
UPM Timber – 
SETTING THE 
STANDARD 
Kestävillä valinnoilla kohti  
fossiilivapaata tulevaisuutta



Ykkösvalintasi,  
kun haluat kestävää  
sahatavaraa 

Fossiilivapaan  
tulevaisuuden 
edelläkävijä 

Olipa sahatavaran tarpeesi millainen tahansa, meillä 
on sinulle oikea ratkaisu. Ammattilaistemme käsissä 
vastuullisesti hoidetut metsät muuttuvat kestäviksi, 
turvallisiksi ja puhtaiksi tuotteiksi, jotka on tuotettu 
uusiutuvalla energialla ja alan pienimmillä päästöillä.

Asiakkaidemme menestys on meille tärkeää. Siksi 
autamme yritystäsi kehittämään entistäkin kestävämpiä 
ja vastuullisempia tuotteita asiakkaillesi. Voit luottaa 
siihen, että toimitamme oikeaa laatua oikeaan aikaan, 
ja että sahatavaramme aina on vastuullisesti tuotettua. 

Meillä on sinulle oikea sahatavara!

EDELLÄKÄVIJÄ VASTUULLISUUDESSA

• Istutamme 100 uutta puuta joka minuutti, neljä jokaista kaadettua kohti. 

• Tuotteidemme päästöt ovat alan pienimmät. Käytämme sahojemme 

tuotannossa vain fossiilivapaata energiaa. 

• Puu käytetään tehokkaasti, eikä tikkuakaan mene hukkaan. 

KORKEALAATUISET TUOTTEET JA PALVELU 

• Korkealaatuinen sahatavaramme on erinomainen  

vaihtoehto kaikkiin loppukäyttökohteisiin. 

• Osaava myyntitiimimme palvelee henkilökohtaisesti  

ympäri maailman. 

PITKÄAIKAISET KUMPPANUUDET  

• Pisimmät asiakassuhteemme ovat kestäneet jo viisi vuosikymmentä. 

TOIMIMME LUOTETTAVASTI   

• Huippuunsa hiottu logistiikkaverkosto takaa luotettavat ja  

tehokkaat toimitukset.www.upmtimber.fi 

We are Setting the Standard in



Sahatavaraa juuri sinulle 
Laaja tuotevalikoimamme avaa uusia 
mahdollisuuksia. Löydä sahatavaratuotteet, 
jotka vastaavat juuri sinun tarpeitasi ja 
laatuvaatimuksiasi. 

Käytämme sertifioituja raaka-aineita sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita 

tuottaaksemme sahatavaraa, joka täyttää asiakkaidemme korkeimmatkin vaatimukset. 

Tuotevalikoima kattaa suomalaisesta männystä ja kuusesta  valmistetut 

 laadukkaat vakio- ja erikoissahatavaratuotteet. Vakiosahatavara-

valikoimamme tarjoaa  sinulle runsaasti vaihtoehtoja monipuolisiin 

 loppukäyttöihin. Jos sinulla on  lisä vaatimuksia liittyen mittoihin tai 

puun kosteuteen,  suunnittelemme ja valmistamme myös erikois tuotteita 

erityisesti  puusepän- ja huonekaluteollisuuden tarpeisiin. 

KESTÄVÄ VAIHTOEHTO  

Käytämme ainoastaan korkealaatuista suomalaista  mänty- ja 

kuusi puuta, jonka vastuullinen alkuperä on  täysin  jäljitettävissä. 

Kaikki sahamme täyttävät viimeisimmät tuotantostandardit ja  niillä 

on PEFC /02-34-05 ja FSC® C086359 -puun  alkuperäketjun 

hallinta sertifikaatit. Sahatavaratuotantomme pyörii  uusiutuvalla 

energialla ja olemme myös sitoutuneet vähentämään logistiikassa 

syntyviä päästöjä.

LAIVAUSMERKIT

NYKYAIKAISET SAHAT SUOMESSA 

Saha 

Pääkonttori 

ALHOLMA

SEIKKU
KORKEAKOSKI

TAMPERE
KAUKAS

ALHOLMA KORKEAKOSKI SEIKKU KAUKAS
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UPM Timber lyhyesti

250
Yli 250 puukuormaa  
joka päivä 

1500
Yli 1500 vakio- ja erikois-
sahatavaratuotetta 

1,4 milj. 
1,4 milj. m3/v  
tuotantokapasiteetti 

0 fossiilista poltto-
ainetta käytetty 
tuotannossa 

20 000
puunhankintakauppaa 
vuosittain 

4 sahaa  
Suomessa 7 myyntikonttoria 

maailman ympäri 

300
Yli 300 eri  
sahausasetetta 

410
työntekijää 
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upmtimber.fi

UPM Timber
Peltokatu 26 C, P.O. Box 203  
FI-33101 Tampere, Suomi  
puh. +358 204 15 113  
timber@upm.com

SETTING 
THE STANDARD

Asiakaslupauksemme, Setting the  Standard, 
tarkoittaa että olemme UPM Timberillä 
 sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, 
jotka tekevät meistä sahateollisuuden edellä-
kävijän. Tähtäämme jatkuvasti korkeammalle 
niin kestävässä kehityksessä, laadussa kuin 
luotettavuudessakin – tavoitteenamme on  
aina olla asiakkaidemme ykkösvalinta. 
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