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Höljäkän kyllästämö on ollut vuonna 2008 toiminnassa 50 vuotta. Kyllästämö 
perustettiin 28.5.1958 Höljäkän pysäkin läheisyyteen ns. Santamäkeen ja sen 
harjannostajaisia vietettiin elokuussa 1958. Kyllästämön perusti G.A. Serlachius Oy, 
jolla oli toinen, suurempi kyllästämö Kolhossa Vilppulan kunnassa. 
 
Höljäkän kyllästämö perustettiin alunalkaen ratapölkkyjen tuotantoa varten Itä- ja 
Pohjois-Suomen alueelle. Tuotanto laajeni kyllästettyihin pylväisiin, joista varsin pian 
tuli kyllästämön päätuote. Valtaosa kyllästämön tuotannosta on edelleenkin sähkö-, 
puhelin- ja valaisinpylväitä, mutta ratapölkyt ovat säilyneet oheistuotteina. 
Kyllästettyjen pylväiden ohella valmistetaan raakapylväitä. Kyllästetyistä pylväistä 
suurin osa on kreosootilla kyllästettyjä, suolakyllästetyt pylväät (ns. vihreät pylväät, 
joita tyypillisesti käytetään Suomessa) ovat pienempi osa tuotantoa. 
 
Höljäkän valintaan kyllästämön sijoituspaikaksi vaikutti ennen kaikkea rautatien 
läheisyys sekä raaka-aineen saanti ja sen laatu. Nämä ovat edelleenkin kyllästämön 
valttikortteja (pylväiden tiheys hidaskasvuisuuden ansiosta, mikä takaa hyvät 
lujuusominaisuudet).  
 
Kyllästämön 50-vuotinen toiminta-aika sisältää niin nousu- kuin laskukausiakin. 
Epävarmuutta tuotannon jatkumisesta oli mm. vuonna 1979, jolloin kyllästämö paloi 
perustuksiaan myöten, sekä omistajanvaihdosten yhteydessä 1980-luvun lopulla. 
Kyllästämön toiminta jaksottuu kahteen pitempään kauteen: G.A. Serlachius Oy 
vuosina 1958-1986 ja Iivari Mononen Oy vuodesta 1991 alkaen. 
 
Kyllästämö on vaikuttanut Höljäkän kylän elämään monin tavoin. Ennen muuta 
kyllästämö on ollut leivän lähde monille höljäkkäläisperheille jopa useammassa suku-
polvessa. 60-luvun raju muuttoliike ei koskettanut Höljäkkää yhtä voimakkaasti kuin 
muita Nurmeksen kyliä ja koulut ja kaupat olivat toiminnassa aina 90-luvulle asti. 
Kyllästämö on osaltaan vaikuttanut myös liikenneyhteyksien, mm. rautatieliikenteen 
säilymiseen. 
 
Suurimmillaan kyllästämön työntekijämäärä on ollut 58 ja pienimmillään yhdeksän. 
Lisäksi kyllästämö työllistää aliurakoitsijoita mm. puutavarankuljetuksen parissa. 
Vuonna 2008 kyllästämö työllistää noin 30 henkilöä urakoitsijat mukaanlukien.  
 
Tällä hetkellä Höljäkkä Oy käsittää kaksi tuotantolaitosta, Höljäkän ja Kolhon 
kyllästämöt. Suuri osa tuotannosta suuntautuu vientiin.  
 
 
Kyllästämön omistajat v. 1958-2008 

• G.A. Serlachius Oy 28.5.1958-31.12.1986 
• Metsä-Serla Oy 1.1.1987-30.6.1987 
• EGM-Poles Oy 1.7.1987-31.12.1989 
• Enso-Gutzeit Oy 1.1.1990-30.9.1991 
• Höljäkkä Oy/Iivari Mononen Oy 1.10.1991 – (v. 1991-93 Iivari Mononen Oy  

50% ja Scantrepo Oy 50%; v:sta 1994 Iivari Mononen Oy 100%) 



 2 

 
Kyllästämön johtajat v. 1958-2008 

• Simo Järvinen – kyllästämön esimies ja sittemmin käyttöpäällikkö v. 1958-
1986 

• Jaakko Korhonen – käyttöpäällikkö v. 1987-1990, toimitusjohtaja v. 1991-1995, 
johtaja 1995-2001 (kyllästämön palveluksessa 12.5.1980-30.9.2001) 

• Hannu Boren – tuotantojohtaja 1.10.2001-31.8.2004 (kyllästämön palveluksessa 
1.3.2000-31.8.2004, aluksi tuotantopäällikkönä) 

• Petri Meriläinen – tuotantopäällikkö 1.9.2004 lähtien (kyllästämön palveluk-
sessa 7.4.2003 lähtien) 

• Höljäkkä Oy:n aikana Iivari Mononen Oy:n toimitusjohtajana ovat toimineet 
ensin Arvi Mononen ja 1.8.2006 lähtien Ari Mononen. Petri Rajasuo on Iivari 
Mononen Oy:n myynti- ja tuotantojohtaja. 

 
 
 
Tuotteet 
Höljäkän kyllästämön valmistamien pylväiden pääasialliset käyttökohteet ovat 
sähkön jakeluverkot ja lankapuhelinverkko. Pylväät valmistetaan tarvittaessa 
asiakkaan esittämien piirustusten mukaan. Valikoimasta löytyy myös erikokoisia ja 
eri käyttötarkoituksiin soveltuvia valaisinpylväitä. Lisäksi rautatieyhtiöiden ja 
teollisuusraiteiden tarpeisiin valmistetaan eri puolille maailmaa mäntyratapölkkyjä 
sekä sähkö- ja puhelinpylväisiin liittyviä maatukia ja orsia. 
 
Tunnuslukuja v. 2007 
Kuorinta ja lajittelu noin 63.300 m3  (185.000 pylvästä1) 
Sorvaus 62.300 m3 
Kyllästys 42.400 m3 (osa sorvatuista pylväistä myydään raakapylväinä).  
 
 
Tuotanto 
 
Kuorinta 
Pylväät kuoritaan ja lajitellaan eri standardien ja asiakasvaatimusten mukaisesti. 
Kuori käytetään energianlähteenä kyllästämön lämpövoimalassa. 
 
Kuivaus 
Perinteisesti pylväät on kuivattu ilmavissa taapeleissa, jolloin pylväiden välissä 
vapaasti liikkuva ilma kuivattaa pylväät 8-10 kuukauden aikana. Nykyisin pylväät 
kuivataan pääsääntöisesti moderneissa alipaine- tai lämminilmakuivaamoissa, joissa 
kaatotuore pylväs kuivuu kyllästysvalmiiksi 7-10 vuorokaudessa. 
 
Sorvaus 
Pylvään sorvauksessa puun pinnasta poistetaan nilakerros, jolloin pinnasta tulee 
tasainen. Sorvilastu käytetään energianlähteenä kyllästämön lämpövoimalassa.  
                                                
1 Suomessa käytetään vuosittain noin 80.000 pylvästä. 
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Työstö 
Työstövaiheessa tarkastetaan pylvään mitat, kosteus ja laatu. Samalla tehdään 
asiakkaan vaatimusten mukaiset merkinnät, poraukset ja muut tarvittavat työstöt. 
 
 
Lahonsuojaus 
 
Kreosootti 
Kreosoottikyllästys tehdään perinteisellä Rüping-prosessilla. Uudessa kreosoottikyll-
ästysprosessissa pylväät esilämmitetään 50-70 asteen lämpötilaan ennen kyllästystä. 
Kyllästyksen jälkeen pylväiden tihkumattomuus varmistetaan jälkikäsittelyssä, joka 
suoritetaan kuuman vesihöyryn ja alipaineen avulla. Kreosoottikyllästetty pylväs on 
Höljäkän kyllästämön tärkein vientituote. Kreosootti on kivihiilitervan tisle, jota on 
käytetty puunsuojaukseen yli 150 vuoden ajan. Kreosoottikyllästetyt pylväät tarjoavat 
pisimmän mahdollisen käyttöiän kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin. 
 
Suolakyllästys 
Toinen kyllästysmenetelmä on C-suolakyllästys. Suolakyllästyksessä käytetyn kylläs-
tysaineen vaikuttavana aineena on kupari (CuO). Suolakyllästys tehdään Bethell-
prosessilla. 
 
 
Myynti 
 
Höljäkän kyllästämöllä valmistettuja pylväitä on käytössä napapiiriltä hiekka-
aavikoiden öljykentille ja tropiikin sademetsiin. Tuotanto on ollut vientivoittoista 
pitkään; nykyisin runsaat 85% tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät vientialueet 
ovat Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka ja Länsi-Eurooppa (EU:n uudet jäsenmaat kasvavassa 
määrin; aiemmin etenkin Irlanti). 
 
 
Toimituksia oli vuonna 2007 26 eri maahan seuraavasti: 

• Suomi 11% 
• Oman  12% 
• Syyria 12% 
• Englanti 12% 
• Libya 11% 
• Irlanti 11% 
• Jemen   7% 
• Kreikka   8% 
• Sudan    5% 
• Kenia   4% 
• Norja   3% 
• Italia   2% 
• Muut   5% 
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Tulevaisuus 
 
Iivari Mononen Oy:llä on pitemmäntähtäimen kehityssuunnitelma Höljäkän kylläs-
tämölle. Tavoitteena on tehostaa laitoksen toimintaa ja siten turvata kyllästämön 
kilpailukykyisyys maailmanmarkkinoilla pylväitä tuottavana laitoksena. 
 
Kehityssuunnitelmassa ensimmäisellä sijalla on lämpölaitoksen uusiminen ja 
kuivauskapasiteetin lisääminen. Samoin suunnitteilla on työstöpuolen modernisointia 
mm. ergonomisesti parempien työolosuhteiden saavuttamiseksi. 
Materiaalikäsittelyyn, ts.  pylväiden siirtoon varastoihin ja varastoista tuotantoon on  
tilattu uusia laitteita.. 
 
 
Iivari Mononen Oy:n tiedote 19.3.2008 
Valtioneuvoston päätös Porokylä – Vuokatti rataosuuden peruskorjaamisesta 
mahdollistaa Höljäkän kyllästämön perusparannusinvestointien suunnittelun aloit-
tamisen. Kyllästämöllä tuotannon pullonkauloina ovat olleet lämmöntuotannon ja 
kuivauskapasiteetin puute. Lämpökattila on iältään yli 30 vuotta vanha ja sen pieni 
teho rajoittaa kuivauskapasiteetin lisärakentamista.  Tämän vuoksi kyllästämöllä on 
tarve uudelle ja teholtaan suuremmalle biokattilalle. Olemme aloittaneet kattilalai-
toksen suunnittelun ja pyytäneet toimittajilta tarjoukset. Kattilalaitosinvestointi on 
tarkoitus toteuttaa vuosien 2009 – 2010 aikana. Tämän jälkeen meillä on mahdolli-
suus investoida myös lisää pylvään kuivauskapasiteettiin. Tämä investointi tapah-
tuisi alustavan aikataulun mukaan vuonna 2010. Näiden investointien jälkeen tarkoi-
tuksena on modernisoida pylväiden valmistuslinjoja koskien pylväiden sorvausta ja 
työstöä. 
 
Joensuussa 19.3.2008 
 
IIVARI MONONEN OY 
Ari Mononen 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
Lähteet2  
Auvo Korhonen, Reino Mustonen ja Tarmo Tuhkanen, www.iivarimononen.fi, 
Höljäkkä Oy sekä Iivari Mononen Oy:n myynti- ja tuotantojohtaja Petri Rajasuon 
esitys Höljäkkä-päivänä 19.7.2008. 
 

                                                
2 Kirjallista aineistoa kyllästämön ensimmäisiltä vuosikymmeniltä on hyvin vähän. Ilmeisesti sitä on 
tuhoutunut kyllästämön palon ja omistajanvaihdosten yhteydessä. 
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Höljäkkä-päivän yhteydessä Höljäkän nuorisoseurantalolla järjestettiin 
valokuvanäyttely ’Höljäkän kyllästämö v. 1958-2008’. Useat yksityishenkilöt – 
Auvo Korhonen, Jaakko Korhonen, Reino ja Toini Mustonen, Toivo Nevalainen, Mirja 
Pakarinen, Olavi Pennanen, Tarmo ja Teuvo Tuhkanen ja Marja Åström – sekä 
Höljäkkä Oy, Nurmeksen museo ja Ylä-Karjala-lehti luovuttivat kuvia ja 
oheismateriaalia näyttelyyn.  
 
Näyttelyn kokosivat etähöljäkkäläiset Leena Eskelinen ja Peter Laursen. 
Valokuvanäyttely siirtyy nuorisoseurantalolta Nurmeksen kaupunginkirjastoon, jossa 
se on esillä 3.-30.8.2008. 
 


