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MEGATRENDER
I KJERNEN AV VÅRT ARBEID

Våre løsninger brukes over hele verden – hver dag

Iivari Mononen Group er et finsk, familieeid foretak. Når verden 
endres i et stadig større tempo, er vi en del av utviklingen, både 
bærekraftig og internasjonalt.

Energiinfrastruktur

Digitalisering

Økosystemer



Vi fortsetter å forsvare tre som et 
materiale med tydelige fordeler 
som bærekraft, karbonlagring og 
forbrukerverdier: «Wood is good».

– Ari Mononen,
 Konsernsjef

«Etterspørselen etter tre som byggemateriale har økt som en følge av behovet 
for å redusere klimaendringer og å bruke holdbare, økologiske og klimavennlige 
råvarer», sier Ari Mononen, konsernsjef i Iivari Mononen Group.

Finlands høyeste leilighetsbygg i tre og en gangbro i tre i Joensuu er gode 
eksempler på at tre er på vei frem.
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FRA
KONSERNSJEFEN

2020

Året 2020 var historisk for oss alle. Korona-
pandemien medførte uforutsette utfordringer,  
som stoppet opp og påvirket hele verden.

I denne situasjonen viste det seg at vårt 
konserns konsekvente strategiske arbeid, samt 
vår erfaring med tidligere kriser og plutselige 
endringer i markedene, er svært verdifull. Vi var 
i stand til å analysere situasjonen og iverksette de 
nødvendige tiltakene, og dermed kunne driften 
vår fortsette uten avbrudd.

Våre tidligere investeringer i digitalisering 
og et integrert styringssystem gjorde det 
mulig for oss å lede, planlegge, rapportere og 
overvåke driften eksternt på forskjellige nivåer i 
organisasjonen. Takket være det harde arbeidet 
og den gode holdningen våre ansatte har til 
sikkerhet, fortsatte vi vår vekst i henhold til 
strategien vår.

Ved slutten av 2020 hadde Iivari Mononen 
Group 219 ansatte. Jeg vil uttrykke min 
dypfølte takk til dem for deres viktige arbeid 
i samsvar med våre verdier. De skyldes også 
en spesiell takk for deres ansvar i forhold til 
helse og sikkerhet og for å oppfylle kundenes 
forventninger i den vanskelig situasjonen 
forårsaket av pandemien.

Vår omsetning vokste til 85,7 millioner euro, 
som var en økning på 15 % i forhold til året før. 
Vi forbedret også lønnsomheten.

Veksten i stolpevirksomheten vår ble drevet 
av langsiktige og lojale partnerskap i våre 
hjemmemarkeder og økt salg av gjerdestolper i 
Storbritannia.

I byggvarehandelen økte salget av 
impregnert trelast i hjemmemarkedene.

Vår tjenestevirksomhet fortsatte med full 
styrke i prosjekter. Langsiktige vedlikeholds-
kontrakter utgjør hjørnesteinen i virksomheten.

I løpet av året oppdaterte vi strategien vår 
og tok hensyn til samfunnsmessige og globale 
endringer som påvirker vår virksomhet. Grønne 
verdier, økt bruk av tre som materiale, endringer 
i energiproduksjon og økende digitalisering er 
nå drivkreftene i vår forretningsutvikling.

2021

Koronapandemien vil vedvare ut 2021 eller 
lengre. Som arbeidsgiver tar vi spesielt vare på 
våre ansatte og deres helse. Pandemien kan 
fortsatt påvirke våre leveranser, produksjon og 
tjenester, og forårsake forsinkelser og ekstra 
kostnader.

Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft 
er integrert i vårt daglige arbeid. Vi bestreber oss 
på å sikre våre kunders virksomheter i sektorer 
som er avgjørende for infrastruktur. Som en del 
av vårt samfunnsansvar søker vi å ansette unge 
mennesker og vi sponser kultur og idrett.

Vi foretar investeringer til fordel for miljøet 
og for å redusere klimaendringer. Konsernet 
tar sikte på å være karbonnøytralt i 2035. For å 
oppnå dette har vi lansert et beregningsprosjekt 
for karbonavtrykk. Digitaliseringen av det 
integrerte styringssystemet og flere prosesser vil 
fortsette i 2021. Disse tiltakene vil styrke oss og 
forberede oss på å møte den nye virkeligheten.

Grønne verdier og digitalisering er mega-
trendene vi har plassert i sentrum av vår 
strategi. De vil være gjennomgående i våre 
virksomheter, det være seg produkter, prosesser 
eller produksjonskjeder. Vi fortsetter å forsvare 
tre som et materiale med tydelige fordeler som 
bærekraft, karbonlagring og forbrukerverdier: 
«Wood is good».
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Til tross for de uforutsette utfordringene 
koronaviruset medførte, opplevde Scanpole 
Group kun mindre konsekvenser av pandemien. 
Vi var spesielt fornøyd med den positive 
utviklingen i vår gjerdestolpevirksomhet, som 
anført av økt salg i Storbritannia oppnådde 
vekst på mer enn 40 %. Våre produkter er  
nødvendige for infrastrukturen i samfunnet, og 
de opprettholdt sin markedsposisjon på tross av 
de rådende forholdene.

Våre samlede operasjonelle 
styrker svarte på økt 
etterspørsel

Året 2020 var et svært vellykket år for Scanpole 
Group ettersom vi satte nye rekorder med tanke 
på både drift og volum. Volumet på innkjøp 
av trevirke steg til et rekordnivå i Finland og 
styrket vår stilling for året 2021.

I Norge ble våre virksomheter på Kirkenær 
og Ilseng slått sammen i begynnelsen av 2020. 
Ved å kombinere de operasjonelle styrkene og 
kapasiteten til de to anleggene, klarte vi å svare 
på den økende etterspørselen i markedet. Året 
endte med en betydelig økning i produksjonen, 
med produksjonsrekord i Kirkenær og den 
høyeste omsetningen for Scanpole Group hittil.

Betydningen av Storbritannia for vår 
virksomhet har økt år for år mens markeder 

utenfor Europa har vært usikre. I Newport 
i Wales satte vi produksjonsrekord og 
opprettholdt vår posisjon i stolpemarkedene. 
I tillegg vokste salget av gjerdeprodukter 
betydelig takket være våre salgs- og 
markedsføringsaktiviteter.

Vår markedsstilling i Norden holdt seg 
stabil, og volumet til vår prosjektvirksomhet 
steg til et nytt nivå på grunn av konsekvente 
nettverksinvesteringer.

Scanpole Group	satte	mange	nye	rekorder	i	2020.	Effektive	
anskaffelser,	økt	utnyttelse	av	produksjonen	og	positivt	

salgsarbeid	var	viktige	elementer	i	suksessen.

millioner euro

millioner euro

rekordstor
omsetning

driftsresultat 9,1 %

47.8

4.4

LANGSIKTIG 
FoU VISTE SIN STYRKE
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Over natten ble det å beskytte helsen og våre nærmeste og 
kolleger den viktigste prioriteten. Mens pandemien fortsetter, 
kan jeg stolt fortelle at våre ansatte har klart seg utrolig bra 
under vanskelige omstendigheter. En hjertelig takk til alle!

– Janne Monni,
 Administrerende direktør

”

En rekke nyansettelser og endringer i 
driften fant sted ved Scanpole Group i 
2020. Janne Monni begynte i stillingen 
som konsernsjef i april.
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Tre får oppmerk- 
somheten det fortjener

Selv om restriksjoner forårsaket av 
koronapandemien fortsatt påvirker driften 
vår, forventer vi at året 2021 vil være bra. Vi 
vil fortsette å utvikle leveringskjeder samt 
selskapsstrukturer i alle våre markedsområder. 
Følgelig vil vi kunne tilby forbedrede 

banebrytende tjenester og produkter til våre 
langsiktige kunder og partnere.

I samsvar med vår strategi vil vi 
fortsette å investere i digitalisering og 
effektive fjernarbeidsløsninger i selskapet. 
Vi skal fokusere spesielt på konsernets 
ressursplanleggingssystem og digitalisering av 
produksjonen.

Tre, som en fornybar naturressurs med 
evnen til å lagre karbon, begynner å få 
oppmerksomheten det fortjener også i 
infrastruktursektoren. Vi ønsker å formidle 
fordelene med tre som materiale samt utvikle 
alternative trebekyttelsesmetoder sammen 
med tre- og trelastindustrien. Scanpole Group 
er en del av en ansvarlig og bærekraftig kjede 
som produserer treprodukter med lang levetid 
for elektrisitets- og nettverksselskaper og for 
landbruket.

Vi håndterte året 2020 på en gode måte under 
vanskelige forhold, og utviklet oss til et nytt 
nivå på mange måter. Vår hjerteligste takk for 
utmerket samarbeid går til våre ansatte, kunder, 
leverandører og andre interessenter.

Pålitelige og raske leveranser til mer 
enn 20 land årlig sikres av et allsidig 
veinett og vannveier.

FRA	ADMINISTRERENDE	DIREKTØR	



TREINNKJØP 2020

Scanpole Oy, Finland

Året 2020 startet med normale mål og sluttet 
med et rekordvolum av mottatt trevirke. De 
første månedene var travle for stolpefelling 
grunnet rolige sagtømmermarkeder. Fra midten 
av året og videre opplevde tømmermarkedene 
en merkbar økning i prisen på stokker. Året i 
skogene var aktivt, og stolpefelling forble på et 
høyt nivå.

Det samlede volumet innkjøpt tømmer var 
128 000 m3, betydelig mer enn i 2019.

Et av våre viktigste innkjøpsområder er Nord-
Karelia i det østlige Finland, hvor skogsvolumet 
årlig øker med 8,9 millioner m3 og avvirkning 
er på 7,1 millioner m3. Følgelig øker mengden tre 
i regionens skoger med rundt 1,8 millioner m3 
årlig slik at en økende mengde karbondioksid 
blir fanget og lagret. Dette er et eksempel på 
at den finske skogbrukssektoren driver på en 
svært ansvarlig og bærekraftig måte basert på 
langsiktig skogbruksforskning og regulering.

Scanpole AS, Norge

I Norge er innkjøpssystemet for trevirke 
forskjellig fra Finland. Regionale skogbruks-
organisasjoner håndterer handel og avvirkning, 
og de informerer oss om mengden treverk som 
fraktes til selskapet vårt. Akkurat som i Finland, 
tar systemet hensyn til miljøet og fungerer på 

en svært ansvarlig måte. Det finnes plantings- 
og sertifiseringsforpliktelser som ligner på de i 
Finland.

I 2020 ble anskaffelser av trevirke gjort under 
vanskelige værforhold om vinteren. Felling 
og transport var utfordrende på grunn av 
uforutsigbart vær. Forholdene bedret seg om 
våren, og et tilstrekkelig volum med råvarer 
ankom vår fabrikk på Ilseng. På høsten fortsatte 
felling med normal hastighet, og 2020 viste seg å 
samsvare med våre forventninger.

I gjerdestolpevirksomheten tok Scanpole AS 
sikte på å øke innkjøpsnivåene for å kunne svare 
på etterspørselen i eksportmarkedene. Året ble 
bra, og redusert lokal etterspørsel etter tre til 
fiberprodukter hadde en positiv innvirkning. 
Dette førte ubehandlet tre med liten diameter til 
Kirkenær-anlegget. Det totale volumet av treverk 
innkjøpt av Scanpole AS var 65 000 m3.

Treinnkjøpsteamet	til	Scanpole	Group	er	en	del	av	en	
produksjonskjede	som	driver	på	en	ansvarlig	og	bærekraftig	måte.	
Holdbare	treprodukter	med	lang	levetid	gir	karbonlagring,	som	er	

avgjørende	for	miljøet	og	for	å	bekjempe	klimaendringer.

volum inkjøpt trevirke, m3

193,000
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TRELASTSALG ØKTE 
TIL REKORDNIVÅ

Et år med utfordringer

Året 2020 ble kjennetegnet av historisk 
usikkerhet. Fra våren og framover forberedte 
vi oss på å takle koronapandemien og fastslo 
forskjellige scenarier for konsekvenser for 
vår virksomhet. I tillegg til pandemien 
førte konflikter i skogbruksindustrien og 
landsdekkende forstyrrelser ved sagbruk til 
unormalt press på virksomheten vår.

Mot alle odds viste året seg å være svært 
annerledes enn det vi hadde forventet. Bruken 
av impregnert trelast vokste takket være en 
byggeboom i hage- og utendørssegmentet 
som varte til sent på høsten. Den påfølgende 
økningen i innenlandssalg kompenserte for 
tapet av strategiske muligheter i eksport som 
opprinnelig var planlagt for 2020.

Våre to produksjonsanlegg klarte å svare på 
den økte etterspørselen etter trelast, og begge 
anleggene satte nye produksjonsrekorder. Vi 
utvidet også vår produktportefølje med høvlede 
produkter i lerk.

Investeringer og  
digitalisering fortsatte

PrimaTimbers forretningsutvikling fortsatte 
konsekvent gjennom hele året. Vi tok i bruk 
et nytt, integrert styringssystem og kjøpte 

I	2020	ble	mange	av	målene	til	PrimaTimber Oy	
overskredet.	Omsetningen	økte,	spesielt	takket	være	

økt	salg	av	impregnert	trelast.	Veksten	var	lønnsom,	og	
utsiktene	for	de	kommende	årene	er	oppmuntrende.

høvlerieiendommen vår. Det nye, integrerte 
styringssystemet vil støtte virksomhetens vekst 
ved å samkjøre driften ved våre fabrikker og ved 
å digitalisere forskjellige funksjoner.

Kjøpet av tomten og driftsbygningene til 
høvleriet var det første skrittet i vårt langsiktige 
investeringsprogram. Andre investeringer 
inkluderte for eksempel en ny tank for 
impregneringsløsning som er nødvendig for 
forventet fremtidig produksjonsvekst.

Positive markedsutsikter i 2021

Pandemien vil uten tvil ha en innvirkning 
på vårt arbeid og virksomhet i 2021. Vi vil 
imidlertid fortsette med vårt daglige arbeid med 
et positivt syn og en robust holdning, og vi vil 
være klare for nye muligheter når verden åpner 
opp igjen.

Innenlandsmarkedene er lovende, og vi venter 
at hjem- og hyttebyggeprosjekter fortsetter den 
kommende sommeren. Vi har lært mye av det 
siste året, og nå har vi en glimrende mulighet til 
å fortsette vår reise blant de beste i feltet.

Jeg ønsker å takke alle våre ansatte, kunder, 
partnere og alle som er involvert i vårt arbeid 
for det flotte samarbeidet. Min hjerteligste takk 
går til våre ansatte for å ha taklet de uvanlige 
omstendighetene på en glimrende måte!

FRA	ADMINISTRERENDE	DIREKTØR	



Da utenlandsreiser ble 
begrenset, grep finnene 
begjærlig fatt på bygge-
prosjekter i hagene og på 
hyttene sine.

– Joni Nousiainen,
 Administrerende direktør

”

millioner euro

kubikkmeter

rekordstor
omsetning

volum
bearbeidet tømmer

23.7

125,000
PrimaTimber etterstreber overlegen kvalitet og jevn 
vekst. Vi har firedoblet våre leveranser på et tiår, sier 
administrerende direktør Joni Nousiainen.
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MOT ET  
TRYGGERE ARBEIDSMILJØ

Et sjette Exsane-kontor  
er på plass

Vår nye samarbeidsavtale med Elenia Verkko 
Oyj for tjenester i Heinola-regionen var den 
viktigste strategiske utviklingen i 2020. Avtalen 
omfatter vedlikehold, tjenester og reparasjoner 
av nettverket i Heinola-området i Sør-Finland. 
Vi etablerte et nytt kontor i Heinola som 
medførte rekruttering, investeringer i verktøy og 
utstyr, nye underleverandører og synkronisering 
av våre systemer med kundens.

Til tross for uvanlige omstendigheter og 
nedstengningssituasjonen på våren lyktes vi 
svært godt. Alt arbeid ble fullført i henhold 
til planen og med høy kvalitet. For eksempel 
klarte vi å holde strømbruddenes varighet på et 
moderat nivå til tross for et uvanlig høyt antall 
feilreparasjoner.

Ambisiøse planer fremover

I løpet av året fortsatte vi å utvikle våre kvalitets- 
og miljøsystemer. Vi samlet også en beskrivelse 
av våre tjenester, som skal fullføres i løpet av 
2021.

Forbedring av sikkerhet på arbeid var vår 
førsteprioritet i 2020. Takket være dette interne 
prosjektet nådde vår kultur for sikkerhet i 
hverdagen et nytt nivå. For eksempel samler vi 
nå sikkerhetsobservasjoner direkte på stedet i 

vårt integrerte styringssystem, som muliggjør 
enkel og effektiv håndtering av observasjoner 
og mulige avvik. Exsanes månedlige 
sikkerhetsrapport ble godt mottatt av våre 
kunder og samarbeidspartnere. Sikkerhetssaker 
vil også være i fokus i 2021 med sikte på å oppnå 
helse- og sikkerhetssertifiseringen ISO 45001.

I samsvar med våre verdier fortsetter vi å 
legge vekt på ansvar og etikk. Sammen med 
våre søsterselskaper tar vi også sikte på å bli 
karbonnøytrale innen 2035.

Vår største takk går til våre ansatte. De har holdt 
seg til tidsskjemaet selv under nedstengningen. 
La oss fortsette i samme spor og følge 
restriksjonene for å gjøre vår del for å redusere 
spredningen av Covid-19.

Våre kunder, underleverandører og andre 
samarbeidspartnere fortjener også en stor takk. 
Nettmøter er nå normal praksis, men jeg håper 
at vi også får sjansen til å møtes ansikt til ansikt 
i 2021.

Til	tross	for	koronapandemien	hadde	Exsane Oy et	travelt	år.	
Nye	prosjekter	startet	opp	og	prosjektporteføljen	vår	vokste.	

Planleggingstjenestene	våre	skaffet	nye	tomteområder,	mens	vedlikeholds-,	
inspeksjons-	og	linjeryddingsvirksomheten	fortsatte	som	normalt.

millioner euro

rekordstor
omsetning 14.2
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Koronapandemien utfordret vårt tankesett og vår arbeids-
måte. Vi var heldige som hadde investert i digitalisering og 
systemutvikling i tidligere år. Disse verdifulle innspillene bidro  
til at vi fortsatte arbeidet vårt med kun mindre forstyrrelser.

– Jukka Samola,
 Administrerende direktør

”

Antallet ansatte økte til 67 
ansatte da vi etablerte et nytt 
kontor i Heinola i Sør-Finland.
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75 %

7%

INVESTERINGER OG FoU
MED SAMFUNNSANSVAR

Eksemplarisk	hensyn	til	miljøet	er	blant	våre	verdier	og	en	
del	av	samfunnsansvaret	i	Iivari	Mononen	Group.	I	årene	som	
kommer	vil	vi	foreta	investeringer	i	systemer	som	forbedrer	

miljømessig	bærekraft	ytterligere.

ANSVAR

Vår mest betydningsfulle miljøinvestering 
finner for tiden sted ved vårt produksjons-
anlegg i Höljäkkä. Dette omfattende 
jord-restaureringsprosjektet inkluderer 
bygging av et utjevningsbasseng og 
et oppsamlingssystem for regnvann. 
Prosjektet fortsetter sommeren 2021 og 
forventes å være ferdig innen høsten 2022.

Dette utfordrende året har vist 
hvor viktig åpenhet, enkel tilgang til 
informasjon og sentralisert datalagring er 
for vellykket forretningsvirksomhet.

Sertifisert kvalitet og ansvar
- PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification
- FSC, Kirkenær, skogssertifisering
- ISO 9001 Kvalitetsstyringssystem 
- ISO 14001 Miljøstyringssystem
- NSAI – Licence to use the Irish Standard Mark
- WPA – Benchmark Quality Approval Scheme

- ISO 45001 Helse og sikkerhetssystem,  
som starter med Exsane Oy

- Deltakelse i et kommersielt pilotprosjekt for å erstatte  
kreosot med kobberoljebaserte stoffer (Poleprotect)

Produkter med lang levetid, for eksempel 
trestolper og byggtømmer, lagrer mye karbon-
dioksid fra atmosfæren. Mengden biogent 
karbon som er lagret i våre produkter er seks 
ganger større enn i våre årlige fossile utslipp.

Klimapåvirkningen fra 2019 er blitt analysert 
i henhold til klimagassprotokollen (GHG 
Protocol).

Fossilt karbon
-  Impregnerings- 
 kjemikalier

Karbon lagret i sluttprodukter    |    146,000 t/å 

Biogent karbon
-  Trevirke, råvare
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75 %

6%

2%

10%

VÅRT KARBONAVTRYKK –
KLIMANØYTRAL INNEN 2035

Klimaendringene er en enorm utfordring for menneskeheten. 
Mange av verdens ledende organisasjoner og selskaper har 
frivillig forpliktet seg til å bli karbonnøytrale innen 2035. Iivari 
Mononen Group er blant disse pionerene. Vi tar sikte på å beregne 
klimapåvirkningen fra alle våre trevirkeprodukter ved alle 
produksjonsenheter.

Det første steget på vår reise til klimanøytralitet var å analysere 
vår årlige klimapåvirkning fra 2019 og fremover. Arbeidet startet i 
2019 og vil fortsette til 2021.

De første resultatene viste at vi gir våre kunder klimafordeler. 
De tyder også på at våre utslipp fra pendling og forretningsreiser 
er lave sammenlignet med andre utslippskilder, mens 
materialinnkjøp og transport av dette utgjør de største kildene til 
fossilt karbon i produksjonen.

For Iivari Mononen Group er hvert grep for å redusere vårt 
karbonavtrykk viktig.

Trevirkeprodukter er et miljø- og klimavennlig 
valg fordi de lagrer karbon i hele livssyklusen.

Materialer, reiser og transport

Energibruk, fossilt karbon
- Direkte utslipp fra egen drift
- Innkjøpt energi

Biogene karbonutslipp
- Tre og bark brukt i egen  
 energiproduksjon
- Fornybar olje brukt i impregnering

Karbonutslipp i forsyningskjeden    |    31,000 t/å
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STERK VEKSTKURVE FORTSETTER –
ØKONOMI OG MENNESKELIGE RESSURSER

Sikring	av	konsernets	sterke	økonomiske	stilling	har	
vært	og	fortsetter	å	være	en	av	hjørnesteinene	i	vår	
virksomhet.	Jevn	og	strategisk	planlagt	vekst	har		

derfor	vært	mulig	i	flere	tiår.

Et solid økonomisk resultat

I begynnelsen av 2020 bestemte vi oss for å 
gå videre med en ny, langsiktig finansierings-
ordning. Det ga oss et stabilt grunnlag og 
tilstrekkelige buffere for vår drift i et usikkert 
og uforutsigbart forretningsmiljø. Vår prioritet 
var å sikre kontantstrømmen og håndtere våre 
langsiktige kundeforhold, noe vi oppnådde.

Til tross for koronapandemien, økte 
omsetningen til Iivari Mononen Group 
med 15 % til 85,7 millioner euro totalt. 
Konsernresultatet doblet seg, og nådde 4,3 
millioner euro. Med dette resultatet starter vi 

2021 sterkere enn noensinne, og vi er klare  
til å ta fatt på de neste målene våre.

Våre 219 ansatte står, med sitt store 
engasjement og sine verdifulle innspill, bak det 
vellykkede året og den positive forretnings-
utviklingen.

ansatte i fire land

219

Scanpole Group
47,8 mill. euro  |  2020

PrimaTimber Oy
23,7 mill. euro  |  2020

Exsane Oy
14,2 mill. euro  |  2020

Omsetning, mill. euro
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Ansatte

I vårt familieeide selskap er menne-
skene kjernen til vår suksess. Dyktige 
og svært profesjonelle ansatte spiller 
en nøkkelrolle når vi står overfor 
nye utfordringer i en verden i stadig 
endring.

I de senere årene har vi utviklet 
vår virksomhet betydelig både 
internasjonalt og innen digitalisering. 
Dette krever mye tilpasning fra våre 
ansatte med hensyn til språk, kultur 
og tekniske ferdigheter. Vårt mål er 
å bygge et forent team der alle sikter 
mot et felles mål, uavhengig av enhet, 
selskap eller sted.

Året 2020 var eksepsjonelt på 
mange måter, ikke minst på grunn 
av pandemien. I løpet av året 
måtte våre ansatte tilpasse seg og 
gjøre sitt ytterste både i forhold til 
trivsel og arbeidsmåter. Til tross for 
utfordringene klarte våre ansatte seg 
med glans, noe vi alle er stolte over!

Når det gjelder økonomiske resultater, var året en suksess for 
Iivari Mononen Group. Konsernets selskaper er blitt utviklet med 
konsekvens, besluttsomhet og solid faglig kompetanse.

Nok en gang så vi at 
mennesker er styrken til  
dette familieeide selskapet.

– Kaj Källarsson,
 Økonomidirektør

”
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IIVARI MONONEN GROUP
ØKONOMI OG NØKKELTALL

Iivari	Mononen	Group	består	av	tre	selskaper:	Scanpole Oy	driver	
stolpevirksomheten,	PrimaTimber Oy	spesialiserer	seg	på	impregnert	
og	styrkesorterte	trelastprodukter,	og	Exsane Oy	tilbyr	tjenester	for	
infrastrukturnettverk.	Vi	eksporterer	til	mer	enn	20	land	hvert	år.

Vi	sysselsetter	219	fagfolk	med	et	bredt	spekter	av	kompetanse.	I	2020	var	
omsetningen	85,7	millioner	euro.	Vi	har	virksomhet	på	sju	steder	i	Finland	og		
har	også	kontorer	og	produksjonsanlegg	i	Storbritannia,	Norge	og	Sverige.

Iivari Mononen Oy
Konsernets moderselskap

PrimaTimber Oy
Finland

Burt Boulton & Haywood Ltd.
Stor-Britannia

Scanpole Oy
Finland

Scanpole AS
Norge 

Scanpole Ab
Sverige 

Scanpole Ltd.
Stor-Britannia

Exsane Oy
Finland

Scanpole Oy sine datterselskap er: Scanpole Ab, Scanpole AS og Scanpole Ltd.
Scanpole-konsernets engelske datterselskap, Scanpole Ltd. eier Burt Boulton & Haywood Ltd, som er en ledende stolpeprodusent i Stor-Britannia.
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Med digitaliseringen av det integrerte 
styringssystemet og hardt arbeid 
nådde vi målene våre. For det takker 
jeg våre engasjerte ansatte.

– Ari Mononen
 Konsernsjef

”

Ansatte 
Personer

Inntekter 
Mill. euro

EBIT
Mill. euro

Eiendeler 
Mill. euro

Egenkapitalandel 
Prosent

Ansatte pr land
Personer

Finland
141

Sverige
1

Norge
46

Stor-Britannia
31

85.7

74.6

59.9

51.6

56.1

5.3

2.9

2.2

4.6

4.7

47.4

42.8

46.6

53.9

57.1

56.5

56.3

50.9

42.4

42.5

219

208

169

119

150



IIVARI MONONEN GROUP,   RESULTATBEREGNING 2020 2019

Omsetning 85 686 428 74 596 646
 Endring i lagre for ferdige og uferdige produkter -964 971 -229 122
 Virksomhetens andre inntekter 574 784 592 907
 Materialer og tjenester -49 809 189 -48 352 576
 Personalkostnader -11 481 289 -9 309 868
 Av- og nedskrivninger -2 208 198 -1 752 799
 Virksomhetens andre kostnader -9 365 149 -12 603 572
 Andel av aksjeselskapets gevinst (tap) 0 -2 375

Driftsresultat 5 336 855 2 939 239
 Finansielle inntekter og utgifter -60 543 -566 871

Resultat før regnskapsoppgjørets overføringer og skatt 5 397 398 2 372 369
 Regnskapsoppgjørets overføringer -10 680 -18 637
 Inntektsskatt -1 113 347 -525 787

R E G N S K A P S Å R E T S  R E S U LTAT  4 273 371 1 827 944

BALANSE, EIENDELER 2020 2019

 Immaterielle eiendeler 4 709 545 5 799 712
 Varige driftsmidler 10 775 909 10 456 397
 Investeringer 281 257 418 957

Anleggsmidler 15 766 711 16 675 067
 Omløpsmidler 24 796 677 25 117 416
 Langsiktige fordringer 125 730 130 998
 Kortsiktige fordringer 15 596 348 14 308 381
 Kontanter og bankinnskudd 168 067 98 872
Omløpsmidler 40 686 822 39 655 667

EIENDELER 56 453 533 56 330 734

BALANSE, GJELD OG EGENKAPITAL 2020 2019

 Aksjekapital 70 000 70 000
 Resultat for tidligere regnskapsår 21 510 457 22 334 549
 Regnskapsårets resultat 4 273 371 1 827 944

Egenkapital 25 853 828 24 232 492
 Langsiktig gjeld 12 264 402 11 967 444
 Kortsiktig gjeld 18 335 303 20 130 797
Gjeld 30 599 705 32 098 242

GJELD OG EGENK APITAL 56 453 533 56 330 734
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Iivari Mononen Oy,   Styret	2020
	
 Arvi Mononen, Styreleder
 Ari Mononen, Administrerende	direktør

	 Aino	Mononen
	 Jaana	Mononen
	 Juha	Mononen
	 Lasse	Mononen
	 Pauli	Mononen
	 Tommi	Mononen

Kommersielle selskaper,   Styret	2020

 Ari Mononen, Styreleder

 Scanpole Oy PrimaTimber Oy Exsane Oy

 Janne Monni,  Joni Nousiainen,  Jukka Samola, 
	 Administrerende	direktør	 Administrerende	direktør	 Administrerende	direktør

	 Vesa	Korpimies	 Vesa	Korpimies	 Martti	Kallioniemi
	 Arvi	Mononen	 Janne	Monni	 Vesa	Korpimies	
	 Pekka	Mononen	 Arvi	Mononen	 Tommi	Mononen
	 Tommi	Mononen	 Pekka	Mononen	 Antero	Vehkala
	 	 Tommi	Mononen	 	

Ledergruppe  2020
 
 Ari Mononen, Styreformann

	 Kaj	Källarsson	 Direktør
	 Sami	Lehtoranta	 Teknisk	sjef
	 Janne	Monni	 Administrerende	direktør	(stolpevirksomheten)
	 Tommi	Mononen	 Skogssjef
	 Joni	Nousiainen	 Administrerende	direktør	(trebyggevarevirksomheten)
	 Petri	Rajasuo	 Forretningsområdesjef	(stolpevirksomheten)
	 Jukka	Samola	 Administrerende	direktør	(nettverksutbyggingen)

IIVARI MONONEN GROUP,   Styret og ledergruppe 2020
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Scanpole AS

Stolpe- og gjerdestolpevirksomheten

Scanpole Ab

Salgskontoret

Iivari Mononen Oy

Konsernets moderselskap

Scanpole Oy

Stolpevirksomheten

Scanpole Ltd.
Burt Boulton Haywood Ltd.

Stolpe- og gjerdestolpevirksomheten

PrimaTimber Oy

Byggetrevarevirksomheten

Exsane Oy

Tjenestevirksomheten

www.scanpole.com 
  scanpole
  burtboultonhaywood

 scanpolefencing
+358 20 733 0500

Scanpole Oy
Salg
Rantakatu 25 C
80100 Joensuu
Finland

Scanpole AS
Linjeveien 47
2346 Ilseng
Norge

Scanpole Ltd.
Alexandra Dock
Newport, South Wales
NP20 2WA
Storbritannia

Scanpole Ab
Askims Fornborgsväg 14
436 42 Askim
Sverige

Scanpole Oy
Höljäkkä impregneringsanlegg
Höljäkäntie 69
75990 Höljäkkä
Finland

Scanpole AS
Bruksveien 17
2260 Kirkenær
Norge

Burt Boulton & Haywood Ltd.
Alexandra Dock
Newport, South Wales
NP20 2WA
Storbritannia

PrimaTimber Oy
Salg
Rantakatu 25 C
80100 Joensuu
Finland

PrimaTimber Oy
Høvleri
Susiraja 2
80230 Joensuu
Finland

www.primatimber.fi
  primatimber
+358 400 355 445

PrimaTimber Oy
Impregneringsanlegg
Kuhasalontie 31
80230 Joensuu
Finland

www.exsane.fi
  exsaneoy

 Exsane Oy
  exsane_oy
+358 400 979 733

Exsane Oy
Salg
Pienteollisuustie 23
06450 Porvoo
Finland

Exsane Oy
Rahtitie 1
50150 Mikkeli
Finland

Exsane Oy
Rantakatu 25 A 1
80100 Joensuu
Finland

Exsane Oy
Onkkaalantie 67
36600 Pälkäne
Finland

Exsane Oy
Tietäjäntie 1
70900 Toivala
Finland

Exsane Oy
Tähtiniementie 1
18100 Heinola
Finland
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Scanpole AS

Stolpe- og gjerdestolpevirksomheten

Scanpole Ab

Salgskontoret

Iivari Mononen Oy

Konsernets moderselskap

Scanpole Oy

Stolpevirksomheten

Scanpole Ltd.
Burt Boulton Haywood Ltd.

Stolpe- og gjerdestolpevirksomheten

PrimaTimber Oy

Byggetrevarevirksomheten

Exsane Oy

Tjenestevirksomheten

www.iivarimononen.fi
  iivarimononen
  Iivari Mononen oy
+358 20 733 0500

Iivari Mononen Oy
Rantakatu 25 C
80100 Joensuu
Finland



Iivari Mononen Group    Rantakatu 25 c www.iivarimononen.fi   
 80100 Joensuu +358 20 733 0500
 Finland


