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Työministeri Lauri Ihalainen vihkii Pölkky Oy:n liimapalkkitehtaan 5.11.2012 Kuusamossa.

Vihittävä liimapalkkitehdas on osa jatkojalostuksen investointiohjelmaa, jonka kokonaisarvo
on noin 9 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeessa rakennettiin pintakäsittelylinja, sormijatkoslinja sekä liimahirsien ja rakennuspalkkien liimauslinja. Palkkien katkaisulinja valmistuu
ensi vuoden alussa. Jatkossa uusitaan yksi höyläyslinja ja automatisoidaan tuotekeräily. Investointeihin on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta yritysten kehittämistukea 20
%.
Liimapalkkitehtaan rakennuksen pinta-ala on 4.300 m2. Rakennus tehtiin omana urakkana
ja puuta käyttäen liimapalkkirakenteisena. Liimapalkkitehtaaseen on sijoitettu sormijatkoslinja, palkkien liimauslinja, palkkien höyläys, jälkikäsittely ja pakkaus sekä palkkien testaus- ja
laadunvalvontalaitteet. Kokonaistoimituksesta ja mekanisoinnista vastasi Penope Oy.
Sormijatkoslinjan tuotantokapasiteetti on kahdessa vuorossa 40.000 m3 / vuosi ja liimattava
maksimipituus 13,6 m. Liimauslinjan tuotantokapasiteetti on kahdessa vuorossa 40.000 m3
/ vuosi ja palkin maksimikoko 300 x 600 x 13600 mm. Liimapalkkitehtaan päätuotteet ovat
liimatut hirret sekä erilaiset rakennuspalkit. Liimapalkkitehdas työllistää 15 työntekijää. Kaikki työntekijät koulutettiin yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa oppisopimuskoulutuksella,
ja he suorittivat koulutuksen päätteeksi saha-alan perusammattitutkinnon.
”Investointiohjelma toteutettiin, koska halusimme laadun tekemisen kaikissa tuotteissa
mahdollisimman pitkälle omiin käsiin. Investointi ei ole mitenkään suureellinen, se on mielestämme näppärä paketti, joka pysyy hyvin hallinnassamme”, kommentoi Jouko Virranniemi.
Investointihankkeen tuloksena Pölkky-tuoteperhe laajenee, sen kannattavuus paranee ja
suurten avainasiakkaiden palvelu monipuolistuu. Pölkky-tuoteperheen laatu kohoaa, ja joustavuus raaka-aineen käytössä lisääntyy. Liimattujen tuotteiden visuaalinen ulkonäkö vastaa
jatkossa alueen raaka-ainetta ja Pölkky-tuoteperheen muita tuotteita. Jalostuksen siirto alihankinnasta omaan tuotantoon pienentää huomattavasti logistiikkakustannuksia.
Osakasyritys Kuusamo Hirsitalojen liimattujen hirsiaihioiden tuotanto keskitetään Pölkky
Oy:n omaan tuotantoon, mikä lisää joustavuutta, vähentää suhdanne- ja kausivaihtelua ja
parantaa huomattavasti tuotteiden laatua ja toimitusvarmuutta. Tulevaisuudessa kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla perustuu yrityksen palvelukykyyn, jossa asiakkaalle toimitetaan yhdessä kuormassa useita eri tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.
Pölkky Oy on kuusamolainen, kasvollinen perheyhtiö, jolla on saha- ja jatkojalostusliiketoimintaa Kuusamossa, Kajaanissa, Taivalkoskella ja Pohjois-Kuusamon Kitkalla sekä paine-

kyllästyslaitos Oulussa. Pölkky-konsernin liikevaihto on ensi vuonna noin 130 miljoonaa euroa, vienti 100 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee noin 220 alan ammattilaista.
Pölkky Oy on investoinut vuodesta 1990 lähtien yli 80 miljoonaa euroa mekaaniseen puunjalostukseen, ja tämä investointi on jatkoa tälle kehitykselle, jolla pyritään
parantamaan kilpailukykyä tulevaisuudessa. Pölkky Oy:n myynnistä noin 75 %
menee vientiin yli 20 eri maahan. Kotimaan markkinaosuus tulee olemaan jatkossakin erittäin merkittävä.

Tekniset tiedot:
Rakennus 4.300 m2
Sähkösuunnittelu
Liimapalkkirakenteet
Rakennussuunnittelu
LVI-suunnittelu

Pölkky Oy, oma urakka
Pölkky Oy / Eero Kanniainen
Versowood Oy
Ins. toimisto Ronkainen Oy / Timo Ronkainen
Juhatek Oy / Hannu Karjalainen

Sormijatkoslinja
Liimaus- ja puristinlinja
Palkkien höyläys
Laboratoriolaitteet
Kokonaistoimitus

Grecon Dimter CF 300-10FL
Minda
Waco Widemat 700
Lubbert / Heider
Penope Oy

Pintakäsittely / ruiskuautomaatti
Poikittainen kuivausuuni
Pintakäsittelylinjan mekaniikka
Kokonaistoimitus

Cefla-Falcioni Flexispray 36/C
Cefla 6800/26000/7/90
Pinomatic Oy
Projecta Oy

Toiminnanohjaus

Savcor Forest Oy

Lisätietoja antavat:
Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, puh. 0400 644 999
Pölkky Oy:n tekninen johtaja Antti Virranniemi, puh. 0400 388 410

