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TERVETULOA
Kaukaan sahalle

UPM Kaukaan saha
Kaukaantie 16

53200 Lappeenranta
Puh. +358 204 147 431

Sähköposti: timber@upm.com

www.upmtimber.fi

OHJEITA vierailijoille

Liiku vain vierailuisäntäsi seurassa

Käytä sinulle annettuja suojaimia

Hälytystilanteissa noudata isäntäsi 
antamia ohjeita

Kuvaamiseen tarvitset luvan

Tupakointi on kielletty

Tehdasalueella on kameravalvonta

UPM Timber lyhyesti
UPM Timber on merkittävä pohjoismaisen sahatavaran 
tuottaja. Timberin neljän sahan yhteenlaskettu vuotuinen 
kapasiteetti on 1,5 M kuutiometriä mänty- ja kuusi-
sahatavaraa. UPM Timberin henkilöstömäärä on 410 
ja pääkonttori sijaitsee Tampereella.

Vakio- ja erikoissahatavaratuotteissamme käytämme 
sertifoitua raaka-ainetta sekä viimeisimpiä sahateollisuuden 
tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän 
sahatavaran tuottamiseksi. Pää loppukäyttösegmenttimme 
ovat puusepänteollisuus, pakkausteollisuus, jakelukauppa 
sekä rakennusteollisuus.

www.upmtimber.fi

Kaukaan integraattialue
UPM Kaukaan saha sijaitsee UPM:n suurimmassa tehdas-
integraatissa yhdessä Kaukaan sellu- ja paperitehtaiden, 
UPM:n Pohjois-Euroopan tutkimuskeskuksen sekä 
biojalostamon kanssa. Tehdasintegraatti on pinta-alaltaan 
300 hehtaria. Kaukaan tehdasintegraatti sijaitsee 
Lappeenrannassa Saimaan rannalla.

Sertifikaatit

Kaikki Kaukaan sahan tuottama sahatavara voidaan myydä joko 
PEFC™ tai FSC® sertifioituna.
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Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org



UPM Kaukaan saha
Kaukaan saha tuottaa mänty- ja kuusisahatavaraa 
pohjoismaisesta sertifioidusta raaka-aineesta. Sahan 
vuosittainen tuotantokapasiteetti on 510 000 m3. 90 % 
tuotannosta myydään ulkomaille. Kaukaan sahan tärkeimmät 
vientimarkkinat ovat Keski-Eurooppa, Aasia sekä Lähi-idän ja 
Pohjois-Afrikan maat.

Raaka-aineena Kaukaan saha käyttää pohjoismaista mäntyä 
ja kuusta, joka on kaadettu pääsääntöisesti Itä-Suomen 
metsistä. UPM on sitoutunut kestävään ja kansainvälisesti 
hyväksyttyjen periaatteiden mukaiseen metsänhoitoon.

Kaukaan sahalla on 130 omaa työntekijää ja yhteensä 
saha työllistää 180 henkilöä. Kaukaan sahan historia alkaa 
jo vuodesta 1891, jolloin Lauritsalan saha perustettiin. 
Sahaa on modernisoitu useaan eri otteeseen ja viimeisin 
investointi oli uuden kuivauskapasiteetin rakentaminen 
vuonna 2014.

UPM Kaukaan saha lyhyesti
Kapasiteetti 510 000 m³

Henkilöstö 130 & urakoitsijat

Raaka-aine Pohjoismainen mänty ja kuusi

Tuotanto • tukkilajittelu röntgenin avulla
• 2 vannesahalinjaa
• kamari- ja kanavakuivaamot
• mahdollisuus omaan kontitukseen

Tuotteet Mänty
Sahatavaraa 
puusepän- 
ja liimapalkki-
teollisuuteen

Kuusi
Sahatavaraa teolliseen 
loppukäyttöön, 
höyläykseen ja 
rakentamiseen 

Kuivaus Laivauskuiva, erikoiskuivaus 8–16 % myös mahdollista 

Pituudet 2,1–5,7 metriä

Paketointi Pituus- tai trukkipaketti, suojattu viideltä sivulta 

UPM – the Biofore Company
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme 
kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: 
UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM 
Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja 
UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista 
raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä.

Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. 
Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä 
45 valtiossa ympäri maailmaa ja vuosittainen 
liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. 
UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. 

www.upm.fi
www.upmbiofore.fi

UPM Kaukaan terveoksalaatuista sahatavaraa koossa 50x150 
jatkojalostetaan Ranskalaisen omakotitalojen ulkoverhouslaudoiksi. 


