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”Heinolan joukot toimivat asiakkaidensa apuna 
aktiivisesti myös laitetoimituksen jälkeen. Tyypil-
lisimpänä palveluna ovat luonnollisesti erilaiset 
varaosapalvelut tuhansien erilaisten osien kirjolla. 
”Oman valmistuksen ja komponenttitoimittajien 
rinnalle meille on rakentunut kymmenien alihank-
kijoiden verkko tukemaan asiakkaidemme tarpeita 
joskus hyvinkin äkillisissä tilanteissa”, kertoo Antti 
Vepsäläinen.

Varaosapalvelujen rinnalla HEINOLA Care 
hoitaa myös laitosten mekaniikan ja automaation 
huoltoa. Sopimuspohjaisessa huoltotoiminnassa 
tehdään ennalta sovitut huoltokerrat ja toimenpi-
teet asiakkaalla ennen kuin oireet vikatilanteista 
keskeyttävät tuotantoa. 

Automaatiossa on kasvavassa määrässä esillä 
erilaiset asiakaskohtaiset toimintomuutokset niin 

tuotannossa, mittalaitteissa kuin raportoinnissakin. 
HEINOLA Care avustaa myös laitosten käyttöön-
otoissa eri puolilla maailmaa.

Myös pienimuotoiset laitosten modernisoinnit 
hoituvat HEINOLA Caren kautta. Sahojen mark-
kinatilanteiden jatkuvasti muuttuessa muuttuvat 
myös tarpeet sahattaville kappaleille ja niiden tuo-
tantomäärille. Näissä tilanteissa tarvittavat laitos-
muutokset toteutetaan yhdessä HEINOLAn suun-
nittelu- ja projektiryhmien kanssa. 

”Palvelujemme kirjo toimitusten jälkeen asiak-
kaamme hyväksi on erittäin laaja ja jatkossa halu-
ammekin kutsua tätä toimintaa mielestämme sille 
paremmin istuvalla nimellä. Otamme käyttöön kä-
sitteen ja nimen HEINOLA Care”, kertoo Kari 
Kiiskinen. Samalla otetaan käyttöön toimintaa 
kuvaava iskulause ” Team HEINOLA takes care!”. 

OLEMME olleet Heinolassa alkuvuoden ja kevään ai-
kana kovin kiireisinä useiden erilaisten ja erikokoisten 
modernisointihankkeiden kimpussa. Onneksi näin, 
sillä alkutalvesta investoinnit vielä näyttivät antavan 
odottaa liikkeelle lähtöä. Sitten kuitenkin melko ly-
hyellä varoitusajalla alkoi tapahtua liikettä ja kaup-
poja uusiin investointeihin saatiin mukavasti. Samalla 
päästiin toimittamaan uusia meille tärkeitä tuoteke-
hityksemme tuotteita usealle tuotealueelle samalla 
kertaa. 

HEINOLAn uuden Scala sahalinjamalliston 
koneilla päästiin toteuttamaan yksi mittava saha-
linjauudistus ja kaksi jakovaiheen investointia. Uusi 
särmäysautomaatti kaksipuoleisella mittauksella 
ja entistä suuremmalla läpäisyllä ja voimakkaam-
malla särmäyskoneella saatiin myös toimitukseen 
kesälle.

HEINOLAn kamarikuivaamoita on asennettu 
jo lukuisia viime aikoina. Näiden rinnalle on nyt myös 
uusi HEINOLA ruostumaton kanavakuivaamo 
asennuksessa kesän aikana. 

Syksyn messuilla meillä on taas paljon lisää ker-
rottavaa näiden ja monen muunkin asian ympäriltä, 
mutta tässä numerossa voit lukea jo ensimmäiset 
tarkemmat kuulumiset uusien tuotteiden investoin-
neista, niiden tilaajista ja useasta muustakin muka-
vasta asiasta. 
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Alkuvuosi
Heinolassa

TYÖNTÄYTEISTÄ

VARAOSAT

ETÄpALVELUT

AUTOMAATION
KUNNOSSApITO

MEKAANINEN
KUNNOSSApITO

SOpIMUS-
JA ENNAKKO-

HUOLLOT

MOdERNISOINNIT

Team Heinola
takes care!

•	 sahaavat akselit  
päällekkäin

•	 lyhyt leikkaava yksikkö
•	 erinomainen pinnanlaatu
•	 pieni säde kaari- 

sahauksessa
•	 pieni sahausrako

Heinola Scala 
kaksiakseliset sahat
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keitele
gROUp
investoi

lisäkapasi-
teettiin

Heinolan toimitus Versowood Oy:n Eurosahan 
modernisoinniksi pääsi asennusvaiheeseen kesän 
aikana. Ensimmäisessä vaiheessa uusitaan saha-
linjan alkupää HEINOLA Scala sahalinjan lait-
teilla aina jakovaiheen pelkkahakkuriin asti. 
Toimitus sisältää myös uudet logiikat ja proses-
siohjelmistot sahan syöttöön, pääsahalinjaan, 
särmäykseen ja tuorelajitteluun.

Laitteistoasennukset sujuivat aikataulussa 
heinäkuun helteillä ja nyt uusia toimintoja ote-
taan käyttöön jo kovaa vauhtia.

Eurosahan nykyinen linja on rakennettu 
vuonna 1992 ja se uusitaan kolmessa eri vai-

heessa. Koko kehitysprojektin on tarkoitus val-
mistua vuosien 2014–2015 aikana.

”Oli sopiva aika lähteä uudistukseen, kun 
myös automatiikka alkoi tulla tiensä päähän. Uu-
distuksen myötä linjan tehokkuus nousee sel-
västi”, Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra 
kertoo.

HEINOLAn toimitusjohtaja Kari Kiiskinen 
on tyytyväinen, että pitkäikäinen yhteistyö Ver-
sowoodin kanssa on saanut jatkoa: ”On hienoa, 
että samalla talousalueella on näin suuri toimija 
ja että he luottavat HEINOLAan. Versowood on 
ollut meille hyvä ja luotettava kumppani vuosi-
kymmenten ajan.” 

EUROSAHA
uudistui

Versowoodilla

ER-SAHALLE Viitasaarelle toi-
mitettava uusi kaksiakselinen ja-
kosaha HEINOLAn Scala-mal-
listosta otettiin tuotantokäyttöön 
elokuun alussa. Uusi jakosaha 
korvaa linjalla pitkään toimineen 
HEINOLAn yksiakselisen jakosa-
han. Uusi saha parantaa entises-
tään sahan hyvää tehokkuutta ja 
käyttösuhdetta.

Samalla HEINOLAn van-
nesahat ykkösyksikössä varus-
tettiin säädettävillä yläohjai-
milla. Näissä ohjaimet voidaan 
tuoda tukkikoon mukaisesti lä-
hemmäs tukin yläpintaa ja sa-
malla parantaa kappaleiden mit-
tatarkkuutta. 

ER-saha luottaa
Heinolaan

Heinola toimittaa Keitele Engineered Woodille ka-
navakuivaamon rakennuksineen. Uusi kuivaamo 
varustetaan HEINOLAn ohjausjärjestelmällä. Kui-
vaamon kapasiteetti on noin 40 000 m3 sahatavaraa kui-
vattuna 12 %:iin. Kuivaamo palvelee Keiteleen sahan 
tuotantoa ja se otetaan tuotantoon elokuussa 2013.

Keitele on tilannut HEINOLAlta myös uuden sär-
mäysautomaatin, joka asennettiin heinäkuussa 2013. 
Toimitus sisälsi uuden HEINOLA CE 400 särmäsahan 
paksummalle tavaralle sekä uuden mittalaitteen kaksi-
puoliseen volyyminoptimointiin. 

UUSI HEINOLA CE 400 SÄRMÄSAHA
•	 Särmäysnopeus 420 m/min
•	 Leikkuuteho 2x90 kW
•	 Syntyvä kappale max. 75x300 mm
•	 Kaksi terää
•	 Sähköservot
•	 Koneen kierto vinosärmäyksessä
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pOHJOISMAINEN sahateknolo-
gia on arvossaan Venäjällä, jonne 
HEINOLA teki juuri merkittävän toi-
mituksen ja asennuksen. Siperiassa 
Lesosibirskin valtavalla LDK-1-saha-
laitoksella uusittiin kaksi sahalin-
jaa, joihin HEINOLA toimitti kaksi 
tuorelajittelulaitosta sekä kaksi 
rimoituslaitosta. Uuden sahalai-
toksen kaikki muut osat olivat myös 
pohjoismaista tekoa. 

LDK-1 on tuttu HEINOLAlle 
jo vuosikymmenten takaa – ajalta, 

jolloin maa oli vielä Neuvostoliitto 
ja tekniikkana raamisahaus. HEI-
NOLA toimitti tuolloin laitokselle 
useita lajittelulaitoksia, silloin Plan-
Sellin nimellä. LDK-1 on Venäjän 
suurimpia sahalaitoksia, ja vuosi-
tuotannon uudella laitoksella arvi-
oidaan nousevan noin 500 000 sa-
hatavarakuutioon. Siperian valtavat 
puuvarannot avautuvat tehtaan 
ympärillä, joka käyttää vuodessa 
noin miljoona kuutiota puuta.

Juhannuksen korvilla Leso-

sibirskin laitoksella Krasnojars-
kin alueella juhlittiin uuden lin-
jan valmistumista. ”Sahalinjan 
mieleenpainuvissa vihkiäisissä 
koekäytettiin laitosta, pidettiin 
ylistäviä puheita ja ihailtiin paikal-
listen nuorten musiikkiesityksiä”,  
HEINOLAn toimitusjohtaja Kari 
Kiiskinen kertoo. Mieleenpainu-
vaa oli myös Siperian helle, joka 
sai lämpömittarin nousemaan noin  
35 celsiusasteeseen. 

LESOSIbIRSKIN
uusi laitos

vihittiin käyttöön

Heinola toimitti jakosahauksen 
modernisoinnin Moelven Notnäsin 
sahalle heinäkuussa 2013. Toimi-
tus sisälsi aktiivisen kaarisahaus-
toiminnon jakosahaukseen, uuden 
HEINOLA Scala jakopyörösa-
han, uudet kuljettimet sivulauto-
jen ja sydäntavaran erotteluun sekä 
näihin kuuluvan automaation, jonka 
teki ruotsalainen Rema Sawco. Tällä 
investoinnilla Moelven Notnäs AB 
nostaa tehokkuuttaan ja saantoaan. 

HEINOLAn kaksiakselisella 
jakopyörösahalla parrut saha-
taan entistä ohuemmilla sahante-
rillä. Uudet jakosahauksen lait-
teet otettiin onnistuneesti käyttöön 
aikataulussa. Toimituksen asennus-
ajankohta oli sahan seisokista joh-
tuvana todella lyhyt, mutta hyvässä 
yhteistyössä eri toimijoiden ja sa-
han henkilökunnan kanssa päästiin 
onnistuneesti etenemään tiukalla 
aikataululla. 

MOELVEN
NOTNÄSIN 

uusittu
HEINOLA jakosahaus

tuotannossa

VUOdEN 2013 HEINOLA 1310 ES 
sekä HEINOLA 910 ES -mobiilihak-
kurit ovat entistäkin kestävämpiä, 
sillä useat komponentit ovat saaneet 
lisävahvistusta. Esimerkiksi vastaterä-
palkin nivelöintiä, yläsyöttörullaa sekä 
syöttöpöydän voimansiirtoketjustoa on 
vahvistettu. Pienillä rakenne- ja kompo-
nenttimuutoksilla on haettu lisää tehoa. 
Uudistettu heitinprofiili antaa hakkeelle 
lisää vauhtia ja nostaa kapasiteettia. 
Isompi hydrauliikkapumppu tuo lisää 

tehoa ja kaksiosainen hakelippa paran-
taa hakesuihkun tarkkuutta.

Hakkurien huollot on tehty suju-
vammaksi uuden syöttörullarakenteen 
ja helposti vaihdettavien heittimen ku-
lutusosien avulla. Hydrauliikan uudis-
tukset taas pidentävät huoltovälejä en-
tisestään.

Hyvä on siis entistäkin parempi. 
Ota yhteyttä HEINOLAn myyntiin, jos 
haluat lisätietoja uusista mobiilihakku-
reista. 

Kestävämmin
ja käytännöllisemmin

Heinola
HAKKUREILLA



antti  
OJApALO,  
vahvistus  

HEINOLA Carelle
antti on aloittanut työt HEINOLAssa 
elokuun puolivälissä. Hän tulee toimi-
maan vahvistuksena HEINOLA Care 
ryhmässä. Antti tuntee suomalaista 
sahaavaa teollisuutta jo pitkältä aika-
väliltä toimittuaan teräkauppiaana lu-
kuisia vuosia. Antti on koulutukseltaan 
metsätalousinsinööri. Antti on 51-vuo-
tias ja naimisissa. Vapaa-aikanaan Antti 
viihtyy golfin, metsästyksen ja juniori-
jääkiekon parissa. 

konStantin  
KOLOTUSHKIN,  

myyntivoimaa  
Venäjälle

konStantin on aloittanut työt HEI-
NOLAssa elokuun puolivälissä. Koulut-
tautumisen jälkeen hän tulee toimimaan 
myyntipäällikkönä kaikille HEINOLAn 
tuotteille Venäjän markkinassa.

Konstantin tuntee sahateollisuutta 
jo aiemmilta työvuosiltaan. Hän on ol-
lut myös markkinoimassa suomalaisten 
yritysten osaamista Venäjän markkinaan 
usean vuoden ajan. Yliopistotason kou-
lutuksensa Konstantin on saanut Venä-
jän Karjalassa. Konstantin on 35-vuotias 
ja naimisissa.

Vapaa-aikanaan Konstantin viihtyy 
perheen ja liikunnan parissa.

TEEMU  
tiainen
vahvistaa

automaatio- 
osaamista

KESÄKUUN alusta HEINOLA Auto-
maatiota on vahvistanut Teemu Tiai-
nen, 28. Tampereelta insinöörinpaperit 
hakenut Teemu on kylän omia poikia eli 
kotoisin Heinolasta.

”Tuli tehtyä jännä lenkki Tampe-
reen ja Vantaan kautta takaisin Heino-
laan”, hän toteaa. Ennen Heinolan Sa-
hakoneita Tiainen työskenteli Vantaalla 
automaatiotalo Kontram Oy:ssä.

”Osin työ on samanlaista, mutta 
erojakin löytyy. HEINOLAssa olen 
ehtinyt jo tehdä sähkö- ja logiikka-
suunnittelua monissa eri projekteissa.  

Työt ovat olleet erittäin monipuolisia”, 
hän kuvailee.

Työilmapiiristä ja työtovereista Tiai-
sella on vain hyvää sanottavaa: ”Oikein 
lämmin vastaanotto.”

Lahdessa jo pidemmän aikaa asus-
telleen Tiaisen vapaa-aika kuluu liikun-
nan parissa. Lempilajeja ovat pyöräily 
ja tennis.

KEVÄÄN lukuisat toimitukset ovat 
pitäneet myös HEINOLA Automaation 
kiireisenä. Sahalinjojen, lajittelulaitos-
ten ja kuivaamotoimitusten lisäksi Au-
tomaatio on hoitanut useita huolto-
projekteja varsin nopeilla aikatauluilla. 
Työmäärän ja liikevaihdon kasvaessa 
automaatio-osastolle on saatu uusia 
nuoria ja taitavia suunnittelijoita, ja li-
sää haetaan. 

”Jatkuvuuden kannalta meille on 
tärkeää siirtää ja tallentaa tietoa nuor-
ten ja kokeneempien suunnittelijoiden 
välillä. Samalla laajennamme osaa-
mista eri prosessiosien välillä. Meillä 
on vahvaa osaamista esimerkiksi mo-
dernisoinneissa ja haluamme olla siinä 
entistä parempia myös jatkossa”, HEI-
NOLAn automaatio-osaston johtaja 
Timo Juntunen kertoo.

Ennätyskiireiset kevät ja kesä ovat 
pakottaneet HEINOLA Automaatiota 
turvautumaan myös alihankintana teh-
tyyn suunnitteluun. HEINOLAn omia 
suunnittelijoita avustaa kaikkiaan 10 
ulkopuolista suunnittelijaa. Juntunen 
kertoo, että HEINOLAssa on kehitetty 
standardoitu alihankintaprosessi, jolla 
varmistetaan automaatiotoimitusten 
hallittu eteneminen.

MOdUULIT NOpEUTTAVAT
HEINOLAn automaatioalustaa jaloste-
taan sellaiseksi, että suunnittelu, tes-
taaminen ja käyttöönotto onnistuvat 
mahdollisimman pienellä porukalla ja 
lyhyessä ajassa. Automaatiojärjestel-
män selkiyttämiseen tähtäävä kehitys-
työ on jo aloitettu. Muutosten avulla 
suunnittelijat kykenevät suunnittele-
maan entistä laajempia toimituksen 
osia, eikä jokaista toimitusta varten 
tarvita useita asiantuntijoita. Näin pie-
nennetään kustannuksia sekä työn oh-
jaamisessa että varsinaisessa suunnit-
telussa. 

”Olemme myös vakioimassa kaikki 

sahalinjan ja lajittelulaitosten ohjelmis-
tot siten, ettei moneen kertaan muutet-
tua ohjelmistopohjaa enää räätälöidä 
uuteen tarpeeseen. Sen sijaan käy-
tämme vakioituja ohjelmamoduuleita, 
joista kokoamme kyseistä koneyksik-
köä vastaavan ohjelmakokonaisuuden 
projektien tarpeen mukaisesti”, Timo 
Juntunen kuvailee.

HEINOLAn ohjelmistoja on selkiy-
tetty ja moduloitu, käyttöliittymät on 
uudistettu ja on kehitetty aivan uusia 
ohjelmamoduuleita, joilla kyetään oh-
jaamaan lajittelulaitoksia entistä pa-
remmin ja joustavammin. Myös uudet 
Scala-sahalinjat toivat tullessaan 

paljon automaation kehittämistä, josta 
osa on jo toteutettu. Erityisen paljon 
on kiinnitetty huomiota puun kulkuun 
sahaprosessissa esimerkiksi siten, että 
telojen asemaa tullaan ohjaamaan pe-
rinteisestä tavasta poiketen prosessi-
teollisuudesta tutuilla säätöpiireillä. 
Myös käyttöliittymät ovat saaneet uu-
den ilmeen ja lisää uudistuksia on tu-
lossa, Timo Juntunen lupaa. 

”Keräämme esimerkiksi entistä 
enemmän tietoa prosessista enna-
koivaa huoltoa silmällä pitäen. Eräs 
merkittävä uudistus on särmän kaksi-
puolinen mittaus, josta meillä on paljon 
hyviä kokemuksia, hän kertoo. 
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AUTOMAATIO-OSASTO
täydessä vauhdissa

•	 Mitattu puun kaari sijoitetaan 
pelkkaan

•	 Mitattua kaarta seuraava työstö
•	 Parempi saanto
•	 Pieni sahausrako
•	 Parempi terien kesto

Heinola 
aktiivinen 
kaarisahaus


