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Uudistuva Sahateollisuus Kainuussa

Kainuussa sijaitsee kaksi teollista sahaa, Kuhmo Oy Kuhmossa ja Kajaaniwood Oy Kajaanissa.
Kainuulaisen sahateollisuuden tuotanto on 600 000 m3 sahatavaraa vuodessa ja puunkäyttö noin 1250 000
m3 vuodessa. Tuotanto- ja toimitusketjun suora työllisyysvaikutus on noin 630 henkilötyövuotta. Välilliset
työllisyysvaikutukset huomioiden kokonaistyöllistävyyden voidaan arvioida olevan 1430 henkilötyövuotta
(VTT:n kertoimet). Alueen sahateollisuuden oikaistu liikevaihto on noin 135 miljoonaa euroa ja vientitulot
noin 80 miljoonaa euroa.
Kainuun metsävarat ja metsien kasvu mahdollistavat kestävästi sahateollisuuden kapasiteetin
huomattavankin kasvattamisen. Vuotuiset yli 15 cm läpimittaisen raakapuun kestävät hakkuumahdollisuudet
ovat alueellisen metsäohjelman mukaan noin 1 900 000 kuutiometriä, paikallisen käytön ollessa noin
950 000 kuutiometriä. Alle 15 cm läpimittaisen raakapuun kestävä hakkuumahdollisuus vuodessa on noin
3 100 000 kuutiometriä, nykyisten hakkuiden ollessa noin 2100 000 kuutiometriä.
Sahatavaran globaali käyttö on kasvussa toisaalta kehittyvien talouksien suhteellisen nopean talouskasvun ja
nuoren väestön luomien luontaisten rakentamistarpeiden, ja toisaalta kehittyneissä maissa puutuotteiden
kestävän ja ekologisen imagon ansiosta. Kasvavat maailmanmarkkinat avaavat uusia mahdollisuuksia
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen sahatavaran tuottajille ympäri maailmaa, mutta myös Kainuussa. Hyvän ja
laadukkaan tuotteen lisäksi kustannuskilpailukyky suhteessa suurimpiin kilpailijamaihin Kanadaan,
Venäjään ja Ruotsiin on ratkaisevassa roolissa menestymisen kannalta.
Mikäli toimintaympäristön olosuhteet ovat suotuisat ja teollisuus kykenee olemaan kilpailukykyinen,
sahatavara tuotanto Kainuussa voi kasvaa jopa 50 % nykyisestä, millä olisi merkittävät vaikutukset
aluetalouteen ja työllisyyteen. Nykyparametrein laskettuna kantorahatulot kasvaisivat noin 30 miljoonaa
euroa vuosittain, kokonaistyöllisyys lisääntyisi noin 600 työpaikalla (sis. välilliset) ja aluetalouden tulovirta
lisääntyisi noin 67 miljoonalla eurolla.
Keskeisinä edellytyksinä sahateollisuuden kasvulle ovat;
- Tasainen ja riittävä raakapuun saanti lopputuotteeseen nähden järkevällä kustannuksella
- Kustannustehokas ja toimiva logistiikkajärjestelmä Kainuusta vientimarkkinoille
- Polttosivutuotemarkkinoiden vääristymien purkaminen ja markkinoiden normalisointi, kohtelemalla
sahanpurua ja kuorta tasaveroisena polttoaineena verrattuna metsähakkeeseen
o Muuttuvan sähköntuotannon tuen lakkauttaminen tai
o Purun ja kuoren saattaminen kyseisen tuen piiriin
- Alan riittävä kannattavuus investointien mahdollistamiseksi
Kainuun metsävarat suovat hyvät mahdollisuudet teollisuuden kehittymiselle, kunhan yhdessä huolehditaan
siitä, että puuta tulee tasaisesti markkinoille ja olemme kilpailukyisiä verrattuna keskeisiin
kilpailijamaihimme.
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