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

metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

Infokorttisarja
KIEMET – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

1 Maavertailu
 bioenergia
 metsätalous
 metsäteollisuus

2 Latvia
 Latvian metsätalous
 Latvian metsäteollisuus
 Latvian yritykset

3 Liettua
 Liettuan metsätalous
 Liettuan metsäteollisuus
 Liettuan yritykset

4 Puola
 Puolan metsätalous
 Puolan metsäteollisuus
 Puolan yritykset

5 Romania
 Romanian metsätalous
 Romanian metsäteollisuus
 Romanian yritykset

6 Slovakia
 Slovakian metsätalous
 Slovakian metsäteollisuus
 Slovakian yritykset

7 Tšekki
 Tšekin metsätalous
 Tšekin metsäteollisuus
 Tšekin yritykset

8 Ukraina
 Ukrainan metsätalous
 Ukrainan metsäteollisuus
 Ukrainan yritykset

9 Valko-Venäjä
 Valko-Venäjän metsätalous
 Valko-Venäjän metsäteollisuus
 Valko-Venäjän yritykset

10 Viro
 Viron metsätalous
 Viron metsäteollisuus
 Viron yritykset

11 Tapaustutkimukset
 Bioenergia-tapaustutkimus
 Puunhankinta-tapaustutkimus

Infokortit on julkaistu Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET) -tutkimushankkeessa, jossa tuotettiin tietoa Viron, Latvian, Liet-
tuan, Puolan, Tšekin, Slovakian, Valko-Venäjän, Ukrainan ja Romanian metsäsektoreista. Hanketta toteutettiin vuosina 2010-2013 Metlan 
koordinoimana, yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan ammatti-
korkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto/Valtimon kanssa.

Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektori -infokortit



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

metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

Tšekin metsätalous
KIEMET – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Metsävarat

Tšekissä metsät peittävät kolmanneksen maa-alasta. Maa kuu-
luu lauhkeaan lehti- ja sekametsävyöhykkeeseen sekä vuoristo-
metsäalueeseen. Kotimaisia puulajeja on 70, yleisimpinä kuusi ja 
mänty.

Metsäala 2,7 milj. ha,  34 % maapinta-alasta

Metsänomistus 77 % julkinen, 23 % yksityinen

Puuston tilavuus 769 milj. m³      289 m³/ha

Vuotuinen kasvu 23 milj. m³ *     9,9 m³/ha *
Vuotuiset hakkuut 16 milj. m³         7,1 m³/ha *

Puuston tilavuus on  kaksinkertaistunut 60-luvulta lähtien. 
Metsänhoidon tavoitteena on lisätä alueelle luontaisia 
lehtipuumetsiköitä teollisuuden raaka-ainehuoltoa varten 
perustettujen kuusimonokulttuurien tilalle. Metsissä  vallitsevat 
päätehakkuuikää lähestyvät kehitysluokat, mikä on seurausta yli 
80 vuoden takaisista laajoista hyönteistuhoista. 

Tšekissä metsät luokitellaan kolmeen ryhmään niiden 
tärkeimpien tehtävien mukaan. Talousmetsiä on 75 ja 
suojametsiä kaksi prosenttia. Loput 23 prosenttia metsistä on 
varattu erityisalueiksi esimerkiksi ilmansaasteiden aiheuttamien 
vaurioiden vuoksi sekä luonnonsuojeluun ja virkistyskäyttöön. 
Metsänkäyttö on sallittu kaikissa luokissa tietyin rajoituksin. 

Käytännössä lähes kaikilla metsillä on sosiaalista merkitystä, 
ja metsien virkistyskäyttö, sienten ja marjojen keruu sekä 
metsästys ovat yleisiä. 
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Tšekki
 f pinta-ala: 78 866 km²
 f pääkaupunki: Praha
 f väkiluku: 10,5 milj.
 f valuutta: koruna (CZK)
 f virallinen kieli: tšekin kieli
 f BKT 2012: 

196 mrd. USD (nimellinen)
280 mrd. USD (ostovoimakorjattu)                                                                                                                                                           
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Tšekin metsätalous
KIEMET – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Metsäpolitiikka

Tšekin metsistä on valtion omistuksessa  60 prosenttia. Kunnat 
ja yksityishenkilöt ovat myös suuria metsänomistajaryhmiä. 

Maatalousministeriö on keskeisin metsäasioita hoitava 
organisaatio. Sen alaisuuteen kuuluvat metsäsuunnittelusta 
vastaava Metsänhoidon instituutti ja valtion metsiä hoitava 
liikelaitos ”Tšekin metsät” (Lesy České republiky). 

Valtio tarjoaa yksityisille toimijoille maksuttomia metsätalouden 
neuvontapalveluja. Kaikilla metsänomistajilla on oltava 
valtuutettu metsänhoitaja, ellei metsänomistajalla itsellään 
ole toimeen vaadittavaa koulutusta. Valtio maksaa valtuutetun 
metsänhoitajan kulut pienmetsänomistajille.

Tšekin metsäpolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat
▶   kestävä metsänhoito ja sen kannattavuuden parantaminen
▶   metsäsektorin kilpailukyvyn nostaminen, tutkimuksen  
      ja teknologian kehityksen edistäminen 
▶   metsien ei-puuaineisten hyötyjen ja palvelujen edistäminen 
▶   metsäbiomassan käytön lisääminen energiantuotannossa 
▶   metsänomistajien välisen yhteistyön tukeminen 
▶   metsien monimuotoisuuden ja terveydentilan parantaminen.

Metsien käyttö ja hoito

Puuntuotanto on keskeisellä sijalla Tšekin metsätaloudessa ja 
puuston kasvusta hyödennetään 70 prosenttia. Toteutuneet 
vuosittaiset hakkuut ovat noin 16 miljoonaa kuutiometriä, josta 
puolet tulee valtion metsistä. Valtion metsissä on siirrytty lähes 
kokonaan pystykauppoihin ja  sopimukset tehdään kilpailutuksen 
perusteella vähintään vuodeksi. 

Suunnitellut hakkuut sopeutetaan metsätuhoalueiden 
puunkorjuumäärään, joka vaihtelee huomattavasti vuosittain. 
Metsätuhoja aiheuttavat tuuli ja lumi sekä hyönteiset.

Metsänkasvatuksessa on vähitellen siirrytty avohakkuista 
suojuspuuhakkuiden suosimiseen. Harvennusten osuus  
toteutuneista hakkuista on noin viidennes. Puunkorjuussa 
vallitsee manuaalinen moottorisahahakkuu. Tavaralaji-
menetelmän osuus on 35 prosenttia, mutta sen osuutta pyritään 
tulevaisuudessa nostamaan 80 prosenttiin. 

Metsänuudistamista tehdään vuosittain noin 26 000 hehtaarin 
alueella. Luontaisen uudistamisen osuus on 20 prosenttia. 
Valtion metsissä uudistamistyöt pyritään sisällyttämään puun 
myyntisopimuksiin. 

Lisätietoja
Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu
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Tšekin metsäteollisuus
KIEMET – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Metsäteollisuus kansantaloudessa

Metsäteollisuus on Tšekissä keskisuuri toimiala. Erityisesti 
puutuoteteollisuudella on pitkät perinteet ja se on tärkeä 
työllistäjä. Metsäsektorilla työskentelee yhteensä  80 000 
henkilöä.

Osuus BKT:sta (arvonlisäys) 1,8 % 

Osuus teollisuustuotannon arvosta 3 %

Osuus työllisistä 2 %

Osuus ulkomaankaupasta 3 % viennistä, 2 % tuonnista

Tšekin metsäteollisuus jalostaa puuta vuosittain 13 miljoonaa 
kuutiometriä. Puutuoteteollisuudessa tuotanto on painottunut  
sahaukseen ja rakennuspuusepäntuotteisiin. Paperiteollisuuden 
osuus tuotannon arvosta on lähes puolet.  

Puutuotteiden kotimaan kysynnän odotetaan kasvavan 
tulevaisuudessa. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa puun 
käyttö on vielä vähäistä ja paperi- ja kartonkituotteiden kulutus 
alle EU:n keskitason. Metsävarojen saatavuus ei rajoita alan 
kehitystä.

Tšekki
 f BKT henkeä kohden 2011:            
20 579 USD (nimellinen)                     
26 208 USD (ostovoimakorjattu)

 f BKT:n kasvu (2011): 1,9 %
 f tärkeimmät luonnonvarat: kivihiili, 
ruskohiili, grafiitti, kaoliini, metsät         

 f tärkeimmät teollisuudenalat:         
ajoneuvo-, elektroniikka, metalli- 
ja konepajateollisuus

 f tärkeimmät kauppakumppanit: 
Saksa, Puola, Slovakia

Metsäteollisuuden kehitys
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Useimmat yritykset ovat kooltaan pieniä, puutuoteteollisuuden 
yrityksistä 80 prosenttia työllistää alle 10 henkilöä. Suurimmat 
tuotantolaitokset ovat kansainvälisten yritysten omistamia. 
Esimerkiksi Mayr-Melnhof Holz, Kronospan, Stora Enso ja Mondi 
ovat investoineet Tšekkiin.

Puutuoteteollisuuden kehitys on ollut vuosikausia laskeva, 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on heikko. 
Tšekin metsäteollisuuden tuotanto menee pääosin vientiin, 
joten EU:n talousongelmilla on suuri vaikutus koko toimialaan. 
Massa- ja paperiteollisuuden kehitys on ollut positiivisempaa ja 
ala nähdään lupaavana.
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Tšekin metsäteollisuus
KIEMET – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Puutuoteteollisuus

Sahatavaraa tuotetaan vuosittain 4,5 miljoonaa kuutiometriä. 
Tšekissä on useampia kansainvälisten yritysten omistamia sahoja, 
joiden tuotantokapasiteetti on lähellä 500 000 kuutiometriä.

Puulevyjä tuotetaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä, 
josta suurin osa on lastulevyä. Tšekki on Euroopan toiseksi suurin 
OSB-levyn valmistaja.

Massa- ja paperiteollisuus

Puumassan tuotanto on noin 700 000 tonnia vuodessa. 
Paperia ja kartonkia tuotetaan 800 000 tonnia, josta pääosa 
on pakkausmateriaaleja. Mondin tehdas valmistaa kolmasosan 
massa- ja paperiteollisuuden tuotteista. 

Paperi ja kartonki ovat tärkeimpiä metsäteollisuuden tuonti-
tuotteita.

Lisätietoja

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu
Tšekin tilastokeskus
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Tšekin metsä- ja bioenergia-alan yrityksiä 
 
1. Bioenergia  
 Biomac 
 
2. Metsätalous  
 Lesy České republiky s.p., Semenářský závod Týniště n. Orlicí 
 Lesy Beskydy 
 Kloboucká lesní s.r.o. 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 LESS a.s. 
  
3. Puutuotteet 
 Kronospan 
 DDL – Dřevozpracující Družtsvo 
 Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o. 
 Mayr-Melnhof Holz Paskov 
 Jilos Horka, s.r.o. 
 Ploma a.s. 
 LST a.s. 
 Stora Enso Wood Products 
4. Sellun ja paperin tuotanto 
 Mondi Czech Republic Sales Office 
 Ontex 
 Biocell Paskov 
 Pilous s.r.o. 
 Model Obaly 
 
Yritysluettelon kokosi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Tiedot on koottu vuosina 
2012, ja ne perustuvat saatavilla oleviin julkisiin lähteisiin. Tietojen oikeellisuutta ei ole tarkistettu.  

KIEMET  – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  

Tšekin yritykset 

mailto:kiemet@metla.fi
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1. BIOENERGIA 

Biomac 
 
 Osoite:  Uničov 1009, Uničov, Czech Republic 
 Puhelin: +420 739 638 372 
 Kotisivu:  http://www.biomac.cz 
 Kuvaus: BIOMAC Ing. Černý, s. r. o. perustettiin vuonna 2000. Nykyään yrityksellä on kaksi 

tuotantolinjaa. Ensimmäinen tuotantolinja keskittyy briketti- ja 
pellettiteknologioihin, niiden toimituksiin ja huoltoon. Kyseinen teknologia 
mahdollistaa kostean, suurikokoisen puubiomassan murskaamisen ja kuivaa sen 
haluttuun kuivuuteen. Tämän jälkeen massa painetaan pienemmäksi puristimella 
ja lopuksi vielä pakataan myyntipakkaukseen.  BIOMAC on rakentanut 32 
tuotantoyksikköä, joista jokainen työllistää 6–12 henkilöä. Kukin yksikkö valmistaa 
päivässä noin rekkalastillisen ekopolttoainetta (n. 24 tonnia).  Kaikkien BIOMAC-
yksiköiden tuotantoteho on yli 130 000 tonnia puristettua biomassaa vuodessa. 

    Toinen tuotantolinja keskittyy omaan tuotantoon sekä BIOMAC-teknologioilla 
biomassasta valmistettavan ekologisen polttoaineen myyntiin. Yritys myy puusta 
valmistettavia brikettejä ja pellettejä, lastuja, takkapolttopuuta sekä 
sytytyshaketta ja uutuutena myös grillauksessa käytettäviä brikettejä sekä 
puuhiiltä.  Yrityksen tuotannosta 95 % viedään itävaltalaisille, italialaisille, 
saksalaisille, tanskalaisille ja belgialaisille ketjuille. Oman tuotantonsa lisäksi 
BIOMAC myy ulkomaille muiden tshekkiläisten ja slovakialaisten 
biopolttoainevalmistajien tuotantoa. 

    Biomac työllistää 38 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 17 
miljoonaa dollaria. 

 Sijainti:  Yrityksellä on useita polttoaineen myyntipisteitä eri puolilla Tšekkiä. 
 
 palaa alkuun 
 

2. METSÄTALOUS 
 
Lesy České republiky s.p., Semenářský závod Týniště n. Orlicí 
 
 Osoite:  Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí, Czech Republic 
 Puhelin: +420 956 271 111, +420 724 523 486 
 Faksi:  +420 494 377 079 
 Kotisivu:  http://www.semenarskyzavod.cz 
 Kuvaus: Týniště n.O. -siemenyrityksen toiminta pohjautuu České Budějovicen kaupungin 

60-vuotiseen siementoimintaan. Siemenyritys on suoraan valtioyritys Lesy České 
republikyn ohjauksessa, mutta vuodesta 1971 se on tarjonnut siemenpalveluita 
myös muille metsänomistajille. Yrityksellä on Tšekin maa- ja 
metsätalousministeriön lisenssi uudistamiseen ja metsänistutukseen käyttämällä 
siemeniä. 

    Yrityksellä on kapasiteettia sekä käpyjen säilytykseen että siementen käsittelyyn 
ja säilytykseen.  Käpyvarastossa voidaan varastoida kerrallaan n. 800 tonnia 
käpyjä.  Käpymäärän sääntely on välttämätön ainoastaan suursatojen yhteydessä, 
kuten esim. kymmenvuotisen kuusisadon aikana. Ilmastoidusta varastosta löytyy 
riittävästi tilaa kuorituille siemenille. 

    Lehtipuista yritys keskittyy erityisesti tammen siemeniin sekä näiden 
pitkäaikaissäilytyksen valmisteluihin sekä säilyttämiseen pakastealtaissa.   
Pakastealtaiden säilytyskapasiteetti vastaa n. 80 tonnia tammenterhoja, mikä 
puolestaan vastaa n. 3–4 vuoden siemenvarastoa.  Yritys on laajentanut 

http://www.biomac.cz/
http://www.semenarskyzavod.cz/
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palveluaan myös lehtipuiden ja pensaiden hedelmien käsittelyyn (imeläkirsikka, 
pihlajan eri lajit, orapihlajat, koiranheisi, kanukat jne.). 

    Lesy České republiky s.p. työllistää 3 500 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2011 
oli 644 miljoonaa dollaria. 

 Sijainti:  Týniště n.O. -siemenyritys sijaitsee Tšekin pohjoisosassa. 
 
 
Lesy Beskydy 
 
 Osoite:  Žižkova 965, 739 11 Frýdlant n.O., Czech Republic 
 Puhelin: +420 558 436 834 
 Faksi:  +420 558 436 835 
 Kotisivu:  http://www.lesy-beskydy.cz 
 Kuvaus: Lesy Beskydy perustettiin vuonna 2004 Lesy Šilheřovice, s.r.o. -yrityksen 

yhtiökokouksessa. Kyseinen yritys on metsänhoito- ja sahateollisuusyritys, joka 
tarjoaa laajoja metsänhoitoon ja metsästykseen liittyviä palveluita Morava-
Sleesian ja Zlínin maakunnissa.  
  Yrityksen toiminta keskittyy metsänhoitopalveluiden tuottamiseen Tšekin 
metsistä vastaavalle Lesy České republikylle sekä muille metsänomistajille 
Moravan-Sleesian Beskydy-vuoriston alueella, Hostýnen-Vsetínin ja Ala-Beskiidien 
ylängöllä.   
  Lesy Beskydy toimittaa puiden taimia istutukseen, toteuttaa metsänhoitotöitä, 
metsänhakkuita, puunajoa, -käsittelyä, sekä kuljetuksia. Yritys myös ostaa ja myy 
puuta. Metsästyspalveluihin kuuluu erityisesti Šilheřovicen fasaanitarha, joka 
perustettiin vuonna 1852.  
  Lesy Beskydy yrityksen palveluksessa on 15 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 
2011 noin 33 miljoonaa dollaria. 

 
 
Kloboucká lesní s.r.o. 
 
 Osoite:  Pilařská 321, 763 31 Brumov-Bylnice, Czech Republic 
 Puhelin: +420 577 320 134 
 Faksi:  +420 577 320 134 
 Kotisivu:  http://www.klobouckalesni.cz 
 Kuvaus: Kloboucká Lesní s.r.o. on toiminut Tšekin markkinoilla jo vuodesta 1998. Yritys 

tarjoaa palveluita metsäteollisuudelle: metsänhoitoa, hakkuita sekä puunkuljetus 
ja -jalostuspalveluja. Yritys työllistää tällä hetkellä 178 työntekijää.  Se toimii 
Tšekin alueen lisäksi myös ulkomailla niin metsänhoidon, hakkuun kuin 
kuljetustoiminnan osalta. 

    Kloboucká Lesní s.r.o.:n liikevaihto oli vuonna 2011 noin 86 miljoonaa dollaria. 
 Sijainti:  Yritys sijaitsee Tšekin itäosassa, lähellä Slovakian rajaa. 
 
 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 
 Osoite:  Pod Juliskou 5, Praha 6, PSČ 160 64, Czech Republic 
 Puhelin: +420 220 405 121, +420 220 405 167 
 Faksi:  +420 224 310 921 
 Kotisivu:  http://www.vls.cz/ 
 Kuvaus: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS) on valtionyritys, joka hallinnoi Tšekin 

puolustusvoimien harjoitusalueita.  Yrityksen juuret juontavat Itävalta-Unkarin 
aikoihin, vuoteen 1905, jolloin Keski-Tšekin Milovicen alueelle perustettiin 
armeijan harjoitusalue.  

http://www.lesy-beskydy.cz/
http://www.klobouckalesni.cz/
http://www.vls.cz/
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  Toiminnan keskiössä on valtion omaisuuden hallinnoiminen Tšekin 
puolustusministeriön alaisuudessa. Yrityksen vastuualueita ovat metsät, 
maanviljelyyn käytettävä maa, puunjalostus ja muut puunjalostukseen liittyvät 
palvelut:   
– ekologisen ja biologisen tasapainon säilyttäminen sekä uudelleenistutustyö 

maanpuolustukselle keskeisillä alueilla 
– sotilasalueiden lävitse virtaavien pienvesistöjen puhtaudesta huolehtiminen  
– rakennusmateriaalin ja -palveluiden toimitus, erityisesti rakennusten ja 

laitosten korjaus, huolto- ja ylläpitotyöt 
– sotilasalueiden kiinteistöjen sekä väylien huolto- ja korjaustyöt  
– Tšekin asevoimien sotilaallisten alueiden kulunvalvonta, turvallisuus ja suojelu 
  Vojenské lesy a statky ČR, s.p.’llä on 2 750 työntekijää ja sen liikevaihto oli 
vuonna 2011 noin 98 milj. USD. 

 
 
LESS a.s. 
 
 Osoite:   Bohdaneč 136, PSC 28525,  Ostrov 3, post office in Zbraslavice 28521, Czech 

Republic 
 Puhelin: +420 322 318 040 
 Faksi:  +420 327 311 775 
 Kotisivu:  http://www.less.cz 
 Kuvaus: Yhtiön palvelutarjonta kattaa metsänhoidon, puukaupan, kuljetuksen, puutavaran 

sekä jalosteiden valmistamisen puuteollisuuden tarpeisiin, biomassan 
valmistuksen. Yritys toimii kaikissa Tšekin maakunnissa, mutta myös Slovakiassa, 
Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Venäjällä ja Ukrainassa ja sen pitkän aikavälin 
tavoitteena on kasvaa merkittäväksi eurooppalaiseksi yritykseksi, joka tarjoaa 
metsänomistajille kattavia ja edullisia metsänhoitopalveluita. Less-yhtiön 
tarjoamia palveluita: 
– Kasvatus ja taimien hoito: metsä-, energia- sekä koristepuiden taimien 

kasvatus ja myynti, maanmuokkaus, metsänistutus, istutusten suojelu (suoja-
verkot, rikkakasvien kemiallinen torjunta, tuholaistentorjunta, mekaaninen 
torjunta), puiden suojelu kaikkia puutuholaisia vastaan, leikkuut, oksien 
harvennustyöt jne. 

– Puunkorjuu: puunkorjuutyöt sekä tulli- että tullivapailla alueilla, sekä 
satunnaisia puunkorjuutöitä metsäkatastrofien yhteydessä, puunajoa jne.   

– Puutavaran kuljetus, käsittely ja kauppa 
– Puutuoteteollisuus: sahatavaran ja puujalosteiden, liimapalkkien, puulautojen 

yms. Valmistusta 
– Biomassan hyödyntäminen sähkön ja lämmöntuotannossa  
– Puuhiilen sekä metsä- ja puutarhatekniikan myynti  
– Metsänmuokkaus ja -arvioinnit. 
Yritys on toiminut vuodesta 2004 holdingyhtiönä. Emoyhtiönä toimivan LESS a.s. 
tehtävänä on toimia yhtiöiden sisäisten hallintopalveluiden tarjoajana.  
Varsinaisesta yritystoiminnasta vastaavat yksittäiset holdingyritykset: Less & 
forest s.r.o., Less & timber s.r.o., Zelená bohdaneč s.r.o., Less & biomass, Less & 
co, s.r.o. a.s., Khl-eko, a.s., Less & energy s.r.o,  Příroda, s.r.o. Holdingyritykset 
toimivat kaikissa Tšekin, Määrin ja Sleesian maakunnissa ja lisäksi Slovakiassa, 
Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Venäjällä ja Ukrainassa.   
  LESS & FOREST s.r.o. -yritys perustettiin vuonna 2003, kun taas LESS a.s. on 
toiminut kyseisellä alalla vuodesta 1992 lähtien.  Yritys palvelee metsänomistajia 
niin Tšekin alueella kuin ulkomaillakin (valtio, kunnat ja kaupungit, yksityinen 
sektori). Yritys toteuttaa metsänomistajan kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta 
alueellisia metsänhoitoon liittyviä toimenpiteitä (maanmuokkaus istutusta varten, 

http://www.less.cz/
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taimien istutus, metsänsuojelutyöt, metsänharvennukset jne.) sekä hakkuita 
(hakkuut, ajot, käsittely jne.). 
  Yrityksellä on käytettävissään erityyppisiä harvestereita sekä kuljetuskalustoa, 
jotka soveltuvat erilaisiin hakkuisiin, ajoihin ja lajitteluun. LESS-yhtiössä käytetään 
John Deeren, Valmetin ja Neusonin koneita.  Harvesterihakkuita on toteutettu 
Venäjällä, Romaniassa, Puolassa, Slovakiassa, Itävallassa ja Saksassa. Yrityksellä on 
myös kokemusta juonnosta hankalapääsyisillä alueilla köysiratojen avulla. 
  LESS & TIMBER s.r.o. perustettiin vuonna 2003 ja se toimii LESS a.s.:n 100-
prosenttisesti omistamana tytäryhtiönä. Tällä hetkellä yritys on yksi Euroopan 
merkittävimpiä raakapuun jalostajia ja se työllistää liki 550 työntekijää. Yrityksen 
liiketoiminta koostuu etupäässä havupuiden, erityisesti kuusen, jalostuksesta.  
Männyn ja lehtikuusen sekä lehtipuiden jalostuksen merkitys on myös kasvussa.  
  LESS & TIMBER s.r.o. -yrityksellä on 3 sahaa (Čáslav, Bohdaneč a Dlouhá Ves), 
joiden vuosikapasiteetti on 420 000 m³. Tämän lisäksi yrityksellä on kaksi tehdasta 
liimapalkkien ja huonekalujen osien valmistusta varten. Niiden vuotuinen 
tuotantokapasiteetti on 40 000 m³.  Holzwerk Hemau GmbH (HWH) Saksassa 
keskittyy männyn jalostukseen ja puunjalostustehdas (ZZD) Klášterec nad 
Orlicessa puolestaan valmistaa kuusesta massiivipalkkeja sekä "sandwich-
tyyppisiä" Eurodeck-erityisliimapalkkeja.  
  LESS & ENERGY s.r.o.  on erikoistunut sähkön ja lämpöenergian tuottamiseen 
uusiutuvista energialähteistä.  Yritys käynnisti vuonna 2009 Čáslavissa 
puubiomassaa polttoaineena käyttävän sähkövoimalan. Generaattoreiden 
suorituskyky on 5,5 MW, ja lämmön enimmäistuotantokyky on 10 MW. Yrityksen 
palveluihin kuuluvat myös puuhiilen, brikettien sekä polttoaineeksi käytettävien 
halkojen valmistus ja myynti. 

 
 palaa alkuun 
 

3. PUUTUOTTEET 
 
Kronospan 
 
 Osoite:  Na Hranici 6, 587 04 Jihlava, Czech Republic 
 Puhelin:  +420 567 124 204 
 Faksi:  +420 567 124 132 
 Kotisivu:  http://www.kronospan.cz 
 Kuvaus: Kronospan Jihlava on puutuotteiden valmistaja. Puunkäsittelyperinteet ulottuvat 

Jihlavassa vuoteen 1883, jolloin Julius Schindler perusti sahan nykyisen tehtaan 
paikalle. Vuonna 1957 aloitettiin lastulevyn tuotanto ja tehdas oli ensimmäisiä ko. 
materiaalin valmistajia Euroopassa. Tšekkoslovakian suurin lastulevyn 
kokoamislinja perustettiin Vuonna 1978 Jihlavaan. Tämä tuotanto oli alkuna, kun 
yhteistyö Kronospan-ryhmän kanssa alkoi vuonna 1994. Nykyisin Jihlavan tehdas 
tuottaa lastulevyjä, jotka on edelleen jalostettu melamiinipäällysteisiksi 
lastulevyiksi ja pöytälevyiksi.   

    Puuraaka-aine ostetaan yli 600 puunmyyjältä eri puolilta Tšekkiä. 
    Kun vuonna 2005 OSB Superfinish ECO-tuotanto aloitettiin, Kronospan 

Jihlavasta tuli ainoa kotimainen OSB-levyjen valmistaja. Tuotevalikoimaa on 
kehitetty myös matalaenergia- ja passiivitalojen rakentamisen tarpeisiin. 
Tuotantoa on laajennettu käsittämään myös puupohjaiset melamiinipinnoitteiset 
MDF-levyt, HDF-levyt ja joukon muita tuotteita esim. huonekaluteollisuuden 
tarpeisiin. 

    Vuonna 2010 yrityksessä oli n. 375 työntekijää ja sen liikevaihto oli 294 
miljoonaa dollaria. 

 Sijainti:  Yritys sijaitsee maan keskiosassa, noin 130 km kaakkoon Prahasta. 

http://www.kronospan.cz/
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DDL – Dřevozpracující Družtsvo 
 
 Osoite:  Lukavec čp.9, 394 26 Lukavec 
 Puhelin:  +420 565 411 111 
 Faksi:  +420 565 445 251 
 Kotisivu:  http://www.ddl.cz 
 Kuvaus:   DDL on tärkeä puutavaran sekä puupohjaisten levyjen valmistaja, mistä sillä on 

yli 50 vuoden kokemus. Yritys on erikoistunut huonekalujen osien valmistukseen 
raaka-aineena pääasiassa lastulevyt sekä MDF levyt. Huonekalujen osat ja 
komponentit valmistetaan laminoiduista tai viilutetuista DTD- tai MDF-levyistä. 
Yrityksen kapasiteetti on 3 miljoonaa m² huonekalujen osia vuodessa. 

    Yrityksellä on noin 750 työntekijää ja vuonna 2011 sen liikevaihto oli 70 
miljoonaa euroa. 

 Ulkomaankauppa: DDL vie noin 60 % tuotannostaan yli 20 Euroopan maahan. 
 Sijainti:   Yritys sijaitsee Tšekin keskiosassa. 
 
 
Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o. 
 
 Osoite:  Krivenice 1, 277 03 Horní Pocaply 
 Puhelin:  +420 315 630700 
 Faksi:  +420 315 630730 
 Kotisivu:  http://www.danzer.cz 
 Kuvaus: Danzer Bohemia on vuonna 1998 aloittanut täyden palvelun vanerin valmistaja. 

Tuotevalikoima vaihtelee standardi tuotteista erikoistuotteisiin. Yrityksellä on 
varastossaan laaja valikoima, keskimäärin 100 erilaista eurooppalaisia, 
pohjoisamerikkalaisia ja afrikkalaisia puulajia: pyökki, tammi, saarni, kirsikka, 
wenge ja zebrano. Standardipaksuuksien lisäksi Danzer Bohemia valmistaa vaneria 
myös erikoispaksuuksia. Yritys tuottaa noin 4 miljoonaa m² vaneria vuodessa. 

    Yrityksen 480 työntekijää työskentelevät kolmessa vuorossa. Liikevaihto oli 
vuonna 2010 noin 51 miljoonaa dollaria. 

 Investoinnit: Danzer Bohemian tuotantolaitokset on rakennettu vuonna 2001. Yrityksellä on 
kahdeksan tuotantolinjaa: viisi leikkauslinjaa, kaksi kuorintalinjaa ja yksi tukkirulla. 

 Ulkomaankauppa: Yritys vie vaneria lähinnä Keski- ja Itä-Eurooppaan, erityisesti Tšekkiin, Slovakiaan, 
Unkariin ja Puolaan. Sen tuotteita käytetään huonekaluteollisuuden prosesseissa 
sekä puusepänteollisuudessa.   

 Sijainti:  Yritys sijaitsee noin 50 km Prahasta pohjoiseen. 
 
 
Mayr-Melnhof Holz Paskov 
 
 Osoite:  73943 Staříč 544, Czech Republic 
 Puhelin:  +420 558 452 000 
 Faksi:  +420 558 452 100 
 Kotisivu:  http://www.mm-holz.com 
 Kuvaus: Mayr-Melnhof Holz Paskov on Tšekin suurin saha. Se aloitti toimintansa vuonna 

2004. Lähistöllä sijaitsee sellutehdas Biocel Paskov, minne sahan sivutuotteet 
kuljetetaan hihnakuljettimella.  Osa sivutuotteista kuten höyläyslastut 
valmistetaan pelleteiksi Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o.-tehtaalla, joka on 
Mayr-Melnhof Holz Paskovin (50%) ja Bio Pellets Beteiligungs GmbH:n 
yhteisyritys. Puun kuivaukseen ja höyläykseen tarvittava energia tuotetaan 
yrityksen omalla jätteidenpolttolaitoksella. 

    Paikallinen hankintayritys WOOD Paskov vastaa tukkien hankinnasta. 

http://www.ddl.cz/
http://www.danzer.cz/
http://www.mm-holz.com/
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    Vuonna 2010 yrityksellä oli 225 työntekijää ja sen liikevaihto oli 155 miljoonaa 
dollaria. 

 Ulkomaankauppa: Tärkeimmät vientimaat kuusisahatavaralle ovat Länsi-Euroopan maat ja Japani. 
 Sijainti:  Saha sijaitsee maan koillisosassa. 
 
 
Jilos Horka s.r.o. 
 
 Osoite:  512 34 Horka u Staré Paky 31, Czech Republic 
 Puhelin:  +420 481 595 560 
 Faksi:  +420 481 595 269 
 Kotisivu:  http://www.jilos.cz 
 Kuvaus: Jilos Horka, joka on perustettu vuonna 1999, valmistaa laivauskontteja ja 

kuljetusalustoja. Yritys valmistaa myös brikettejä ja pellettejä. 
    Yrityksessä on noin 150 työntekijää ja sen liikevaihto oli 30 miljoonaa dollaria 

vuonna 2010. 
 Investoinnit: Yritys on investoinut pyöreän puun käsittely-yksikköön sekä sahauslinjaan vuonna 

2002. Sen jälkeen se on ostanut kolme kuivausyksikköä sekä uuden 
kuljetusalustalinjan. Varastojen rakentaminen saatiin päätökseen vuonna 2006. 
Samana vuonna otettiin käyttöön Mühlbock kuivaamo sekä 1 MW:n höyrykattila. 
Aivan viime aikoina on panostettu myös uudenaikaiseen sahausteknologiaan.   

 Sijainti:  Pääkonttori on Horkan kylässä lähellä Stará Pakaa. 
 
 
Ploma a.s. 
 
 Osoite:  Velkomoravská 79, 695 31 Hodonín, Czech Republic 
 Puhelin: +420 518 717 801  
 Kotisivu:  http://www.ploma.cz 
 Kuvaus: PLOMA, a.s.:n tuotanto, joka keskittyy laajapintaisten puumateriaalien 

valmistukseen, alkoi vuonna 2002.  PLOMA on tällä hetkellä Tšekin suurin vanerin 
ja rimalevyjen valmistaja. Yritys lukeutuu Keski- ja Itä-Euroopan suurimpien 
pyökkivanerin valmistajien joukkoon. Asiakkaita ovat huonekaluteollisuus, kodin 
tarvike- ja sisustusteollisuus, autoteollisuus, konepajateollisuus, 
rakennusteollisuus, valimot, pakkausteollisuus sekä parketinvalmistajat. 

    PLOMA Slovakia -myymälä Zvolenin kaupungissa on yhtiön omistama tytäryhtiö, 
joka vastaa PLOMA:n tuotteiden tukku- ja vähittäismyynnistä Slovakiassa. 

    Ploma a.s.:llä on palveluksessaan 750 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 
2011 noin 45 miljoonaa dollaria. 

 Tuotteet: Vaneri, rimalevyt, rimalevyn keskiosat, viilu. 
 Ulkomaankauppa: Valtaosa tuotannosta suuntautuu Euroopan markkinoille. 
 Sijainti:   
 
 
LST a.s. 
 
 Osoite:  Trhanov 48, 345 33 Trhanov, Czech Republic 
 Puhelin: +420 379 792 511  
 Faksi:  +420 379 794 364 
 Kotisivu:  http://www.lst.cz 
 Kuvaus: Yrityksen pääliiketoimintana on metsänhoitopalvelujen tarjoaminen, sahatavaran 

valmistaminen, puutavaran kuljetus sekä tammilautojen valmistus. Metsänhoito- 
ja hakkuupalvelut tuottavat noin 55 % yrityksen liikevaihdosta. Sormijatkettujen 
lankkujen tuotannon arvo on noin 22 % liikevaihdosta. Pyökkilankut kuivataan 
nykyaikaisissa kuivaamoissa. 

http://www.jilos.cz/
http://www.ploma.cz/
http://www.lst.cz/
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  Toinen tärkeä tuotantosuunta on sahatavaratuotanto edustaen noin 23 
prosenttia liikevaihdosta. Hostounin paikkakunnalla sijaitseva nykyaikaista 
teknologiaa edustava vannesaha pystyy käsittelemään kaikkea havu- ja 
lehtipuusahatavaraa aina 5 m:n pituuteen asti. Omien hakkuiden ja ostetun puun 
vuosittainen yhteismäärä on noin 200 000 m³. Puunhankinta tapahtuu keskitetysti 
yhtiön Trhanovin pääkonttorista käsin.  Osa liiketoiminnasta on siirretty 
maakuntiin ja näiden toiminnasta vastaa DIVIZE JIH-aluekonttori (Český Rudolec). 
  LST:llä on noin 375 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2011 noin 81 
miljoonaa dollaria. 

 Sijainti:  Yritys sijaitsee Tšekin länsiosassa, lähellä Saksan rajaa. 
 
 
Stora Enso Wood Products 
 
Stora Enso Wood Products  Ždírec s.r.o. 
 Osoite: Nádražní 66, CZ-582 63 Ždírec n.D. 
 Puhelin:  +420 569 776 611 
 Faksi: +420 569 776 690 
 
Stora Enso Wood Products  Planá s.r.o. 
 Osoite: Tachovská  824, CZ-348 15 Planá 
 Puhelin: +420 374 707 700 
 Faksi: +420 374 707 790 
 

 Kuvaus: Stora Enso Wood Products on puualan yritys, joka tarjoaa asiakaslähtöisiä 
palveluita puutuoteteollisuudelle. Stora Enso Wood Productsin tuotteet: 
sahatavara, laudat, rimat, liimapalkit, liimapuu, lämpöpuu, komponentit.  
 Stora Enso Wood Productsin palveluksessa työskentelee 375 työntekijää ja sen 
liikevaihto v. 2011 oli 177 miljoonaa dollaria. 

 Sijainti: Tuotantolaitokset sijaitsevat maan keski- ja länsiosassa. 
 
 palaa alkuun 
 

4. SELLUN JA PAPERIN TUOTANTO 
 
MONDI Czech Republic Sales Office 
 
 Osoite:  Litoměřická 272, 411 08 Štětí, Czech Republic 
 Puhelin: +420 725 812 566  
 Faksi:  +420 416 802 071 
 Kotisivu:  http://www.papirove-pytle.cz 
 Kuvaus: Mondi Corrugated Packaging is Euroopan johtava aaltopahvin valmistaja. Yhtiön 

tuotanto on keskittynyt Keski- ja Itä-Eurooppaan, missä se valmistaa innovatiivisia 
ja älykkäitä pakkausratkaisuja eri teollisuuden aloille mukaan lukien elintarvikkeet, 
kulutustavarat ja autosektori. Tuotevalikoima käsittää hetivalmiit ja järeät 
pakkaukset, suuret laatikot, kaukalot ja RFID-aaltopahvilaatikot. 

 
Mondi Štětí a.s: 
 Osoite: Litoměřická 272, 411 08 Štětí, Czech Republic 
 Puhelin:  +420 416 802 603, +420 416 801 111 
 Faksi: +420 416 802 233, +420 416 802 599 
 Kuvaus: Mondi Štětí a.s. on Euroopan merkittävimpiä kuljetuspahvin, markkinasellun ja 

korkealaatuisen säkkivoimapaperin ja voimapaperin valmistajia. Sellun tuotanto 
alkoi samalla tontilla jo vuonna 1949 nimellä “Sepap”. 

http://www.papirove-pytle.cz/
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  Työntekijöitä yrityksellä on n. 750 ja liikevaihto vuonna 2010 oli 463 miljoonaa 
dollaria. 

  Sijainti:  Mondi Štětí a.s. sijaitsee Elbe-joen rannalla, noin 40 km Prahasta. 
 Investoinnit:  Toteutettujen investointien ansiosta Mondi Štětí a.s. tuottaa nykyisin yli 500 000 

tonnia sellua, paperia ja kartonkia 
 Ulkomaankaupa:  Yritys myy sellua, paperia ja kartonkia kaikkiin maanosiin 
 
Mondi Bags Štĕtí a.s. 
 Osoite: Jana Podubecka, Litomĕřická 272, 411 08 Štĕtí, Czech Republic 
 Puhelin: +420 416 802950 
 Faksi:  +420 416 802071 
 Kuvaus: Mondi Bags Steti a.s. perustettiin vuonna 1957 ja se siirtyi Mondille vuonna 2001. 

Yli 70 % tuotannosta suuntautuu rakennusmateriaalimarkkinoille.  
 Sijainti:   The Mondi Bags Stetin tuotanto sijaitsee Mondi paperitehtaan tontilla lähellä 

Prahaa. 
 
Mondi Coating Štĕtí a.s. 
 Osoite: Litomĕřická 272, 411 08 Štĕtí, Czech Republic 
 Puhelin:  +420 416 802643 
 Faksi:  +420 416 802007 
 Kuvaus: Mondi Coating Štĕtí valmistaa pinnoitettuja suojaavia materiaaleja isolle joukolle 

teollisuudenaloja. Sen päätuotteita ovat päällystetyt teollisuustuotteet, jotka 
tarjoavat paperinjalostusteollisuudelle paperirullan päällysteitä, papeririisin 
päällysteitä, CCM-päällysteitä, kartongin päällystyspaperia sekä päällystettyä 
säkkipaperia. 

 
Mondi Uncoated Fine Paper Czech Republic s.r.o. 
 Osoite: Chlumčanského 5,  180 21, Prague 8, Czech Republic 
 Puhelin:  +420 2 66 790 124 
 Faksi:  +420 2 66 790 145 
 Sijainti:  Mondi Uncoated Fine Paper Czech Republic s.r.o.:n toimisto sijaitsee Prahassa.    
 
 
Ontex 
 
 Osoite:  Vesecko, 51101 Turnov, Czech Republic 
 Puhelin: +420 481 319 600 
 Faksi:  +420 481 323 320 
 Kotisivu:  http://www.ontex.cz 
 Kuvaus: Ontex on Euroopan markkinoiden johtavia hygieniatarvikkeiden valmistajia. Ontex 

valmistaa laajan valikoiman vauvojen ja naisten hygieniatarvikkeita. Kaikki Ontexin 
tuotteet valmistetaan sekä oman brändin että private label -merkin alla. 
Pääkonttori sijaitsee Belgiassa. Ontex toimii 12 tuotantolaitoksessa kahdeksassa 
maassa ja sillä on myyntikonttoreita 11 maassa. 

    Vuonna 2010 Ontexilla oli Tšekissä 750 työntekijää ja yrityksen liikevaihto oli 
noin 252 miljoonaa dollaria. 

 Sijainti:  Yritys sijaitsee Tšekin pohjoisosassa. 
 
 
Biocell Paskov 
 
 Osoite:  Zahradni 762, 739 21 Paskov, Czech Repubilc 
 Puhelin: +420 558 46 1111 
 Faksi:  +420 558 46 1113 
 Kotisivu:  http://www.biocel.cz 

http://www.ontex.cz/
http://www.biocel.cz/
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 Kuvaus: Paskovissa sellun tuotantoa on ollut 1800-luvun lopulta lähtien. Biocel Paskov a.s. 
on ollut Lenzing Groupin jäsenyritys vuodesta 2010. Lenzing Group on johtava 
sellukuidun valmistaja.  
  Yrityksen merkkituote on valkaistu magnesium-biosulfiittisellu, jota myydään 
tuotenimellä VIAN-PASKOV. Biocel Pasov a.s. on sulfiittisellun johtava valmistaja 
Euroopassa 280 000 tonnin kapasiteetillaan. Sellua käytetään hygieniapaperien, 
elintarvikepakkausten ja graafisten paperien valmistukseen. Yritys käyttää raaka-
aineena erityisesti kotimaista kuusta, mutta puuta myös tuodaan Slovakiasta, 
Puolasta ja Valko-Venäjältä. Tuontiraaka-aineen osuus on noin 40 prosenttia. 
  Biocel Paskovilla on noin 390 työntekijää ja yrityksen liikevaihto oli noin 163 
miljoonaa euroa vuonna 2011. 

 Ulkomaankauppa: Yli 90 % tuotannosta viedään ulkomaille, erityisesti EU-maihin. 
 Sijainti:  Biocell Paskov sijaitsee Paskovissa Tšekin itäosassa Määrin alueella. 
 
 
Pilous s.r.o. 
 
 Osoite:  Loučeň 28, 289 37 Loučeň, Czech Republic 
 Puhelin: +420 325 535 100 
 Faksi:  +420 325 535 199 
 Kotisivu:  http://www.pilous-packaging.com 
 Kuvaus: PILOUS s.r.o. on ollut pakkausmarkkinoilla vuodesta 1993. Yritys keskittyy 

etupäässä koneteollisuuden pakkausratkaisuihin. Pilous on myynyt tuotteitaan ja 
palvelujaan Tšekin ulkopuolelle jo vuosien ajan. Pilous kehittää, valmistaa ja 
tuottaa pakkausjärjestelmiä ja pakkauksia puusta ja kartongista. 

    Yrityksellä on noin 300 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2011 noin 58 
miljoonaa dollaria. 

 
 
Model Obaly 
 
 Osoite:  Těšinská 2675/102, 746 01 Opava, Czech Republic 
 Puhelin:  +420 553 686 111 
 Faksi:  +420 553 686 600 
 Kotisivu: http://www.modelgroup.com 
 Kuvaus: Yritys valmistaa taivekartonkikoteloita sekä aaltopahvipakkauksia. Sen 

tuotantokapasiteetti on 24 000 tonnia/vuosi. Yrityksen tuotteet myydään 
pääasiassa Tšekin, Slovakian ja Puolan markkinoille. 

 
 palaa alkuun 

http://www.pilous-packaging.com/
http://www.modelgroup.com/
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