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Lappeenrantalainen 
Mustola Timber otti 
ensimmäisenä pienenä 
sahana käyttöön 
röntgentekniikan 
tammikuussa. Parannus 
tukinlajittelun 
tarkkuudessa ja 
laadussa nosti hymyn 
sahurin huulille.

Tukkimittarin uusimi-
nen oli ollut jo jonkin ai-
kaa suunnitteilla Mustola 

Timberillä, ja joitakin tunnus-
telujakin oli tehty. – Lähinnä 
ajatuksissa oli pyörinyt 3d-mit-
tarit, mutta kun Jere tuli sitten 
käymään, oli päätös röntgeniin 
investoimisesta nopeasti tehty, 
sanoo toimitusjohtaja Raine 
Koskinen. Jerellä hän tarkoit-
taa Finnos Oy:n toimitusjohta-
jaa Jere Heikkistä, joka puoles-
taan kertoi laitteiston käyttöön-
oton sujuneen suunnitelmien 
mukaisesti.

Mustola tiMberille Finnos toi-
mitti siis tukkimittarin, joka si-
sälsi kahden suuntaisen rönt-
genmittauksen sekä 3d-laser-
mittaus- ja värikamerajärjestel-
mät. Kaikki tämä on sijoitettuna 

merikontista tehdyn laatikon si-
sälle, jonka tarkka sisältö ja olo-
suhteet ovat vain Finnos Oy:n 
tiedossa.

– Aloitimme asennustyöt 
Mustola Timberillä 18.12., 
röntgenkoppi nostettiin pai-
koilleen 29.12. ja varsinainen 
tuotantokäyttö alkoi 11.1., 
Heikkinen kertaa. Hän sanoo, 
että normaalisti pelkkä tukki-
mittarin asennus hoituu neljässä 
päivässä. Mustola Timberin ta-
pauksessa lisäaikaa vei tukkipöy-
dän, linjaston, revolverikääntä-
jän ja potkaisutoimintojen logii-
kan ja sähköistyksen muutokset.

Koskisen mukaan muutama 
lisäpäivä tarvittiin, mutta pai-
nottaa sen johtuneen vanhan ja 
uuden tekniikan yhteensovitta-
misesta. Kun uusi tukkimittari 
otettiin käyttöön, huomasi ko-
kenut sahuri heti selvän eron 
vanhaan verrattuna.

– Olen varma jo lyhyen ko-
kemuksen perusteella, että 
saamme uuden mittarin avul-
la raaka-ainesäästöä jokaisesta 
käytetystä tukkikuutiometris-
tä ainakin Finnos Oy:n takaa-
maan yhden prosentin, hän sa-
noo tyytyväisenä, ja lisää, ettei 
hänellä ollut pienintäkään pel-
koa investoinnin epäonnistu-
misesta. Vuositasolla puhutaan 
isoista summista pienemmällä-
kin sahalla, mitä tuottavuuden 
lisäyksellä saadaan. 

tukinlajittelun onnistuMinen 
korostuu erityisesti, koska Mus-
tola Timberillä ei ole jakosa-
haa tai särmää käytössä. – Kun 
tukki ajetaan Veiston R200-sa-
hakoneesta läpi, on lopputuote 
valmis, yrityksen perustamisesta 
lähtien mukana ollut Koskinen 
toteaa. Tarkan latvaläpimitan 
saaminen kuoren alta, sekä tiet-
tyjen laatuun vaikuttavien teki-
jöiden karsiminen ovat hänen 
mukaan tärkeimmät tukinlajit-
telun kriteerit heille.

– Meille on tärkeää, ettei sa-
hatavarassamme ole lainkaan 
vajaasärmäisyyttä ja että yleis-
ilme on tasainen. Juuri näiden 
seikkojen vuoksi uskon, että uu-
si tukkimittari tuo meille paljon 
iloa, Koskinen sanoo. Sahatava-
ran arvo saattaa pudota jopa 75 
prosenttia, jos siitä ei saada ha-
lutunlaista.

Vuonna 1999 perustetun 
Mustola Timberin tuotannosta 
menee noin 70 prosenttia vien-
tiin pääasiassa Keski-Euroopan 
ja Pohjois-Afrikan markkinoil-
le. Suurin osa menee levyteol-
lisuuden tarpeisiin tuoreena ja 
5,1 metriä pitkänä sahatavara-
na.

Vasta viime vuonna yri-
tys investoi ensimmäiset kak-
si kamarikuivaamoa, jotka sil-
le toimitti tsekkiläinen Katres. 
Biofire Oy puolestaan toimitti 
1 mw:n lämpölaitoksen, joka 

tuottaa sahan omalla hakkeella 
kuivaamojen tarvitseman läm-
mön.

uusi tukkiMittari ei jää tämän 
vuoden ainoaksi investoinniksi. 
Tuorelajitteluun FinScan Oy:n 
toimittaa BoardMaster nova-
n skannerin ja lisäksi suunnitel-
missa on investoida vielä kaksi 
kamarikuivaamoa lisää. – Ta-
voitteenamme on kasvattaa tuo-
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◄ Mustola Timber Oy:n toimitusjohtaja 
Raine Koskinen (oik.) ja Finnos Oy:n 
toimitusjohtaja Jere Heikkinen uskovat 
yritysten pitkään ja hedelmälliseen 
yhteistyöhön. Koskinen on ollut erityisen 
tyytyväinen Finnos Oy:n avoimeen ja 
reiluun toimintatapaan.

▲ Tukkimittarin ohjelmisto pyörii 
selainpohjaisena operaattorin kopissa.

mustola timber siirtyi tukinlajittelussa röntgenaikaan

Silmiinpistävä parannus



tantoamme tasaisesti, Koskinen 
kertoo.

Heikkinen kertoo, että Fin-
nos haki kumppania, joka oli-
si valmis kehittämään toimin-
taansa. – Mustola Timberin si-
jaitseminen lähellä meitä, oli 
tietenkin erityisen mukavaa ja 
nopeuttaa vuorovaikutusta. He 
olivat ensimmäisiä, joka luotti-
vat meihin ja me puolestamme 
panostamme yhteistyöhön pal-
jon tulevaisuudessakin, Heikki-
nen vakuuttaa.

Mustola Timberin suoravii-
vainen tuotantomalli on heille 
erinomainen tuotekehityksen 
kannalta, johon kuuluu muun 
muassa tukkimittarin kehittä-
minen itse oppivaan suuntaan.

FisScanin BoardMasterin 
avulla Finnos voi jatkossa tar-

kistella, kuinka hyvin tukkimit-
tari onnistui työssään. – Kun 
yhdistetään tukkimittarin ja 
BoardMasterin tiedot ja otetaan 
se informaatio käyttöön tukki-
mittarissa, voidaan puhua itse-
oppivasta järjestelmästä, Heik-
kinen paljastaa.

Vaikka röntgeniin investoi-
minen olikin yritykselle suu-
ri panostus, näkee Koskinen se 
erittäin tärkeänä yrityksen kan-
nalta. – Tuotantolinjasta ja lop-
puasiakkaista johtuen röntge-
nillä saavutettava hyöty on eri-
tyisen suuri meille, hän päät-
tää.  ■

PeTri PuTTonen

tukkikadulla tapahtuu

▲ Finnos Oy:n toimitusjohtaja 
Jere Heikkinen kertoo, 
että nykyisiä tuotantotiloja 
parannellaan talven aikana 
toimivammiksi.

► Tukkimittarit valmistetaan 
merikonttiaihioista.

▲ Mustola Timber investoi kahteen kamarikuivaamoon ja niille 
lämpöä tuottavaan lämpölaitokseen viime vuonna. Kuivaamot toimitti 
Katres ja lämpölaitoksen Biofire Oy.

▲ Suurin osa sahatavarasta on tuorelajittelua vaille valmista asiakkaille 
lähetettäväksi, kun tukki on ajettu HewSaw R200-sahakoneen läpi. 

▲ Tukkien ja sahatavaroiden siirtäminen on ulkoistettu Kaustruck Oy:lle.

kaa soittamiselle ei ole viime ai-
koina juuri ollut.

Tuotantohallissa on käynnis-
sä useamman tukkimittarin yhtä-
aikainen asennustyö, tosin kaikki 
mittarit ovat eri vaiheissa. Mittarit 
tehdään alihankkijan toimittamiin, 
merikonteista tehtyihin aihioihin, 
jotka sisustaa ja viimeistee Finnos 
Oy. Mittarit ja kamerajärjestelmät 
testataan huolellisesti, ennen kuin 
mittarikontti lähtee asennettavak-
si asiakkaalle.

Alkaneen vuoden tärkeimmäk-
si uutuudeksi hän nostaa röntgen-
tekniikkaa käyttävän Optimizer-tu-
kinpyöritysmittarin, jonka suhteen 
yrityksellä on suuret odotukset. Li-
säksi tukkimittarista julkaistaan 
myös kevyempi, modulaarinen ver-
sio. - Jatkuva tuotekehitys on mei-
tä eteenpäin vievä voima, Heikki-
nen sanoo. ■
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Vajaat kaksi vuotta toimineen 
Finnos Oy:n alku on ollut len-

nokas, eikä vauhti näytä laantu-
van. – Tälle vuodelle on sovittu 
kahdeksan tukkimittarin asen-
nusta tähän mennessä, toimitus-
johtaja Jere Heikkinen kertoo.

Yrityksessä työskentelee tällä 
hetkellä 20 työtekijää ja edelleen 
se hakee lisää tekijöitä joukkoon-
sa. Yritys toimii Lappeenrannassa 
Tukkikadulla, jossa aikoinaan toi-
mi myös Pallon saha. Tuotanto- ja 
toimitilat ovat tällä hetkellä 1 000 
neliömetriä ja mahdollisuuksia nii-
den laajentamiselle löytyy saman 
katon alta tarvittaessa. 

Yrityksen henkilöstö on siistiä 
väkeä, ja kengätkin pitää ottaa 
pois sisäänkäynnillä. – Haluam-
me, että henkilöstö tuntee olonsa 
kotoisaksi, Heikkinen toteaa. Yri-
tyksellä on myös oma bändi, mut-
ta vokalisti Heikkisen mukaan ai-
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