1980
Reaganin vuosi
Reagan valitaan presidentiksi
marraskuussa.

VIERUMÄEN TEOLLISUUS OY
Suomen suurimman painekyllästettyjen puutavaroiden
valmistajan Vierumäen Teollisuus Oy:n koko toiminta
pyörii puun ympärillä. Pyörittäjänä on Käkisalmelta
kotoisin oleva metsäteknikko, toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Eino Kolli.
Hän oli 1950-luvun alkuvuosina kaukokatseinen ja
hankki itselleen vuonna 1946 perustetun ja jollain
tavalla eteenpäin nitkutelleen yrityksen osakkeita syyskuussa 1953. Vuotta myöhemmin hän omisti yrityksen.
Vierumäen Teollisuus Oy lähti liikkeelle vauhdikkaasti. Se työllisti heti 20-30 henkeä. 1954 palveluksessa oli jo 60 työntekijää. Siitä lähtien se kasvatti
joukkoaan aina 1970-luvulle saakka.
Vakituisten työntekijöiden määrä on pysytellyt tähän päivään saakka 300:ssa. Lisäksi joukkoon kuuluu
sata tilapäistä metsuria hakkuukaudella.
– Yritys, joka joutuu saneeraamaan työntekijöitä
ulos, ei toimi terveellä pohjalla. Täältä ei ole koskaan
laitettu työntekijöitä pois, kertoi teollisuusneuvos Eino
Kolli.
Hänen yrityksellään onkin hyvä maine työntekijöiden keskuudessa. Jotkut ovat jo kolmannessa polvessa
Kollilla töissä.
Sahan luvut ovat suuria: pinta-ala 108 hehtaaria,
teollisuus- ja varastotilaa 6,65 ha, puuhankinta noin
200 000 kiintokuutiometriä, liikevaihto 150 miljoonaa
markkaa.
Vierumäen Teollisuuden voima puualalla perustuu
pitkälle vietyyn erikoistumiseen. Alusta lähtien se on
nostanut jalostusastetta toimittamalla erikoispuuta
pituuksien ja laatujen mukaan.
Erikoisaloja on viisi.
Liimapuulla voidaan valmistaa erikoispitkiä pila-
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reita, kannatinmateriaaleja ja huonekaluprofiileja.
Sahalla on ammattitaito valmistaa pitkät elementit
lujuuslajittelusta pintakäsittelyyn asti saman katon
alla.
Puun pituusrajat ylitetään jatkostekniikalla. Toimituksissa saha pyrkii määrämittatoimituksiin.
Lujuusalalajittelu on tärkeä osa erikoistumista. Tällaista toimintaa tarvitaan kantavien rakenteiden valmistuksessa.
Vierumäen Teollisuus on ainoa suomalainen laitos,
joka pystyy kyllästämään puun neljällä eri tavalla.
Monipuolinen erikoistuminen on taannut Vierumäen
Teollisuudelle hyvät toimintaedellytykset lamakausinakin. Ne eivät ole heilutelleet Eino Kollin jämerästi
johtamaa yritystä.
Vienti on tärkeä osa yritystä. Tänä päivänä sen osuus
on noin puolet koko tuotannosta. Pääasiallisia vientituotteita ovat saha- ja höylätavara, kyllästetyt pylväät
ja liimapalkit. Suurimmat ostajat ovat Englanti, LänsiSaksa, Turkki, Saudi-Arabia, Oman, Jordania ja
Islanti.
– Yrittämisemme palkittiin vuonna 1980 Yrittäjäpalkinnolla. Se oli jonkinlainen mieltä ylentävä arvostus. Usein kuulee niin paljon ikäviä asioita. Oli todella
mukava saada yrittämiselle tunnustusta positiivisessa
mielessä, teollisuusneuvos Kolli sanoo.
Hänestä kiertää hauska juttu Vierumäellä. Jotkut
ovat nimittäin ihmetelleet, miksi halleja ja varastoja on
niin paljon.
Syy on siinä, että teollisuusneuvos ulkoilutti Hallinimistä koiraa ja neuvoi tarpeiden tekopaikkaa
hokemalla: ’’Halli, tähän!’’
Niin kiinteistöpuoli rakensi jälleen uuden hallin.
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