnin aiheesta: parempi katsoa kuin katua'
Hilma Kolehmainen
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Soho koksine rqqmeineen tuhoului perustuksioon
myöien. Alueello on suoritellu roivquksel loppuun, muilo sohon
uudelieen rskentomists ei ole qloireftu. Työntekiiöt ovor riirreily
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Tuulilajittelulla
Nuoret ja villit pojat sekä mustalaiset pantiin aina minun sakkiini.
Jos minä en niiden kanssa pärjänn5rt, niin silloin niillä oli lähtö. Yhteen
aikaan porukassani oli Kodraj effin, Variksen, Näräsen, Ponka-poj at j a
eräs mustalaispoika.
Jos mustalainen tuli työhön, niin sanottiin miltei aina:
- Mene tuonne Jäppisen sakkiin.
Tauno Jäppinen

Laulava mustalainen
Se yks' mustalaispoika

oli railakka poika töitä tekemään. Kun låihdettiin rantoja keräämään, hän halusi soutaa. Kun ajopuita oli kerätty
täydet kasat kummallekin puolen keluvenettä, poika souti sahalle päin
niin, että rakot tulivat käsiin. Silloin minä sanoin hänelle:
Anna minä soudan.
Jos sinä soudat, niin minä laulan.
Poika laulaa lurittikin koko loppumatkan sahalle
vin.

-

-

ja lauloikin hyTauno Jäppinen

-: --_:'

Lopputili
Kun vanha mies sai lopputilin, sir,usta asiaa seurannut
Heikki Nenonen sanoi miehen mentyä:

-

Kerran sinäkin olet vanha mies.
Kauko örmark

Laituripuut
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nut vähän väliä. Vanhempi väki
on pysyn.v-t työmaallaan ja paik_
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Minulle on lähtemättömästi jäänyt mieleen tapaus, kun Tauno
Majurin kanssa olimme rannan keruussa ja toimme viimeisiä puita.
orimme
tulossa Rautjärven kaakkoispäästä. Kun pääsimme eriiän
talon kohdalle, niin isäntä kutsui meidät kahville. Talon rannassa
laiturin alre oli
pantuna kaksi isoa karkulaista.
- Aläs välitä, kun noin hyvin siihen on pantu, niin olkoon siinä, ajattelimme.
Kotirantaan päästyämme ilmoitimme sahanhoitaj alle, että
kaikki
puut oli kerätty. vähän päästä hän kuitenkin tuli uudelleen
rantaan ja

sanol:

- Erään talon isäntä soittija sanoi, että hänen rannallaan on vielä
yksi hukku.
- Siellä on kaksi sanoin.
- No, menkää sitten ne hakemaan.
Menimme heti veneeseen ja soudimme takaisin. Mie pitelin
rannassa venettä kiinni, kun Majuri löi kirveellä laiturin hajalle,
otti tukit ja
antoi karkeiden sanojen säestellä:
- Noiden p----leen tukkien takia meidän piti uudelleen tdnne sou_

taa.

Isäntä katseli ikkunasta. Hän ei tullut meille sanomaan,
että hän oli
tarkoittanut lahdella olevaa pylkk ää, iotaemme olleet keräillessä
huo_
manneet. Se pylkkä jäi silloinkin hakematta.
Sen koommin sen talon isäntä ei rantojen kerääjiä
kahville kutsunut.
Tauno Jäppinen
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Hei! Tuolta tulee Kotkan Hirmu!
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Elsa Kokko
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Tukk ikuotma on pu retl u.

Rautjäwen jäätyminen
Ellei Rautjäwi ole pyhäinmiestenpäivänä jäässä, niin se ei jäädy
marraskuussakaan, sanoi vanhaisäntä Matti Joro.
Kauko Örmark

Linnaan
Kerran tuli mustalaispoika töitä kysymään. Töihin luvattiin sillä ehdolla, että hän olisi töissä vähintäin kaksi viikkoa eli yhden tilinvälin.
T\löt aloitettiin. Tuli ensimmåisen viikon perjantai. Poika meni työnjohtajan luo ja sanoi:
- Minun on mentdvä lauantaina linnaan. Saisinkohan nyt lopputilin?
Konttorissakin hän vielä valitteli, että oli ikävä, kun näin piti käydä.
Lopputili annettiin, sillä pitihän miehen linnaan mennä, kun asiat
olivat sellaisiksi käänt5meet.
Seuraavan viikon tiistaina tapasi sahanhoitaja saman mustalaispojan Imatran kulmilla ja ihmetteli:
- Eikös sinun pitänyt mennä linnaan? Kuinkas sinä nyt tåällä vielä
käyskentelet?
- Juu. Minä olin jo linnassa. Lauantaina olivat Savonlinnan markkinat.
Kauko Ormark

Kuorimakone
Kaiken huippu oli se, kun kesällä limaisten puiden aikana saattoi
kuorimakoneella ajaa ohuita puita kaksi rinnakkain. Silloin ne hankasivat toinen toistaan ja kuori irtosi. Isoja puita kuorittiin nopeasti siten, että toisella tukilla työnnettiin kuorittavaa puuta eteenpäin. Näin
sai kuorittua paljon puita työr,uorossa. Vaikka kuorimakone oli alkeellinen, silti se pidettiin hywässä kunnossa.
Kerran tuli Miettilän sahan omistaja katsomaan kuorimakonetta ja
silloinkos minä ajoin pari puuta rinnakkain.
- Tää on ihme vehe, tää on tosiaan ihme vehe, virkkoi Henttonen.ja
pyöritti päätään.
En tiedä käyttivätkö ne muualla laitteita näin tehokkaasti, kuin meillä.

-

Se

oli aikaa! Ai hyvä ihminen, miten töitä tehtiin!
Tauno Jäppinen

Kalasaalis
Kun tuulilajittelimme tukkeja kaukana järven selällä, niin Majurin
Tauno onki toista kiloa ahvenia.
- Ala vie kaloja rannalle, herrat vielä näkevät ja tomvat, varoittelin.
- Mie kerron onkineeni ne kahvitunnilla.
- Ei ne usko, saalis on niin suuri.
Seuraavana aamuna minulle ilmoitettiin:
- Afa anna kaimasi onkia työaikana.

Päivällä näin miten Kalle ja Örmark seisoivat paanan päässä ja heiltä

tuli sana:

-

Majurin Tauno tulkoon rannalle.
Siihen loppui kalastelu.
Tauno Jäppinen

Nurhosen peukalo
Nurhosen peukalo jäi puristukseen ja siitä irtosivat lihatjuurta myöden. Peukalosta oli jäljellä vain ohut pitkä luupiikki. Hän keräsi kiireesti irronneet lihasuikaleet, sylkäisi haavaan ja työnsi lihat peukalon
luun päälle, sitoi haavan tiukkaan nahkatuppeen ja lähti lääkäriin. Lääkäri olisi väkisin katkaissut peukalon, mutta Nurhonen ei antanut sitä
tehdä, vaan vaati irronneen osan neulomista terveeseen ihoon. Vastahakoisesti lääkäri teki työn. Nurhosen peukalo parani.
Olen nähnyt suojärveläisen kansanmiehen parantavan tällä tavoin
kolme irronnutta sormea, kertoili Nurhonen ihmettelijöilleen.
Kauko Ormark
.
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Vanha Nuutinen
vanha Nuutinen oli niin tarkka ja uskollinen mies, ettei hän tohtinut
lähteä sahalta työaikana edes hiuksiaan reikkauttamaan. Hän pelkäsi,
että sillä aikaa sahalla jotakin tapahtuisi ja tulisi tappiota.
Tauno Jäppinen

Pikkujoulu
Entinen firma järjesti joka ruosi lapsille ja aikuisille omat pikkrrjoulujuhlat. Kun Enso osti sahan, niin sen jälkeen ei pikkujouluja juhlittu.
Me tuumailimme:
- Johan myö nyt köyhään firmaan jouduttiin.
Hilma Kolehmainen

Naesman Suojärvellä
Kun Naesman tuli Suoj ärwelle, oli sahan toiminta heikohkoa j a j ohto
löysää. Kylän kauppiaskin, ioka omisti lc},mmenkunta taloa, kä1tti sahaa hywäkseen. Sahan asuntoalueillekin oli rakennettu kana- ja sikakoppeja Sarpäri pihoja.
Naesmanin tultua hävisivät sahan siivellä eläjät ja asuntoalueiden
},rnpäristöt puhdistuivat kojuista. vaikka Naesman puheissaan olikin

mielestäni jätkätyylinen, niin hän oli pätevä ammattimies, menestJ.r
hywin alalla.

Silloin tällöin Naesman soitti ja pyysi minua laittamaan heidän sahan laakerit kuntoon. Tällainen reissu kesti pari kolme päivää.

trdvard Nurhonen

Metso
Sahalta katkesi sähkö. Työt keskeytyivät. Kun vikaa ei löy{myt sahan sähkölaitteista, soitettiin Rautjärven Sähkö-osuuskunnalle. sieltä

lähti isännöitsiiä Kolehmainen miehineen sähkölinjaa tarkastamaan.
vika korjattiin ja Kolehmainen tuli hikisenäjaväslmeenä metsästä. Kyslanykseemme:
- Missä vika oli, tuli vastaus:
- Vanha metso oli lentänyt linjalle.
Myöhemmin saimme selville, että sahan eläkkeelle siirtSmfi seppä,

trdvard Nurhonen oli mennyt Tiussan metsään polttopuita tekemään
'ia kaatanut koir''Lrn sähkölinjalle'
Kauko ormark
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Alangon måki
Harakan sahalta puretut paloputket tuotiin traktorilla Rautjärven
sahalle. Peräkärrissä oli iso kuorma pitkiä putkia, kun nousin Torika-

tua vuoksenniskan harjulle. Miltei mäen päälle päästyäni traktorin
pyörät eivät enää pitäneet vaan se alkoi luistaa,taaksepäin. pelkäsin,
että nyt mennään Alangon kaupan näyteikkunoista sisälle ja t},töt
kuolevat. Ehdin saada pakin päälle ennen kuin vauhti hihtyi j; så jarrutti.
Apumies h;,ppäsi lastin päältä ja huusi:
- Käännä metsäänl
En uskaltanut. silloin olisin mennyt poikittain ja mitä sitten
olisi tapahtunut. Takana oli autojono. Kun niissä nähtiin tilanne, niin
autoilijat nopeasti peruuttivat ajokkinsa alta pois. peruutin varovaisesti
koko
pitkän mäen alas.
Kun olin alhaalla, olin kalpean a ja aivanhiestä märkänä.
- varmasti olet ennenkin pyörittänyt traktoria, sanoi muuan taksinkulj ettaj a kiitokseksi.
Tauno Jäppinen

Kahvinkeittäjä
Teollisuusneuvos tuli sahalle. Minut kutsuttiin keittämään kahvia.
- Ette varmaankaan ole korttiaikana elänyt, sanoi Naesman, kun
näki minut.
vastasin.
- Kyllä varmaan,jatkoi
Ette varmaan,
neuvos.
Olin silloin pulskassa kunnossa.
Hilma Kolehmainen

Saksimies
Ajoin tukkeja traktorilla. Lempiäisen Arvi laitettiin minulle saksimieheksi (apumies). Arvilla oli sellainen sairaus, että hän vähän väliä
pyöritti päätään. Puominosturin tukkisakset olivat hywässä kunnossa,
mutta aina kun Arvi pyöritti päätään, sakset irtosivat automaattisesti

tukista.

-

Saksissa on vikaa! manasi Arvi.
Ei niissä mitään vikaa ole. Vika on sinussa.

silloin Arvi suuttui minuun ja lähti Kallen luo. Hetken kuluttua hän
tuli takaisin.
- Etkö mennytkään lopputiliä hakemaan, vinoilinArville.
- En' sanoin Kallelle, että sinulle pitää antaa lopputili, tai minä lähden, mutta Kalle selitti:
- sinä voit mennä, mutta Jäppinen ei tällä kerralla jouda lähte-

mään.

Tauno Jäppinen
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Vappu- ja j ouluostokset
Kulkuyhteydet Rautjärveltä Imatran kauppalaan olivat hankalat.
Niinpä kauppalassa asioiminen vaati morokauden. Varsinkin ennen
suurpyhiä lukuisat kauppalassa käyntien aiheuttamat poissaolot olivat
haitaksi. sen r,uoksi jo pari viikkoa ennen juhlapyhiä otettiin tavaksi
kysyä esimerkiksi:
lähdet vappuviinoja ostamaan?
- Milloinpäivä
etukäteen. Näin vältlttiin kaikkien janoisten poissasovittiin
olosta samana päivänä ja ennakoon tiedettiin poissaolevat. samoin
naisille järjestettiin siivouspäiviä ennen suurpyhiä. Jopa eräille henkilöille oli järjestettävä heinä- tai elonkorjuulomia'
Kauko Ormark

Uusi työpaikka
OIi talvi, kun sahan palon jälkeen menimme ensimmäistä kertaa
Kaukopää Il:lle töihin. Meillä oli ulkotöihin soveltuvat vaatteet päällä,
kun emme tienneet, mihin töihin siellä joudumme. Meidät vietiinkin
paikkaan, jossa oli oikein lämmintä. Voi turkanen, miten meillä oli
kuuma ja hiki. Vähän väliä saimme viihentää vaatteitamme'
Kivaahan siellä kakkosella oli'
Hilma Kolehmainen

Naulakone
Kuulimme, että meidän on mentåvänaulakoneelle. Nimeltäänkin se
oli meille ihme vehje. Nähtäisiinhän se kohta. T5Iö oliurakkatyötä. Kai
kauppalan naiset pitivät meitä hieman hölmöinä - kun olimme maalta. Kuulimme heidän keskustelunsa kahvitunnilla'
suolarahojaankaan. Ne eivät osaa tehdä työtä oi- Nuo eivät hanki
kein. Ne tekevät noin hienot pinotkin.
Me laitoimme laudat pinkalle ja päät tasan niin kuin sahalla tehtiin.
Kokon EIsa lähti katsomaan, miten kauppalan naiset tekivät. Ne laittoivat hyvät reunat ja keskelle heittelivät laudat ristiin ja sekaisin. Aikanaan tuli pomo. se kehui meidän pinojamme ja sanoi, että meillä oli
kuutio enemmån kuin toisilla. Ei me työtä pilattu huonolla työllä' Kun
meidät siirrettiin toiseen työpaikkaan, arvelivat imatralaiset: Nyt nuo
lähtivät lopputilille. Mutta toisin kävi. Kun naulojen irrottaminen loppui, loppui heiltä myös työ ja me, Elsa, Martta ja minä olimme jo silloin
uudella kuorimolla.
Hilma Kolehmainen
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Kur_trimo.

Komennus Rautjärvelle
Vuonna 1gb5 menin Naesmanin
puheille.ya pyysin r,,irkavapautta
lu_
kuj eni j atkamiseksi Helsingissä.
Sain vastauksen.

- Kylla sinulle puusta leipä tässäkin yhtiössä lähtee. Ei noilla
rustiedoilla enää jatkamaan kannata
Hhtla.

3l'l *:::"{Tl1l11
r"1"1:9:::::1

ratkoin

".,h;*r,,j
" Helsinkiin
r.ut""i i"åä;;il;

llni:1nä
1e1vos
aukku j

si a I äh d e

f"?*1,1
fl:kal
siellä
teen?
-_ Mitä
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muuten et sinne menisikään.
Kauko örmark

Munalukko
",,[:tg:ffirT,j:ål"rrn
Toistaiseksi' Heti
-

on tarkoitus Raurjärwen sahaa
käyrtää,

te_

kun turee ensimmäinen tappiollinen
toiminta_

r,uosi, laitetaan munalukko
ovelle.

Kauko örmark
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Piimää
vaikka Naesman tunnettiin hlwånäväkevien miehenä, niin Rautjärvelle hän ei toimiaikanani milloinkaan saapunut liikuttuneena. Josjouduttiin ravintolassa iltaa istumaan, niin muille hän saattoi tilata väkeviä mutta minulle.
- Kaksi isoa piimää.
Kauko Örmark

Edustusviinat
Kysy'rn teollisuusneuvokselta.

- Onko sahalla pidettävä ja kuinka paljon edustusviinoja?
Naesmanilla oli heti vastaus valmiina.
sinut Rautjärvelle lähetin, ettei siellä 4z}pättäisi. Jos
- sen r.,uroksi
tulee sellaisia vieraita, niin vie Valtionhotelliin. Silloin eräät eivät välitä

turhan päitten siellä Rautjärwellä juosta ja saat olla rauhassa ikäviltä
tyypeiltä. En minäkään ole nuorempana maistanut' mutta nfi - mikä
minä olen'
Kauko örmark
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Tapahtunut Kotkassa 1 gbO-luvulla
ostaja lähetti kiitoskirjeen hyvin suoritetusta sahatavaran merkkauksesta eli leimauksesta. Joulun tuloon oli enää vajaa viikko
aikaa,
kun Naesman kutsui leimaajat luokseen konttoriin.
Leimaajat menivät yhdessä tarhanhoitajan kanssa isännöitsiiän
luo.
Naiset olivat peloissaan. Mitähän pahaa he nyt orivat tehneet,
kun näin
yhtäkkiä ennen työp äivän p äätt}.nnistä isännöitsij än ruo
kutsuttiin.
Kun he olivat tulleet sisälle, Naesman alkoi pitää puhetta
selittämäl_
lä, miten sahatavaran ulkonäkö merkitsi paljon niin ostajalle
kuin sen
lähettäjällekin. Kun hän kertoi ostajan lähettäneen kiitoskirjeen
saa_

mansa lähetyksen erittäin hywästä leimauksesta, naiset vapautuivat

jännityksestä ja alkoivat itkeä. Tähän itkuun
liittyi myös Naesman, iolta puhe jäi kesken,ia hän antoi kS4melten r.r-rotaessa 5000
markanpalk-

kiot kummallekin leimaai alle.

Kauko örmark

Voimamiehiä
voimamiehet tunnetaan asuinpaikkakunnallaan erilaisilla kansanomaisilla nimityksillä. Niin suoj ärvelläkin. poliisikonstaapeli Lindgren
oli suojärven keisari ja isännöitsiiä Naesman Aunuksen puuliil.ekeen
jumala.
Entisten
86

suo.j

årueläisten kcr-tomaa

Seurahuoneella
Isännöitsijä Naesman oli Suojärven Seurahuoneella juhlinut ja kehunut olevansa Aunuksen Puuliikkeen jumala. Silloin Suojärwen keisari oli ottanut Naesmannia rintamuksista, nostanut hänet seinää vasten
ja sanonut:
- Meillä täällä Karjalassa on tapana pitää jumalankuvat seinällä.
Entisten suojärveläisten kertomaa

Akseli hävisi
Aku eli Akseli (Axel) Naesman oli toisen maailmansodan jälkeen sanonut:
Minä en enää ole Akseli, vaanAku. Akseli murtui, muttaAku kes-

-

tää.

Kotkalaisten kertomaa
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SAIIAN SANASTOA
,

ajopuu
alaskanttaus

Å

.4

AN.AKU
asettaja

apukanttari
apusahuri

förkkeli
hakku (hakkuri)

jalka
juoppo
kaappa
kaappari
kanttaaja, kanttari

kanttaus

kantti
karhunaukko
karkko

karkota
kasapuu

kelkka
kiramo
kirjaaja
kola
kopukka

kuuri
kuutiojalka
käsivarsi

laakiluku
lankeaa
latvakaappa

leimaaja

lettari
maasaha

merkkari
metsäajo
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karkulainen, tukkisumasta tai -varastosta karannut uiva puu
sahatavaran kaventaminen särmäsahalla
Axel Naesman, teollisuusneuvos. Enson sahojen isännöitsijä
sljoittaa sahanterät paikoilleen kehäsahaan, teroittaaja huoltaa ne
apusärmääjä
henkilö,joka kehäsahan takana poistaa pinnatja sahatun puutavaran
sekä tarvittaessa auttaa sahuria
nahkasta valmistettu ryötäröllä pidettävä nahkaesiliina
kone, jolla sir,upinnat ja tasauspätkät hakattiin hakkeeksi
pituusmitta, noin 30 cm (Englanninjalka : 30,48 cm)
pylkkä. Thkkilautasta karkuun pääss;t puu, jonka toinen pää keikkui
vedenpinnallaja toinen pää oli syvällävedenpinnan alla
tasaussirkkeli (latva- j a S.wikaappa)
t

asaustyönt ekij ä, rasaaj a

särmäsahaaja
särmäsahaus

särmäsaha
tapulin kulmassa oleva turvallisuusaukko tapulille kiipeämisen helpottamiseksi,
tapulipoliisin aukko
tapuli, kuivamaan tai varastoon ladottu sahatavaran,'varastopino,',
jossavälirimat eli poikittain laitetut kappaleet olivatjoko samaa laatua
tai eri rimoja
taaplata, tapuloida, varastoida sahatavaraa ristikkoon
sahatukki, joka syksyllä ennen vesistönjääty'rnistä oli nostettu
ja pinottu sahan lähetffville talvisahausta varten
sahan ja kuorimon tukkien siir-tolaitteiden eli transporttien ketjuihin hitsatut
tavallisesti piikeillä varustetut rautalevyt, joilla puu siirtyi eteenpäin
karkkoamiskone
ylösottaja,iokamerkitsi sahatavaran koon, laadunjapituudet lähetyskirjaan
hake-, sahanpuru- tai kuorikulettimeen poikittain siioitettu laahaamalla
tuotetta varastoon siirtävä tavallisesti puinen siir-timen osa; kelkka
kahdesta tai usemmasta tukista tehty lautta
katettu puutavarakatos, varasto
tilar.rrusmitta. Englannin kuutiojalka : 28,32 dm3
karkkoamiskoneen tapulin puoleiselle sirulle laitett avat (2kpl) kaarevat
rautavarret, joihin siirrettävä sahatavarapysähtyi ennen tapuliin siirtämistä
pitkän ja lyhyen eli rimalaakinyhteinen kappaleluku
saadaan, tulee. Esim. sahatukkia sahattaessa siitä saadaan eli lankeaa
määrättyä laatua jokin määrä
tasaussirkkeli, j olla sahatavaran latvaosa tasataan
henkilö, joka merkitsee tavaramerkin sahatavaran päihin
vippari, syöttäjä, navija on henkilö, joka laittaa sahatavaran karkkoamiskoneen
koukuille tai käsinkarkottaessa vippaa sen ylämiehelle
sahalla ei ole vesialuetta sahatukkien varastoalueena
Ieimaaja, merkkaaja
sahatukkien ajaminen metsästä sahalle.
Metsäajoa kesti tavallisesti loppusyksystä juhannukseen

mittamies

sahalle tulevien tukkien vastaanottaj a, lukija, mittaaj a;

myrlqtys

sahatun puutavaran kastaminen sinistymisenestoaineeseen
nahkapasko, metallinen esine, jolla nahkaan tehtiin reikiä
yli metrin pituinen toisesta päästä ohuemmaksi veistetty puu,
joka käsin taaplattaessa työnnettiin tapulin rakoon ja sen alulla alamies natj
eli vippasi sahatavaran tapulin päällä työskentelevälle. Karkottavan tavaran
luistamisen estämiseksi navin paksumpaan osaan laitettiin piikkejä.
Karkkoamlskoneessa oli kiinteät naviraudat, j otka veclettiin koneen siluilta
karkottavan lastin reunaan. Näiltä nar,iraudoilta syötettiin sahatavara kiramon
(karkkoamiskoneen) kouk-uille

sahattar,-ien tukkien tuumaaja, mittaaja

nahkapaska
na\'l

navija
niskaset

lettari, syöttäjä, vippari
sahatavara, joka tapulin täyttyessä laitettiin varpaspuiden päälle
kattolautoj en alustatpeiksi eii niskasiksi

NL

Neuvostoliitto

nutikka

tasauspätkä
tapulien väleihin rakennettu tieverkosto
tukkireessä (etu- ja takareessä) olevat kääntyvät aluspuut, pakat.
Sahatavaravaunuissa oli kiinteät pakat
teräväsärmäinen sahatavarakappale, jossa neljäs särmä puuttui

paana
pakka

partaveitsi
pasonki

tukkiallas

pisaralauta

tapulin varpaiden päällä oleva lauta.
Kehäsahan kiertokangen voiteiuöljyn tarkkailulauta
tapulissa pituussuuntaan laitettu sahatavarakerros
rikkoontua, mennä hajalle
s5,vä kuoppa. Ponnitapuli, tapuli, jonka pohja oli lautatarhatien alapuolella.
Sahatavaravaunun tai karkkoamiskoneen putoaminen kiskoilta: se meni ponniin,
Sahan k-uormauspöydän suuntainen ja sen edessä syr,'ennyksessä oleva raiteisto,
j olla traverssin amlla siirrettiin sahatavaravaunuj a.
Myös siirtovaunu, ponnivaunu, traverssivaunu
käsin taaplatessa tapulin sir.ulle laitettiin kolmijalkainen pukki,
j olle karkottava tavara pinkattiin
ennen karkkoamista. Kahteen jalkaan oli kiinnitetty hieman jalkqapitempi
lankku, jonka pää oli muotoiltu teräväksi tapulin rakoon työntämistä varten
.juoppo, miltei hukkupuu, jonka toinen pää vielä ui melkein veden pinnalla
ja toinen pää oli syvässävedessä. Veden aaltoillessapylkän pää
luoroin tuli näk1,'r,'iin ja i,uoroin painui veden alle.
Matalassa vedessä pylkän toinen pää oli pohj amudassa kiinni.
pieni tukkilautta
kehys ; raamisaha, kehyssaha
henkilö, joka krroripäållisiä puita sahattaessa poisti eli raappasi rnahdollisesti
sahatavaran särmään j ääneen kuoren
tukkivarastosta tai lautasta karanneiden puiden kerääminen vesistöjen rannoilta
huoitomies, rasvaa.j a,.j oka hoiti koneiden rasvauksen
apumies, sahatukkien tukkitransporttiin syöttäj ä
siihen aikaan krrn sahalta tulevia pintoja, rimoja eikä nutikoita tehty
selluloosahakkeeksi, ne poltettiinjapolttopaikkaa nimitettiin rimahelvetiksi
.jokaisen pitkänlaakin jälkeen taaplattiin lyhy't- eli rimalaaki
tasaamaton sahatavara. Lastauksessa tapsin eli taakzrn toinen pää oli tasainen
ja toinen pää oli ns. rojupää eli epätasainen pää

pitkälaaki
poikia
ponni

pukki

pylkkä

pyras
raami
raapparl
rannanker"uu

rasvarl
repsikka

rimahelvetti
rimalaaki
ro.jupää
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rospuutto
röuätä

röUäysporukka

kelirikko
kerätä lautatarhalle kerffneet tai pudonneet yksittäiskappaleet pois
ja viedä ne omille paikoilleen.
Selvittää sekalastit
lautatarhoilla oli usein pari vanhaa ammattimiestä, otka muutamia
vuosia
i

sapeli
satula

sir,uheitto
std
suma

taaplata

ennen elä:kkeelle siirffmistään röij iisivät
tapulipoliisin nuija, jollahän oikoi tapulin reunatja tappirivit
tarhatyömiesten käyttämä pehmustettu nahkagr;my,

joka pidettiin olkapään su ojana
sahatavaraa kannettaessa
lastauksen aikana poistettu viallinen sahatavarakappale
standartti, puutavaran mittayksikkö.
Pietarin std on 16b englannin kuutiojalkaa: 4,672 mB sahatavaraa
virtaavassa vedessä kerrallaan uitettava erä irrallista puutavaraa

karkota

tapit

pitkän- ja rimalaakin sahatavarakappaleet, oiden
toinen päå ulottuu
i
tapulin reunoille saakka
tapsi
useita sahatavarakappaleita piiållekkäin. Lastattaessa
tapsiluku pidettiin
aina samana, silloin lasti tai kuorma nousi tasaisesti; s"
oii myo" r,elppo tarkistaa
ja laskea. Tapsi tehtiin siten, että toinen pää
oli tasainen ja toinen ep^iitasainen
rojupäå. Pisin sahatavarakappare laitettiin aina alimmaiseksi
ja lyhin påiå llimmäiseksi
tapuli
taapeli, karkko
tapulipoliisi
henkilö, ioka oikoi tapulien reunat ja tappirivit sekä merkitsi
alkamisja tä;tfimisajat tapulien kylkeen
tapulipoliisin aukko turvallisuusaukko, karhunaukko
Teppo
Rautjärven sahan viimeinen hevonen
trasamentti
kuormauspöytä yrnpäristöineen

transportti
traverssi
tukkikasat
tuppeen sahaus

turvallisuusaukko
tuuliaukko

tuulilajittelu

tuuma
tywikaappa

tyyny
työnjakopaikka

uudetpuut
vajaasärmä

vanhatpuut

90

siirrin, kulj etin, siirtojärjestelmä, tavallisimmin se oli ketjukulj
etin
siirtovaunu, -lava, ponnivaunu, joka liikkui ponniradalla.
sen alulla siirrettiin
sahan vaunuja kuormauspöydältä tarhalle meneville
raiteille.
syksyllä talvisahausta varten nostetut sahatukkivarastot
läpisahaus, i olloin kaikki sahatavarakappaleet sårmättiin
särmäsahalla

karhunreikä
tapulipoliisin aukko

tapulien poikkisuuntaan noin 1,2 ja 3:n metrinvälein rakennettuja
ilmanvaihtoa
parantavia aukkoja tai keskelle tapulia alhaaltayrös
rakennettu aukko
lajittelu suoritetaan tuulivoimaa hyväksi käyttäen. Lajiteltava pyr.äs
ankkuroidaan
järvelle siten, että lajittelukopukka voidaan kiinnittää
tuulen aiapuolelie.
Kopukkaan kiinnitetään puomeista tehtyjäpusseja,ioihin
lajiteliut tukit uitetaan.
pituusmitta. Englannin tuuma : 2,b4 cm
katkaisusirkkeli, i olla tasattiin sahasta turevan sahatavaran
fiwipäät
kanto$.1my, satula
paikka,iohon lautatarhan väki joka aamu hieman ennen
töicren alkamista
kokoontuu. Siellä tarhan työnjohto jakaaväelle päivän työt
uuden hakkuukauden ensimmäiset sahalle tuodut puut
vajaasytjä, sahatavarakappale, ionka kaikille sy'rjille sahanterä
ei ollut
koskettanut, vaan olijäänyt pyöreä syr.jä
vuoden lopussajäljellä olevat menneen hakkuukauden
sahatukit

.G*,--':
.-/ &3

ffi-d

€sii--r
d-F"t.-s
F-g1
r.F-.'l!!!::-

varpaat

vesisaha

tapulin täytSressä sen på,iållimmäisen laakin päälle laitettiin varpaat.
Ne olivat sahatavarakappaleita,joiden päätulottuivat noin lb-20 cm
tapulin reunojen ulkopuolelle. Varpaiden päälle laitettiin poikkipuu,
jolle kattolaudat ladottiin. Kattolaudat aina laskivat hiem.an vettä, joka valui
laudan alapintaa pitkin, pysähtyi varpaan päällä olevalle poikkipuulle
eli pisaralaudalle japutosi varpaiden ansiosta tapulin ulkopuolelle maahan
lautatarhalla teiden risteyksiin rakennettuja kiskoilla varustettuj a,
napa-akselin ja pyörien varassa liikkuvia pyöreitä sahatavaravaunuj en
siirtopöytiä, joilla lastit ohjattiin radalta toiselle.
sahatukit varastoitiin vedessä, iosta ne uitettiin sahan tukkitransporttiin;

vippaaja

vesisahaus
navij a, lettari, vippari

venki, vengit

r.'uorilauta

välipala
vänkäri
ylösottaja

arvokkaitaja leveitä laatuja sisältävien tapuleiden kulmatja tapit suojattiin
r,uorilaudoilla auringon paisteelta, halkeamiselta, vesisateiltaja tummumiselta
sahaterien välissä oli sahauksen aikana koir.rriset välipalat.
Kullakin sahattavalla sahatavarapaksuudella oli omat välipalamittansa.
apumies, repsikka

kirjaaja
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