
VEISTOLASTUJA 1/2009       1

Veistolastuja
N:o  1 / 2009



2       VEISTOLASTUJA 1/2009

Veistolastuja on Suomen 
Hirsitaito ry:n jäsenlehti. Lehti 
sisältää ajankohtaista tietoa hir-
renveistosta käsin ja yhdistyksen 
toiminnasta.

Julkaisija: Suomen hirsitaito ry. Toimittajat: hallitus 2009. Osoitteenmuutokset: nettisivujen jäsenrekisteri

Logo 
Suomen hirsitaito ry ©
Valokuvat 
Etusivun kuva Karjalan tasaval-
lasta. Muut valokuvat kuuluvat 
artikkelien kirjoittajille.

Lastuja ja uusia tuulia
Pidät käsissäsi pitkästä aikaa Veistolastuja -lehteä, jonka edellinen 
numero ilmestyi vuosia sitten. Itse ajatus yhdistyksen tiedottavasta ja 
yhdistävästä roolista on kirjattu sääntöihin ja ei tietenkään vanhene 
koskaan. Tämä kuitenkin jää usein muiden asioiden jalkoihin - tässä siis 
tämän hetkisiä tuulia.

Nykytekniikalla lehden toimittaminen ei ole kynnyskysymys, vaan si-
sällön tuottaminen on yhä se joka vaatii suurimman puristuksen. Yhdis-
tyksen lähes satapäinen veistäjäveljeskunta tarjoaa kuitenkin mahtavan 
potentiaalin lähteä tekemään säännöllisesti, tai vähintään satunnaisesti 
ilmestyvää julkaisua, jonka tiedollinen anti varmasti täyttää vaativam-
mankin lukijan tarpeen jäsenistössä ja sen ulkopuolella.

Tähän lehteen on annettu historian vaikuttaa tuomalla tuttuja piirteitä 
vanhoista veistolastuista uudessa ulkoasussa. Nykyinen hallitus näkee 
tämän tarpeellisena tiedotuskanavana tapaamisten ja hyvin toimivien 
nettisivujemme lisäksi. 

Lehti on myös näyteikkuna toiminnastamme ulospäin ja uusille hirren-
veistosta käsin kiinnostuville. Tuumaile mitä mahdollisuuksia lehti voi 
antaa ja osallistu seuraavan tuhdimman numeron tuottamiseen jutulla, 
kuvilla, esittelyillä.

Hyvää kesää!

Hallitus

Veistolastuja
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Nick Berwian

No doubt, the records for building 
the largest and grandest log struc-
tures the world has seen so far, 
is held by North American log-
building companies. Yet when the 
talking is about log construction 
beyond the ordinary, Russian com-
panies surely also have a saying! 
On my last visit to St. Petersburg, 
I had the chance to visit companies 
who do just that: specializing in 
extraordinary log homes for the 
inner market. The super rich in 
Moscow and 
St. Petersburg don’t ask “How 
much does it cost?” – The question 
is rather “Can’t you make it cost a 
bit more?” The demand for super-
latives is leading towards daring 
multi-storeyed log structures or 
towards the use of extraordinary 
building material like 60 cm mid-
diameter spruce.

This time it was the abundant use 
of larch which caught my atten-
tion!  
In Europe, larch is considered as 
one of the best choices for con-
struction in wood, especially for 
weathered parts like balconies, ve-
randas or window-sills. However, 
the habitat of  European Larch is 
restricted to certain areas, mostly 
mountainous regions like the 
Southern Alps. Its timber is expen-
sive and for roundlog-construction 
in general out of the question 
because of a rather irregular shape 
of the trunk and sapwood prone to 
discolouring and decay. In Central- 
and East Russia, Siberian Larch 
is abundant: Vast forest regions in 
Siberian grow hundreds of thou-
sands of cubic meters of larch 
every year. In remote areas with 
restricted road-access, quite often 
natural waterways remain the only 
way to transport logs. And because 
larch, as a dense “semi hardwood”, 
has the tendency to sink in water, 
it cannot be river-rafted as easily 
as spruce or pine. Whole water 
systems are said to be filled up 
with sunken trunks…  As a result, 

Large in Larch
larch is not logged as much in 
certain areas, thus growing to huge 
diameters, 80 cm and more. 

Once shipped to Western Russia by 
rail, the logs get prepared for the 
use in loghomes in the yard of the 
building company. Removing the 
bark of a larch tree, to start with, is 
a tough 
business: It is chopped off by 
axes and special “peeling spuds”, 

the thin blades of which are re-
placed by axe-heads, welded onto 
the shaft. Not enough, the entire 
sapwood also is being removed by 
axe! Afterwards, the logs will be 
planed and only then be ready for 
logbuilding, either round log- or 
“Norwegian style” (the latter de-
scribing a building style preferred 
by Norwegians with building logs 
cut flat on both in- and outside, 
notched by saddle notches). The 
result is a handcrafted loghome,

jatkuu sivulla 3...



4       VEISTOLASTUJA 1/2009

AJANKOHTAISTA

Myydään

Hirsitaito
TV2 esitti kevättalven aikana 
Hirsitaito-sajaa, yhdistyksen aikoi-
naan tekemää sarjaa.

Koulutus
Yhdistys neuvottelee opetushalli-
tuksen kanssa hirrenveistokoulu-
tuksen kehittämisestä Suomessa.

YHTEISTYÖKUMPPANEITA

Martti Malinen
Seppä - Puumala

RV-Ruutek Oy
Hirsiliukurit, säätökengät, rautata-
vara. Kannattaa kysyä. Kirrinpolku 
4, 40270  PALOKKA, (014) 633 
011, 0400 902 251

OSTETAAn

AnnETAAn

Stihl 260 moottorisaha
Vanha, mutta vähän käytetty. 
Hirsirakennukset V. Sairanen (040 
594 6995

Pölliauto
Vanha pölliauto 2 yltimellä 9 m. 
Hirsirakennukset V. Sairanen (040 
594 6995

Ilmoitukset seuraavaa numeroa 
varten osoitteeseen info ät hirsitai-
to.fi

Lehden toimitus ei vastaa ilmoi-
tuksissa esiintyvistä virheistä tai 
niiden seurauksista. Vastuu ilmoi-
tusten oikeellisuudesta on niiden 
lähettäjillä.

Kesä  
tapahtumia
Petäjäveden asuntomessut
11.-26.7.2009
Asuntomessuilla jäsenistöä ympäri 
Suomen esittelemässä hirrenveis-
toa ja vastaamassa kysymyksiin. 
Veistotyönä veistetään otsallinen 
aitta.

highly cost-intense both by mate-
rial and labour, built entirely out of 
larch-heartwood: exactly what the 
rich want.

Presently, a two-storey house mea-
suring 700 m² is being constructed 
in this manner on the 5 hectares 
(!) building yard in St. Petersburg, 
accompanied by a 500 m² “banja”, 
or sauna. 
Where this tendency for superla-
tives in logbuildings is leading 
to in Russia remains to be seen; 
hopefully it is propelling a further-
ing and improving of the quality 
of the craft in the sense of the Log 
Builder’s Association. An urgent 
need in a country where some 
builders haven’t heard of such 
strange ideas like scribers with 
bubbles…
 
Russia, a country where building 
with logs at least is partially origi-
nating from, sure will be up for 
some surprises in the future con-
cerning our craft! If only the rest 
of the world cares to notice… 
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Alppisalvos Oy
Alppisalvos Oy –  veistotaitoa suomalaisella perinteellä, sveit-
siläisellä tarkkuudella! Ammattimaista veistoa ja koulutusta. 

Alppisalvos Oy on korkealuok-
kaisia käsin veistettyjä hirsiraken-
nuksia sekä veistotyöhön liittyvää 
koulutusta tarjoava perheyritys 
Hyrynsalmen Hakokylässä. Ennen 
Suomeen muuttoaan yrittäjä Mein-
rad Rohner on toiminut useita vuo-
sia hirsiveistoyrittäjänä Sveitsissä. 
Koulutukseltaan hän on metsuri 
ja sveitsiläisen metsäalan ammat-
titutkinnon suorittanut ”Förster 
HFF”. Veistokoulutuksensa hän on 
hankkinut Saksassa ja Suomessa ja 
kartuttanut kokemuksiaan työsken-
nellessään yhdessä Kanadassa tai-
tonsa oppineiden veistäjien kanssa. 
Suomessa hän on suorittanut 
talonrakennusalan erikoisammat-
titutkinnon hirsirakennustyössä. 

Veistotuotteiden suunnittelu ja 
valmistus on Alppisalvos Oy:n 
tärkein toimiala. 

Tarjoamme asiakkaillemme useita 
eri salvos- ja rakennustyylejä.  
Otamme huomioon asiakkaan 
tarpeet ja toiveet ja samalla 
vaalimme hirsirakentamisen 
monimuotoisuutta. Meillä ei ole 
käytössä ”malliluetteloa”, vaan 
suunnittelemme tarjoamamme 
rakennukset yksilöllisesti.

Tilaustöiden ohessa Alppisalvos 
Oy tarjoaa myös koulutusta hir-
siveiston alkeissa ammattiin aikov-
ille, mutta myös siinä jo toimiville 
veistäjille erikoiskurssien muodos-
sa. Koulutusta järjestetään myös 
harrastajille ja muille aiheesta kiin-
nostuneille. Opetus tapahtuu pien-

Alppisalvos

YRITYSESITTELY

Alppisalvos Oy

Meinrad Rohner  ja Päivi Sainio 
Rohner

Hakokyläntie 194
89400  HYRYNSALMI

Puh: 040 577 28 70
Faksi: 040 662 44 55 

www.alppisalvos.fi 

info@alppisalvos.fi 

ryhmissä ja painottuu käytännön 
veistotyöhön. Opetuskielet ovat 
suomi, saksa ja englanti. 

Toimipaikkamme on Hyryn-
salmen Hakokylässä, jonne 
olemme varustaneet toimivan 
veistokentän. Kauko-ohjattava 
nosturi, kenttäsaha ja asianmu-
kaiset, työkalut (moottorisahat, 
jyrsimet ja käsityökalut) ovat 
oppilaidemme käytettävissä. 
Syksyllä valmistuvat toimipaikan 
suojakatokset mahdollistavat 
koulutuksen järjestämisen 
ympärivuotisesti. 

Koulutusohjelmaa täydentämään 
tarjoamme myös majoitus- ja 
ruokailupalveluja. Kesällä 2004 
peruskorjatussa Hakokylän 
hirsisessä koulurakennuksessa 
sijaitsevat 12-hengen tilava 
makuusali ja yksi 4-hengen 
huone, pesutilat ja WC, takka-
huone sekä ruokailu- ja opetusti-
lat. Hakojärven rannassa olevat 
puulämmitteinen rantasauna on 
asiakkaidemme käytössä. Talvel-
la 2008 valmistuneessa uudessa 
savusaunassamme tarjoamme 
makeat löylyt saunan ystäville. 
Salvoskievarin keittiö tarjoaa 
maukasta kotiruokaa lähialueiden 
aineksista.

Veistotyylien monipuolisuus, 
laatu ja yksilöllisyys ovat niitä 
tekijöitä, jotka tekevät käsin 
veistetystä hirsirakennuksesta 
kiinnostavan. Ne ovat myös in-
noittajamme hirsiveistäjänä ja 

teemme parhaamme voidaksemme 
vaalia ja kehittää niitä työssämme. 

Toivottavasti olemme herättäneet 
mielenkiintosi! Annamme mielel-
lämme lisätietoja toiminnastamme. 

Tervetuloa Hakokylään!

http://www.alppisalvos.fi

