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ASIAKASLÄHTöISYYS on toimintamme perus-
kiviä. Olemme tulleet siitä tunnetuiksi. Tapamme 
toimittaa joustavia asiakaslähtöisiä ratkaisuja erilai-
siin, usein melko haastaviinkin tilanteisiin on tavara-
merkkinämme. HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS on 
kertomassa näkyvästi tästä tavastamme ajatella. Tällä 
linjalla aiomme pysyä jatkossakin.

 HEINOLA on edelleen yksi harvoista sahateolli-
suutta laajalla tuotevalikoimalla palvelevista yrityk-
sistä, voisiko sanoa moniottelijoista maailmassa. Tällä 
tuotevalikoimalla ja osaamisellamme olemme olleet 
vahvasti kiinni viime aikojen laitosinvestoinneissa 
kansainvälisillä markkinoilla. Asiakkaillamme ja hei-
dän markkinassaan on samaan aikaan tapahtunut 
suuria muutoksia. Osa näistä muutoksista on tullut 
jopa jäädäkseen pysyviksi. Sahateollisuus on tunne-
tusti niin vankkaa perusteollisuutta että se on tottunut 
kestämään erilaisia koettelemuksia vuosien saatossa, 
niin varmasti nytkin. Asiakkaidemme tuotantotarpei-
den muuttuessa heidän markkinansa vaateista me 
olemme puolestamme viime aikoina panostaneet vaa-
tivien toimitusten ohessa aktiivisesti tuotteidemme ja 
liiketoimintamme kehittämiseen.

Parantaaksemme tarjontaamme sahalinjojen 
uudistuksissa olemme uudistaneet pyörösahalinjan 
ykkösyksikön laitteiston ja tuoneet linjaamme ympä-
ristöä sekä työolosuhteita huomioivat nykyaikaiset 
suojaratkaisut. Uusia sahalinjoja hankitaan ja vanhoja 
modernisoidaan tilanteissa joissa olemassa olevia ra-
kennuksia olisi voitava hyödyntää mahdollisimman 
hyvin ilman suuria rakennustöitä. Kehitystyömme 
tuloksena pystymme työstämään uusilla ratkaisuil-
lamme nyt kaikki ykkösvaiheen leikkuut suoraan 
tukkiin mitatun asetteen mukaisesti lyhyessä tilassa. 
Mittaa linjassa tähän tapahtumaan tarvitaan nyt noin 
13 metriä. Esimerkkinä tästä voidaan mainita, että 
täysprofiloiva tehokas sahalinja molempien sahaus-
vaiheiden aseteoptimoinnilla vaatii mittaa kokonai-
suudessaan nyt vain noin 65 metriä entisen lähes  
sadan metrin sijasta. Ensimmäinen tällainen linja on 
jo toimitettu ja tuotannossa Ruotsissa.

Olemme panostaneet myös muihin tuotealueisiin, 
joista kerrotaan lisää tässä lehdessä. 
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Panostusta
TULEVAISUUTEEN

HEINOLA news on Heinolan Sahakoneet Oy:n uusi asiakaslehti, 
jossa kerromme kehittämistämme uusista tuotteista, 

kuulumisistamme sekä alan kehityksestä. 
Viihtyisiä lukuhetkiä, ole hyvä!

INNOVAATIOT
vievät

eteenpäin
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NORRA Skogsägarna on pohjois-
ruotsalaisten metsänomistajien omis-
tama yhtiö. Yhtiöllä on kaksi sahaa, 
yksi Kågessa ja toinen Sävarissa. 
Kåge Såg on erikoistunut tuottamaan 
korkealaatuisia mänty- ja kuusituot-
teita. Saha sahaa uudella linjallaan 
noin 200 000 m3 valmista sahatavaraa 
vuodessa. Saha toimii kahdessa vuo-
rossa ja sahaa sekä kuusta että män-

tyä. Sahattavan puun latvahalkaisijat 
vaihtelevat 105–550 mm välillä.

Uutta sahalinjaa valittaessa oli tär-
keää saada linjan toiminnot sovitettua 
vasta uusittujen kuorimon ja nykyisen 
tuorelajittelun melko lyhyeen väliin. 
Tilaa oli käytettävissä noin 50 metriä 
ja mittaan piti saada asennettua uusi 
profiloiva sahalinja olemassa olevaan 
rakennukseen.

Sahauslinjan ykkösvaihe on  
HEINOLAn uuden ajattelun ratkaisu, 
jossa koko asete optimoidaan ja  
ensimmäiset sivulaudat profiloidaan 
laskennasta saatuun asemaan suo-
raan tukkiin. Tukkimittarilta saadaan 
tarvittava data sekä tukin että pelkan 
sahaukseen. Pääosin näillä uusilla 
ratkaisuilla saatiin perinteistä profi-
lointilinjaa lyhennettyä noin 30 metriä 
ja linja mahdutettua nyt vaadittuun 

vastaan sahatun kaaren mukaisesti. 
Sivulaudat pudotetaan lautalajitteluun 
ja keskitavara jatkaa toiseen lajittelu-
laitokseen. HEINOLA on toimittanut 
sahalinjaan koko automaatiojärjestel-
män mukaan lukien tukkimittarin, linjan 
kuljetinohjaukset, asetejärjestelmän, 
aseteoptimoinnit, servojärjestelmät ja 
sähköasennukset. Tukkimittarina on 
ruotsalainen Sawco ja linjan proses-
siohjaukset on toteutettu Siemens S7-
logiikalla. Alasahan toteutti  HEINOLAn 
sisaryhtiö Nordautomation.

Uuden sahalinjan asennukset suori-
tettiin loppukesällä 2010. Uuden linjan 
perustoiminnot voitiin testata samalla 
kun tilaaja sahasi tuotantoa vieressä 
olevalla vanhalla linjalla. Uuden sa-
halinjan käyttöönotto tapahtui ryh-
dikkäästi ja haluttuun tuotantotasoon 
päästiin suunnitellusti. 

tilaan. Heinolan Sahakoneet Oy:n 
toimittama sahalinja on varustettu 
3D-tukkimittarilla ja automaattisella 
tukin pyörityksellä. Pyöritys tapahtuu 
tarkasti roottoripyörittäjällä.

Tukkimittarin mittaustiedon mu-
kaan haketetaan myös tukin käyryy-
den mukainen 
pelkan kaari. Kaa-
revaan pelkkaan 
profiloidaan kak-
kosvaiheen sivu-
laudat. Lopuksi ne 
ja keskitavara irro-
tetaan kaksiakseli-
sella pyörösahalla.

Jakosahan vas-
taanottokuljettimen 
ketjun leveyttä 
säädetään otta-
maan kappaleet 

KågEEn
valmistui uusi
pyörösahalinja

Uusilla ratkaisuilla kutistettiin 
sahalinjaa kymmeniä metrejä.

OlEMME uu-
distaneet pyörö-

sahalinjan ykkösyksikön 
laitteiston. Uudella ratkaisulla 

pystymme nyt työstämään kaikki 
ykkösvaiheen leikkuut suoraan tukkiin 
mitatun asetteen mukaisesti lyhyessä 

Uutta
TEKnOlOgIaa

tilassa. Pituutta linjassa tähän tapah-
tumaan tarvitaan vain noin 13 metriä.  
Toiminnot sisältävät tukin pyörityksen 
tarkasti roottoripyörittäjällä asetejär-
jestelmältä saatuun asetteen opti-
miasentoon, pelkkahakkurin, kaksi 
profilointiyksikköä yhteensä neljälle 

optimoidulle sivulaudalle ja kaksiak-
selisen pyörösahan. Puu on tiukasti 
tuettuna koko leikkuun ajan ja kaikki 
syntyvien tuotteiden pinnat työstetään 
sahanterillä. Koko yksikkö voidaan 
suojata nykyaikaisella ympäristöä suo-
jaavalla suojalla.

Linjan asennus käynnissä. Nykyaikaiset suojat pitävät työympäristön viihtyisänä.

Tilaajan projektiryhmä tyytyväisenä
 HEINOLAn työstä.

 



SUOMI
7.–9.9.

PUU JA BIOENERgIA 2011
Jyväskylä
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HEInOla sawmill care

HEINOLA TUORELAJITTELU- 
laITOS KUHMO Oy:llE 
Kuhmo Oy on suomalainen yksityi-
nen saha joka sijaitsee Kuhmossa 
Pohjois- Suomessa. Sahan kapasi-
teetti on noin 350 000 m3 sahatavaraa 
vuodessa. Kuhmo Oy on HEINOLAn 
pitkäaikainen asiakas jo parinkymme-
nen vuoden ajalta. Olemme ylpeitä 
voidessamme kertoa, että yhteistyön 
jatkumona olemme olleet tekemässä 
Kuhmo Oy:lle merkittävän suurta tuo-
retuotannon uudistusta. Uudistukseen 
sisältyy muun muassa uusi lajittelulai-
tos ja rimoituskone tuoreelle sahata-
varalle sekä automaatiojärjestelmiä. 
Lajittelulaitos sisältää automaattisen 

kameralajittelun ja monipuoliset kat-
kaisulaitteet laatujen ja pituuksien 
hallintaan. Lajittelulokerot, joita on 
yhteensä 10 kappaletta on sijoitettu 
vaakatasoon. Laitos on yhteensä kun-
nioitettavat 160 metriä pitkä! Laitok-
sen toimintoja ohjaa HEINOLAn auto-
maatiojärjestelmä. Uusi laitos otetaan 
käyttöön kuluvan kevään aikana. 

HEInOla messukalenteri

HEInOla toimituksia

HEInOlan TEKnOlOgIaa 
ETELÄ-AMERIKKAAN
HEINOLA toimittaa Chileen metsäte-
ollisuuskonserni Arauco:lle särmäys-
automaatin. Toimitus tapahtuu Arau-
con El Coloradon sahalle Chilessä. 
Asennukset suoritetaan paikallisessa 
talviseisokissa suomalaiseen kesäai-
kaan. Toimitus sisältää särmäysau-
tomaatin ja HEINOLAn valmistaman 
mittauslaitteiston, jossa sivulaudat 
optimoidaan mittaamalla lauta molem-
milta puolilta kappaletta kääntämättä. 
Särmäysautomaattia ohjaa HEINOLAn 
automaatiojärjestelmä. 

HEINOLA TUORELAJITTELU-
laITOS alHOlMaan
Toimitamme parasta aikaa myös tuo-
relajittelulaitosta UPM:n Alholman sa-
halle Pietarsaareen Suomessa. Laitos 
asennetaan tilaajalle kesällä 2011. La-
jittelu tapahtuu automaattisena kame-
ralajitteluna ja katkaisut trimmerillä. 
Lajittelu tapahtuu yli 50 pystylokeroon. 
Laitokseen asennetaan HEINOLA 
automaatiojärjestelmä. Laitoksella on 
mahdollista lajitella kappaleita tuotan-
tovauhdilla 150 kpl minuutissa.   

aSIaKKaaMME tarvitsevat vara-
osia joskus hyvinkin nopeasti, jolloin 
HEINOLAn varastot ovat tarpeelliset. 
Suunnitelmallinen ennakkohuolto voi 
ratkaista suuren osan varaosien ny-
kyisistä hätätoimitustarpeista. Mitä 
kauempana teollisuuslaitos laitetoimit-
tajan varastosta sijaitsee, sitä tärkeäm-
pää on kriittisten varaosien pitäminen 
teollisuuslaitoksen omassa varastossa. 

Tätä varastoa pitää luonnollisesti 
täydentää säännöllisesti. Suunnitel-
malliseen ennakkohuoltoon kuuluu 
oleellisena osana varaosien tilaaminen 
suunniteltuja huoltotoimia varten hy-
vissä ajoin etukäteen.

Meillä HEINOLAssa on kattava 
varasto yleisimpiä varaosia. Varastosta 
pystymme toimittamaan oikeita ja 
korkealaatuisia osia nopeasti asiak-

kaillemme.
Useimmiten varaosat toimitetaan 

tavanomaisia kuljetuspalveluja käyt-
täen. Kiireisissä tapauksissa, kun osa 
on saatava välittömästi perille, oma 
henkilökuntamme, taksi tai kuriiripal-
velu hoitaa kuljetuksen ovelta ovelle. 
Näitä toimituksia tapahtuu melko 
usein, ja niissä puhutaan usein vain 
tuntien toimitusajoista. 

HEINOLA After Sales Palvelut on 
osa heinolalaista toimintatapaa: 

vastaamme tekemisistämme pitkäjänteisesti.

RUOTSI
26.–28.5.

SKOgSELMIA 2011
Jönköping

SAKSA
30.5.–3.6.

LIgNA 2011
Hannover

HEINOLA KUIVAAMOT VERSO-
wOOdIN OTAVAN SAHALLE
Toimitamme syksyllä kaksi uutta HEI-
NOLA kamarikuivaamoa Versowood 
Oy:n Otavan sahalle Suomessa. Kamarit 
ovat läpiajettavaa tyyppiä ja niihin asen-
netaan HEINOLAn HDC-automaatio.

Yhdessä sovitun huolto-ohjelman 
ansiosta laitteet pysyvät kunnossa 
luotettavasti ja varmasti. HEINOLAn 
huoltosopimusasiakkaat voivat keskit-
tyä omaan työhönsä, vaikkapa saha-
tavaran tai hakkeen valmistamiseen  
ja myymiseen. Huoltotyöt voidaan 
yhdessä sopimalla ajoittaa niin, että 
ne eivät häiritse normaalia tuotantoa. 
Huoltosopimusasiakkaamme saavat 
akuuteissa huolto- tai korjaustarpeissa 
aina nopean palvelun ja tarvitsemansa 
varaosat nopeasti ja edullisesti. Asian-
tuntijamme antaa jokaisesta huolto-
käynnistä raportin, jossa kerromme 
tehdyt työt, vaihdetut osat ja suosituk-
set tulevista töistä.

VENÄJÄ
TEKHNOdREV 2011

21.–24.4. Habarovsk
13. –16.9. Krasnojarsk

4.–6.10. Pietari
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HEInOla hakkurit

Tuoteuutuus:
KUIVAAMOT

HEINOLA Hybridikuivaamo on moniottelija,
joka joustaa tarpeen mukaan.

Uusi hakeheitin antaa lisävauhtia 
ja tarkkuutta hakkeen heittoon.

SUOSITTUjEn HEINOLA 97 RML   
ja 1310 RML mobiilihakkureiden poh-
jalta on kehitetty uudet hakkurimallit  
HEINOLA 910 ES ja 1310 ES. Nämä 
mallit omaavat edeltäjiltään perityn 
suuren kapasiteetin, vankan rakenteen 
ja erinomaisen hakelaadun lisäksi mo-
nia uusia tärkeitä ominaisuuksia. Ne 
ovat myös ulkoiselta mitoitukseltaan 
sellaisia, että ne soveltuvat eurooppa-
laisiin tieliikennemittoihin. 

Uusissa hakkureissa hake lentää 
terärummulta kuten ennenkin, suoraan 
ylös hakeputkeen, mutta lisävauhti 
hakkeelle annetaan nyt puhaltimen 
sijaan heittimellä. Hakkeenheitin si-
jaitsee hakkurin päällä. Hydrauliikasta 

voimansa saava heitin 
lennättää hakkeen ulos 
haketorvesta lähes pölyt-
tömästi ja tarkkana suih-
kuna haketta kuljettavaan 
ajoneuvoon. Näin työsken-
tely nopeutuu entisestään, 
koska kuormanteon jälkei-
nen hakkurin ja kuljetus-
kaluston puhdistamistarve 
vähenee oleellisesti. Li-
säksi työskentely on en-
tistä miellyttävämpää.

Hakkureiden syöttö-
laitteet on myös uudis-
tettu. Alapuolen ketju-
mattokuljetin on korvattu 

huoltoystä-
vällisellä rullakuljetti-
mella ja yläpuolinen suuri 
syöttötela on muutettu 
niin, että siinä ei ole ulko-
puolisia käyttöakseleita. 
Tästä johtuen syöttökau-
kalo on sivuistaan ehyt 
ja siksi roskaa ei putoa 
hakkurin sivuille. 

Myös vastateriin ja 
seuloihin on tehty käyt-
töä ja huoltoa helpotta-
via muutoksia. Näillä ja 
muilla pienemmillä uu-

silla ratkaisuilla on jälleen saatu uudet 
erinomaiset hakkurimallit. Uusien 910 
ja 1310 ES mallien ensimmäisillä yk-
silöillä on tehty jo viime vuoden syys-
kuusta alkaen yhtäjaksoisesti pitkää 
työpäivää. Käyttäjät ovat olleet todella 
tyytyväisiä. Kova pakkastalvi on tes-
tannut uuden kaluston ja menestys 
jatkuu.

HEINOLA 910 ES
Tässä pienemmässä mallissa on hal-
kaisijaltaan 900 mm terärumpu. Syöt-
töaukon leveys on 1000 mm ja korkeus 
720 mm. Hakkuri on erittäin tehokas 

hakkuutähteen ja kokopuun hakettaja. 
HEINOLAn huippuunsa kehittyneen 
terätekniikan ansiosta hakkurilla syn-
tyy lähes 300 kuutiota tunnissa. 

 
HEINOLA 1310 ES 
Suuremmassa hakkurimallissa on 
halkaisijaltaan 1300 mm terärumpu. 
Syöttöaukon leveys on 1000 mm ja 
korkeus 750 mm. Terärummun suuren 
halkaisijan ansioista tämä hakkuri on 
lyömätön tukkipuun hakettaja ja sillä 
eivät suuremmatkaan puut jää haket-
tamatta. Kapasiteetissa päästään jopa 
400 hakekuution tuntituotokseen.

HEINOLAn uudet
MOBIILIHAKKURIT

HEInOlan tuotevalikoimaa on vuoden 
2010 aikana laajennettu puutavarakui-
vaamoilla. Näin meillä on nyt mahdolli-
suus tarjota asiakkaillemme teknologiaa 
entistä laajemmin prosessin osa-alueille. 
Kuivaamoita on periaatteessa kahta eri 
päätyyppiä, kamarikuivaamo ja kaksi-
vaiheinen kanavakuivaamo sekä näi-
den yhdistelmä HEINOLA Hybridikui-

vaamo™. Hybridikuivaamo voi toimia 
tilanteen mukaan joko kanavana tai 
kahtena kamarina. Kamarit on tarkoi-
tettu pienille sahoille ja erikoiskuiva-
ukseen alhaisiin loppukosteuksiin, kun 
taas jatkuvatoimiset kanavakuivaamot 
sopivat suurten yksikköjen tehokkaa-
seen vientikuivaukseen. Hybridikui-
vaamo on moniottelija, joka joustaa 

tarpeen mukaan.
Suunnittelutyö on laitteiden osalta 

pääosin valmis ja meillä on valmiudet 
tarjota kuivaamoita asiakkaillemme 
”avaimet käteen” toimituksena.  
HEINOLA HDC Kuivaamoautomaation 
osalta kehitystyötä jatketaan ja asiakas-
lähtöinen ratkaisu on tulossa markki-
noille kuluvan kevään aikana.

Kuivaamoiden ohjaus- ja säätöjär-
jestelmä on olennainen osa kuivauspro-
sessia. Sen toimivuus on kuivaustulok-
sen kannalta ratkaiseva ja kuivaamoilla 
työtä tekevät arvostavat järjestelmän 
selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä.  

Ensimmäiset HEINOLA Kuivaamot 
ovat parasta aikaa toimitettavana ja ne 
otetaan käyttöön syksyllä 2011.

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


