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Keitele Group taustat 1/2 

• Vuonna 1981 perustettu vakavarainen perheyhtiö 

• Omistajat Matti, Mikko ja Ilkka Kylävainio 

• Perustaja ja hall. pj. teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio 

• Liikevaihto vuonna 2013e 135MEur, 2015  171 Meur 

• Henkilöstö: 325hlöä,   2015  430 hlöä  

– Ei lomautuksia / irtisanomisia yhtiön koko historian aikana 

– Välillinen työllistämisvaikutus 1000hlöä 

• Suomen toiseksi suurin yksityinen sahayhtiö,  
kapasiteetti 2013,  450.000m3/vuosi 
kapasiteetti 2016,  700.000 m3/vuosi 

• Sahatavaran valmistuksen lisäksi merkittävä jatkojalostaja 

– Suomen suurin liimapuun valmistaja 

– Höylätavaraa, sormijatkettua, aihioitua tavaraa  

• Merkittävä maakunnallinen biopolttoaineiden toimittaja, 
toimitukset konsernin ulkopuolelle 500GWh/v polttojakeita 
(metsähake, kuori, sahanpuru, kutterinpuru) 



Keitele Group taustat 2/2 
• Keitele Group on 35 vuoden aikana: 

– valmistanut 6,5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa 
– myynyt tuotteita 1,75 miljardilla eurolla 

• Kotimaa ~350 miljoonaa euroa 
• Vienti ~1,4 miljardia euroa 

– maksanut palkkoja 150 miljoonaa euroa 
– investoinut 170 miljoonaa euroa 
– maksanut kantorahatuloja 700 miljoonaa euroa 

• Keitele Group on suuri liimapuun ja höylätavaran viejä 
Aasiaan, Japaniin ja Eurooppaan, sahatavaraa ja jalosteita 
toimitetaan yli 40 maahan. Keitele Groupin vahvuus on 
asiakaslähtöisen tuotantoketjun hallinta ja laaja 
asiakasrajapinta, osaamme räätälöidä puutuotteet siinä 
muodossa kuin asiakkaat haluavat, määrämittapituuksina, 
erikoisdimensioina, erikoiskuivana ja –laatuna, sahattuna, 
höylättynä ja liimattuna 

• Oma puuhankinta turvaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa 
suhdanteissa 

• Keitele Groupin arvoja ovat asiakaslähtöisyys, tehokkuus, 
ihmisistä ja luonnosta välittäminen 



Markkina-alueet 

Aasia 50% 
EU 30% 
Muut 20% 
-Lähi-Itä ja P-Afrikka 
 



Lappi Timberin liikeidea 
– Lapin metsät kasvavat huomattavasti enemmän kuin 

vuotuinen käyttö 

• Sahauskelpoisen puun määrä lisääntyy merkittävästi 
lapin metsien kasvun nopeutumisen johdosta 

• Mekaanisen metsäteollisuuden käyttöpisteitä vähän 

• Raaka-aineen saatavuus turvattu Keitele Forest 
hankinnalla ja sopimuksilla Metsähallituksen, Metsäliiton, 
Stora-Enson, yhteismetsien ja muiden puutoimittajien 
kanssa 

• Kilpailukykyinen ja vakaa raaka-aineen saatavuus 
mahdollistaa laajamittakaavaisen sahaus- ja 
jalostustoiminnan 

– Virtaviivaistettu sahatavaran valmistusprosessi 
rajatulla tuotevalikoimalla 

• Korkea tuottavuus  alhaiset yksikkökustannukset 

• Iso investointi, pienet muuttuvat kulut 

 



– Rajattu tuotevalikoima 

• Alhainen käyttöpääoman tarve 

• Keskittyminen mahdollistaa sahatavaran jalostamisen 
sahan yhteydessä lopputuotteiksi 

• Sahatavaran ja jalosteiden myynti & markkinointi 
tukeutuen emoyhtiön osaamiseen ja resursseihin 

– Sahan sivutuotteisiin pohjautuvat mahdollisuudet 
uudistuvan energian markkinoilla 

• Yksityinen saha- ja jalostuslaitos on luonnollinen 
biomassan keskittymä, sahoilla yli 400% 
omavaraisuusaste bioenergian tuotantoon käytettäville 
jakeille 

• Päätehakkuut tuovat myös metsäenergian markkinoille, 
saha on alueellinen veturiyritys biotaloudessa 



• Kannattavan liiketoiminnan perusedellytys jalostavassa 
puutuoteteollisuudessa on kilpailukykyinen 
perustuotanto 

 

– Lappi Timber investoi uusinta tekniikkaa olevan 
sahatavaratehtaan 2013-14, investoinnin suuruus 36 Meur, 
investointi sahauskapasiteettia 150.000 m3, tuotanto 
voidaan tuplata lisäämällä kuivauskapasiteettia ja toinen 
sahausvuoro 

– Investoinnissa huomioidaan pikkutukin 
hyödyntämispotentiaali Lapin metsistä 

– Lappi Timber keskittyy tuottamaan korkealaatuisesta Lapin 
puusta mäntysahatavaraa rajatulla tuotevalikoimalla 

– Kemijärvi on maantieteellisesti hyvä sijainti sekä Länsi- 
että Itä-Lapin raaka-ainevarojen hyödyntämiseen 

– Kemijärven entisen sellutehtaan alueella on valmista 
infrastruktuuria, pienentää tarvittavia investointeja 

– VR-ratayhteys mahdollistaa hyvät kuljetusyhteydet 
satamiin 



Keitele Wood Products 

• ”Keiteleen mallin” mukainen sahan yhteydessä 
tapahtuva jatkojalostaminen, jalostusta vuodesta 1998 
alkaen 

 

– kilpailukykyisen perustuotannon yhteyteen rakennetaan 
jatkojalostusyksikkö joka pohjautuu sahatavaran 
tuotannon menestystekijöihin & synergioihin 

– Keitele Wood Products Oy rakentaa Lappi Timberin sahan 
yhteyteen liimapuutehtaan. Sahatavaran käyttö on noin 
70% Lappi Timberin sahan tuotannosta.  

– Jalostuskonseptissa huomioitava pohjoisen puun 
mahdollisuudet ja rajoitteet. Kemijärven tehtaan 
tuotevalikoima täydentää Keitele konsernin muiden 
yksikköjen lopputuotteiden valikoimaa 

– Investoinnin ajankohta 2013 - 2015 
– investoinnin kokoluokka 10 Meur 
– Välitön työllistämisvaikutus arviolta 35hlöä 



Tuotemix – Lappi Timber 

• Sydäntavarat myydään pääasiassa konsernin 
Kemijärven ja Keiteleen jalostusyksiköille 

– Vakaa kysyntä 

– Vakioidut tuotantomallit tuovat kustannussäästöjä ja 
lisäävät tuotannon tehokkuutta 

– Jalostusarvo nousee merkittävästi raaka-aineesta 
lopputuotteeseen 

– Loppukäyttökohteet pääasiassa Aasian, Japanin ja 
Euroopan jaloste- ja liimapuumarkkinat 

• Sivulaudat pääasiassa vajaasärmälautoja 

– Maailman nopeimmin kasvavat sahatavaramarkkinat 
poikkeuksetta alhaisen laadun & hinnan markkinoita 

– Loppukäyttökohteita mm. pakkausteollisuus, 
betonirakenteiden valumuotit, rakennusteollisuus 

– Markkina-alue: koko maailma 



Tuotemix – KWP Kemijärvi 

• Rakenteellinen liimapuu, liimatut rakennusaihiot 

– Pienet poikkileikkaukset, alle 4m pituus huomioiden 
fyysiset rajoitteet Lapin puulle. Tuotteiden valmistus 
keskitetään Kemijärvelle, täydentää Keitele valikoimaa, 
parantaa olemassa olevien laitosten tehokkuutta 

– Pienten liimapuutuotteiden kysyntä kasvaa, asiakkaiden 
siirtyessä massiivipuutuotteista laadukkaampiin tuotteisiin 

– Mahdollisuus lanseerata uusia tuotteita joiden avulla 
liimapuun kulutus kasvaa, mm. kotimaan runkotavarat, 
Euroopan ja Japanin kattorakenteet, DIY-ketjujen 
puutuotteet 

• Ei-rakenteellinen liimattu puu 

– Laatuvaatimusten kiristyessä massiivipuisilla tuotteilla ei 
saavuteta riittävää laatua, liimatuilla tuotteilla kasvavat 
markkinat 

– Kattorakenteet, koolausrimat, tee se itse -tuotteet 



Yhteenveto 

• Lapin mittavat sahauskelpoiset puuvarat muodostavat 
turvallisen pohjan liiketoiminnan kehittämiselle 

• Uusinta tekniikkaa edustava virtaviivaistettu sahatavara-/ 
puutuotetehdas tarkkaan rajatulla tuotevalikoimalla 

• Sahatavaramarkkinoiden syklisyyttä suojaamaan tarvitaan 
jatkojalostusta joka kykenee vastaamaan puurakentamisen 
tulevaisuuden tarpeisiin. Lapin puun kaupallistaminen ei 
käytännössä ole mahdollista ilman jalostusta/tuotteistusta 

• Jalostettujen puutuotteiden markkinat maailmalla kasvavat, 
vaikka perussahatavaran markkina ei kehittyisi suotuisasti 

• Sahatavaran ja jalosteiden markkinoinnissa hyödynnetään 
Keitele Groupin vahvaa osaamista sekä hyvää mainetta 
maailmanmarkkinoilla 

• 45 miljoonan euron investointihanke tuo Lappiin lähes 300 
työpaikkaa, 20 miljoonaa euroa/ vuosi kantorahatuloja ja yli 
20 miljoonaa euroa/ vuosi urakointituloa  

• Kemijärvi on potentiaalinen sijoituspaikka myös merkittävän 
alueellisen biotalouden investoinneille 

• Työtä ja toimeliaisuutta Kemijärven seutukunnalle! 
 





Konetoimittajat 
tukkilajittelu  Nordautomation 200 m / minuutissa 

tukkimittarit  Limab 3D  automaattinen mittaus, laadutus 

tukkiröntgen  Limab/Bintec 

sahaansyöttö  Nordautomation 200 m / minuutissa 

kuorinta  Valon Kone  200 m / minuutissa 

sahalinja  Veisto Oy  200 m / minuutissa 

alasaha  Kit-Sell Oy 

sivutuotekuljettimet  Nordautomation  

tuorelajittelu  Renholmen AB  200 kpl / minuutissa 

rimoitus 

kuivalajittelu  Renholmen AB  200 kpl / minuutissa 

paketointi 

automaattikanavakuivaamot  Jartek Oy  

höyläämö, höyläkoneet Kit-Sell, Waco AB höyläysnopeus 400 m 

liimapuutehdas Pinomatic Oy, Waco AB 

projektijohto rakentaminen  Ruukki Oy 

 

Tukkiraaka-aine Ø 10 – 25 cm 

Tukkipituudet 2,50 – 5,80 m 

Käytetään paljon 2,50 – 3,10 m pikkutukkia 

Tukin keskikoko 0,120 m3 / tukki 

 

 

 


