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Sata vuotta

Tamminiemen sahalla
Jos olisin matkustanut Tam-

Tamminiemen isä otti vetovas-

miniemen sahalle marraskuussa 1917, olisin mennyt Tampereella rautatieasemalle ja ostanut piletin kello 11.03 lähtevään junaan. Vilppulan asemal-

tuuta

le olisin saapunut kello

höyläkoneen.

ti

jo l3-vuotiaanaja

lunastilan myöhemmin itselleen.

1910-luvulla isä päätti luopua
sekä myllystä ettd maataloudesta ja hankkia sahan oheen

kit

aiemmin siirrettiin kuljettimelle käsin, hoituu työ ny-

kyään nopeastt ja turvallisesti
hydraulisesti säädeltävän pankon avulla.

Aiemmin saattoi

men-

Nyttemmin yritys tunnetaankin nimellä Tamminiemen Saja Höylä.

nä vartti, ennen kuin tukki oli
pöydällä, kun oikein isoa jäistä puuta siihen ähräsi, Tamminiemi kertoo.
Sahapöydälle tukit siirtyvät

Uusi saha täyttää

hydraulisella tukinsiirtimellä.

odotukset

näjäksi, ei kuitenkaan kehotus

Suuntauksessa on apuna laser.
Elektroni s en mrttalaitteen avul-

kysyä arna Nobelin bensiniä,

Viimeisin uudistus on vuodelta 2010, jolloin nykyinen yrittäjä uusi koko sahan. Sitä hän

la voi vapaasti maaritellä eri-

14.47

ja koettanut saada sieltä kyydin
15 kilometrin päähän Tammilahdentielle.
Matkalla olisin lukenut aikataulukirja Turistin ilmoituksia.
Osa

oli sekä suomeksi että ve-

automobiili-

ja

moottoriöljyä.

Autoja näki vielä harvakseltaan,mutta Vilppulas sakin niitä
liikkui: jo kesällä 1913 oli majatalonpitäjä hankkinut auton
kulj ett amaarl tohtori Lybeckin
potilaita Elämänmäen parantolaan Tamminiemen lähistölIe .

Moni asia on

,ha

koismitan vaikka hirrelle, jolla korj at aarl vanhaa rakennusta.

esittelee syystäkin ylpeänä: sii-

nä, missä monisatakiloiset tu-

ja

Tehokkuus, työn mukavuus
tavaran laatu ovat parantu-

neet siinä määrin, ettei investointi kaduta. Oppivuodet vanhalla sahalla osoittautuivat kuitenkin arvokkaiksi uutta sahaa
tehdessä.

- Jos olisin parikymppisenä
tehnyt, olisi tulos ollut erinäköinen. Nyt kun teki, ei oikeastaan tullut mitään pettymyksiä vastaan.

Tamminiemi on tyytyväinen
konekantaansa, mutta haaveitakin toki on.

-

Jos saisi vielä yhden modernin höyläkoneen ja lämpöisen merikontin silIe. Kolmenkymmenen asteen pakkasella
voisi sitten lämpimässä höylätä for fun.

sittemmin

muuttunut, mutta Tamminie-

men saha toimii edelleen ja
tdryttdatdnd vuonna sata vuotta.

Onnitteltlaa on vastassa sahayrittäjä Marko Tämminiemi. Hänen suvullaantllaon ollut siitä lähtien, kun isoisän isoisä osti sen vuonna 1858. Sahatoimtnta alkoi vuonna l9l7
ahan hankinnasta
'sirkkeli
Omat riskinsä yrittämisessä
s

.

oli jo tuolloin. Vuonna 1927 tilan mylläriä tuurannut apulainen erehtyi laittamaan myllyn

laakereihin voitelurasvan sijaan eläinrasvaa. Kuumentuneesta rasvasta syttyneessä tu-

lipalossa tuhoutui myös saha.

Toinen tulipalo vuonna 1933

tuhosi päärakennuksessa

o1-

leen kyläkaupan.

Kaikki rakennettiin kuitenkin uudelleen, ja vuonna l93l

Tamminiemen isovanhemmat ostivat tilan kokonaan itselleen. Sotavuodet heikensivät isoisän terveyttä niin , ettdt

Talvisaa tulla. Uuden sahan pankolle mahtuu 20 mottia tukkia kerralla, joten tukkikuormaajaa ei tarvitse kesken pakkaspäivän lähteä käynnistämään. Viimeistään hydrauliset
tukinsiirtimet ja lämmitetty työpiste nostavat hymyn sahurin huulille.

Metsä n om istaj at

4I

2O17

Lähi pu uta rakentajille

Pääosan puusta Tamminiemi hankkii paikallisilta metsänomistajilta noin 50-60 ki-

muuttuu, jos ei nyt sitten aleta 3D-printterillä taloja tulostamaan, Tamminiemi visioi pilke
silmäkulmassa.

Puun arvo joka tapauksesjollei peräti nouse,

..1

lometrin säteeltä. Siihen, ettei
puun saanti ole ongelma, vaikuttaa hänen mukaansa kaksi
asiaa: hiukan parempi hinta ja
se, että ottaa tukkia lyhyempäna japienemmäIlä latvaläpimitalla kuin isot yhtiöt.
Myös mutkaton yhteistyö

Kinnaskosken sahan kanssa saa
m

Tamminiemeltä kiitokset.
Kun joku trlaa tietynko-

koista pelkkahtrttd, ilmoitan

,

sa säilynee,

vakavoituu Tamminiemi. Paitsi yksityisessä, m5rös julkisessa
rakentamisessa on havaittavissa puun uutta tulemista, mikä
näkyy esimerkiksi puurakenteisissa päiväkodeissa ja Ruoveden uudessa seurakuntatalossa.
Maailm alla rakennetaan

paljonkin

hirsikerrostaloja,

mutta Suomessa mairaykset
ovat rajoittaneet rakentamis-

ettd tarvitsen halkaisi-

ta. Puurakenteet ovat monesti
turvallisempia kuin esimerkiksi betoni, mutta asenteet muuttuvat hitaasti.

ten pihaankuin manulle illallinen, Tamminiemi kehuu reilua

Seuraaville 10 vuodelle Tamminiemi odott aa maltillista positiivista kasvua. Myös maaperä on kasvun kannalta suotuisaa
ja metsät hyvin hoidettuja.
- Pohjois-Pirkanmaalla kasYaa ehkä Suomen parasta metsää, kehaisee Tamminiemi.

sinne

jaltaan tällaista ja pituudeltaan tuollaista tukkia niin ja
niin monta. Kuorma tulee sit-

meininkiä.

Asiakaskunta koostuu yksityisrakentajista, pääasiassa

mökkiläisistä. Markkinoiden
etuna Tamminiemi prtad liikevaihdon pysymistä vakaana.
Asiakkaiden kanssa on myös
mukava touhuta.
- KevääLlä,kun asiakkaat tu-

levat, tuntuu kyllä, ettei sanat

Lä

hteet:

Turisti. Rautateiden aikataulut ja

niemi flauraa.

kartta. N:o 5. Lokak.-Jouluk. 1 917 .
Suomen matkai lijayhdistys.
Mönkkönen, Mauri (1 9BB): Vilppulan ja Pohjaslahden historia 18661918 )a 191 B-1980. Vanhan-Ruoveden historia lll:4, 1 -2.Vil ppu lan
ku nta ja seurakuntayhtymä.

serkku. Kesätöissä ovat olleet

niin tytär kuin poika.

Ja perhe-

yrityksestä kun on kyse, myös
rouva lomillaan.

kun sahaa ja loppuvuoden höylää, on kuin vaihtaisi
ammattia puolen vuoden välein. Kyllästymään ei ehdi
kumpaankaan.

Leena Törnqvist

tule suusta, kun ei ole koko talvena puhunut mttään, Tammi-

Vakituisia työntekijöitä on
yksi, Tamminiemen pikku-

Saha ja höyläämö täydentävät toisiaan. Alkuvuoden

höyrylaivojen kulkutiedot ynnä

Puun kasvulle hyvät
näkymät
Se, ettd yritys on saavuttanut

sadan vuoden kunniortettavan iän, perustuu Tamminiemen mukaan siihen, ettei nousukausina ole haihateltu ja ostettu pihantäydeltä koneita.
Entä miltä sahurin työ näyttää
vuonna 2117, kun yritys viettää
200-vuotisjuhliaan?

- Perusrakentaminenhan

tus -

kin koskaan ihan järkyttävästi

Sananlaskun mukaan vilppulalaiset ja pohjaslahtelaiset syövät puuta. Ainakin
metsäpolkuja niellään end u roharrastu ksen parissa
kilometreittäin koko perheen voimin.

Höyläämön pihapuu on kaunis katsella. Sahurin näkökulmasta se olisi kuitenkin hankala sahattava: hyötysyinen, iso-oksainen ja Iuultavasti naulapitoinen tikkatau I uja kan nateltuaan.

