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REIJO HEIKKILÄ
KUorTanE Sahatavaran lu-
juuslajittelu kannattaa tehdä, 
ja mieluusti se on syytä tehdä 
jo ennen kuin rakentajat puu-
ta pystyttävät.

Kuortaneella on tämän vii-
kon ajan meneillään sahata-
varan näköhavainnointiin pe-
rustuvan lujuuslajittelun kurs-
si, joka on koonnut 16 osallis-
tujaa, pääosin eteläpohjalaisia 
mutta myös aina Lapin Inaria 
myöten.

Lujuuslajittelussa voidaan 
visuaalisen havainnoinnin li-
säksi hyödyntää myös puuta 
taivuttavia koneita, ja myös 
äänen etenemisen perusteel-
la – kuinka nopeasti kopautus 
puun päähän etenee puussa 
– on mahdollista arvioida lu-
juutta.

Rakennesahatavaran stan-
dardi edellyttää lujuuslajit-
telukurssin käymistä, ja kun 
kurssi on käyty, henkilöllä on 
viiden vuoden ajan voimassa 
lujuuslajittelulupa ja leimaus-
oikeus. Rakennusmääräysko-
koelma puolestaan edellyttää, 
että kantavissa rakenteissa on 
käytettävä lujuuslajiteltua sa-
hatavaraa.

– Yritysten pitää laatia tuo-
tannon laadunvalvonnan käsi-
kirja, jossa on määritelty vas-
tuuhenkilöt, ja kaikki tämä pe-
rustuu lakiin kirjattuun. Vas-
tuuseen nimetyn henkilön tai 
siihen nimettyjen henkilöiden 
tulee huolehtia muun muas-
sa siitä, että lujuuslajittelijoi-
den koulutus ja ammattitaito 
ovat kulloistenkin vaatimus-
ten mukaiset. Standardit muut-
tuvat jatkuvasti, joten ajan ta-
salla pysyminen on tärkeätä, 
muistuttaa kouluttajana toimi-
va puuteollisuusinsinööri Jor-
ma Hentunen Varsipuu ry:stä.

Varsipuu toimii Suomen Met-
säkeskuksen hallinnoiman 
RakPuuCe-hankkeen alaisuu-
dessa.

Osassa kunnista  on Hentu-
sen mukaan ”rakennustarkas-
tajina sellaista ikääntynyttä vä-
keä, joiden kaikki tiedot eivät 
ole aina ajan tasalla”.

– Jos siinä työssä on nuor-
ta väkeä, hyvin monessa pai-
kassa valvonta onkin heti erit-
täin tarkkaa. Tiedän useitakin 
tapauksia, että koko runkora-

kennevaiheen rakentaminen 
on jouduttu pysäyttämään, 
jos käytössä ei ole ollut lujuus-
lajiteltua rakennustavaraa. Täl-
löin on kutsuttu paikalle asian-

tuntija lajittelutyöhön selvittä-
mään, onko mukana lujuus-
vaatimuksia täyttämätöntä 
puuta.

Puun lujuuslajittelu kannattaa
KUorTanE Pohjoismaises-
sa puun visuaalisessa lujuusla-
jitteluohjeistossa on puuteol-
lisuusinsinööri Jorma Hentu-
sen mukaan neljä luokkaa: pa-
ras on C30, ja sitten ovat C24, 
C18 ja C14.

– Esimerkiksi C30 kuvaa kap-
paleen särkymistä eli murtolu-
juutta: 30 newtonia neliömilli-
metriä kohti.

– C14 sallii jo paljon vikoja: 
kappaleen syrjän paksuuden 
verran voi olla oksaa ja lappeella 
jopa puolikkaan verran saa olla 
oksaa, joten kyllä se aika heikok-
si jää. Vähän kyseenalaista on, 
tekisinkö edes mökin puuceetä 
sellaisesta puusta. Johonkin pak-
kausteollisuustarpeisiin C14-puu 
voi olla omiaan, mutta ei sellais-
ta mihinkään kantaviin rakentei-
siin voi ajatellakaan.

Kurssin puuhahenkilöihin lu-
keutuva kuortanelainen Petri 
Hakala on hirsialan yrittäjä, ja 
yrityksen tuotantoa menee kaut-
ta maan.

– Meitä on kolmesta neljään 
työntekijää. Hirsirakentamiseen 
tai puutavaran myyntiin tämä 
kurssi ei niinkään vaikuta, mut-
ta ennen muuta tulee tietopoh-
jaa, jos joku haluaa tuoda omaa 
puutavaraa sahattavaksi ja ra-
kentaa itse. Onhan sekin mah-
dollista, että tämä kurssi voisi 
antaa eväitä myös oman yrityk-
sen toiminnan laajentamiseen.

”C14-puusta 
tuskin edes  
mökin puuceetä”

Petri Hakala on kuortanelainen hirsialan yrittäjä. KUVA: REIJO HEIKKILÄ

Standardit muuttu-
vat jatkuvasti, joten 
ajan tasalla pysymi-
nen on tärkeätä. 
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iLKKa Kansanedustaja Vesa-
Matti Saarakkala (ps.) patistaa 
hallitusta toimiin, jotta EU:n si-
säinen köyhyyssiirtolaisuus saa-
taisiin ehkäistyä. Hallituksel-
le asiasta jättämässään kirjalli-
sessa kysymyksessä hän myös 
moittii hallitusta, joka ei hä-
nen mielestään ole kyennyt var-
mistamaan sosiaaliviranomais-
ten ja poliisin välisen tiedon-
vaihdon sujuvuutta tapauksis-
sa, joissa ulkomaalainen nauttii 
toistuvasti toimeentulotukea 
Suomessa.

Saarakkalan mukaan ulko-
maalaislain pykälään 167 kir-
jatun käännyttämissäädöksen 
täytäntöönpano ei ole riittävää. 
Pykälään on kirjattu mahdolli-
suus käännyttää EU-kansalai-
nen ja hänen perheenjäsenensä, 
mikäli henkilö on turvautunut 
toimeentulotukeen pian maa-
hantulon jälkeen.

– Syy siihen on sosiaaliviran-
omaisten ja poliisin puutteelli-
nen tiedonvaihto, Saarakkala 
kirjoittaa.

Saarakkala  katsoo ulkomaa-
laislain hampaattomuuden nä-
kyvän erityisesti pääkaupunki-
seudulla, missä yleistyvänä il-
miönä ovat hänen mukaan-
sa olleet miljoonakustannuksia 
vuosittain aiheuttavat virolaiset 
toimeentulohakijat. 

– Etelä-Euroopan maiden vel-
kakriisi on omalta osaltaan kas-
vattanut Suomeen hakeutuvien 
köyhyyssiirtolaisten määrää, 
hän sanoo.

Saarakkala kannustaa Suomea 
yhteistyöhön Ison-Britannian ja 
muiden köyhyyssiirtolaisuuden 
ehkäisyyn myötämielisesti suh-
tautuvien maiden kanssa. 

– Prosessin pitäisi johtaa sii-
hen, että EU-kansalaisten on 
lähtökohtaisesti ansaittava pää-
sy kansallisiin sosiaaliturvajär-
jestelmiin jo toiseen jäsenmaa-
han muuttaessaan. 

Köyhyys- 
siirtolaisuus 
huolettaa 
saarakkalaa

Tarjoukset voimassa 19.2. asti. Tarjoustuotteita rajoitetut erät.
Tuotteiden saatavuus vaihtelee myymälöittäin.

Ja alkaa tapahtua.

STARKIN LATTIAPÄIVÄT

KORKKILATTIA
ORLANDO PINE
• 193x1292 mm, paksuus 8 mm 
• korkin paksuus pohjassa n. 1 mm
• 1,99 m2/pkt, TU38 1990

m2

TARVITSETKO APUA
SISUSTUSSUUNNITTELUSSA?
Starkin kanta-asiakkaana voit varata Starkilta 
henkilökohtaisen ja maksuttoman 30 min ajan sisustus-
suunnittelijalle. Voit myös tilata tuntityönä tehtä-
vän koko asunnon sisustussuunnitelman. 

Tule myymälään tai katso sisustus-
suunnittelijoiden yhteystiedot osoitteesta
www.starkki.fi/sisustussuunnittelu

1090
m2

LAMINAATTI ROCK OAK 
• paksuus 8 mm
• käyttöluokka 32
• 2,13 m2/pkt, AE65

PARKETTI SAARNI
CLASSIC VANILLA 
• paksuus 14 mm, 2,66 m2/pkt
• 3-sauvainen, valkomatta pintakäsittely, JG05 2990

m2

LAMINAATTI ALASKA OAK 
• paksuus 10 mm
• käyttöluokka 33, 2,13 m2/pkt, YC88
Toimitusmyyntinä 1-3 päivän sisällä. 1795

m2

Tee ostokset kätevästi verkkokaupasta osoitteessa verkkokauppa.starkki.fi

Takuuaika kotikäytössä 15 vuotta!

Päivölänkatu 38, 60120 Seinäjoki, puh. 093 541 4700.
Avoinna ma-pe 7-19, la 9-15
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