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Puurakentajan tulisi tie-
tää, mitä piirustusten 

ce-merkinnät tarkoitta-
vat käytännössä. Tätä miel-
tä ovat Kuortaneella järjes-
tetyn sahatavaran lujuus-
lajittelukurssin kouluttajat 
Mikko Peltovirta ja Jorma 
Hentunen sekä kuortanelai-
nen hirsirakentaja Petri Ha-
kala. Kurssilla tutustuttiin 
sahatavaran lujuudesta ker-
toviin merkintöihin sekä ope-
teltiin lajittelemaan sitä luok-
kiin myös itse.

– Jos sahatavaraa myy-
dään, siinä pitää olla ce-mer-
kintä, muistuttavat Suomen 
metsäkeskuksen RakPuuCe-
hanketta johtava projekti-
päällikkö ja puutuoteneuvo-
ja Peltovirta sekä puutalous-
insinööri Hentunen Varsipuu 
ry:stä.

Monta merkintää
EU:n myötä puutavarasta pi-
täisi löytyä monenlaista mer-
kintää. Pef-merkinnät kerto-
vat puutavaran alkuperästä 
ja ce-merkintä antaa puoles-
taan tärkeää tietoa sahatava-
ran käyttöön liittyen. Esimer-
kiksi kattorakenteisiin tulee 
valita oikeanlaista tavaraa, 
jotta ne varmasti kestävät tu-
levat rasitukset. Tässä apu-
na on ce-merkintä, jonka lu-

ku kertoo, monenko newto-
nin voiman millimetriä koh-
den kyseinen lauta tai palkki 
kestää murtumatta.

– Käytännössä pitäisi tie-
tää jokaisesta lankusta, mikä 
sen lujuus on, Jorma Hentu-
nen selvittää.

Vaikka puu on kuortanelai-
selle Petri Hakalalle tuttu ma-
teriaali, hän sai lajittelukurs-
silla paljon uutta tietoa. Hän 
ei esimerkiksi ollut aiemmin 
tutkinut lankuista oksien lu-
kumäärää tai niiden luonnet-
ta siitä näkökulmasta, paljon-
ko ne heikentävät sen lujuut-
ta.

– Puun ABC-luokittelu on 
”kauneuslajittelua” eikä sillä 
ole mitään tekemistä lujuus-
lajittelun kanssa, Mikko Pel-
tovirta puolestaan muistut-
taa.

16 koulutettavaa
RakPuuCe-hanke on koulut-
tanut kahdessa vuodessa 250 
lujuuslajittelijaa. Kuortaneel-
la oppia oli saamassa 16 kou-
lutettavaa, joista kauimmai-
set Joutsasta ja Ivalosta saak-
ka. Paikallisten osallistujien 
vähäinen määrä hämmäs-
tytti, sillä vastaavaa koulu-
tusta ei ole aivan lähellä aina-
kaan hankkeen toimesta jär-
jestetty.

Peltovirta ja Hentunen 
epäilivät, ettei tieto kurssista 
ollut kulkenut riittävän laa-
jalle. Toisaalta varsinkin pie-

nelle sahurille voi tuntua 
vaikealta irrottautua viidek-
si päiväksi kurssille. Peltovir-
ta on toki todennut, että myös 
sahurien määrä on laskenut 
rajusti, 20 vuoden aikana hei-
tä on lopettanut runsas 3500.

– Joillekin ce-merkintä on 
lopullinen peikko, joka antaa 
hyvän tekosyyn lopettaa.

Hankkeella ei ole mahdol-
lisuutta järjestää enää kovin-
kaan montaa kurssia, mutta 
Peltovirta ja Hentunen neu-
vovat ”myöhäisherännei-
tä” ottamaan yhteyttä oman 
kunnan elinkeinopuolelle. He 
uskovat, että vastaavia kurs-
seja olisi mahdollista järjes-
tää alueellisesti hankerahal-

la, jos löytyisi vain kiinnos-
tuneita osallistujia. Vaikka 
Kuortaneen kurssi järjestet-
tiinkin osana hanketta, sekin 
sai alkunsa yksittäisen yrit-
täjän halusta päivittää omaa 
tietämystään.

Itse kurssilla opetus läh-
ti liikkeelle puun lujuuteen 
liittyvistä asioista ja standar-

deihin tutustumisella. Lisäk-
si kurssiin kuului runsaasti 
käytännönharjoituksia, jois-
sa kurssilaiset pyörittelivät 
sahatavarakappaleita ja yrit-
tivät löytää niistä lujuutta 
heikentäviä vikoja. Osa har-
joituksista tehtiin kuortane-
laisella Puutavaraliike Man-
nisella.

Puurakentajan tulisi tietää puun lujuusominaisuudet
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Alueellamme vietetään nyt 
hiihtolomaviikkoa. Kyse-
limme ihmisiltä, onko heil-
lä lomaa ja mahdollisia lo-
masuunnitelmia. Kysyimme 
myös, mitä he tekisivät lomal-
la, jos mikä vain olisi mahdol-
lista. Lomamatka oli monella 
haaveena, osan teki mieli ete-
länlämpöön kun taas jotkut 
halusivat matkailla Suomen 
rajojen sisäpuolella.

Irja Haapa-Aho
Minulla on jatkuva hiihtolo-
ma, koska olen jo eläkkeel-
lä. Suunnittelin, että jos tänä 
vuonna lunta tulisi, niin hiih-
telisin, kun menee latu ihan 
tuosta takapihan vierestä. 
Mutta se ei taida olla nyt mah-
dollista, kun ei luntakaan oi-

kein ole. Pääharrastukseni 
on lukeminen, joten olen sit-
ten lueskellut paljon kaikkea. 
Kävelylenkkejäkin teen siinä 
ohessa.

Riitta Faltin
Kyllä on hiihtoloma. Suun-
nitelmissa on urheilla vähän 
enemmän. Ei sen kummem-
pia suunnitelmia, mutta liik-
kua aion. Käyn aina välillä 

punttisalilla ja sitten vähän 
myös hölkkäämässä. Jos voi-
sin tehdä ihan mitä vaan, läh-
tisin varmaan jonnekin oi-
kein kauas lämpimään, vaik-
ka Havaijin saarille.

Antero Lampinen
Minulla ei ole hiihtolomaa. 
Jos minulla olisi loma, haluai-
sin vain olla kissojen kans-
sa kotona, niiden kanssa saa 

tapella aina. Ne ovat sellaisia 
mukavia pieniä karvapallo-
ja. Entisenä linja-autokuski-
na voisin sanoa, että en aina-
kaan minnekään ulkomail-
le lähtisi. Ennemmin pohjoi-
seen on aina kiehtonut lähteä. 
Minulla oli aikoinaan loma-
osake pohjoisessa päin ja ne 
maisemat ovat minulle hy-
vinkin rakkaita.

Eleni Kamkeris
Ei ole yhtään mitään loma-
suunnitelmia, ajattelin vaan 
ottaa ihan rennosti ja olla ko-
tona tai jotain sellaista. Kyllä 
luultavasti näen kavereitakin 
lomalla. Ei ole oikeastaan mi-
tään erityistä, jota haluaisin 
tehdä. Ulkomaille voisi toki 
tietysti aina lähteä, mutta on 
kotonakin ihan mukavaa.

Laura Viita
Ei minulla ole oikein mitään 
erityisiä suunnitelmia lo-
malle. Varmaan vain oleilen 
perheen ja kavereiden kans-
sa. Jos voisin tehdä ihan mi-
tä vain, lähtisin varmaan jon-
nekin ulkomaille, ehkä Rans-
kaan. Olen siellä käynytkin ja 
oli ihan kivaa.

Hiihtolomamatka haaveena
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Käräjäoikeus on tuominnut 
alavutelaiselle 48-vuotiaalle 
miehelle 45 päivää ehdollista 
vankeutta. Erilaisia korvauk-
sia hän joutuu maksamaan 
yli 4000 euroa. Oikeuden käsi-
teltävänä oli useita tapauksia, 
joista suurin osa oli tapahtu-
nut vuoden 2012 aikana.

Tuomittu soitti tammi-
kuussa 2012 naiselle ja yritti 
estää tätä antamasta lausun-
toa todistajana oikeuskäsit-
telyssä, jossa mies oli syytet-
tynä. Mies uhkasi naista seu-
raamuksilla, jos tämä todis-
taa.

Käräjäoikeus määräsi mie-
hen alavutelaisen naisen suh-
teen lähestymiskieltoon tou-

kokuussa 2012. Mies rikkoi 
kuitenkin lähestymiskieltoa 
puhelimitse ja halventavien 
nimittelyjen lisäksi kehotti 
naista muuttamaan.

Marraskuussa 2012 mies 
soitteli kielloista huolimat-
ta useita häiritseviä puhe-
luita hätäkeskukseen. Hätä-
keskus pyysi poliisia puuttu-
maan moiseen häirintään. 

Poliisi löysi miehen tämän 
asunnon vaatehuoneesta pii-
leskelemästä. Vastaan han-
goitellut mies jouduttiin toi-
mittamaan poliisiautoon kul-
jetusotteella tämän huutaes-
sa, räyhätessä ja nimitellessä 
poliisia. Hän uhkasi poliisia 
myös oikeustoimilla. Mat-
kalla Seinäjoelle poliisivanki-
laan kyydittävä hakkasi voi-

makkaasti ja pitkäkestoises-
ti auton sisäseiniä. Vastaan 
hangoittelu jatkui edelleen 
poliisilaitoksella ja vartijat 
joutuivat käyttämään hallin-
taotteita saadakseen miehen 
putkaan.

Viime vuoden helmikuussa 
mies julkaisi blokissaan esi-
tutkintapöytäkirjoista asioi-
ta, jotka olivat vielä salassapi-

dettäviä.
Tuomittu on kiistänyt syyl-

lisyytensä. Hänellä on taka-
naan kaksi ehdollista van-
keusrangaistusta, mutta 
myös ehdottomia rangais-
tuksia.

Kuudesta rikoksesta ehdollista vankeutta
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