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50 VUOTTA 
sahateollisuuden 
luottotoimittajana!

1965

1965 Plan-Sellin synty
Plan-Sell ja Insinööritoimisto 
Olli Heikinheimo merkittiin 
kaupparekisteriin 3.9.1965.

1967 Tästä paketti-
tarraimesta se alkoi

1974 Suuria kauppoja
Toimituksessa oli samanaikaisesti kymmenkunta 
rimoituskonetta. DDR:ään toimitettiin kaksi 
kokorunkojen katkaisu- ja lajittelulaitosta. 
Ruotsi oli myös merkittävä markkina-alue.  

1968 Plan-Sell Heinolaan
Sattuma toi Plan-Sellin Heinolaan syksyllä 1967. 
Tiilitehtaankadun varrella pakkohuutokaupattiin 
teollisuuskiinteistö, jonka Plan-Sell osti vain minuutteja 
kestäneessä huutokaupassa. Tuotanto käynnistyi 
1.7.1968 2 000 m2:n tiloissa Heinolassa.

Lähde: Tämä on vain liike-elämää, Olli Heikinheimo

Pajakuva alkuajoilta

1970

HEINOLASSA jatkamme töitä 
meille ajankohtaisen teeman 50 
Years of Taking Care tunnelmissa. 
Olemmehan toimineet sahateol-
lisuuden luottotoimittajana jo 50 
vuoden ajan. 

Sahateollisuudessa on nyt ylei-
sesti ollut investointeja melko vä-
hän. Meidän kaltaisen moniottelijan jollakin tuotealueella on 
kuitenkin aina kysyntää. Osaaminen ja ponnistelu lähellä asia-
kasta on palkittu tällä kertaa lukuisilla kuivaamotilauksilla.

Runsaimmin ovatkin nyt kuvassa olleet kuivaamot. Suo-
messa sahat ovat hankkineet uusia laitteita ja tehneet korvaus-
investointeja kuivausrintamalla merkittävästi. Laskimme, että 
olemme toimittaneet tänä vuonna jo 27 erilaista kuivausyksik-
köä, kamareita ja kanavia. Suomessa olemme tällä määrällä sel-
västi markkinajohtaja. Toimituksista ja tilanteesta lisää tarinaa 
tässä julkaisussa.

Olemme ylpeitä meille osoitetusta luottamuksesta ja jat-
kamme ponnisteluja hankkeiden parissa. Tilaajina on näissä toi-
mituksissa suomalaisten sahojen lisäksi myös ulkomaisia sahoja 
muun muassa Venäjältä ja Ruotsista.

Kotimaassa teemme muilla tuotealueilla jatkuvasti laitos-
muutoksia ja pienempiä modernisointeja. Tämän uskon myös 
jatkuvan lähiaikoina, koska sahat tehostavat joka tapauksessa 
toimintaansa ja tätä varten uusia laitteistoja tarvitaan. Heidän 
asiakkaidensa muuttuvat tarpeet ruokkivat jatkuvasti tällaisia 
pienempiä investointeja.

Yhtenä meille nyt näkyvänä seikkana on venäläisten saho-
jen viime aikojen investoinnit,  joista olemme saaneet osamme. 
Olemme toimittamassa suurta kuivaamotoimitusta ja tämän li-
säksi meillä on meneillään olevien toimitusten lisäksi hyviä kes-
kusteluja käynnissä useiden tuotteidemme ympäriltä. Lähiajat 
näyttävät miten näistä keskusteluista päästään maaliin ja toi-
mituksiin.

Yhtenä esimerkkinä tehokkuuden hakemisesta modernisoin-
tien avulla on särmäysyksikköön alkuvuoden aikana kehitetty 
uusi poikittainen mittaus- ja optimointilaitteisto. Työ on tehty 
yhdessä Finscan Oy kanssa. Ensimmäinen laitteisto on jo toi-
mitettu Kuhmo Oy:lle.  Tulokset näyttävät rohkaisevilta. Tästä 
ratkaisusta lisää sisäsivuilla. 
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YHÄ useammat sahat Pohjoismaissa, Baltiassa 
ja Venäjällä ovat valinneet HEINOLAn Kuivaa-
mot ja edistyksellisen HEINOLAn Kuivaamo-
automatiikan, johon voidaan integroida Laatu-
kamari Opti® Kuivaussimulaattori, joka optimoi 
kuivattavan sahatavaran sisäisen kosteuden 
siirtymisen, kutistumisen ja kuivausjännitykset.

Asiakkaiden mukaan HEINOLAn Kuivaa-
moilla päästään tasaiseen korkeaan laatuun, 
HEINOLAn Ohjausjärjestelmä on erittäin käyt-
täjäystävällinen ja HEINOLAn kuivaamolait-
teistot ja -rakennukset ovat laadukkaita. Lisäksi 
kyseessä on luotettava toimittaja, joka tarjoaa 
hyvää tukipalvelua lähellä.

Alkuvuoden 2016 tilaukset koostuvat yh-
deksästä (9) täysautomaattisesta 2-vaiheisesta 
kanavakuivaamosta HFB ja kuudesta (6) täys-
automaattisesta 2-vaiheisesta kanavakuivaa-
mosta HTC. Lisäksi kamarikuivaamopuolella 
tilauskirjamme sisältää yhteensä kuusi (6) lä-

piajettavaa kamarikuivaamoa vaunuilla HCHD 
ja kuusi (6) läpiajettavaa kamarikuivaamoa rul-
laradoilla HCHD.

Yhteensä siis 27 kuivaamoyksikköä, 
ja miljoonan kuution vuosikapasiteetti 
on tilattu puolen vuoden aikana! Heinolan 
Sahakoneet Oy kiittää asiakkaitaan luottamuk-
sesta ja aikoo jatkaa pitkäjänteistä panostus-
taan oikean kuivauslaadun varmistamiseksi. 

MILJOONA KUUTIOTA
kuivauskapasiteettia 

työn alla
Kuuden sahakonsernin valinta on ollut HEINOLAn Kuivaamot 

vuoden 2016 alkupuolella – yhteensä 27 kuivaamoyksikköä, 
joilla kuivataan noin miljoona kuutiota sahatavaraa vuodessa!

Kanavakuivaamo HFB, JPJ-Wood Oy, Korkeakoski Kanavakuivaamot HTC, 
UPM Kaukaan saha, Lappeenranta

Kamarikuivaamot HCHD, ER-Saha Oy, Viitasaari
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1982 Sahakoneliiketoiminnan myynti
Kiteen sahan niellessä kaikki irtoavat varat Plan-Sell päätti 

myydä Heinolan konepajan liiketoiminnan. Perinteikäs 
sahakonevalmistaja A. Ahlström Oy halusi täydentää 

artikkelivalikoimaansa sahalaitteiden osalta. 14.4.1982 
allekirjoitetulla kaupalla Ahlströmille siirtyi Plan-Sell Oy:n ja 
Insinööritoimisto Olli Heikinheimo Ky:n koko liiketoiminta. 

1978 Liikevaihtohuippu
Suurimmillaan Plan-Sellin 
konepajatoiminnan liikevaihto 
oli vuonna 1978 noin 
150 milj. markkaa.  

1981 Heinolan konepaja

1980

1976 Konepaja Kiteelle
Insinööritoimisto Olli Heikinheimo oli 
tehnyt ensimmäisenä laskutettavana 
työnään Kiteen kunnan toimeksiannosta 
Kiteen Puhoksen teollistamis-
suunnitelman. Tällä perusteella Plan-Sell 
päätti rakentaa toisen konepajan Kiteelle, 
jonka olosuhteet Heikinheimo tunsi hyvin.

1975 Jättikauppa
Plan-Sell teki Moskovassa Suomen suurimman sahakonekaupan, 
jonka suuruus oli 20 milj. ruplaa (yli 120 milj. mk). Tilaus käsitti 12 
tasaamoa paketointilaitoksineen. Syksyllä tilaus sai jatkoksi 22 tasaamoa 
varaosineen kauppahinnan ollessa 40 milj. ruplaa. Näin Plan-Sellilla 
oli toimitussopimukset, yhteisarvoltaan yli 300 milj. markkaa. 
Sopimuksen toimitukset ajoittuivat vuosiin 1976 –1979.

1977 Saha Kiteelle
Sahan rakennustyöt alkoivat 
Kiteellä kesällä 1977, tuotanto 
alkoi loppuvuodesta 1978. 
Uutta tekniikkaa tuli mukaan 
paljon, mm. särmäys-
automaatit. 

Teräpäivät
31.3.–1.4. Kuhmo

Yhdessä enemmän -yritysmessut
27.–28.8. Vierumäki

FinnMETKO
1.–3.9. Jämsä

SAHATAVARAN lajittelulaitosten 
on pystyttävä vastaamaan nykyi-
seen sahauksessa kasvaneeseen 
kappalemäärätuotantoon. Kun sa-
hataan entistä enemmän matalaan 
pelkkaan pienempiä kappaleita niin 
lajiteltavia kappaleita syntyy tun-
tuvasti enemmän kuin aiemmin ja 
vanhojen lajittelulaitosten suoritus-
kyky joutuu koetukselle. 

HEINOLAlla on kymmeniä toi-
mituksia lajittelulaitoksista kulunei-
den vuosikymmenten ajalta. Nämä 
laitokset jaksavat hyvin vielä toimia 

lajittelun perustyökaluina. Kolano-
peuksia pitää vaan pystyä nosta-
maan. Tämän kysymyksen edessä 
olemme tehneet suunnittelua ja 
toimittaneet jo useita ratkaisuja 
tilanteeseen, jossa aiemmin noin 
120 kpl/min käsittelevästä laitok-
sesta on tehty jopa 180 kpl/min kä-
sittelevä laitos.

Kokemuksena on, että HEINO-
LAn lajittelulaitoksen perusrat-
kaisut venyvät kyllä tähän uuteen 
nopeuteen, kun vaan käännetään 
vauhtia lisää ja vahvistetaan ja 

muokataan laitoksen avainkohtia. 
Näitä kohtia voivat olla esimerkiksi 
annostelut, katkaisut, lajittelu ja 
automaatio. Yhtenä kohteena esi-
tämme tässä yhteydessä trimmerin 
painajan jossa on vaimennus toteu-
tettu paineilmasylinterillä ja joka 
toimii nopeudessa 180 kpl/min.

Rimoituskoneet ja paketointi-
koneet vaativat myös oman osansa 
nopeutuksessa ja sinne olemmekin 
toimittaneet ratkaisuina esimer-
kiksi servo-ohjattuja kielikoneis-
toja. 

LISÄÄ VAUHTIA
vanhaan

lajittelulaitokseen

”KAIKKI kolme Kuhmon sahan sahatavaran 
lajittelulaitosta – 2 tuorelajittelulaitosta ja ri-
moitusta sekä 1 kuivalajittelu- ja paketointi-
laitos ovat HEINOLAn toimittamia.

Kuivalajittelulaitos on ollut toiminnassa 
Kuhmossa vuodesta 1988. Kuluneiden vuo-
sien aikana HEINOLA on suorittanut siihen 
useita päivityksiä. Noin kaksi vuotta on kulu-
nut sen viimeisimmästä päivityksestä. Silloin 
meidän lajittelulaitoksesta tuli suurnopeus-
laitos, joka kykenee moitteettomasti hoita-
maan 180 kpl/min käsittelynopeudet. Alku-
aikana ajonopeus oli rakennettu 120 kpl/min 
kolanopeudelle. Nykyisin 70 lajittelulokeroa 
antavat tuotannolle lisää joustavuutta. Tä-
män seurauksena meidän kuivalajittelulai-
toksemme täyttää tällä hetkellä kaikki nyky-
ajan vaatimukset.

Tämän lisäksi haluan erityisesti korostaa 
HEINOLAn laitoksen luotettavuutta ja huol-
lon helppoutta. Toinen arvostamamme tekijä 
on lyhyt aika päästä suunniteltuun kapasi-
teettiin muutosten käynnistämisen jälkeen 
– tavallisesti tämä tapahtuu muutamassa vii-
kossa riippuen laitteiston laajuudesta. Tämä 
on ehdottomasti tärkeä asia katsottuna liike-
talouden suunnasta.

Meille HEINOLA on luotettava kump-
pani, jota voin ehdottomasti suositella muille 
Sahamiehille, jotka miettivät laadukkaiden 
laitteiden toimittajan valintaa. Heinola ei ole 
pelkästään kehittyneiden ja laadukkaiden 
ratkaisujen toimittaja, se on myös ammatti-
maisten projektitoimitusten läpiviejä ja su-
juvan myynnin jälkeisten palvelujen ja tuen 
toimittaja. Tärkeää on myös jatkuva kehitys, 
kyky kuunnella asiakkaan tarpeita ja tarjota 
paras ratkaisu asiakkaan haasteisiin.

TOMMI RUHA, 
toimitusjohtaja, Kuhmo Oy



Wood Prosessing Industry 
of Siberia 
13.–15.9. Irkutsk, Venäjä
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1990 Ahlström Sahakoneet Oy
Suomen sahakonetoiminnot Ahlström keskitti 1980-luvun 
puolivälissä Heinolaan. Viralliseksi nimeksi tuli Ahlström Sahakoneet Oy. 
Kansainvälisenä yhtiönä Ahlström panosti voimakkaasti vienti-
toimintaan. Vientikauppaa tehtiin mm. Japaniin, Australiaan 
ja Etelä-Afrikkaan. Myös Keski-Euroopan hankkeissa oltiin mukana. 

1990 Uusia ostoja
Asemaa vahvisti vielä merkittävän kilpailijan, Valmetin sahatavara-
käsittelyliiketoiminnan osto 1989. Hakkuritoimintaa vahvistettiin 
ostamalla samana vuonna Hämeenlinnassa toimivan Perusyhtymän 
hakkurivalmistus. Heinola sai tämän hetken muotonsa 
sahateollisuutta palvelevana moniottelijana.

1993 Sahojen rakennusbuumi
1990-luvun alkupuolella alkoi 
uusien sahalinjojen rakennusbuumi. 
Muutaman vuoden aikana 
Heinolasta toimitettiin kotimaahan 
kymmenkunta sahalinjaa. 

1997 
Troponor vaihtui Sorb 
Industriksi ja mukaan 
omistukseen tuli nykyinen 
pääomistaja Carl Bennet 
Ruotsista.

1995 Troponor
Ahlström löysi sahakoneliiketoiminnalle ostajan Ruotsista. 
Jo aiemmin ruotsalaisia sahakonevalmistajia omistukseensa 
hankkinut sijoitusyhtiö Troponor Invest AB osti Ahlström Sahakoneet 
alkuvuodesta 1995. Heinolan Sahakoneet Oy:n sisariksi tulivat Ari AB, 
Catech AB ja myöhemmin Renholmen AB.

1990

SAHATEOLLISUUSPÄIVÄT

www.stmy.fi/STP2016

2016
5.-6.10. 
Hämeenlinna
Hotelli Rantasipi Aulanko

Omistajamme Carl Bennet kävi 
tervehtimässä meitä messuosastol-
lamme Trä & Teknik -messuilla 
6.–9.9. Göteborgissa

Sahateollisuuspäivät
5.–6.10. Aulanko

Lesdrevmash
24.–27.10. Moskova

ExpoDrev 
6.–9.9. Krasnojarsk, Venäjä

HEINOLA on kehittänyt uuden ratkai-
sun poikittaisen laatumittauksen yh-
distämiselle särmättäviin sivulautoihin. 
Ensimmäinen tällainen laitteisto on 
toimitettu kesällä 2016 Kuhmo Oy:lle. 
Laitteistossa yhdistetään poikittain mit-
taava Finscan BoardMaster -laatumit-
tari ja HEINOLAn särmäyksen mittaus- 
ja ohjausautomaatio.

LAATUTIETO MITATAAN POIKIT-
TAISELLA MITTAUKSELLA 
Särmäyslaitteiston eteen asennetaan 
uusi poikittain mittaava yläpuolinen 
FinScan BoardMaster E1-50 HDL laa-
tumittari, joka mittaa ja optimoi lauta-
aihiot laadun mukaan. Automaatio 
välittää mitatun tiedon eteenpäin HEI-
NOLAn särmäyksen ohjausautomatii-
kalle. Löydetyn laudan tieto yhdistetään 
HEINOLAn profi ilimittaukselta saatuun 
aihiotietoon ja näin paras mahdollinen 
lopputulos voidaan sijoittaa aihioon sär-
mättäväksi. 

Laudat tulevat sahalinjalta särmä-
ykseen pääosin vajaasärmä ylhäällä. Jos 
lauta-aihio tulee mittaukseen vajaasär-
mäpuoli alhaalla, mittaa BoardMaster 
aihion laadun nyt yläpuolella olevan ala-
pinnan perusteella ja välittää ohjausau-
tomatiikalle myös laudan kääntötiedon. 
Jos jostakin syystä laatumittarin tulosta 

ei ole käytettävissä, optimoidaan ja sär-
mätään aihiot profi ilimittarin tiedolla 
kuten ennenkin. 

Kasettikuljettimelle on laatumittarin 
jälkeen sijoitettu kääntövarret, jotka laa-
tumittarilta saadun tiedon perusteella 
kääntävät aihiot oikein päin särmäyk-
seen. Laatumittarin optimointitulos voi 
myös olla hylky, jolloin kappale pudote-

taan automaattisesti hylkyluukusta alas 
ennen särmäystä. 

LAATUTIETO YHDISTETÄÄN 
PITKITTÄIN MITATTUUN 
AIHION PROFIILIIN 
Uusi HEINOLA automaatiojärjestelmä 
mittaa pitkittäin myös jokaisen lauta-
aihion profi ilin kuten aiemmin, mutta 

nyt FinScanin optimointitieto sijoite-
taan mitatun profi ilin päälle, tiedot yh-
distetään ja lopputulokseksi lasketaan 
paras mahdollinen sijainti arvosaanto 
huomioiden. Laatumittari on varustettu 
kolmella lisäpaksuusmittarilla vajaasär-
mätunnistuksen parantamiseksi. 

HEINOLAlta uusi, aihion
laatumittauksen huomioiva

SÄRMÄYSLAITTEISTO



EDELLISILLÄ sahateollisuuspäivillä 
julkaistu ja ensi kertaa keväällä 2015 
käyttöönotettu uusi Heinolan saha-
koneiden automaatioalusta Siemens 
IPC427D on otettu hienosti vastaan 
sahoilla. Toimituksia on ollut yhteensä 
yhdeksän särmäys- ja lajitteluautomaa-

tioissa Suomessa ja Ruotsissa. Tämän 
lisäksi toimituksia on tällä hetkellä me-
neillään kahteen eri lajitteluautomaa-
tioon. Uusi automaatioalusta soveltuu 
kaikkiin HEINOLA-automaatioproses-
seihin seitsemään eri kohteeseen saha-
uksessa, särmäyksessä ja lajittelussa. 

4 HEINOLA news 1 | 2016 

Heinolan Sahakoneet Oy, PL 24, 18101 Heinola, p. (03) 848 411, www.heinolasm.fi 

TEAM HEINOLA on tour 2016

Olemme olleet 
rakentamassa lukuisia 
uusia sahalaitoksia 
ympäri maailman.

2008 Venäjä2005 Japani

2000

2010 
Kuivaamot 
mukaan HEINOLAn
tuoteperheeseen.

2010 Ruotsi 2013 Venäjä

2006
Sorb Industri vaihtui Lifco AB:ksi. Lifco listautui 

Tukholman pörssiin syksyllä 2014. 
Lifcon liikevaihto on noin 700 MEUR.

2007
Viimeisimpinä alan toimijoista 
Heinola sai sisarekseen virolaisen 
Hekotek AS Tallinnasta.

HEINOLA
modernisoinnit

ALHOLMA, FIN
BORISOV, BY

CZARNKOW, PL
FALKIRK, GB
HAUHO, FIN

HONKALAHTI, FIN
KAUKAS, FIN
KEITELE, FIN

KEMIJÄRVI, FIN
KORKEAKOSKI, FIN

KUHMO, FIN
KYRÖ, FIN

LESOSIBIRSK, RUS
OKTJABRISKIJ, RUS
PUNKAHARJU, FIN
RAPLAMAA, EST

SORTAVALA, RUS
VARKAUS, FIN

VIDA, SWE
VIERUMÄKI, FIN
VIITASAARI, FIN
VORUMAA, EST

To be continued...

SIEMENS IPC427D ALUSTAN 
KÄYTTÖÖNOTETUT 
TOIMITUKSET:

UPM Korkeakoski: 
Särmäyksen modernisointi
ohjaustietokone 2 kpl
mittari PC 2 kpl

SET Ala: 
Särmäyksen modernisointi
ohjaustietokone 1 kpl
mittari PC 1 kpl

SE Veitsiluoto: Tasaamon
automatiikan uudistus
ohjaustietokone 1 kpl

Pölkky Oy: 
Särmäyksen modernisointi
ohjaustietokone 1 kpl
mittari PC 1 kpl

SIEMENS IPC427D ALUSTAN 
MENEILLÄÄN OLEVAT 
TOIMITUKSET: 

Kuhmo Oy: Tasaamon 
automatiikan uudistus
ohjaustietokone 1 kpl

Kuhmo Oy: Paketoinnin 
automatiikan uudistus
ohjaustietokone 1 kpl

YHTEENSÄ 9 KPL

SYNKRONIKÄYTÖT
VAKIOTAAJUUS-
MUUTTUJILLA

HEINOLA Automaation 
yhteydessä

PERINTEISESTI sahateollisuudessa kul-
jettimet ovat tahdistettu toisiinsa mekaa-
nisesti, esimerkiksi kolakuljetin ja saha-
tavaran kääntäjä. Viime vuosina joiltakin 
taajuusmuuttajatoimittajilta on löytynyt 
tarvittavia laitteita ja ohjelmasovelluksia, 
joilla kuljettimet saadaan tahdistettua toi-
siinsa taajuusmuuttajien avulla.

Halusimme kuitenkin suorittaa kul-
jettimien tahdistuksen ylemmällä ohjauk-
sen tasolla lisäämällä automaatiojärjestel-
mämme  synkronikäyttöohjelmiston, jonka 
avulla niin sanotut orjakuljettimet voidaan 
tahdistaa isäntäkuljettimiin. Tällä saavute-
taan muun muassa seuraavia etuja. 
• Päästään eroon pitkistä kunnossapitoa 

vaativista synkroniketjuista. 
• Vakiotaajuusmuuttajia voidaan käyttää 

tahtikäytöissä. 
• Orja- ja isäntäkuljettimen pyörimissuh-

detta voidaan muuttaa. 
• Tahdistettujen kuljettimien helppo ka-

librointi taajuusmuuttajan paneelin si-
jasta suoraan käyttöliittymän näytöltä. 

• Järjestelmässämme käytettävien ab-
soluuttiantureiden myötä on tieto 
olemassa kuljettimien välisestä ase-
maerosta koko ajan, myös sähkökat-
kon jälkeen. Tarvittaessa kaukokäytön 
avulla saadaan kaikille toimenpiteille 
tuki HEINOLAsta. 

HEINOLAn hakkuriperheeseen 
UUSI MOBIILIHAKKURIMALLI

RISUHAKKEEN kasvavan käytön 
takia olemme kehittämässä uutta 
HEINOLA 914 TRUCK mobiilihak-
kurimallia. Hakkuri perustuu tutun 
ja tehokkaan 910 TRUCK mallin tek-
niikkaan, mutta tähän sisarmalliinsa 
nähden se kasvaa leveyttä noin 
400 mm. Täten syöttöaukon ja terä-
rummun 1400 mm:n leveyden ansi-

osta risumateriaalin syöttö tulee ole-
maan entistäkin helpompaa. 

Muutoin hakkuri on täynnä tut-
tuja kestäviä ja tehokkaita HEINOLA-
ominaisuuksia. Näiden kahden hak-
kurimallin rinnalle jää tietysti myös 
todella isohalkaisijaisella 1300 mm:n 
terärummulla varustettu HEINOLA 
1310 malli. 

2015 2016 Tarinamme jatkuu 

Siemens IPC427D


