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Ratkaisumme ovat päivittäin
käytössä eri puolilla maailmaa
Osaamisellamme puu taipuu moneksi ja kestää
säässä kuin säässä.
Valmistamme kestäviä puupylväitä sekä rakentamisessa
tarvittavaa lujaa puutavaraa. Viihtyisät ja turvalliset
piharakennelmat tehdään kestopuustamme.
Rakennamme, asennamme ja ylläpidämme yhteiskunnalle
välttämättömiä sähkö- ja televerkkoja.
Iivari Mononen Group on kotimainen, perheomisteinen konserni.
Maailman muuttuessa vauhdilla olemme mukana kehityksessä.
Vastuullisesti ja kansainvälisesti.

Scanpole Oy
Pylväsliiketoiminta
Scanpole AS
Pylväs- ja aitapaaluliiket.
Scanpole Ab
Myyntikonttori

Scanpole Ltd.
Burt Boulton Haywood Ltd.

Iivari Mononen Oy
Konsernin emoyhtiö
PrimaTimber Oy
Rakennuspuuliiketoiminta
Exsane Oy
Palveluliiketoiminta

Pylväs- ja aitapaaluliiketoiminta
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4 IIVARI MONONEN GROUP

Toimitusjohtajan katsaus

ympäristökuormitus tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa – niin tuotannossa,
käytössä kuin tuotteen poistuessa käytöstä.
Investoimme ympäristön
parantamiseen järjestelmällisesti. Vuonna 2019 jatkoimme
maa-alueen kunnostusta Höljäkän tuotantoalueellamme.

2019
Vuosi 2019 oli meille kasvun vuosi niin kotimaassa
kuin kansainvälisesti. Liikevaihtomme nousi lähes 74,6
miljoonaan euroon ja kasvua
edelliseen vuoteen oli 24,3 %.
Sahateollisuuden suhdannekurimuksesta sekä leudon ja
kostean talven haasteista huolimatta paransimme kannattavuuttamme.
Vuoden lopussa konsernimme palveluksessa työskenteli 208 henkilöä. Haluankin kiittää
kaikkia työntekijöitämme tärkeästä ja arvojemme mukaisesta ammattimaisesta työstä.
Pylväsliiketoimintamme vahvisti tuotantoaan aitapaaluvalmistukseen erikoistuneen
Solør AgroTren yrityskaupan myötä Norjassa.
Kauppa oli askel kohti aitapaaluliiketoiminnan
kehittämistä. Aitatuotteiden myynti kasvoi erityisesti Iso-Britanniassa.
Rakennuspuutuoteliiketoiminnassa lujuusluokitellun kuusisahatavaran myynti kasvoi ja
kestopuun myynti säilyi edellisen vuoden tasolla. Molempien tuoteryhmien hintakehitys
heijasteli sahatavaramarkkinan syklistä hintakuvaa.
Palveluliiketoiminnan projektirakentaminen oli myötätuulessa, ja aloitimme verkostohankkeita laajentuen samalla myös maantieteellisesti. Vuoden lopussa solmimme kaksi
merkittävää, useampivuotista kunnossapitosopimusta. Ne ovat erinomainen osoitus strategiamme mukaisesta kasvusta.
Jatkoimme tuotekehitykseen panostamista
ja vuoden lopussa toimme markkinoille uuden
sukupolven kyllästeen – kupariöljyn. Innovaatio yhdistää perinteisten kyllästysaineiden
vahvuudet ja uusiutuvan öljyn ominaisuudet.
Kupariöljyllä saavutetaan aiempaa alhaisempi

2020
Vuodenvaihteessa Joensuun Höyläyspalvelu Oy
ja Solør AgroTre AS sulautuivat emoyhtiöihinsä. Muutoksen jälkeen puuliiketoimintamme
brändejä ovat ScanPole pylväiden ja aitatuotteiden osalta, sekä PrimaTimber kestopuun ja
lujuuslajitellun sahatavaran osalta.
Maailmanmarkkinoiden heilahdellessa koronaviruksen aiheuttaman pandemian seurauksena elämme haasteellisia aikoja. Pandemian vaikutukset liiketoimintaamme tulevat
luonnollisesti olemaan merkittävät muutaman
kuukauden ajan, jolloin toimituksiimme, tuotantoomme ja palveluihimme saattaa tulla viivästyksiä. Luonnollisesti tästä seuraa taloudellisia haasteita. Vastuullisena perheyrityksenä
huolehdimme arvojemme mukaisesti työntekijöistämme ja asiakkaistamme sekä muista
sidosryhmistä myös vaikeina aikoina.
Vihreät arvot ja digitalisaatio ovat megatrendejä, jotka olemme nostaneet strategiamme ytimeen. Ne tulevat kulkemaan läpi toimintamme, niin tuotteissa, prosesseissa kuin
tuotantoketjuissa. Tässä onnistuaksemme jatkamme investointeja ja olemme aktiivisesti uudistamassa koko toimialaamme. Puolustamme
puuta materiaalina, jonka edut niin kestävyyden, hiilensidonnan kuin kuluttajien arvojen
osalta ovat kiistämättömät: “Wood is good”.
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Teemme läheistä ja pitkäjänteistä
puukauppaa yksityisten metsänomistajien kanssa. Toimitamme
esimerkiksi Nurmeksen tehtaalta
maailmalle vuosittain 150 000 sähköja puhelinpylvästä. Näiden pylväiden
raaka-aine on pääasiassa peräisin ItäSuomen perheomisteisista metsistä.
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Kasvua ja puunkyllästyksen innovaatioita

Scanpolen liikevaihto vuonna 2019 oli yhteensä
42 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen
oli 26 %. Tuotannossamme on nyt yli 300 erilaista pylväsmallia, ja toimituksia neljältä tuotantolaitokseltamme lähti 18 maahan.

Yrityskauppa Norjassa
vahvisti kapasiteettiamme
Scanpole AS osti syyskuussa 2019 perheomisteisen, kyllästettyjen aitapaalujen valmistukseen erikoistuneen Solör Agrotre AS:n Norjan
Kirkenaeristä. Aitapaalut ovat olleet Scanpolen
voimakkaimmin kasvava tuoteryhmä jo parin
vuoden ajan, ja yrityskauppa vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan lisäksi Iso-Britanniassa.

Norjan Ilsengissä sijaitsevalla tehtaallamme
kyllästetään sähköpylväiden ohella infrapuutavaraa muun muassa siltarakenteisiin. Yhdistämällä Kirkenaerin henkilökunnan osaamisen,
Ilsengin kyllästyskapasiteetin sekä laajat myyntikanavamme Euroopassa, saimme uuden vankan tukijalan liiketoimintaamme. Hallitsemme
toimitusketjun metsästä aina asiakkaan pihaan
saakka.
Scanpolen investoinnit tulevaisuuteen jatkuvat. Ilsengin tehtaalle valmistui vuoden 2019 aikana kupariöljykyllästyslaitos, joka vastaa entistä kestävämpien kyllästysratkaisujen kasvavaan
kysyntään.
Puunhankinnan kokonaisvolyymi, 140 000 m³,
säilyi edellisen vuoden tasolla. Raakapuun hintakehitys vuoden aikana oli laskeva.

Scanpolen hankintaesimies Petri Sissonen (vas.) ja
korjuuyrittäjä Jari Tykkyläinen (oik.) Hannu Laukkasen
kanssa (vier. sivu) pylväsleimikolla loppusyksyllä.
VUOSIKERTOMUS 2019 7

Uudessa kupariöljyssä yhdistyvät
perinteisten lahonsuoja-aineiden
pitkäaikaisuus, tehokkuus sekä
uusiutuvan öljyn kosteudenhylkivyys,
joten lopputulos on enemmän kuin
osiensa summa.
Toimitusjohtaja Janne Monni Norjassa
Ilsengin pylväsvarastolla.
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Vastuullista ja
ennakoivaa kehitystyötä

Investoimme
ympäristön hyväksi

Puupylväät on perinteisesti käsitelty joko
kreosoottiöljyllä tai kuparisuolalla. Vuoden
lopussa lanseerasimme perinteisten tuotteiden
rinnalle kupariöljykyllästeen, jonka suoja-aineet hidastavat puuaineen lahoamista ja vettähylkivät ominaisuudet saavutetaan uusiutuvan
öljyn ansioista.
Uusi kupariöljypylväiden tuotantolinja
käynnistettiin Ilsengissä vuoden lopulla. Pylväiden ohella kupariöljyn käyttökohteita ovat
liimapuu ja infrapuutavara. Tarvittaessa tuotteet soveltuvat kuluttajakäyttöön ja niitä voidaan myös kierrättää uusiin kohteisiin.

Scanpole Oy:n Höljäkän tuotantolaitoksella
jatkui useamman vuoden kestävä PIMA-projekti, jonka on tarkoitus valmistua 2022 kesällä.
Vuonna 2019 valmistuivat sekä ensimmäinen
osa pylväiden valmisvarastoalueen asfaltoinnista että sadevesien keräysjärjestelmä. Työ jatkuu vuoden 2021 aikana.
Aloitimme myös selvitystyön pylvään ilmastoja ympäristövaikutuksista elinkaariarvioinnin
avulla. Tuotteiden elinkaariarvio tukee konsernin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviä sekä
päätöksentekoa.
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Kestopuun käyttömäärä Suomessa
on viime vuosina vakiintunut
200 000 m3 tasolle, jota pyritään
nostamaan tuotteiden laadulla ja
laajemmalla tuotevalikoimalla.
PrimaTimberin toiminnan
kulmakivenä on jatkossakin
laadukas päivittäinen työ ja
pohjolan raaka-aine.
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Laatua ja tavoitteellista kehittämistä

PrimaTimber Oy jatkoi tasaista kasvuaan
22 miljoonan euron liikevaihdollaan, joka oli
35 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Vahvistimme laajentuneella tuotevalikoimalla edelleen asemiamme asiakkaidemme keskuudessa.

Vahva yhteistyö
asiakkaiden kanssa
Vuonna 2018 tehty Joensuun Höyläyspalvelun yrityskauppa toi mukanaan uusia mahdollisuuksia. Alkuvuonna 2019 järjestelimme
liiketoimintomme uudestaan ja sisällytimme
tuoteportfolioomme kestopuun lisäksi höylätyt
kuusituotteet.
Jatkoimme toimintamme tavoitteellista ja
kokonaisvaltaista kehittämistä edelleen mm.
LEAN ja 5S toimintojen avulla sekä keskittymällä jokapäiväisen tekemisen korkeaan laatuun.
Sahatavaran merkittävät markkina- ja hintamuutokset näkyivät myös jalosteiden markkinoilla ja vuoden aikana havaittiinkin suuria
kysynnän ja tarjonnan muutoksia. Alkuvuonna myynti oli edellisvuosia vilkkaampaa, mutta
markkinat hiipuivat aiempaa enemmän vuoden loppua kohti mentäessä.

Kansainväliset avaukset
Vuonna 2019 avasimme uusia kansainvälisiä
markkinoita, joista tavoittelemme vahvempaa

tukijalkaa nykyisen kotimaan kaupan rinnalle. Strategian mukaiset panostukset kansainväliseen kasvuun
jatkuvat vuoden 2020 aikana. Osallistumme yhdessä sahateollisuuden
muiden toimijoiden kanssa Wood
from Finland 2.0 -ohjelmaan, jossa
pyrimme avaamaan uusia markkinoita erityisesti Aasian suunnalta.

2020 näkymät
Sahatavaran markkinamuutokset ovat
osa arkeamme ja niihin tulee pystyä
reagoimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toimintakentässämme näemme
tarkemmin kesän aikana. Tässä tilanteessa koko toimintaketjun tiivis yhteistyö korostuu entisestään.
Vuodenvaihteessa 2020 Joensuun
Höyläyspalvelu Oy ja PrimaTimber
Oy fuusioituivat. Yhdistymisen jälkeen yhtiöllä on kyllästyslaitos Joensuun syväsatamassa sekä höyläämö
Karhunmäessä. Höyläämö on erikoistunut muun muassa kestopuuaihioiden sekä lujuusluokitellun kuusisahatavaran höyläämiseen.
Palveluksessamme on yhdistymisen jälkeen 20 henkilöä.

Korkea ammattitaito näkyy
laadussamme. Myyntipäällikkö
Marko Kovanen osallistui kyllästämönhoitajakurssille.
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Petri Hartikainen valmisteli
helmikuussa 2020 avattua
Heinolan toimipistettä, josta
käsin hoidetaan palvelutöitä,
kunnossapitoa sekä rakentamisja vikatyöt Heinolan ja sen
lähikuntien alueella.
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Laajoja urakoita ja saumatonta yhteistyötä

Exsane Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 10 miljoonaa euroa, kasvaen 7,4 % edellisestä vuodesta. Yli 60 ammattilaistamme suoritti kuudessa
toimipisteessä sähkö- ja televerkkopalveluita ja
-urakoita. Motivoituneet osaajamme turvasivat
sähkönjakelua erilaisissa häiriöiden selvitystehtävissä sekä vikatöissä eri puolilla Suomea hankalissakin sääolosuhteissa.

Pääurakoitsijan
roolimme kasvoi
Projektiliiketoiminta jatkui vahvana verkonrakentamisen ja metsäliiketoiminnan suorana
myyntinä verkkoyhtiöille. Esimerkiksi urakkamme Järvi-Suomen alueella käsittävät yhteensä 75 kilometriä maakaapelointia ja työt
jatkuvat aina vuoteen 2021. Joulukuussa kasvatimme toimipisteverkostoamme entisestään
avaamalla Heinolan toimipisteen.
Jatkoimme projektiorganisaatiomme vahvistamista ja kouluttamista sekä avaintoimintojemme digitalisointia. Kehitimme laatu- ja
ympäristöjärjestelmäämme toimivammaksi ja
käytännönläheisemmäksi. Panostimme lisäksi
sisäisten prosessien ja asiakastyytyväisyyden
kehittämiseen. Viimeisimpien investointien
ansiosta voimme tehdä yhteisrakentamishankkeita avaimet käteen suunnittelusta asennukseen.
Jatkoimme tiivistä yhteistyötä kumppanuusverkostojemme kanssa esimerkiksi osallistumalla kilpailutuksiin yhteisvoimin.

Exsanen 15 vuoden
ajalta tunteva Jukka
Samola nimitettiin
kesäkuussa yhtiön
toimitusjohtajaksi
edeltäjänsä Martti
Mäkirannan jäädessä
eläkkeelle.

Rekrytointia, jatkokoulutusta ja
tinkimätöntä työturvallisuutta
Vuoden 2019 aikana rekrytoimme 15 uutta
työntekijää. Henkilöstömäärämme vuoden lopussa oli 66.
Haluamme tukea henkilöstöämme kartuttamaan ammattitaitoaan ja ylläpitämään
osaamistaan. Jatkokoulutimme sisäisesti useita ammattilaisiamme sähkö- ja kuituverkkojen rakentamiseen ja suunnitteluun. Teimme
yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa muuntokoulutusten osalta ja tarjosimme
oppisopimuspaikkoja sähköalalle suuntaaville.
Työturvallisuus ja -ympäristö ovat tärkeimmät arvomme. Sitouduimme sähköverkkoyhtiö Elenian sekä 42 muun verkkoalan toimijan
kanssa kehittämään yhdessä alamme työturvallisuuden toimintamalleja. Terveenä kotiin
-manifesti varmistaa, että kaikki toimijat työkohteillamme ovat tietoisia parhaasta toimintakulttuurista ja toimivat tämän mukaisesti.
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YHTEISTÄ TULEVAISUUTTA
RAKENTAMASSA

Arvot ja vastuullisuus
Iivari Mononen konsernissa vastuullisuus merkitsee esimerkillistä huolehtimista y mpäristöstä,
työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
sekä asiakkaiden tyytyväisyydestä.

Ihmiset

Luottamus, asiakastuntemus, joustavuus,
rohkeus, ympäristön huomioiminen sekä
omaleimaisuus ovat arvomme, jotka kulkevat
mukana kaikessa toiminnassamme. Kotimaisena
perheyrityksenä toimimme Suomen osakeyhtiölain mukaisesti, mutta haluamme lisäksi tehdä
enemmän kuin mitä lait velvoittavat. Reilun pelin
säännöt ja luotettava viestintä ovat meille luonteva
tapa toimia.

Yli 200 ammattilaista työskentelee
yhtiöissämme päivittäin.
Tarjoamme työpaikan, jossa
erilaiset elämäntilanteet pyritään
huomioimaan yksilöllisesti. Työterveyspalvelut sekä työssä jaksamisen
tukeminen ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla. Kannustamme ja
tuemme oppimista ja työssä kehittymistä sekä fyysisen ja henkisen
kunnon ylläpitämistä.

Ympäristö

Laatu

Toimialallamme ympäristön huomioiminen on
välttämätöntä. Vastuullisuutemme ulottuu läpi
tuotantoketjun – sertifioitu puuraaka-aine tulee
kestävästi hoidetuista metsistä ja omat prosessimme ovat ISO -sertifioituja.
Tuotantolaitoksemme toimivat tarkoin
määritellyin ympäristöluvin. Vuonna 2019
jatkoimme mittavaa maaperän kunnostustyötä
Höljäkän tehtaan alueella. Investoimme järjestelmiin, joiden avulla huolehdimme ympäristön
kunnosta jatkossakin.

Panostamme laatuun niin päivittäisessä työssämme kuin kehitystyössämme. Vuoden 2019 aikana
kehitimme edelleen laadunhallintaamme digitaalisten työkalujen
avulla.

Puun alkuperäketju

Iivari Mononen konsernin käytössä on
PEFC- merkin käyttöoikeusnumero
PEFC/02-31-152.
Laatujärjestelmät ja sertifikaatit:

• ISO 9001 laatujärjestelmä
• ISO 14001 ympäristöjärjestelmät
Ympäristöluvat:

• Scanpole Oy, Höljäkän kyllästämö
• Scanpole AS, Ilsengin kyllästämö
• Burt Boulton & Haywood Ltd,
Newportin kyllästämö
• PrimaTimber Oy,
Joensuun kyllästämö

Hiilijalanjälki
Puutuotteet sitovat hiiltä koko
elinkaarensa ajan ja ovat siksi
ympäristö- ja ilmastoystävällinen
valinta. Haluamme selvittää omien
tuotteidemme ilmastovaikutukset
koko niiden elinkaaren aikana. Työ
käynnistyi vuonna 2019 ja jatkuu
vuoteen 2021 saakka.
Tavoitteenamme on laskea ilmastovaikutukset konsernin kaikille
puutuotteille toimipaikoittain
Laskenta otetaan mukaan ympäristömittareihin, jolloin voimme
seurata ilmastovaikutusten kehittymistä vuosittain. Näemme, mistä
kunkin tuotteen ilmastovaikutukset
syntyvät ja löydämme asiat, joita
parantamalla konsernin ilmastovaikutukset voidaan neutraloida.

Yhteisöllisyys ja
sosiaalinen vastuu
Paikallinen elinvoima on meille erittäin tärkeä asia ja
yhteisöllisyys tärkeä arvo. Toimimme mahdollisimman
paljon paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa.
Kilpaurheilun saralla olimme mukana muun
muassa miesten pesäpallon Suomen mestareiden,
Joensuun Mailan, kumppaniverkostossa. Meillä
on vahva panostus myös Katajan sekä Jokipoikien
tukemisessa. Lisäksi edistimme osaltamme lasten ja
nuorten harrastus- ja urheilutoimintaa.

Yhteistyö
Teemme yhteistyötä vastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa. Tunnemme alihankkijamme vuosien ajalta ja voimme luottaa heidän työnsä laatuun.
Toimimme aktiivisesti alamme verkostoissa niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti kuten Kestopuuteollisuus ry:ssä, European Institute for Wood Preservation WEI-IEO, Pohjois-Karjalan Kauppakamarissa,
Suomen Yrittäjissä sekä Perheyritysten liitossa.

HENKILÖSTÖMME

Ylärivi: Janne Remes, Anssi Koivula
Keskellä: Kari Kröger, Juha
Lappalainen, Ants Voitka
Alarivi: Anttu Yletyinen,
Jukka-Pekka Lahti, Marko
Tahvanainen, Kari Kolehmainen
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Michael Anderssen
Scanpole AS, Kirkenaer, Norja

Iivari Mononen Group
Osaamista metsistä digiin ja taloudesta tuotantoon

Vuoden 2019 aikana henkilöstömme kasvoi 23 % yhteensä 208
ammattilaiseen neljässä maassa.
Kasvun myötä sisäisen viestinnän merkitys on noussut yhä
tärkeämmäksi. Viestimme niin suurista kuin pienistä uutisista
avoimesti ja ajantasaisesti. Kannustamme henkilöstöämme jakamaan tietoa matalan kynnyksen periaatteella.
Työpoissaolot olivat matalalla tasolla, 4,9 % ja huomioimmekin työntekijöiden elämäntilanteet aina mahdollisuuksien mukaan. Olemme iloisia pitkistä työurista konsernissamme, mikä
kertoo työssä viihtymisestä ja henkilöstön sitoutumisesta yhtiömme arvoihin.
Tuotantolaitoksissa ja kenttätyössä korostuu erityisesti työturvallisuus. Panostamme turvallisuuteen ja toimimme alakohtaisten laatusertifikaattien ja turvallisuusstandardien mukaisesti.
Lisäksi olemme olleet mukana vapaaehtoisissa työturvallisuustoimissa, kuten sähköalan Terveenä Kotiin -kampanjassa.

Tommi Mononen • Scanpole Oy, Joensuu

Kirsti Pyöriäinen
Scanpole Oy,
Joensuu

Mika Tolvanen
PrimaTimber Oy,
Joensuu

Olav Ottesen • Halvor Harkinn
Scanpole AS, Kirkenaer, Norja
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Ole Petter Valby • Scanpole AS,
Kirkenaer, Norja

Simon Pears • Scanpole Ltd.
Newport, Iso-Britannia

Everton Pingue • Scanpole Ltd.
Newport, Iso-Britannia

Hanna Multanen
Iivari Mononen Oy, Joensuu

Samu Vottonen • Jussi Lipponen ja Ruokolainen Jouni
Scanpole Oy, Höljäkkä

Kaj Källarsson
Iivari Mononen Oy, Joensuu

Tuukka Mönkkönen
Exsane Oy, Joensuu

Petri Rajasuo
Scanpole Oy, Joensuu

... sekä lukuisia
vierailijoita ja
hyviä yhteistyökumppaneita
Hankintaesimies Laura Farsch, Hiram GmbH, Saksa
Heli Martikainen, PrimaTimber Oy, Joensuu
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Kaj Källarsson • Arto Yletyinen • Arvi Mononen
Scanpole Oy, Joensuu

Iivari Mononen Group
Konsernitilinpäätös

Iivari Mononen Oy
Konsernin emoyhtiö

Scanpole Oy

Exsane Oy

PrimaTimber Oy

Pylväsliiketoiminta
Aitapaaluliiketoiminta

Verkonrakentaminen
Palveluliiketoiminta

Rakennuspuuliiketoiminta

Scanpole AS

Scanpole Ab

Scanpole Ltd.

Norja

Ruotsi

Iso-Britannia

Burt Boulton &
Haywood Ltd.

Scanpole Oy:n tytäryhtiöt ovat:
Scanpole Ab, Scanpole AS ja Scanpole Ltd.
Scanpole-konsernin englantilainen tytäryhtiö
Scanpole Ltd omistaa Iso-Britannian johtavan
pylväsvalmistajan Burt Boulton & Haywood Ltd:n.

Iso-Britannia
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Iivari Mononen Group
Konsernitilinpäätös 2019

Liikevaihto ja investoinnit
Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli yhteensä 74,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 24,3 %. Konsernin investointien yhteissummaksi vuonna 2019 kertyi 2,4 miljoonaa euroa.

TULOSLASKELMA

2019

2018

74 596 646
-229 122
592 907
-48 352 576
-9 309 868
-1 752 799
-12 603 572
-2 375

59 990 364
628 576
1 679 834
-40 051 511
-8 282 223
-1 583 147
-10 020 100
-193 732

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

2 939 239
-566 871

2 168 062
-387 472

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot

2 372 369
-18 637
-525 787

1 780 590
-4 192
-645 975

T I L I K AU D E N V O I T TO

1 827 944

1 130 423

Liikevaihto
Valmiiden ja keskener. tuotteiden varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta)

Liikevaihdon kehitys 2016-2019

59,9

2018

56,1

2017
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Exsane
10,1 milj. eur

74,6 milj. eur

2019

2016

Liikevaihdon jakauma 2019

51,6

Scanpole
42,5 milj. eur

PrimaTimber
22,0 milj. eur

TASE, VASTAAVAA

2019

2018

5 799 712
10 456 397
418 957

2 742 281
8 893 002
421 332

Pysyvät vastaavat
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat

16 675 067
25 117 416
130 998
14 308 381
98 872
39 655 667

12 056 616
25 074 992
0
13 526 455
219 912
38 821 359

VA S TA AVA A

56 330 734

50 877 974

2019

2018

70 000
22 334 549
1 827 944

70 000
22 494 135
1 130 423

Oma pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma

24 232 492
11 967 444
20 130 797
32 098 242

23 694 558
6 945 813
20 237 603
27 183 416

VA S TAT TAVA A

56 330 734

50 877 974

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

TASE, VASTATTAVAA
Osakepääoma
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio

Henkilöstömme maittain 2019

Konsernin henkilöstö 2016-2019
208

2019
169

2018

150

2017
2016

119

Suomi
140 henk.
Ruotsi
1 henk.

Iso-Britannia
25 henk.
Norja
42 henk.
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H a llitu s, 2 0 1 9
Iiv a r i M o n o n e n O y
A rvi M o no nen
p u h e e n jo h ta ja
A ri M o n o n e n
to im itu s jo h ta ja

A in o M o n o n e n
Jaan a M o n o n e n
Ju h a M o n o n e n
Lasse M o n o n e n
P a u li M o n o n e n
To m m i M o n o n e n

H a llitu s, 2 0 1 9
L iik e to im in t a y h t iö t
S c a n p o le O y

P r im a T im b e r O y

Exsan e O y

A ri M o n o n e n
p u h e e n jo h ta ja

A ri M o n o n e n
p u h e e n jo h ta ja

A ri M o n o n e n
p u h e e n jo h ta ja

Ve s a K o rp im ie s
Jan n e M o n n i
A rvi M o n o n e n
Pe kka M o n o n e n
To m m i M o n o n e n

Ve s a K o rp im ie s
Jan n e M o n n i
A rvi M o n o n e n
Pe kka M o n o n e n
To m m i M o n o n e n

M a r tti K a llio n ie m i
Ve s a K o rp im ie s
A rvi M o n o n e n
Pe kka M o n o n e n
To m m i M o n o n e n
A n te ro Ve h k a la

To im itu s jo h ta ja ,
A ri M o n o n e n

To im itu s jo h ta ja ,
J o n i N o u s ia in e n

To im itu s jo h ta ja ,
J u k k a S a m o la

Jo h to r y h m ä 2019
A ri M o n o n e n
K a j K ä lla rs s o n
Jan n e M o n n i
J o n i N o u s ia in e n
J u k k a S a m o la
P e tri R a ja s u o
S im o n P e a rs
To m m i M o n o n e n
S a m i L e h to ra n ta
H a n n u B o re n
N ik o Va ris

22 IIVARI MONONEN GROUP

to im itu s jo h ta ja
ta lo u s jo h ta ja
to im itu s jo h ta ja (p y lv ä s liik e to im in ta )
to im itu s jo h ta ja (ra k e n n u s p u u liik e to im in ta )
to im itu s jo h ta ja (v e rk o n ra k e n ta m in e n )
liik e to im in ta jo h ta ja (p y lv ä s liik e to im in ta )
m y y n tijo h ta ja (a ita p u u liik e to im in ta )
m e ts ä p ä ä llik k ö
te k n in e n jo h ta ja
k e h ity s jo h ta ja
B u s in e s s C o n tro lle r & H e a d o f E R P Te a m

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

www.iivarimononen.fi
iivarimononen
+358 20 733 0500

Iivari Mononen Oy
Rantakatu 25 C
80100 Joensuu

www.scanpole.com
scanpole
scanpolefencing
+358 20 733 0500

Scanpole Oy
Myynti
Rantakatu 25 C
80100 Joensuu

Scanpole Oy
Höljäkän kyllästämö
Höljäkäntie 69
75990 Höljäkkä

Scanpole AS
Linjeveien 47
2346 Ilseng
Norja

Scanpole AS
Bruksveien 17
2260 Kirkenaer
Norja

Scanpole Ltd.
Alexandra Dock
Newport, South Wales
NP20 2WA
Iso-Britannia

Scanpole Ab
Askims Fornborgsväg 14
436 42 Askim
Ruotsi

Burt Boulton & Haywood Ltd.
Alexandra Dock
Newport, South Wales
NP20 2WA
Iso-Britannia

www.primatimber.fi
primatimber
+358 400 355 445

PrimaTimber Oy
Myynti
Rantakatu 25 C
80100 Joensuu

PrimaTimber Oy
Kyllästämö
Kuhasalontie 31
80230 Joensuu

PrimaTimber Oy
Höyläämö
Susiraja 2
80230 Joensuu

www.exsane.fi
exsaneoy
exsane
+358 400 979 733

Exsane Oy
Myynti
Pienteollisuustie 23
06450 Porvoo

Exsane Oy
Onkkaalantie 67
36600 Pälkäne

Exsane Oy
Rahtitie 1
50150 Mikkeli

Exsane Oy
Tietäjäntie 1
70900 Toivala

Exsane Oy
Rantakatu 25 A 1
80100 Joensuu

Exsane Oy
Tähtiniementie 1
18100 Heinola

Iivari Mononen Group

Rantakatu 25 c
80100 Joensuu

www.iivarimononen.fi
iivarimononen

+358 20 733 0500

