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Ensimmäisen Sahatavaran lujuuslajit-
telukurssin käyneet 18 miestä ja hei-
dän opettajansa professori F. E. Sii-
mes ja laboratoriomestari Ahti Roth 
perustivat 18.1.1964 VTT:llä kurssin 
päätteeksi oman yhdistyksen.

1960-luku oli Sahatavaran Lu-
juuslajitteluyhdistyksessä toiminnan 
käynnistämisen vuosikymmen, jol-
loin laadittiin säännöt, aloitettiin tie-
dotustoiminta ja käynnistettiin vuo-
sikokous- ja retkeilytoiminta. 60-lu-
vulla pidettiin jo kuusi T-lajittelukurs-

Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdistys ry 1964-2014
50 vuotta pähkinänkuoressa

sia. VTT toimi yhdistyksen kotipesänä, 
ensin Helsingissä ja sittemmin Ota-
niemessä Espoossa. 

1970-luvulla mukaan tulivat LT- 
ja BS-kurssit. Uutta oli, että kursseja 
ryhdyttiin järjestämään VTT:n ohella 
myös maakunnissa teollisuuspaikka-
kunnilla. Maahamme saatiin ensim-
mäiset lujuuslajittelukoneet ja lu-
juuslajitteluluville tuli uusintavelvoite 
5 vuoden välein. Kursseja pidet-
tiin 70-luvulla kaikkiaan 39, joilla oli 
opettajina ensimmäisen kerran teol-

lisuudesta tulleita kouluttajia VTT:n 
asiantuntijoiden rinnalla. Ensimmäi-
set NR-päivät järjestettiin vuosikym-
menen lopussa Vääksyssä.

1980-luvulla Sahatavaran Lu-
juuslajitteluyhdistys julkaisi lajitte-
luoppaita, myös oppaiden ruotsin-
noksen. Koneellinen lujuuslajittelu 
yleistyi ja yhdistys teki ensimmäi-
sen ulkomaan matkan. Kohteena oli 
Englanti. Vuosikymmen oli hyvin vilk-
kaan koulutuksen vuosikymmen, jol-
loin pidettiin jopa yhdeksän kurs-

sia vuodessa.  Asiantuntijaseminaarit 
maalla ja merelläkin alkoivat vakiin-
tua osaksi yhdistyksen toimintaa.

1990-luvulla mukaan tulivat tie-
totekniikka, atk, oma lujuuslajittelu-
kilpailu ja omien kouluttajien koulu-
tus. Uusi pohjoismainen Insta-ohje 
näki päivänvalon. Kurssitustahti oli 
edelleen vilkasta. Kotimaan lisäksi 
ensimmäiset lujuuslajittelukurssit pi-
dettiin Virossa. Yhdistys sai tunnet-
tuutta lisää osallistumalla mm. Asun-
tomessuille ja Puumessuille. Yhdis-

Puun lujuustutkimuk-
sen ehdoton uranuurtaja 
maassamme oli professori, 

tekniikan tohtori F. E. Siimes 
VTT:ltä. Tutkimustieto muun-
tui ohjeiksi ja normeiksi.  Yhteis-
työtä tehtiin myös ruotsalaisten 
kanssa. Pelkät ohjeet eivät vielä 
kuitenkaan riittäneet kaupallisen 
lujuuslajittelun käynnistämiseen.  
Myös sahoille tarvittiin ohjeiden 
tuntijoita ja käyttäjiä, lajitteli-

joita. Tähän taas tarvittiin uuden-
laista ammattikoulutusta. 

Niinpä F. E. Siimes vuonna 
1963 yhdessä Suomen Sahate-
ollisuusmiesten Yhdistyksen ja 
VTT:n kanssa järjesti pilottikurs-
sin lujuuslajittelusta. Sille osallis-
tui kolme henkilöä: Onni Ran-
tanen, Helke Mikkola ja Seppo 
Ahonen. Tästä kurssista kim-
mokkeena järjestettiin jo tammi-
kuussa 1964 ensimmäinen viikon 
mittainen lajittelukurssi, joka ta-
pahtui VTT:n tiloissa Helsin-
gissä.  Opettajina olivat VTT:n 
puulaboratorion johtaja Siimes 
ja hänen laboratoriomestarinsa 
Ahti Roth. 

Tämän kurssin käyneet hen-
kilöt, 18 miestä ja opettajat, pe-
rustivat viimeisenä kurssipäivä-
nään Sahatavaran Lujuuslajitte-
luyhdistys ry:n (SLLY). Perus-
tamiskokouksen pöytäkirjaan 
kirjattiin yhdistyksen tavoite ja 
päämäärä 18.1.1964 näin: ”Pää-
tettiin perustaa yhdistys lujuusla-
jitellun sahatavaran käytön edis-
tämiseksi huomioon ottaen tuot-
tajat ja käyttäjät, sekä lujuuslajit-

telijoiden ammattitaidon korke-
ana pitämiseksi.”

50 vuoden aikana yhdistyk-
sen tavoite on toteutunut erin-
omaisesti. Yhdistys on edistänyt 
merkittävällä tavalla suomalaisen 
puuteollisuuden kilpailukykyä 
tekemällä tunnetuksi puun lu-
juusominaisuuksia rakentamisen 
eri käyttökohteissa. Yhdistyksen 
lujuuslajittelukoulutus ja osallis-
tuminen ajankohtaisten raken-
nuslainsäädännön kysymysten 
hoitoon on ollut toiminnan kan-
tava runko vuosikymmenten läpi. 
Lujuuslajittelukursseja on järjes-
tetty yhteensä 290 kappaletta, ja 
niillä on koulutettu yhteensä yli 
4 700 lujuuslajittelijaa viime vuo-
den loppuun mennessä. Tämän 
vuoden ensimmäiset kurssit on 
sovittu Mikkeliin ja Kuopioon.

Filmi, pinssi ja kirja

SLLY:llä on harvinainen doku-
mentti perustamisestaan. Yleis-
radion televisiouutiset tekivät en-
simmäisestä lujuuslajittelukurs-

Koulutettu yli 4700 lujuuslajittelijaa
Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdistys ry 50 vuotta

Ensimmäiset 
suomalaiset 
sahatavaran 
lujuusluokitteluohjeet 
julkaistiin v. 1952. 
Lujuuslajittelukoulutus 
käynnistyi seuraavalla 
vuosikymmenellä.

▲ Juhla alkoi Yleisradion uutisfilmin katsomisella 
vuodelta 1964.

▲ Tero Vesanen toivotti vieraat 
tervetulleeksi Messilän kartanoon.

▲ Malja 50-vuotiaalle: Osmo Makkonen (vas) ja Tero 
Vesanen

▲ Juhlayleisöä tunnelmaisessa Markkinaravintolassa.
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tykselle valmistui oma, mukana kul-
jetettava taivutuskone. Ja pitkään 
työn alla ollut oma rintamerkki, 
pinssi, kiitos tarmokkaiden naisten 
Camilla Lindgrenin ja Anna-Maaret 
Roppolan.

2000-luvun alussa normeihin 
kirjattiin jälleen uusia puutavaran lei-
mausvelvoitteita. Yhdistyksen kurs-
seja kehitettiin systemaattisesti ar-
viointi- ja palauteprosessien avulla 
ja kurssitoiminta sertifioitiin. Toi-
minta laajeni myös Venäjälle. Yhdis-
tyksen jäsenmäärän nousi peräti 900 
jäseneen. Jokavuotisten kotimais-
ten retkeilykohteiden ohella ulko-

maan opintomatkat kiinnostivat yhä 
vahvemmin. Tähänastisen pisimmän 
matkan lujuuslajittelijat ovat tehneet 
Hong Kongin kautta Uuteen-Seelan-
tiin ja Australiaan syksyllä 2003. 

Viimeistä kymmentä vuotta on 
kuvattu yhdistyksen asiantuntijuuden 
arvostuksen nousemisena yhä kor-
keammalle sidosryhmissä. Sahatava-
ran lujuuden puolustaminen jatkuu.

2010-luvulle näyttää nousevan 
yhteiseksi nimittäjäksi puurakenta-
misen kehittyminen uudelle tasolle 
kansallisesti ja kansainvälisestikin, 
mikä tarkoittaa mm. CE-merkintä-
velvoitteineen yhä kasvavaa lujuus-

lajitellun puutavaran kysyntää ja sa-
malla tarvetta ammattimaisen lajitte-
luosaamisen kehittämiseen ja ylläpi-
tämiseen.

Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdis-
tys ry on kouluttanut toimintansa ai-
kana yli 4 700 lujuuslajittelijaa, järjes-
tänyt 290 lujuuslajittelukurssia sekä 
seminaareja ja teollisuusretkeilyitä 
vuosittain.

Lähde: Lujaa puuta, Sahatavaran Lu-
juuslajitteluyhdistys ry 50 vuotta 1964-
2014, Ritva Varis, 2014

Kirjaa myy Lujuuslajitteluyhdistys hin-
taan 25 euroa + postikulut. Tilaukset voi 
tehdä toiminnanjohtaja Osmo Makko-
selle, slly@kolumbus.fi, www.slly.fi

sista uutisfilmin, mikä sittemmin 
on saatu yhdistyksen käyttöön 
Ylen arkistosta. 

Yhdistyksen nykyinen pu-
heenjohtaja Tero Vesanen Ve-
sanen Oy:stä totesi avaussanois-
saan yhdistyksen 50-vuotisjuh-
lassa Lahden Messilän kartanossa 
17.1.2014, että yhdistyksellä on 
toiminnan merkkeinä kolme tär-
keää asiaa: elokuva, pinssi ja his-
toriikki.

Elokuva on edellämainittu 
parin minuutin mustavalkoinen 
uutisfilmi. Pinssi on rintamerkki, 
jota suunniteltiin jo 1960-lu-
vulla, mutta joka toteutui vasta 
1990-luvulla. Pinssi päätettiin 
luovuttaa jokaiselle lujuuslajit-
telukurssin käyneelle ja vuosi-
kokoukseen osallistuneelle jäse-
nelle. Kirjoittamattomiin pinssin 
käyttösääntöihin kuuluu, että jos 
unohtaa pinssin kotiin, joutuu 

tarjoamaan koko seurueelle kier-
roksen konjakkia.

Historiikkikirja ”Lujaa 
puuta – Sahatavaran Lujuuslajit-
teluyhdistys ry 50 vuotta 1964-
2014” (kirjoittanut Ritva Varis) 
julkaistiin yhdistyksen 50-vuo-
tisjuhlassa. Kirjan ensikappale 
luovutettiin juhlassa paikalla ol-
leelle yhdistyksen teräsvaarille ja 
kunniajäsenelle Ilmari Klamille 
(85 v), joka kertoili illan aikana 
monia hauskoja sattumuksia lu-
juuslajittelu-uraltaan. Ilmari 
Klami tuli yhdistyksen jäseneksi 
vuonna 1967 eikä ole ollut pois 
yhdestäkään vuosikokouksesta.

Tero Vesasen mukaan SLLY:n 
rooli on vahvistunut viime vuo-
sina kovasti etenkin asiantun-
tijaorganisaationa ja koulutuk-
sen tarjoana. – Kaikki merkittä-
vät yritykset käyttävät  koulutus-
tamme. Autamme viranomaisia 
ja metsäteollisuuden etuja ajavia 
järjestöjä, yhdistyksiä, yhtiöitä 
kehittämään lujuuslajittelusää-
döksiä, standardeja, ohjeita yms. 
Tulevaisuudessa panostamme 
vielä nykyistä enemmän näihin 
asioihin.

Kaksi uutta 
kunniajäsentä

SLLY kutsui 50-vuotisjuhlassa 
kaksi uutta kunniajäsentä: nro 7 

▲ Risto Lipitsäinen kutsuttiin myös 
uudeksi kunniajäseneksi.

▲ Historiikin ensikappaleet ojennettiin 
Ilmari Klamille (oik), Tero Vesaselle ja Osmo 
Makkoselle.

▲ Teuvo Jaakkola on yhdistyksen uusi kunniajäsen. Hän 
sai numeron 7.

▲ Yhdistystä onnittelemassa Arto 
Vallin MiTek Oy:stä.

Teuvo Jaakkolan ja nro 8 Risto 
Lipitsäisen. Tero Vesanen ja yh-
distyksen toiminnanjohtaja, Fi-
notrol Oy:n arviointipäällikkö 
Osmo Makkonen jakoivat kun-
niakirjat uusille kunniajäsenille.

Teuvo Jaakkola (s. 1945) valit-
tiin yhdistyksen varapuheenjoh-
tajaksi vuonna 1982 ja puheen-
johtajaksi vuonna 1985.  Jaak-
kola on kotoisin Raumalta. Hän 
on valmistunut Kotkan puutalo-
usopistosta vuonna 1969 ja toi-
minut valmistuttuaan Rosenle-
willa työnjohtajana muutaman 
vuoden, jonka jälkeen toistakym-
mentä vuotta tuotannonsuunnit-
telijana Rauma-Repolassa sekä 
sahanhoitajana Luvian Sahalla ja 
Puutavaraliike F. Rantapereellä 
ennen ryhtymistään päätoimi-
seksi maatila- ja mehiläistarhaa-
jayrittäjäksi. SLLY:n kursseilla 
Jaakkola on toiminut aikanaan 
usein myös opettajana. 

 VTT:n tutkija, diplomi-
insinööri Risto Lipitsäinen 
(s. 1943) valittiin yhdistyksen ra-
hastonhoitajaksi vuonna 1976, 
toiminnanjohtajaksi vuonna 
1980, missä tehtävissä hän toimi 
aina vuoden 1991 loppuun asti. 
Lipitsäinen on toiminut pitkään 
lujuuslajittelukurssien koulutta-
jana ja kurssivastaavana, kirjoit-
tanut lujuuslajitteluoppaita ja 
tehnyt lukuisia alueeseen liittyviä 
opintomatkoja.

Ajanhermolla

Osmo Makkonen toteaa, että 
SLLY:n tavoitteena on seurata 
jatkuvasti standardien ja ohjeiden 
kehitystä sekä kehittää ja ylläpitää 
toimintaansa siten, että yhdistyk-
sen järjestämien kurssien sisältö 
vastaa kaikilta osin sahatavaran 
CE-merkintään liittyvien EN-
standardien ja lajitteluohjeiden 
edellytyksiä. – Toiminnalla on 
puuteollisuuden ja viranomais-
ten laajapohjainen tuki, Makko-
nen sanoo.

Yhdistyksen kurssitoiminta 
tulee jatkumaan tulevaisuudessa-
kin virkeänä. – Meille on kunnia-
asia tason pitäminen korkeana. 
Mittaamme sitä jatkuvasti kurs-
sipalautteella ja kurssin läpäisy-
prosentilla. Useimmiten läpäisy 
on sataprosenttinen, Makkonen 
kertoo. Jos läpäisyprosentti jää 
alle 90 prosentin, selvitetään syyt 
tarkoin. Esimerkiksi tehdasolo-
suhteissa kurssitilan meluisuus 
saattaa vaikuttaa oppimistuloksia 
heikentävästi.

Tero Vesanen korostaa, että 
koulutus myös uudistuu jatku-
vasti, vaikka kerta askeleet ovat 
pieniä.  – Olemme entistä aktii-
visempia lujuuslajittelun edun-
valvonnassa, vaikka jo tähänasti-
nenkin toimintatapamme on hy-
väksihavaittu ja saanut paljon kii-
tosta metsäteollisuuden piirissä.  ►►
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Tutkimusta ja 
standardisointia
Puurakentamisen erityisasiantuntija, 
TkT Tomi Toratti Rakennustuo-
teteollisuus RTT ry:stä piti SLLY:n 
50-vuotisjuhlassa juhlapuheen, jossa 
hän totesi Sahatavaran Lujuuslajitte-
luyhdistyksen olevan avainasemassa 
lujuuslajittelun koulutuksessa ja tä-
män kehittämisessä ja siten myös kes-
keisessä asemassa puurakentamisen 
kehittämisessä.

Hän otti puheessaan esille kaksi 
asiaa, jotka ovat merkittävästi vaikut-
taneet viimeisen kymmenen vuoden 
aikana myönteiseen kehitykseen: tut-
kimuksen  ja standardoinnin.

Vuosina 2009-2011 toteutettiin 
Gradewood EU-hanke, jossa oli mu-
kana 9 tutkimuslaitosta ja 5 lujuusla-
jittelukonevalmistajaa.

– Hanke on EU-mittapuussa ai-
nutlaatuinen ja se tuki vahvasti EN-
standardointia. Siinä kerättiin yhteen 
osallistuvilta tutkimuslaitoksilta ai-
kaisempaa testidataa (noin  26 000 
koekappaletta), jota yhteisesti analy-
soitiin. Uusia kokeita tuotettiin noin 
6 000 koekappaleen verran ja ne ana-
lysoitiin yhdessä. Uusia asetearvoja 
tuotettiin konevalmistajille ja he luo-
vuttivat datan myös yhteiskäyttöön. 
Lisäksi tehtiin kasvualuemäärityksiä 
ja yhteisiä asetearvoja laajemmalle 
kasvualueelle. Myös simulointime-
netelmiä kehitettiin, Toratti kertoi. 
Hankkeen tulosten pohjalta lujuus-
lajittelun EN 14081 -standardisar-
jaa uudistettiin ja tämän tutkimuk-
sen tuloksia edelleen käytetään CEN 
TC124 -työryhmissä. Hänen mukaan 
kaikkia ongelmia ei saatu ratkaistuksi, 
sillä huomattiin, että lujuuden vaihte-

lua esiintyy samankin laitoksen tuo-
tannossa ja että lujuuslajittelun laatua 
tulee valvoa.

Lujuusluokitusstandardi EN 338 
hyväksyttiin v. 1995 ja sahatavaran 
lujuuslajittelustandardi EN 14081 
v. 2005. Tämän perusteella oli mah-
dollista valmistaa CE-merkittyä, lu-
juuslajiteltua sahatavaraa eli se on ns. 
harmonisoitu tuotestandardi. Maini-
tut standardit ovat tähän päivään asti 
kehittyneet mm. edellä kuvatun Gra-
dewood-hankkeen ansiosta.

Rakennustuoteasetus tuli koko-
naisuudessaan voimaan heinäkuussa 
2013, jolloin harmonisoitujen tuote-
standardeihin kuuluvat tuotteet tuli 
CE-merkitä. – Tästä aiheutui monen-
laista hämmennystä rakennustuottei-
den valmistajille, myös sahureille. Lu-
juuslajittelun osalta siirtyminen CE-
merkintään ja EN-tuotestandardien 

noudattamiseen on sujunut kuitenkin 
hyvin. Ymmärtääkseni tähän oli val-
mistauduttu jo pidemmän ajan kulu-
essa, Toratti sanoi. 

▲ Illan juontajana ja hauskuttajana Joonas Myllyveräjä.

SLLY:n järjestämillä kursseilla 
on Finotrol Oy:n, VTT:n, British 
Standard Institutionin (BSI) ja 
Inspecta Sertifiointi Oy:n hyväk-
synnät. Lujuuslajitellusta puu-
tavarasta käytetään rakennusten 
runkotavaraksi kaksi kolmas-
osaa, loput jakautuvat ristikoiden 
ja liimapuun kesken. Ristikoita 
maassamme valmistetaan noin 
600 000 kpl/v. Yhteen ristikkoon 
kuluu sahatavaraa 0,2 m3. Liima-
puuta valmistetaan noin 300 000 
m3/v.

– Tärkeintä on ajanhermolla 
pysyminen rakennuslainsäädän-
nössä, Makkonen kiteyttää yh-
distyksen roolin. Lähin toimen-
piteitä vaativa lakimuutos on 
ensi syyskuun alussa voimaan 
tulevan Maankäyttö- ja raken-
nuslain muutos HE 147/2013 
ja siihen liittyvät neljä asetusta. 
Makkonen toteaa, että muutok-
set koskevat mm. pätevyyksiä ja 
niiden valvontaa. Vesanen jatkaa, 

▲ Tomi Toratti piti juhlapuheen.

että yhdistys kouluttaa jäsenistöä 
aktiivisesti lainsäädännön muu-
toksiin.

Miehet seuraavat kiinnostu-
neena myös ristikkovalmistajien 
mahdollisen kattojärjestön pe-
rustamista Suomeen. Esiselvi-
tystä ryhtyy vetämään Tero Vesa-
nen. Asiaa on käsitelty lähemmin 
oheisessa NR-päiväjutussa.

Tero Vesanen korostaa myös 
yhdistyksen keskinäistä hyvää 
henkeä ja hauskaa yhdessäoloa.  
Kurssitoiminnan ohella tärkeitä 
ovat retkeilyt ja opintomatkat. 
Lähimmän parin vuoden suunni-
telmissa onkin opintomatka Ka-
nadaan, mitä Vesanen ja Makko-
nen jo valmistelevat.

Sahatavaran Lujuuslajittelu-
yhdistys piti vuosikokouksensa 
Messilässä ennen varsinaista juh-
laa. Uusia henkilövalintoja ei 
tehty. Tero Vesanen jatkaa pu-
heenjohtajana ja Osmo Makko-
nen toiminnanjohtajana. RV

Hallituksen puheenjohtajat:
Ahti Roth 1964-75
Ilmari Klami 1975-85
Teuvo Jaakkola 1985-86
Jouko Jokinen 1986-88
Seppo Ahonen1988-93
Bo Wikström 1993-99
Camilla Lindgren 1999-2000
Pekka Tiittanen 2000-2007
Vesa Saarelainen 2007-2010
Tero Vesanen 2011-

Sihteerit, rahastonhoitajat ja toiminnanjohtajat:
Ahti Roth 1964-75 puheenjohtajan tehtävän rinnalla vastasi 
aluksi myös rahastonhoitajan ja sihteerin tehtävistä
Matti Haka 1966-76 hallituksen sihteeri
Risto Lipitsäinen 1976-91 rahastonhoitaja v:sta 1976, toimin-
nanjohtaja v:sta 1980
Osmo Makkonen 1992-94 toiminnanjohtaja
Kari-Pekka Rytilahti 1994-2000 toiminnanjohtaja
Camilla Lindgren 2000 toiminnanjohtaja
Osmo Makkonen 2001- toiminnanjohtaja

Kunniajäsenet:
Nro 1 F. E. Siimes, 1974
Nro 2 Ahti Roth, 1977
Nro 3 Ilmari Klami, 1994
Nro 4 Jouko Jokinen, 1994
Nro 5 Seppo Ahonen, 2004
Nro 6 Bo Wikström, 2005
Nro 7 Teuvo Jaakkola, 2014
Nro 8 Risto Lipitsäinen, 2014

SLLY

– SLLY:n hallituksessa toimii 
Suomen johtavien metsäteolli-
suusyritysten edustajia jatkossa-
kin. Näin tietotaito on varmasti 
alan viimeisintä. Haluan kiit-
tää kaikkia jäseniä yhdistyksen 
50-vuotisesta toiminnasta. Jatka-

vana puheenjohtajana tulen ke-
hittämään ja viemään yhdistystä 
aktiivisesti eteenpäin, kiitos luot-
tamuksesta, Tero Vesanen toteaa. 
■ 


