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HEINOLAN Sahakoneilla on siirrytty uuteen 
aikakauteen. Jan Räsänen aloitti toimitusjoh-
tajana Kari Kiiskisen jälkeen. Yli 30 vuotta ta-
lossa ollut ja 10 viimeisintä vuotta toimitusjoh-
tajan tehtävää hoitanut Kiiskinen jää eläkkeelle 
syksyllä 2019, johon asti hän toimii johdon neu-
vonantajana. Syksyn jälkeen hän jatkaa yhtiön 
hallituksessa, omistajien toiveen mukaisesti. 

”Ikää tulee ja kello juoksee. Olen ilmaissut 
yhtiön johdolle haluni jäädä eläkkeelle tämän 
vuoden aikana. Johdon toiveesta toimin syk-
syyn asti Janin apuna siirtymävaiheessa. Muu-
tos tehdään hallitusti, mikä on kaikkien etu. 
Pääsemme luottavaisin mielin tekemään vah-
dinvaihtoa yrityksessä”, Kiiskinen kertoo.

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Jan Rä-
sänen on toiminut aiemmin mekaanisen metsä-
teollisuuden palveluksessa, joista viimeisimpänä 
tehtaanjohtajana Metsä Woodilla. Heinolan Sa-
hakoneille Räsänen tuli vuonna 2014. Toimitus-
johtajan tehtävään hän siirtyi projektiosaston 
johtajan tehtävistä.

”Oli hienoa aloittaa uudessa tehtävässä 
hyvin hoidetussa talossa. Kari on tehnyt hyvää 
työtä yhtiön johdossa. Haluamme palvella asi-
akkaitamme samalla asiantuntemuksella ja in-
tensiteetillä kuin tähänkin asti”, Räsänen sanoo.

”ISOT SAAPPAAT TÄYTETTÄVÄNÄ”
Viestikapulan siirtämisen yhteydessä oli hyvä 
kysyä itse päähenkilöiltä, millaisia ominaisuuk-
sia he näkevät toisissaan. Uusi toimitusjohtaja 
Jan Räsänen kuvailee edeltäjäänsä hyvin posi-
tiiviseen sävyyn.

”Karilla on ollut hieno ja pitkä ura monissa 
tehtävissä. Minulle jää isot saappaat täytettä-

väksi. Kari on miellyttävä ja esiintymistaitoinen 
ihminen, joka on aina tullut hyvin toimeen asi-
akkaiden kanssa. Laaja-alainen näkemys koko 
alasta on mahdollistanut menestyksekkään uran 
toimitusjohtajana”, Räsänen sanoo.

”KYLMÄPÄISTÄ RAIKKAUTTA 
JA OSAAMISTA”
Entä toisin päin? Millä tavoin vuosikymme-
nen ajan yhtiötä johtanut Kari Kiiskinen näkee 
seuraajansa? Kaikesta päätellen vahdinvaihto 
tapahtuu luottavaisin mielin.

”Janista saamme taloon toimitusjohtajan, 
joka on yhdistelmä nuoruuden intoa ja vahvaa 
osaamista, myös asiakasrajapinnasta. Olemme 
tehneet Janin kanssa paljon yhteistyötä tässä 
vuosien mittaan. Jan pystyy tekemään raikkaita 
ja kylmäpäisiä päätöksiä, sopivan objektiivisella 
suhtautumisella asioihin”, Kiiskinen kuvailee 
seuraajaansa.

Toimitusjohtaja vaihtuu. Jokainen johtaja 
on omanlaisensa yksilö, ja tapa johtaa sen mu-
kaan omanlaisensa. Siitä huolimatta yksi asia ei 
Heinolassa muutu. Sekä Kiiskinen että Räsänen 
korostavat kilvan tiimityön merkitystä Heinolan 
Sahakoneiden johtamisessa.

”Johtaminen on meillä tiimityötä, ja osaa-
jista kiinni pitäminen on ehdoton avainasia. Il-
man ammattitaitoisia osaajia emme pystyisi py-
symään vuodesta toiseen siellä missä olemme, 
eli alan edelläkävijänä”, Kiiskinen sanoo. 

Kari Kiiskiselle myönnettiin 27.3. Keskus-
kauppakamarin kultainen elämäntyömerkki tun-
nustuksena vuosien ansiokkaasta työstä suoma-
laisen elinkeinoelämän hyväksi. 

TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUI

JAN JATKAA 
KARIN TYÖTÄ

VALMIS-
TAUDUMME
TULEVAAN –
asiakkaidemme

parhaaksi

SAHALINJOJEN kysyntä on tällä hetkellä 
hyvällä tasolla. HEINOLAn linjatoimituksia 
tehdään parhaillaan ympäri maailmaa. Markki-
noiden kysyntään meidän on pystyttävä vas-
taamaan osaamisellamme. Siksi kehitämmekin 
tuotteitamme yhä paremmiksi joka päivä.

Kehitystyön pääkohteena meillä on tällä 
hetkellä tuotevakiointi. Pyrimme siihen, että 
pystymme tarjoamaan kaikille asiakkaillemme 
mahdollisimman vakioidun peruslaitteiston, 
jota sitten räätälöidään asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti. Vakioinnilla säästämme aikaa ja 
rahaa, mikä näkyy asiakkaillamme lopulta vii-
van alla.

Sen sijaan työvoimaa ei voi eikä pidä va-
kioida. Meillä on meneillään henkilöstömme 
osalta aktiivinen sukupolvenvaihdosprosessi, 
jonka osana itsekin olen. Aloitin toimitusjohta-
jana Kari Kiiskisen upean uran jälkeen ja pyrin 
omalla tavallani jatkamaan Karin tekemää 
työtä. Sukupolvenvaihdos on vahvasti käyn-
nissä HEINOLAssa. Olemme saaneet vahvoja 
osaajia taloon ja samaan pyrimme jatkossakin. 
Osaaminen on tärkein voimavaramme.

Osaamisella, tuotevakioinneilla ja -kehityk-
sellä pyrimmekin vastaamaan asiakkaidemme 
investointitarpeisiin, joita varmasti riittää lä-
hivuosina. Niin sanotun investointivelan paik-
kaus kun tulee alalla ajankohtaiseksi lähivuo-
sina joka tapauksessa.

Yksi tärkeä osa liiketoimintaamme ovat 
palvelut asiakkaidemme bisneksen tueksi. Pal-
veluiden osuus tuleekin varmasti kasvamaan 
jatkuvasti tulevaisuudessa. Muoto ja sisältö 
vaihtelevat, mutta kysyntä ja myös tarjonta 
kasvavat. Palveluilla on suora yhteys toimin-
nan luotettavuuteen. Laitteiden ja toimintojen 
luotettavuus parantaa asiakkaidemme liiketoi-
minnan tuottavuutta.

Automaation ja IOT-roolin kasvattaminen 
erilaisten testitoteutusten muodossa ovat osa 
tätä palveluketjua ja yhä tuottavampaa ja te-
hokkaampaa liiketoimintaa asiakkaillemme. 

JA
N

 R
Ä

S
Ä

N
E
N

 
to

im
it

us
jo

ht
aj

a



2 HEINOLA news | 1 / 2019

SAHALINJAT • SÄRMÄYS • LAJITTELULAITOKSET • KUIVAAMOT • HAKKURIT • AUTOMAATIO • HEINOLA CARE

HEINOLA SAHALINJAT

TÄYSPROFILOIVA
SAHALINJA 
VENÄJÄLLE

HEINOLA on tekemässä täysprofi loivaa saha-
linjaa Vostok Resursille Venäjälle. Toimitettava 
sahalinja on osa isompaa kokonaisen sahalaitok-
sen toimitusta. Uuden laitoksen päätoimittajana 
on HEINOLAn sisaryhtiö Hekotek. Uusi sahalaitos 
sisältää tukkilajittelun, sahaansyötön, sahalinjan, 
alasahan laitteet sekä tuorelajittelu- ja rimoitus-
laitoksen. HEINOLA sahalinjaa lukuun ottamatta 
kaikki muut laitososat toimittaa Hekotek.

HEINOLA sahalinja on täysprofi loiva sahalinja, 
joka on varustettu 3D-tukkimittarilla ja automaat-
tisella tukin pyörityksellä. Pääkoneina ovat vankat 
pelkkahakkurit, kaksiakseliset sähköservoilla oh-
jatut pyörösahat ja vaakasaha linjan viimeisenä 
koneena. Pelkkahakkurien teräpäät ovat kukin va-
rustettu suuria sahausnopeuksia varten kahdek-
salla haketusterällä. Haketusterät ovat uudessa 
ratkaisussa lyhyitä teriä, joita voidaan sijoittaa 
kaikkiin teräpaikkoihin hakkurin molemmille puo-
lille. Ykkösvaiheen sahalla voidaan sahata neljällä 

servosäädetyllä terällä neljä sivulautaa. Jakovai-
heen sahassa on kuusi yksilöllisesti aseteltavaa 
sahanterää, joilla saadaan sahattua seitsemän sa-
hatavarakappaletta. 

Sivulaudat profi loidaan ykkösvaiheessa suo-
raan tukin kylkeen ja kakkosvaiheessa pelkkamit-
tarin ohjaamina pelkkaan. Mittauksen perusteella 
kaikki sivulaudat optimoidaan yksilöllisesti toisis-
taan riippumatta. Näin saadaan sivulaudat tuotet-
tua maksimisaannolla kaikissa vaiheissa. 

Sivulautoja on mahdollisuus tuottaa molem-
missa sahausvaiheissa kaksi lautaa tukin mo-
lemmilta puolilta. Sivulautoja voidaan profi loida 
molemmissa vaiheissa paksuuksille 16–40 mm. 
Sivulautojen kaikki pinnat syntyvät sahanterän sa-
haamina eikä haketettua pintaa jää lopputuottee-
seen missään vaiheessa. 

Sahalinja on varustettu suuritehoisilla mootto-
reilla teollista sahaamista varten. Sahalinjan kyt-
kentäteho on yhteensä noin 3 500 kW. 

Linja on nykyaikainen moderni suurnopeus-
linja. Linjalla sahataan havutukkeja 120 mm koko-
luokasta aina 350 mm kokoluokkaan asti. Linjan 
kokonaiskapasiteetti tulee aluksi olemaan noin 
250 000 m3 valmista sahatavaraa vuodessa. Linjaa 
ohjaa yksi operaattori, jonka apuna on nykyaikai-
nen ohjausautomaatio. HEINOLA automaation 
linjaan tekee HEINOLAn Venäläinen kumppani 
Avtomatika Vektor. Linjassa on yhteensä noin 70 
servoa ohjaamassa terien ja koneiden liikkeitä 
jokaiselle tukille suurilla sahausnopeuksilla yksi-
löllisesti.

MISSÄ VAIHEESSA OLLAAN NYT 
Sahalinja suunniteltiin jo keväällä 2018. Sen jäl-
keen alkoi valmistus, jota tehtiin loppuvuoden 
2018 ajan. Tätä kirjoitettaessa huhtikuussa 2019 
ovat laitteiden kokoonpanot valmistuneet, koe-
käytöt Heinolassa Suomessa suoritettu ja lähe-
tykset tilaajan tehtaalle 
Venäjälle suoritettu. 
Asennusten on tarkoi-
tus tapahtua kuluvan 
kesän aikana ja tuotan-
toon uusi linja pää-
see alkukesällä 2019. 
Kerromme lisää linjan 
tilanteesta jatkossa, kun 
työt asennustyömaalla 
edistyvät. 

KONSTANTIN 
KOLOTUSHKIN

Kuvituskuva toimitettavasta linjasta.
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SYKSYN lopulla uuden sahalaitoksen 
asennukset japanilaisen asiakkaamme 
Matsumoto Lumberin työmaalla, Kuma-
moton prefektuurissa saatettiin pää-
tökseen. Mittava uudisprojekti sisäl-
tää HEINOLA sahalinjan, japanilaisen 
ENO:n toimittaman tukkien lajittelu- ja 
kuorimolaitoksen, Springerin toimitta-
man sahaansyötön, sekä neljä kappaletta 
japanilaisen Suzukon toimittamia tuore-
lajittelulinjoja.  

Vuoden alussa eri laitososissa siirryt-
tiin koekäyttö- ja koulutusvaiheeseen, ja 
tämä vaihe alkaa olla nyt loppusuoralla.  

Tällä hetkellä uusi sahalaitos käyttää 
raaka-aineenaan pelkästään paikallista 
sugi-puulajia, ja tuotettu sahatavara me-
nee täysin japanilaisen rakennusteolli-
suuden käyttöön.  

Sahattaessa alueen metsistä saatavia 
tukkeja on linjan kapasiteetti noin 50 m3

valmista sahatavaraa tunnissa.
Kuten moni muukin nopeakasvui-

nen puulaji, japanin vuoristossa kasva-
neet sugi-tukit pitävät usein sisällään 
jännityksiä ts. ”lylyä”. Tähän haastee-
seen osattiinkin jo varautua etukäteen ja 
toistaiseksi ylipääsemättömiä ongelmia 

tämän suhteen ei ole ollut. Sahauksen 
sivutuotteista kuori ja puru menevät 
bioenergialaitokselle, jossa sähköntuo-
tannolla on merkittävä osuus. Hake 
puolestaan ohjautuu paikallisen sellu- ja 
paperiteollisuuden tarpeisiin.

Tilaaja piti ehdottoman tärkeänä sa-
hata meille vieraammasta raaka-aineesta 
ja sille luontaisesti käyristä tukeista  
perinteisten sahatavaroiden lisäksi eh-
dottomasti suoria hyväpintaisia par-
ruja Japanilaisen rakennusteollisuuden 
tarpeisiin. Tässäkin tehtävässä onnis-
tuimme erinomaisesti. 

HEINOLA SAHALINJAT

TÄYSPROFILOIVAN 
SAHALINJAN KÄYTTÖÖNOTTO

JAPANISSA ETENEE 

HEINOLA 250 sahalinjan käyttöliittymän prosessinäyttö tukkitiedoilla. HEINOLA 250 sahalinjan käyttöliittymän näyttö, aktiivinen käyräsahaus.

JUHA ROPILO
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COMBIMILL REOPALU OÜ:LLE TOIMITETTU
UUSI KANAVAKUIVAAMO TUOTANNOSSA

UUSI 2-vaiheinen HFB-kanava on varustettu lämmöntalteenot-
toyksiköllä. Kanavakuivaamo rakennettiin kiinni olemassa oleviin 
ruostumattomiin kanavakuivaamoihin. Näin pystyttiin hyödyntä-
mään yksi väliseinä, säästettiin sahan aluetta, säästetään käytös-
sä energiaa ja asennukset olivat nopeampia. HEINOLAn uuteen 
edistykselliseen kuivaamoautomatiikkaan liitettiin myös entiset 
kolme 2-vaiheista kanavakuivaamoa. Uuden HFB-kanavakui-
vaamon tuoma lisäkapasiteetti on noin 35 000 m3 vuodessa. 
Uusi kanavakuivaamo käynnistettiin viikolla 10, 2019. 

HEINOLA on käynnistänyt Stalowa Wo-
lassa Puolassa kaksi uutta täysautomaatt-
tista HFB-kanavakuivaamoa helmikuussa 
2019. Edellinen kahden HFB-kanavan 
toimitus oli vuonna 2015 ja ruotsalaisen 
huonekaluvalmistajan tuotantolaitos on 
ollut erittäin tyytyväinen HEINOLAn ka-
pasiteettiin, kuivauslaatuun ja tekniseen 
tukeen. 

HEINOLAn kuivaamoautomatiikan 
erityisominaisuudet ja helppokäyttöisyys 
olivat ratkaisevia tekijöitä uusien kanavien 

toimittajan valinnassa. Uusi automatiikka 
sisältää edistyksellisen kuormakartan ja 
automaattisen dimensiovaihto-ohjelman. 
Automatiikan näytöllä on jokaisella kuor-
malla seuraavat tiedot: pakettinumero, di-
mensio, kuivauskaava, tuloajankohta ulos 
kuivaamosta. Sisäänrakennettu kuorma-
kartta auttaa tuotannonsuunnittelussa ja 
varastokirjanpidossa. Uusien kanavakui-
vaamojen tuoma lisäkapasiteetti on noin 
60 000 m3 vuodessa kuivattaessa 50 mm 
mäntylankkua 9 % loppukosteuteen. 

HEINOLA KUIVAAMOT

STALOWA WOLASSA NELJÄ
KANAVAKUIVAAMOA

TUOTANNOSSA

• Ruostumaton rakennus koostuu 
itsekantavista leveistä elemen-
teistä, säästetään asennusaikaa 
ja 50 % vähemmän mahdollisia 
vuoto-kohtia. 

• Ruostumaton teräs on austeniit-
tisferriittinen, EN1.4307, kestää 
hyvin aggressiivisessa kuivausil-
massa. 

• Patterien lamellipaksuus on 
0,4 mm, ja ne voidaan pestä kor-
keapainepesurilla. 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 on  
sijoitettu poistokanavan ulko- 
puolelle. Se on sekä helppo  
huoltaa että pitkäikäinen. 

• Kaikki huolto- ja kunnossapito-
toimenpiteet voidaan suorittaa 
kuivaamon vintin kautta: painimi-
en sylinterit, märkäanturialtaat, 
moottorien rasvaus, patterien 
ilmastukset yms. 

• Kuormansiirron moottorit kuivaa-
mon ulkopuolella. 

• HEINOLA kuivaamoautomatiikka 
on helppokäyttöinen ja varus-
tettu turvallisuusominaisuuksilla. 
Hyväksytty ruotsalaisen huoneka-
luvalmistajan tuotantolaitoksiin 
monissa projekteissa.

• HEINOLA kuivaamoautomatiikka 
sisältää integroituna edistykselliset 
sahatavaran simulointityökalut, 
sekä kamari- että kanavakuivaa-
moille, ja niillä voidaan optimoida 
kuivattavan sahatavaran sisäisen 
kosteuden siirtyminen, kutistumi-
nen ja kuivausjännitykset.

• HEINOLA Kuivaamoautoma-
tiikkaan on sisäänrakennettu 
kuormakartta-järjestelmä sisältäen 
kuormakohtaisesti pakettinume-
ron, puulajin, dimension, kuivaus-
kaavan ja valmistumisajankohdan 
ulos kuivaamosta.

HEINOLA
KUIVAAMOJEN
ERITYISPIIRTEET

Asiakaslähtöinen
tekninen tuki

Ylivoimainen
kuivauslaatu

Turvallisuus-
ominaisuudet

Energiapihi
kuivaamoautomatiikka
simulaattorilla
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ENNAKOIVA kunnossapito ja varaosat ovat 
elintärkeitä sahan luotettavuuden ja toimivuu-
den kannalta. Koneiden korjaaminen ja varaston-
pitäminen on kallista, mutta toisaalta sahalinjan 
seisominen riittämättömän huollon tai varaosa-
puutteiden takia voi koitua vieläkin kalliimmaksi. 
Ennakoivalla huollolla minimoidaan mahdolliset 
koneiden rikkoutumiset ja varmistetaan tarvitta-
vien varaosien saatavuus.

Ennakoivan huollon tehtävä on pitää laitteet 
jatkuvasti käyttökunnossa. On kustannustehok-
kaampaa tehdä ennakkohuoltoa kuin laitteisiin 
tehtäviä korjauksia. Kunnossapitopalvelut eivät 
ole sahoille vain kustannuserä, vaan tärkeä osa 
tuotantoketjua, jolla varmistetaan laadukas loppu-
tuote ja häiriötön tuotanto.

Kunnossapito jaetaan kahteen alaryhmään: 
häiriökorjaukset ja suunniteltu kunnossapito. 
Jälkimmäisessä on oleellista pystyä ohjaamaan 
kunnossapitotöitä ja seisokkisuunnittelua. Suun-
nittelussa on hyvä olla hyödynnettävänä myös 
dokumentteja, kuten kunnonvalvontaraportit ja 
huoltohistoria. Raportit toimivat apuna myös tu-
levien projektien ja investointien suunnittelussa. 
Ennakoivan kunnossapidon suunnittelulla voidaan 
välttyä yllättäviltä vikaantumisilta ja tätä kautta 
tuotannon pysähdyksiltä. Oikeanlaisilla dokumen-
teilla ja analyyseillä on arvokas merkitys kunnos-
sapidon laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen 
toteuttamiseen. 

YLLÄTÄ VIAT, ENNEN KUIN 
NE YLLÄTTÄVÄT SINUT
Ennakoivan kunnossapidon pääasiallinen tavoite 
on havaita alkavat viat ennen kuin ne pääsevät 
yllättämään. Siksi ennakoivaa kunnossapitoa on 
hyvä suunnitella ja toteuttaa ennalta määritetyn 
vuosikellon suunnitelman mukaisesti. Vuosikellon 
on hyvä pitää sisällään muun muassa linjauksia, 
silmämääräisiä tarkastuksia, automaatiohuoltoa 
ja kalibrointeja. Nämä palvelut tukevat jatkuvaa 
tuotannon tehostamista ja häiriöaikojen lyhentä-
mistä.

Kunnossapito on sidoksissa vuosihuoltoihin ja 
suunniteltuihin vuosiseisokkeihin. Jotta huolloista 
saadaan täysi hyöty irti, on vuosikello laadittava 
aina tuotantolaitoskohtaisesti yhdessä tuotannon 
suunnittelun ja kunnossapidon kanssa. Osana 
kunnossapitoa huollon on tärkeää ottaa huomi-
oon myös tuotannon kehittäminen ja ratkaisut 
mahdollisiin pieninvestointeihin. Nykyään myös 
entistä merkittävimmässä osassa on työturval-
lisuus- ja ympäristöasiat. Tarkastuksissa täytyy 
ottaa myös nämä näkökohdat huomioon ja pyrkiä 
edesauttamaan, ettei mahdollisia työtapaturmia ja 
ympäristövahinkoja syntyisi. 

MITÄ TEHDÄ ITSE, 
MITÄ OSTAA ULKOPUOLELTA?
Ennakoivaa kunnossapitoa suunnitellessa aluksi 
kannattaa määritellään asiat, jolla vuosikelloa läh-

detään suunnittelemaan. Mitkä ovat toimin-
nallisesti merkittäviä huoltokohteita? Millaisia 
suunnitelmia pitäisi tehdä vikaantumisen eh-
käisemiseksi? Mitä yrityksen on järkevää tehdä 
itse? Mitä ehkä kannattaisi ostaa ulkopuoliselta 
asiantuntijakumppanilta? Ulkopuoliset palvelut 
on hyvä kohdentaa laitoksen kriittisimpiin koh-
teisiin. Kriittisyyttä kartoittaessa käydään lävitse 
laitteiden huoltohistoria ja vikaantuminen. Sa-
malla määritetään laitoksen oman kunnossapi-
don tehtävät. Vuosikelloa suunniteltaessa voidaan 
määritteinä käyttää muun muassa käyttötunteja 
sekä vuodenaikojen vaihtumista (puun jäätymi-
sen ja sulamisen vaikutukset sahaamiseen). Näillä 
muuttujilla pystytään määrittämään, että kunnos-
sapito on oikea-aikaista ja yli- ja alihuoltaminen 
minimoidaan. 

Kun saatua tietoa kerätään systemaattisesti, 
alkaa laitteista kertyä elintärkeää dataa ajan 
myötä. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ar-
vioimalla, kauanko mikäkin osa kestää, mikä on 
korjausaika ja korjaamisen kustannus. Samaista 
tietoa analysoimalla voidaan hyödyntää tulevai-
suuden kunnossapidon tarpeiden kartoitukseen. 
Kun esimerkiksi särmä vaatii huoltoa säännöllisin 
väliajoin, voidaan tätä tietoa käyttää vuosikellon 
suunnittelussa.

Jotta ulkopuolisesta asiantuntijapalvelusta 
saa parhaan mahdol-
lisen hyödyn, vaatii 
se sitoutumista myös 
tuotannon ja kunnos-
sapidon henkilökun-
nalta. Yhteistyöllä ja 
sovitun huolto-ohjel-
man noudattaminen 
antaa parhaan hyödyn 
asiakkaalle ja tuotta-
vuudessa saavutetaan 
parannuksia. 

HEINOLA CARE

ENNAKOINTI 
NÄKYY VIIVAN ALLA

KIMMO HALTTUNEN
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11.–13.9
BRATSK

27.–31.5
HANNOVER

23.–25.5
KHABAROVSK

3.–6.9
KRASNOYARSK

4.–6.9
JYVÄSKYLÄ

22.–25.10
MINSK

3.–6.12
MOSKOVA

HEINOLAN
SAHAKONEET
messuilla 2019

HEINOLA AUTOMAATIO

JATKUVAA 
KEHITYSTYÖTÄ

MAAILMA muuttuu, samoin sahalinjojen vaatimuk-
set. Kehitämmekin HEINOLA Sahalinjojen automaa-
tiota jatkuvasti. Tässä listaus muutamista toiminnan 
tekijöistä, jotka kuvaavat meneillään olevaa ja jo saavu-
tettua uudistusta:

• Uudistetut käyttöliittymät ovat jo olemassa sahalin-
joissamme. Uudet liittymät ovat tulossa myös sär-
miin sekä lajittelulaitoksiin. Suunnittelussa mukana 
on myös uudistetut työkalut ja liitynnöille yhteinen 
OPC UA -raja-pinta. Uudet liittymät ovat tuoneet 
selkeyttä, käytettävyyttä ja havainnollisuutta.

• Ohjelmistovakioissa ja versionhallinnassa olemme 
loppusuoralla. Tämä uudistus säästää asiakkai-
demme kustannuksia ylläpitovaiheessa ja vähentää 
tunteja suunnitteluvaiheessa. Ohjelmamuutosten 
helppous näkyy jo nyt suorituksessa.

• Sahalinjoissamme on käytössä viimeisimmät aktii-
viset ja passiiviset ajomoodit suora- ja käyräsahauk-

sessa sekä pitkälle kehitetty puunkulun seuranta 
HEINOLAn ominaisuutena Siemensin alustat: 
VxWorks on teollisuustietokoneessa laskentaa ja 
optimointia varten sekä S7 1500 ja TIA Portal pro-
sessinohjaukseen. Profi net-kenttäväylä on mukana 
toimituksissa.

• Ylätasolla ajettavat servojen säätöpiirit kaikissa lai-
tososissa, joiden avulla ohjaimet, keskukset ja asen-
nukset voidaan poistaa kannattavuussyistä.

• Projekteja tehdään kansainvälisesti, joten hallittu 
etäyhteys kenttälaitetasolle saakka on tätä päivää.

• Verkostoituminen on jo pitkään ollut toimintamme 
avainsana, kun automaation modernisoinnit ja ali-
hankinnan johtaminen kotimaassa ja kansainväli-
sesti tuovat oman haasteensa toimituksiin. 

• Vuonna 2019 selvitämme ennakoivan huollon ja 
oppivan automaation mahdollisuutta toimintamme 
jatkuvaksi parantamiseksi. 

TIMO JUNTUNEN

Monipuoliset
ohjelmistot

Turvallisuus

Reaaliaikainen, 
luotettava 
käyttöjärjestelmä

Liitännät 
ERP-järjestelmiin 
valmiina

LAJITTELULAITOKSEN KUORMITUS-
POHJAINEN NOPEUSSÄÄTÖ

HEINOLA automaatiossa on kehitetty energiaa ja meka-
niikkaa säästävä älykäs prosessin nopeusohjaus. Automaa-
tiojärjestelmät havainnoivat eri laitososien ja linjojen tilaa ja 
säätävät nopeuden siten, että laitokset toimivat kuhunkin 
tilanteeseen sopivalla nopeudella. Tämä toiminto ei näy 
käyttäjälle muutoin kuin energian ja mekaniikan kulumisen 
vähentymisenä.

Tavallisesti laitos tai linja käynnistetään vakionopeudella, 
joka säilyy samana tuotanto-erän tai vuoron aikana.

Kun laitokselle tai linjalle ei tule ajettavaa tavaraa, nopeus 
tiputetaan automaattisesti energiansäästönopeudella ja 
palautetaan asetetulle nopeudelle kun linjalla on käsiteltävää 
tavaraa. 
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HEINOLA LAJITTELULAITOKSET

IISVEDEN METSÄLLE  
TUORELAJITTELU- 

JA RIMOITUSLAITOS

HEINOLAN Sahakoneet Oy ja AS Hekotek toimit-
tavat yhteistyössä Iisveden Metsä Oy:lle tuorela-
jittelu- ja rimoituslaitoksen. Iisveden Metsä Oy on 
toiminut vuodesta 1924 alkaen, ja uusi investointi 
osoittaa vahvaa uskoa sahauksen tulevaisuuteen 
Iisvedellä.

Laitos lisää valmistuessaan Iisveden Metsän 
sahatavaran lajittelukapasiteettia huomattavasti 
verrattuna nykyiseen kombilaitokseen, joka siirtyy 
uudistuksen jälkeen lajittelemaan kuivaa sahata-
varaa. Sahalinjalle jää myös mahdollisuus ohjata 
tuore sahatavara jakoluukun kautta kombilaitok-
selle, jos halutaan paketoida tuore sahatavara ko-

vaan pakettiin.
Uudessa laitoksessa on FinScan-laadutus-

järjestelmä, 20 lokeroa ja lajittelukuljettimena on 
laahaava kuljetin. Rimoituksessa on mahdollista 
käyttää kahtatoista rimaa, ja kuormalava on varus-
tettu apuhissillä kuormanvaihtoajan minimoimi-
seksi. Rimankäsittelyssä on varauduttu suurella 
puskurilla, ettei rimoja tarvitse ajaa ulos. Riman-
käsittelyyn tuleekin kaksitasoinen, 50 metriä pitkä 
rimavarastokuljetin, johon ajetaan kombilaitok-
selle paketoitavaksi tulevien rimakuormien rimat. 
Toimitukseen sisältyy myös HEINOLAn rumpu-
hakkuri ja pölynpoistojärjestelmä, jolla hoidetaan 

sekä uuden että vanhan linjan pölynpoisto. Linjan 
sähköistyksen ja automaation toimittaa Hekotek. 

Linjan mekaani-
set asennukset ovat 
loppusuoralla, ja lin-
jan alkupään positi-
oiden koepyöritykset 
ovat alkaneet. Kevään 
edetessä etenee myös 
laitoksen käyttöönotto 
kohti täyttä tuotan-
toa. 

Tehokas kaikilla 
nopeuksilla

Hellävarainen
käsittely

VEIJO MALMI

Tarkka kaikilla
katkaisumitoilla

Ryhdikkäät 
paketit
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HEINOLAN kiinteät rumpuhakkuri-
mallit ovat tuottaneet sahojen sivu-
tuotteista laadukasta selluhaketta jo 
vuosikymmenien ajan. Myös kerto-
puu- ja vaneritehtaiden tarpeisiin on 
toimitettu omat HEINOLA-hakkuri-
mallinsa. Hakkurivalikoimamme si-
sältää eri kokoisia ja mallisia hakku-

reita, joissa terärummun halkaisijat 
ovat 500–1 300 millimetriä. Terärum-
mun halkaisijan ohella eri hakkuri-
mallit eroavat toisistaan terämäärän, 
leveyden ja syöttölaitteen osalta.

Hakkureita on matkan varrella 
tuotekehitetty entistä paremmiksi 
asiakkaiden palautteen perusteella. 

Tällä hetkellä on menossa kiinteiden 
mallien kehitystyö, jossa hakkurit 
moduloidaan valmistusta ajatellen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa 
saman kokoluokan hakkuriin voi-
daan liittää erilaisia syöttölaitteita. 
Tällöin vasta tilausvaiheessa sama 
perushakkuri voidaan varustaa asi-

akkaan haluamalla syöttölaitteella. 
Tähän asti hakkuriosa on valmis-

tettu yhdessä syöttölaitteen kanssa, 
eivätkä eri syöttölaitetyypit ole olleet 
keskenään vaihtokelpoisia. Jatkossa 
asiakas voi raaka-aineen muuttuessa 
tilata käytettyyn hakkuriinsa uuden 
erilaisen syöttölaitteen. 

HEINOLA HAKKURIT

MODUULIAJATTELU 
KIINTEISIIN 

HAKKURIMALLEIHIN

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

KIMMO HALTTUNEN nimettiin 
HEINOLA Care -liiketoiminnan esimieheksi 
ja myyntipäälliköksi marraskuussa 2018. 
Hän on koulutukseltaan maatalous-
teknikko ja työskennellyt muun muassa 
Betamet Oy:llä 17 vuotta, joista asennus-
päällikkönä 10 vuoden ajan.

MARKO KAUKONEN nimettiin 
kuivaamoliiketoiminnan tuotepäälliköksi  
tammikuussa 2019. Kaukonen on 
koulutukseltaan energiatekniikan insinööri 
ja työskennellyt aiemmin muun muassa 
Oilonilla, Högforsilla ja Olkiluodon 
ydinvoimalassa erilaisissa energiatekniikan 
asiantuntijatehtävissä.

KIMMO KOSKINEN nimettiin 
automaatioinsinööriksi joulukuussa 
2018. Hänen vastuualueenaan on 
sahakuivaamojen logiikkasuunnittelu. 
Koskinen on koulutukseltaan koneja 
ohjelmistotekniikan AMK-insinööri 
ja on työskennellyt aikaisemmin muun 
muassa Andritzilla ja Lahti Precisionilla.

VEIJO MALMI nimettiin kotimaan 
myyntipäälliköksi ja lajittelulaitosten 
tuotepäälliköksi tammikuussa 2019. 
Malmi on koulutukseltaan sähkövoima-
tekniikan insinööri ja työskennellyt 
Sahakoneiden palveluksessa eri 
tehtävissä lähes 20 vuoden ajan.

MARKKU PYNNÖNEN nimettiin 
hankintatoimen esimieheksi joulukuussa 
2018. Pynnönen on koulutukseltaan 
konetekniikan insinööri. Hän on työskennellyt 
viimeisimmät 15 vuotta kaivoslaite- ja 
maanrakennuslaiteyritysten palveluksessa, 
hankinnan ja tuotannon tehtävissä. 

NIMITYSUUTISIA
HEINOLAsta

MATTI TAKATALO


