versowood.fi

Huominen
kasvaa metsästä.
Versowood on vastuullisen puukaupan ja puunjalostuksen
tiennäyttäjä, joka luo puun takaa tulevia ratkaisuja 75 vuoden
kokemuksella.
Kotimaisena perheyrityksenä teemme työtä sydämellä,
tinkimättömästi ja viimeisen päälle. Vaalimme rehellisyyttä,
yhteistyötä ja uutta luovaa ajattelua. Toimimme
huomisvetoisesti, jatkuvasti kehittyen, muuttuen ja muuttaen.
Uskomme tyytyväisiin asiakkaisiin ja onnellisiin työntekijöihin.
Kunnia-asiamme on tarjota asiakkaille palvelua ja ratkaisuja,
joita halutaan suositella eteenpäin.
Emme näe puuta pelkkänä raaka-aineena, vaan tulevaisuuden
rakennusmateriaalina. Haluamme avata uusia näköaloja
suomalaisen puun mahdollisuuksiin. Missiomme on luoda
puuratkaisuja, jotka muuttavat maailmaa.
Olemme joukko suomalaisia huippuammattilaisia, visiönäärejä,
insinöörejä ja asiantuntijoita, jotka tekevät sitä, mitä
rakastavat ja uskovat siihen, mitä tekevät.
Sinä haluat maailman parhaat puuratkaisut.
Me haluamme tarjota ne.

Versowood
Perustettu 1946
Toimintaa 14 yksikössä:
13 yksikköä Suomessa
ja yksi Virossa
Noin 850 työntekijää

Liikevaihto lähes 650 M€

Päämarkkina-alueet

Kotimaa
44 %

EU-maat
21 %

Afrikka ja
Lähi-itä
14 %

Japani ja
Aasia
12 %

Kiina
5%
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Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Metsäosasto
Versowoodin metsäosasto
hankkii vuosittain noin
3,8 miljoonaa m3 raakapuuta
josta 2,8 m3 käytetän oman sahateollisuuden tarpeisiin. Hankimme puuta
suomalaisista, kestävästi hoidetuista
metsistä ja noudatamme puunhankinnassa PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää. Hankittavasta raaka-puusta 63 %
on kuusta ja 37 % mäntyä.
Nykyaikaiset tuotantolaitokset
käyttävät päivittäin noin 220
täysperävaunullista tukkipuita
sahatavaran ja pylväiden
valmistukseen.
Hankasalmi
Kissakoski

Otava

Vierumäki
Riihimäki

5 liiketoiminta-aluetta
Sahateollisuus
Tuotanto: 1,5 miljoonaa m3

Liimapuuteollisuus
Tuotanto: 140 000 m3

Pakkausteollisuus
Yli 5 miljoonaa lavaa, kaapelikelaa
ja puu- ja vanerilaatikkoa

Energialiiketoiminta
70 000 tonnia pellettiä,
kaukolämpöä sahojen lähialueille
ja pieniä lämpölaitoksia
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Maa- ja tierakentaminen
150 000 kyllästettyä pylvästä,
puusiltoja ja kyllästettyä
sahatavaraa

Sahaliiketoiminta
Konsernin neljä nykyaikaista sahaa sijaitsevat
eri puolilla puunhankinta-aluetta: Vierumäellä,
Riihimäellä, Otavassa ja Hankasalmella.
Tuotantomäärät:
Kuusi
63 %

Mänty
37 %

Tuotanto yksiköittäin:
Mänty
40 %
Kuusi
60 %

Kuusi
100 %

Kuusi
100 %

Vierumäki
550 000 m3

Otava
300 000 m3

Riihimäki
300 000 m3

Yhteensä 1 500 000 m3

Tuotteet:
Sahatavara
Höylätyt
Halkaistut ja katkotut
Maalatut

Kyllästetyt
Komponentit
Lujuuslajitellut
Sormijatketut

Mänty
85 %
Kuusi 15 %

Hankasalmi
350 000 m3

Liimapuu
liiketoiminta
Kolme tehdasta:
Vierumäki, Heinola ja Hartola
Tuotteet: Standardiliimapuuta kaikkeen rakentamiseen
sekä räätälöityjä projektikohtaisia ratkaisuja innovatiivisiin,
näyttäviin ja kestäviin rakenteisiin.
Markkina-alueet: Eurooppa, Japani, muu Aasia. Tuotteilla
JAS ja CE –sertifioinnit.
Tuotantomäärät (m3)
Kokonaistuotanto

Standardiliimapuu

Projektiliimapuu

140 000 m3

100 000 m3

40 000 m3

Hartola

60 000 m3

40 000 m3

20 000 m3

Heinola

50 000 m

50 000 m

-

Vierumäki

30 000 m

10 000 m

20 000 m3

Yhteensä liimapuu

3
3

3
3

Muut liiketoiminnat
Maa- ja tierakentamisen ratkaisut
Erilaisissa infrastruktuurin rakentamiseen
käytettävissä tuotteissa yhdistyvät osaava puun
käyttö ja ammattitaitoinen suunnittelu.
Tuotteet: puusillat, puhelin- ja sähköpylväät.
Puupakkaukset
Pakkausliiketoiminta hyödyntää alempia sahatavaralaatuja mahdollistaen tukin tehokkaan
ja kokonaisvaltaisen käytön.
Tuotteet: Kuormalavat, puu- ja vanerikelat, puu- ja
vanerilaatikot, muut pakkauspalvelut.
Energia ja sivutuotteet
Tuotannossa syntyvät sivujakeet hyödynnetään
ja jalostetaan konsernin omissa yksiköissä.
Tuotteet: sivutuotteet (kuorikate, kuivikkeet,
lämmityspelletti, kaukolämpö (5 kaukolämpöverkkoa
syöttävää uusiutuvan energian voimalaa Vierumäen ja
Riihimäen alueilla).

Toiminnan kulmakivet
LIIKEIDEA

Toimimme taloudellisesti, tehokkaasti ja turvallisesti koko prosessin, puunhankinnasta erilaisiksi
lopputuotteiksi saakka.

VISIO

Versowood on Suomen
paras mekaanisen
puunjalostuksen yritys.

MENESTYSTEKIJÄT
•
•
•
•

Laadukkaat tuotteet ja tyytyväiset asiakkaat
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
Tehokas prosessienhallinta
Sitoutuneet kumppanit

VÄLITÄMME. Olemme ylpeitä suomalaisista juuristamme ja
meistä. Arvostamme toisiamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Kuuntelemme ja autamme. Vaalimme vastuullisuutta,
turvallisuutta ja tasa-arvoa.
ROHKENEMME. Muutumme muuttuvan maailman mukana.
Uskallamme uudistaa ja uusiutua. Otamme vastuuta, kokeilemme ja kehitymme. Meillä on kunnianhimoinen suunta, jota kohti
rohkeasti kuljemme.
JOHDAMME. Katsomme eteenpäin, ennakoimme ja näytämme esimerkkiä. Toimimme tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaisesti, tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Lupaamme rohkeasti ja
pidämme lupauksemme – niin toisillemme kuin asiakkaillemme.

