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Ennen Ruukissa tuoksui puu ja terva, nyt maailmalle ponnistava uusi teknologia ja vilkas 
yritystoiminta. Pakanat tutustuivat Tauno Konolan opastuksella vahnalla teollisuuspaikalla 
toimivaan nykyaikaiseen yrityskylään. 

Pentti Syrjäpalo

Miltei jokaiselle ovat tutut sanat; Paavolan pakanat ja Luohuan luppakorvat. Ankaran Sofian kirkon 
papin sanoista on otettu nimi eräälle maamme vireimmälle kotiseutuseuralle. Paavolan Pakanat 
tunnetaan turuilla ja toreilla menipä sitten miltei mihin tahansa maamme kolkkaan. Pakanat eivät 
ole laittaneet kynttiläänsä vakan alle, vaan kokoontuvat ja retkeilevät vireästi kuin markkinavarsa.

Vastikään heidän retkensä suuntautui kotiseudulleen Paavolaan ja Ruukkiin. Monelle pakanalle oli 
tuttua jo vanhoilta ajoilta Ruukin puunjalostus, tiilet, terva, kalja ja huopatossut sekä tietysti 
karhuntalja. Eipä paljoa ole tuosta perinteestä jäljellä.

Retkeläisten tutustumiskohteena Palokosken partaalla olkin uudet kasvot saanut Ruukin 
monipuolinen yrityskylä. Tuskin moni paikkakuntalainenkaan tietää kuinka pitkälle vietyä 
osaamista ja teknistä tietotaitoa kylän yritykset edustavat.

Siikajoen rantamilla valmistetaan korkean laadun tuotteita. Automaatiotekniikan 
koneistustekniikalla valmistettavat koneistustyön osat ovat mittatarkkuusvaatimuksiltaan 
äärimmäisen tarkkoja.

Loppukäyttössään komponetit asennetaan laivakoneisiin, enegialaitoksiin, lääkeprosesseihin, 
hammaslääkärikalustoihin ym. huippuvaatimusten käyttökohteisiin.

Koneistus tapahtuu viimeisen tekniikan koneilla ammattitaitoisten ammattilaisten valvonnassa. 
Laaduntarkkailu on myös äärimmäinen huolellista. Sadas- jopa tuhannesosamillimetrit valvotaan 
nykyaikaisilla laser- ja opitisilla tarkastus- ja mittatuslaitteilla. Laatu ja laadunvarmennus onkin 



juuri Ruukin yrityskylän yritysten eräs vahva ja keskeinen markkinavaltti.

Monipuolisen yrityskylän valmistuspalettiin kuuluvat mm. puurakantamisen isot elementit ja 
rakenteiden komponentit, joista näkyvää osaa edustaa kantavat, järeän rakentamisen kattorakenteet. 
Ne tehdään asennusvalmiiksi kattoelementeiksi esim. suuriin kaupan alan rakennuksiin.

Pienempää käsityöpohjaista teollisutta edustaa veneenrakennus ja -korjaus sekä pienien talous- ja 
piharakennusten valmistus. Toimivat ja tyylikkäät varastot, mökit, leikkimökit nousevat käden 
käänteessä.

Vanhat veneet saavat uuden vesiliikennekaluston erikoiskäsittelyssä uljaan ulkomuodon. 
Vanhimmat veneet ovat meriliikenteeseen aikoinaan valjastettuja ja nyttemmin ne uudistetaan 
vesille uusiokäyttöön. Myös jokiliikenteeseen on valmisteilla veneitä kananootteja. Puuvene on 
kaunis ja vakaa kulkija myös läheisellä Siikajoella.

Yrityskylän pitkäaikainen toimitusjohtaja Tauno Konola on hyvillään kylän yritystoiminnan 
monipuolisesta rakenteesta ja etenkin siitä, että korkean osaamisen ja laadun takana ovat kylän 
yritykset ja heidän pääosin paikkakunnalta muodostuva ammattitaitoinen henkiöstö. Kylän hyvä 
maine kiirii maailman ääriin.

Kylä tarjoaa erinomaiset tilat yritystoiminnalla ja vanhan idyllisen ympäristön sekä jokimiljöön. 
Ensimmäinen Ruukin teollinen yritys on jo Pehr Brahen ajoilta, jolloin kreivi Pekka 
mahtikäskyllään käskytti aloittamaan Palokosken partaalla potaskan tuotannon.

Pakanat tutustuivat myös läheiseen hevoskeskukseen. Se toimii 
maamieskoulun/maatalousoppilaitoksen yhteydessä. Opiskelijat saavat koulutusta sekä ravi- että 
ratsastuspuolelle. Komeat tilat ja uljaat hevoset antavat näyttävän vaikutelman. Hevostalous on 
ripeä kasvuala ja tähän kasvuhaasteeseen vastaa juuri Ruukin keskus. Keskuksesta löytyy ravitara, 
maneesi, kävelyrata ja rakenteilla olevat verryttely- ja harjoitus rata sekä hevosten uimapaikka.

Eero Hanhela kertoo, että oppilaita tulee laajalta alueelta. Tytöt ovat yhä enenevässä määrin 
hakeutumassa hevosalalle. Eritoten ratsastus kiinnostaa tyttöjä. Koulutusta voi jatkaa alalla 
hevoskouluttajaksi ja opetustehtäviin asti.

Pakanoiden puheenjohtaja Elias Koivusaari käänsi tottuneesti linjurin keulan lopuksi 
Hemminkoskelle. Pakanat tutustuivat rantapuistoon sen suunnittelijan Eero Mällisen opastuksella. 
Rantapuisto on uima- ja venerannan osalta miltei valmis, näyttävä kevyen liikenteen silta on 
rakenteilla ja valmistuu vuoden kuluttua.

Maailma muuttuu, totesivat pakanat. Usein kotiseutu tarjoaa enemmän näkemistä ja kokemista kuin 
kaukaiset retkikohteet.
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