Sirkkelisahaus Ripatti & Jatkola sahaa
siirrettävällä tekniikalla
– koska sille löytyi markkinarako.
Sirkkelisahaus Ripatti & Jatkola on siirtosahaukseen
toimintansa pohjannut kahden miehen yritys, joka on
löytänyt sahauspalvelulleen markkinaraon Leppävirran
ja ympäristön alueelta. Lähialuesahaus on kasvanut
jo alueellisesti varsin suureksi, koska sana hyvästä
sahaustuloksesta on kiirinyt jo muillekin paikkakunnille.

- Kyllähän tuo sahaaminen jonkinlaista verenperintöä on, koska
jo kotipaikalla Pieksämäellä oli
saha ja pikkupoikana ensimmäisiä hommia oli purun poistajan
työ. Siitä sitten vastaanottajan
paikan kautta pikkuhiljaa tuli
opittua sahaustakin, sanoi Timo
Ripatti, sirkkeli Ripatti & Jatkola
ay:n toinen omistaja.
Sirkkeli Ripatti & Jatkola ay toimii Leppävirran alueella ja tekee siirrettävällä
Slidetec-sahalla rahtisahauspalveluita
lähialueiden tarpeisiin. Yritys on toiminut pari vuotta ja asiakkaita on riittänyt
kuulemma ihan sopivasti. - Tänä vuonna on ollut jotkuinkin kolmekymmentä
sahauspaikkaa, kertoi Jatkolan Pertti
rupattelutuokion aikana.
Sahatoiminnan aloittamisestä Ripatti
ja Jatkola valaisivat asiaa näin. - Kuten
jo aiemmin totesin, verenperintönä tuo
on tullut. Kun kotipaikalla Pieksämäellä
oli saha, pitihän se omaankin laaniin
sirkkeli saada. Kymmenisen vuotta sahasin rahtia ja sitten tuli myytyä saha
Liettuaan. Muutamia vuosia siinä meni
ilman sahaa, mutta kun tuo naapurin
lappalaisisäntä Jatkolan Pertti sitten
ehdotti, että perustetaan saha yhdessä,
niin hankittiin ensin käytetty sirkkeli ja
ruvettiin hommiin. Melko pian kuitenkin
todettiin, että alueella ei enää ole siirrettäviä sahoja ja kuitenkin tarvetta oli,
niin hankittiin tämä ”maailman paras”
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saha – Slidetec`n siirrettävä malli pari
vuotta sitten.
-Aluksi työmaita kertyi lähialueilta,
mutta nykyisin saha liikkuu jo Leppävirran ympäristökunnissa asti, totesivat
isännät.
Siirrettävä rahtisahaus on maaseudulla vielä tarpeellinen toimintamuoto,
sillä metsäomistajille kertyy sahattavia
tukkeja vuosittain. Maatiloilla tarvitaan
sahatavaraa moniin tarkoituksiin niin
vanhojen rakennusten peruskorjauksiin
kuin jopa uusien tekoonkin. Palvelutyönä tehtävä rahtisahaus onkin verraton,
kustannustehokas tapa saada laadukasta puutavaraa ympäristöyställisellä
tavalla.
Siirtosahauksella onkin suomalaisessa piensahauksessa toisaalta myös
erittäin merkittävä rooli kun tulee mm.
myrskytuhoja joita pitää purkaa, kuten
viime vuonna todettiin. Myös kriisivalmiustoiminnassa tällä tekniikalla on
merkitys, jota ei kannata väheksyä. Aiemmin mm. puolustusvoimien pioneerit opettelivat piensahaustekniikkaa,
mutta nykyisin sitä ei kuulemma enää
suoriteta. Tässäkin voisi olla uudelleenarvioinnin paikka puolustushallinnon
näkökulmasta katsoen.
- Itsekin olemme huomanneet, että kyllä tälläkin alalla pitää huolehtia
omastakin koulutuksesta ja tarkoituk-

sena on mm. lujuuslajittelukurssin suorittaminen, sanovat Ripatti & Jatkola

Sahaus on myös sosiaalinen
tapahtuma

Slidetec kenttäpyörösaha

Sahaustapahtuma on usein myös sosiaalinen tilaisuus. Monesti sahaustapahtumaan liittyy myös yhteisiä kahvihetkiä
jolloin rupattelun ohella voidaan löytää
uusiakin asiakkaita. - Kyllä sahuri osaa
neuvoa antaa jos ei aivan ”mörkö” ole,
sanoivat sahurit
- Hyvä sahuri osaa neuvoa asiakastaan monissa asioissa. Monesti sahauttajalla saattaa olla pitkä lista erilaisista
tuotteista joita pitäisi sahata. Yhdessä
pohtimalla listaa voidaa sievistää usein
siten, että mm. kuivausta on helpompi
tehdä, koska ei tarvitse rimoittaa niin
monia dimensioita samalle taapelille,
sanoi Timo Ripatti, ja jatkoi, - mutta onhan ollut myös paikkoja jossa asiakas
ei ole yhtään ajatellut miten ja missä
sahaus pitää suorittaa. Tukit saattavat
olla kasattu vaikkapa saviselle pellolle
tai on suunniteltu sahauspaikka kivikon
keskelle johon ei pääse millään koneella. Se perusajatus on ihan hyvä, että
suunniteltaessa sahausta kannattaa
aina etukäteen ja ajoissa ottaa yhteys
sahaajaan jotta voidaan yhdessä suunnitella toimiva sahauspaikka, jossa
homma käy näpäkästi ja tehokkaasti.
- Se on myös asiakkaan etu ihan rahallisestikin, totesivat Jatkola ja Ripatti.

Pertti Jatkola sahaustyön tohinoissa.
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