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sahalle

Ohjeita vierailijoilleUPM Timber

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisaha-

tavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja 

pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti. 

Sahojemme tuotanto pyörii täysin ilman fossiilisia 

polttoaineita. Käytämme sertifioitua raaka-

ainetta suomalaisista vastuullisesti hoidetuista 

metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden 

tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset 

täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. 

UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, 

joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti 

on 1,4 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä 

laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja 

Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on 

noin 410 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella.

www.upmtimber.fi

Kaikki Korkeakosken sahan tuottama sahatavara 
 voidaan myydä joko PEFC™ tai FSC® -sertifioituna.

UPM Korkeakosken saha
Sahantie 10, PL 25
35501 Korkeakoski

Puh. +358 20 414 149
Sähköposti: timber@upm.com

www.upmtimber.fi

Liiku vain vierailuisäntäsi seurassa

Käytä sinulle annettuja suojaimia

Kuvaamiseen tarvitset luvan

Tupakointi kielletty

Tehdasalueella on kameravalvonta

Sertifikaatit:

Hälytystilanteissa noudata 
isäntäsi antamia ohjeita

1 – 100x210 mm – Etukansi2 – 100x210 mm – Takakansi3 – 97x210 mm



350 000 m³

SUOMALAINEN MÄNTY

70

Kapasiteetti:

Raaka-aine:

Fossiilivapaalla energialla 
pyörivä tuotanto:
 •tukkilajittelussa ja sahalinjassa
  röntgenmittaus
 •tehokas ja joustava sahalinja
 •kanavakuivaamot
 •sahatavaran laatulajittelu
  kameroilla

Henkilöstö:

+ urakoitsijat

Korkeakosken saha

1. Iso-Britannia
2. Suomi
3. Kiina 

75%

Päämarkkinat:

vientiin
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UPM

UPM tarjoaa uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja

ja innovoi tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen 

talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: 

UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM 

Specialty Papers, UPM Communication Papers 

ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana 

ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme alle-

kirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen.

Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja 

toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimuk-

seen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 

henkilöä, ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 

9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 

UPM Biofore – Beyond fossils.

www.upm.fi

Setting the Standard

Me UPM Timberillä emme tuota mitä tahansa 

puuta, vaan uuden ajan sahatavaraa. Puu, jota 

käytämme, on kasvanut vastuullisesti hoide-

tussa metsässä. Täysin sertifioidut tuotteemme 

valmistetaan ilman fossiilista energiaa. Korkea-

laatuinen, uusiutuva materiaali taipuu moneen 

käyttöön ja kohteeseen, eikä sen valmistuksessa 

mene tikkuakaan hukkaan.

Asiakaslupauksemme, Setting the Standard, 

heijastaa tätä ajattelua. Se tarkoittaa, että 

nostamme rimaa jatkuvasti korkeammalle. 

Olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmasto-

tavoitteisiin, ja kiritämme koko sahateollisuuden 

alaa vastuullisempiin valintoihin. Tähtäämme 

jatkuvasti korkeammalle, niin kestävässä ke-

hityksessä, laadussa kuin luotettavuudessakin. 

Tavoitteenamme on aina olla asiakkaidemme 

ykkösvalinta.

3 – 97x210 mm1 – 100x210 mm 2 – 100x210 mm


