
TIMBER
GROWN TO SUSTAIN
Vuosi 2016 on jälleen ollut UPM 
Timberille kehityksen vuosi. Entistä 
tehokkaamman ja asiakaslähtöisem-
män toimintamme ansiosta olemme 
pystyneet vastaamaan erinomaisesti 
eri markkinoilla olevien asiakkaidem-
me haasteisiin. Toimitusmäärät ovat 
ylittäneet tuotantomäärämme, tuotteit-
temme jo aiemminkin kehuttua laatua 
olemme edelleen pystyneet paranta-
maan ja toimitusvarmuutemme on erin-
omaisella tasolla. Kokonaisuudessaan 
Timberin myynnissä ja toimitusketjussa 
olemme onnistuneesti pystyneet nou-
dattamaan kaupallista strategiaamme 
ja muutamilla osa-alueilla asetetut 
tavoitteet on jopa ylitetty. Voin hyvillä 
mielin todeta, että olemme tyytyväisiä 
tähän vuoteen! Mutta kuten aina, 
kehitystyötä ja uusia ideoita jatkuvaan 
parantamiseen tarvitaan edelleen.

Arvoisat asiakkaamme, koko 

UPM TIMBER
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SYKSY 2016

toimintamme perusta, aina raa-
ka-ainehankinnasta lopputuotteen 
toimittamiseen asiakkaillemme, on 
asiakaslähtöisyys. Kiteyttääksemme 
olemassaolomme tarkoitusta lansee-
raamme nyt UPM Timberin uuden 
asiakaslupauksen ja sen kruunuksi 
sloganimme – Grown to Sustain.

MITÄ GROWN TO SUSTAIN SINULLE, 
ASIAKKAAMME, TARKOITTAA:
UPM Timberin lupauksessa – Grown 
to sustain – yhdistyvät asiakkaidemme 
liiketoiminnan jatkuva kehittäminen ja 
pitkiin suhteisiin perustuva yhteinen 
tekeminen. Se kertoo myös toimintam-
me vastuullisuudesta ja arvoistamme.

Japanin markkina on UPM Tim-
berille erittäin tärkeä strateginen 

markkina ja myös meidän suurin vien-
timarkkinamme. Japaniin toimitamme 
sekä mänty- että kuusisahatavaraa 
käytettäväksi rakennusteollisuudes-
sa. Juhlistaaksemme pitkäjänteistä 
strategiaamme ja paikallisen UPM 
Timberin Japanin konttorin 15. syn-
tymäpäivää, järjestimme paikallisille 
strategisille asiakkaillemme mielenkiin-
toisen asiakaspäivän.

Asiakkaita 19 yrityksestä pyydet-
tiin marraskuun alussa Tokion upeaan 
Hilton hotelliin. Päivä koostui moni-
puolisista esityksistä ja ilta huipentui il-
lallisristeilyyn Tokion lahdella. Risteilyn 

JAPANIN ASIAKASPÄIVÄ KESKITTYI 
YHTEISTYÖN SYVENTÄMISEEN

aikana asiakkaat osallistuivat myös 
leikkisään tietovisaan Suomesta ja 
oppivat paljon uusia asioita meidän 
eksoottisesta maastamme.

Asiakaspäivän aikana syvennettiin 
osallistujien tuntemusta UPM Timberin 
liiketoiminnan ja myynnin strategios-
ta, Japanin markkinan tärkeydestä 
sekä jatkuvan parantamisen varmista-
misesta tasaisen tuotelaadun saavut-
tamiseksi. Mielenkiintoiset kysymykset 
ja keskustelut olivat päivän tärkeintä 
antia ja kaiken kaikkiaan tapahtuma 
oli suuri menestys. Haluamme kiittää 
kaikkia asiakkaitamme, jotka tekivät 
päivästä mahdollista heidän läsnä-
olollaan ja innokkuudellaan.

Kun asiakkaittemme liiketoiminta 
kasvaa, kasvamme mekin heidän mu-
kanaan. Onnistumme tässä kestävästi 
tuotetulla ja tasalaatuisella suomalai-
sella sahatavaralla ja erinomaisella 
palvelulla. Meistä asiakkaamme saa-
vat tulevaisuuden haasteisiin vakaalla 
pohjalla olevan luotettavan kumppa-
nin, joka keskittyy ydinosaamiseensa 
eli tarjoamaan sahatavaraa oikeaan 
loppukäyttöön oikeaan aikaan. 

Kaikki tämä tähtää siihen, että 
pystymme tuottamaan teille lisäarvoa 
sekä tuomaan teille mielenrauhaa ja 
joustavuutta omaan toimintaanne. 
Haluamme aina olla asiakkaidemme 
ykkösvalinta. UPM Timberin uuteen 
asiakaslupauksen ja sen keskeisiin 
pääviesteihin voit tutustua tarkemmin 
tämän asiakaskirjeen toisella sivulla.

Uuden asiakaslupauksemme siivit-
tämänä haluan kiittää Teitä asiakkai-
tamme koko UPM Timberin puolesta 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
entistäkin parempaa vuotta 2017 
sahatavarabisneksen merkeissä.
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UPM Timberin kansainvälinen 
myyntikokous järjestettiin jo 

viidennen kerran marraskuun lopussa 
Vanajanlinnassa. Ilmassa oli jännitys-
tä ja kipinöintiä, kun myyntijohtaja 
Mikko Hyvärinen lanseerasi Timberin 
uuden asiakaslupauksen ja sen kruu-
nuksi upean sloganin. Vuoden 2017 
myyntitavoitteiden asettaminen oli 

myös yksi päivän kohokohtia.
Vuosittain järjestettävän kansain-

välisen myyntikokouksen tarkoitus on 
käydä läpi kuluvan vuoden saavutuk-
set ja haasteet sekä suunnitella tulevan 
vuoden myynti- ja hinnoittelustrategioi-
ta sekä asiakashallintaa. Kansain-
välinen myyntikokous on myyntihen-
kilöstölle vuoden tärkein tapahtuma, 

VUODEN 2017 MYYNTITAVOITTEET 
MÄÄRITELTIIN KANSAINVÄLISESSÄ 
MYYNTIKOKOUKSESSA

jossa jaetaan parhaita käytäntöjä ja 
opitaan toisten myyntikonttoreiden toi-
mintatapoja, tarkoituksena luoda yhä 
parempaa palvelua asiakkaillemme. 
Kokouksessa on vuosittain paikalla 
koko UPM Timberin johto, myyntihen-
kilöstö sekä Suomesta että ulkomailta, 
agenttimme strategisilta markkinoilta, 
sahanjohtajat ja myynnin tukihenkilöt.

Luonnosta nauttivan Juha Santahol-
man ura alkoi UPM:llä harjoitteli-

jana jo vuonna 1999. Valmistuttuaan 
hän toimi pitkään projekti-insinöörin 
eri tehtävissä, kunnes vuonna 2007 
hän aloitti Alholman sahan tuotan-
nonsuunnittelijana. Näissä hom-
missa Juha ehti olla yhdeksän vuotta, 
kunnes hänet nimettiin Timberin 
myyntitiimiin aluepäälliköksi. 

Juha kokee UPM:n olevan juuri oi-
kea työpaikka hänelle. ”Turvallinen ja 
tasa-arvoinen työympäristö kansainvä-
lisessä ilmapiirissä on juuri sitä, mitä 
olen hyvältä työpaikalta odottanut. 
Arjen työssä kannustava esimies sekä 
työyhteisön avoin ilmapiiri luovat 
hedelmällisen kasvualustan myös tuo-

JUHA SANTAHOLMA 
UPM TIMBERIN MYYNTITIIMI
JAPANIN ALUEPÄÄLLIKKÖ

reille ideoille, joiden avulla voimme 
olla vahva kumppani asiakkaidem-
me liiketoimintojen kehittämisessä. 
Luotettavasti, nyt ja tulevaisuudessa”, 
Juha sanoo.

Aluepäällikkönä Juhan vastuu-
markkinana on Japani, mutta vuoden 
vaihteessa toimenkuva laajenee 
vastaamaan myös Tanskan, Ruotsin 
ja Norjan markkinoista. ”Koen työni 
upeana mahdollisuutena olla linkkinä 
tiivistämässä tätä arvokasta yhteistyö-
tä asiakkaiden, myyntikonttoreiden 
sekä tuotannon toimintojen välillä. 
Odotan suurella mielenkiinnolla myös 
näiden uusien markkinoiden tarjo-
amia myynnillisiä mahdollisuuksia”, 
Juha kertoo innoissaan.

Turvallinen ja tasa-arvoinen työym-
päristö kansainvälisessä ilmapiiris-
sä on juuri sitä, mitä olen hyvältä 
työpaikalta odottanut. Arjen työssä 
kannustava esimies sekä työyhtei-
sön avoin ilmapiiri luovat hedelmäl-
lisen kasvualustan myös tuoreille 
ideoille, joiden avulla voimme olla 
vahva kumppani asiakkaidemme 
liiketoimintojen kehittämisessä.



UPM:n Korkeakosken saha 
Juupajoella Pirkanmaalla on yksi 

Suomen nykyaikaisimmista sahoista 
ja tuottaa 330 000 m3 korkealaatuis-
ta sahatavaraa vuodessa maailmalle. 
Saha hankkii mäntytukit ympäröivistä 
vastuullisesti hoidetuista metsistä, 
mikä takaa sahatuotteiden korkean 
ja tasaisen laadun. Sahan keskei-
sen sijainnista ansiosta, se pystyy 
saavuttamaan tavoitteensa hankkia 
puuraaka-aine mahdollisimman lähel-
tä tuotantolaitosta. ”Alueen mäntytukit 
ovat keskimääräisesti varsin järeitä ja 
korkealaatuisia”, kertoo UPM Metsän 

Keski-Suomen aluejohtaja Matti 
Toivakainen.

Sahatavaran korkean laadun 
varmistamiseksi tuotteiden laatua 
valvotaan läpi koko tuotantoketjun. 
“Sahausprosessissa tuotteiden mitta-
tarkkuutta seurataan automaattisilla 
mittalaitteilla jatkuvasti. Laadunval-
voja tarkkailee lajittelulaatua sekä 
tasaamon kameralajittelun toimintaa. 
Tämän lisäksi kaikki tasaamolla 
työskentelevät henkilöt valvovat 
laatua omissa työpisteissään ja 
raportoivat poikkeamista välittömästi 
esimiehelleen. Näin varmistetaan, 

että asiakkaamme saavat laadukkais-
ta mäntytukeista valmistettua parasta 
mahdollista sahatavaraa,” Korkea-
kosken sahanjohtaja Sami Kotivuori 
kertoo. ”Viikoittain pidetään myös 
lajittelupalavereita, joissa avataan 
valmiita tuotepaketteja ja tarkastetaan 
kameralajittelun lopputulos. Mikäli 
poikkeamia havaitaan tai tuote ei 
vastaa sille asetettuja vaatimuksia, 
lajitellaan kyseinen erä tarvittaessa 
uudelleen eikä sitä lähetetä asiak-
kaalle,” Sami jatkaa.

Korkeakosken sahan tuotteista 
noin kolme neljäsosaa menee 

vientimarkkinoille. Suurin yksittäinen 
markkina on Iso-Britannia, missä puu-
sepänteollisuus jalostaa sahatavaran 
edelleen esimerkiksi ikkunanpuitteiksi, 
oviksi, oven karmeiksi tai sisustus-
paneeleiksi. Muilla markkinoilla 
Korkeakosken sahatavaraa voi löytyä 
suomalaiselta rakennustyömaalta 
tai Marokkolaisen kodin oven- ja 
ikkunankarmeissa. Kotimaanmarkki-
nalla myös monet hirsitalorakentajat 
ovat Korkeakosken sahan kanta-asi-
akkaita.

”Iso-Britanniassa puun alkuperä- ja 
vastuullisuusvaatimukset ovat olleet 

KORKEAKOSKEN SAHA JALOSTAA MÄNTYTUKEISTA 
KORKEALAATUISTA SAHATAVARAA MAAILMALLE

tapetilla jo vuosikausia. Kaikkein tun-
netuin puunalkuperäketjun sertifi oin-
timenetelmä etenkin loppukäyttäjien 
keskuudessa on FSC®, mutta myös 
PEFCTM-sertifi oitu puu on edelleen 
merkittävämmässä roolissa kokonais-
volyymeja ajatellen”, Sami Kotivuori 
kuvaa keskusteluja sahan asiakkaiden 
kanssa. ”Asiakkaamme painottavat 
vastuullista toimintaa. Sekä FSC® että 
PEFCTM takaavat sen, että toiminta 
metsästä alkaen ketjun kaikissa vai-
heissa on kunnossa.”



Eurooppa on merkittävä ja myös 
historiallisesti tärkeä markkina-alue 

UPM Timberille. Yhdellä mielenkiin-
toisella asiakkaallamme on toimintaa 
ja osaamista ympäri Eurooppaa. 
Protac on ranskalainen yhtiö, joka on 
erikoistunut kotien ja niiden ulkotilojen 
puutuotteiden valmistukseen ja sen 
tytäryhtiö Puidukoda on nopeasti 
kasvava höyläämö Virossa. Tätä 
globaalisti toimivaa ainutlaatuista eu-
rooppalaista asiakasta palvelemalla 
saamme mielenkiintoisen käsityksen 
koko Euroopan puutuoteteollisuudes-
ta. Molemmat yritykset ovat osa rans-
kalaista Rose Group perheyhtiötä.

Protac perustettiin vuonna 1996 
Ranskassa ja yritys on erikoistunut 
puun jatkojalostukseen. Yritys toimii 
raakapuu lankkujen oston, kuivauk-

sen, höyläyksen, suojauksen ja 
viimeistelyn parissa. Raaka-aineena 
yritys käyttää monipuolisesti laadu-
kasta pohjoismaista sahatavaraa 
kestävästi hoidetuista PEFCTM ja 
FSC®-sertifi oiduista metsistä. Claude 
Langlais Protacin puutuotteiden os-
tosta vastaava henkilö kertoo: “Laatu 
on todella tärkeää meille ja meidän 
asiakkaillemme. Seuraan jatkuvasti 
tuotannon saantoaprosenttia, joka on 
minulle merkittävin yksittäinen mittari 
raaka-aineen laadusta ja tehokkuu-
destamme.”

Protac tekee hyvin tiiviistä 
yhteistyöstä UPM Timberin kanssa 
ja Protacin edustajat ovat vierailleet 
Seikun sahalla kahdesti. Luvassa on 
lisäksi vastavierailuja Seikun sahan 
tuotannon työntekijöille, jotka tulevat 

vierailemaan Protacin tehtaassa. 
Vierailun tarkoituksena on kartoittaa 
tietoa Protacin tuotevalikoimasta 
ja pohtia, miten UPM Timber voisi 
auttaa yritystä parantamaan saanto-
prosenttiaan. Protac arvostaa myös 
läheistä yhteistyötä UPM Timberin 
ammattitaitoisten myyjien kanssa.

Voidakseen kehittyä kansainväli-
sesti ja tulla lähemmäksi raaka-aine-
lähdettään Protac osti Puidukodan 
vuonna 2013. Puidukoda on nopeasti 
kasvava virolainen puunjalostus 
höyläämö, joka on perustettu vuonna 
1997 ja se sijaitsee Etelä-Virossa. 
Puidukoda tuottaa höylättyä puuta-
varaa ja puulistoja pohjoismaisista 
havupuista sekä Siperialaisesta lehti-
kuusesta. Noin 90 % raaka-aineesta 
on tuontipuuta, lähinnä Venäjältä ja 

Järjestimme syyskuussa kyselyn asiak-
kaillemme saadaksemme palautetta 

UPM Timberin tarjoamien tuotteiden 
ja asiakaspalvelun laadusta. Kyselyn 
painopistealueita olivat asiakaspalve-
lu, tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus, 

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2016
viestintä sekä asiakaskokemus ja 
yhteistyö UPM Timberin kanssa.

Kyselyn vastausprosentti oli korkea 
ja saimme paljon mielenkiintoisia 
vastauksia sekä rakentavia kehityseh-
dotuksia avointen kysymysten avulla. 

Suomesta. Puidukodan koko vuoden 
myynti on noin 100 000 m3 höylät-
tyä ja profi loitua puutavaraa. UPM 
Timber on yhtiön suurin suomalainen 
raaka-ainetoimittaja ja globaalisti yksi 
sen kolmesta raaka-aineen päätoi-
mittajasta. Tänä vuonna Puidukodan 
käyttämästä raaka-aineesta noin 
15 % tulee olemaan peräisin UPM 
Timberin sahoilta.

Yhteistyö UPM Timberin ja Puidu-
kodan välillä alkoi muutama vuosi 
sitten. Siitä lähtien yrityksen tuotan-
tomäärät ovat kasvaneet, mikä on 
auttanut kehittämään yhteistyötä sekä 
mahdollistanut UPM:n kasvamisen 
yhdeksi raaka-aineen päätoimittajista 
hyvin lyhyessä ajassa. Puidukoda 
keskittyy jatkuvasti enemmän korkea-
laatuisiin ja pinnoitettuihin tuotteisiin, 

mikä lisää myös laadukkaamman 
raaka-aineen kysyntään.

“UPM Timber on yksi meidän 
tärkeimmistä raaka-ainetoimittajista 
johtuen kolmesta samasta asiasta, 
joita me haluamme myös tarjota 
tuotteillamme ja palveluillamme omille 
asiakkaillemme: 1. Laatu – UPM 
Timber myy tasaista korkealaatuista 
sahatavaraa, 2. Palvelu – UPM Tim-
ber tarjoaa erinomaista asiakaspalve-
lua sekä myynnissä että logistiikassa, 
pitäen asiakkaan aina ajan tasalla, 
3. Joustavuus – UPM Timber pystyy 
tarjoamaan erikoismittoja ja asiakas-
kohtaisia pituuslajitelmia eli olemaan 
joustava suurista tuotantomääristä 
riippumatta”, sanoo Kristjan Saks 
Puduikodan myyntijohtaja.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 
olivat erittäin positiivisia. Yli 91 
prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä 
tuotteisiimme ja niiden toimitukseen ja 
jopa yli 97 prosenttia vastanneista oli 
tyytyväisiä asiakaspalveluumme. 94 

prosenttia asiakkaista antaisi arvosa-
nan erittäin hyvä tai hyvä yhteistyöstä 
UPM Timberin kanssa.

Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn 
osallistuneita asiakkaitamme kal-
lisarvoisesta panoksestanne UPM 

Timberin liiketoiminnan ja asiakaspal-
velun kehittämiseen. Käymme kaikki 
vastaukset läpi Timberin johtoryhmässä 
ja pohdimme, kuinka voimme edelleen 
viedä toimintaamme eteenpäin ja 
parantaa asiakaskokemustanne.

EUROOPPALAISTA

PUUTEOLLISUUDEN 
AMMATTITAITOA
Tarina asiakkaistamme Protac ja Puidukoda



Sahatavaramme korkea laatu 
alkaa jo metsästä. Teemmekin 

tiivistä yhteistyötä UPM Metsän 
kanssa ja kutsumme säännöllisesti 
myös metsänomistajia tutustumaan 
sahoihimme ja keskustelemaan asiak-
kaidemme laatuvaatimuksista. 

”UPM Metsän puuta ostavat 
metsäasiakasvastaavat tuntevat 
tuotteidemme laatuvaatimukset ja 
tietävät, millainen tukki on meille pa-
rasta. Heidän kauttaan tieto välittyy 
metsänomistajille”, Korkeakosken 
sahanjohtaja Sami Kotivuori kertoo. 
”Mielellämme esittelemme sahaamme 
myös metsänomistajille ja kerromme 
tuotteistamme ja omien asiakkaidem-
me vaatimuksista. Näissä keskuste-
luissa metsänhoidon ja puun laadun 
merkitys avautuvat helposti.”

Tänä syksynä järjestimmekin 
keskisuomalaisille metsänomistajille 
Korkeakosken sahalla kaksi tilaisuut-
ta, jossa metsänomistajat pääsivät 
tutustumaan sekä sahan tuotteisiin 
että niiden loppukäyttökohteisiin. 
Tilaisuuden teema oli: Minne tukkini 

UPM TIMBER:N TUOTTEIDEN LAATU
ALKAA METSÄSTÄ

maailmalla matkaavat.
Noin 11 kilometrin päässä Kor-

keakosken sahasta asuvat lähimet-
sänomistajat Mikko ja Teija Lindell 
pyörittävät maatila- ja metsämatkai-
lulomiin erikoistunutta yritystä. Paris-
kunta ajaa sahan ohi lähes päivittäin, 
ja he tarttuivat heti tilaisuuteen tulla 
tutustumaan, mitä porttien sisäpuolella 
nykyisin tapahtuu. Korkeakoskelle toi-
mitetaan myös heidän tilaltaan kaa-
detut järeät mäntytukit. ”Puumäärä, 
joka sahasta menee läpi on valtava”, 
Lindellit hämmästelivät. ”Vaikuttavaa 
oli myös nähdä omin silmin, miten 
tukit sahalinjassa prosessoidaan.”

”Mielenkiintoista oli kuulla, mihin 
meidänkin metsässä kasvanutta puuta 
toimitetaan ja mitä niistä tukeista 
loppujen lopuksi valmistetaan.” 
Alueen metsänomistajien mäntyä voi 
löytyä niin brittikodin ikkunapuitteis-
ta ja ovista tai huonekaluista yhtä 
hyvin kuin suomalaisjärven rantaan 
rakennetun kesäasunnon rakenteista 
ja kalusteista.

Sahojemme pyörittämiseen tar-

vitsemme vuosittain noin kolme miljoo-
naa kuutiometriä puuta. Reilun puolet 
tästä määrästä ostamme yksityisiltä 
metsänomistajilta. Suomen metsäpin-
ta-alasta 26,2 miljoonaa hehtaaria 
yksityishenkilöt omistavat 60 %. 

UPM on merkittävä metsän-
omistaja Suomessa noin 700 000 
hehtaarilla. UPM:n tehtaiden vuosit-
tainen puunkäyttömäärä on noin 18 
miljoonaa kuutiometriä, josta 10 % 
on peräisin yhtiön omista metsistä. 

Hoidamme yhtiön metsiä kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukai-
sesti lakeja, viranomaismääräyksiä ja 
sertfi ointikriteerejä noudattaen. Omis-
sa metsissä pystymme kehittämään 
uusia vastuullisen metsänhoidon 
menetelmiä, joita tarjoamme myös 
yksityismetsänomistajille. Yksi osoitus 
osaamisestamme on, että hoidossam-
me on myös noin miljoona hehtaaria 
yksityismetsiä.

Lue lisää suomalaisesta metsä-
taloudesta www.forest.fi 


