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Romanian metsätalous
Metsävarat

Romaniassa metsät peittävät vajaan kolmanneksen maa-alasta.
Maa kuuluu lauhkeaan lehti- ja sekametsävyöhykkeeseen sekä
vuoristometsäalueeseen. Alueella esiintyy myös metsäaroja.
Kotimaisia puulajeja on lähes 60, yleisimpinä pyökki ja kuusi.
Romaniassa on Euroopan suurimpia luonnontilaisia metsäalueita.
Metsäala

6,6 milj. ha, 29 % maapinta-alasta

Metsänomistus

68 % julkinen, 32 % yksityinen

Puuston tilavuus

1 390 milj. m³ 211 m³/ha

Vuotuinen kasvu

34 milj. m³ *

6,5 m³/ha *

Vuotuiset hakkuut

13 milj. m³

2,5 m³/ha *

Romania
ff pinta-ala: 238 391 km²
ff pääkaupunki: Bukarest
ff väkiluku: 21 milj.
ff valuutta: Romanian leu (RON)
ff virallinen kieli: romania
f f BKT 2012:
169 mrd. USD (nimellinen)
352 mrd. USD (ostovoimakorjattu)

* talousmetsissä

Romanian metsäsektori on ollut suurten muutosten kohteena
viimeisten vuosikymmenten aikana, vain metsävarat ovat
pysyneet lähes muuttumattomina. Metsiä on palautettu
aikaisemmille omistajilleen 90-luvun alusta lähtien, mikä on
johtanut organisaatiomuutoksiin koko metsäsektorilla. Myös
valtion metsähallintoa on uudistettu perusteellisesti. Puun
korjuussa, kuljetuksessa ja jalostuksessa toimivat yritykset
on yksityistetty ja ulkomaisia investoijia on tullut toimintaan
mukaan.
Metsien sijainti Romaniassa
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Luontoturismi on tärkeää erityisesti Karpaattien alueella ja sen
kehittäminen on otettu myös metsätalouden tavoitteeksi.

Puulajien osuus puuston tilavuudesta

Suceava

BistritaNasaud

Romaniassa metsät luokitellaan kahteen ryhmään niiden
tärkeimpien tehtävien mukaan. Suojametsiin sisältyvät
suojavyöhykkeet, virkistyskäyttöön varatut metsät sekä
suojelualueet. Suojametsiä on hieman yli puolet ja niiden
käsittely on rajoitettua. Toiseen ryhmään kuuluvat ensisijaisesti
puuntuotantoon ja riistanhoitoon tarkoitettu metsät.
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Romanian metsätalous
Metsäpolitiikka

Metsien käyttö ja hoito

Romanian metsistä on valtion omistuksessa hieman yli puolet. Yli
kolme miljoonaa hehtaaria metsää on palautettu aikaisemmille
omistajilleen. Palauttamisprosessin päätyttyä valtion metsien
osuus tulee olemaan noin 40 prosenttia.

Romanian metsien kasvusta hyödynnetään alle 40 prosenttia.
Toteutuneet vuosittaiset hakkuut ovat noin 18 miljoonaa
kuutiometriä, josta hieman yli puolet tulee valtion metsistä.

Ympäristö- ja ilmastonmuutosministeriö on keskeisin
metsäasioita hoitava organisaatio. Sen alaisuuteen kuuluvat
valtion metsiä hoitava liikelaitos ”Romsilva” ja metsänkäyttöä
valvovat alueelliset metsä- ja riistatalouden tarkastuslaitokset
eli "inspektoraatit".
Valtio kontrolloi edelleen metsätaloutta tiukasti ja metsien
hallinta hoidetaan viranomaisten valtuuttamien metsätalouspiirien kautta. Yksityismetsien hallintaa varten on perustettu yli
130 yksityistä metsätalouspiiriä, joiden toimintaperiaatteet ovat
samat kuin valtion yksiköillä. Puolet yksityisten ja yhteistöjen
omistamista metsistä on edelleen Romsilvan hoidossa.
Romanian metsäpolitiikan strategisia tavoitteita ovat
▶ institutionaalisten puitteiden kehittäminen
▶ metsäsektoriin liittyvän lainsäädännön kehittäminen
▶ yksityismetsänomistajien sekä metsäalan yritysten
yhdistystoiminnan edistäminen

Metsänhoito on Romaniassa ollut perinteisesti luonnonläheistä.
Ympäristönäkökohtia otetaan yhä enemmän huomioon metsien
käytössä erityisesti valtion omistamilla alueilla. Yksityismetsien
osalta metsien käytön ja hoidon haasteena ovat pieni tilakoko,
metsänomistajien rajoitetut oikeudet ja tukien puuttuminen.
Uudistushakkuut ovat suurelta osin poimintahakkuita ja avohakkuiden osuus on pieni. Puunkorjuu tehdään pääasiassa
perinteisin menetelmin käyttäen juontotraktoreita, köysiratoja
ja hevosia. Korjuuolosuhteet ovat haasteelliset, koska yli puolet
metsistä sijaitsee vuoristossa. Lisäksi metsätieverkosto on harva
ja huonokuntoinen. Lailla säädetty puuston korkea uudistamisikä
rajoittaa hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä.
Suurin osa metsänuudistamisesta hoidetaan luontaisesti,
keinollista uudistamista tehdään vuosittain 11 000 hehtaarin
alueella.
Hakkuiden kehitys
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Romanian metsäteollisuus
Metsäteollisuus kansantaloudessa
Metsäteollisuus
on
Romaniassa
keskisuuri
toimiala.
Metsäsektorilla työskentelee yhteensä 80 000 henkilöä.
Romania on merkittävä jalojen lehtipuiden, kuten pyökin ja
tammen jalostaja.
Osuus BKT:sta (arvonlisäys)

1,8 %

Osuus teollisuustuotannon arvosta

3%

Osuus työllisistä

2%

Osuus ulkomaankaupasta

4 % viennistä, 3 % tuonnista

Romanian metsäteollisuus on yksityistetty kokonaan vuoden
1989 jälkeen ja alalle on tehty ulkomaisia investointeja erityisesti
puutuoteteollisuuteen. Kotimaisille yrityksille on tyypillistä pieni
koko ja alhainen jalostusaste.
Suurin osa Romanian metsäteollisuusyrityksistä työllistää alle
yhdeksän henkilöä. Yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä on 230.
Lisäksi huonekaluteollisuudessa toimii satoja yrityksiä.

Romania
ff BKT henkeä kohden 2011:
8 405 USD (nimellinen)
15 139 USD (ostovoimakorjattu)
ff BKT:n kasvu (2011): -0,4 %
ff tärkeimmät luonnonvarat: öljy,
kaasu, kivihiili, rauta, kupari
ff tärkeimmät teollisuudenalat:
öljynjalostus, kuljetusväline-,
metalli- ja elintarviketeollisuus
ff tärkeimmät kauppakumppanit:
Saksa, Italia, Ranska

Romanian metsäteollisuus jalostaa puuta vuosittain 10 miljoonaa
kuutiometriä. Puutuoteteollisuudessa tuotanto on painottunut
sahaukseen ja puulevyjen tuotantoon. Romaniassa tuotetaan
myös paljon jatkojalosteita, kuten huonekaluja.
Kehittämistavoitteena on kasvattaa metsäsektorin osuutta
kansantaloudessa ja nostaa tuotannon jalostusastetta.

Romanian metsäteollisuuden tuotannon arvo
Teollisuustuotannon kehitys
Paperi, kartonki
ja niiden jalosteet
20 %

Sahatavara
26 %

200
180

Puuhuonekalut
ja niiden osat
16 %
Muut
puutuotteet
4%
Rakennuspuusepäntuotteet (ml. puutalot)
16 %

Puulevyt
18 %

160

teollisuus

140

puutuotteet
massa ja paperi

120
100
80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 2005=100

kiemet@metla.fi
www.metla.fi/metinfo/kie/

metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

KIEMET – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Romanian metsäteollisuus
Puutuoteteollisuus

Massa- ja paperiteollisuus

Sahatavaraa tuotetaan vuosittain neljä miljoonaa kuutiometriä.
Romania on Euroopan suurin lehtisahatavaran tuottaja. Alan
suurimpia toimijoita on itävaltalainen Schweighofer Group,
joka omistaa Romaniassa kaksi suurta sahaa ja suunnittelee
kolmannen rakentamista.

Kemiallinen metsäteollisuus on pieni toimiala Romaniassa.
Paperia ja kartonkia tuotetaan vuosittain 300 000 tonnia, josta
pääosa on pakkausmateriaaleja. Puumassaa ei ole valmistettu
vuoden 2009 jälkeen.

Puulevyjä tuotetaan vuosittain noin 2,5 miljoonaa kuutiometriä,
josta suurin osa on lastulevyä. Levyteollisuus on nopeasti kasvava
toimiala ja Romaniassa on useita ulkomaisten yritysten tehtaita.
Investointeja ovat tehneet esimerkiksi Egger, Kastamonu ja
Kronospan.

Paperi, kartonki ja niiden jalosteet ovat tärkeimpiä metsäteollisuuden tuontituotteita.

Metsäteollisuuden tuotannon ja ulkomaankaupan kehitys
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Romanian yritykset
Romanian metsä- ja bioenergia-alan yrityksiä
1. Bioenergia
Ameco Renewable Energy SRL
SC Simaro 07 SRL
Transylpellet SRL
2. Metsätalous
National Forest Company Romsilva (Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA)
3. Puutuotteet
Holzindustrie Schweighofer
Kronospan Romania SRL/Kronospan Sebes SA
SC Egger Romania
Losan Romania SRL/SR Losan Melapal SRL
Barlinek Romania (Diana Forest)
Massiv Forest Products SRL
Forestar SA
Eurocom Expansion SA
Lemnking Industry Com SRL
Prunus Group
SC Euro Forest Exim SRL
Wegland Alpin SRL
K.G. & H. Wood Prod and Trade Company SRL
Hardwood
New Star SA
SC Niraj Ace Brad Prod SRL
Forex SRL
Salastar SRL
Alabastru SRL
Kobezol SRL
Sezar Forest SRL
Almera Forest SRL
Mico Legnami SRL
Industrie Natural Forest SRL
JWC Romwood SRL
4. Teknololgiavalmistajat
Umaro SA
Foremar SA Baia Mare SRL

Yritysluettelon kokosi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Tiedot on koottu vuosina
2010–2012, ja ne perustuvat saatavilla oleviin julkisiin lähteisiin. Tietojen oikeellisuutta ei ole tarkistettu.

Sähköposti: kiemet@metla.fi
Internet: http://www.metla.fi/metinfo/kie/

metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

2
1. BIOENERGIA
Ameco Renewable Energy SRL
Osoite:

Joseni 1
537130 Judeţul, Harghita, Romania
Puhelin:
+40 266 363457
Faksi:
+40 266 363457
Kotisivu:
http://www.animalbeddingameco.co.uk
Sähköposti:
info@ameco.ro
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 2006 perustettu Ameco Renewable Energy SRL on romanialainen
bioenergiayritys. Yritystä johtaa sveitsiläisten, saksalaisten, romanialaisten ja
italialaisten työntekijöiden muodostama kansainvälinen tiimi. Amecon
päätuotteita ovat puubriketit ja pelletit. Pellettituotannon volyymi on 5.6 tonnia
tunnissa; briketin tai tukkien tuotanto 1.8 tonnia tunnissa. Suorakaiteen
muotoisten brikettien tuotannon kapasiteetti on 0.8 tonnia tunnissa; kotieläinten
kuivikealustamateriaalin 3.5 tonnia tunnissa; briketin ja teollisen tukkipuun
tuotanto on 400 kilogrammaa tunnissa.
Tuotteet:
Tuotelajitelma käsittää pellettiä, kotieläinten kuivikealustamateriaalia,
kuusipuutavaraa ja brikettiä.
Sijainti:
Ameco SRL sijaitsee Josenissa, Harghitan maakunnan kunnassa, jossa sijaitsee
paljon puuta jalostavia pk-yrityksiä. Näiden yritysten tuotannossa sivutuotteena
syntyvää sahanpurua yritys myös hyödyntää tuotannossaan pellettien ja brikettien
raaka-aineena.
Investoinnit:
Puolalainen Athos Pellet -yritys ostettiin vuonna 2006, yrityksen
perustamisvuonna. Tämän yhdistymisen vuoksi jouduttiin tekemään toukokuussa
2007 investointi arvoltaan 2 miljoonaa euroa. Huhtikuussa 2010 käynnistyi uusi
yritys ja 8 miljoonaa euroa investointiin tuotantoprosessien kehittämiseen ja
tehostamiseen.
Ulkomaankauppa: Vaikka Amecon tuotteita viedään laajalti Italiaan, Unkariin, Itävaltaan, Saksaan ja
Sveitsiin, ovat yrityksen kotimaan markkinat myös kasvaneet merkittävästi
Romanian taloudellisen kehityksen ansiosta.

SC Simaro 07 SRL
Osoite:
Kotisivu:
Sähköposti
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:
Sijainti:

str. Stefan cel Mare 22
Vinatori-Neamt, Romania
http://www.simaropellet.com
info@simaropellet.com, andreiarosu@yahoo.com
Yksityinen osakeyhtiö
Simaro 07 on romanialainen pellettejä valmistava yritys, joka käyttää
tuotannossaan innovatiivista italialaista teknologiaa. Yrityksen tuotanto on noin
22 tonnia päivässä ja noin 700 tonnia kuukaudessa. Yrityksessä on 11 työntekijää
ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 0,38 USD.
Yrityksen päätuote ovat pelletit, jotka on valmistettu sahanpurusta ja hakkeesta.
Pelletit pakataan 10 tai 15 kg:n pakkauksiin.
Yritys sijaitsee Vinatori-Neamtissa, Neamtin maakunnassa.

Transylpellet SRL
Osoite:

Aleea suta 7/3
530163 Miercurea Ciuc, Romania

3
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:
Sijainti:

+40 266 312132
+40 266 312132
http://www.pellet.ro
office@pellet.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Transylpellet on pellettejä valmistava yritysryhmä. Ryhmään kuuluu kaksi yritystä
Transylpellet SRL and Pellet Harghita SRL. Transylpellet SRL perustettiin vuonna
2004 in Mugenissa, Harghitan maakunnassa. Yrityksessä on 4 työntekijää. Vuonna
2006 perustettiin Pellet Harghita Vlahitaan, Harghitan maakuntaan,
markkinaosuuden
kasvattamiseksi
ja
paikallisten
luonnonvarojen
hyödyntämiseksi. Pellet Harghitassa on 15 työntekijää. Yrityksen liikevaihto oli
vuonna 2009 noin 121 489 USD.
Yrityksen päätuote ovat pelletit, jotka valmistetaan sahanpurusta ja hakkeesta.
Tuote pakataan 15 kg:n tai 1 000–12 000 kg:n säkkeihin.
Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Harghitan maakunnassa Itä-Transylvaniassa.
Pääkonttori on Miercurea Ciucissa. Yksi tuotantolaitos sijaitsee Mugenin kylässä,
toinen Vlahitassa.

 palaa alkuun
2. METSÄTALOUS
National Forest Company Romsilva (Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA)
Osoite:

Bd. Magheru 31 sect. 1
010325 Bucharest
Romania
Puhelin:
+40 213 171005, +40 372 742034
Faksi:
+40 213 168428
Kotisivu:
http://www.rosilva.ro
Sähköposti:
office@rnp.rosilva.ro
Omistus:
Valtion omistama
Kuvaus:
Romsilva on romanialainen valtion omistama yhtiö, joka vastaa valtion julkisten
metsien suojelusta, säilyttämisestä, kehittämisestä sekä varmistaa, että metsiä
hoidetaan ympäristöä säästävästi. Yritys valvoo myös metsävarojen ja metsästysja kalastusalueiden käyttöä. Yritys toimii Romanian ympäristö- ja
metsäministeriön alaisena. Romsilva omistaa ja hallinnoi 4 miljoonaa hehtaaria
metsää, mikä vastaa 65 prosenttia kaikista valtion metsäalueista. Vuonna 2009
yrityksen tekemän liikevaihdon laskettiin olevan 427,744 milj. USD. Yritys
työllistää noin 19 600 henkilöä.
Tuotteet:
Yrityksen päätoimintoja ovat: hallinto, julkista omaisuutta olevien metsien suojelu
ja kehittäminen, metsästyksen ja kalastuksen valvonta, erityisten metsätuotteiden
kauppa (esim. koristepuut ja -pensaat, joulukuuset, puuntaimet, paju- ja korityöt,
puuhiili), ei-puupohjaiset tuotteet (riista, kala, liha, marjat, syötävät sienet,
siemenet, lääkintä- ja aromaattiset kasvit, pihka); matkailu; laidunmaaprovisiot;
puuntaimien istutus; puun työstö ja puukauppa.
Tuotevalikoimassa on tällä hetkellä: puu ja puutavara, pyökkivaneriviilu, tammi,
kirsikkapuu, vaahtera, kuusi, poppeli ja lehmustukki sekä lankku lauta ja
lattianpäällyste. Vuonna 2009 tuotti noin 25 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa ja
puutavaratuotteita.
Sijainti:
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Bukarestissa, Romanian pääkaupungissa.
Ulkomaankauppa: Vuonna 2009 yrityksen tuottamasta puutavarasta tai puutavaratuotteista 90
prosenttia vietiin Egyptiin, 10 prosenttia Kiinaan.
 palaa alkuun
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3. PUUTUOTTEET
Holzindustrie Schweighofer
Osoite:

Strada Industriilor 1
515800 Sebes, Romania
Puhelin:
+40 258 806311, +40 258 806300
Faksi:
+40 730 013506, +40 258 806301
Kotisivu:
http://www.schweighofer.at
Sähköposti:
szabolcs.bartha@schweighofer.ro, sebes@schweighofer.ro
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Holzindustrie Schweighofer on itävaltalaisomistuksessa olevan perheyrityksen,
Schweighofer Group -yhtiön tytäryritys. Romaniassa Holzindustrie Schweighofer
on tuottanut havupuutavaraa vuodesta 2002. Yritys hoitaa sekä metsänhoidollisia
että puun korjuuseen liittyviä toimintoja ja lisäksi rakentaa metsäteitä. Tällä
hetkellä yritys on metsäteollisuusyritysten markkinajohtaja Romaniassa. Vuonna
2009 liikevaihdon laskettiin olevan noin 291.5 milj. USD. Yritys työllistää noin
1 190 henkeä.
Tuotteet:
Holzindustrie Schweighoferin tuotteita ovat perussahatavara, rakennus- ja
pakkauspuutavara, puolivalmisteet, profiililevyt, parrut, ponttilauta, kimpilevy,
rakenneliimapuu, betonin muottipaneeli, liimasärmäpaneeli, puupolttoaine
(briketti ja pelletti).
Sijainti:
Yhtymän pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa. Yhtymä omistaa neljä
tuotantolaitosta Romaniassa: sahan Sebessä Romanian keskiosan Alba Iuliassa,
sahan Radautissa maan koillisosan Suceavassa, paneelitehtaan Siretissä lähellä
Ukrainan rajaa, sekä kimpivaneritehtaan Comanestissa itäisessä Bacaussa. Lyhyt
etäisyys kansainvälisestä Constantan satamasta mahdollistaa joustavasti
tuotteiden globaalit toimitukset.
Bioenergia:
Schweighofer Group -yhtymä on biomassaenergian käytön pioneereja. Yritys
pyörittää Romaniassa valtavia vastapainevoimalaitoksia, jotka tuottavat sekä
lämpöä että sähköä käyttämällä raaka-aineena ainoastaan biomassaa (esim.
kuorta, haketta, sahanpurua, puulevyä tai kuitupuutukkia).
Ulkomaankauppa: Viennin osuus on yli 80 prosenttia tuotannosta, mikä osoittaa, että Holzindustrie
Schweighoferin puutuotteilla on kysyntää noin 60 maassa maailmanlaajuisesti.
Yritys tuo 20 prosenttia Radautin sahalla työstettävästä puutavarastaan
Ukrainasta.

Kronospan Romania SRL/Kronospan Sebes SA
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Strunga Mieilor 1
Str. Mihail Kogălniceanu 59
500482 Brasov, Romania
515800 Sebeș, Romania
+40 268 473435
+40 258 801100
+40 268 413828
+40 258 801199
http://www.kronospan.ro
http://www.kronospansebes.ro
office.brasov@kronospan.ro
kronospan@kronospansebes.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Kronospan Romania ollut suurin laminoitujen puuraaka-ainepohjaisten tuotteiden
valmistaja ja on toiminut Romaniassa vuodesta 1999. Kronospan Romania ja
Kronospan Sebes ovat maailmanlaajuisen Kronospanin tytäryhtiöitä. Romanian
markkinoiden osuus Kronospanin tuotannosta on kasvanut kattavan
tuotevalikoiman, erinomaisen palvelun ja jatkuvan tuotekehityksen ansiosta.

5
Puupohjaisten paneelien tuotantolaitos Kronospan Romania, joka sijaitsee
Brasovissa, avattiin virallisesti joulukuussa 2009. Tuotantomäärä on 350 000 m³.
Liikevaihto vuonna 2009 kohosi 67.9 miljoonaan USD. Kronospan Romania
työllistää 270 henkilöä. Yritys omistaa toisenkin tuotantolaitoksen, joka sijaitsee
puolestaan Sebessä. Kronospan Seben liiketoiminnan tuotto oli vuonna 2009 noin
178.7 milj. USD. Vastaavasti yrityksen työntekijämäärä oli vuonna 2009 noin 450
henkeä.
Tuotteet:
Yrityksen päätuotanto on puutavaran myynti: MFC, lastulevy, raaka- ja
melamiinipäällysteinen MDF, HDF, lattiapäällysteet, seinäpaneelit, OSB,
ikkunalaudat, jalkalistat ja tarvikkeet. Kronospanin tuotantolaitos Sebessä tuottaa
puuraaka-aineesta valmistettuja paneeleja. Tuotteita on saatavilla eri väreissä ja
erikokoisina.
Sijainti:
Kronospanilla kaksi tuotantolaitosta, toinen Brasovissa ja toinen Sebessä
(Romanian keskiosissa). Sijainti keskisessä Romaniassa mahdollistaa tärkeitä
logistisia etuja, sillä tuotteita voidaan viedä kustannustehokkaasti eri puolille
maata.
Investoinnit:
Kronospan investoi Brasovissa 200 miljoonaa euroa Itä-Euroopan
ajanmukaisimpaan OSB-tuotantolaitokseen. Yksikkö on ainutlaatuinen myös
Romanian mittakaavassa.
Ulkomaankauppa: Yhteenlaskien Itävallan ja Romanian, yritys on vakiinnuttanut asemansa useissa
tuotantolaitoksissa eri puolilla maailmaa (Britannia, Italia, Saksa, Puola,
Luxemburg, Tsekki, Bulgaria, Slovakia, Kroatia, Unkari, Latvia, Ukraina, Venäjä,
Kiina, Yhdysvallat, Serbia, Turkki).

SC Egger Romania SRL
Osoite:
Puhelin/Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Str. Austriei 2
725400 Radauti, Romania
+40 372 438000
http://www.egger.com/ro_RO/
info-ro@egger.com
Yksityinen osakeyhtiö
Egger Romania on itävaltalaisen perheyrityksen Egger Group -yhtiön tytäryhtiö.
Yritys tuottaa kiinteää puutavaraa ja puuraaka-ainepohjaista materiaalia.
Lastulevytuotanto käynnistyi Radautissa vuonna 2008. Vuosituotannon on
suunniteltu olevan yli 600 000 m³ raakalastulevyä, josta noin 80 prosenttia tullaan
jatkojalostamaan markkinoille melamiinihartsipäällysteisiksi levyiksi. Yritys
työllistää 400 henkiä. EGGER Groupin vuotuinen liikevaihto oli tilivuonna 2009/10
noin 1 478 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 yksikköä laajennettiin OSB-yksiköllä,
mikä kasvatti yksikön kapasiteettia 300 000 m³. Laajennuksen myötä yrityksen
työpaikkojen määrä kasvoi 100 uudella työpaikalla. Vuonna 2011 Egger yhdisti
Brilon sahan sekä Wismarin ja Radautin OSB-tuotantolaitokset (viime mainitussa
muutos on vielä meneillään) yhdeksi erilliseksi yksikökseen. Radautin
tuotantoyksikön muutoksen toteuduttua vuonna 2012 divisioona tulee
työllistämään kaikkiaan 350 työntekijää. Puunjalostusvolyymi tulee olemaan
500 000 m³, ja OSB:n osalta 660 000 m³. Yhdistetty kapasiteetti mahdollistaa
Eggerin kiihdyttää puuraaka-aineen myyntiä eteläisessä ja itäisessä Euroopassa.
Yrityksen tuotanto jakautuu kolmeen eri tyyppiin: huonekalu- ja sisustus-,
puurakentamis- sekä lattiapäällysteiden tuotanto. Tuotevalikoima sisältää muun
muassa:
puupohjaiset
materiaalit
huonekaluteollisuuden
tarpeisiin,
lattianpäällysteiden raaka-aineet, jalostamaton raakalevy, lastulevyt, päällystetyt
levyt, OSB, MDF, HDF, OSB-MDF komposiittilevyt, melamiinipäällysteiset levyt,
huonekaluteollisuuden komponentit, ikkunalaudat, kevytlevyt, laminaatit,
pöytälevyt, reunalistat, puutavara, lattianpäällysteet.
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Sijainti:
Pääkonttori sijaitsee St. Johannissa Itävallan Tirolissa. Hartsi- ja
biomassavoimalaitos sijaitsee Radautissa, Romaniassa. Viimeisin jakelukeskus on
käynnistynyt toukokuussa 2010 Bukarestissa.
Investoinnit:
Yrityksen tekemät investoinnit viimeisen viiden vuoden ajalta ovat arviolta miljardi
euroa. Suurin yksittäinen perheyrityksen tekemä investointi 210 milj. euroa tehtiin
Radautin tuotantolaitokseen. Tilivuonna 2009–10 Egger investoi 88,6 milj. euroa
tuotantolaitostensa kasvuun ja kunnossapitoon.
Ulkomaankauppa: Romanian kansallisten asiakkaiden ohella Eggerin jakelukeskus Bukarestissa
palvelee yrityksen asiakkaita Ukrainassa, Serbiassa, Bulgariassa ja Moldovassa.

Losan Romania SRL/Losan Melapal SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

Ioan Clopotel str. 14
Soseaua de centura 30
500450 Brasov, Romania
077175 Ilfov, Romania
+40 372 687100
+40 372 156200
+40 372 687199
+40 372 156299
http://www.losan.ro
http://www.losan.ro
info@losan.ro
melapal@losan.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Losan Romania ja Losan Melapal ovat höylätyn viilun tuottajia. Yritykset ovat
toimineet vuodesta 2000 lähtien in Romaniassa ja ne kuuluvat Grupo Losan yhtiöön, joka on eräs Espanjan tärkeimmistä viilun, lastulevyn, melamiinipaneelin,
viilupaneelin ja puukalusteiden valmistajista. Yrityksen menestyksen edellytys on
kattava tuotelajitelma, joka perustuu tarkkoihin markkinatutkimuksiin ja
tuotantoprosessin jatkuvaan kehittämiseen.
Euroopassa Losan Romania on tuotantokapasiteetiltaan lajissaan merkittävä
tekijä ja myös sen tuotantokoneisto on ajanmukaista. Yritys tuottaa höylättyä
viilua, vahvistettua viilua huonekaluteollisuudelle sekä suurikokoista vahvistettua
viilua viilupaneeleihin. Losan Romanian liikevaihdoksi vuonna 2009 laskettiin 35,7
miljoonaa USD. Yritys työllistää noin 430 henkilöä.
Losan Melapalin tehtaan vahvuustekijöitä ovat sen teknologia ja logistiset
ratkaisut, jotka on suunniteltu vastaamaan nopeasti asiakkaiden yksilöllisiin
tarpeisiin. Tehdas tuottaa melamiinilevyä, viilupaneeleita keittiötyötasoja, jotka
on suunniteltu itäeurooppalaisten huonekalutehtaiden tarpeisiin. Losan Melapal
työllistää 61 henkilöä. Vuonna 2009 liiketoiminnan tuotot olivat 14,7 milj. USD.
Losanin päätuote on vaneriviilu (höylätty, vahvistettu viilu puukalusteisiin ja
viilupaneeleihin) erimittaisena, ja -laatuisena. Yritys tuottaa edellä mainittujen
ohella myös vaneriviilunauhaa ja lattiapäällysteitä. Tuotannossa käytettävä
materiaali käsittää tärkeimmät eurooppalaiset puulajit: pyökki, tammi, vaahtera,
pihlaja ja saarni, pähkinä- ja kirsikkapuu.
Losan Romanian tuotantolaitos sijaitsee Brasovissa, Losan Melapalin tehdas
sijaitsee Ilfovssa. Yrityksen varasto sijoittuu Valenciaan Espanjassa.

Barlinek Romania (Diana Forest)
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:

Calea Moinesti str. 24
5500 Bacau, Romania
+40 234 207385
+40 372 207363
http://www.dianaforest.com
info@dianaforest.com
Yksityinen osakeyhtiö
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Kuvaus:
Barlinek Romania, aiemmin tunnettu Diana Forestina, on puunjalostusyritys. Yritys
on yksi Romanian suurimmista puutuotevalmistajista ja on erikoistunut
puulattiatuotteisiin. Barlinek Romanian liikevaihto vuonna 2009 oli 12 milj. USD.
Yritys työllistää 185 henkilöä.
Barlinek Romanian omistaa Barlinek, joka on yksi Puolan suurimmista
puulattioiden valmistajista. Vuonna 2008 Barlinek teki yrityskaupat
romanialaisesta Diana Forest -yrityksestä, jonka tuolloin omisti espanjalaiset
Eurogalia ja Triple Gest -yritykset. kaupan arvoa ei ole julkistettu.
Tuotteet:
Yritys on erikoistunut tuottamaan puutavaraa, parkettia, ovia, ikkunoita,
sormipaneelia, viilua ja muita puutuotteita.
Sijainti:
Yritys sijaitsee Bacaussa Romanian koillisosassa alueella, joka kuuluu Euroopan
rikkaimpiin pyökkiesiintymiin. Bacau on keskeinen kaupunki Bacaun maakunnassa,
joka sijaitsee Moldaviassa Karpaattien vuorten juurella olevalla kukkulalla.
Investoinnit:
Yrityksen totaali-investoinnit Romaniassa ovat 120 miljoonaa USD.
Ulkomaankauppa: Yrityksen liikevaihdosta 70 prosenttia tulee viennistä..

Massiv Forest Products SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

Bioenergia:

Lunca Grofului str. 1
327055 Buchin, Caras-Severin, Romania
+40 255 516850
+40 255 516856
http://www.massiv.ro
sales@massiv.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1995 perustettu Massiv Forest Products on eräs suurimmista massiivisen
puunkäsittelyn tuotantolaitoksista Euroopassa, käsittäen kaksilinjaisen
sahalaitoksen, jatkojalostusyksikön ja kalustetuotantolaitoksen. Yritys on
erikoistunut lehtipuutuotteisiin, erityisesti liimasärmäpaneeliin. Massiv Forest
käyttää tuotannossaan ainoastaan romanialaista alkuperää olevaa puuta (pyökkiä,
tammea, vaahteraa, saarnipuuta). Vuotuinen paneelituotannon kapasiteetti on
10 000 m³. Työntekijämäärä on 450 henkeä. Vuonna 2009 liikevaihdoksi laskettiin
22,8 milj. USD.
Tuotevalikoimaan kuuluu: liimasärmäpaneeli kalustetuotantoon, keittiö- ja
porrastuotantoon
sekä
DIY-sovelluksiin;
massiivipuinen
kalustelinja,
keittiötarvikkeet, huonekalut; briketit.
45 000 m² tuotantolaitokset sijaitsevat Buchinissa, Caras-Severin alueen kunnassa,
läntisessä Romaniassa, samoin kuin yrityksen 20 000 m³:n jalostetun puutavaran
lautatarhakuivaamokin.
Massiv tuottaa puubrikettejä, jotka on valmistettu puhtaasta ylijäämäpuusta.

Forestar SA
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tarcau, Jud. Neamt, Romania
+40 233 240001, +40 233 240006, +40 743 108486
+40 233 240005
http://www.forestar.ro
office.tarcau@forestar.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Forestar on Romanel International Groupin jäsen, Romanian johtavia
puunjalostusyrityksiä. Yrityksen päätoimialaa on puunjalostus, sahatavaran
tuotanto, rimat ja muut puutuotteet. Yritys on toiminut markkinoilla yli 10 vuotta.
Uuden teknologian omaksuminen ja henkilöstön jatkuva kouluttaminen ovat
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mahdollistaneet yrityksen kasvattaa tuotantovolyymiaan 150 000 kuutiometriin,
mikä on tuonut huomattavaa kasvua myös yrityksen vientikauppaan.
Forestarin liikevaihto oli vuonna 2009 noin 7.9 milj. USD. Henkilöstön määrä on
330 työntekijää.
Tuotteet:
Tuotteita: sahatavara, karkea puusilppu, sahanpuru, puumassa, polttopuu,
puuselluloosa ja puutuotteet (puulevyt, puiset kannatinpalkit ja puupalkit,
johdinpylväät ja puupylväät, julkisivupaneelit, listat, jne.)
Sijainti:
Jalopuutehdas sijaitsee Roznovissa, Romanian koillisosassa, joka on tunnettu
laadukkaista metsistään.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan ulkomaille.

Eurocam Expansion SA
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

Strada Principala 1
117065 Baiculesti, Romania
+40 248 722167
+40 248 760106
http://www.expansion.ro
office@expansion.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Eurocom Expansion on vuonna 1992 Romaniaan perustettu puunjalostusyritys.
Ensimmäisinä toimintavuosinaan yritys erikoistui pelkästään puutavaran ja sen
johdannaisten kauppaan. Myöhemmin yrityksen toiminta on laajentunut
puutuotteiden valmistukseen. Lisäksi yritys tarjoaa kansainvälisiä kuljetuspalveluja
sekä vienti- ja tuontikonsultaatiota, kansainvälistä pankkitoimintaa ja avustaa
rahdin vakuutusasioissa.
Yritys työllistää 50 henkeä. Liikevaihto oli vuonna 2009 noin 2.9 milj. USD.
Eurocom Expansion -yrityksen päätuote on pyökkipuutavara. Lisäksi tuotetaan
tukkeja (pyökki, tammi, kirsikkapuu, vaahtera, saarni, pähkinäpuu, akaasia ja
havupuu) sekä puolivalmisteita kuten lattia- ja profiileja, kalustekomponentteja,
paneeleita ja sisustuselementtejä.
Tuotantolaitokset sijaitsevat Baiculestissa, Argesin alueen kunnassa puutavaran
tuotantoon varustetulla tasanteella, joka on kooltaan 120 000 m². Yrityksellä on
kattavat ja ajanmukaiset varastointitilat, jotka mahdollistavat parhaat mahdolliset
olosuhteet varastoinnille.
Se, että yritys sijaitsee lähellä eräästä eteläisten Karpaattien merkittävimmistä
pyökkimetsäalueista, on yritykselle tärkeä logistinen etu. Lyhyt matka Bukarestiin
sekä Henri Coanda International Airport – lentokentälle on puolestaan toinen
tärkeä kilpailuetu, joka mahdollistaa nopeat ja suorat yhteydet kansainvälisiin
yrityskumppaneihin.

Lemnking Industry Com SRL
Osoite:

Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Ploiesti rd. 42-44
Bucharest
Romania
+40 213 610930, +40 213 613134
+40 213 610935, +40 213 610936
http://lemnking.fjinter.ro
office@fjinter.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Lemnking Industry Com on yksityinen puunjalostusyritys, joka on perustettu
vuonna 1996. Yritys on osa F&J Groupin Romanian yhtiötä. Neljän viime vuoden
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ajan yritys on rankattu erääksi Romanian parhaista pyökkiviejistä Romaniassa.
Lemnking on aktiivinen jäsen Romanian Forestry Association -järjestössä. Laatu,
tuottavuus ja liiketoiminnan kehittäminen sekä huolellinen resurssien hallinta
ovat yrityksen arvoja. Tämä huomioiden, Lemnking on mukana PEFC:ssä tai Forest
Stewardship Councilissa (FSC). Yritys pyrkii pitämään asemansa sekä kotimaisilla
että kansainvälisillä markkinoilla hyvän hinta-laatusuhteensa avulla.
Lemnking työllistää yli 350 henkeä. Lisäksi yritys on suoraan tai epäsuorasti ollut
luomassa noin 50 000 työpaikkaa Romaniassa ja sen naapurimaissa. Vuoden 2009
liikevaihto oli 16,5 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotanto jakautuu neljään pääluokkaan: puutavara, puupuolivalmisteet,
lattianpäällysteliuskoja sekä paneelit. Tuotteita on saatavissa erikokoisina ja laatuisina. Lemnking käyttää vain korkealuokkaisia raaka-aineita materiaaleina –
pyökkiä, tammea sekä havupuuta (pihtakuusi ja kuusipuu), joita tarkkaan
valikoidut tavarantoimittajat tuottavat.
Sijainti:
Pääkonttori sijaitsee Bukarestissa. 40 000 m²:n tuotantolaitos – tehdas, kuljetusja varastointitilat – sijaitsevat Parscovissa, Buzaun maakunnassa Romanian
kaakkoisosassa. Kuivaamokapasiteetti on Keski- ja Itä-Euroopan suurimpia.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan Aasiaan (Kiinaan ja Taiwaniin), Lähi-itään, Länsi-Eurooppaan,
Skandinaviaan ja Pohjois-Amerikkaan. Lemnkingin kanssa työskentelee
yhteistyössä 150 romanialaista tavarantoimittajaa ja 100 ulkomaista partneria.

Prunus Group
Osoite:

Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:
Investoinnit:

Republicii str. 21
Plopeni, Prahova country
Romania
+40 244 220082
+40 244 220082
http://www.prunus.ro
office@prunus.ro, sales@prunus.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Prunus Group on eräs Romanian metsäsektorin tärkeistä toimijoista. Yrityksen
toiminta kattaa laaja-alaisesti puun korjuusta puunjalostukseen. Vuonna 1995
perustettu perheyritys oli ensimmäinen romanialainen yritys, joka hankki
ajanmukaista korjuukalustoa Suomesta ja Sveitsistä.
Prunus Group käsittää useita yrityksiä: Prunus Forest (puun kuljetustoiminnot
sekä puisten ovien ja ikkunoiden tuotanto), Robinia Forest (puutavaran tuotanto)
ja Prunus Forest Trading (puun vienti), sekä useita pienempiä yrityksiä, jotka
kouluttavat ja konsultoivat metsä-alan ammattilaisia. Yritys työllistää 250
henkilöä. Henkinen pääoma on ollut tärkeässä roolissa edistämässä yrityksen
menestystä. Yritys ylläpitää ja parantaa henkilöstönsä pätevyyttä erilaisilla
koulutusohjelmilla. Prunus Forest SRL:n liikevaihto oli vuonna 2009 noin 4 milj.
USD.
Yrityksen tuotanto käsittää: pyökki, tammi, vaahtera, poppeli, kuusipuutavaran
(tukit ja polttopuu),; puurakenteiset ovet, ikkunat ja portaikot; parketin
tuotannon.
Prunus Group sijaitsee Plopenin kaupungissa Prahovan alueella, eteläisessä
Romaniassa.
Viimeisen neljän vuoden aikana yritys on investoinut yli kolme miljoonaa euroa
tuotantoteknologian kehittämiseen. Yritys on ostanut ajanmukaisinta laitteistoa
puutavaran tuotantoon sekä puun kuivaamiseen ja höyrytykseen. Myös
kuljetuskalustoa on uusittu.
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SC Euro Forest Exim SRL
Osoite:

Castanilor str. 15
Targu Neamt, Romania
Puhelin:
+40 233 790754
Faksi:
+40 233 790754
Kotisivu:
http://www.euroforest.ro
Sähköposti:
office@euroforest.ro
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Euro Forest Exim on romanialainen metsäteollisuusyhtiö. Yritys on osa Pieta
Groupia. Euro Forest Eximin toiminta käsittää puun korjuun ja tuotannon
erilaisiksi tuotteiksi, kuten täyspuupaneeleiksi, sahatavaraksi ja parkettiliuskoiksi.
Puunkorjuu tapahtuu Romanian eri maakunnissa: Neamtissa, Suceavassa,
Bacaussa ja Harghitassa.
Kuukausittainen tuotantomäärä on arvioitu olevan 4 000-5 000 m³ sahatavaraa.
Puupaneelien kuukausittainen tuotanto käsittää 250-300 m³ ja valmista tuotetta
syntyy 100 m³. Vuotuinen tukkipuutuotanto on 50 000 m³. Vuoden 2009
liikevaihto oli 3.5 milj. USD. Yritys työllistää 90 henkeä.
Tuotteet:
Yritys tuottaa pyökistä, tammesta, mäntypuusta ja muista puulajeista:
sahatavaraa, täyspuupaneeleja, parkettiliuskoja, puusepänteollisuuden tuotteita
sisä- ja ulkokäyttöön, kalusteita, puisia portaikkoja, puukaihtimia and
rullakaihtimien puolia, ovia, ikkunoita, puumökkejä. Euro Forest Eximin tuotteita
on esillä Romanian National Institute of Woodissa.
Sijainti:
Yrityksen pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Targu Neamtin kaupungissa,
Neamtin maakunnassa. Tehdasalue on laajuudeltaan 20 000 m2, käsittäen
tuotantotilat sekä varastointialueen.
Ulkomaankauppa: Sahatavaraa, jota käytetään rakennustyömailla, viedään Lähi-Idän maihin.
Paneelituotannossa käytettävää pyökkisahatavaraa viedään Eurooppaan.

Wegland Alpin SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Nr.668/A
Paulis, Jud. Arad, Romania
+40 722 664422; +40 744 573245
+40 257 388018; +40 731 131616
http://www.weglandalpin.ro
weglanda@yahoo.com
Yksityinen osakeyhtiö
Wegland Alpin on romanialainen yritys, joka on erikoistunut leikkaamaan ja
höyläämään puuta sekä käymään puukauppaa. Yritys perustettiin vuonna 1994
Sighetussa – Marmaţieissa, Maramuren maakunnassa, mutta siirsi pääkonttorinsa
Aradin maakuntaan vuonna 2000. Wegland Alpin tuo markkinoille laatutuotteita
optimaalisella
hinta-laatusuhteella.
Laatutuotteiden
taustalla
olevat
menestystekijät ovat yrityksen mukaan: osaaminen, korkeatasoiset raaka-aineet,
laitteet ja teknologia.
Hakkuukapasiteetti on 20 000 m³ vuodessa; tuotantokapasiteetti on puolestaan
25 000 m³ vuodessa. Yritys työllistää 80 henkilöä. Vuonna 2009 liikevaihto oli 2.8
milj. USD.
Yritys tuottaa eri puuraaka-aineesta palkkihirsiä, joita voidaan käyttää eri
tarkoituksiin;
puualustoina
(ruoppaaja-,
nosturi-,
kaivinkoneand
putkistoalustoina); polttopuu (tammi, pyökki, valkopyökki). Päätuotteita ovat
sahatavara ja tukkipuu. Sahatavara- ja tukkipuutuotanto kattaa laajan valikoiman
eri puulajeja (tammi, pyökki, lehmus, kirsikka, saarni jne), eri koko- ja

Sijainti:
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laatuvaatimuksien mukaan. Wegland Alpin ei ainoastaan myy, vaan myös ostaa
erikokoista ja laatutasoista eri puulajikohtaista tukkipuuta..
Yrityksen pääkonttori toimii Paulissa, Aradin maakunnassa Unkarin rajan
tuntumassa. Tehdas ja varastointi sijaitsevat saman maakunnan Lipovassa.

K.G. & H. Wood Prod and Trade Company SRL
Osoite:

Nerva Traian str. 11
Bucharest, Romania
Puhelin:
+40 213 273940; +40 213 273941; +40 317 309581; +40 317 309582
Faksi:
+40 213 273941
Kotisivu:
http://www.kghwood.ro
Sähköposti:
office@kghwood.ro
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
K.G. & H. Wood Prod and Trade Company SRL on romanialainen tuotantolaitos,
joka käsittelee ja myy pyökkisahatavaraa. Liiketoiminta on jatkunut jo yli 15
vuotta. Yritys keskittyy ainoastaan pyökkipuutuotantoon. Tuotannossa
käytettävästä pyökkipuusta 70 % tulee yrityksen omista puunkorjuuyksiköistä,
jotka sijaitsevat maan tärkeimmillä hakkuualueilla.
Yritys valmistaa korkeimman laatustandardin mukaista pyökkisahatavaraa ja
muita puutavaratuotteita. Yritys tuottaa ja välittää 25 000 m³ pyökkipuuta
vuosittain. Liikevaihto oli vuonna 2009 kaikkiaan 1,335 miljoonaa USD.
Tuotteet:
Yritys tuottaa pyökkipuuta, pyökkiviilua, pyökkipuista liimasärmäpaneelia.
Puutuotteet tehdään tilausten mukaan sovittuun kokoon ja sovittujen
laatuvaatimuksien mukaisiksi.
Sijainti:
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Bukarestissa, Romanian pääkaupungissa.
Tuotantolaitosten sijainti ei ole tiedossa.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan Egyptiin, Syyriaan, Jordaniaan, Tunisiaan, Belgiaan,
Kreikkaan, Etelä- Arabiaan, Kiinaan ja Intiaan.

Hardwood
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:

Depozitelor 14
240426 Ramnicu Valcea, Romania
+40 250 737369; +40 250 737370
+40 250 739385
http://www.hardwood.ro
office@hardwood.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Hardwood on vuonna 1994 perustettu romanialainen puutuotealan yritys, joka
valmistaa puutavaraa ja viiluja perinteisistä puulajeista. Yrityksessä parannetaan
jatkuvasti tuotteiden ja palvelujen laatua asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Yrityksessä työskentelee noin 150 henkeä ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin
9,1 milj. USD. Tehtaan laitteistoon kuuluu varastoja, tuotantolaitokset,
nykyaikaiset tukinkäsittelylinjat, rautatie, höyrylaitos, kuivaamot jne. Raaka-aine
on lähtöisin useilta alueilta Romaniasta (Caras-Severin, Hunedoara, Sbiu, Brasov,
Gorj, Arad, Covasna, Valcea, Arges etc.).
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat eri puulajeista valmistetut viilut (saarni,
kirsikka, kuusi, pyökki, poppeli, vaahtera, pähkinäpuu, tammi), ja
pyökkisahatavara. Erilaisia visuaalisia tehosteita saadaan samaan puulajin
lopputuotteisiin erilaisilla katkaisumenetelmillä.
Tuotantolaitos sijaitsee Ramnicu Valceassa, 180 km Bukarestista.
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Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan Aasiaan (Kiina, Taiwan, Indonesia, Thaimaa, Vietnam),
Eurooppaan (Kreikka, Espanja, Portugali, Ranska, Italia), Lähi-Itään (Syyria, Libya,
Pakistan, Jordania) ja Pohjois-Arfikkaan (Tunisia, Algeria, Marokko, Egypti).

New Star SA
Osoite:

Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:
Vienti:

Mihail Sadoveanu str. 31
Piatra Neamt
Romania
+40 233 297559; +40 233 234668; +40 233 297344
+40 233 234668; +40 233 297344
http://www.new-star.ro
contact@new-star.ro
Yksityinen osakeyhtiö
New Star on vuonna 1994 perustettu romanialainen puualan yritys, joka hoitaa
puunkorjuun ja kuljetuksen sekä puutavaran valmistuksen (pinnoitetut paneelit,
huonekaluelementit, puusepänsahatavara, talonrakenteet). Yrityksessä on noin
120 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 5,8 milj. USD. New Star
osallistuu kotimaisiin ja ulkomaisiin messuihin, mikä edellyttää jatkuvaa
tuotekehitystä ja asiakasverkoston tarpeiden seurantaa.
Yrityksen tuotevalikoima koostuu tukeista (tammi, saarni, kirsikka, pyökki,
sykomori, kuusi), polttopuusta (havupuut, pyökki, valkopyökki, tammi),
rakennusmateriaaleista (parrut, laudat kattolaudat, muottilaudat), paneeleista,
laminoiduista palkeista, sisä- ja ulko-ovista, ikkunoista, parketista, lattioista,
portaikoista, taloelementeistä (koristelu- ja sisustuselementit), ulkokalusteet.
Yritys sijaitsee Piatra Neamt’ssa, Neamt’n maakunnan pääkaupungissa, ItäRomaniassa. Tuotevalikoimaa (ovet, parketit) esitellään alan näyttelyissä.
Yritys vie pyökkisahatavaraa Egyptiin, Syyriaan, Jordaniaan, Pohjois-Afrikkaan,
Kiinaan, Taiwaniin, Espanjaan, ja Kreikkaan.

SC Niraj Ace Brad Prod SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:
Sijainti:

Vienti:

Principala str. 379/A
547210 Eremitu, Romania
+40 265 347041
+40 265 347041
http://nirajacebrad.ro/
nirajacebrad@gmail.com
Yksityinen osakeyhtiö
SC Niraj Ace Brad Prod SRL on vuonna 1997 perustettu romanialainen
puutuotealan yritys: SC Niraj Service SRL aja Ace-Brad Prod SRL. Yritys valmistaa
puutuotteita alueen puulajeista kuten pyökki, kuusi ja tammi. Yrityksessä
työskentelee noin 100 henkeä ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 1,23 milj. USD.
Tukki- ja sahatavaratuotannon lisäksi yritys valmistaa rakennusmateriaaleja,
huonekaluja, paneeleja, lattioita, rimoja huonekaluteollisuudelle.
Yritys sijaitsee Eremitussa, Mures’n maakunnan kylässä, Transylvaniassa. Eremitu
sijaitsee lähellä Gurghiu Niraj’n laaksoa ja sen läpi kulkee tie nro 153 Reghin Sovata.
Yritys vie tuotteitaan Ruotsiin, Espanjaan ja Unkariin.
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Forex SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:
Sijainti:

Aeroportului str. 2
507075 Ghimbav, Romania
+40 268 258931
+40 268 258412
http://www.forex.com.ro
forex@forex.com.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 1990 perustettu Forex on romanialainen puutuotealan yritys, joka käyttää
raaka-aineena ainoastaan romanialaista pyökkiä, joka kasvaa Romanian
Karpaateilla ja jonka rakenne sopii hyvin kaikkeen puunkäsittelyyn erinomaisesti.
Forex on mukana myös erilaisissa ympäristö- ja infrastruktuuriprojekteissa kuten
puunistutus ja metsäteiden rakentaminen. Yrityksessä on noin 50 työntekijää ja
sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 2,13 USD. Forex on ollut vuodesta 2006
NHLAn jäsen käyttäen puunlajittelussa NHLA sääntöjen mukaisia kriteereitä.
Yrityksen päätuote on sahatavara ja puolivalmiit puutuotteet.
Yritys sijaitsee Ghimbav’n kaupungissa Brasovin maakunnassa Transylvaniassa,
Keski-Romaniassa.

Salastar SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

537205 Mugeni nr. 119, Romania
+40 266 245479; +40 266 245514
+40 266 245445
http://www.salastar.ro
office@salastar.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Salastar on romanialainen puutuotealan yritys. Se on valmistanut lattioita ja
paneeleja 15 vuoden ajan. Yritys valmistaa myös muovisia pakkauksia tuotteilleen.
Sillä on noin 30 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 3,3 milj. USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat erikokoiset lattiat ja paneelit, joiden raakaaineena on kuivattu kuusi sekä muovipakkaukset tuotteille.
Sijainti:
Pääkonttori, tuotantolaitokset ja varastohalli sijaitsevat Harghitan maakunnassa
Keski-Romaniassa, Transylvanian itäosassa. Tuotantolaitokset ja varasto
rakennettiin uudelleen vuonna 2080.
Ulkomaankauppa: Salastar vie 30 % tuotannostaan. Laitteet on tuotu Saksasta ja Italiasta.

Alabastru SRL
Osoite:
Puhelin:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Brasov, Romania
+40 745 041445
http://www.alabastru.ro
alabastrusrl@yahoo.com
Yksityinen osakeyhtiö
Alabastru on vuonna 1994 perustettu romanialainen puutuotealan yritys, joka
aloitti toimintansa kuljetusyrityksenä, mutta aloitti puunjalostuksen vuonna 1997.
Vuodesta 2000 alkaen yritys on vahvistanut asemiaan Romanian
puutuotemarkkinoilla kaksinkertaistamalla kapasiteettinsa vuodesta 2003.
Yrityksessä on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 6,4
USD.

Tuotteet:

Sijainti:
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Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat havupuusahatavara, laudat, palkit,
koristeviilut (tammi, pyökki, kirsikka, pähkinäpuu, poppeli jne.), tekniset viilut
(tammi), hedelmä ja vihanneskorien elementit.
Yritys sijaitsee Brasovissa Transsylvaniassa.

Kobezol SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:
Vienti:

Bucin str. 1
Joseni, Harghita County, Romania
+40 266 364 612
+40 266 364 612
http://www.kobezol.ro
office@kobezol.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Romanialainen puutuoteyritys Kobezol on perustettu vuonna 1995. Sen
päätuotteet ovat ovet ja ikkunat. Sen lisäksi se valmistaa korkkia ja brikettejä, joita
valmistetaan sahanpurusta ja jätepuusta ja jotka eivät sisällä kemikaaleja tai
sideaineita. Vuonna 2006 yritys avasi uuden ajantasaisen tuotantolinjan EU:n
tuella. Yrityksessä on noin 60 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin
1,6 milj. USD.
Yrityksen tuotevalikoima koostuu puisista lämpöeristetyistä ikkunoista ja
parvekkeen ovista (kuusi ja mänty), turvalukollisista ulko-ovista, sisäovista,
korkkilattioista ja seinämateriaaleista sekä briketeistä.
Yritys sijaitsee Transylvaniassa, Joseni-nimisessä kylässä, viisi kilometriä
Gheorghenin kaupungista, Harghitan maakunnassa.
Yritys vie tuotteitaan useisiin EU-maihin (Unkari, Italia, Ranska, Saksa jne.)

Sezar Forest SRL
Osoite:

Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:
Sijainti:

Vienti:

Str. 13 Decembrie 17
500199 Brasov
Romania
+40 268 475582, tehdas +40 268 519145
+40 268 475582, tehdas +40 268 519145
http://www.sezarforest.ro
office@sezarforest.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Vuonna 2003 perustettu Sezar Forest on romanialainen yritys, joka valmistaa
pyökkipaneelia. Yrityksen tuotteet vastaavat kansainvälistä standardia. Sezar
Forestissa on noin 240 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 3,7 milj.
USD.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat kokopuupaneelit, liimapuupaneelit ja
sormiliitetyt laminoidut paneelit.
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Brasovissa, Transsylvaniassa. Tuotantolaitokset,
joihin kuuluvat sahaus-, kuivaus- ja puuntyöstölinjat sijaitsevat Sat Ilenissä,
seitsemän km Fagarasin kaupungista.
Yritys vie tuotteitaan joihinkin Aasian ja Länsi-Euroopan maihin.

Almera Forest SRL
Osoite:

Lamaitei str. 39
500371 Brasov, Romania
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Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

+40 268 510812, +40 744 510351
+40 268 510812
http://www.almera-forest.ro
sideris@almera-forest.ro, almeraforest@yahoo.com
Yksityinen osakeyhtiö
Almera Forest on vuonna 1997 perustettu teollisuusyritys, jonka toimintoihin
kuuluu puunkorjuu, puukauppa koti- ja ulkomaan markkinoilla, puuntyöstö ja
metsäkuljetuspalvelut. Lisäksi yritys vie ja tuo erilaisia puutuotteita. Yrityksen
liikevaihto oli vuonna 2009 noin 1,6 USD.
Tuotteet:
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat pyökkitukit viilun sekä A- ja B-luokan
sahatavaran valmistusta varten. Lisäksi yritys myy muiden puulajien (sykomori,
vaahtera, valkopyökki, kirsikka jne.) tukkeja viilun ja A-luokan sahatavaran
valmistukseen. Yritys myös ostaa ja myy seuraavien ryhmien puuta: kuivaa
pyökkiä, tammilajeja muita lajeja kuten sykomori, vaahtera, valkopyökki jne.
Lisäksi Almera Forest ostaa ja myy polttopuuta.
Sijainti:
Yritys sijaitsee Brasovissa.
Ulkomaankauppa: Yritys tuo ja vie tukkeja ja puutavaraa EU-maihin, Pohjois-Afrikkaan, Lähi-Itään,
Kiinaan, Koreaan, Japaniin ja USA:han.

Mico Legnami SRL
Osoite:

Viilor str. 23
Miercurea Sibiului, Romania
Puhelin:
+40 269 533559, +40 745 512509
Faksi:
+40 269 533561
Kotisivu:
http://www.mico-legnami.ro
Sähköposti:
office@mico-legnami.ro
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Mico Legnami on vuonna 2001 perustettu puuta jalostava yritys. Sen perustaja on
italialainen yritys Cora Domenico & Figli SPA, joka on toiminut Euroopan
puutuotealan markkinoilla yli 80 vuotta. Mico Legnamin päätuote on puutavara.
Yritys on saanut alan romanialaisen kauppakamarin palkinnon jatkuvasta
kehitystyöstä ja taloudellisesta kasvusta. Yrityksessä on 45 työntekijää ja sen
liikevaihto oli vuonna 2009 noin 2,4 USD.
Tuotteet:
Mico Legnamin tuotevalikoimaan kuuluu eurooppalainen sahatavara (lehmus,
saarni, kirsikka, sykomori, vaahtera). Sen lisäksi yritys myy eksoottisia afrikkalaisia,
amerikkalaisia ja indonesialaisia puulajeja.
Sijainti:
Tuotantolaitokset sijaitsevat Miercurea Sibiuluin kaupungissa Sibiun maakunnan
länsiosassa, Etelä-Transylvaniassa. Laitokset koostuvat tuotantohallista, kahdesta
varastoalueesta kuivatulle sahatavaralle ja varastosta.
Ulkomaankauppa: Yritys tuo useita puulajeja Afrikasta, Amerikasta ja Indonesiasta.

Industrie Natural Forest SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Principala str. 397
427231 Susenii Bargaului, Romania
+40 263 265893, +40 263 265894
+40 263 265340
http://www.inforest.ro
inf@inforest.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Industrie Natural Forest on vuonna 2007 ranskalaisten ja romanialaisten
perustama puutuotealan yritys. Yrityksen päätuote on palkit sekä teollisuus- että

Tuotteet:

Sijainti:
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asuntorakentamisen
tarpeisiin.
Raaka-aine
tuotetaan
Itä-Karpaattien
pohjoisosista. Puunkorjuumäärä on 400 m³ päivässä, kuivauskapasiteetti noin
1000 m³. Yrityksessä on noin 60 työtekijää. Sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin
1,4 milj. USD.
Yrityksen tuotevalikoima koostuu sahatavarasta (kuusi, mänty jne.) sekä palkeista,
puusepänteollisuuden profiileista. Lisäksi yritys valmistaa lattioita, parkettia ja
kehyselementtejä.
Yritys sijaitsee Susenii Bargauluissa, Bistrita-Nasaudin maakunnassa
Transylvaniassa.

JWC Romwood SRL
Osoite:

Fabricii str. 35
525300 Intorsura Buzaului, Covasna County, Romania
Puhelin:
+40 267 370400
Faksi:
+40 267 370509
Kotisivu:
http://www.jwc-group.com/jwc-romwood/
Sähköposti:
gabriel.baluta@jwc-group.com
Omistus:
Yksityinen osakeyhtiö
Kuvaus:
Vuonna 1999 perustettu JWC Romwood on J.W. Cappelen Groupin tytäryhtiö. The
J.W. Cappelen Group on itävaltalainen laaja-alainen yritys, jonka toimintoihin
kuuluvat paperin ja kartongin markkinointi sekä teräs- ja metsäteollisuuden
huolinta ja logistiikka. Alueen runsaiden pyökkivarantojen ansiosta JWC Romwood
on erikoistunut pyökkisahatavaran eri mittoihin. Tuotantovälineisiin kuuluu
vannesaha, jonka kapasiteetti on 8–10 m³ tunnissa, lajittelulinja ja kolme
kuivaushuonetta, joiden kunkin kapasiteetti on 30 m³. Yrityksessä työskentelee 40
henkeä ja vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli noin 1 milj. USD. Tuotanto tulee
kasvamaan laitoksen laajennuksen myötä.
Tuotteet:
Tuotevalikoimaan
kuuluu
pyökkisahatavara,
joka
sopii
erilaisiin
käyttötarkoituksiin, esim. lattioihin, portaisiin ja huonekaluihin. Lisäksi yritys
valmistaa erilaisia puuelementtejä.
Sijainti:
Yritys sijaitsee 40 km Brasovista itään, Covasnan maakunnassa Transylvaniassa.
Investoinnit:
JWC Romwood investoi voimakkaasti tuotantolinjoihin. Se on hiljattain hankkinut
uuden vannesahan, joka aloitti toiminnan marraskuussa 2010. Yritys suunnittelee
yhdistävänsä sahan biomassalaitokseen. Investointiohjelma valmistuu 2012.
Ulkomaankauppa: Yritys vie tuotteitaan Euroopan, Afrikan ja Aasian maihin.

Chambon SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Omistus:
Kuvaus:

Calea Chisinaului 34
700180 Iasi, Romania
+40 331 418701
+40 331 418702
http://www.chambon.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Chambon on koneita ja laitteita valmistava yritys, jonka perusti vuona 2006
belgialainen Haco Group. Yrityksen valmistamien tuotteiden laatutaso säilyy
korkeana työntekijöiden jatkuvan koulutuksen ja yrityksen teknologisesti
korkeatasoisten koneiden ansiosta (robottihitsaus-, sorvi-, ja hiontalaitteet, CNClävistin- ja taivutuskoneet, plasmaleikkuukone jne.). Yrityksessä on noin 40
työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 1,4 milj. USD.

Tuotteet:

Sijainti:
Investoinnit:
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Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat metallin- ja puuntyöstökoneet.
Puuntyöstökoneiden valikoima kattaa paneeli, vanne ja pystysahat, höylät, jyrsijät,
hiomakoneet, monitoimikoneet, särmäyskoneet, kuljettimet.
Yritys sijaitsee Iasissa, Romanian toiseksi suurimmassa kaupungissa, joka on
Moldaviassa.
Haco Group on investoinut neljä miljoonaan euroa Chambonin tuotantolaitteiden
modernisointiin. Se on parantanut tuotteiden laatua sekä työntekijöiden
työskentelyoloja.

Virix Prod SRL
Omistus:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:
Investoinnit:

Vienti:

Crangurile, Dambovita County, Romania
+40 245 714212, +40 744 627849
+40 245 714212
http://www.virix.ro
office@virix.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Virix Prod vuonna 1994 perustettu romanialainen puutuotealan yritys. Se tarjoaa
yrityksille puunkäsittelyyn, kemialliseen käsittelyyn, lajitteluun, kuivaamiseen ja
pakkaamiseen liittyviä palveluja sekä tukinkuljetuspalveluja. Alun perin yritys
työsti kuusta ja mäntyä, mutta nykyisin se on laajentanut pyökkiin. Yrityksessä
kiinnitetään huomioita ympäristöasioihin, kierrätykseen ja jätteiden käsittelyyn.
Virix Prodin kuukausituotanto on noin 1 300 m³ ja varasto yli 2 000 m³.Yrityksessä
on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 4,6 milj. USD.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat kuivattu ja särmätty erimittainen
pyökkisahatavara, pyökki parkettirimat, puolivalmis pyökkisahatavara,
kuusisahatavara ja polttopuut.
Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Crangurilessä, Dambovitan maakunnassa
Etelä-Romaniassa.
Yrityksessä on tehty merkittäviä investointeja tuotantoteknologian i ja tuotteiden
laadun parantamiseksi. Yritys on myös laajentanut tuotanto- ja
varastointikapasiteettiaan ostamalla läheisen sahan.
Yritys vie yli 95 % pyökkisahatavaratuotannostaan ulkomaille (Jordania, Syyria,
Egypti, Kuwait, Tunisia, Espanja ja Portugali).

 palaa alkuun

4. TEKNOLOGIAVALMISTAJAT
Umaro SA
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Mihai Viteazul str. 5
611118 Roman, Romania
+40 233 741223
+40 233 742375
http://www.umaro.ro
office@umaro.ro
Yksityinen osakeyhtiö
Umaro on romanialainen teollisuusyritys, joka valmistaa, modernisoi ja korjaa
erilaisia koneita ja laitteita kuten sorveja, jyrsimiä, puuntyöstökoneita ja
huonekalujen valmistuksessa käytettäviä laitteita. Yrityksessä on noin 300
työntekijää, joista suuri osa on puun leikkaajia, hitsaajia, sorvaajia, värjääjiä sekä
alansa teknikkoja ja insinöörejä.

Tuotteet:

Sijainti:
Vienti:
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Yrityksen tuotantolaitteet koostuvat erilaisista sahakoneista, sahan terien
teroituskoneesta, brikettien tuotantolaitteista. Lisäksi yrityksellä on huonekalujen
valmistuksessa käytettäviä laitteita: höylä, pyörösaha, vannesaha, siloituskone,
tappiliitoslaitteita, sorveja, liimapuristin, kalibrointilaite, yhdistettävien
elementtien puristin.
Yritys sijaitsee Romanian koillisosassa, Romanin kaupungissa, Neamtin
maakunnassa, Moldavian alueella.
Yritys vie tuotteitaan useisiin maihin: Norja, Suomi, Tanska, Unkari, Hollanti,
Puola, Tšekki, Slovakia, Saksa, Itävalta, Ranska, Espanja, Italia, Bulgaria, Kreikka,
Uusi -Seelanti, Tansania, Jordania, Israel, Iran, Egypti, Intia, Vietnam, Yhdysvallat ja
Venezuela.

Foremar SA Baia Mare SRL
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Kotisivu:
Sähköposti:
Omistus:
Kuvaus:

Tuotteet:

Sijainti:
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Yksityinen osakeyhtiö
Foremar on vuonna 1994 perustettu romanialainen puutuotealan yritys, joka
hoitaa puunkorjuun, puutuotteiden valmistuksen sekä kuljetuksen. Lisäksi yritys
rakentaa ja kunnostaa metsäteitä. Yrityksessä on noin 160 työntekijää ja sen
liikevaihto oli vuonna 2008 noin 2,9 milj. USD.
Foremarin tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara, klassinen pyökkiparketti,
puolivalmiit puutuotteet, portaat ja pienet huonekalut ja puuhiili. Yritys valmistaa
myös puunkorjuu- ja metsäkoneita, varaosia ja tarvikkeita. Lisäksi yrityksen
palveluihin kuuluu metsäteiden rakentaminen, kunnostus ja ylläpito.
Yritys sijaitsee Baia Maressa, Muramuresin maakunnan pääkaupungissa LuoteisRomaniassa.
Kotimarkkinoiden lisäksi yritys vie tuotteitaan Italiaan, Portugaliin, Egyptiin,
Kiinaan ja Englantiin.

