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Stora Enson Kiteen sahan tuotannon lopettaminen

Yleistä
Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti 27.6.2019, että se sulkee Kiteen sahan tuotannon kokonaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sahan sulkeminen johtaa Kiteen erittäin vaikeaan
tilanteeseen. Saha on Kiteen suurin yksityinen työnantaja, se työllistää itse 85 henkilöä
ja tehdasalueellaan (kuusitukkien alkukäsittely altaalta sahalle, kunnossapito, ruokalapalvelut ja siivous sekä laivaus työllistävät yhteensä 45 henkilöä) yhteensä 130 henkilöä.
Välitön työpaikkamenetys on siten 130. Joidenkin selvitysten mukaan 1 sahatyöpaikka
luo 4 muuta työpaikkaa. Kiteen sahan sulkeminen tarkoittaisi noin 650 hengen työllisyysvaikutusta Kiteelle, Keski-Karjalaan ja lähialueelle. Kun suurin osa, yli 80 %, näistä työntekijöistä on kiteeläisiä, Kiteen nykyinen työttömyys tuplaantuisi ja työttömyys nousisi
yli 25 %:iin. Tämä johtaisi Kiteen kriisiin.
Ripeästi toimiin
Kiteen kaupunki ryhtyi välittömästi uutisen tultua julki toimiin, ei jääty tuleen makaamaan. Kaupungilla on vahva tahtotila asian ratkaisemiseksi siten, että päädytään hyvään
lopputulokseen. Se on paitsi kaikkien kiteeläisten myös isomman alueen etu.
Kaupunki sai hyvän keskusteluyhteyden valtioneuvostoon aina pääministeriä myöten jo
heinäkuun alussa. Kiteen kaupunki on erityisen tyytyväinen siihen, että pääministeri
Antti Rinne vastasi nopeasti kaupungin kutsuun tulla Kiteelle ja ilmoitti halunsa tulla
kuulemaan paikan päälle Kiteen tilannetta ja pohtimaan, miten hallitus voi olla avuksi
Kiteelle ja lähialueelle.
Tänään olemme esitelleet pääministerille Kiteen nykytilannetta ja seurauksia mitä sahan
lakkautus aiheuttaa. Luovutimme yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa pääministerille muistion, jossa on ratkaisuehdotuksia tilanteeseen. Samassa yhteydessä nostimme esille myös muita edunvalvonnallisesti tärkeitä asioita kuten liikenteellisen saavutettavuuden parantamisen, esityksen kokeiluihin, esityksen työllisyysperusteisen investointiavustuksen käyttöönotosta, esittelimme kaupungin kärkihankkeita ja muita tärkeitä
hankkeita, joihin toivomme valtiovallan rahoitusta. Kiteen kaupungin ja Keti Oy:n edustajien lisäksi tapaamiseen osallistui maakuntajohtaja Risto Poutiainen.
Kaupungin ensisijainen viesti pääministerille ja koko maan hallitukselle on se, että joko
Stora Enson tuotanto jatkuu Kiteellä tai Stora Enso myy sahan laitteineen jollekin toiselle toimijalle. Kiteen sahan tuotannon loppuminen olisi yhteiskunnallisesti tarkasteltuna erittäin kallis toimi. Stora Enso on osin valtio-omisteinen yhtiö ja kaupunki on esittänyt toiveen, että hallitus voisi omistajaohjauksessa vaikuttaa siihen, että sahan toiminta jatkuu. Tätä varten kaupunki on selvittänyt eri vaihtoehtoja toiminnan jatkumisesta. Kaupunki on käynyt neuvotteluja asian tiimoilta toimijoiden kanssa.
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Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on ollut kaupungin tukena alusta lähtien samoin valtiovallan maakunnan toimijat mm. ELY. Myös maakunnan kansanedustajat ovat olleet aktiivisesti avaamassa yhteyksiä.
Myös muut ministerit muun muassa elinkeinoministeri Kulmuni, ovat olleet kiinnostuneita Kiteen tilanteesta ja hänen kanssaan on käyty keskustelua. Työministeri Harakan
vierailu on varmistunut ja toteutuu 19.8. Kaupungin edustajat tapasivat puolustusministeri Antti Kaikkosen heinäkuun lopulla.
Kaupungin edustajat ovat keskustelleet myös Stora Enson ja työntekijäpuolen kanssa,
myös tänään 6.8.
Eteenpäin
Kiteen kaupunki uskoo vankasti, että tilanteeseen saadaan hyvä ratkaisu. Selvää on se,
että vain yhdessä toimien kaupunki, maakunta ja valtiovalta voimme onnistua.
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