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• Kilpailukykyä on rakennettava pitkällä, pitkällä 
tähtäimellä, se on kaikkien tekijöiden summa. 

• Liikeidea, tehdä tuotteita, joita asiakkaat, ostajat aidosti 
kysyvät ja haluavat, on tehtävä lisäarvoa itselle ja ostajalle. 

• Olemassa olevat puuvarat, puulajit on otettava huomioon. 

• Tukkipuun osto, korjuu, sivupuutavaralajien myynti, 
toimitus on merkittävässä roolissa! 

• Tuotantokoneiden, linjojen, automation, investoinnit 
suunniteltava pitkällä tähtäimellä, tehokkuus, työolosuhteet. 

• Investoinneissa on otettava huomioon tiedon siirto koko 
prosessissa alkaen puunhankinnasta asiakkaalle, 
loppukäyttäjälle asti. 

Kilpailukyky puutuoteteollisuudessa 



Kilpailukyky puutuoteteollisuudessa 

• Suomen sahatavaratuotanto on 310 miljoonan 
globaalista havusahatavaratuotannosta, käytöstä vain 
3,8 prosenttia. 

• On tuotettava asiakaslaatuja, asiakasdimensioita, 
asiakaspituuksia, asiakaskosteuksia, asiakaslujuuksia 
loppukäyttäjän vaatimusten mukaan. 

• Mutta on otettava huomioon metsänkuva, saatavissa 
oleva raaka-aine. 

• On jalostettava sahatavaraa vientiin, maailmalle. 
Tavoitteena on oltava jalostusarvon tuplaaminen. 
Sahatavaratuotannon tehtävänä on tuottaa oman 
jalostuksen asiakastuotteet samalla tontilla, jopa 
samassa tehtaassa, samassa rakennuksessa. 



Kilpailukyky puutuoteteollisuudessa 

• On koulutettava itse osaava henkilöstö puun ostoon, 
tuotantoon, kunnossapitoon, myyntiin. 

• On rakennettava pitkäjänteisesti firmakuvaa, 
luottamusta: 
henkilöstölle, puun myyjille, aliurakoitsijoille, kaikille 
sidosryhmille. Mutta ennenkaikkea ostajille, kymmenien 
maiden vientiasiakkaille. 



Digitalisaation merkitys 
puutuoteteollisuudessa 

• Nykyajan kannattava sahatavaratehdas on automatisoitu 
niin että sahaus-tuorelajittelu hoituu kolmella (3) 
henkilöllä, prosessimatka on noin 250 metriä. Kuivaus 
toimii automaattisesti ilman miehitystä, kuivalajittelu, 
paketointi 5 henkilöllä. Sahatavaran ja sivutuotteiden 
kulkua seurataan värikameroilla, näytöillä. 

• Sahatavarakaupat tehdään kirjallisesti sähköpostin 
välityksellä. Tuote-erittelyt siirtyvät toiminnanohjaus-
järjestelmään, jossa luodaan aikataulutettu 
tuotantosuunnitelma, toimitusaikasuunnitelma. 

• Pyöreän puun osto, tarjoukset, kaupat tehdään myös 
sähköpostin kautta, mutta virallinen puukauppakirja on 
vielä paperilla allekirjoitettuna. 



Digitalisaation merkitys 
puutuoteteollisuudessa 

• Puunkorjuuohjeet, aptit lähtevät myös sähköpostilla 
motomiehille, samoin kuljetusohjeet autoyrittäjille. 

• Puun vastaanotto sahoilla, tehtailla on aikataulutettu, 
vastaanotto ”vatti” kuormakirja lähtee mitta-, määrä- ja 
laatutietoineen myös sähköpostilla autoyrittäjälle ja 
puunmyyjäfirmalle reaaliajassa. 

• Sahausasetteisiin läpimitan, pituuden, laadun, 
lujuuslaadun mukaan 3D+ röntgenmittarilla lajiteltu 
tukki siirtyy automaattisesti sahan tukkivarastoon, josta 
sahan, kuorimon 3D-tukkimittari vähentää sahatut 
tukit. 

 



Digitalisaation merkitys 
puutuoteteollisuudessa 

• Sahausprosessista syntyvät laudat, lankut kuvataan, 
laadutetaan värikameratietokonelaitteilla ja valmistuneet 
saheet kirjautuvat sahatavaravälivarastoon. Kuivauksen 
jälkeen tehdään lopullinen laatu- ja lujuuslajittelu 
värikamerakonenäkö-laitteilla. Valmiit kuljetuspaketit 
kirjautuvat automaattisesti varasto-ohjelmaan. 

• Sahatavan lähetys-, laivausasiakirjat, laskut valmistuvat 
myyntiasiakirjojen järjestelmistä ja lähtevät esim. Japaniin 
ostajalle sähköisessä muodossa reaaliajassa. 

• Kaikki liiketoiminnan seurantaraportit, kustannusraportit, 
kirjanpidot ym. löytyvät päätteeltä, toki paperitulosteita voi 
ottaa. 

• Käytössä on sisäistä tiedonsiirtoverkkoa, langatonta 
tiedonsiirtoa, laajakaistayhteyksiä ym. 

• Lippu-lappu –aikakausi on jäämässä historiaan. 



 Kiitos mielenkiinnosta. 
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