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Joutsan Seutu
Metsäjätti UPM julkisti vuosikausia pelätyn uutisen

Sahan loppu häämöttää
n Kansainvälinen metsäjätti 
UPM kaavailee lakkauttavansa 
Leivonmäen sahan. Aihepiiriä 
koskevat yt-neuvottelut käyn-
nistyvät torstaina. UPM tiedotti 
vuosikausia pelätystä asiasta vii-
me viikolla.

– Lakkautuspäätöstä ei ole 
vielä tehty, painotti UPM:n sa-
haliiketoimintojen johtaja Tuo-
mo Visanko Joutsan Seudulle.

– Yt-prosessi käydään läpi 
elokuun alkuun mennessä, sil-
loin tiedämme enemmän. Neu-
votteluissa käydään varmasti 
kaikki mahdollisuudet lävitse. 
Nyt neuvottelijoille on annetta-
va työrauha, hän jatkoi.

Lakkautuksen vaihtoehtoja 
Visanko ei halunnut spekuloi-
da. Käytännössä niitä ovat väen 
vähentäminen, lomautukset tai 
tehtaan pidempiaikainen seisok-
ki.

Jos lakkautuspäätös on jo 
tehty UPM:n ylijohdossa, on 
yt-neuvotteluiden ainut tehtävä 
puida henkilöstön asemaa. Täl-
löin selvitetään muun muassa 
mahdollisuudet siirtyä UPM:n 
muiden toimipisteiden palveluk-
seen.

Leivonmäen saha työllistää 
kaikkiaan 63 henkeä. Aliura-
kointi ja yövartiointi työllistävät 
lisäksi noin kymmenkunta hen-
keä.

UPM:n mukaan sen sahaliike-
toiminnot ovat ajautuneet va-
kaviin vaikeuksiin, kun mark-
kinat eivät vedä. Tämän vuoksi 
Leivonmäen sahalla tehtiin al-
kuvuodesta lyhennettyä työviik-
koa. Työt ovat kuitenkin pyöri-
neet koko ajan kahdessa vuo-
rossa. Viime ajat on menty täysi 
höyry päällä.

Leivonmäellä sahataan aino-
astaan kuusitukkia, jonka saata-
vuudessa ei tähän asti ole ollut 
ongelmia. Näin totesi muun mu-
assa UPM:n sahaliiketoiminto-
jen tuotantopäällikkö Arto Ha-
lonen talvella.

Raaka-aineen, eli tukin saa-
tavuudessa on koko metsäteol-
lisuutta koskettavia maanlaajui-
sia ongelmia. Näin ollen Leivon-
mäen tukeille löytynee helposti 
käyttöä myös muualta.

Varsinaiset ongelmat liittyvät 
kuitenkin sahan tuotantoon. 
UPM:n tiedotteen mukaan 
”Leivonmäen sahan toiminta on 
ollut pysyvästi tappiollista”.

Joutsan Seutu ei pyynnöstä 
huolimatta saanut käsiinsä väit-
teen vahvistavia talouden tun-
nuslukuja.

– Emme pörssiyhtiönä anna 
yksittäisen tehtaan tarkkoja ta-
louslukuja julki, Tuomo Visan-
ko linjasi.

Hän ei myöskään halunnut 
tarkentaa, kuinka pitkää aikaa 
termillä ”pysyvä” tarkoitetaan.

Vielä aamulla juotiin Eskon-päivän kahveja

Henkilöstölle koruton 
tiedote käteen

Pääluottamusmies Esko Pahkalan mukaan kaikkea toivoa ei vielä ole menetetty, vaikka UPM uhkaakin lopettaa 
Leivonmäen sahan. Lopetuspuheet yllättivät Leivonmäen koko henkilöstön torstaina.

UPM:n seitsemästä suoma-
laisesta sahasta Leivonmäki on 
tuotantomäärillä mitattuna sel-
keästi pienin. Työntekijöitä on 
tuotantoon nähden paljon, kos-
ka sahan niin sanottua jälkipää-
tä ei ole automatisoitu.

– Sahan tekninen taso ratkai-
si Leivonmäen valinnan, myön-
tää Visanko.

Siitä, mitä tapahtuu sahalaitok-
selle ja sen koneille mahdollisen 
lakkautuksen jälkeen, ei Tuomo 

Visangolta herunut mitään vih-
jettä.

– Emme tässä vaiheessa lähde 
mukaan spekulatiivisiin asioi-
hin, Visanko vastasi.
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n Leivonmäen sahan pääluottamusmiehen Esko 
Pahkalan nimipäivä sai viime torstaina synkän 
käänteen. Vielä aamulla juotiin kahvit Eskon-
päivän kunniaksi, mutta jo iltapäivällä oli toi-
nen ääni kellossa. Sahalla jaettiin paperitiedotteet 
henkilöstölle koruttomasti torstaina klo 14. Asian 
vakavuus kävi ilmi heti.

– Peijaiset ne taisivatkin olla, toteaa Pahkala 
ironisesti.

– Ei vaan, kyllä Leivonmäen sahalla on toivoa 
siihen saakka, kun viimeinen sinetti isketään, hän 
jatkaa painokkaasti.

Toivoa sahalla luo se, että alkuvuoden löysäily-
jen jälkeen viime viikot on menty liki täyttä höy-
ryä. Viime vuonna saha puolestaan ylsi tuotan-
toennätykseensä.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät tämän 
viikon torstaina.

– Päätavoitteena on työpaikkojen säilyttäminen 
Leivonmäellä, linjaa Pahkala yksiselitteisesti.

Lopettamisella uhkaaminen tuli pääluottamus-
miehelle täytenä yllätyksenä. Asiasta ei talven ai-
kana hiiskuttu sanallakaan.

– Talven yt-neuvotteluissa oli puhe vain tuotan-
non supistamisesta, ei mistään muusta, Esko Pah-
kala ihmettelee.

Ainakaan toistaiseksi henkilöstö ei kaavaile jä-
reämpiä toimia työnantajaansa vastaan. Pahkala 
ei pidä ulosmarsseja tässä tilanteessa hyödyllisinä.

– Työntekijöiden puolelta mennään reilulla pe-
lillä, vaikkei UPM:n toiminta sellaista olisikaan, 
Pahkala lupaa.

Henkilöstö on Pahkalan mukaan ottanut lopet-
tamispuheet vastaan vaihtelevasti. Osalle tilanne 
on luonnollisesti hyvin raskas. Työt ovat kuitenkin 
sujuneet sahalla normaalisti.

UPM yllätti ilmeisesti myös sahan paikallisen joh-
toportaan. Esimerkiksi tehtaanjohtaja Heikki Sir-
viö oli varsin vaitonainen asiasta.

– Sulatellaan uutista ja ryhdytään annettuihin 
toimenpiteisiin, kommentoi Sirviö lyhyesti.

Lyhyttä kommenttia selittänee osin se, että 
ylemmät herrat ovat mitä todennäköisimmin otta-
neet tiedotusvastuun kokonaan itselleen.
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Koko ei ole  
Leivonmäen  
ongelma?

Puukauppa  
ei toimi  
Suomessa
n Leivonmäen sahan lakkau-
tusuutinen ei jää ainoaksi laatu-
aan, vaan niitä kuultaneen vielä 
lisää. Näin arvioi Suomen Sahat 
ry:n toimitusjohtaja Jukka-Pek-
ka Ranta.

Sahatavaran markkinatilanne 
on vaihdellut vuosikausia, mut-
ta nyt tilanteen tekee vakavaksi 
raaka-aineen saatavuuden on-
gelmat. Ne tuntuvat jääneen py-
syviksi.

– Metsissä on puuta, mutta se 
ei tule kaupan, linjaa Ranta.

– Suomalainen puukauppa-
järjestelmä ei toimi. Se ei ole 
tuottanut vuosiin sitä määrää 
raaka-ainetta, jonka teollisuus 
tarvitsisi, hän jatkaa.

Sahojen vuosituotanto Suo-
messa on ollut 2000-luvulla noin 
12,5 miljoonaa kuutiometriä. 
Tämä edellyttää vähintään kak-
sinkertaista määrää raaka-ainet-
ta.

Parhaimmillaan Venäjältä on 
tuotu noin 5 miljoonaa kuutio-
metriä, mutta tämä hana alkaa 
olla kiinni. Suomalaisella puul-
la kyetäänkin yksin vain 10–11 
miljoonan kuutiometrin vuosi-
tuotantoon.

Suomen Sahat ry edustaa suo-
malaista yksityistä sahateol-
lisuutta. Ei siis kansainvälisiä 
metsäjättejä, joihin muun mu-
assa UPM lukeutuu. Pääosa sen 
jäsenyrityksistä on pitkät perin-
teet omaavia perheyhtiöitä.

Juha-Pekka Ranta näkee yk-
sityisen sahateollisuuden tehok-
kaampana kuin metsäjättien 
vastaavat laitokset.

– Itsenäisten sahojen on ollut 
aina pakko tehdä parempaa tu-
losta. Meidän laskuja ei paperi-
teollisuus maksa laskusuhdan-
teessa, Ranta sanoo.

UPM väittää Leivonmäen sahan 
olevan pieni. Näin on varmasti 
UPM:n omien sahojen keskuu-
dessa, mutta verratessa Suomen 
Sahat ry:n jäseniin tilanteesta 
saa aivan toisenlaisen kuvan.

– Tuossa kokoluokassa elä-
viä sahayrityksiä on useita. Au-
tomatisointia Leivonmäellä tar-
vittaisiin, myöntää Juha-Pekka 
Ranta.
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Lisää Leivonmäen sahan 
kohtalosta sivulla 6.


