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ESIPUHE 

 

Vuoden 2006 maaliskuusta lähtien Suomen paperituotannon historiassa on eletty uutta käännettä, 

jossa useita kokonaisia tuotantoyksiköitä, tehtaita on suljettu. Päätöksiä on ohjannut aiempaa sel-

vemmin logiikka, jossa monitoimipaikkaiset, kansainväliset konsernit keskittävät tiukassa markki-

natilanteessa tuotantoaan joihinkin yksiköihin ja samalla leikkaavat tuotantoa joistakin muista, jopa 

kokonaisia tehtaita sulkien.  

Tämä käänne on näkynyt Suomessa voimakkaana mm. Kymenlaaksossa, jossa sellua ja paperia on 

tuotettu sekä maakunnan pohjoispäässä Kuusankoskella eli nykyisessä Kouvolassa, maakunnan 

eteläosassa Kotkan - Haminan seudulla ja myös näiden välissä Inkeroisissa ja Myllykoskella eli 

entisen Anjalankosken, nykyisen Kouvolan alueella. 

Kymenlaakson paperituotannon 140-vuotiseen historiaan mahtuu monia tapahtumia, merkittävintä 

on vuosien mittaan ollut uusien, tehokkaampien koneiden hankkiminen ja tuotannon jatkuva laajen-

nus. Usein tällä on ollut suoraa vaikutusta työvoiman käyttöön. Aluksi uudet koneet ja laajennukset 

kasvattivat työvoiman määrää tehtailla ja tarjosivat myös monenlaisia tehtäviä rakennusvaiheen 

aikaan ja sen jälkeen kunnossapidossa. Tehokkaammat, automatisoidummat koneet ja muut töiden 

järjestelyt alkoivat kuitenkin vähentää tehtaiden henkilökuntaa. Toimintoja myös siirrettiin muille 

toimialoille ostopalveluiksi. Alan työvoima on siten vähentynyt jo vuosia. Voikkaan tehtaan lopetus 

käynnisti kuitenkin uuden piirteen. Vähittäisen vähennyksen tilalle tulivat satojen henkilöiden suo-

rat irtisanomiset, kun tehdas laitettiin kiinni ja tuotantokapasiteettia supistettiin maailmanmarkki-

noiden puristuksessa. Paperituotanto ei ole kuitenkaan Kymenlaaksosta ja Kaakkois-Suomesta ko-

konaan kadonnut ja myös uusia tuotantosuuntia etsitään. Kuusankoskella UPM:n Kymin paperiteh-

das antaa edelleen leimaa yhdyskunnalle, vaikka työvoima lasketaan nykyään sadoissa tuhansien 

sijasta.  

Voikkaan tehtaan lopetukseen liittyvistä vaikutuksista entisten tehtaalaisten elämään ja yhdyskun-

taan käynnistettiin Turun yliopistossa tutkimussarja, jota on jatkettu myös Tampereen yliopistossa. 

Tutkimusryhmän julkaisussa ”Tapaus Voikkaa – Teollisuusyhteisö murroksessa (Melin H. ja Ma-

mia T. (toim.) 2010. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja 4) kuvataan sulkemisen jälkei-

siä tilanteita ja irtisanottujen kokemuksia. Tutkimukseen kuuluu myös tulevaisuudessa toteutettavia 

jatko-osia. 

Voikkaan tehtaan lopetus toi uuden piirteen yhdyskunnan teollisuuden kehitykseen. Alueen teolli-

nen historia ja on kuitenkin pitkä ja sisältää muitakin yhteiskunnallisesti kiinnostavia työllisyyden 

muutoksen piirteitä. Näitä aiempia vaiheita on tutkinut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen erikoistutkijana työskentelevä Niilo Melolinna mm. osallistuessaan Suomen 

Akatemian, Tampereen yliopiston ja usean muun kotimaisen yliopiston sekä Birminghamin yliopis-

ton tutkimushankkeeseen ”Manchesterit”, jossa monitieteisesti nk. lokaliteettitutkimuksen perintee-

seen tukeutuen selvitettiin suomalaisten teollisuusyhdyskuntien muuttumista.  

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus haluaa tuoda lisäaineksia Kaakkois-

Suomen teollisen tuotannon ja erityisesti massa- ja paperiteollisuuden muutoksen ja sen vaikutusten 

tutkimukseen ja tämän hetken rakennemuutoksesta käytävään keskusteluun julkaisemalla Niilo Me-

lolinnan Manchesterit -tutkimushankkeessa tekemän, aiemmin vain opinnäytetyönä julkaistun lisen-

siaatintutkielman.  
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