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Pääkirjoitus
Panostus tulevaisuuteen
Vakaa, rauhallinen, orgaaninen ja tulosrahoitteinen kasvu ovat olleet
Veiston strategiana sen perustamisesta saakka. Edellinen suuri investointihanke saatiin päätökseen viime vuonna ja samalla käynnistyi jo seuraava hanke – Sahakonetehdas 2025.

Viimeiset tilikaudet ovat olleet tasaisen hyviä Veistolle.Viimeisen kolmen vuoden aikana emme ole kokeneet merkittäviä
poikkeamia liikevaihdon tai tuloksen suhteen, liikevaihto on
pyörinyt 50 miljoonan euron paikkeilla.
Vuoden 2020 aikana aloimme kuitenkin havaita positiivista
muutosta myynnin osalta. Meille se tarkoittaa kasvavaa liikevaihtoa, joka realisoituu seuraavien vuosien aikana, kun kaikki
uudet sahakonetilaukset päästään sopimaan, toimittamaan ja
käyttöönottamaan.
Liiketoiminnan kasvu on aina tervetullutta ja vaikka se helposti tuo mukanaan uusia haasteita, me voimme todeta luottavaisin mielin olevamme valmiina tulevaan. Vuoden 2020
aikana saimme päätökseen neljä vuotta aiemmin alkaneen
6,5 miljoonan euron investointihankkeen sekä aloitimme
uuden ”Sahakonetehdas 2025”-hankkeen, jonka kokonaisrahoitus tulee olemaan seitsemän miljoonaa euroa.
Uuden investointihankkeen osana Mäntyharjussa toimivalle
tehdasalueelle nousee uusia rakennuksia sekä laajennusosia
1600 neliömetrin edestä. Tämän lisäksi investoidaan useisiin uusiin laitteisiin, kuten CNC-koneisiin sekä koneistus- ja
työstökeskuksiin. Lisäksi käyttöön otetaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla saadaan selkeyttä ja tehokkuutta
liiketoimintaan.
Teknologia ja uudet laitteet eivät kuitenkaan korvaa tärkeintä eli hyviä työntekijöitä. Toiminnan kannalta pelkkä ammattitaitoisten ihmisten palkkaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan
onnistumisen takana on oikeanlaisen tiimin kasaaminen.
Olemme viime kuukausien aikana palkanneet yli 10 uutta
työntekijää After sales -tiimiimme, joka hoitaa asiakaskohteiden huollot sekä uusien toimitusten asennuksen ja käyttöönoton. Uudet työntekijät työskentelevät rinta rinnan yrityksen
vanhojen konkareiden kanssa ja yhdessä he muodostavat
yli 40 hengen huoltotiimin, joka toimii maailmanlaajuisesti ja
pystyy palvelemaan asiakkaita mm. suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi, espanjaksi, portugaliksi, afrikaansiksi,
hollanniksi viroksi sekä englanniksi.
Nuorilla työntekijöillämme, jotka usein tulevat meille suoraan koulunpenkiltä, on halu kehittyä työssään ja saada sitä
kautta lisää vastuuta. Kun tähän lisätään heidän saama ohjaus
ja opastus vanhemmilta työntekijöiltä ja johdolta, on menestysresepti taattu. Olemme pystyneet luomaan mielekkään

työympäristön, jossa hyvästä työstä palkitaan.Tästä osoituksena on keskimääräinen työuran pituus, joka Veistolla
on yli 12 vuotta. Kun ottaa huomioon runsaan uusien
työntekijöiden määrän, keskimääräinen työikä on erittäin korkea.
Toimittamamme modernin teknologian kehittämisestä
on vastannut oma, sisäinen tuotekehitystiimimme yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Näihin innovaatioihin kuuluu
muun muassa dx-sahaus, kamera-avusteinen tukin seuranta, ennakoiva huolto-ohjelma, robotiikka ja tekoäly.
Lisää tietoa tuotekehityksestämme ja käyttämästämme
teknologiasta pääset lukemaan tämän lehden sivuilta.
Vanhat asiakkaat ovat kehityksen kannalta tärkeä yhteistyökumppani. Uusia asiakkaita liittyy HewSaw-perheeseen vuosittain, mutta myös olemassa olevat asiakkaat
palaavat, tarpeenaan toinen, kolmas tai jopa neljäs sahakone. Käyttämämme teknologia koetaan todistetusti
hyväksi ja se täyttää asiakkaiden vaativat tarpeet. Tarjoamme asiakkaille räätälöidyn ja joustavan paketin, joka
yhdistää korkealuokkaiset tuotteet, täsmällisen toimituksen, tuotantotehokkuutta sekä modernin teknologian ja
toteutamme sen ammattimaisesti ja huoltotoimia unohtamatta.
Sahatavaran kysyntä ja sitä kautta myös hinta on ollut
viime aikoina nousussa. Tämä on pitänyt sahalaitokset
kiireisinä ja asiakkaidemme liiketoiminnan kannattavana.
Puutavara on uusiutuva luonnonvara, joka auttaa meitä
taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kasvavan kysynnän myötä tuotteillamme on vahva tulevaisuus, eikä valinnastamme ole epäilystäkään – olemme oikealla alalla!

Tuomas Halttunen
Varatoimitusjohtaja,Veisto Oy
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VEISTON UUTISET
Seuraa Veistoa sosiaalisen
median kanavissa
Tule seuraamaan Veiston toimintaa
sekä käynnissä olevia projekteja
sosiaalisen median kautta. Kurkkaa
kulisseihin ja näe henkilöitä HewSaw-toiminnan takana sekä pääset
tutustumaan tarkemmin tuotteisiin
ja koneisiin sekä valmistusprosesseihin.

Tervetuloa Veiston
messuosastoille:
Puumessut 2021, Jyväskylä
8.-10.9.
Ligna 2021, Hannover, Saksa
27.9.-1.10.

Alankomaihin Swalmeniin perustetun tytäryhtiön tiloissa toimii
varaosavarasto, joka palvelee etenkin Keski-Euroopan asiakkaita.

Uusi tytäryhtiö Alankomaihin
Veisto Oy:n uusin tytäryhtiö HewSaw International B.V. on perustettu Alankomaihin, Swalmeniin lokakuussa 2019. Samalla Saksassa toiminut Veisto Sägemaschinen Vertrieb GmbH suljettiin ja
sen toiminta siirrettiin uuden tytäryhtiön alle.
Swalmenin toimisto työllistää tällä hetkellä kaksi henkeä, tytäryhtiön toiminnan käynnistäneen, Veiston pitkäaikaisen työntekijän,
tuotepäällikkö Mauri Nikkisen sekä syksyllä 2020 aloittaneen
myyntikoordinaattorin Brenda Jacobsin. Toiminnan kasvaessa
yhtiön on tarkoitus työllistää tulevaisuudessa lisää henkilöitä.
Toimipisteellä sijaitsee uusi varaosavarasto, joka pystyy palvelemaan Keski-Euroopan asiakkaita nopeasti ja tämän lisäksi varastolta pystytään hoitamaan samalla kaikkia varaosamyyntiin liittyviä
toimintoja. Palvelua HewSaw International B.V. tarjoaa englannin
lisäksi myös hollanniksi ja saksaksi.

Löydät meidät Instagramista nimellä HewSawWorld, LinkedInistä nimellä HewSaw – Veisto Oy ja Youtubessa kanavamme on HewSaw.
Käy ottamassa kanavat seurantaan!

Länsi-Kanadaan uusi HewSaw-sahalinja

Mäntyharjun tehtaalla käyttöön
uudet varastotornit
Veiston toimipiste Mäntyharjulla on kokenut muutoksia vuonna
2020, kun kevään aikana tehtaan pihalle nousi kaksi uutta varastotornia.Tornien avulla työtiloista saatiin vapautettua lisää tilaa tuotannon prosesseille.
Korkeampi torni kohoaa lähes 20 metrin korkeuteen ja sinne varastoidaan osia ja komponentteja kokoonpanoa ja varaosatilauksia
varten. Hitsaamon käyttömateriaaleja säilytetään matalammassa
tornissa, joka sekin kohoaa 13 metrin korkeuteen. Tornien varastojärjestelmä on automatisoitu eli tarvittava osa määritellään koneelta
ja järjestelmä tuo sen automaattisesti alas.
Molemmat tornit on rakennettu
CLT-elementeistä (cross laminated
timber) ja ne on tilattu pitkäaikaiselta
yhteistyökumppanilta, Vaagen Timbersiltä Yhdysvalloista.
Elementit valmistetaan douglaskuusesta, ne ovat 1,2 metriä leveitä ja
jopa 10 metriä pitkiä. Niistä rakentaminen on nopeaa, sillä elementissä on
valmiina runko, eriste ja pinnat, jolloin
tilat voidaan ottaa käyttöön välittömästi ilman kuivatusaikaa.
CLT-elementit ovat myös ekologisia ja
Veiston varastotornit sitovat hiilidioksidia henkilökunnan vuotuisen työau- Korkeampi varastotorni kohoaa
toilun edestä.
lähes 20 metrin korkeuteen ja

Hampton Lumber asentaa uuden HewSaw SL200 3.3 sahalinjan Fort St. Jamesissa
sijaitsevalle sahalaitokselleen.

Hampton Lumber Canada on tilannut uudet huippunopean HewSaw SL200 3.3 sahalinjan heidän hiljattain hankkimaansa sahalaitokseen Fort St. Jamesin kaupungissa Länsi-Kanadassa, 600 kilometriä Vancouverista pohjoiseen.
Uusi HewSaw sahalinja tulee korvaamaan kaksi vanhempaa linjaa.
Perustukset sekä muut valmistelutyöt tontilla ovat olleet hyvässä
vauhdissa loppuvuodesta 2020 ja kaikki alkaa olla valmista vuoden
2021 alkupuoliskolla olevaa toimitusta varten. Yritys rakentaa tontille samalla myös uuden höyläämön.
Sahalinjan automatisaatio, mittaus ja optimointi kuuluvat myös
Veiston toimitukseen ja sen toteuttavat pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Quebecin alueelta; Prologic+ sekä EBI Electric.
Sahalinja tuottaa 2-3 metristä sahatavaraa, linjan maksimi tyvihalkaisija on noin 30 senttimetriä ja linjan sahausnopeus on 150-200
m/min.
Uuden sahalinja on määrä ottaa käyttöön vuonna 2022.

matalampikin torni (kuvassa)
yltää 13 metriin.
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Veiston sahalinja osana maailman
moderneinta sahaa
Raumalle valmistuva Metsä Fibren moderni sahalaitos saa HewSaw sahalinjan lisäksi uutta, kehittynyttä
teknologiaa, jota ei ole käytössä millään muulla sahalla maailmassa.
Bill Tice, HewSaw Machines Inc.
Uusi HewSaw sahalinja tulee osaksi Metsä Fibren uutta modernia
sahaprojektia Raumalla, Länsi-Suomessa. Yksilinjaisen sahan on
tarkoitus käynnistyä täyteen tuotantoon syksyllä 2022 ja sen
vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan 750 000 kuutiota
mäntysahatavaraa.
Metsä Fibren investointihankkeen arvo on noin 200 miljoonaa,
mikä tekee siitä kaikkien aikojen suurimman sahalaitosinvestoinnin Suomessa.Tämän lisäksi uusi saha tulee olemaan teknologiansa
ja tehokkuutensa osalta edelläkävijä maailmanlaajuisesti. Rauman
projektissa hyödynnetään konenäköä sekä tekoälyä useissa sahauksen vaiheissa. Tällaista uutta teknologiaa ei ole vielä aiemmin
hyödynnetty millään sahalaitoksilla.
“Uuden sukupolven sahalaitoksen rakentaminen Raumalle on
merkittävä harppaus koko toimialalle”, sanoo Ismo Nousiainen,
Metsä Fibren toimitusjohtaja. ”Uusi teknologia mahdollistaa katkeamattoman tuotannon, sillä työn seuranta pystytään siirtämään
työasemilta valvomoihin. Rauman sahalaitoksen toimintamallin
avaintekijöitä ovat työntekijöiden ammattitaito, monialainen osaaminen sekä huolto ja ylläpito.”
Myös taloudellinen vaikutus on merkittävä, sillä uusi saha tulee
työllistämään suoraan noin 100 henkeä ja välillisesti jopa 500 henkeä. Arvioiden mukaan saha tulee käyttämään noin 1,5 miljoonaa
kuutiota suomalaista tukkipuuta vuosittain ja rakennusvaiheessa
Metsä Fibre arvioi työllistävänsä karkeasti 1500 henkilötyövuotta.

Rauman sahalle tuleva uusi HewSaw sahalinja on valmistettu yrityksen tehtaalla Mäntyharjussa.
“Olemme erittäin mielissämme, että pääsemme työskentelemään
Metsä Fibren kanssa ja osaksi tätä mielenkiintoista projektia”, sanoo Veiston projektipäällikkö Timo Koljonen. ”Tämä on korkean
profiilin hanke ja olemme innoissamme, että Metsä Fibre on valinnut Veiston sahalinjan toimittajaksi.”
Yhteistyökumppanina Metsä Fibre on tuttu, sillä Veisto on toimittanut HewSaw SL250 3.4 sahalinjan Metsä Fibren Vilppulan sahalla
vuonna 2013 ja kahdella muullakin Metsä Fibren sahalla on Veiston
sahakoneet.
Sijaintinsa puolesta Rauma on logistisesti loistava valinta, sillä sahatavaraa on helppo lähettää asiakkaille läheisen sataman kautta.
Lisäksi sijainti mahdollistaa tehokkaan integraation yrityksen sellutehtaan kanssa. Vuonna 1996 käyttöön otettu sellutehdas tuottaa vuosittain 650 000 tonnia sellua. Laitosten yhdistyminen tuo
mukanaan hyötyä myös esimerkiksi yhteiseen sähkön tuotantoon,
sivutuotteiden hyötykäyttöön, logistiikkaan ja palveluihin.
“Metsä Fibren ainutlaatuisen biotuote-konseptin keskiössä on
raakapuun täysi käyttöaste”, kertoo Nousiainen. ”Tukit käytetään
sahan raaka-aineena. Sahauksesta syntyvä kuori ja sahanpuru hyödynnetään laitosten bioenergiana ja hake menee raaka-aineeksi
sellutehtaalle. Myös selluprosessista syntyy bioenergiaa, jota hyödynnetään sahalla ja ylituotanto myydään ulkopuoliseen käyttöön.
Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa Rauman sahan ja sellutehtaan
toiminnan ilman fossiilisen polttoaineen käyttöä.”
Metsä Fibre on maailman suurin havupuusellun valmistaja sekä
Suomen suurin sahatavaran tuottaja. Yritys on osa Metsä Groupia,
joka on kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni. Metsä Groupin liikevaihto on 5,5 miljardia euroa ja se työllistää 9 300 henkeä.
Rauman projektia pääsee seuraamaan Metsän verkkosivuilta, josta voi lukea projektin etenemisestä sekä seurata live-streamia
web-kameran kautta.
Linkki webkameraan: https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Tuotantolaitokset/Pages/Kuvat-ja-muut-materiaalit-Rauma.aspx

Pilareita Rauman projektityömaalla.
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Robotit osaksi työtiimiä – ja avuksi
toistuviin työtehtäviin
Veiston tuotekehitys tiimi etsii jatkuvasti uusia keinoja tehostaa tuottavuutta ja parantaa
kannattavuutta asiakkaillemme ja tämän myötä robotit ovat astuneet kuvaan.
Bill Tice, HewSaw Machines Inc.
Astuessasi sisään Veiston hitsaamoon Mäntyharjun tehtaalla, on vuosi vuodelta kasvatettu. ”Tekniikka kehittyy koko ajan
et voi olla huomaamatta hallissa olevaa erikoista työtiimiä. ja robottien käyttö on yhä yleisempää teollisuudessa”, peTämä tiimi koostuu roboteista, jotka viimeistelevät huolelli- rustelee Markku.
sesti hitsauksia tuotantojonossa oleviin sahakoneiden osiin. Tänä päivänä Veistolla on käytössään neljä robottia MäntyPyörien ja venytellen käsiään, robotit suorittavat tehtäviään harjun tehtaalla. Samalla tehdasalueella sijaitsee myös Veishelpon näköisesti, luoden samalla ympärilleen scifimäisen to-konserniin kuuluvan Polaria Oy:n tehdas, joka valmistaa
kirkkaan sinisen valon osia hitsatessaan. Äänettömästi ne kotimaisia kylpyhuonekalusteita. Heidän tehtaastaan löytyy
suorittavat tehtäväänsä, häiriintymättä mistään ympärillä ta- tällä hetkellä kuusi robottia suorittamassa erilaisia tuotanpahtuvasta toiminnasta.
non toimintoja ja tehtäviä.
”Olemme hyödyntäneet robotteja toiminnassamme jo “On aina yhtä mielenkiintoista, kun saamme uuden robousean vuoden ajan”, kertoo Markku Rautio, Veiston toi- tin tehtaalle”, lisää Markku. ”Näemme tämän ehdottomasti
mitusjohtaja. ”Aloitimme robottihitsauksen pienemmistä kasvavana trendinä ja haluamme olla mukana suunnannäytkoneen osista, mutta nyt käytämme robotteja jo osassa ko- täjänä hyödyntämässä tätä teknologiaa, sillä uskomme sen
neen runkojen hitsausvaiheista. Uskomme, että robottien tuovan suuria etuja meille sekä asiakkaillemme tulevaisuurooli tuotannossa tulee kasvamaan tulevaisuudessa, eten- dessa.”
kin yksinkertaisten ja toistuvien työtehtävien
osalta, joihin on haasteellista löytää ammattitaitoisia työntekijöitä.”
Hitsaamossa toimivien robottien lisäksi Veiston terätehtaalla hyödynnetään robotteja
erilaisissa hionta-, teroitus- ja materiaalien
käsittelytehtävissä. Tulevaisuudessa robotteja päästään hyödyntämään myös konepajan
puolella työstökoneiden panostamisessa.
Veiston terätehtaassa robotit pystyvät suorittamaan koko terän viimeistelyprosessin alusta loppuun, alkaen terien siirtämisellä lavalta
punnitukseen, jäysteen poistamisen, terän siistimisen ja lopulta terien lastaamisen hiomakoneeseen ja valmiin tuotteen purkamisen
koneesta pois.
Luonnollisesti robottiteknologiaa voidaan
tuoda myös asiakkaiden käyttöön sahoille,
jolloin esimerkiksi haketus- ja särmäysterien
teroitus voidaan suorittaa paikan päällä aina
tarpeen mukaan. Lähitulevaisuudessa robotteja päästään hyödyntämään myös suoraan
tuotantolinjalla, jossa ne voidaan valjastaa
erilaisiin huoltotehtäviin. Automaation avulla
robotti voidaan ohjelmoida muun muassa
puhdistamaan sahalinja tietyin väliajoin, jolloin
parannetaan samalla huoltohenkilökunnan
työturvallisuutta sekä -tehokkuutta.
Kaikki Veiston robotit on hankittu ruotsalaisen toimittajan ABB:n kautta ja niiden määrää
Robotteja hyödynnetään useissa eri tehtävissä Mäntyharjun tehtaalla.
®
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DS Smithin tehtaalle Georgian Riceborossa asennettiin uusi HewSaw R250 1.1 sahakone.

Konepäivitystä Georgiassa Yhdysvalloissa
DS Smithin sahalaitos Georgian Riceborossa,Yhdysvalloissa päivitti
heidän sahakoneensa uuteen, isompaan HewSaw R250 1.1 malliin.
Bill Tice, HewSaw Machines Inc.
DS Smithin sahalla Riceborossa päivitettiin sahalaitosta, kun
vanha HewSaw R200 sahakone vaihdettiin uuteen, isompaan HewSaw R250 1.1 koneeseen vuoden 2019 lopulla.
Sahan raaka-aineena on paikallinen radiatamänty. Sahatavaran lisäksi laitos toimii merkittävänä haketuottajana naapurissa operoivalle DS Smithin paperitehtaalle, kun taas muu
jäljelle jäävä materiaali kuten höyläyksestä ja katkaisusahasta tuleva sivutuote päätyy polttoaineeksi paperitehtaan
lämmitysjärjestelmään.
Asiakkaan mielenkiinto uuden HewSaw
koneen hankintaan oli
mahdollisuus tuottaa
suuria määriä korkealaatuista haketta, mutta
samalla pystyä hyödyntämään sydänpuu
sahatavaraan, sillä sen
arvo hakkeena menisi
hukkaan. Sydämessä
kuidun pituus on eritDS Smithin
sahalla käsitellään
radiatamäntyä.

täin lyhyt ja siitä sellun keittäminen ei ole järkevää.
DS Smithin toimitusjohtaja Bill Guthrie oli tyytyväinen työtiimiin, aikatauluun sekä lopputulokseen.
“Projektin käynnistymisestä ensimmäiseen testisahaukseen
kului noin puolitoista vuotta, joista reilu neljä kuukautta kului
pelkästään rakentamiseen”, selostaa Bill. ”Merikuljetuksesta
huolimatta, sahakone saapui Suomesta etuajassa ja se saatiin toimintakuntoon neljän viikon kuluessa. Uusi sahakone
toimii tällä hetkellä erinomaisesti ja aina emme ehdi edes
syöttää niin paljoa tukkeja, kuin kone pystyy käsittelemään.”
Bill kertoo, että matkalla oli haasteita, kuten jokaisessa projektissa, mutta hän painottaa, että lopputulos oli palkitseva.
“Ottaen huomioon, että kyseessä on jälkiasennus koneelle, joka on huomattavasti suurempi kuin korvattu yksikkö,
haasteita yleensä ilmenee. Näiden haasteiden selättäminen
oli sekä innostavaa että palkitsevaa koko tiimille. Itselleni
yksi kohokohdista oli vierailu Veiston tehtaalla Suomessa
sekä vierailu muutamilla Euroopan suurimmista sahoista.
Kaikki Veiston yhteyshenkilöt myynnistä teknikoihin olivat
asiantuntevia, mutta myös innokkaita auttamaan. Kokonaisuudessaan loistava tiimi ja loistava laitteisto.”
Riceboron sahalta on vain 45 minuutin ajomatka Veiston
tytäryhtiön HewSaw US:n toimistolle ja varaosavarastolle
Georgian Savannahiin.
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Kaksi HewSaw R200 A.1 sahakonetta ULK:n sahalla Ustjanskissa Venäjällä

Yksi maailman suurimpia markkina-alueita ja
vain kiven heiton päässä
Veistolla on asiakkaita yli 35 maassa ympäri maailman,
mutta yksi suurimmista sahamarkkinoista löytyy vain kahden
tunnin ajomatkan päästä.

tarpeet ja vaatimukset. Suuri kiitos tästä työstä kuuluu Veiston
pitkäaikaiselle myyntipäällikölle Alar Kaskille. Hänen toimialueena on Venäjän lisäksi mm. Baltian maat sekä Valko-Venäjä.
“Viime vuosina olen matkustanut Venäjälle noin kymmenen
kertaa vuodessa”, kertoo Alar, joka on palkittu vuoden myyntimiehenä Veistolla jo neljä kertaa, vuosina 2000, 2003, 2016
sekä 2019. ”On erittäin tärkeää olla asiakkaan tavoitettavissa
aina tarpeen tullen. Koska toimitamme laadukkaita tuotteita ja
pystymme tarjoamaan jatkuvan after sales-palvelun, meillä on
hyvä maine markkinoilla”, lisää Alar, joka puhuu venäjää, viroa,
suomea sekä englantia.
Venäjän markkinoita hoitaa myös Mäntyharjun pääkonttorilla
Kuva: Ponsse

Venäjä – pinta-alaltaan yli 17 miljoonan neliökilometrin kokoinen valtio on maantieteellisesti maailman suurin. Valtiolla
on maarajaa niin Suomen kuin monen muunkin maan kanssa
sekä merirajaa mm. Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa. Venäjällä
asuu yli 145 miljoonaa ihmistä, joiden joukosta löytyy yli sata
erilaista etnisyyttä ja kieltä. Maan bruttokansantuote on 1,45
miljardia, jota ruokkii valtavat luonnonvarat kuten metsätalous,
mikä nostaa heidän taloutensa yhdeksi maailman suurimmista.
Veiston toiminnalle on suuri etu, että naapurista löytyy Venäjän kokoinen valtio. Etenkin, kun metsät kattavat jopa puolet
maan pinta-alasta ja metsäteollisuus on keskeinen osa valtion
kansantaloutta. Tänä päivänä Venäjällä toimii noin 60 HewSaw
sahakonetta ja määrä kasvaa joka vuosi.
“Venäjällä on maailman suurimmat metsävarannot ja iso osa
sahatavaran tuotantokapasiteetista on vielä Neuvostoliiton
ajalta eli päivitettävää laitteistoa löytyy valtavasti”, sanoo Tuomas Halttunen, Veiston varatoimitusjohtaja. ”Venäjältä löytyy
edelleen laajoja alueita, joita metsäteollisuus ei ole päässyt
hyödyntämään tieverkoston puuttuessa. Tulevaisuudessa nämäkin alueet ovat helpommin saavutettavissa ja niitä voidaan
hyödyntää sahateollisuuteen.”
Omia haasteitaan työskentelyyn ja liiketoiminnan harjoittamiseen Venäjällä tuovat valtavat etäisyydet sahalaitosten välillä,
matkajärjestelyvaatimukset maahan ja maan sisällä, kieli sekä
tietysti bisneskulttuuri, joka eroaa melko paljon konservatiivisemmasta bisneskulttuurista länsimaissa.Veisto on toiminut Venäjällä jo useiden vuosien ajan ja kokemuksen myötä yrityksen
toiminta on hioutunut täyttämään myös Venäjän markkinoiden

Ponssen harvesteri toiminnassa Venäjällä. Metsät
peittävät yli 50% Venäjän maa-alasta.
®
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työskentelevä Laura Nipuli. Hän puhuu samoja
neljää kieltä kuin Alar ja hänen vastuualueinaan
ovat muun muassa dokumentointi, vara-osat sekä
avustaminen messuilla.
“Tämä ei missään nimessä ole pelkkää myyntityötä”, sanoo Laura. ”Tärkeää on tuoda myös esille,
että olemme asiakkaalle pitkäikäinen kumppani,
mikä tarkoittaa osien toimittamista ja huoltojen
järjestämistä, kun niitä tarvitaan.”
Teknikkojen ja huoltomiesten lähettäminen työkomennukselle Venäjän länsiosiin onnistuu hyvinkin nopeasti, sillä Veiston pääkonttorin sijaitessa
Mäntyharjulla, maiden rajalle on vain puolentoista
tunnin ajomatka. Suorat lentoyhteydet Helsingistä Moskovaan taas tarjoavat hyvät yhteydet
kauemmas, jopa Siperiaan saakka, missä sijaitsee
useampiakin HewSaw sahakoneita.
Myyntityö Venäjällä tarkoittaa yleensä pitkiä
matkustuspäiviä ja suurten välimatkojen takia
asiakastapaamisia on usein vain yksi päivässä tai
jopa harvemmin. Ratkaisuksi tähän on löytynyt
keskeisellä sijainnilla järjestettävät messut ja tapahtumat, jotka keräävät Veiston edustajat sekä
asiakkaat yhteen. Tämä tuo Lauralle keskimäärin
viisi matkaa vuodessa Venäjälle.
“Monet asiakkaidemme toimipisteet ovat kaukana, joten olemme havainneet messujen olevan käytännöllinen
tapa päästä tapaamaan asiakkaita, kun he kokoontuvat samaan
tapahtumaan. Myös asiakkaille tilaisuus on erinomainen, sille
he pääsevät tapaamaan kaikki laitetoimittajat yhdellä kertaa.”
Lue lisää Venäjän messuista artikkelista sivulla 17.
Tähän saakka suurin HewSaw sahaprojekti Venäjällä on ollut

Magistralissa Siperiassa toimivalle Rusforestin tehtaalle
asennettiin R250 A.1.2 vuonna 2018
LDK1 Siperiassa, johon kuului SL250 3.3 sahalinja sekä R200
A.1.2 sahalinja. Vuoden 2020 aikana Veisto teki kaupat kolmesta uudesta projektista Venäjällä. Isoin hanke on SL250 4.5dx ja
SL200 2.2. sahalinjojen kokonaisuus ULK Groupin omistamalla
Karpogoryn laitoksella Luoteis-Venäjällä (lue lisää projektista
artikkelista sivulla 10). Ensimmäinen levyrunkoinen R200 A.1
sahakone, joka alunperin rakennettiin Lignan messuille esittelykoneeksi,
myytiin nopealla toimituksella OOO
Belozerskles yhtiöön Venäjälle.
“Se oli äärimmäisen nopea projekti, sillä asiakas vieraili Suomessa helmikuussa
2020, juuri ennen kuin matkustusrajoitukset astuivat voimaan, ja puoli vuotta
myöhemmin sahakone oli jo täydessä
toiminnassa”, Tuomas kertoo. ”Projekti
ei missään nimessä ollut helpoimmasta
päästä, mutta se osoitti, että kaikki on
mahdollista, kun yhteistyö toimii.”
Kolmas projekti varmistui loppuvuodesta 2020, kun OOO DOK Nizhny Novgorod tilasi myös R200 A.1 sahakoneen.
Toimitus sovittiin syksylle 2021. ”Myynti
Venäjälle näyttää jatkuvan tasaisena ja
jopa nousujohteisesti”, lisää Tuomas.

Laura Nipulin ja Alar Kaskin mukaan messut ovat Venäjällä paras tapa tavoittaa
useampi asiakas samalla kertaa, sillä välimatkat ovat pitkiä.
®
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Kaksi sahalinjaa Venäjälle – pienen kylän
valtava investointi
Kahdesta toimitettavasta sahalinjasta suurempi on HewSaw SL250 4.5 dx viidellä sahakoneella sekä dx-teknologialla ja pienempi taas HewSaw SL200 2.2. Molemmat sahalinjat kulkevat parhaimmillaan 200 metrin minuuttivauhtia.
Toimittanut
Thomas Ekenberg

Pääkonttori & tehdas
Veisto Oy
Mäntyharju

Veisto Oy
(Baltia,Venäjä)
Tallinna

Karpogory

LLC “Lestech-Service”
Moskova

Karpogory on pieni Pohjois-Venäjällä sijaitseva kylä, noin
200 kilometriä Arkhangelskista itään. Vaikka kylään ei toistaiseksi kulje virallisia teitä, ULK Group on päättänyt rakentaa sinne yhden maailman suurimmista sahoista. Sahalaitokselle tulee kaksi HewSaw sahalinjaa vierekkäin – SL250 4.5
dx sekä pienempi SL200 2.2. Kun rakennustyöt on saatu
päätökseen vuonna 2023, tehdas tulee tuottamaan noin
miljoona kuutiota sahattua puutavaraa vuodessa. Projektin
kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 400 miljoonaa euroa, johon sisältyy myös uusi pellettitehdas. Tehdas hyödyntää sahalta tulevan hakkeen ja tuottaa siitä noin 600 000
kuutiota pellettiä vuodessa.
Hyviä kokemuksia Veiston sahalinjoista
“Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä ULK Groupin
kanssa ja toimittaneet heidän sahoilleen kaksi HewSaw
R200 A.1 sahakonetta. Näiden kokemusten perusteella he
valitsivat meidät jälleen yhteistyökumppaniksi”, kertoo Tuomas Halttunen, Veiston varatoimitusjohtaja.
Pienemmäksi sahalinjaksi valikoitui SL200 2.2, joka tulee
käsittelemään pienemmät, halkaisijaltaan 8-28 senttimetriä
olevat tukit. Linjanopeus on maksimissan 200 metriä minuutissa. Samalla linjanopeudella toimii myös isompi sahalinja HewSaw SL250 4.5 dx. Linjaan tulee yhteensä viisi eri
koneyksikköä, mukaan lukien kaksi pelkkasahaa ja jakosaha,
jotka kaikki toimivat dx-teknologialla. Lisäksi linjaan asennetaan pelkkahakkuri sekä jakosaha CRS250.

®
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Karpogoryn SL250 4.5 sahalinjassa on käytetty dx-sahausteknologiaa.

Korkeat tavoitteet
“ULK Group haluaa rakentaa maailman moderneimman
tuotantolaitoksen ja on nimenomaisesti etsinyt toimittajia, jotka ovat oman alansa markkinajohtajia”, lisää Tuomas.
”Siitä syystä on erittäin hienoa päästä toimittamaan heille
tehokkaita koneita, joiden tekniset ratkaisut ovat kiistattomasti toimialamme eturivissä.”

Faktaa. PROJEKTI KARPOGORY

ULK Group on yksi Venäjän suurimmista yksityisistä sahayhtiöistä ja uuden Karpogoryn investoinnin myötä, heidän
sahalaitostensa määrä nousee viiteen ja kokonaistuotanto
2,35 miljoonaan kuutioon sahatavaraa vuodessa.Veiston sahalinjatoimitus tulee ajoittumaan vuoden 2022 alkupuolelle
ja kokonaisuudessaan sahalaitos on valmis vuonna 2023.

ULK Groupin uudelle sahalle Karpogoryssa tulee kaksi sahalinjaa,
HewSaw SL200 2.2 sekä HewSaw SL250 4.5 dx, jonka linjasto
koostuu monesta eri vaiheesta:
• LogIn 2-roottorinen tukinsuuntausjärjestelmä, jossa tukin
potkaisija ennen tukinkääntäjää
• Neljän sivun pelkkahakkuri
• Pelkkasaha 1 dx-yksiköllä
• EK2 laudanerottelukuljetin
• Pelkkasaha 2 dx-yksiköllä sekä mahdollisuus laudan halkaisuun
jopa kolmeen osaan
• EK2 laudanerottelukuljetin
• Jakosaha dx-yksiköllä
• EK3+ laudanerottelukuljetin
• Pystyakselinen CRS250 ristisaha

Kuten muutkin sahalinjat, myös Karpogoryn laitteisto on
valmistettu Veiston Mäntyharjun tehtaalla.
®
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Veiston oma tuotekehitysosasto suunnittelee jatkuvasti
koneisiin uutta teknologiaa.

Jatkuva tuotekehitys pitää Veiston
toimialansa eturivissä
Nykyaikana teknologia linkittyy lähes kaikkeen mitä teemme, eikä sahateollisuus ole tässä poikkeus.
Tämän päivän moderni sahalaitos on hyvin erilainen paikka,
kuin se oli vielä kymmenen vuotta sitten. Kehitystä syntyy
jatkuvasti kaikilla sahan toiminta-alueilla, tukkien ja sahatavaran käsittelystä ja analysoinnista aina sahausteknologiaan ja
kunnossapitoon.
Uuden teknologian tukeminen ja kehittäminen on tärkeä
osa Veiston arvoja. Yrityksen tuotekehitystiimi on nostanut
Veiston yhdeksi alan johtavista yrityksistä. Pelkästään muutaman viime vuoden aikana Veisto on esitellyt useita uusia
tuotteita ja ohjelmia, jotka vähentävät työvoiman tarvetta,
mutta samalla tehostavat tuotantoa sekä turvallisuutta.
Robotiikka
Yksi mielenkiintoisimmista muutoksista on ollut robottien
käyttöönotto. Nämä modernit työjuhdat hoitavat toistuvan
työtehtävän vaivattomasti ja tarkasti parantaen samalla turvallisuutta, niin Veiston tehtaalla kuin asiakkaiden sahalaitoksilla. Esimerkiksi Veiston Mäntyharjun tehtaalla robotit suo-

rittavat monia tehtäviä kuten osien ja runkojen hitsausta,
haketusteräpalojen viimeistelyä sekä karkaisulinjan panostamista. Tulevaisuudessa asiakas pystyy halutessaan tilaamaan
ja liittämään uuteen sahakoneeseen myös erikoisrobotin,
joka huolehtii kunnossapidosta, kuten sahakoneen puhdistuksesta. Lisää aiheesta, katso artikkeli ‘Robotit osaksi työtiimiä – ja avuksi toistuviin työtehtäviin’ sivulla 6.
Tekoäly
Aiemmin tekoäly ehkä liitettiin enemmän scifi-elokuviin,
mutta nyt se on tullut osaksi tätä päivää ja jopa sahateollisuutta.
Tekoäly yhdistää mm. automaatiojärjestelmästä, mittausja optimointijärjestelmästä, taajuusmuuttajilta sekä
värinäantureista saatavan tiedon esimerkiksi terien
vaihtovälin mittaamiseen.Tähän järjestelmään voidaan lisätä
myös RFID:llä (radio frequency identification) varustetut
pyöröterät, jolloin tietoa voidaan hyödyntää automaattisesti.
Herää kysymys, että mitä hyötyä tästä sitten on? Vastaus
®
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on tuotannon ja sahatavaran laadun parantaminen. Kerätty
informaatio käytetään tietokannan kehittämiseen ja siellä
olevan tiedon analysointiin. Tämän pohjalta pystytään määrittämään paras terien ja sahojen vaihtoaika, nostamaan koneen käyttöastetta sekä tuotantoa ja samalla parantamaan
sahatavaran laatua.
3-roottorinen tukinsuuntaus
Äärimmäisen tarkka ja viime vuosina useisiin sahakoneisiin
asennettu 2R tukinsuuntausjärjestelmä on saatavilla nyt
myös 3-roottorisena. Tämä uusin versio tukinsuuntausjärjestelmästä on saatavilla uusiin konetilauksiin ja se parantaa
suuntauksen tarkkuutta ja hallintaa entistä nopeammin toimivilla sahalinjoilla, jotka ylittävät jopa 220 metrin minuuttivauhdin.
Dx-sahaus
Veisto on kehittänyt dx-sahausta nyt muutaman vuoden
ajan ja monet seuraavaksi toimitettavat koneyksiköt sisältävät tätä teknologiaa. Veiston kehittämässä ja patentoimassa
dx-sahauksessa pääperiaate on jakaa sahaus vähintään kahteen vaiheeseen lisäämällä linjaan useampia
sahaavia teriä. Ensimmäinen saha tekee puuhun osittaisen, niin sanotun esileikkauksen
ja toinen saha suorittaa sahauksen loppuun.
Jakamalla sahaus osiin, voidaan käyttää ohuempaa terää, jolloin sahausura pysyy kapeana, mutta leikkausnopeus korkeana. Tämä
pidentää myös terien vaihtoikää. Dx-sahaus
on saatavilla sekä pelkka- että jakosahaan.

että konenäön avulla automaatiojärjestelmä tietää jatkuvasti, missä kohtaa tukki liikkuu sahalinjalla. Leikkausterien
alkaessa tylsyä sahauserän loppupäässä, se saattaa aiheuttaa vaihtelua tukkivälissä, jota pitää varmuuden vuoksi lisätä. Tietämällä koko ajan tarkasti, missä kohtaa tukki kulkee
linjastolla, väliä pystytään säätämään tarpeen mukaan koko
linjan matkalla. Yhteistyössä laite- ja ohjelmistokehitysyhtiö
Vire Labsin kanssa Veisto rakensi järjestelmäprototyypin,
jota on testattu asiakkaan laitoksella ja vuoden 2022 aika
saadaan toimintaan ensimmäinen täysimittainen asemointijärjestelmä. Esittelyvideo yhteistyöstä löytyy Veiston YouTube-kanavalta nimellä HewSaw and Virebox.AI.

Lisätietoja Veiston tuotekehitysprojekteista ja niiden
hyödyntämisestä sahallasi, ota yhteyttä myyntihenkilökuntaamme.

HewSaw MP huolto-ohjelma
Asianmukainen kunnossapito on tärkeää,
jotta sahalaitos toimii tarkasti ja tasaisen tehokkaasti. Tähän tuo apua Veiston päivitetty huolto-ohjelmaversio. Keräämällä tietoa
HewSaw koneista ympäri maailman, huolto-ohjelma pystyy arvioimaan milloin tiettyjä
osia tulisi vaihtaa ja varmistamaan, että osat
ovat valmiina sahalla, kun niitä tarvitaan.Tällä
pystytään välttämään suunnittelemattomia
seisakkeja, parantamaan tuotantovarmuutta,
vähentämään osien vaurioita ja selkeyttämään kunnossapidon ohjelmia ja hallintaa.
Kaikki Veiston keräämä tieto sahakoneista
maailmanlaajuisesti on luottamuksellista ja
se pystytään identifioimaan vain sahakoneen tyypin mukaan. Asiakkaat siis hyötyvät
kokemuksesta, jota saadaan kerättyä samanlaisista sahakoneista ympäri maailman ja he
pystyvät sen avulla ohjaamaan paremmin
kunnossapidon toimenpiteitä ja varaosien
tilauksia.
Kamerateknologia tukin seurannassa
Muutamia vuosia sitten Veisto patentoi järjestelmän, jolla valvotaan tukin paikkaa sahalinjalla videokameroiden avulla. Ideana on,

Robotteja hyödynnetään useisiin eri tehtäviin
Veiston Mäntyharjun tehtaalla.
®
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Syöttölinja uudelle HewSaw SL200 2.2 sahalinjalle Saksassa, GELO Timberin laitoksella.

Pieniä tukkeja, kovia sahanopeuksia
ja vihreitä valintoja uudella sahalla
Saksaan valmistuva uusi sahalaitos on loistava esimerkki, kuinka suunnitella ja
rakentaa toimiva sahakokonaisuus.
Bill Tice, HewSaw Machines Inc.
Koillis-Baijerin Wunsiedeliin nouseva GELO Timber GmpH
puutavaralaitos panostaa nopeaan, pienten tukkien sahalinjaan, jonka tarkoituksena on tuottaa tehokkaasti sahatavaraa, mutta samalla hyödyntää myös sivutuotteet raaka-aineena läheiseen pellettilaitokseen.

Sahalaitos on 110 metriä pitkä ja 40 metriä leveä ja se sijaitsee pellettilaitoksen vieressä Wunsiedelin energiapuistossa, Koillis-Baijerissa, Saksassa.
GELO Timber on investoinut noin 40 miljoonaa euroa uuteen sahalaitokseen
paikallisen kumppanin kanssa.
®
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Laitokselle asennetaan HewSaw SL200 2.2 sahalinja, jonka
huippunopeus on 200 metrin minuuttivauhtia ja työstöpituus 2,5 metristä 5,5 metriin. Kyseisen linjan maksimi latvahalkaisija on 25 senttimetriä.
Uusi sahalaitos sekä sen toiminnasta hyötyvä pellettilaitos
sijaitsevat molemmat Wunsiedelin energiapuistossa, jonka
osakkaina toimivat muun muassa GELO sekä paikallinen
energiayhtiö.
“Sahalaitos on pieni, mutta sitäkin tärkeämpi osa energiapuistoa, jossa sivutuotteenamme tuleva hake ja sahanpuru hyödynnetään pellettituotannossa ja poltetaan biopolttoaineena”, kertoo Wolf-Christian Küspert, GELO
Timberin toimitusjohtaja. ”Me vastaavasti hyödymme
pellettituotannon hukkalämmöstä, jota käytetään sahatavaran kuivattamiseen”, lisää Wolf.
Vuonna 2019 käyttöönotetun modernin pellettilaitoksen
lisäksi energiapuistosta löytyy tuulivoimaloita, aurinkokennoja sekä energiavarasto. Äskettäin myös Siemens julkaisi
tiedon merkittävästä investoinnista energiapuistoon ilmoittaessaan rakentavansa vetylaitoksen, joka toimii täysin uusiutuvalla energialla.

Tuotantotehokkuus
Uusi sahalaitos vaikuttaa myös GELOn olemassa olevaan
laitokseen lähellä Weissenstadtissa, sillä jatkossa raakapuumateriaali voidaan jakaa tehokkaammin kahden sahan välillä.
“Olemme tehneet markkinatutkimusta ja todenneet, että
raakapuuta riittää hyvin, etenkin pienemmän halkaisijan
tukkeja. Myös menekkiä on riittävästi tuotannollemme”, selittää Wolf. ”Suurin osa uuden sahalinjan tuotannosta on
pienempää dimensiota ja se menee pääasiallisesti liimapuupalkkien valmistukseen.”
Uuden sahalinjan arvioidaan tuottavan noin 175 000 kuutiota sahattua puutavaraa vuodessa. Weissenstadtin saha
tuottaa noin 140 000 kuutiota vuosittain ja yritys aikookin
jatkossa keskittää isommat tukit tällä sahalle.
“Uuden sahalaitoksen myötä meillä on paremmat mahdollisuudet kontrolloida yksiköidemme välistä tuotantoa ja
käsitellä tehokkaammin sekä pieniä, että isoja tukkeja”, lisää
Wolf.

Uuden HewSaw SL200 2.2 sahalinjan huippunopeus on jopa
200 m/min.

”Veiston työntekijät ovat ammattilaisia, joiden työn jälkeen olemme
erittäin tyytyväisiä”
Kokoonpano ja asennus
Veiston omat teknikot vastasivat uuden sahalinjan kokoonpanosta sekä asennuksesta ja Veiston vastuulla oli hoitaa
myös projektin sähkö- ja hydrauliikkatyöt sekä mittaus- ja
optimointilaitteistot.
“Veiston työntekijät ovat ammattilaisia, joiden työn jälkeen
olemme erittäin tyytyväisiä”, huomauttaa Wolf. ”Yhteistyö
eri toimittajien välillä on toiminut myös loistavasti.”
Mitä tulee Veiston valintaan uuden sahalinjan toimittajaksi,
Wolf kertoo, että päätös juontaa juurensa kauaksi.
“Kuten Veisto, mekin olemme perheyritys ja osallistuin heidän ensimmäiselle Wood Safarille, joka järjestettiin lähes 20
vuotta sitten. Tämän jälkeenkin olemme pitäneet yhteyttä
ja olen nähnyt yrityksen tietotaidon ja sahakoneiden kehityksen, joten on hienoa päästä vihdoinkin tekemään yhteistyötä. Kun on kyse pienistä tukeista, valinta oli
meille selkeä. Veistolla oli tarjota markkinoiden
paras ratkaisu.”
Saksan alueesta vastaava myyntipäällikkö Tuomo Kauppinen on työskennellyt jo useita vuosia
Wolfin ja GELOn kanssa.
“Olemme pitäneet yhteyttä ja jakaneet kokemuksia vuosien varrella ja olen myös nähnyt
GELOn kasvun ja kehityksen yrityksenä. Nyt kun
he ovat päättäneet investoida uuteen sahalaitokseen, on erittäin ilahduttavaa, että valinta oli
Veisto”, Tuomo sanoo.
Muut toimittajat GELOn 40 miljoonan euron
investoinnissa ovat Holtec, joka vastaa tukkien
lajittelusta ja sisäänottolaitteistosta sekä Kallfass,
joka vastaa sahatavaran lajittelusta. Toimittajien
sujuvan yhteistyön tuloksena ensimmäinen tukki
saatiin sahalinjan läpi huomattavasti edellä aikataulua.
GELO Timberin uuden sahalinjan muotosuojat on
“Halusimme palkata parhaat toimittajat jokaiselvalmistettu ruostumattomasta teräksestä.
le osa-alueelle ja työskennellä yhdessä näiden
markkinajohtajien kanssa”, päättää Wolf.

Wolf-Christian Küspert,
GELO Timberin toimitusjohtaja
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Messusatoa viime vuosilta
Vuosi 2020 on ollut messujen osalta rauhallisempi, mutta vuonna 2019 Veisto
osallistui useisiin tapahtumiin, mukaan lukien kahdet isot messut.
Sarah Stotler, HewSaw Machines inc.
Vaikka tapahtumien osalta vuosi 2020 oli rauhallinen, niin
vuosi 2019 oli Veistolle hyvin kiireistä aikaa edustajien kiertäessä messuja, esitellen uutta teknologiaa maailmanlaajuiselle yleisölle.
Ligna 2019
Vuoden 2019 suurin tapahtuma Veistolle oli tuttuun tapaan
Ligna, Saksan Hannoverissa. Yrityksen näyttävä messuosasto sai paljon huomiota 90 000 messuvieraan keskuudessa
toukokuun lopulla järjestetyssä tapahtumassa.
Ligna järjestetään joka toinen vuosi ja se on yksi puunjalostusalan tärkeimpiä messuja ja tällä kertaa Veisto esitteli
uudistetun version HewSaw R200 A.1 sahakoneesta, jonka
suunnitteluun oli käytetty 3D-teknologiaa ja rakentamiseen
hyödynnetty yrityksen uusia hitsausrobotteja. Yli 35 vuotta
käytössä ollut putkirunkomalli vaihdettiin uudessa R200 A.1
sahakoneessa levyrunkoon. Levyrungon etuna ovat nopeampi valmistusaika ja järeämpi kone, josta myös asiakas hyötyy. Sahakoneen muotosuojat on tehty ruostumattomasta
teräksestä. Sahakoneen lisäksi messuosastolla oli näytteillä

viimeisintä mallia oleva haketusteräpää, joka myöhemmin
toimitettiin uuden projektin osana Yhdysvaltoihin.
Messualue Hannoverissa on laaja ja Ligna ulottuu kymmenessä näyttelyhallissa yhteensä 13 hehtaarin alalle. Kävijöitä
viisipäiväisille messuille saapuu yli sadasta eri maasta, tutustumaan 1 500 näytteilleasettajan uusimpiin tuotteisiin ja
innovaatioihin.
Veisto oli Lignassa hyvin edustettuna, sillä henkilökuntaa ja
yrityksen edustajia oli paikalla kaikilta tärkeimmiltä markkina-alueilta, kuten Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta,
Afrikasta sekä Australiasta.
Messut ovat yhteydenpitoon tärkeä foorumi ja asiakkaiden
tapaamispaikka sahalaitosten ulkopuolella, joka luo rennomman ilmapiirin tapaamisia ja verkostoitumista ajatellen.
Alan opiskelijoille messut toimivat hyvänä informaation lähteenä ja heidän on helppo tutustua alalla toimiviin yrityksiin
ja löytää sitä kautta tulevaisuuden uramahdollisuuksia.
“Ligna on maailmanlaajuisesti suurin ja vilkkain messutapahtuma, johon Veisto osallistuu”, kertoo Bill Tice, Kanadan tytäryhtiön myynti- ja markkinointipäällikkö. ”Viimeisimmillä

Veiston osasto Lignan messuilla herätti paljon huomiota. Näytillä oli uusi, levyrunkoinen HewSaw R200 A.1 sahakone.
®
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FPMEE-messuilla Atlantassa Veiston kanssa samalla osastolla oli kolme yhteistyökumppania; EBI, Prologic+, and Bosch Rexroth.

“Ligna on maailmanlaajuisesti suurin
ja vilkkain messutapahtuma, johon
Veisto osallistuu”
messuilla pääsimme keskustelemaan olemassa olevien asiakkaiden kanssa sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa kaikista kuudesta maanosasta, joissa Veisto toimii. Laitteiston
esittely osastolla auttaa kävijöitä suoraan ymmärtämään,
kuinka laitteemme toimii ja näkemään niiden laadukkuuden.”
Ligna järjestetään Hannoverissa joka toinen vuosi ja seuraava messuajankohta on suunnitteilla 27.9.-1.10.2021.
Atlanta, Georgia,Yhdysvallat
Kesäkuussa 2019 Veisto oli jälleen mukana kolmipäiväisillä
FPMEE-messuilla (Forest Products Machinery and Equipment Expo), jotka järjestettiin Georgian World Congress
Centerissä, Atlantassa Yhdysvalloissa.
Reilun sadan neliön osastolla esittäytyivät Veiston lisäksi
myös pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Prologic+, Bosch
sekä EBI. Osastolla oli näytteillä kaikkien neljän toimittajan
laitteistoa, jotka asennettiin myöhemmin samana vuonna
DS Smithin tehtaalle Georgian Riceboroon.
Veisto toi näyttelyosastolle esittelyyn mittauskuljettimen
pätkän, mittauskontteineen sekä 2R tukinpyörittimen, jotka
kaikki asennettiin myöhemmin DS Smithin uuden HewSaw
R250 1.1 V1 sahakoneen eteen (lue lisää DS Smithin projektista artikkelista sivulla 7).
Prologic+ toimitti osastolle aseteoptimoivan TrueShape-mittarin, joka asennettiin Veiston mittarunkoon toimintavalmiuteen messujen ajaksi.
Pitkäaikainen yhteistyökumppani EBI on toimittanut Veistolle moottoreita ja moottorikeskuksia sekä logiikkakomponentteja ja -ohjelmaa Pohjois-Amerikassa vuosien ajan.
Messuilla näytillä oli täysin integroitu HewSaw-ohjausjärjestelmä.
Neljäntenä osastolla mukana ollut Bosch Rexroth, toi esittelyyn Sytronix hydraulikoneikon. Suljetun piirin koneikko
tuottaa nopeasti painetta tukinpyörittäjän teloille näin taaten tarkan pyörityksen.

Tapahtumia Venäjän ja Baltian alueella
Veisto osallistuu Venäjän ja Baltian alueella vuosittain monille messuille ja vaikka vuosi 2020 oli rauhallisempi, niin vuoden 2019
aikana edustajat olivat mukana useissa alueen tapahtumissa. Näihin kuului muun muassa Venäjällä Gorod 2019 Vladivostokissa,
SibWood Expo 2019 Bratskissa, Lesprom Ural Yekaterinburgissa
sekä Moskovassa Woodex 2019. Tämän lisäksi Veisto osallistui Ukrainassa Kiovan Lesdrevmash-messuille sekä Minskissä Valkovenäjällä Woodworking 2019 tapahtumaan. Vuosittaisia messuja näistä
ovat esimerkiksi Minsk, Habarovsk ja Yekaterinburg, kun taas Venäjän suurin puualan tapahtuma, Moskovan Woodex järjestetään
joka toinen vuosi.
Laura Nipuli ja Alar Kask ovat molemmat kokeneita messukävijöitä. Laura työskentelee Veiston pääkonttorilla Suomessa vientikoordinaattorina ja hän vastaa myös Venäjän varaosamyynnistä.
Virossa asuva Alar toimii Veiston myyntipäällikkönä ja hän vastaa
sahakoneiden myynnistä Venäjällä sekä useissa Baltian maissa. Laura ja Alar molemmat puhuvat venäjää, viroa, suomea sekä englantia
ja he edustivat Veistoa kaikilla Venäjän ja Baltian messuilla vuonna
2019.
Messut ja niiden keskeinen sijainti nousee tärkeään rooliin Venäjällä, jossa välimatkat kaupungista toiseen ovat pitkiä. Tapahtumissa
Veiston edustajat ja asiakkaat pystyvät tapaamaan helposti samassa
paikassa. ”On tärkeää olla paikalla ja näkyä siellä, missä asiakkaatkin ovat. Tapahtumiin osallistuminen ympäri Venäjää antaa siihen
mahdollisuuden,” selittää Laura. “Messut tarjoavat tilaisuuden tavata toisemme puolivälissä. Me pystymme lyhyessä ajassa tapaamaan
useita asiakkaita ja he taas useita toimittajia.”
Venäjän messut ovat muodostuneet jo perinteeksi, sillä Veisto on
osallistunut niihin 90-luvulta saakka. ”Olen työskennellyt Veistolla
jo 17 vuotta ja yhtä kauan olemme Alarin kanssa yhdessä kiertäneet Venäjän messuja vuosittain”, Laura sanoo.
“Usein ensimmäinen kontakti asiakkaan kanssa on juuri messuilla”,
Laura lisää. ”Myöhemmin yhteistyötä on helppo jatkaa esimerkiksi
kutsumalla asiakkaita Wood Safareille tai pääkonttorillemme Mäntyharjuun. Esittelemme mielellämme vieraille tuotantotilojamme ja
käyttämäämme teknologiaa.”
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Safariryhmä tutustui bussilla liikkuen Quebeciin ja Itä-Kanadan rannikkoalueeseen.

Sahalaitokset, hyvä ruoka ja NHL-ottelu
nousivat Kanada-safarin kohokohdiksi
Joukko eurooppalaisia asiakkaita pääsi mukaan tutustumaan kanadalaiseen sahatoimintaan ja kulttuuriin viikon mittaisella tutustumisretkellä.
Ryhmä asiakkaita Suomesta, Liettuasta, Puolasta sekä Ruotsista
pääsivät kuluttamaan matkatunteja ja kilometrejä keväällä 2019
osallistuessaan itäkanadalaisten sahojen tutustumiskierrokselle.
Kyseessä oli tietenkin HewSaw Wood Safari, joka on ollut asiakkaiden keskuudessa hyvin suosittu. Veiston edustajat mukaan lukien,

A. Halifax			
B. Halifax, Ledwidge Lumber
C. Halifax, Elmsdale Lumber
D. Bathurst, Fornebu Lumber
E. JDI St Leonard sahalaitos
F. Quebec City		
G. Lignarex sahalaitos

MATKAREITTI
H. Scierie Girard sahalaitos
I. Petit Paris sahalaitos
J. Les Chantiers Chibougamau
K. Scierie Landrienne sahalaitos
L. Val d’Or sahalaitos
M. Montreal

2019 safariryhmän matkareitti läpi Itä-Kanadan

18

Bill Tice, HewSaw Machines Inc.

tämä 22 hengen ryhmä aloitti matkansa Nova Scotian Halifaxista,
joka on Kanadan itärannikon pääsatamakaupunki. Sunnuntain tervetuloillallisen jälkeen ryhmä suuntasi maanantaiaamuna läheiselle
Ledwidge Lumber -sahalle, joka on ollut Veiston asiakas jo pitkään.
Vierailun aikaan sahalla on toiminnassa HewSaw R200 1.1 sahakone LogIn 2R tukinsuuntausjärjestelmällä sekä mekaanisella syöttölaitteella oleva HewSaw R200 A.1. Molemmat koneet ovat vanhempaa mallia ja ne tuottavat runkotolppamateriaalia. R200 1.1
tunnettiin aiemmin nimellä HewSaw R200 Plus ja Ledwidgen kone
onkin ollut aikanaan ensimmäinen ”Plus-malli” Pohjois-Amerikassa.
Perheyrityksen omistaja, Doug Ledwidge, toivotti safarilaiset tervetulleiksi tutustumaan sahan toimintaan ja hän on itsekin osallistunut
Wood Safareille useasti Euroopan puolella.
Ledwidgen vierailun jälkeen ryhmä siirtyi muutaman kilometrin
päähän tutustumaan naapurisahan, Elmsdale Lumber Companyn
toimintaan ja siellä heidät vastaanotti sahan omistajaperheen jäsen Mark Wilbur sekä hänen tiimiläisensä. Elmsdale Lumber oli
mielenkiintoinen tutustumiskohde, jossa safarilaiset pääsivät tutustumaan perinteisen, Pohjois-Amerikkalaisen vaunuvannesahalinjan
toimintaan.
Vierailujen jälkeen loppupäivä kuluikin mukavasti bussissa nukkuen
ja toipuen jetlagista, matkan edetessä kohti seuraavaa etappia, joka
oli Bathurst, New Brunswick.
Seuraavana päivänä safarilaiset lähtivät hyvin levänneenä aamun
ensimmäiseen kohteeseen, joka oli Brunswick Minessa sijaitseva
®

Kuvat vasemmalta oikealle: Kansallislaulun aika NHL-ottelussa; ryhmä tutustuu uuteen R200 1.1 Scierie Girardin sahalla; Quebecilaisten vaahterasiirappimakeisten valmistusta.

Fornebu Lumber Company. Sahalla toimiva HewSaw R200 A.1 sahakone asennettiin paikalleen vuonna 2010. Koneessa oli alun perin mekaaninen syöttölaite, mutta muutamaa vuotta myöhemmin
se korvattiin LogIn 2R tukinsuuntausjärjestelmällä. Tämä suuren
volyymin sahalaitos rakennettiin vuonna 1974 ja vuonna 2009 sen
omistus siirtyi norjalaiselle konsernille. Saha tuottaa runkotolppamateriaalia pääasiassa Kanadan markkinoille.
Seuraavana kohteena oli St. Leonardissa sijaitseva JD Irvingin saha,
jossa safariryhmä pääsi tutustumaan kahteen Veiston toimittamaan
sahakoneeseen, jotka molemmat ovat yhden koneyksikön R200
sahakoneita tukinpyörittimellä. Tämä suuren volyymin sahalaitos
tuottaa lähes 500 000 kuutiota sahatavaraa vuosittain.
Vierailujen jälkeen safarin kolmas päivä kuluikin bussin kyydissä,
ryhmän matkatessa 350 kilometrin päähän, enemmistöltään ranskankieliseen Quebecin provinssiin ja päivän lopulliseen kohteeseen
Quebec Cityyn. Tämä kaunis ja historiallinen kaupunki on perustettu vuonna 1608 ja se on Kanadan toiseksi vanhin kaupunki. Safarilaiset pääsivät majoittumaan Quebecin vanhassa kaupungissa
sijaitsevaan historialliseen hotelliin Le Château Frontenaciin, jonka
edustalta avautuu näköala kohti kuuluisaa Saint Lawrencen merireittiä, jota pitkin myös monet Veiston sahakoneet kuljetetaan
Kanadaan.
Seuraavien kahden päivän aikana safarilaiset vierailivat neljällä eri
sahalla, joissa kaikissa oli käytössä yhden koneyksikön HewSaw
R200 sahakoneet. Uusin käyttöönotettu sahakone on vuodelta
2017 ja siihen päästiin tutustumaan Scierie Girardin sahalla Ship-

shaw’ssa. Heillä on käytössään LogIn 2R tukinsuuntausjärjestelmällä
oleva R200 1.1 sahakone, jonka linja kulkee jopa 210 metriä minuutissa. Muut Quebecin alueen sahat, joilla safarilaiset vierailivat,
olivat Groupe Lignarex, Les Chantiers de Chibougamau ja Scierie
Landrienne.
Sahavierailujen lisäksi safariryhmä ehti tutustumaan myös kanadanranskalaiseen kulttuuriin ja he pääsivät perehtymään vaahterasiirapin valmistukseen sekä vierailemaan alueen ravintoloissa ja maistamaan paikallisia erikoisuuksia, kuten Poutinea, josta Quebec on
tunnettu. Erinomaisen ruoan lisäksi safarilaiset pääsivät kokemaan
paikallisten metsureiden ja suomalaisen Ponssen yhteistyössä järjestämää puunkaatoesitystä sekä vierailemaan yhdellä Kanadan
suurimmista kultakaivoksista, Canadian Malarticilla.
Quebecin jälkeen safarilaiset siirtyivät lentäen Montrealiin, Kanadan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, jossa ryhmä pääsi nauttimaan
vapaapäivästä. Illan kruunasi NHL-ottelu, jossa vastakkain olivat
paikallinen Montreal Canadiens sekä heidän pitkäaikainen vihollisjoukkueensa Toronto Maple Leafs. Ryhmä pääsi seuraamaan peliä
omasta aitiosta ja tiukkaakin tiukempi peli ratkesi vasta jatkoajan
jälkeen rangaistuslaukauksilla paikallisen joukkueen hyväksi.
Wood Safari viikko kului vauhdikkaasti tutustuen sahalaitoksiin, hyvään ruokaan sekä paikalliseen kulttuuriin ja jääkiekko-ottelu antoi
oman loppusilauksensa matkalle.
Toivomme näkevämme sinut seuraavalla Wood
Safarilla, kun matkustaminen on jälleen turvallista!

Ruotsin tytäryhtiön minisafari Suomeen

Veiston ruotsalainen tytäryhtiö järjesti myös asiakkailleen safarin vuonna 2019, kun 15 hengen ryhmä saapui syyskuussa kiertämään Suomen kohteita muutamaksi päiväksi. Ensimmäinen ja yksi odotetuimmista vierailukohteista oli tietenkin alansa huipputasoa
edustava Veiston konepaja Mäntyharjussa, Järvi-Suomen sydämessä, jossa myös yrityksen pääkonttori sijaitsee. Vieraat pääsivät
kiertämään tuotantotiloihin ja samalla tutustumaan myös uusiin hitsausrobotteihin ja CNC-koneisiin sekä vasta remontoituun
maalaamoon. Mäntyharjun tehdasvierailun jälkeen matka keskittyi sahalaitosten kiertämiseen ja teemana oli Veiston suuremmat
sahalinjat. Ryhmän kohteena olivat Versowoodin tehdas Hankasalmella, jossa käytössä on HewSaw SL250 3.3 sahalinja, MetsäFibren Vilppulan saha, josta löytyi SL250 3.4. sahalinja sekä perheyritys JPJ Wood, jonka tehtaassa pyörii SL250 2.2 sahalinja.
Vierailun isännöi Ruotsin tytäryhtiön edustajat Claes Backlund ja Magnus Karlsson sekä Veiston varatoimitusjohtaja Tuomas
Halttunen.
Yksi ruotsalaisista vieraista oli Jacob Nordgren, Setra Groupin tuotantoteknikko. ”Oli erittäin mielenkiintoista päästä tutustumaan
Veiston konepajaan ja ymmärtää paremmin heidän periaatteitaan laadusta ja ammattitaidosta liittyen sahakoneiden valmistukseen”, kertoo Jacob. ”Ja mielenkiintoista oli myös nähdä kuinka muut yritykset, pienestä perheyrityksestä isoihin organisaatioihin,
hyötyvät Veiston sahakoneista ja teknologiasta. Osallistuminen tälle vierailulle on antanut ehdottomasti inspiraatiota omiin tulevaisuuden projekteihimme.” Puoli vuotta myöhemmin Veisto ja Setra solmivat jakosaha SL250 kaupasta Setran Nybyn sahalle, joka
on tällä hetkellä täydessä tuotannossa.
®
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Huoltoasentajan työ vaatii asennetta ja
joustoa, olisiko sinusta siihen?
Veiston huoltoasentajana työskentelyssä on omat vaatimuksensa, sillä työ vaatii matkalaukkuelämää jopa viikoiksi
kerrallaan. Me kysyimme neljältä teknikoltamme, mitä työ heiltä vaatii.
Sarah Stotler, HewSaw Machine Inc.
“Yksityiskohtia, laatua, matkustamista, uuden oppimista, haasteita,
palkitsevaa.” Tällaisia vastauksia teknikkomme antoivat kysymykseen kuvailla heidän työtään.
Veiston huoltohenkilökunta on tärkeä linkki yrityksen ja asiakkaiden välillä.Teknikot työskentelevät asiakkaiden kanssa päivittäin hyvin erilaisten tehtävien parissa, kuten määräaikaishuollot, laitteiston
vianetsintä, sahakoneiden päivittäminen ja uusien koneiden asennus. Iso osa työajasta menee huoltokäynneillä ja uusien projektiasennusten parissa, mutta toimistotöitäkin riittää.

Veiston asentajat hoitavat monia eri työtehtäviä, kuten koneiden
määräaikaishuoltoja, korjauksia sekä uusien koneiden asennuksia.
Kanadan tytäryhtiössä työskentelevän teknisen neuvonantaja
Cameron McCreightin mukaan siitä on hyötyä, jos on luonteeltaan pikkutarkka. ”Toimiessasi laitevalmistajan edustajana asiakas
odottaa sinun kiinnittävän huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin,
tietävän kaiken laitteistosta ja ylittävän odotukset työn laadun
suhteen. Asentajan pitää olla hyvin perehtynyt ja valmistautunut
ollessaan tekemisissä asiakkaiden ja sahojen työntekijöiden kanssa
sekä muistaa, että kukaan ei voi tietää kaikkea. Jos et osaa vastata
asiakkaan kysymykseen, on silloin parempi myöntää asia ja selvittää
vastaus, silloin oppii itsekin uutta.”
Muut teknikot ovat samaa mieltä Mäntyharjun tehtaalla työskentelevän teknisen asiantuntijan Leo Ukkosen kanssa. ”Sinun ei tarvitse
osata ja tietää kaikkea, sillä työskentelemme tiiminä, mutta on tärkeää, että haluat ja olet valmis opettelemaan uusia asioita.”
Suurimpana haasteena työssään Leo pitää ajanhallintaa. ”Välillä
päivään tarvitsisi lisää tunteja, kun opettelet uusia työtehtäviä ja samalla pyrit tasapainoilemaan kodin, toimiston ja työmatkojen kanssa”, hän kertoo. Kuten muutkin matkateknikot, Leo on reissannut
tien päällä jopa 180 päivää vuodessa. Tosin perheen perustamisen
jälkeen hän on pyrkinyt pitämään matkustamisen 50-60 päivässä
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vuosittain.
Huoltokutsu voi tulla minne päin maailmaa tahansa ja yleensä hyvin lyhyellä varoitusajalla, joten teknikolta pitää löytyä halu matkustaa. ”Englanti on tärkeä hallita työkielenä ja muusta kielitaidosta on
ehdottomasti hyötyä,” sanoo Magnus Lundgren, palvelu- ja projektipäällikkö Ruotsin tytäryhtiöstä.
”Työkohteessa suurin haaste on ongelmanratkaisu, mutta se tekee
työstä myös mielekästä. Työpäivät saattavat helposti venyä, kun haluat löytää nopean ja tehokkaan ratkaisun, sillä sitä myös asiakas
odottaa”, Cameron lisää.
Bryan Strauss on Abbotsfordissa, lähellä Vancouveria, sijaitsevan
Kanadan tytäryhtiön uudempia työntekijöitä. Hän pitää omana
haasteenaan sitä valtavaa tiedon määrää HewSaw-sahakoneista,
joka on opeteltava ja sisäistettävä mahdollisimman nopeasti pärjätäkseen työkohteissa. Tämä ei ole pelkästään uusien teknikkojen
haaste ja Magnus tuo esiin, että työ vaatii jatkuvaa tietotaidon päivittämistä. ”Esimerkiksi Ruotsin teknikkotiimimme voisi käydä vieläkin useammin Suomen tehtaalla koulutuksissa. Sahalinjojen kehitys
on niin nopeaa, että uutta opeteltavaa tulee jatkuvasti”, hän kertoo.
Leo pitää yhtenä Veistolla työskentelyn parhaana puolena mahdollisuutta itsensä haastamiseen. ”Täällä ei ehdi tylsistymään, sillä joka
päivä oppii jotain uutta”, hän lisää.
Veisto tarjoaa usein työntekijöilleen mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja tämän myös Bryan kokee hyvänä asiana. Lisäkoulutus tuo mahdollisuuden kehittyä ja ottaa vastaan yhä vastuullisempia tehtäviä asiakkaiden parissa ja antaa oman arvokkaan
panoksen työtiimiin. ”Tämä luo mahdollisuuden oppia uusia taitoja,
mutta myös päästä hyödyntämään niitä oikeassa työelämässä”, hän
kertoo.
Cameron arvostaa sitä, että yrityksellä on vahva arvostus perheellisiä kohtaan ja heidät huomioidaan. ”Yritys huolehtii työntekijöistään ja tukee vapaa-aikaa kotona, kun emme ole tien päällä”, hän
nostaa esiin.
Jos ura Veiston huoltoteknikkona kiinnostaa, Cameron muistuttaa
olemaan kärsivällinen. ”Vie aikaa oppia ja ymmärtää miten sahausprosessi etenee ja miten sahakoneet toimivat. Matkusta mahdollisimman paljon, sillä se on paras tapa oppia toimintaa työkohteissa
ja kartuttaa kokemusta.”
Bryan lisää, että on tärkeää olla koko ajan tarkkaavaisena, silloin
oppii nopeimmin. ”Kysele paljon ja muista ettei tyhmiä kysymyksiä
ole”, hän sanoo. ”Älä myöskään epäröi jakaa ideoitasi tiimin kanssa,
sillä he ovat hyvin avoimia uusille ideoille.”
“Muista kunnioittaa työkavereita ja pidä silmät ja korvat auki oppiaksesi uusia asioita. Vanhojakin käytäntöjä voi olla hyvä haastaa
välillä ja muista, että omalla yksittäisellä työpanoksella on aina merkitystä, mutta tärkeintä on työskennellä tiiminä”, Leo päättää.
Mikäli olet kiinnostunut avoimista työpaikoista Veistolla tai tytäryhtiöissä, ole rohkeasti yhteydessä paikalliseen toimistoon tai vieraile
verkkosivuillamme:

www.hewsaw.com.
®

Tapaa artikkeliin haastattelemamme teknikot:
Cameron McCreight
Cameron McCreight toimii Kanadan tytäryhtiössä teknisenä
neuvonantajana. Hän on työskennellyt yrityksessä vuosina
2013-2019 ja puolentoista vuoden tauon jälkeen palannut
takaisin tehtäväänsä syyskuussa 2020. Cam on työskennel-

Cameron McCreight työssään Kanadan tytäryhtiön konepajalla.
lyt teollisuusalueilla ja sahalaitteistojen parissa 14-vuotiaasta
saakka. Lukion jälkeen hän opiskeli konetekniikkaa Brittiläisen Kolumbian teknillisessä yliopistossa BCIT:ssä ennen
työharjoittelun aloittamista koneistajana. Ennen Veistolle
tuloaan Cameron ehti työskennellä koneistajana kahdeksan
vuotta. Vuonna 2013 hän aloitti huoltoasentajan työharjoittelun ja nykyisin hän on pätevöitynyt näihin molempiin työtehtäviin. Hänelle ikimuistoisin työmatka oli ensimmäinen
vierailu Veiston tehtaalle Mäntyharjuun, johon kuului myös
kahden viikon asennusprojekti Virossa. ”Oli hieno kokemus
nähdä uusia maita ja päästä työskentelemään tehtaalla”, hän
kertoo. Vapaa-ajalla Cameron viettää aikaa vaimonsa ja tyttärensä kanssa, nikkaroi puisia ankkapillejä sekä harrastaa
lumilautailua ja maastopyöräilyä.
Bryan Strauss
Bryan Strauss työskentelee teknisenä neuvonantajana ja on
aloittanut Kanadan tytäryhtiössä
vuonna 2019. Tätä ennen hän on
asentanut ja huoltanut sähkö- ja
ilmanvaihtolaitteistoja sekä ollut
raskaankaluston
mekaanikkona.
Hänelle ikimuistoisin työmatka
on ollut Valko-Venäjällä uuden sahalinjan asennus, Navapolatskin
ulkopuolella. Bryanin perheeseen
kuuluu vaimo ja kaksi poikaa. Hän
harrastaa urheilua, ottaa lentotunBryan Strauss vaimonsa Harmonyn teja ja nauttii tietokoneohjelmistojen suunnittelusta ja ohjelmoinnista.
kanssa. Bryan ottaa lentotunteja
vapaa-ajallaan.

Leo Ukkonen
Leo Ukkonen on aloittanut uransa Veiston tehtaalla Mäntyharjussa vuonna 2006 ja työskentelee nykyisin teknisenä
asiantuntijana. Hän on opiskellut ammattikoulussa automaalariksi ja ehti toimia automekaanikkona puoli vuotta
ennen varusmiespalveluksen suorittamista. Aloitettuaan
Veistolla, Leo työskenteli tiensä syöttöpyörien valmistuksesta kokoonpanoasentajaksi. Tämän jälkeen hän työskenteli viisi vuotta huoltoasentajan tehtävissä ja neljä vuotta
asennusvalvojan roolissa. Nykyisessä tehtävässään teknisenä asiantuntijana hän aloitti loppuvuodesta 2019. Työmatkoista mieleenpainuvin on ollut
Woodgrainin projekti Idahossa,
Yhdysvalloissa. Leon pojat Aku
ja Miko olivat alle kouluikäisiä, joten hän pystyi ottamaan heidät
ja Maiju-vaimon mukaan tälle
pitemmälle työkomennukselle.
”Se oli todella hienoa, sillä pystyin tulemaan ”kotiin” lähes joka
ilta ilman, että tarvitsi matkustaa
Yhdysvaltojen ja Suomen väliä.”
Rakennus- ja kunnostusprojektit täyttävät Leon vapaa-ajan ja
kesällä iso osa ajasta kuluukin
niiden parissa, mutta toki per- Leo Ukkonen pääsi vaimonsa
heelle ja lapsille jää aikaa myös. Maijun ja perheen poikien kansLeo vitsailee, että talvet kuluvat- sa tutustumaan Yhdysvaltoihin
työkomennuksen
kin kesää valmistellessa. Lomalla pidemmän
perhe lähtee mielellään johon- aikana. Kuvassa perhe vierailee
kin lämpimään, kuten Kreikkaan, Yellowstonen kansallispuistossa.
Kroatiaan tai Espanjaan. Silloin
työlistalla on vain rentoutuminen.
Magnus Lundgren
Magnus Lundgren aloitti uransa Veiston Ruotsin tytäryhtiössä vuonna 2001 ja hän työskenteli teknikkona vuoteen
2006 saakka.Vuonna 2012 hän palasi yritykseen töihin ja on
sen jälkeen ollut palveluksessa yhteensä 12 vuotta. Hänen
nykyinen roolinsa on palvelu- ja projektipäällikkö. Magnus
on koulutukseltaan sähköasentaja ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa piirilevyjä valmistaneen sähköyhtiön teknikkona sekä matka-asentajana. Työprojekteista
mieleen on jäänyt etenkin asennusmatka Tanskaan, jossa
tiimi työskenteli HewSaw SL200 sahalinjan kanssa. Matka
oli Magnuksen ensimmäisiä työreissuja HewSaw koneiden
parissa. Vapaa-aikansa Magnus viettää
hieman
erilaisten
koneiden parissa. Talvisin hän harrastaa
moottorikelkkailua
ja kesällä alta löytyy
joko moottoripyörä tai vesiskootteri.
Magnus on myös
innokas metsästäjä ja
etenkin hirvi- ja villiMagnus Lundgren viettää vapaa-ai- sikajahdit ovat hänelkaansa mielellään myös ulkoiluaktivi- le mieluisia.
teettien parissa.
®
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Globaali varaosatiimimme
Veiston asiakaskunta on laajentunut vuosien varrella yli 30 maahan, kuuteen eri maanosaan, joten varaosien saatavuus ja toimiva tilausjärjestelmä ovat kriittisiä, jotta asiakasta pystytään palvelemaan oikea-aikaisesti.Tässä muutamia kasvoja globaalista varaosatiimistämme.
Sarah Stotler, HewSaw Machines Inc.
Veiston varastoverkosto on asiakkaiden myötä laajentunut ympäri
maailman ja tällä hetkellä verkostoon kuuluu varastot muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Kanadan itä- ja länsirannikolla, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Australiassa sekä Etelä-Afrikassa. Lisäksi varaosien
myyntipalveluita tarjoavia yhteystyökumppaneita ja edustajia Veistolta löytyy Ranskasta, Argentiinasta, Chilestä, Uruguaysta, Puolasta,
Romaniasta sekä Venäjältä.
Jokaisen varaston valikoima kootaan paikallisten asiakkaiden tarpeiden mukaan. Varaosissa huomioidaan alueella toiminnassa olevat konetyypit sekä näiden koneiden käyttö- ja kulutusosien kierto.
Lisäksi varastoille arkistoidaan myös Veiston teknikkojen tekemät
huoltoraportit kaikista asiakkaan luona paikan päällä tehdyistä
huoltokäynneistä.
Henkilökunta analysoi säännöllisesti varaston tuotemenekkiä, jotta
varaosien määrää pystytään ylläpitämään riittävänä asiakkaiden tarpeisiin. Mikäli jotain tarvittavaa osaa ei löydy varastolta, se tilataan
Veiston tehtaalta Mäntyharjusta tai toimitetaan siirtona toiselta varastolta. Jos varaosa tulee valtameren toiselta puolelta, se voidaan
lähettää meri- tai ilmarahtina riippuen asiakkaan aikataulusta.
“Suomen päässä oleva after sales-tiimi on hyvin ripeä saamaan varaosat matkaan, kun niitä tarvitaan pikaisesti”, selittää Peter Haintz,
Australian tytäryhtiön operatiivinen päällikkö. ”Teemme huolto- ja
asiakaskäyntien yhteydessä sahakoneesta aina kuntoraportin, jonka perusteella suunnittelemme, mitä osia tarvitsemme. Jos osaa
ei löydy valmiina varastoltamme, tilaamme sen mahdollisuuksien
mukaan merirahtina, jolloin se on kustannustehokasta myös asiakkaalle.”
Tyypillisesti tilausprosessi alkaa siitä, että asiakas tekee varaosasta
hankintatilauksen. Jos heillä on kysymyksiä tai epäselvyyttä oikeasta
osasta, varaosatiimi tai teknikot auttavat tarvittaessa. Vastaanotettuaan tilauksen varaston henkilökunta lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen, josta selviää hinnoittelu, varastotaso sekä toimitusaika, mikäli varaosa ei ole heti saatavilla. Varastossa valmiina olevat

Brandon – Myynti- ja varastokoordinaattori – Abbotsford, BC, Kanada
Brandon on työskennellyt yrityksessä lokakuusta 2014 saakka. Varaosien myynnin ja
toimittamisen lisäksi hän vastaa isompien projektien hankinnoista sekä varaosavalikoimasta
Kanadassa. Brandonin perheeseen kuuluu
vaimo sekä kolme poikaa ja vapaa-aikansa hän
viettää perheen kanssa tai pelaten softballia
ja golfia. Penkkiurheilusta hän nauttii seuraten
jääkiekko- ja jalkapallo-otteluita

tuotteet kerätään, pakataan ja toimitetaan joko samana tai seuraavana päivänä tilauksen saapumisesta.
Haasteita voi esiintyä hetkittäin, mutta Veiston tiimi panostaa asiakaspalveluun. Tätä korostaa myös Kanadan tytäryhtiössä myynnin
tukena ja varastovastaavana länsirannikolla työskentelevä Brandon
Yost. ”Suurimman osan ajasta lähetykset ja logistiikka kulkevat
sujuvasti, mutta joskus tulee tekijöitä, joihin emme pysty vaikuttamaan, kuten säästä johtuvat häiriöt, koneiden ja laitteiden hajoaminen tai tulliviivästykset. Tämä voi tuoda haasteita, jos toimituksella on tiukka aikaraja. On ollut kertoja, jolloin kiireellinen tilaus
tulee perjantai-iltapäivänä ja kuljetusliikkeet ovat jo sulkeutuneet
viikonlopuksi eikä osan lähettäminen lentorahtina ole vaihtoehto.
Silloin olemme itse saattaneet ajaa sahalle asti viemään osan tai
tavanneet asiakkaan kanssa puolessa välissä, jotta he saavat koneet
käyntiin mahdollisimman pian.”
Veisto ja tytäryhtiöt tekevät jatkuvasti yhteistyötä keskenään, jotta
asiakas saa parhaan palvelun. Brandon kertoo, että hän työskentelee tiiviisti Quebecin varastolla itärannikolla samoissa tehtävissä
työskentelevän Regis Gamachen kanssa. Yhteistyössä he huolehtivat varaosien lähettämisestä ympäri Kanadaa ja Yhdysvaltojen
länsiosia. Varaosia lähetetään myös tarpeen mukaan varastojen
välillä. Brandon ja Regis tekevät paljon yhteistyötä myös Veiston
Yhdysvaltojen tytäryhtiön varastotiimin kanssa sekä tarpeen mukaan myös muiden, Pohjois-Amerikan ulkopuolella olevien, varastotiimien kanssa.
Kaikki kolme varaosatiimiläistä nostavat esiin, että tarvittava tuki
Mäntyharjun tehtaalta on todella hyvä ja uusista osista ja niiden
päivityksistä informoidaan hyvin kaikille tiimien työntekijöille. Tämä
pitää henkilökunnan ajan tasalla, jolloin heidän on helpompi tiedottaa asiakkaita uusista päivityksistä ja muutoksista ja sitä kautta
varmistaa, että asiakaskoneet ovat aina ajan tasalla. ”Meillä kaikilla
on kuitenkin yksi ja sama päämäärä ja se on parhaimman ratkaisun
löytäminen asiakkaalle”, Brandon lisää.

Regis – Myynti- ja varastokoordinaattori – Levis, Quebec, Kanada
Regis on työskennellyt jo kuusi vuotta yrityksessä, helmikuusta 2015 asti. Vapaa-ajalla Regis nauttii ajasta perheensä kanssa,
mutta hänet löytää usein myös pelaamasta
jääkiekkoa tai maastopyöräilemästä. Jos aikaa jää, Regis lukee mielellään tai nikkaroi
heidän kotitalonsa parissa. Kesälomat ovat
mieluisinta aikaa ja silloin perhe lähtee mökkilomalle järven tai meren rantaan.
®
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Peter – Operatiivinen päällikkö,
Australia & Uusi-Seelanti
Peter ja hänen vaimonsa Katrina ovat
pyörittäneet Australian tytäryhtiötä jo yli
kuuden vuoden ajan. Kun Peter malttaa irroittautua töistä, hänet löytää kalastuksen
ja metsästyksen parista, retkeilemästä tai
pelaamasta australialaista jalkapalloa. Heidän poikansa pelaa myös, joten vanhemmat
löytyvät katsomosta joka ottelussa. Peter
ja Katrina saivat hiljattain ensimmäisen lapsenlapsensa, joten he ovat viettäneet paljon
aikaa myös perheen kesken.

Jo vuosikymmen Afrikan mantereella
Sarah Stotler, HewSaw Machines Inc.

Veiston Etelä-Afrikan tytäryhtiön ensimmäinen vuosikymmen tuli täyteen tammikuun ensimmäisenä päivänä
2021.Tämän kunniaksi voimme toivottaa ”Veels geluk HewSaw Afrika met jou 10 de verjaardag!”, joka on afrikaansia ja tarkoittaa ”Onnittelut kymmenvuotiaalle HewSaw Africalle!”

Andre Etelä-Afrikan toimiston edessä.

Nelspruitin kaupunki Etelä-Afrikassa on ollut Veiston tytäryhtiön
HewSaw African tukikohtana jo kymmenen vuoden ajan. Tätä
hektistä ja modernia kaupunkia ympäröi subtrooppisen ilmaston
ansiosta kaunis ja reheväkasvuinen maisema. Tämä tekee alueesta
täydellisen metsä- ja maatalouden harjoittamiseen. Yleisimpiä viljelykasveja mäntypuiden lisäksi ovat appelsiinit, mangot, litsit, avokadot sekä sokeriruoko.
Nelspruit sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Krugerin kansallispuistosta, joka on suosittu turistikohde. Vuonna 1898 perustetun
kansallispuiston pinta-ala on 2 miljoonaa hehtaaria ja siellä asuu
useita Afrikan isoimpia eläinlajeja; leijonia, leopardeja, sarvikuonoja,
elefantteja sekä puhveleita. Nelspruit on ulkoilijan paratiisi, sillä se
tarjoaa paljon aktiviteetteja lähialueilla ja monet paikalliset käyvät
patikoimassa ja maastopyöräilemässä, sillä helppokulkuisia reittejä
löytyy paljon. HewSaw Africa jopa sponsoroi paikallista maastopyöräilyjoukkuetta.
Tytäryhtiötä johtaa André Odendaal, joka aiemmin työskenteli
Swazimaassa Peak Timbersin kunnossapito- ja projektipäällikkönä.
Veistoon hän tutustui Peak Timbersin sahakoneprojektin
yhteydessä. Projektin edetessä André tutustui lisää sekä
Veistoon että laitteistoihin, kunnes vuonna 2010 liittyi mukaan tiimiin ja aloitti Afrikan tytäryhtiön toiminnan.
Tänä päivänä André vastaa kaikista työtehtävistä, joita tytäryhtiön pyörittämiseen tarvitaan. Siihen kuuluu teknistä
osaamista, kirjanpitoa, varaosien käsittelyä, siivousta, hallintotehtäviä ja niin edelleen. ”Keskivertopäivään kuuluu asiakkaiden auttamista, sahakoneiden huoltoa paikan päällä
sekä puhelimitse, varaosien toimittamista ja lähettämistä
sekä paljon asiakaspalvelutehtäviä. Iso osa työajasta kuluu
varaosien lähettämisessä ja vastaanottamisessa, mutta joskus kun aikaa jää, pääsen antamaan panokseni myös uusille
projekteille ja laitteistoille.
André auttaa myös muilla markkina-alueilla ja kun hän on

ulkomailla, tytäryhtiön toiminnasta vastaa silloin Reinette Jansen
van Rensburg. Hän on työskennellyt yritykselle jo viisi vuotta, joten
asioiden pitäminen liikkeessä sujuu ongelmitta. André on iloinen,
että hän on löytänyt niin hyvin työntekijän kuin Reinette. Naisen
järjestelmällisyys on auttanut häntä monet kerrat ja André vitsaileekin, että hänellä on laaja yhteistyöverkosto, joka edesauttaa yhtiön menestystä ja he kaikki ovat naisia.
Tällä hetkellä Afrikan mantereella toimii viisi HewSaw sahakonetta.
Näistä kolme sijaitsee Etelä-Afrikassa, kun taas kaksi muuta konetta
ovat Sambiassa ja Tansaniassa. Asiakkaiden pääasiallinen materiaali
on mänty ja kaikki viisi sahaa tuottaa rakennuspuuta.
Andrén perheeseen kuuluu vaimo Liza, biologiset 19- ja 17-vuotiaat pojat sekä 19- ja 7-vuotiaat adoptiotyttäret. Vapaa-ajalla perhe
lähtee usein yhdessä rannalle ja kotona ollessaan André työstää
omia harrastuksiaan keramiikan ja puutöiden parissa tai remontoi
taloa.
Kysyttäessä Etelä-Afrikan kulttuurista ja sen vaikutuksesta sahateollisuuteen André vastaa: ”Etelä-Afrikan kulttuurikirjo on valtava
ja sahateollisuusyhteisöllä on myös oma uniikki kulttuurinsa. He
suhtautuvat tuotantoon hyvin intohimoisesti ja pyrkivät hyötykäyttämään toiminnassaan kaiken. Rahaa on yleisesti käytössä hyvin
niukasti, joten sahatyöntekijät keksivät välillä hyvinkin nokkelia ratkaisuja, jotta asiat saadaan sujumaan. Etelä-Afrikassa tätä kutsutaan
termillä “´n Boer maak ´n plan”, joka voidaan karkeasti suomentaa
”hätä keinot keksii”. André lisää: ”Pyrin aina pitämään varaosia saatavilla, jotta voin auttaa asiakasta pääsemään lopputulokseen mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti.”
Kulttuurieroista huolimatta Etelä-Afrikalle ja Suomelle löytyy yksi
yhdistävä tekijä – grillaus! Tai ”Braai”, kuten Etelä-Afrikassa sanotaan. “Braai on äärettömän suosittua, mutta Etelä-Afrikassa suositaan grillissä isoja, mehukkaita pihvejä verrattuna Suomessa suositumpiin makkaroihin ja kalaan.
Yksi asia on kuitenkin varma, sanotaanpa sitten grilli tai braai, tulee
se olemaan tärkeässä roolissa HewSaw African vuosipäivän juhlinnassa!

Veels geluk HewSaw Afrika met jou 10 de verjaardag!
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Andre perheensä kanssa.
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HewSaw maailmalla
UUSIMMAT
HEWSAWPROJEKTIT JA
TOIMITUKSET

HewSaw Sverige AB
Ludsvika
Ruotsi
HewSaw International B.V.
Swalmen
Alankomaat

HewSaw Machines Inc.
Brittiläinen Kolumbia
Kanada

ACME Pallet Inc.
Holland, Michigan, USA
HewSaw LogIn

HewSaw US Inc.
Georgia
USA

M.T.T.
Santiago
Chile

TPD Jacek Frankowski
Włoszakowice, Puola
HewSaw R200 A.1
Setra Group AB Nyby
Nyby, Ruotsi
HewSaw SL250 jakosaha
Gelo Timber GmbH
Wunsiedel, Saksa
HewSaw SL200 2.2

MP-Serwis
Elk
Puola

Vatzyl S.A.
Montevideo
Uruguay
Inderfor S.A.
Santa Fe
Argentiina

Veiston toimisto
HewSaw-edustaja

Woodma Engineering Oy
Etelä-Afrikka

SUOMI

HewSaw Pty Ltd.
Geelong
Australia

HewSaw-edustajat

Veisto Oy
Yrittäjäntie 1
52700 Mäntyharju
Puh. +358 20 773 8 773
Email: sales@veisto.com

ARGENTIINA

Indefor S.A.
Santa Fé
Darío Rodriguez
Puh. +54 (0)341 679 2566
Email: dario@inderfor.com

Veisto Oy
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
Puh. +358 40 741 3184
Email: tuomo.kauppinen@veisto.com

CHILE

M.T.T. Chile
Santiago
Emmerich Kohle
Puh. +43 664 2711 699
Email: ekohle@veisto.com

VENÄJÄ
JA BALTIA

Veisto Oy
Puh. +372 511 3109
Email: alar.kask@veisto.com

RANSKA

RUOTSI

HewSaw Sverige AB
Sundsvall & Ludvika
Puh. +46 240 12 880
Email: info@hewsaw.se

Finnso Bois S.A.R.L.
Pariisi
Christian Lallia
Puh. +33 1 45 27 73 40
Email: christian.lallia@finnsobois.com

ALANKOMAAT

HewSaw International B.V.
Swalmen
Puh. +358 40 736 1807
Email: mauri.nikkinen@veisto.com
HewSaw Machines Inc
Abbotsford, BC & Levis, QC
Puh. +1 604 852 7293
Email: info@hewsaw.com

KANADA

USA

HewSaw US Inc.
Garden City, GA
Puh. +1 912 436 6897
Email: bruce.delicaet@hewsaw.com

AB Hilmer Andersson
Åmotfors, Ruotsi
HewSaw SL250 jakosaha

AUSTRALIA

HewSaw Pty Ltd.
South Geelong
Puh.+61 419 345 037
Email: peter.haintz@hewsaw.com

OOO KimaBel
Polatsk,Valko-Venäjä
HewSaw SL250 2.2

ETELÄ-AFRIKKA

HewSaw Africa (Pty) Ltd.
Nelspruit
Puh. +27 0 13 754 6671
Email: andre.odendaal@hewsaw.com

DS Smith
Riceboro, Georgia, USA
HewSaw R250 1.1 V1

Alser Forest SRL
Brasov
Romania

HewSaw Africa (Pty) Ltd
Nelspruit, Etelä-Afrikka

HewSaw-toimistot

ULK Group Karpogory
Karpogory,Venäjä
HewSawSL250 4.5 dx
+ HewSaw SL200 2.2

OOO BelozerskLes
Belozersk,Venäjä
HewSaw R200 A.1

Atelier Finnso Bois
Lezoux
Ranska

Maat, joihin asennettu
HewSaw-sahoja

BestWood Schneider GmbH
Messkirch, Saksa
HewSaw R200 1.1 V4
Fort St. James Forest Products
Fort St James, BC, Kanada
HewSaw SL200 3.3

Veisto Oy
(Baltia,Venäjä)
Tallinna,Viro
LLC “Lestech-Service”
Moskova
Venäjä

Finnso Bois S.A.R.L.
Pariisi
Ranska

HewSaw Machines Inc.
Quebec
Kanada

OOO DOK
Syktyvkar,Venäjä
HewSaw R200 A.1

Metsä Fibre Oy
Rauma
HewSaw SL250 dx

Pääkonttori ja tehdas
Veisto Oy
Mäntyharju

HewSaw Sverige AB
Sundsvall
Ruotsi

Atelier Finnso Bois
Lezoux
Puh. +33 (0)4 73 73 83 05
Email: vincent.plante@finnsobois.com

PUOLA

MP-SERWIS
Ełk
Marek Piskorski
Puh. +48 502 409 463
Email: mpi@elknet.pl

ROMANIA

Alser Forest SRL
Săcele
Albert Serban
Puh. +4 0744 995 450
Email: albert@utilajedepadure.ro

ETELÄ-AFRIKKA Woodma Engineering Ltd.

Veijo Mäki-Hoimela
Puh. +358 400 210 343
Email: veijo.maki-hoimela@woodma.fi

URUGUAY

Vatzyl S.A.
Zonamerica – Montevideo
Dario Rodriguez
Puh. +598 2518 2555
Email: yanina@vatzyl.com

VENÄJÄ

LLC Lestech-Service
Moskova
Svetlana Averyanova
Puh. +7 (495) 780 92 06
Email: lt-s@mail.ru

www.hewsaw.com

