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Ritva Varis 

Sahakoulusta ammattikorkeaan 1921-2005 –historiikin julkistamistilaisuus Kotkassa 12.8.2005 

Kirjan esittelypuheenvuoro 

 

 

Hyvät koulun ystävät 

 

 

Mistä kaikki sai alkunsa? Voidaan sanoa, että sahakoulun perustamisrahat ovat peräisin sokerista, 

kahvista, tupakasta, mausteista ja jauhoista, joita suurliikemiehet toivat ensimmäisen maailman 

sodanjälkeen siirtomaista Suomeen ja rikastuivat nopeasti. Karjalaiset liikemiehet Kalle Kontro ja 

Juho Kuosmanen perustivat Valtamerentakaisen Kauppahuoneen eli nykyisen Valtameri 

Osakeyhtiön. He omistivat myös Reposaaren Sahan, jonka hallituksen jäsenet K. E. Kontro, Mauri 

Honkajuuri, Oskar Parkkinen ja Juho Kuosmanen päättivät lahjoittaa 300.000 markkaa sahakoulun 

perustamiseen 1921. Samat miehet tukivat myös Kauppakorkeakoulua ja Turun suomenkielisen 

yliopiston perustamista. Sahakoulun työrukkaseksi tuli Suomalainen Puunjalostusliitto, 

lyhytikäinen, aiemmin tuntemattomaksi jäänyt yksityissahojen yhdistys, jossa Kontron ohella 

puuhamiehenä oli Pekka Supinen, karjalainen sahanomistaja hänkin. 

 

Miksi sitten Viipuriin? Viipuri oli vilkas teollisuuskaupunki, satamakaupunki ja sahakaupunkikin. 

Koulun ohjelma on käsittänyt alusta alkaen puun tien metsästä markkinoille, siemenestä seinään ja 

taloksi. Viipuri myös ilmoitti ottavansa koulun vastaan tarjoten rahallista tukea. Syynsä 

paikanvalinnalla on ollut näissä karjalaisissa liikemiehissä, heidän juurissaan mutta myös 

bisneksissään. Karjalan metsät kiinnostivat jo silloin – tai silloin ne vasta kiinnostivatkin. Pekka 

Supista kaikista eniten, mikä selviää kirjaa tarkasti lukemalla. 

 

Kirjan rakenne perustuu kuuteen lukuun, jotka on kirjoitettu rehtoreiden mukaan. Ensimmäiseksi 

rehtoriksi saatiin insinööri Artturi Käpy, persoonallisuus vailla vertaa. Ennen Viipuria Kävyllä oli 

oma insinööritoimisto, hän oli toiminut pitkään ammattientarkastajana ja ammattien ylitarkastajana 

silloisessa sosiaalihallituksessa. Hän oli paljon muutakin. Spekuloimatta sen enempää juuri tällä 

hetkellä niin kovin mielenkiintoista Mannerheim-aihetta väittäisin, että Käpy oli ylipäällikön 

luottomiehiä itsenäisyytemme alkuhetkinä. Teollisuusneuvos Käpy oli isänsä puolelta Alandereita, 

äitinsä puolelta suomalaismielisiä Forsman –Yrjö-Koskisia. Käpy-nimen hän otti 15-vuotiaana. 

 

Artturi Käpy suhtautui kouluunsa lähes fanaattisuudella: hankki tukijoita, rahaa, uusia toimitiloja, 

ideoi, kirjoitti oppikirjoja ja vaati muutkin kirjoittamaan, kannusti ja äkseerasi. Kun koulu täytti 15 
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vuotta, oli sahakoulu saanut uudet tilat Viipurin Patterinmäeltä. Pitkän ja lähes dekkarilta tuntuvan 

episodin jälkeen.  

 

Aika Viipurissa loppui kesken. Tuli sota ja uusi rehtori: diplomi-insinööri Eino A. Jussila, tutkija, 

tiedemies, asiantuntija. Siirryttiin Kotkaan, jossa tiloiksi tuli ns vanha puukoulu Kirkkokadulta, 

kanslia sijaitsi kadun toisella puolella. Sotatoimet lopettivat normaalin koulunpidon. Tilalle tulivat 

invalidikurssit, nyt Hovinsaaren koululla. Kun lapset tulivat syksyllä 1943 kansakouluunsa, siirtyi 

sahakoulu suurin toivein Viipuriin. Paikkana oli nyt entisen koulun naapurissa ollut ammattikoulu. 

Sodan päätyttyä palattiin takaisin Kotkaan, jossa ahtaista puukoulun tiloista sahakoulu monien 

muiden oppilaitosten kanssa 1950-luvun alussa sai hulppeat tilat Kotekolta.  

 

Tätä historiikkityötä tehtiin kevyellä organisaatiolla: Kauko Yläsaaren ja Aimo Soukan kanssa 

keskustelimme kaikista eteen tulleista seikoista koko savotan ajan. Ei meillä mitään toimikuntaa 

ollut. Kirjan sisällön jakaminen kuuden rehtorin mukaisiin lukuihin taisi saada kannatusta loppujen 

lopuksi molemmilta. Tätä kannatti myös suurena tukena ja apuna ollut tutkija Matti Halmeho, joka 

muistaakseni vertasi ajatusta urheilumaailmaan: urheiluhistoriatkin pitäisi kirjoittaa valmentajittain 

ja valmennusmenetelmittäin.  

 

Kuutta laajaa osiota puolusti ennen kaikkea se näkökulma, että jokaisen rehtorin aikakauteen liittyy 

erittäin merkittäviä, toisistaan erillään olevia ajanjaksoja: Kävyn aikaan koulun perustaminen ja 

kehittäminen Viipurissa. Jussilan aikaan evakkoon lähtö ja asettuminen Kotkaan: Rainer 

Simeliuksen aikaan Sahateollisuuskoulun muuttuminen yksityisomistuksesta valtion kouluksi ja 

nimen muuttuminen Kotkan puutalousopistoksi. Erkki Soivion aikaan koulutuksen muuttuminen 3-

vuotiseksi ja AKH:n alaiseksi, Kotekon käyminen tuskallisen ahtaaksi, ja uuden koulurakennuksen 

suunnittelun käynnistäminen Mussaloon, keskiasteen koulunuudistuksen käynnistyminen, ja 

uusien osastojen perustaminen. Esko Jalosen aikaan uusien toimitilojen käyttöönotto täällä 

Mussalossa, keskiasteen koulunuudistuksen läpivienti, valmistautuminen ammatillisen korkea-

asteen ja myöhemmin ammattikorkeakoulun tuloon ja lopulta Kauko Yläsaaren aikaan 

ammattikorkeakoulun tulo, käynnistäminen ja kehittäminen. 

 

Jussilan uran alussa sodan totaalisuus varjosti kaikkea koulutyötä. Koulu ei kuitenkaan ollut aivan 

maanraossa. Välirauhan aikana ennätti osa valmistua, osa aloittaa koulun, mutta osasta jäi vain 

nimet sankaritauluun. Olojen vakiinnuttua kouluun oli samanlainen tunku kuin sitä perustettaessa. 

Jussilan jyhkeän rauhallisen rehtorihahmon rinnalle tuli jo rintamalle nimityksensä saanut 

metsänhoitaja Rainer Simelius, joista tuli parivaljakko yli 20 vuodeksi. Jussilan kuoleman jälkeen 

Simelius, Simppa, jatkoi johtajana, sympaattisena, joviaalina isähahmona, jonka oppilaat ylpeänä 

sanovat vieläkin olevansa ’Simpan poikia’. Mielenkiintoisen syvennyksen kirjoittajana sain Rainer 
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Simeliukseen hänen oikean poikansa Kalle Simeliuksen kautta, joka valotti isänsä vaiheita mm. 

arvokkaan kirjekokoelman kautta, mistä lämmin kiitos Karhulaan. 

 

Seuraavat johtajat: Soivio, Jalonen ja Yläsaari olivatkin jo henkilökohtaisesti jollakin tasolla tuttuja 

kirjoittajalle. Samoin silloiset johtokunnan puheenjohtajat Reijo Riikonen ja eritoten Eero Kivinen. 

Erkki Soivio oli visionääri vailla vertaa. Vaikka opiskeluaikana tuntui joskus tärkeämmältä oppia 

sorvausasetteen teko perijuurin kuin kuunnella luentoja menestymisen salaisuuksista, ymmärrän 

nyt, että Soivion elämän oppi oli tärkeintä: Oppi, että unelmat eivät saa kuolla. Että meidän on 

arvostettava itse itseämme ja annettava arvo toiselle – ihmisenä. Ehkä tämän kirjan kirjoittaminen 

on ollut minulle tuollainen unelma, joka nyt on toteutunut. Ja toivon, että olen pystynyt edes hiukan 

välittämään viestiä erilaisten ihmisten arvostamisesta monin henkilökuvin. Kirja on kuitenkin 

kaikessa faktapohjaisuudessaan sarja kertomuksia persoonallisista ihmisistä. 

 

Yli-insinööri Esko Jalonen tuli suoraan teollisuuden palveluksesta ja sai johdettavakseen täällä 

upouudessa Mussalossa itsenäisen koulun, jolla oli jopa omat pienoistehtaat silloisen mittapuun 

mukaan maailman nykyaikaisimmissa puulaboratorioissa. Soivion ja Jalosen välissä 

puukaupallisen koulutuksen perustaja metsänhoitaja Matti Savolainen luotsasi koulua Kotekolta 

Mussaloon oman työnsä ohessa sijaisena. Samanlaisen lisäpestin sai myös metsänhoitaja Erkki 

Mäklin Jalosen ja Kauko Yläsaaren kausien välissä, jossa ammattikorkeakoulukokeilu 

käynnistettiin, mistä kokeilusta kiitos kotkalaisministerin Anna-Liisa Kasurisen, silloisen Piiparin, 

jonka kuvaukset valtakunnan politiikan tapahtumista ovat myös kuin jännityskertomusta ja ovat 

luettavissa kirjastamme. 

 

Kauko Yläsaari on tullut talon palvelukseen tavallaan sivusiiven kautta, ensin kansainvälisen 

kurssiosaston FTP.n johtajan paikalle ja sitten koko metsä- ja puutalousoppilaitoksen rehtoriksi. 

Väliaikaisessa Kotkan ammattikorkeakoulussa yhdistyivät tekniikka, puutalous ja merenkulku. 

Kaikki Viipurin perillisiä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun vakinaistaminen oli pitkä 

tapahtumaketju, joka kesti ensimmäisen johtavan rehtori Erkki Ojasen kaudelta seuraajan Pertti 

Vuorelan aikaan asti. Mukana tällöin olivat jo Kotkan yksiköiden lisäksi pohjoisen Kymenlaakson 

koulutusalat. 

 

Ensimmäiset vuosikymmenet Suomen sahateollisuuskoulu toimi ainoana opinahjona, ylhäisessä 

yksinäisyydessään, teollisuuden varoin, kannatusyhdistyksen omistuksessa. Kouluaika oli lyhyt, 

mutta koulupäivät pitkiä. Valtion osuus rahoituksessa lisääntyi vuosikymmenten aikana. 1960-

luvulla maassamme oltiin tilanteessa, jossa nähtiin yhteiskunnan tehtäväksi kantaa 

koulutusvastuunsa peruskoulutuksesta ammattiin asti. Historiikkityön alkuvaiheessa mielestäni 

avainkysymys oli, miksi vuorineuvokset hylkäsivät sahakoulunsa, mutta työn aikana selkeni 
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yhteiskunnallinen suunnanmuutos, jonka myös vuorineuvokset, heitä oli kannatusyhdistyksessä 

kaikkiaan neljä, ymmärsivät. Sahakoulu muuten tuotti yhden vuorineuvoksen, Aarne Pelkosen, 

mistä Soivio taisi joskus saada aiheen puhua vuorineuvoskoulusta. Neuvoksia väestämme on kyllä 

tullut mutta vuorineuvosten laskemiseen riittää vielä sahurinkin sormet. Valtiolta omistus muuttui 

kunnalliseksi kymmenisen vuotta sitten, kun ammattikorkeakoululaitos rakennettiin kunnallisen 

omistajatahon varaan. 

 

Keitä ne on ne sankarit, sellaiset sankarimiehet, joita koko valtakunta arvostaa, kyselin usein J 

Karjalaisen sanoin. Täällä heitä on. Ja kirjassa lisää. Koskettavin oli 100-vuotiaan Bruno Levaston 

kohtaaminen vajaat kaksi vuotta sitten, kun historiikkikirjan ensimmäisiä ajatuksia ääneen 

lausuttiin. Brunoherra asui Lappeenrannassa, esitteli erittäin virkeänä ja hyvämuistisena mm. 

muistiinpanovihkonsa, mitä piti ottaa Viipuriin mukaan: henkselit ja rusetit. Herrasmies jo silloin. Ja 

myös 100-vuotiaana. Valitettavasti hän ei ehtinyt nähdä kirjaa valmiina. Iloinen olen myös 

puhelinkeskusteluista Kalle Kontron pojan kanssa, sahateknikko vuosimallia 1935. Sitten teitä 

nuorempia, teiltä olen kuullut monta juttua, toinen toistaan kiehtovampia: opettajista, 

oppilastovereista, harjoittelupaikoista, riijuureissuista, ravintolaelämästä, siitä mitä syötiin ja mitä 

juotiin. No tunnetustihan Kotkassa oli vesi juomakelvotonta ja sahakoulun slogan olikin ollut 

ammoisista ajoista alkaen: rautainenkin terveys ruostuu, jos juo aina vettä. 

 

Kaikille kirjaa avustaneille haluan tässä lausua henkilökohtaiset kiitokset, jotka tulevat 

sydämenpohjasta. Ilman teitä kirjaa ei olisi saatu aikaan. Koulutuspolitiikan koukeroiden ja 

päätöksenteon kirjaamisen rinnalle on kirjoitettu kertomuksia ja välähdyksiä kultakin ajanjaksolta. 

Joskus hyvinkin pieniä, mutta toivon mukaan ajankuvalleen tyypillisiä. 1920-luvulta tähän vuoteen 

asti. 

 

Miksi täältä sitten on valmistuttu? Selkeä vastaus voisi olla: pomoksi ja johtajaksi! Onpa 

tutkintotitteli ollut työnjohtaja, teknikko tai insinööri, tämän oppilaitoksen käyneet ovat löytyneet 

toimialamme esimiespaikoilta. Titteliristiriidat ovat yksi osa suomalaista koulutuspolitiikka eikä 

tämäkään koulu ole niiltä säästynyt. Tutkintonimikkeestä huolimatta koulutus on aina kiinnostanut 

nuoria miehiä ja 1970-luvulta lähtien myös naisia ja metsäteollisuus on rekrytoinut täältä pätevää 

henkilökuntaa palvelukseensa kautta aikain vaativille pomopaikoille. 

 

Voinee sanoakin painokkaasti, että oppilaitos on menestynyt kautta aikain, ollut aina arvostettu 

erikoiskoulu. Täällä on kiinteät työelämäsuhteet ja hyvät kansainväliset yhteydet peruna Kävyn 

ajoista asti. Opettajakunta on aina ollut pätevää, tulipa se teollisuudesta tuntiopettajinai tai nykyisin 

pääasiassa vakinaisina opettajina. Helpolla mitään ei ole kuitenkaan saavutettu.  Kohtalonomaisia 

hetkiä on ollut useita ja vain rehtoreiden, henkilökunnan, johtokunnan ja ulkopuolisen yhteisön 
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sitkeydellä vaikeudet on voitettu koulun hyväksi. Toimitilat ovat kasvaneet pienestä omakotitalon 

kokoisesta huoneistosta täksi komeaksi Mussalon kampukseksi. Jokainen muutto on ollut muutto 

isompaa ja ehompaa.  

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tehty myönteinen päätös kirjan kirjoittamiseksi ja 

julkaisemiseksi oli mahdollista monien tahojen tuella, jotka ovat jo edellä tulleet kerrotuiksi. Omasta 

puolestani myös kiitos taloudellisen ja kaiken muunkin tuen antajille. Myönteinen suhtautuminen on 

suuri eteenpäin työntävä voima. 

 

Aineistoa on luonnollisesti valtavasti. Koska en ole akateeminen tutkija, vaan kirjoittaja, ei kirjaa ole 

rasitettu lähdeviittauksilla. Niitä varten, joita aihe kiinnostaa mahdollisesti jatkossa, olen koonnut 

laajan lähdeluettelon käytetyistä lähteistä. Aineiston haku vei suorastaan yllätyksiin tai taisipa joku 

yllätys tulla itsekin vastaan hakematta. Viimeisin kirjaan tallennettu tieto tuli vastaan juhannusyönä 

Panu Rajalan kirjasta: siitä selvisi Kävyn huvilan asiat Hämeenkyrössä. Kukat tyynyn alla näin unta 

– Kävystä – en Rajalasta! Ja jotain jäi ylikin. Viime pyhänä eräs parhaimmista arkistoista, divari 

Roinelan Rompe Viitasaarella, tyrkytti sahakoulun ensimmäisen puheenjohtajan Axel Solitanderin 

60-vuotisjuhla-artikkelia. En voinut olla ostamatta – sitäkään, vaikka kirja oli jo painettu. 

 

Aloitin kahvista ja sokerista. Ja muista nautintoaineista. Sallinette minun lopettaa 

rakkauskertomuksiin. Henkilökohtaisesti kirjoitussavotan läpivieminen on ollut mahdollista kolmen 

eri rakkauden ansiosta. Rakkaudesta puuhun. Rakkaudesta työhön. Ja rakkaudesta mieheen. Ja 

ne kaikki liittyvät tähän kouluun. Puun ja metsän arvostus on peräisin metsäteknikkoisältä. 

Puuteollisuuden ja puunkäytön merkitys sai täältä lisäpotkua. Täältä sain ammatin, jota olen voinut 

hyödyntää teollisuuden palveluksessa, järjestötyössä ja toimittajana. Kiitos te opettajat, joita näen 

täällä. Ja kaiken kukkuraksi sain täältä myös miehen, jonka kanssa kihlautumisesta on kulunut 

tarkalleen 30 vuotta ja yksi viikko. Puisista intohimoista huolimatta elämä ei ole maistunut 

päivääkään puulta. Päätän kirjan esittelyn tästä koulusta valmistuneen ja varmasti tuotteliaimman 

kirjantekijän, sahateknikko Pekka Jänteen sanoin: Jos pidätte kirjastani, kertokaa siitä muille. Jos 

ette pidä, kertokaa siitä minulle! 

Kiitos! 

--- 

 

Vielä ennen seuraavaa puheenvuoroa haluaisin ojentaa kruunulle sen mitä kruunulle kuuluu. 

Arkistoja läpi käydessäni huomasin, että koulun kokoelmista puuttuu ns Käpymitali, Artturin 

korkokuva, jonka valmistusvaiheet olivat jopa koomisia. Onnistuin löytämään mitalin no 182 

numismaatikkoliikkeestä ja laskujeni mukaan mitali kuuluu sarjaan, jonka Eino A Jussila osti 

puumiehiltä koululle 1943. Pyytäisin Kauko sinua ottamaan tämän vastaan. 


