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LÄHTÖKOHDAT

• Selvityshanke: klapituottajat (kiinnostus/määrät), tuotanto, logistiikka, markkinat, 
toimintamalli

• Klapien ulkomaan viennin selvittäminen

• Puuta saatavilla riittävästi: 
koivu pääraaka-aine
mänty, kuusi, haapa tarvittaessa

• Leader-hanke 1.2.2016 – 31.1.2017
77 000 € kustannukset
Pohjoisen Keski-Suomen alueella

• Kysyntämäärät valtavia maailmalla!   - ”30 000 i-m3, 300 000 tn, 500 ballets…”



MARKKINATILANNE

• Keski-Eurooppa, Pohjoismaat, Arabimaat, ym.
• Alustavat kontaktit: Saksa, Norja, Espanja, Sveitsi, Arabimaat, Tanska, Englanti
• Maakohtainen klapikulttuuri tunnettava - asiakaskäyttäytyminen
• Millaista klapia halutaan? – Asiakas oikeassa!

• Suomalaiset yhteyshenkilöt alustavasti tutkineet tilannetta : Saksa, Espanja, Hollanti
• Maailmalla paljon klapikauppiaita:

• www.carbonsponc.com

• Hintatasot hyvät!
• Markkinoiden kartoittaminen ottaa aikaa ja rahaa!

http://www.carbonsponc.com/


Espanjassa myytävää polttopuuta



MARKKINOINTIVÄLINEET

• Esite, nettisivut, tuotenimi, pakkaukset, ym.
• www.firewoods.fi
• Tuotekansio
• Brändäyksestä opinnäytetyö
• Verkostoituminen 

Stora Enso Packaging 2,1 m3 box

http://www.firewoods.fi/


TOIMINTAMALLI

• Toimintaketju: Puunhankinta – tuotanto – pakkaus - logistiikka
• Puunhankinta: MHYt, yhtiöt, yksityiset 
• Tuotannon tehokkuus: Teollinen tuotanto tulevaisuuden malli, keinokuivaus 

välttämätön, samoin seulonta,  yksityisiltä hankitaan lisäksi 
• Pakkaus; säkit, laatikot: Viimeistelee tuotteen, tavoite parempi hinta, mielikuvan 

antaja

• Logistiikka: Kuljetukset selvitetty; auto, laiva, kontti, irtoperä, lentoliikenne, 
rautatie

• Lähilogistiikka: metsästä tuotantopaikalle, klapituottajilta kuivaukseen 
/pakkaamoon, kotimaan lähi- ja kaukokuljetukset

• Varastointimahdollisuus Euroopassa selvitetty
• Logistiikan opinnäytetyö tehty aiheeseen liittyen



• Toimipiste / toimipisteet: kartoitetut – mahdolliset
Kannonkoski-Saarijärvi-Pylkönmäki-Kyyjärvi-Kivijärvi-Karstula

• Toiminnan tarkoitus on kehittää ja työllistää klapiyrittäjiä
• Lisäksi mahdollistaa työllistämiskuvion: pakkaaminen ja lavojen tekeminen

20 – 30 henkilöä

• Tuotantotavat: 
Klapituottajat – jatkuvan teollisen tuotannon malli – ulkopuolelta ostetut
määrät



OSALLISTUJATILANNE

• Tämän hetken osallistujatilanne – yli 40 osallistujaa
• Kiinnostusta seutukunnan ulkopuoleltakin
• Lisää otetaan vielä mukaan! 

• Huom! Yritysneuvojat, jos tiedossa klapituottajia, niin tietoa tästä hankkeesta jaetaan 
mielellään.



VERKOSTOITUMISTA

• Paljon yhteydenottoja
• Paljon klapiyrittäjiä, muitakin toiminnasta kiinnostuneita yrittäjiä
• Paljon markkinointia; hankkeen markkinointia, julkiselle puolelle 

markkinointia (elinkeinoyhtiöt ja kunnat), yrittäjille ja yrityksille 
markkinointia

• Paljon tiedottamista; paikallisesti, seutukunnallisesti, valtakunnallisesti 
sekä globaalisesti

• Paljon tiedon hakemista: internet, aikaisemmat hankkeet, olemassa 
olevat toimitilat, verkoston suunnittelua varten



• Paljon työvoiman käytön suunnittelua: tuotanto, logistiikka, markkinointi, ajan 
käyttö, priorisointi, johtaminen…

• Paljon byrokratiaa: logistiikan puolella yhteydenottoja 80-100 sekä paikan 
päällä käyntejä, lainsäädännön jatkuvat muutokset (ajoaika ja lepoaika, 
tullisäännökset, ym.), tuotannon investointiavustukset, koneiden että 
työpisteiden työturvallisuusasiat, palkkausjärjestelmät, 
raportointivelvollisuudet

• Paljon kustannuksia: viittaus edellä mainittuihin kohtiin
• Paljon mahdollisuuksia: löytää asiakkaita maailmalta, löytää parhaat 

yhteistyökumppanit (työllistämiskuvio), löytää Suomeen sopiva klapien 
tuotantomalli, löytää luotettavat logistiikkakumppanit

• Paljon olemassa erilaisia polttopuukulttuureja

• Hyvät mahdollisuudet toimia kansainvälisesti kannattavana liiketoimintana!



SEURAAVA 5. KLAPI-INFO 

• to 1.12.2016 kl 18-, Rahkola-Sali, Saarijärven kaupungintalo

• Markkinatietoa Saksasta ja Hollannista
• Investointirahoituksesta
• Klapikuivurisuunnittelusta
• Klapituottajien ajatuksia



PALAUTTEET

Lehtijutut: 
Viispiikkinen 10.3.2016 – Klapit voivat tarkoittaa työtä ja euroja
Sampo 17.3.2016 - Klapiurakoitsijat mielivät ulkomaille
Keskisuomalainen 5.5.2016 –
http://www.ksml.fi/kotimaa/Keskisuomalaisia-klapeja-kaupataan-
ulkomaille/780361?pwbi=fdbd9d52f8803395c9ebd2ce1b1fe77c

-Hyvää palautetta yleisesti Keski-, Etelä- ja Pohjois-Suomesta; 

”Loistavalla asialla olette!”
”Kiinnostaa olla mukana, kun markkinointi ei ole parasta osaamista.”
”Tuoteideanne on HYVÄ!”

http://www.ksml.fi/kotimaa/Keskisuomalaisia-klapeja-kaupataan-ulkomaille/780361?pwbi=fdbd9d52f8803395c9ebd2ce1b1fe77c


JATKOSUUNNITELMA – AJATUKSIA…

• Isompi selvityshanke vientitoiminnan kansainvälistymiseen sekä 
etaboloitumiseen

• Osa-alueina mm. markkinointi / myynti, logistiikka, IT…
• Yhteishankemahdollisuus muiden alueiden kanssa
• Ei toimialarajoitteisuutta 
• Auttaa vientitoimintaa harjoittavia tai suunnittelevia yrityksiä

• Viennistä liikevaihtoa ja toimintaa lisää!!!



LISÄTIETOA

Projektipäällikkö
Pasi Sironen
041 466 6062 
pasi.sironen@ssypkehitys.fi

Logistiikka-asiantuntija Tuotanto
Juha Honkonen Teemu Manninen
040 124 1442 040 758 3572
juha.honkonen@ssypkehitys.fi riteman.oy@gmail.com

SSYP Kehitys Oy
Sivulantie 11, PL 13
43101 Saarijärvi
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