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Paikka:  Vaaran saha , Viiantie 70 95300 Tervola 
Microsoft Teams  

Osallistujat: 
Pertti Lamberg, pj.  
Heino Vasara, ennakointivastaava kaivosala 
Anna-Kristiina Rahkala, ennakointivastaava teollisuus 
Jukka-Pekka Kivioja 
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Terho Liikamaa  
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Pertti Tikkala  
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Tellervo Rouvinen  
Jari Iisakka  
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Noora Ahola  
Mikko Kylmälä  
Janne Rautio  
Tuomas Pussila  
Elsi Malkki  
Jussi Lähde  
Jaakko Heiskari  
Jouni Saloniemi  
Mika Haapala  
Anna Sundquist  
Tero Saapunki  
Mika Alasuutari  
Maiju Määttä 
Tiina Helminen 
Raija Palokangas 
Matti Yliniemi 
Anne-Mari Väisänen 
Maxim Narbrough  

 
 

1. Kokouksen avaus, asialista 
Heino Vasara avasi kokouksen klo 12.03 puheenjohtajan ollessa estynyt osallistumaan. Esitettiin 

muutosta asialistaan ja käsiteltiin varapuheenjohtajien valinta kokouksen alkuun. Keskusteltiin 

varapuheenjohtajan roolista ja tehtävistä. Heino Vasara esitti varapuheenjohtajiksi 



Teknologiateollisuus ry:n Jukka-Pekka Kiviojaa ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Vaaran sahalta Tero 

Saapunkia. Valittiin Kivioja ja Saapunki varapuheenjohtajiksi. Klusterin kokouksen puheenjohtajan 

sijaisena toimi vielä tämän kokouksen ajan Heino Vasara. 

2. Läsnäolijoiden lyhyt esittely  
Todettiin läsnäolijat. Ks. osallistujalistaus yllä. 

3. Teollisuuden ajankohtaiskatsaus  
A) Saha- ja puuteollisuuden näkymät - Jukka Vaara, Vaaran saha 

Jukka Vaara kertoi Vaara konsernin toiminnansta. Konserni koostuu kolmesta yrityksestä, Veljekset 

Vaara Oy, Vaaran Metsä ja Vaaran Palkki. Työntekijöitä n. 100 koko konsernissa. Toiminnan ytimessä 

saha. Yrityksessä kaksi sukupolvea. Ulkoverhoustuotteet päätuotteita, hirsituotteet nousseet toiseksi 

suurimmaksi ryhmäksi. Liikevaihto noin 45 Meur. Meneillään investointi, jonka myötä sahayksikkö ja 

lämpökapasiteetti kasvavat, tuotanto tehostuu. Markkinatilanne ollut vaikea koronan vuoksi. Vuosi 

2021 konsernin historian paras vuosi liikevaihdon osalta.  Vuonna 2022 Ukrainassa käytävän sodan 

aiheuttaman sahatavaran hinnannousu vaikutti siten, että Venäjän pakotteiden negatiiviset 

vaikutukset näkyivät heti toiminnassa. Toimintaa sopeutettu koronasta, hyökkäyssodasta ja 

vientimarkkinoiden muutoksista johtuen useasti. 

Vuoden 2022 tilanne hyvä vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta, jalostustoiminta on helpottanut 

markkinamuutoksiin reagoimisessa. Tulevaisuuden ennakointi kokonaisuudessaan haastavaa. 

Toimintaympäristö on ollut hyvin haastava johtuen energiakriisistä, pakotteista, ostajien 

kaikkoamisesta ja kokonaisuudessaan epäselvästä tilanteesta. Muutokset rajuja ja nopeita. 

Perheyhtiönä ketteryys tuo etua.  

Korjuu- ja kuljetuskustannusten nousu näkyy selvästi toiminnassa metsäpuolella, tilanteeseen 

myönteisesti vaikuttanut mahdollisuus saada energiapuusta merkittävä kilpailija kuitupuulle. 

Jalostustoiminnassa myönteistä ollut se, että asiakkailta on turbulenttisten vuosien aikana tullut paljon 

kyselyjä hirsien toimittamisesta. Hirsivalmisteisia päiväkoti ja kouluhankkeita paljon meneillään, minkä 

vuoksi kysyntää on paljon. Viennissä Norja ja Viro aktiivisina vientimaina. Sahatavaran kysyntä toiminut 

tehokkaasti inflaation ennustajana.  

Työntekijöiden saatavuus: tarkastelun aikajänne vuodesta 2016 alkaen, jolloin rekrytointeihin ei tullut 

juurikaan hakemuksia. Sahateollisuuden viestinnän ja markkinoinnin parantamisen vaikutus 2017-

2018 alkoi näkyä hakemusten määrässä selvänä lisääntymisenä. Vaaran saha avannut runsaasti 

somekanavia, minkä seurauksena tietoisuus alasta kasvanut ja tietoisuus työntekemisen vaatimuksista 

rekrytoitaville lisääntynyt. Kouluissa tiedotettu myös toimialasta, mikä on lisännyt alan ja yrityksen 

tunnettavuutta. 

B) Katsaus klusteritoimintaan – Heino Vasara 

Vasara viittasi Lapin puuta prosessoivan arvoketjun nykytila ja TKI-toiminta -selvitykseen, joka jaetaan 

klusterien jäsenille kokousmuistion toimittamisen yhteydessä, sähköpostin liitteenä. Vasara kertoi, 

että myös kaivosalalle valmistumassa konsulttiyhtiö Korkian toteuttamana vastaava nykytilan selvitys 

joulukuussa 2022. Vuoden 2023 aikana klusterien kokouksessa tai mahdollisessa älykkääseen 

erikoistumiseen liittävässä työpajapäivässä käsitellään näitä enemmän. Nyt selvitys tiedoksi ja 

perehdyttäväksi jäsenille. 

 

C) Teknologiateollisuuden tilannekatsaus - Jukka-Pekka Kivioja, Teknologiateollisuus ry  



Kiviojan esitysmateriaali kokousmuistion liitteenä. Yleisesti todettu: toimialasta riippumatta haasteet 

ovat samat teknologiateollisuudessa kuin sahateollisuudessa, markkinoiden rajut heilahtelut johtuen 

energiakriisistä, sodasta jne. 

Osaavan työvoiman saatavuus: teknologiateollisuus työllistää enemmän väkeä kuin koskaan, mutta 

edelleen haasteita saatavuudessa.  

Strategia: Kestävä kasvu ja digivihreiden ratkaisujen etsiminen, teknologinen edelläkävijyys, 

tulevaisuuden osaaminen ja työ, TKI-toiminnan verovähennys yrityksille työn alla uudestaan. 

Teknologiateollisuuden tavoitteet 7kpl. Ajankohtaista: Teknologiateollisuus tavoittelee 

kansaedustajaehdokkaita 9.1.2023 alkavalla Pohjois-Suomen kiertueella yhdessä kemian- ja x 

teollisuuden kanssa.  

Keskustelua kestävyydestä, vastuullisuudesta, vihreästä siirtymästä ja EU:n strategialinjauksista 

teknologiateollisuuden sekä klusterien edustamien toimialojen osalta. Esille nostettiin mm. 

kaivannaisteollisuuden vihreä siirtymä ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä kaivosalueiden 

hyödyntämisen haasteet varsinaisen kaivostoiminnan loppumisen jälkeen. Keskustelussa nousi esiin 

myös lakiuudistuksen haaste sen ennakoimisesta, lakiuudistuksessa fokus ja katse menneeseen tai 

nykytilaan tulevan sijasta.  

 Kiviojan chattiin liittämät linkit aiheista: 

https://teknologiateollisuus.fi/fi/talous-ja-toimiala/talousnakymat 

https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-

vahahiilitiekartta-ratkaisuja-ilmastohaasteeseen 

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/yli-200-teknologiateollisuuden-yritysta-

kestamattoman-liiketoiminnan-parasta 

Kokouksen osallistujilta nousi myös kysymys siitä, kuinka malminetsintä on mukana 

teknologiateollisuuden luvuissa TKI-toiminnassa. Tähän ei löytynyt suoraa vastausta kokouksessa. 

Heino Vasaran toi esille Lapin rahoituksen määrästä seuraavaa: Lapissa 1% käytetään rahoituksesta 

toimintaan, kasvu olisi huomattavaa, jos rahoitusta saisi nostettua esim. kahteen prosenttiin. 

Kysymyksen esittämisen aikaan jo kokouksesta poistumaan joutunut geologi Antti Peronius vastasi 

myöhemmin sähköpostitse yleisesti malminetsinnän lukuihin Lapissa viestimällä, että malminetsinnän 

määrä on pysynyt viimeisten 5 vuoden ajan suunnilleen sama eli n. 70 miljoonaa euroa per vuosi. 

Summasta n. 70% kohdistuu Lappiin. Malmitutkimustyötä tehdään lisäksi myös olemassaolevissa 

kaivoksissa, mikä on tilastoitu osittain kaivosinvestointeihin. 

4. Oppilaitosten ajankohtaiset  
Esitykset liitteenä. 

• Lappia – CLT-oppimisympäristöesittely, Matti Yliniemi  

• Lapin koulutuskeskus REDU – Raija Palokangas  

• Lapin ammattikorkeakoulu – Annemari Väisänen  

• Lapin yliopisto – Maxim Narbrough  

 

Keskustelussa oppilaitosten esitysten innoittamana nousi esiin mm. TKI-yhteistyön edistämisen 

tärkeys yritysten ja oppilaitosten kesken ja rakentamisessa puunkierron haasteet sekä niihin 
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https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-vahahiilitiekartta-ratkaisuja-ilmastohaasteeseen
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vaikuttaminen. Ajanpuutteen vuoksi klusterien SWOT:n ( https://lapinluotsi.fi/lapin-

ennakointityo/ennakoinnin-toimialaklusterit/ ) käsittely ja keskustelu siirrettiin seuraavaan kertaan. 

 

5.  Muut asiat  

TE-palveluiden pikainfo työllisyyden tilastoista ja kohtaanto-ongelmasta. Lokakuun 2021 lopun 

tilanne vajaa 8000 työtöntä työnhakijaa, avoimia työpaikkoja Lapin alueella noin 3400. 

Sodankylässä työttömyysprosentti vain 5,8. MetsäFibrellä avoimena noin 30 työpaikkaa, nyt 

haetaan n. 100 työntekijää. Yli 90% työpaikoista avoinna henkilöstörekrytoinnin yritysten kautta. 

 

6. Seuraava kokousaika ja -paikka  
Sovittiin alustavasti kokouspaikaksi Kittilän kaivos huhti- / toukokuussa 2023. Ajankohdasta lähetetään 

Doodle-kysely ja paikka tarkentuu viimeistään alkuvuodesta 2023. 

 

7. Kokouksen päättäminen  
Varsinainen kokous päätettiin klo 14.48, minkä jälkeen kierros Vaaran sahalla läsnäoleville. 

 

Muistion kirjasi Anna-Kristiina Rahkala, REDU 
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