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Toimitusjohtajalta
Tervehdys,
Edessäsi on Vaara-konsernin historian
ensimmäinen vastuullisuusraportti.
Toiminnan kasvaessa koemme tärkeäksi,
että keskeisillä sidosryhmillä ja kuntalaisilla
on oikea-aikainen ja realistinen kuva meidän
liiketoiminnasta. Toivonkin, että tämä
raportti auttaa sinua hahmottamaan meidän
toimintaamme yhä paremmin.
Arvomme ovat elinvoimainen ja vastuullinen,
luotettava sekä yhdessä menestyvä Vaarakonserni. Tämä raportti osaltaan vahvistaa
meidän arvojen toteutumista käytännössä.
Antoisia lukuhetkiä!
Jukka Vaara
Toimitusjohtaja

Vaara-konserni
lyhyesti
Vaara-konserni on lappilainen perheyritys,
joka noin 40 miljoonan liikevaihdollaan
työllistää suoraan lähes 100 henkilöä Tervolan
Puupuistossa sekä välillisesti lähialueilla 250
henkilöä. Veljekset Vaara Oy, Vaaran Metsä
Oy ja Vaaran Palkki Oy muodostavat kasvavan
ja kehittyvän yrityskonsernin, joka hallitsee
koko puunjalostusketjun metsästä hirsiksi ja
maalatuiksi ulkoverhoustuotteiksi.
Konserni palvelee asiakkaitaan
maailmanlaajuisesti Suomessa, Ruotsissa,
Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Egyptissä,
Algeriassa, Espanjassa, Kreikassa ja Kiinassa.
Rohkeuden ja uusiutumiskyvyn ohella lähes
100-vuotisen historian ja kolmen sukupolven
yli on perintönä kulkeutunut yksi ohjenuora,
sahurin tinkimätön työmoraali. Neljännen
sukupolven astuessa ohjaksiin sama
isoisosisältä saatu ohje kuuluu edelleen:
”Pitäkää terä kunnossa ja sahatkaa ihmisten
puut hyvin ja rehellisesti, niin säilyy hyvä
maine.”

KONSERNI & ARVOT

Kasvua ja kehitystä

Vaara-konserni
Veljekset Vaara Oy (perustettu 1981)
Jalostetut puutuotteet ja sahatavara
Vaaran Palkki Oy (2019)
Painumattomat hirsiaihiot ja
liimapuutuotteet
Vaaran Metsä Oy (2017)
Metsäkauppa ja metsänhoitopalvelut
Liikevaihto 2020:
29,7 milj. €
Työntekijöitä:
90 (10/2021)
Tuotantokapasiteetti:
120 000 m3 valmista sahatavaraa
(10/22)
Suoraa vientiä 14 maahan
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KONSERNI & ARVOT

Juuremme ovat syvällä pohjoisen maaperässä, ja uskomme
kestävästi hoidettujen metsien olevan lähtökohta
laadukkaisiin puutuotteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi
huolehdimme arvokkaasta raaka-aineesta jo taimesta alkaen.
Tarjoamme laatua ja kustannustehokkuutta metsänkorjuun,
sahauksen ja jatkojalostuksen kokonaisoptimoinnilla.
Kehitämme koko ajan palveluamme ja tarjontaamme, jotta
voimme mahdollistaa jokaiselle vaivattoman rakennusja remonttiprojektin. Olemme tyytyväisiä, kun näemme
tuotteidemme suojaavan koteja tuulelta, auringolta, sateelta
ja pakkaselta. Siihen pohjoisen puu sopii mitä parhaiten.
Kehitymme ja kasvamme kohti parempia tuloksia yhdessä
oman henkilöstömme ja sidosryhmiemme kanssa luonnon
ehdoilla.
Vastuullisesti hoidetuissa metsissä on elinvoimaa ja aiommekin
olla halutuin ulkoverhoustuotteiden ja hirsiaihioiden
toimittaja sekä pitkäaikainen kumppani sidosryhmillemme.
Siksi pidämme tuotteidemme laadun korkealla, toimitamme
ne ajallaan ja uusiudumme kestävällä tavalla kuten raakaaineemmekin.
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Arvot näyttävät
suunnan
Elinvoimainen ja vastuullinen
Tutkimme koko ajan parempia tapoja
jalostaa ja optimoida puun käyttöä
laadukkaasti ja kestävästi. Uusiudumme
jatkuvasti ja huolehdimme omasta
hyvinvoinnistamme osana yrityksen
kasvua ja kehitystä.
Luotettava
Haluamme helpottaa asiakkaidemme
elämää. Toimitamme lupaamamme
tuotteet ja palvelut aina oikeaan aikaan
ja parhaalla mahdollisella laadulla.
Yhdessä menestyvä
Autamme asiakkaitamme menestymään
palvelemalla heitä paremmin kuin
muut. Tämä takaa meille kannattavan ja
vakaan liiketoiminnan sekä mahdollistaa
omalle henkilöstölle kasvun ja
kehityksen.

YMPÄRISTÖ & ENERGIA

Vastuullinen tulevaisuus
rakennetaan tänään
Tuotteidemme korkealaatuinen raaka-aine tulee pohjoisen vastuullisesti
kasvatetuista metsistä. Pohjoinen puu on erinomainen materiaali, sillä
sen tiukkasyinen ja pienioksainen rakenne mahdollistaa kestävät sekä
ekologiset puutuotteet.
Etsimme ratkaisuja entistä vastuullisempiin puutuotteisiin. Vaaran
vastuullisten tuotteiden takeena ovat PEFC- sekä FSC-sertiﬁkaatit.
Metsäsertiﬁkaattien myötä noudatamme toiminnassamme ympäristön,
ihmiset ja talouden tasapainoisesti huomioon ottavia kestävyyden
periaatteita. Sertiﬁkaatit takaavat asiakkaillemme, että hankkimamme
puuraaka-aineen alkuperä on tiedossa ja se on peräisin kestävästi
hoidetuista metsistä. Suurin osa tehtaallemme tulevasta puuraakaaineista saadaan metsäyhtiömme Vaaran Metsän asiakkailta eteläisen
Lapin alueelta, minkä johdosta raaka-aineen kuljetusmatkat jalostukseen
ovat lyhyet.
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70

KM

KESKIM. PUUN
KULJETUSMATKA

80 %
SERTIFIOIDUISTA
METSISTÄ

YMPÄRISTÖ & ENERGIA

Tuotantolaitoksemme energian käytössä pyrimme entistä
parempaan tehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämiseen. Tällä hetkellä hyödynnämme tuotannon
sivutuotteena tulevan purun sekä puun kuoret tehtaan
energianlähteenä. Tehtaamme on omavarainen
lämpöenergian suhteen. Myymme osan energiasta
pelletintuotantolaitoksille ja muiden lämpölaitosten
energiantuotantoon.

Käytämme sähköenergiaa

7 GWh/vuosi
Tuotamme lämpöenergiaa

20 GWh/vuosi
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VAARA TYÖNANTAJANA

Vaara-konserni on
vastuullinen työnantaja
Kehitymme ja kasvamme kohti parempia tuloksia yhdessä oman
henkilöstömme kanssa, joiden jaksaminen, hyvinvointi sekä
työturvallisuus on meille tärkeää. Työyhteisömme koostuu tällä
hetkellä 90 työntekijästä (10/2021). Konsernin kasvaessa haemme
säännöllisesti uusia osaajia palvelukseemme.
Pystymme tarjoamaan monipuolisia ja mielenkiintoisia
työtehtäviä kehittyvässä yrityskonsernissa aina sahatyöntekijästä
metsäasiantuntijaan. Työntekijöillämme on halutessaan erinomainen
tilaisuus edetä työurallaan ja kehittää omaa osaamistaan, mikä
mahdollistaa pitkän uran Vaara-konsernissa erilaisissa työtehtävissä.
Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista kannustamalla sekä
tukemalla liikuntaharrastamista sekä muuta työkykyä edistävää
toimintaa.
Kuten arvoihimme kuuluu, haluamme menestyä yhdessä. 40 vuoden
historia perheyrityksenä takaa sen, että konsernissa vallitsee
yhdessä tekemisen-henki, tasa-arvo sekä hyvä ilmapiiri. Jokainen
työntekijä on meillä yhtä arvokas ja pyrimme pitämään hierarkiatasot
mahdollisimman matalina. Meillä ei hyväksytä syrjintää eikä
kiusaamista millään tasolla.
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Vuoden 2020 lopussa

73
TYÖNTEKIJÄÄ

10 V
TYÖSUHTEEN
KESKIM. KESTO

40 V
KESKI-IKÄ

18 %
NAISTEN OSUUS

VAARA TYÖNANTAJANA

Työntekijöidemme turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.
Olemme sitoutuneet vähentämään työtapaturmien määrää
ja niistä johtuvia sairauspoissaoloja. Yksi tärkeä tekijä on
yrityskulttuurin kehittäminen, jotta työskentelytavat ovat
mahdollisimman turvallisia. Lisäksi uudet ja modernit
työskentelyolosuhteet mahdollistavat kehityksen kohti
tapaturmavapaata Vaara-konsernia.

Vuonna 2020

6,8 PV

SAIRAUSPOISSAOLOT/

TYÖNTEKIJÄ

3
TYÖTAPATURMAT

73

TAPATURMATAAJUUS
(LTAF)*
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4,1 %

SAIRAUSPOISSAOLO-%

1,73 PV

TYÖTAPATURMISTA JOHT.
POISSAOLOT/TYÖNTEKIJÄ

* Yli 1 pv poissaoloon johtaneet
tapaturmat / milj. työtuntia

ALUETALOUDELLISET
VAIKUTUKSET

Merkittävä alueellinen
toimija
Vaara-konsernin taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys
Tervolan kunnalle sekä Meri-Lapin alueelle on merkittävä.
Olemme kunnan suurin yksityinen työnantaja ja merkittävä
yhteistyökumppani monille paikallisille yrityksille. Liiketoimintamme
tuo Tervolan kunnalle tuloja muun muassa verojen, työnantaja-,
liittymis- sekä rakennuslupamaksujen kautta. Lukuisille paikallisille
yrityksille mahdollistamme kannattavan yritystoiminnan
alihankintaketjujen sekä muiden käytettyjen palvelujen
kautta. Alueemme metsänomistajille maksamme kantorahoja
metsäyhtiömme kautta.
Liiketoimintamme on myös tuonut runsaasti myönteistä julkisuutta
alueelle, mikä on positiivisesti vaikuttanut mielikuviin Tervolasta
ulkopaikkakuntalaisten silmissä. Kasvavana sekä kehittyvänä
toimijana kannamme vastuumme kunnan houkuttelevuuden ja
elinvoimaisuuden lisäämisessä; tuemme muun muassa paikallista
liikuntapaikkarakentamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämistä. Liiikunta ja urheilu ovat etenkin lähellä sydäntämme
ja haluamme mahdollistaa hyvät edellytykset lasten ja nuorten
liikkumiseen.
Olemme kasvaneet koko Meri-Lapin alueella merkittäväksi
toimijaksi. Tämän myötä kiinnostus esimerkiksi
työnantajamarkkinoilla on kasvanut viimeisten vuosien aikana
merkittävästi. Haluamme olla tukemassa alueen pysymistä asuttuna
ja virkeänä myös tulevaisuudessa.
10 VASTUULLISUUS 2021

374 316 €
VAARA-KONSERNIN KUNNALLE
MAKSAMA YHTEISÖVERO 2020

46,9 %
KOKO KUNNAN
YHTEISÖVEROTULOISTA
(YLI 5000 € MAKSANEISTA)

ALUETALOUDELLISET
VAIKUTUKSET

Metsäyhtiömme Vaaran Metsä maksaa vuosittain lähialueiden
metsänomistajille 8 miljoonaa euroa kantorahoja. Emoyhtiö
Veljekset Vaara Oy hankkii toimituspuuta Metsähallitukselta
ja muilta yhteistyökumppaneilta. Metsähallitus on konsernille
merkittävä yhteistyökumppani, ja sille suoritetut myyntitulot
tuloutuvat valtiolle ja tätä kautta yhteiseen käyttöön. Vaaran
Metsä Oy:n asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhdistykset, kunnat,
seurakunnat, yhteismetsät sekä rahastot.

8 milj. €
VAARAN METSÄN LÄHIALUEIDEN
METSÄNOMISTAJILLE MAKSAMA
KANTORAHA

450 000 €
KONSERNIN OSTETUT PALVELUT
TERVOLALAISILTA YRITTÄJILTÄ
VUONNA 2020 (VV/VP)
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Elinvoimaa puusta

vaara.ﬁ

