
PUUMIES  5  • 202134

1POINT5 OY TARJOAA TUOREEN VAIHTOEHDON SAHATEOLLISUUTEEN

Konsultointia, 
sahalaitteita ja 
KLASU 2.0
Vuoden alussa aktivoitunut 1Point5 Oy on pistänyt 
välittömästi tuulemaan, ja tuonut samalla väriä 
sahateollisuuteen. Väriä tuo ennen kaikkea konsultointiin 
keskittyvän Gavin Cruickshankin rinnalle myyntiä hoitamaan 
tullut Klaus Jansson Jr.

▲ 1Point5 Oy tarjoaa konsultointia Gavin Cruickshankin (vas.) johdolla, sekä kone- ja 
laiteratkaisuja Klaus Jansson Jr:n toimesta. Yritys on tavattavissa myös marraskuussa 
järjestettävillä Sahateollisuuspäivillä Aulangolla.

▲ Almab Ab toimittaa sahoille muun muassa 
lajittelulaitoksia. 
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▲ DryTech Ab on uusi sahatavarakuivaamoja ja 
niiden ohjausjärjestelmiä toimittava yritys, joka on jo 
toimittanut useita ohjausjärjestelmiä.

▲ WDE Maspellin toimittamat alipainekuivaamot ovat 
kompakteja. 

Suomeen noin 20 vuotta sitten saapu-
nut, ja Haminassa tällä hetkellä asuva 
Gavin Cruickshank teki viimeiset viiti-

sen vuotta konsultointitöitä toiminimellä Pro-
jectLogic. – Viimeisen vuoden aikana työmäärä 
ja kysyntä ovat lisääntyneet merkittävästi, joten 
päätin siirtää toimintani pöytälaatikossa olleen 
1Point5 Oy:n alle, jotta pystyimme kasvatta-
maan toimintaamme, hän kertoo.

Siirtyminen toiminimestä osakeyhtiöön ei 
tapahtunut hetken mielijohteesta, ja siihen vai-
kutti oleellisesti myös se, että Cruickshank sai 
houkuteltua sahateollisuuden kone- ja laite-
myynnissä varsin hyvin tunnetun ja kokeneen 
Klaus Jansson Jr:n hoitamaan myyntiä. Hou-
kuttelua Jansson ei tosin juurikaan tarvinnut, 
sillä hän oli seurannut sahateollisuutta viimei-
set kolme vuotta, jotka hän vietti Levypyörä 
Oy:ssä. – Tuntuu todella hyvältä olla jälleen sa-

hateollisuudessa mukana. Olen palannut takai-
sin kotiin harharetkeltäni. Klasu is back, Jans-
son veistelee.

Jansson ehti ladata akkujaan muuta-
man kuukauden ajan ennen aloittamistaan 
1Point5:ssä huhtikuussa, ja hänestä huokuu 
aito innostuneisuus sahateollisuutta ja uu-
sien päämiesten tarjoamia mahdollisuuksia 
kohtaan. – Uskon, että meillä on todella hy-
vät mahdollisuudet menestyä edustamiemme 
päämiesten ratkaisujen, sekä oman vahvan ko-
kemuksemme vuoksi, hän toteaa.

1POINT5 EROAA myös yrityksen nimellä muista, 
joten annetaan Cruickshankin selventää sitä. 
– 1Point5 eli 1,5 on se celsiusasteiden määrä, 
jota enempää maapallon keskilämpötila ei saa 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) mukaan nousta. Yritys toimii sellaisella 

alalla, jolla on mahdollisuus vaikuttaa, että tuo 
tavoite saavutetaan, hän kertoo.

1Point5 tarjoaa sahoille siis konsultointia 
sekä päämiestensä koneita, laitteita ja palvelu-
ja. – Periaatteessa pystymme toimittamaan ko-
konaisen sahalaitoksen pois lukien sahalinjan, 
Cruickshank sanoo. Hän kertoo, että yhä use-
ammin sahoilla ei itsellään ole resursseja tai ko-
kemusta uusien investointiprojektien läpivie-
miseen, jolloin heihin kokeneina toimijoina 
otetaan yhteyttä aina ulkomaita myöten. 

– Erityisosaamistamme ovat projektien-
hallinnan lisäksi riskienhallinta, toteutetta-
vuustutkimukset, neuvonta, tuki, AutoCAD-
layoutit ja esisuunnittelut, kannattavuuslaskel-
mat sekä prosessikehitys, Cruickshank täyden-
tää.

Cruickshank sanoo, että 1Point5 on avoin 
uusillekin ideoille, ja että he pystyvät tarjoa-



maan sellaisia räätälöityjä ratkaisuja, joita ei isommilta yrityksiltä saa. 
Yritys uskoo myös erottuvansa positiivisesti edukseen käytännönlä-
heisellä tavalla toimia. – Pystymme puhumaan sahan toiminnasta 
tuotannon tasolla. Meitä ei näe asiakkaan luona puvut päällä, vaan 
turvakengät jalassa ja huomiotakki päällä. Meille on tärkeää näyttää 
hyvää esimerkkiä turvallisuuden suhteen, hän sanoo. 

Tällä hetkellä 1Point5:lla on konsultointiasiakkaita muun muas-
sa Suomessa, Venäjällä, Ukrainassa ja Saksassa. – Konsultointiasiak-
kaamme koko vaihtelee pienistä sahoista suuriin, kansainvälisiin yri-
tyksiin. Ja niiden määrä on kasvussa, Cruickshank kertoo. 

PÄÄMIEHIÄ 1POINT5:LLÄ on tällä hetkellä yhdeksän, ja niiden määrä on 
kasvanut Janssonin tulon jälkeen merkittävästi. – Edustamiemme 
yritysten laitteet ovat suunniteltu pienille ja keskisuurille sahoille, 
Jansson toteaa. Suunnittelupalveluissa ja ammattitaitoisen asen-
nustyövoiman suhteen 1Point5:lla on kaksi yhteistyökumppania: 
Constro ja Techninis Projektas. Ruotsalainen Conzi pystyy puoles-
taan tekemään huoltotoimia esimerkiksi betonisille kamarikuivaa-
moille. – Conzi pystyy korjaaman pahastikin vaurioituneen kama-
rin, ja samalla pidentämään sen elinikää huomattavasti, Jansson sa-
noo.

Ehkäpä tunnetuin laitteita toimittavista päämiehistä on ruot-
salainen Almab Ab, joka toimittaa muun muassa lajittelulaitoksia 
ja höyläämöjä, ja jota Cruickshank edusti jo toiminimensä aikaan. 
– Almab pystyy toimittamaan ratkaisuja vielä vuodelle 2022, Jans-
son kertoo.

Ingenjörsfirma G.Hedlund Ab puolestaan suunnittelee ja valmis-
taa tukkilajittelijoita, sahaan syöttöjä sekä sivutuotekäsittelylaitteita. 
Heidän edustuksensa tuli 1Point5:lle maaliskuussa. – Hedlundsin 
tuotteet ovat todella hyvin suunniteltuja, ja niissä on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota turvallisuuteen sekä melunvaimennukseen. Kaikki 
kuluvat osat on helppo vaihtaa, ja laitteet ovat erittäin hyviä varsinkin 
pienten tukkien käsittelyssä, Jansson toteaa.

Italialainen WDE Maspell on toimittanut TVS-alipaineteknii-
kalla (Thermo Vacuum System) toimivia lämpökäsittelylaitoksia 
vuodesta 2011 lähtien yli 30 kappaletta, joista lähimmät Viroon ja 
Ruotsiin. Tuore sahatavara voidaan ensin kuivata alipaineistetussa 
kammiossa, jossa myös lämpökäsittely sen jälkeen tehdään. Tämä 
mahdollisuus vähentää trukkiliikennettä ja vapauttaa sahan kuivaa-
mokapasiteettia muuhun käyttöön. – Alipaineen ansiosta kuivaus-
aika on lyhyempi. Valmiin tuotteen VOC-arvot ovat samat kuin 
käsittelemättömällä tuotteella, ja lopputuote on hajutonta. Lisäk-
si jäähdyttäminen tehdään jäähdyttämällä välivaippaa ilmalla, eikä 
suihkuttamalla vettä käsiteltäviin kappaleisiin. Ilmalla jäähdyttämi-
nen säästää vettä, eikä hajuhaittoja synny, Jansson kertoo. Alipaineen 
aiheuttaman vähäisen hapen vuoksi tulipalon riski on olematon.

Sahatavarakuivaamojen osalta 1Point5:llä on tarjota myös tuore 
vaihtoehto, kun se solmi edustussopimuksen ruotsalaisen DryTech 
Ab:n kanssa. Yrityksen takana on kaksi Ruotsissa asuvaa pitkänlinjan 
kuivaamoalan ammattilaista, joista toinen on suomalainen. Yritys on 
jo toimittanut kuusi ohjausjärjestelmää, joka on Janssonin mukaan 
markkinoiden tarkin ja grafiikaltaan ennennäkemättömän selkeä. 
– Tänä vuonna DryTech tuo markkinoille ruostumattomasta LDX 
2101 teräksestä valmistetut kamarikuivaamot, ja ensi vuonna kana-
vakuivaamot. LDX 2101-teräs on 20 kertaa korroosiokestävämpää 
ja 70 prosenttia lujempaa kuin tavallinen ruostumaton teräs, Jans-
son kertoo.

Uusin edustus on ranskalainen Joulin, joka valmistaa alipaine-
nostimia, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi lämpöpuun ja pintakä-
siteltyjen paneelien nostoon. Yritys pystyy toimittamaan myös täy-
dellisiä järjestelmiä pinoamiseen ja purkamiseen. – Lisäksi heiltä saa 
alipainetarttuja-antureita, jotka käyvät minkä merkkiseen nostimeen 
tahansa, Jansson täydentää.

Cruickshank myöntää, että uusien päämiesten myötä myös kon-
sultointipalvelujen kysyntä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. – Se on 
yllättänyt meidät positiivisesti. Ensimmäistä kertaa kysyntää on nyt 
hyvin myös Suomessa, hän iloitsee. Kasvaneen kysynnän myötä 
1Point5 uskoo myös tarvitsevansa pian lisävoimia yritykseensä. ■
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