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Binderholz-konserni voitti huutokaupassa Klausner Lumber One 
sahalaitoksen Floridassa, USA:ssa ja laajentaa siten ensimmäistä kertaa 
Euroopan ulkopuolelle.  
  
 
Itävaltainen binderholz-konserni, minkä päätoimipaikka on Fügenissä, osti perjantaina 21. elokuuta 
2020 pidetyssä huutokaupassa kaikki Klausner Lumber One LLC:n omaisuudet. Yrityksen 
päätoimipaikka on Live Oak, Suwannee County, Florida. Huutokaupssa binderholz onnistui 
kukistamaan Mercer Inc.:ia ja Mayr Melnhof Holzia ja voitti tarjouskilpailun 61 miljoonan USD:n 
summalla. Yrityskauppajärjestelyjen odotetaan valmistuvan lokakuun alussa. 
 
Tämä askel on binderholz-konsernille yksi virstanpylväs yrityksen historiassa. binderholz tulee 
tuottamaan ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolella. Toimipaikka keskellä Floridaa sijaitsee 
yhdessä USA:n parhaimmista kasvupaikoista niin kutsutulle ”Southern Yellow Pine” puulajille, millä 
on kova kysyntä USA:n markkinoilla. Sen myötä suuri tukkipuusaatavuus on taattu yhdessä viime 
vuosien erittäin vakaalla hintatasolla. Sen lisäksi kuuluu USA:n itäinen osa osavaltioiden 
asukasrikkaisimpiin alueisiin niin, että myös myynnin kannalta on olemassa vastaavanlainen 
kysyntä.     
 
binderholzin CEO, Reinhard Binder kertoo strategiset motiivit seuraavasti: „Näemme amerikkalaisen 
massiivipuumarkkina-alueen strategisena tavoite- ja kasvumarkkinana binderholz-konsernille. USA 
on selvästi suurin puunkäyttäjä maailmassa – kasvavalla kysynnällä. Tytäryhtiö Binderholz Timber 
Inc., Atlanta, USA, perustettiin vuonna 2019. Sen johdonmukaisen ja menestyksekkään markkinan 
kasvattamisen avulla, on USA vuonna 2020 yli 450.000 m3 höylättyjen tuotteiden ja n. 170 miljoonan 
euron liikevaihdolla noussut yhdeksi binderholzin tärkeimmistä markkinoista.  Oman 
tuotantolaitoksen ostaminen, ylivoimaisesti suurimmalla massiivipuun maailmanmarkkinalla, oli siksi 
seuraava looginen askel. Haluamme kehittää meidän menestyksekästä liiketoimintamallia myös 
USA:ssa.“  
 
Ostetun Klausner Lumber One LLC sahan, mikä sijaitsee Live Oaksissa, sahauskapasiteetti on yli 1 
miljoonaa kuutiometriä tukkipuuta ja sen jatkojalostuskapasiteetti on yli 500.000 m3 saha- ja 
höylätavaraa. Tuotanto Floridan toimipisteessä käynnistetään viimeistään vuoden 2020 lopussa. 
Tämän yritysoston myötä jalostetaan tulevaisuudessa binderholz-konsernin laitoksissa noin 7 
miljoonaa kuutiometriä tukkipuuta kahdeksassa sahalaitoksissa Itävallassa, Saksassa, Suomessa 
ja USA:ssa. Noin 4 miljoonasta kuutiometristä sahatavaraa tuotetaan siten lähes 3 miljoonaa 
kuutiometriä massiivipuutuotteita.   
 
binderholz-konsernilla on jo nyt, Binderholz Timber Inc. ja sen työntekijöiden kautta, erittäin hyvä 
verkosto ja asiakaskontaktit USA:ssa. Viimeisien vuosien aikana binderholz pystyi Binderholz 
Bausysteme GmbH:n kautta saamaan useita rakennusprojekteja USA:ssa. Uuden tuotantolaitoksen 
oston myötä, binderholz tulee vahvistamaan läsnäoloaan tällä markkina-alueella ja edistämään 
binderholz konsernin kansainvälistymistä ja monipuolistamista sekä markkina- että tuotantopuolella.  
 
Korona-ajasta huolimatta, binderholz-konserni on pystynyt tänä vuonna käyttämään koko 
tuotantokapasiteettinsa kaikissa toimipisteissä. Tämän on mahdollistanut tarkka hygienia- ja 
turvallisuusstandardien noudattaminen ja näin tulee toimia myös jatkossakin.  


