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VAHVASTI 
kasvussa
mukana

NYTHÄN kasvu 
näyttää oikeasti 
käynnistyvän. Inves-
tointeja on noussut ja 
kauppaakin on saatu 
niistä hyvin. Sitkeä 
hankkeiden työstö 
palkitsee tekijänsä 
kun vaan aika on so-
piva. Tuntui vaikealta uskoa vielä muutama vuosi 
sitten, että tässä hetkessä olisimme kuivaamotoi-
mittajana markkinajohtajan asemassa Suomessa ja 
että Venäjältä olisi kotiutunut niin suuri erilaisten 
laitostilausten määrä kuin nyt on.

Viime vuosien aikana meiltä on tilattu jo yli 70 
erilaista kuivaamoratkaisua alueelle Pohjoismaat, 
Baltia ja Venäjä. Yhteensä näillä kuivaamoilla kui-
vataan yli 3 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa 
joka vuosi. Kuivaamomme ovatkin jo tulleet tu-
tuiksi tinkimättömästä kuivauslaadusta ja hyvästä 
kapasiteetista. Noin puolet tästä määrästä on tul-
lut Suomeen.

Uudet laitosinvestoinnit ovat poikineet meille 
merkittävästi tekemistä oikeastaan kaikille tuote-
alueillemme useista maista. 

TOIMITUKSESSA juuri nyt:
•  2   HEINOLA Sahalinjaa 
•  3  HEINOLA Lajittelulaitosta 
•  3  HEINOLA Paketointilaitosta 
•  18  HEINOLA Kanavakuivaamoa
•  15 HEINOLA Kamarikuivaamoa 

Yhteensä näiden toimitusten kokonaisarvo on 
noin 35 MEUR. Laitokset toimitetaan vuosien 2017 
ja 2018 aikana. Olemme ylpeitä meille osoitetusta 
luottamuksesta ja jatkamme ponnisteluja näiden 
ja uusien hankkeiden parissa. 

Tänä päivänä laitoksilta haetaan kasvavassa 
määrin tehokkuutta ja joustavuutta sekä kykyä 
käsitellä pienempien kappaleiden sahauksesta 
syntyvää suurta kappalemäärää. Tähän kysyn-
tään olemme pyrkineet vastaamaan tavallamme. 
Kaikki nyt toimituksessa olevat sahatavaran kä-
sittelylaitokset ovat suuritehoisia laitoksia, joiden 
käsittelyteho liikkuu tasolla 400 000 m3 sahatava-
raa vuodessa. Kappaleina se tarkoittaa jopa yli 30 
miljoonan sahatavarakappaleen käsittelyä vuosi-
tasolla. 
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HEINOLA SAHALINJAT

LINJA JA EUROT
SYNCROSSA

HEINOLAN SAHAKONEET OY:N kehittämä 
pyörösahausmenetelmä, HEINOLA Syncro Cutting 
System, on ollut tuotantokäytössä kahdella sahalai-
toksella jo yli kolme vuotta. Menetelmässä kaksiak-
selisen sahakoneen molemmat akselit on sijoitettu 
päällekkäin samalle linjalle minimoiden näin mat-
kan, jolla terät ovat pituussuuntaisesti puun alueella 
sahaustapahtumassa. Tämän lisäksi terien ulkoke-
hät kulkevat toistensa alueelle leikkaustapahtu-
massa minimoiden osaltaan syntyvää keskisaumaa. 
Menetelmällä saavutetaan erittäin hyvä sahatavaran 
pinnanlaatu, ja mahdollisuus sahata mittatarkasti 
pyöröterillä voimakkaasti kaarevia pelkkoja. Terien 
vaatiman pituussuuntaisen tilan lyhentyessä on 
puuta tukevat telat voitu sijoittaa mahdollisimman 
lähelle leikkaustapahtumaa, ja näin ne seuraavat 

pelkan ulkopinnan mitattua muotoa mahdollistaen 
optimaaliset olosuhteet aktiiviselle kaarisahaukselle. 
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet menetel-
män kiistattomat edut. Käyräsahauksessa pyöröte-
riin kohdistuvat sivuttaisvoimat ovat pienempiä, ja 
terien vaihtoväli on kas-
vanut. Kaksivuoroajossa 
ne vaihdetaan vain aa-
mulla ennen sahausvuo-
ron alkamista. Kun terillä 
voidaan ajaa jopa 15 000 
tukkia ennen uusinta-
teroitusta, tarkoittaa se 
käytännössä lisää tehol-
lista työaikaa ja pienem-
piä teräkustannuksia. 

JUHA ROPILO
+358 50 556 1393

NLK Sodruzhestvo, Sahalinja, Venäjä
Novgorodin Oblastissa toimiva LLC Novgorod Timber 
Company Sodruzhestvo on Nebolchin kaupungissa si-
jaitsevalla laitoksellaan sahannut tukkeja jo yli 20 vuotta. 
Viime vuosituhannen lopussa hankitut sahakoneet ovat 
tulleet tiensä päähän, ja viime keväänä pitkäaikaisen 

hankintaprosessin päätteeksi sahalinja päätettiin moder-
nisoida uudella HEINOLA SL100 sahalinjalla. Heinolassa 
ja yhteistyökumppaneiden konepajoilla linjan laittei-
den valmistus etenee hyvää vauhtia, ja asennustöihin 
päästään vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana 
niin, että tuotanto käynnistetään vuoden 2018 alussa. 
Uusi sahalinja on aiemman tapaan kiertosahalinja, ja se 
on varustettu LLC Automatika Vektor -yhtiön 3D-tukin-
mittauksella, asete-optimoinnilla ja optimointitulokseen 
perustuvalla automaattisella tukin pyörityksellä. HEINOLA 
LC700 pelkkahakkurin lisäksi linjassa on kaksi täysin uu-
denmallista HEINOLA SP4 profilointiyksikköä, joilla tukin 
ja pelkan sivuille profiloidaan vinosärmäten 1+1 tai 2+2 
sivulautaa. Varsinainen pelkka-/jakosahaus tehdään myös 
uudentyyppisellä HEINOLA CH/RG-440/6 sahausyksiköllä, 
jossa hyödynnetään HEINOLA Syncro Cutting System 
-menetelmää. 

Tehokkaat ja vankat
linjaratkaisut

Raaka-aineen tarkka
hyödyntäminen

Hyvä mittatarkkuus ja 
moitteeton pinnanlaatu

Hallittu käyräsahaus
minimisäteellä
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YHÄ useammat sahat Pohjoismaissa, Baltiassa 
ja Venäjällä ovat valinneet HEINOLAn Kuivaamot 
ja edistyksellisen HEINOLAn Eco Kuivaamoauto-
matiikan, johon on integroitu Laatukamari Opti® 

Kuivaussimulaattori, joka optimoi kuivattavan 
sahatavaran sisäisen kosteuden siirtymisen, ku-
tistumisen ja kuivausjännitykset. Olemme mark-
kinoiden ainoa toimittaja, jolla on integroitu Laa-
tukamari-simulaattori kuivaamoautomatiikassa.

Asiakkaiden mukaan HEINOLAn Kuivaa-
moilla päästään tasaiseen korkeaan laatuun, HEI-
NOLAn Ohjausjärjestelmä on erittäin käyttäjäys-
tävällinen ja HEINOLAn kuivaamolaitteistot ja 
-rakennukset ovat laadukkaita. Lisäksi kyseessä 
on luotettava toimittaja, joka tarjoaa hyvää tu-

kipalvelua lähellä. Tilauskirjamme sisältää seu-
raavat tuotteet: 18 kpl HEINOLAn automaattisia 
kanavakuivaamoja ja 15 kpl HEINOLAn Kama-
rikuivaamoja. HEINOLAlla on tuotteilleen suo-
malaisen työn avainlippu merkkinä kotimaisesta 
valmistuksesta ja korkeasta laadusta. Olemme 
ainoa kuivaamotoimittaja markkinoilla, jolla on 
tämä kotimaisuusastetta kuvaava merkki.

Kaiken kaikkiaan yli 70 kuivaamoyksikköä, ja 
yli kolmen miljoonan kuution vuosikapasiteetti 
on tilattu muutaman vuoden aikana! Heinolan 
Sahakoneet Oy kiittää asiakkaitaan luottamuk-
sesta ja aikoo jatkaa pitkäjänteistä panostus-
taan oikean ja parhaan kuivauslaadun varmista-
miseksi. 

HEINOLA KUIVAAMOT

KOLME MILJOONAA
KUUTIOTA KUIVAUS-

KAPASITEETTIA
Vaativille pohjoismaisille

sahakonserneille kelpaa vain paras

RUOTSALAINEN MOELVEN NOTNÄS AB tilasi 
vuonna 2016 kaksi HCH-tyyppistä trukkitäyttöistä kamarikui-
vaamoa, joiden vuosittainen kapasiteetti on noin 40 000 m3. 
Tilaus sisältää kaksi kamarikuivaamoa avaimet käteen -toimi-
tuksella. Samalla asiakkaan 12 olemassa olevaa kamarikui-
vaamoa liitetään HEINOLA Eco -kuivaamoautomatiikkaan. 
Kaupassa on optiona kaksi uutta kamarikuivaamoa, jotka 
asiakas tilasi kesällä 2017. Varusteluun kuuluu kuormanpai-
najat, HWHP-kostutusjärjestelmä, lämpö- ja sähköenergian 
mittaus, edistyksellinen HEINOLA Eco -kuivaamoautoma-
tiikka, johon on integroitu Laatukamari Opti® -kuivaussimu-
laattori. Moelven Notnäs AB:n toimitusjohtaja Peter Brober-
gin mukaan: ”HEINOLA on kokenut laitetoimittaja. Nämä 
investoinnit tuovat käyttöömme hyvin testattuja ratkaisuja ja 
viimeisimmän kuivausalan osaamisen. Meille heidän projek-
tinhallintansa, tekninen tuki, huoltopalvelu ja käyttäjäystäväl-
linen HEINOLA Eco -kuivaamoautomatiikka olivat ratkaisevia 
tekijöitä kuivaamotoimittajan valinnassa.” 

AS TOFTAN Viron Võrumaalta, joka on osa ruotsa-
laista Karl Hedin AB -konsernia, tilasi vuonna 2016 kuusi 
HCHD-tyyppistä läpiajettavaa kamarikuivaamoa, joiden 
vuosittainen kapasiteetti on noin 130 000 m3. Asiakas 
oli niin tyytyväinen tähän HEINOLAn kuivaamotoimituk-
seen, että he tilasivat kuusi samanlaista kamarikuivaamoa 
vuonna 2017. Kamarikuivaamoiden yhteiskapasiteetti on 
260 000 m3. Uusissa kuivaamoissa on kuormanpainajat 
sekä HWHP-kostutusjärjestelmä. 

• RUOSTUMATON 
rakennus koostuu it-
sekantavista leveistä 
elementeistä, sääs-
tetään asennusaikaa 
ja 50 % vähemmän 
mahdollisia vuoto-
kohtia.

• Ruostumaton teräs 
on austeniittis-ferriit-
tinen, EN1.4307, kes-
tää hyvin aggressiivisessa kuivausilmassa.

• Patterien lamellipaksuus on 0,4 mm, ja ne voi-
daan pestä korkeapainepesurilla. Pattereissa on 
kolminkertainen jäätymissuoja.

• Puhallinelementti on hitsattu jämerä rakenne, 
joka kestää ja eliminoi tärinät.

• Nosto-ovissa kaksinkertainen putoamissuoja.
• Lämmitys- ja sähköenergian tehon ja kulutuksen 

mittaus vakiona online.
• Poistopuhaltimen moottori sijoitettu poistoka-

navan ulkopuolelle, ja se on sekä helppo huoltaa, 
että pitkäikäinen.

• Kaikki huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet voi-
daan suorittaa kuivaamon vintin kautta: paini-
mien sylinterit, märkäanturialtaat, moottorien 
rasvaus, patterien ilmastukset yms.

• Kuormansiirto varustettu asentoanturilla, jotta 
siirto voi tapahtua ilman ongelmia.

• Kuormansiirron moottorit kuivaamon ulkopuo-
lella.

• HEINOLA Kuivaamoautomatiikka on helppokäyt-
töinen ja varustettu turvallisuusominaisuuksilla. 
Hyväksytty ruotsalaisen huonekaluvalmistajan 
tuotantolaitoksiin monissa projekteissa. 

Varaosat Mekaaninen
kunnossapito

Automaation
kunnossapito

Etäpalvelut Sopimus- ja 
ennakkohuollot

Modernisoinnit

TEAM HEINOLA
TAKES CARE

HEINOLA CARE

ILARI NIITTYMÄKI
+358 40 520 7785

Asiakaslähtöinen
tekninen tuki

Ylivoimainen
kuivauslaatu

Kuivaus-
innovaatioiden
kärjessä

Energiapihi 
kuivaamoautomaatio 
simulaattorilla

HEINOLA-
KUIVAAMOJEN

erityispiirteet
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SAHATAVARAN lajittelulaitosten on pystyttävä 
vastaamaan nykyiseen sahauksessa kasvaneeseen 
kappalemäärätuotantoon. Kun sahataan entistä 
enemmän matalaan pelkkaan pienempiä kappa-
leita, niin lajiteltavia kappaleita syntyy tuntuvasti 
enemmän kuin aiemmin ja vanhojen lajittelulaitos-
ten suorituskyky joutuu koetukselle. HEINOLAlla 
on kymmeniä toimituksia lajittelulaitoksista ku-
luneiden vuosikymmenten ajalta. Nämä laitokset 
jaksavat hyvin vielä toimia lajittelun perustyöka-
luina, mutta kolanopeuksia pitää pystyä nosta-
maan. Tämän kysymyksen edessä olemme tehneet 
suunnittelua ja toimittaneet jo useita ratkaisuja 
tilanteeseen, jossa aiemmin noin 120 kpl/min kä-
sittelevästä laitoksesta on tehty jopa 180 kpl/min 
käsittelevä laitos.

Kokemuksena on, että HEINOLAn lajittelulai-
toksen perusratkaisut venyvät kyllä tähän uuteen 
nopeuteen, kun vaan käännetään vauhtia lisää ja 
vahvistetaan ja muokataan laitoksen avainkoh-
tia. Näitä kohtia voivat olla esimerkiksi annoste-
lut, katkaisut, lajittelu ja automaatio. Trimmerit 
voidaan tänä päivänä varustaa paineilmavaimen-
netuilla painajilla, jolloin katkaisun toiminta on 
rauhallista ja hallittua nopeuksilla 180 kpl/min. 
Laitteet kestävät kauemmin kun vaimennukset 
on otettu käyttöön. Rimoituskoneet ja paketoin-
tikoneet vaativat myös oman osansa nopeutuk-
sessa ja sinne olemmekin toimittaneet uusia rat-
kaisuja, esimerkiksi servo-ohjattuja kielikoneistoja 
ladontaan. 

HEINOLA LAJITTELU-
LAITOKSISSA ON 
POTENTIAALIA

KUHMO OY, SUOMI
Kuhmo Oy:n kuivalajittelulaitos toimii tänä päivänä 
nopeudella 180 kpl/min ja paketointilaitos yli 200 kpl/
min. Laitosta on viritetty vuosien saatossa hyvällä me-
nestyksellä. Pohjalla on HEINOLA-laitos, joka toimitet-
tiin 1988. Sen jälkeen on maailma muuttunut paljon 
ja vaateisiin on pystytty vastaamaan. Nopeutta on 
nostettu silloisesta 120 kpl/min tuntuvasti. Uusia toi-
mintoja ja laitteita on tullut, mutta perusta on kestänyt 
kaikki muutokset. Laitos on nykyisin varustettu portaat-
tomilla katkaisuilla, trimmerillä ja 75 lokerolla. 

VELI-PEKKA LAUKKANEN
+358 44 732 3834

NYKYPÄIVÄN katkai-
sutoiminnoissa on pal-
jon esillä portaattomien 
katkaisumittojen toteut-
taminen. Kun kappaleita 
tuotetaan asiakaslähtöi-
sillä pituuksilla eivät en-
tisiin jalkamittoihin pe-
rustuvat katkaisulaitteet 
tähän taivu. Nämä hoi-
tuvat kyllä muutoksilla 
katkaisualueella. Portaatta säädettävä vaste, mo-
niterätrimmeri ja muutokset automaatioon ovat ne 
tekijät joilla asia hoituu. Tätä pakettia onkin viime 
aikoina sijoiteltu useisiin olemassa oleviin laitoksiin. 
Nämä molemmat laitteet sallivat myös tuotannon 
suurilla käsittelynopeuksilla.

Nykyaikaiset kameroihin perustuvat kappalei-
den mittaus- ja arvostelulaitteet käsittelevät tänä 
päivänä pituuksia, kuvaamaansa laatutietoa ja kaik-
kea tätä dataa nopeuksilla ja tarkkuuksilla joihin ei 
ihminen pysty ja asettavat ympäristölaitteet uusien 
haasteiden eteen. Lokeroita tarvitaan myös jatku-
vasti lisää niin itse lajittelutapahtumaan kuin eri-
laisten vaihtotilanteiden ylimenoon mahdollisim-
man pienillä seisokeilla.

Tahtikäytöt ovat tuoneet uusia mahdollisuuk-
sia nopeuksien nostoon. Nykyisten käyttöjen jako 
useisiin tarkkoihin sähköohjattuihin tahtikäyttöihin 
antaa mahdollisuuden luopua pitkistä mekaanisista 
tahti- ja käyttöketjuista ja saada laitos täsmällisem-
mäksi kaikilla nopeusalueilla. 

OLEN työskennellyt 
Heinolan Sahakonei-
den palveluksessa syk-
systä 2014 saakka. Ai-
kaisemman työurani 
olen tehnyt mekaanisen 
metsäteollisuuden eri 
tehtävissä. Tämän vuo-
den keväänä sain vas-
tuulleni myös Heinolan 
Sahakoneiden projekti-
osaston vetovastuun. Työskentely Heinolan Saha-
koneilla on näiden muutaman vuoden ajan vahvis-
tanut käsitystäni osaavasta ja ammattitaitoisesta 
henkilöstöstä. HEINOLAn asiakaskeskeisyys ja aito 
halu ratkaista asiakkaiden ongelmat ovat olennai-
nen osa HEINOLAn toimintakulttuuria. HEINOLAn 
projektiorganisaatio koostuu nuorista tulevaisuuden 
lupauksista kuin myös vuosikymmenien kokemuk-
sen omaavista ammattilaisista joiden kanssa on ilo 
työskennellä. Tämä yhdistelmä luo kestävän ja ter-
veen pohjan myös tulevaisuuden projektien menes-
tyksekkäisiin läpivienteihin.  

VAHVAA 
projektiosaamista

POMOR TIMBER, VENÄJÄ
Toimitamme venäläiselle asiakkaallemme kahta kui-
valajittelu- ja paketointilaitosta Arkangeliin Venäjälle. 
Kumpikin laitos on varustettu Finscan-laatumittaus-
laitteistolla, portaattomilla katkaisuilla, trimmerillä ja 
50 lajittelulokerolla. Laitoksiin tulee myös HEINOLA 
Automaatio. Kummankin laitoksen tuotantonopeus on 
lajittelussa 180 kpl/min ja paketoinnissa 200 kpl/min. 
Vuosittainen kapasiteetti on laitoksilla yhteensä noin yli 
800 000 kuutiometriä sahatavaraa. Laitosten asennuk-
set käynnistyvät vuoden 2018 aikana. 

ULK, VENÄJÄ 
Toimitamme parasta aikaa venäläiselle asiakkaallemme 
kuivalajittelu- ja paketointilaitosta Arkangelin alueelle 
Venäjälle. Laitos on varustettu Finscan-laatumittauslait-
teistolla, portaattomilla katkaisuilla, trimmerillä ja 50 
lajittelulokerolla sekä HEINOLA Automaatiolla. Laitok-
sen tuotantonopeus on lajittelussa noin 180 kpl/min ja 
paketoinnissa 200 kpl/min. Vuosittainen kapasiteetti 
on noin 400 000 kuutiometriä sahatavaraa. Laitos 
käynnistyy loppuvuodesta 2017. 

JAN RÄSÄNEN
+358 44 732 3813

Tehokas suurilla 
nopeuksilla

Tarkka vapailla
katkaisumitoilla

Hellävarainen
käsittely

Ryhdikkäät
paketit

ELEMENTTEJÄ 
nopeuksien nostoon
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TOIMINTAPERIAATE ja yksinkertainen rakenne 
ovat niitä asioita, jotka tekevät HEINOLA mobiili-
hakkureista käyttövarmoja. Yksinkertaisuus ei tar-
koita kapasiteetista tai hakelaadusta tinkimistä, 
päinvastoin: HEINOLA hakkurissa haketta ei pyö-
ritetä ylimääräisiä kierroksia terärummun ympäri, 
vaan hake pääsee välittömästi leikkuutapahtuman 
jälkeen ylös heittimen kautta haketorveen, edeten 
sieltä tehokkaana suihkuna hakekuormaan. Koska 
HEINOLA-hakkurissa sisäinen hakkeensiirto ei 
muodosta pullonkaulaa, saadaan myös hienoai-
neksen määrä pieneksi. Hakepalojen uudelleen-
leikkaantumista aiheuttavaa turhaa hakkeenkier-
toa ei hakkurissa tapahdu. Ainoastaan ylikokoiset 

kappaleet kiertävät sisäisen seulan ohjaamina ta-
kaisin terille. 

Käyttövarmuuden, korkean kapasiteetin ja ha-
kelaadun lisäksi edellä kerrottu hakkurin toiminta-
periaate tekee hakkurista edullisen käyttää. Pieni 
liikkuvien osien määrä tarkoittaa pientä kulutus- 
ja varaosien määrää, ja terärummun liike-energian 
hyödyntäminen hakkeen heitossa pienentää oleel-
lisesti polttoainekustannuksia, koska hakevirtaa 
ei hakkurin sisällä tarvitse pysäyttää ja uudelleen 
kiihdyttää.

Kun kaikkeen tähän lisätään vahva rakenne, 
kotimainen laadukas työ ja varaosien saatavuus 
suoraan HEINOLAsta, on käsissä työkone, jolla voi 
keskittyä hakkeen tekoon huolto- ja korjaustöiden 
sijaan. 

HEINOLA HAKKURIT

YKSINKERTAINEN 
ON YLIVERTAINEN

Suora hakkeenkulku
terärummulta haketorveen

HEINOLA AUTOMAATIO

ÄLYÄ SAHATEOLLI-
SUUDEN PROSESSEIHIN

Turvallinen ja älykäs ohjaus koko ketjulle

UUSI HEINOLA 1014 -MALLI
HEINOLA hakkurituotteet saavat ensi vuonna 
uuden perheenjäsenen. Mobiilihakkurivalikoi-
mamme täydentyy uudella, entistä leveämmällä 
HEINOLA 1014 -mallilla. Tuotekehitystyö on käyn-
nissä ja suunnitelmana on uuden mallin esittely 
FinnMETKO 2018 -tapahtumassa. Tämä uusi 1400 
mm leveä lamelliketjulla varustettu malli tekee 
hakkuutähteen syöttämisen entistäkin helpom-
maksi. Terärummun halkaisija tulee olemaan 1000 
mm. Hakkurin toimintaperiaate on tuttua, hyväksi 
koettua HEINOLA-tekniikkaa.  MATTI TAKATALO

+358 50 354 5242
ANTTI HANNULA
+358 400 493 312

TIMO JUNTUNEN
+358 40 737 0328

VEIJO MALMI
+358 50 358 4406

KUHMO
Yhden suurimpien koskaan tehtyjen ohjelmistoprojek-
tien käyttöönotto alkoi kesällä 2017 Kuhmossa. Kysy-
myksessä oli kuivalajittelun ja paketoinnin uudistaminen, 
missä molemmissa tuli jatkossa ohjamaan Siemensin 
teollisuus PC, ja samalla ohjelmisto uusittiin lähes ko-
konaan nykyistä moduloitua ja kirjastoitua ohjelmistoa 
vastaavaksi kokonaisuudeksi. Tämä tuli merkittävästi 
helpottamaan ylläpitoa. Toimituksen haastavuutta lisäsi 
lyhyt, vajaan kahden viikon käyttöönottoaika sekä se 
tosiasia, että ohjelmiston ominaisuuksia oli lisätty ja ul-
koisia liitäntöjä tehty molempiin prosesseihin lukematto-
man paljon vuosikymmenien aikana. 

ER SAHA OY
Samalla tavalla tiukassa aikataulussa mentiin Viitasaa-
rella ER-Sahan tuorelajittelun modernisointiprojektissa, 
jonka käyttöönotto sattui samoille viikoille Kuhmon 
kanssa. Tässä tapauksessa uudistettiin myös mekaniik-
kaa ja näin toimitus vaati myös ohjelmiston räätälöintiä 
tapauskohtaisesti. Kuitenkin ohjelmistot koottiin mo-
duuleista ja vakiokomponenteista. Samalla vaihtui tilalle 
Siemensin teollisuus-PC ja Siemensin PLC ohjaamaan 
prosessia. Tässäkin tapauksessa raportointiin tuli muu-
toksia. Kaikki kenttälaitteet ja turvajärjestelmät moderni-
soitiin, mikä toi haastetta toimitukselle. 
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