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Haasteet
houkuttelivat

HEINOLAAN

AutOmAAtION
uusi suunta

uuDEt ajatukset ovat helppoja, mutta uusi ajattelutapa 
vaatii huomattavasti enemmän työtä. HEINOLA Automaa-
tiossa olemme kääntäneet ajattelumme kokonaan uuteen 
suuntaan ja katsomme automaatioratkaisuja tuoreesta kul-
masta. Näin olemme luoneet ratkaisuja, jotka palvelevat 
entistä paremmin asiakkaittemme tarpeita muuttuvassa 
maailmassa.

Uusi ohjelmointifi losofi a on jo ottanut tukevan jalan-
sijan HEINOLA Automaatiossa. Yksi sen osoituksia on 
se, että laitosten ohjelmistot koostuvat entistä useammin 
valmiiksi testatuista ohjelmalohkoista, jotka keskustelevat 
sekä keskenään että asiakkaan ohjelmistojen kanssa. Mo-
dulaarisessa toteutustavassa on useita etuja. Kokonaisuus 
pysyy hallitumpana vakioitujen ratkaisujen ansiosta. Sa-
malla ohjelmista tulee kevyempiä sekä suoraviivaisempia, 
ja ohjelmien päivittäminen helpottuu. 

Uusi ajattelutapa näkyy myös käyttäjälle. Yhä useam-
min ohjelmistot ratkaisevat itsenäisesti tyypillisimpiä vika-
tiloja, joiden ratkaisut on mietitty etukäteen. Mikäli tilanne 
edellyttää operaattorin puuttumista asiaan, osaa ohjelmisto 

antaa selkeät ohjeet suoraan näyttöpäätteelle. Näin saadaan 
mahdolliset tuotantoseisokit entistä lyhyemmiksi ja ylösajo 
nopeammaksi

Mittaustiedon tarkkuus ja parempi säädettävyys kulke-
vat käsi kädessä. HEINOLA Automaation ratkaisuissa datan 
luotettavuus varmistetaan mittaamalla useammissa työ-
vaiheissa sekä kahdentamalla mittauslaitteita. Kun tarkka 
mittaustieto yhdistetään hyvin suunniteltuihin säätöalgo-
ritmeihin, puut kulkevat mahdollisimman häiriöttömästi 
linjastoilla.

Selkeä ja informatiivinen raportointi on yksi HEINOLA 
Automaation vahvuuksista. Kehitämme järjestelmiämme 
koko ajan siten, että asiakas saa juuri sellaista tietoa, joka on 
hänelle olennaista – olipa kyseessä tuotantomäärät, sahaus-
erän kustannukset tai prosessin nopeus. Joustavamman ra-
portoinnin mahdollistaa uusi tietojärjestelmätaso, joka ra-
portoi tuotantotasolta joko suoraan käyttäjälle tai käyttäjän 
ERP-järjestelmän kautta.

HEINOLA Automaatio on ottanut ison harppauksen uu-
teen aikaan automaatiossa. Tervetuloa mukaan matkalle. n
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”OLEN Leppävirralta kotoisin ja toimin 
HEINOLAn sähkö- ja automaatio-osas-
ton uutena päällikkönä. Koulutuksel-
tani olen tuotantotalouden diplomi-in-
sinööri sekä koneautomaatioinsinööri. 
Olen aiemmin työskennellyt sähkö- ja 
automaatioalan projektinjohdon ja lii-
ketoiminnan kehittämistehtävissä sekä 
tuotekehityksen suunnittelutehtävissä 
pääasiassa sellu- ja paperiteollisuu-
dessa. Työnantajiani ovat olleet CLS-
Engineering Oy, Honeywell Oy ja Hack-
man Process Oy Ab.

Innostuin kovasti, kun huomasin 
haasteellisen tehtävän HEINOLAssa. 
Huomasin alussa, että ympärilläni on 
taitava ja motivoitunut asiantuntijapo-
rukka. Haluan meidän toimivan positii-
visella asenteella ja vuorovaikutteisesti 
ryhmässä, toteuttavan niin mittavia 
kansainvälisiä projektitoimituksia kuin 
sisäisiä kehitysprojektejakin. Halu-
amme yhdessä luoda parempia ratkai-
suja sähkö- ja ohjelmointisuunnittelun 
tehostamiseksi sekä ennen kaikkea 
tahdomme kehittää uusia vakioituja 
automaatiotuotteita kokonaistoimitus-
ten osaksi.  

HEINOLAn prosessiohjaukset to-
teutetaan ohjelmoitavien logiikoiden 
ja teollisuustietokoneiden avulla. Nämä 
vastaavat prosessien ohjauksesta, op-
timoinnista ja raportoinnista. Yhteydet 
prosessin ja laitteiston välillä toteute-
taan kenttäväylien avulla. Vastaavasti 
yhteys prosessin ulkopuolelle toteute-
taan paikallisverkkojen avulla. Tämä on 
ilman muuta haastava kokonaisuus.” n
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”OLEN Savonlinnasta etelään karan-
nut 28-vuotias automaatioinsinööri. 
Lukion jälkeen suuntasin tekniikan 
opintojen perässä Jyväskylään. Opis-
keluaikaa hieman venytti vaihto-op-
pilasaikani Singaporessa, mutta se oli 
ehdottomasti sen arvoista. Opiske-
lujeni loppuvaiheessa olin töissä Jy-
väskylän Ammattikorkeakoulun au-
tomaatiotekniikan linjalla projekti- ja 
laboratorioinsinöörinä. Armeijan jäl-
keen pääsin suoraan alan töihin au-
tomaatioinsinööriksi Orfer Oy:lle Ori-
mattilaan robotisoitujen pakkaus- ja 
lavauslinjojen maailmaan. Reilut 
kolme vuotta vietin logiikoiden ja ro-
bottien kimpussa ympäri Suomea ja 
maailmaa.

Aloitin Heinolan Sahakoneilla huh-

Termistö
tuli tutuksi

AutOmAAtIO-
INSINÖÖRILLE

tikuun alussa 2011 tittelillä automaatio-
suunnittelija. Toimenkuvaani kuuluu 
sähkösuunnittelu ja logiikkaohjelmointi. 
Ensimmäinen isompi projektini oli sär-
mälinjan modernisaatio Borgstenan sa-
halla Ruotsissa, jossa toimin sähkösuun-
nittelijana. Olen myös ollut mukana eri 
tavoin useissa projekteissa ja päässyt 
käymään sahoilla ympäri Suomea ja pi-
simmillään Chilessä asti. Seuraava suu-
rempi projektini on Lesosibriskin rimoi-
tuslaitosten ohjelmointi.

Toimiala on oma maailmansa ja 
alan pikkuhiljaa päästä termistöön ja 
prosesseihin kiinni. Alussa sanat kuten 
”kurso”, ”pelkka”, ”lenko” tai ”trimmeri” 
eivät täysin auenneet. Olen huomannut 
että sekä alalla että Heinolan Sahako-
neilla on vahva historia ja perinteet.” n

Puualan termit olivat vieraita
pakkaus- ja lavalinjojen 

maailmasta tulleelle
Ville Eroselle.

HIROSHIMASSA pääkonttoriaan pitävä Or-
vis Corporation tilasi HEINOLAlta räätälöi-
dyn ratkaisun, jossa automaatio-osaaminen 
näytteli merkittävää roolia. Asiakkaan tuo-
tantotarpeisiin räätälöity sahalaitos on to-
teutettu kiertosahalinjana pelkkahakkurilla ja 
vannesahoilla, joiden lisäksi viimeisenä leik-
kaavana yksikkönä on aseteltava vaakasaha. 

Näillä koneilla yhdestä tukista voidaan 
tehdä 1–125 kappaletta sydäntavarakappa-
leita. Sivulautoja käsittelee HEINOLAn toi-
mittama särmäysautomaatti, jossa on peräk-
käin kaksiteräinen ja neliteräinen särmäsaha, 
joten jokaisesta sivulauta-aihiosta voidaan 
tehdä 1–5 lopputuotetta.

Linjan automaatio edustaa HEINOLAn 
viimeisintä osaamista. Asetetukijärjestelmä 
(ATJ) muodostaa ajettavat asetteet auto-
maattisesti tuotelistan myydyistä ja aktiivi-

Tilauksiin mukautuva
sAHALAItOs

sista tuotteista. Asetteet lähetetään tukki-
mittarille ja ajossa olevat sivulautatuotteet 
särmäysautomaatille. 

Tukkimittari optimoi jokaiselle tukille 
asetteen ja lähettää sen ATJ:lle takaisin. 
ATJ laskee ja lähettää servoarvot linjaa oh-
jaavalle logiikalle. Logiikka ohjaa puut pro-
sessin läpi ja vaihtaa koneryhmien aset-
teen puun etenemisen mukaan takaisin 
ATJ:lle. Logiikka kertoo linjalla olevien pui-
den paikan ja sahausvaiheen, jotka näy-
tetään ATJ:n käyttöliittymässä sahurille. 
Tuotannon suunnittelija seuraa tuotantoa 
toimistolla ATJ:n käyttöliittymästä ja lisää 
tuotteita tuotantoon sitä mukaa kun aikai-
sempia valmistuu. Pohjoismaisilta sahoilta 
tuttu erävaihto puuttuu tältä linjalta koko-
naan, koska tuotanto mukautuu jatkuvasti 
tilauslistan tuotteiden mukaan. n
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HEINOLA toimitti Norra Skogsägar-
nan Kågen sahalle täysprofiloivan 
pyörösahalinjan aktiivisella käyräsa-
hauksella. Ykkösvaiheessa on pelk-
kahakkuri, tuplaprofilointi ja kaksiak-
selinen pyörösaha, kakkosvaiheessa 
pelkkahakkuri ja profilointi sekä 
näistä erillään kaksiakselinen jako-
pyörösaha. Näillä koneilla toteutet-
tuna linjan pienin kaartosäde käyrä-
sahauksessa on 100 metriä.

HEINOLAn asetetukijärjestelmä 
lähettää tukkimittarille sallitut aset-
teet ja mittari optimoi parhaan vaih-
toehdon jokaiselle tukille huomioiden 
tukin käyryyden. Tukkiin optimoidun 
asetteen mukana ATJ:lle palautuu 

Aktiivista
KÄYRÄ-

sAHAustA

ETELÄAMERIKKALAINEN metsä-
jätti Arauco tilasi HEINOLAlta El Colo-
radon sahalle Chileen uuden särmälin-
jan. Kesällä 2011 toimitettu särmälinja 
koostui sekä ”suurnopeusmekanii-
kasta”, joka mahdollistaa yli 50 kap-
paleen minuuttivauhdin että linjaa oh-
jaavasta automaatiosta. Linjalla aihio 
mitataan uudella kaksipuoleisella pro-
fiilimittarilla, jonka etuna on tarkempi 
paksuusmittaus eikä aihioita tarvitse 
kääntää. Alapuolinen mittaus lisättiin, 
koska lauta-aihiot tulevat särmälin-
jalle lähes aina vajaasärmä alaspäin. 
Tuotannosta voi syntyä 1–2 kappaletta 
kerrallaan kolmiteräisellä sahalla. Eri-
koisuutena voidaan mainita tuotteet, 
joita on leveyssuunnassa 3 mm välein.

Kaksipuolinen mittari on toteutettu 

Tarkkaa särmäystä
CHILESSÄ

tehdaskalibroiduilla teollisuuskame-
roilla, joista mittaustulokset siirretään 
särmäysautomaatille nopean datayh-
teyden kautta. Kameroista yksi on si-
joitettu aihion yläpuolelle. Alapuolella 
on aihion vasemmalla ja oikealla puo-
lella kamerat, jotka on asennettu noin 
45 asteen kulmaan. Tämä ratkaisu vä-
hentää likaantumista. Sivuille asen-
nettujen alakameroiden ansiosta mit-
taportti on myös saatu matalammaksi.

Linja on myös varustettu merkin-
tälaitteella, jossa särmäyksen jälkeen 
lautoihin ruiskutetaan näkymätön UV-
tunniste, jota voidaan käyttää tuore-
lajittelun ohjauksessa. Linjaa valvoo 
erillinen turvalogiikka, joka varmistaa 
turvallisen työskentelyn kaikissa tilan-
teissa. n

kuHmOssA sahataan nyt HEINOLAn 
automatiikan ohjaamana. Kuhmo Oy:n 
sahalle toimitettiin tuorelajittelulaitok-
seen automatiikan modernisointi kesällä 
2010 ja uusi sydäntavaran lajittelulaitos 
ja tuorepaketointi kevättalvella 2011. 

Kummankin lajittelulaitoksen oh-
jaustietokoneet kuuluvat samaan 
HEINOLAn automaatiosukupolveen. 
Lähtökohtana oli, että laitosten käyttö-
liittymät ja tuotantoparametrit ovat sa-
manlaiset ja molempien automatiikka 
käyttää samaa tiedosto- ja tietokanta-
palvelinta. Etuina järjestelyllä on muun 
muassa lajittelulaitosten yhteinen tuo-
tantoeräkirjasto, joten sahaus- ja lajitte-

Älyä
TUORE-

LAjIttELuuN
luohjeet määritellään vain kertaalleen. 
Samalla lajittelun ja rimoituksen para-
metrit määritellään vain toisen laitoksen 
automatiikassa ja kopioidaan tiedosto-
siirtona toiseen.

Yhteiseen tietokantaan talletetaan 
kummankin laitoksen tuotanto- ja häi-
riötiedot, jolloin raportit voidaan tulos-
taa joko laitoskohtaisesti tai molempien 
summana. Raportit välitetään tehdas-
tietokonejärjestelmälle käyttäen samaa 
tietokantaa.

Sydäntavaran lajittelussa kappaleet 
lajitellaan ”sahatavaramatoksi” 12 ta-
solle, joilla kullakin on kolme peräkkäin 
olevaa varastoivaa ketjukuljetinta. Yksi 

sahatavarakuorma voi varata 1–6 ket-
jukuljetinta riippuen tehtävän kuorman 
tai kovan paketin koosta. Kuorman te-
koon käytetyt ketjukuljettimet voivat si-
jaita vapaasti eri tasoilla.

Kuorma voidaan ohjata vanhalle ri-
moituslaitokselle tai tuorepaketointiin, 
jossa siitä voidaan tehdä joko rima-
kuorma tai kova paketti. Tuotantoerän 

lajitteluohjeissa määritellään sahatava-
rakuorman määränpäänä oleva rimoi-
tuslaitos. Määränpää voidaan kuiten-
kin helposti vaihtaa näyttöpäätteellä 
raahaamalla kuorman tunnus hiirellä 
tyhjennysjonosta toiseen. Rimoitus- ja 
paketointiohjeet seuraavat automaatti-
sesti kuorman mukana, olipa määrän-
pää kumpi rimoituslaitos tahansa. n

myös optimoidun asetteen ydin-
käyrä. Näillä tiedoilla ATJ laskee tu-
kille servoarvot niin työstäville ko-
neille kuin käyräsahausta ohjaaville 
pelkkahakkurin ja jakosahan syöttö- 
ja vastaanottoteloille. Telat ohjaavat 
pelkan hakkuriin niin, että lopputu-
loksena on optimoidun mukainen 
käyrä parru.

Vastaavasti jakosahan syöttö- ja 
vastaanottotelat ohjaavat parrun ja-
kosahan läpi niin, että sahan etu- ja 
takapuolella olevia teloja poikkeut-
tamalla terien kohdalla parrun ydin-
käyrä on linjan suuntainen. Näin var-
mistetaan, että käyrä parru ei aiheuta 
vääntöä teriin. n
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”juHANNuksENA tulee 20 vuotta 
täyteen Heinolan Sahakoneet Oy:n 
palveluksessa. Tuohon aikaan on si-
sältynyt paljon mielenkiintoisia töitä 
ja tapahtumia. Asioita on tullut kat-
sottua suunnittelijan, osastopäälli-
kön, tarjouslaskijan ja myynninkin 
näkökulmista. Projektit ovat vieneet 
myös maailmalle kaukaisimmillaan 
Japaniin ja Australiaan asti. On ollut 
ilo työskennellä osaavien ja asialleen 
omistautuneiden kolleegoiden ja asi-
akkaiden kanssa. ”Rakkaudesta Sa-
hakoneisiin” -huulenheitossa taitaa 
kuitenkin olla totta toinen puoli.

Tällä hetkellä toimin projekti-
päällikkönä pääasiassa automaa-

tioprojekteissa. Päällimmäisenä 
projektinani on nyt japanilaisen 
Hokkaidon saarella sijaitsevan Sato-
hin sahan automaatiouudistus sisäl-
täen sahalinjan uuden automaation, 
sekä vastaavan uudistuksen särmä-
linjaan mittareineen. Elokuussa ote-
taan laitteet ja ohjelmistot käyttöön 
viikon seisokissa. Tämä on sama sa-
halinja, jonka Omron-logiikan otin 
itse käyttöön vuonna 1997. Haus-
kasti siis tässä ympyrä sulkeutuu.

Minut tunnetaan Sahakoneiden 
sisällä servoasiantuntijana. Lienen-
kin mitoittanut käytännössä kaikki 
meidän servokäyttömme ja olen 
käyttöönottanut niitä useamman 

Australiaan asti rakkaudesta
sAHAkONEIsIIN

sata kappaletta. Nuorempia suun-
nittelijoita olen kouluttanut servo-
asioihin puolen tusinaa. Myös pa-
rissa Sahakoneiden patentissa olen 
keksijänä.

Koulutukseltani olen energia- ja 
sähkötekniikan diplomi-insinööri ja 
kotoisin rajapitäjä Ylämaalta, joka 
nyttemmin kuuluu Lappeenran-
taan.

Uusperheeseeni kuuluvat avo-
puolisoni ja kolme varhaisteini-
iässä olevaa lasta, sekä mainio 
villakoira. Vapaa-aikani kuluu per-
heen parissa ja Lahdessa sijaitse-
van vanhan puutalon perusteelli-
sessa remontissa.” n

Erkki Toivari tunnetaan 
HEINOLAn servoasiantuntijana.

HEINOLAN ensimmäinen HDC-automaatiolla varus-
tettu kuivaamotoimitus pystytettiin Versowood Oy:n 
Otavan sahalle. Kahdessa kamarikuivaamossa olevaa 
automaatiota voidaan käyttää myös kanava- ja hybridi-
kuivaamoissakin. 

HDC-automaatiossa kukin kamari-, kanava- tai hy-
bridikuivaamo varustetaan omalla Siemens S7 -logiikalla 
ja yhteisellä valvomoautomatiikalla. Valvomoita voi toki 
olla useampikin. Tarvittaessa kukin logiikka voidaan va-
rustaa kamarikohtaisella paikallisohjausnäytöllä. Verso-
woodin tapauksessa ensimmäisen kamarin logiikka hoi-
taa myös kuivaamoiden rataohjauksen ja toimii laitoksen 
turvalogiikkana. Sekä valvomot, että logiikat varustetaan 
etäkäyttömahdollisuudella, jolloin HEINOLAn automaa-
tioasiantuntijat voivat tarvittaessa auttaa asiakkaan kun-
nossapitoa mahdollisissa häiriö- ja vikatilanteissa. 

Kamarikuivaamoiden ylösajon lämpötilaeron ja mär-
kälämpötilaeron hallintaan käytetään uudenlaisia säätö-
periaatteita, jotka ovat jo nyt osoittautuneet paremmiksi 
ratkaisuiksi kuin aikaisemmat säätötavat. n

Turvallista
KUIVAUSTA

HEINOLA AFTER SALES –
varaosista huoltosopimuksiin

VARAOSA- JA HUOLTOPALVELUT ovat tär-
keä osa HEINOLAn toimintaa. Niiden avulla asi-
akkaamme turvaavat mahdollisimman tehokkaan 
tuotannon ympäri vuoden ja vuodesta toiseen.

Me tunnemme valmistamamme koneet ja 
laitteet, tiedämme niissä käyttämiemme osien ja 
komponenttien elinkaaret ja saatavuuden sekä 
osaamme ennakoida tulevat huolto- ja varaosa-
tarpeet. Yhä useammat asiakkaamme hyötyvät 
kanssamme tekemistään tarkastus- ja huoltoso-
pimuksista, joiden avulla he turvaavat tuotanto-
laitteilleen käytettävyyttä, nopeutta ja laatua. 

Huoltopalvelusopimuksemme kattavat en-
tistä useammin sekä mekaniikan että automatii-
kan tarkastukset, säädöt ja huollot. Säännöllisellä 
ja suunnitelmallisella tarkastustoiminnalla pys-
tymme ennaltaehkäisemään esimerkiksi laake-
rivaurioita. 

Käytössämme on nykyaikaiset SPM-kunnon-
valvontalaitteet, ja kaikki tarkastuskäynneillä saa-
dut mittaustulokset tallennetaan. Värähtelyarvoja 
seuraamalla ja vertailemalla pystymme näkemään 
laitteiston kunnon kehittymisen ja tekemään tar-
vittavat toimenpiteet ajoissa ilman yllättäviä tuo-
tantokatkoksia.

Sahakoneiden oikean linjauksen ylläpitäminen 
turvaa sahatavaran korkean laadun. Asiantunti-
jamme tarkastaa jokaisella käynnillään koneiden 
ja kuljettimien linjaukset, tekee tarvittavat säädöt 
ja antaa tietenkin asiakkaalle raportin mittaustu-
loksista ja tekemistään säädöistä. 

Automaatiohuoltomme puolestaan tarkastaa 
ja kalibroi kamerat ja mittalaitteet sekä tarkastaa 
ohjausjärjestelmien toiminnot. Näin optimointi 
tapahtuu oikeiden mittaustulosten perusteella ja 
korkea saantotaso säilyy luotettavasti. n


