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Britannian markkinoilla sertifiointi on oletusarvo 
 

Crown Timber plc on Ison-Britannian ja Irlannin johtava 

lujuuslajitellun havusahatavaran ja muiden rakenne- 

puutuotteiden toimittaja erityisesti kattoristikoita ja 

puurunkoisia taloja tekevälle teollisuudelle.  

Viime lokakuussa yhtiö hankki itselleen ensimmäisen 

oman tuotantolaitoksen, kun se osti Haminan satama-

alueella toimivan sahalaitoksen Haminan Veistosahan 

konkurssipesältä. Aluksi saha toimii yhdessä vuorossa, 

mutta Crown Timberin tavoitteena on lisähenkilöstön 

palkkaaminen ja siirtyminen kahteen työvuoroon vielä 

tämän kevään aikana. Tällä hetkellä saha työllistää 19 

henkilöä. 

”Ostamme sahatavaraa myös muilta sahoilta Ruotsista ja 

Suomesta”, kertoo perheyrityksen toimitusjohtaja, sujuvaa 

suomea puhuva Stuart McIntyre. ”Olemme kokeilleet 

sahatavaran hankkimista myös Saksasta ja Kanadasta, 

mutta niistä tulevan tavaran laatu vaihtelee liikaa.”  

 

Suomalaisilla hyvä maine 

Viime vuonna Crown Timber plc:n liikevaihto oli euroiksi muunnettuna noin 120 miljoonaa 

euroa. Britit eivät päätyneet sahanomistajiksi Haminaan sattumalta: jo Havesan aikana 

laitoksen suurin asiakas oli sama yhtiö. Tämän vuoden tuotantotavoite on noin 80 000 

kuutiometriä korkealaatuista kuusisahatavaraa.  

Rakennustoiminta on hiljalleen elpymässä Brittein saarilla vuonna 2008 alkaneen 

pankkikriisin jäljiltä. Stuart McIntyre uskookin Haminan sahan tuotannon mahtuvan 

markkinoille ilman, että yhtiön tarvitsee vähentää hankintojaan muualta.  

Se, että sahan tuotteiden raaka-aine on peräisin PEFC-sertifioiduista metsistä on 

toimitusjohtaja McIntyren mukaan selkeä etu, vaikka kireän kilpailun markkinoilla hyvästä 

laadusta ei välttämättä maksetakaan lisää hintaa. Haminassa sahattavat tukit ovat Stora 

Enson ja Metsä Groupin toimittamaa suomalaista puuta.  

 

Stuart McIntyre pitää metsäsertifiointia 
erittäin tärkeänä asiana. Crown Timber 
Oy:lle myönnettiin Suomessa joulu- 
kuussa PEFC:n CoC-sertifikaatti. 



 

  

”Nykyisin oletetaan, että sertifiointi on käytössä”, McIntyre kertoo. ”Suomalaisella 

sahatavaralla on vahva maine Englannissa. Kun tuotteet ovat peräisin täältä, voidaan 

olla varmoja että sekä sertifiointiasiat että tavaran lajittelu on kunnossa.” 

 

Puolestapuhujat tarvitsevat tukea 

Puu valtaa myös Brittein saarilla 

vähitellen markkinoita muilta raken- 

nusmateriaaleilta. Helppoa ei 

markkinaosuuden kasvattaminen ole. 

”Betoni- ja teräsyhtiöt panostavat 

markkinointiin. Suomalaisten 

kannattaisikin lisätä rahoitustaan 

sellaisille puun puolesta puhuville 

hankkeille kuin Wood for Good ja 

Timber Trade Federation”, synty- 

perältään skotlantilainen, mutta nykyisin 

Bristolin lähellä Englannissa asuva 

McIntyre neuvoo.  

Crown Timberin Suomesta hankkima 

kuivattu, lujuuslajiteltu ja tiiviisti pakattu 

sahatavara kuljetetaan laivoilla johonkin 

yhtiön neljästä jakeluterminaalista 

Skotlannissa, Humbersidessä, Etelä-

Englannissa tai Irlannissa. Tarvitta- 

essa sahatavaraerät voidaan 

kyllästää terminaalien yhteydessä 

olevissa kyllästämöissä ennen kuin ne 

toimitetaan asiakkaille. 

 

Lisätietoja: 

Crown Timber plc    PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry  

C.E.O Stuart McIntyre    Markkinointipäällikkö Juha Uppa 

SMcIntyre@crown-timber.co.uk  juha.uppa@pefc.fi 

+44 (0)1285 646000    045 118 9585 

www.crowntimber.co.uk   www.pefc.fi 

 

Hyvälaatuinen suomalainen kuusi houkutteli Crown 
Timberin ensin Haminan Veistosahan asiakkaaksi, ja 
nyttemmin sahan omistajaksi. 


