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Kuhmossa järjestetty Metsä-
päivä oli paitsi valtavan hie-
no tapahtuma, myös yleisö-

menestys. Kuhmo-talolla kävi yli 
tuhat ihmistä, joita kaikkia liikutti 
yksi yhteinen asia, metsä. Ja meille 
kainuulaisille jos kenelle se todella 
on yhteinen asia. Elämme vihreän 
kullan keskellä, vaikka emme met-
sää aina puilta huomaakaan. 

Erityistä tapahtumassa oli, että jär-
jestäjät kutsuivat kuhmolaiset ihmis-
taimet mukaan. Lapset ja nuoret sai-
vat päivän aikana tuhdisti tietoa niin 
teoriassa kuin käytännössäkin siitä, 
mitä metsä kainuulaisille merkitsee. 

Alan ammattilaisille aamupäivän 
ideointiseminaari antoi mahdolli-
suuden pohtia, millainen raaka-
ainevara metsät Kainuussa ovat ja 
millaisia mahdollisuuksia näiden 
raaka-aineiden hyödyntämiseen on 
olemassa.

Iltapäivällä käytiin yleisempi 
keskustelu yhdessä satojen met-
sänomistajien kanssa.

Kaiken kaikkiaan Korpien kuis-
kintaa saivat kuulla tuhannet korvat 
yhden päivän aikana.

* * *
Koululaistapahtumassa lapsille 

kerrottiin metsän monipuolisuu-
desta ja sen mahdollisuuksista hy-
vinvoinnista uravalintaan. Sisällä 
Kuhmo-talossa käytiin läpi teoriaa, 
tutustuttiin eri puulajeihin ja niin 
edelleen. Pihalla esiteltiin tukkirek-
koja ja metsäkoneita. Näillä esimer-
keillä muistutettiin, että metsät ei-
vät ole vain humisevia harjuja, vaan 
Kainuussa ne tuovat monelle leivän 
suuhun. Isolle joukolle se on pää-
elinkeino, vielä useammalle sivu-
tulon lähde.

Teorian ja käytännön yhdistelmä 
on paras tapa saada nuori kiinnostu-
maan uusista asioista. Toivottavasti 
edes osalle lapsista jäi kytemään 
kipinä metsätaloudesta tulevana 
ammattina. Metsät eivät katoa mi-
hinkään. Metsänhoitajia, metsäko-
neurakoitsijoita, rekkakuskeja, sa-
hureita, puuseppiä, metsätalousin-
sinöörejä ja lukuisia muita tehtäviä 
hoitamaan tarvitaan myös tulevaa 
sukupolvea Kuhmossa, Kainuussa 
ja koko Suomessa.

* * *
Aamupäivän ideaseminaarissa 

pohdittiin sitä, miten metsään poh-
jautuvien tuotteiden kilpailukykyä 
voidaan parantaa.

Metsäurakointi Piirainen Oy:n toi-
mitusjohtaja Asko Piirainen kaipasi 
perinteisten toimialarajojen ravis-
telua ja yhteistyötä niiltä, jotka ai-
emmin ovat kokeneet toisensa kil-
pailijoina. 

Metlan erikoistutkija Kari T. Kor-
honen havainnollisti, että Kainuun 
metsissä puuta kasvaa vuositain yli 
kaksi miljoonaa kuutiota enemmän 
kuin sieltä poistuu. Kun luvusta pois-
tetaan suojelumetsät, Kainuussa 
puuta voisi hakata kestävästi pit-
källe toista miljoonaa mottia. Raa-
ka-aineesta isokaan investointi ei 
jäisi kiinni.

* * *
Iltapäivän metsäseminaarissa 

Yleisö osallistui aktiivisesti kes-
kusteluun ja välitti terveiset edus-
kuntaan Mauri Pekkarisen kautta. 
Omassa puheenvuorossaan Pekka-
rinen uskoi, että EU:n päästötavoit-

teet tulevat lisäämään puun ener-
giankäyttöä runsaasti.  

Tilaisuudessa heräteltiin ajatusta 
myös sellutehtaasta, joka voitaisiin 
rakentaa Kainuuseen. Raaka-aineis-
ta se ei jäisi kiinni. Kysyntääkin olisi 
Kiinan maalla ja Jäämeren kautta 
olisi lyhempi ja halvempi reitti kuin 
Suomen satamista. Asia jäi vielä aja-
tuksen asteelle, mutta jonkin verran 
keskustelu on jälleen virinnyt. Kajaa-
niinhan sellutehdasta puuhattiin jo 
1980-luvulla. Metsänomistaja tuskin 
panisi pahakseen, jos maakuntaan 
tulisi miljoona mottia kuitua niele-
vä laitos. Työpaikkojakin syntyisi 
roppakaupalla.

* * *
Ennen sellutehdasta pidetään 

kuitenkin kiinni siitä, mitä jo on: 
Kainuussa on kaksi suurta sahaa 
ja puurakentamisen monipuolista 
osaamista. Pian meillä on myös CLT-
tehdas, joka tuo puurakentamisen 
jalostetummatkin raaka-aineet lä-
helle. Biopolttoaineet ovat tulevai-
suutta Suomessa. Puusta saa myös 
lämpöenergiaa. Kaiken materiaali-

sen hyödyntämisen päälle tulee vielä 
metsien vaikutus henkiseen hyvin-
vointiin. Tutkimuksissa on pystytty 
osoittamaan, että metsissä samoilu 
edistää mielenterveyttä. Jo viisi mi-
nuuttia havupuiden katveessa voi 
saada ihmeitä aikaan.

Menipä puu sellukattilaan, sahal-
le, rakennusteollisuudelle tai poltto-
aineeksi, niin aina sitä on pyritty ja-
lostamaan siellä missä se kasvaakin. 
Valtavien puuvarojen keskellä elävät 
kainuulaiset tulevat jatkossakin ole-
maan naimisissa metsiensä kanssa. 
Kuten ihmisten liitossa tarvitaan yh-
teistä tahtoa, myös yhteiselo metsi-
en kanssa on tahdon asia. Meidän 
pitää tahtoa, että metsänomistusta, 
metsien uudistamista, puunkorjuuta 
ja puunjalostusta edistetään täällä, 
kun puukin on täällä.

Yhteiseen tahtoon Kuhmon Met-
säpäivä antoi paljon arvokkaita eväi-
tä.

Markus Pirttijoki 
Metsäpäivän iltapäiväseminaarin 
puheenjohtaja
Kainuun Sanomien päätoimittaja

Korvet kuiskivat tuhansille korville

Kuva:  Ti ina Eklund,  METO -  Metsäalan Asiantunt i jat
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Miten hoidetaan yhtälö kun myös aikaansaavat 
henkilöt ikääntyvät ja jatkajia on harvassa? 
Pääkkösen Tapani laati jo edellisessä tämän 

lehden pääkirjoituksessa päätoimittajan ominaisuu-
dessa jäähyväisiä pitkälle uralleen metsäalan yhteis-
ten asioiden hoitamisessa. Metsämiehen kädenpuris-
tus -muistelmakirja julkistettiin vuodenvaihteessa ja 
Kuhmon Metsäpäivä oli osaltaan huipennus hänen 
uralleen. Kolmisenkymmentä vuotta talkoita yhteis-
ten asioiden eteen 70 vuotiaaksi on kunnioitettava 
saavutus. Metsäherran saappaat ovat suuret täyttää 
mutta ymmärrettävästi hän on osuutensa hoitanut ja 
velvollisuus kutsuu saada jatkuvuutta tehtävään. Tu-
lee laatia tulevaisuudensuunnitelma ja jakaa tehtävät 
aikaansaapien henkilöiden kesken niin kyllä ”Metsien 
käyttö pelastaa maailman” tavoite edistyy - kuten Met-
sä Puhuu valtakunnallisessa kampanjassa todetaan.

Kuhmon Metsäpäivä toteutettiin laaja-alaisempana 
kuin koskaan. Laskeskelin päivän koostuneen ainakin 
kymmenestä eri tapahtumasta joita oli mm. Ideasemi-
naari, Metsäseminaari, Koululaisten Metsäpäivä, luon-
topolku, Halonhakkuun SM-aluekarsinta, esittelypis-
teet, ym. Päivään osallistui noin 800 koululaista ja 450 
metsänomistajaa/toimihenkilöä. Se oli osoitus metsä-, 
luonto, opetus, riista ja puutalouden laaja-alaisista ker-
rannaisvaikutuksista ja yhteenkuuluvuudesta sekä sii-
tä että myös Kainuussa tapahtuu ja osataan. Kiitokset 
onnistumisesta kuuluu kaikille.

Metsäpäivässä ja myöhemmin myös Kainuun Sano-
mien kansanedustajien haastattelussa sekä Kainuun 
tulevaisuusfoorumissa nostettiin esille mahdollisuu-
det uuden biotuotetehtaan saamiseksi Kainuuseen. 

Biotuotetehdas voisi tuottaa biopolttoöljyjä, puuvillan 
korvaavaa kangasmateriaalin raaka-ainetta, lääkeainei-
ta, muovin korvaavia raaka-aineita, sellua sekä läm-
pöenergiaa ja sähköä. Ainakin metsävarojen puolesta 
tehtaalle löytyy jo pelkästään kainuulaista puuta 1,7 
milj.m3 vuodessa ja naapurimaakunnista löytyy heti 
moiset määrät lisää. Tämä määrä jää nyt kokonaan 
hyödyntämättä lähinnä yksityismetsistä. Kantoraha-
menetykset pelkästään Kainuussa ovat kuitupuuna  
20 milj.€ vuodessa, puunhankinnan rahavirtoja jää 
toteutumatta 30 milj.€. Lisäksi tehtaan aluetalousvai-
kutus olisi moninkertainen ja uusia työpaikkoja luo-
taisiin ainakin tuhat.  ”Saisi sillä rahalla mummoille 
monet vaipat” todettiin jo kymmenen vuotta sitten 
Metsäkeskuksen ja Radio Kajauksen toteuttamassa 
Metsävartti –radio-ohjelmasarjassa. 

Kajaanin Tihisenniemen kaavassa on tontti tehtaalle 
jo valmiina. Toisena sijoitusvaihtoehtona ovat rohkeim-
mat väläytelleet Talvivaaran kaivosalueen ja kaivostoi-
minnan yhteensovittamista biotuotetehtaan kanssa. 
Metsät ympärillä, junarata ja infraa jo valmiina. Siinäpä 
pohtimista asiantuntijoille ja investoijakanditaateille 
joidenka lista toivotaan olevan pitkä. Usein utopistiset-
kin ideat ovat olleet sysäys menestykseen.

Kainuun vahvuutena ja tärkeänä leivän antajana ovat 
olleet iät ja ajat uusiutuva luonnonvara metsät sekä 
niihin saumattomasti kuuluva luonto. Ja niihin on us-
kominen nytkin puhaltamalla positiivisella vireellä 
yhteen hiileen tavoitteen toteuttamiseksi.

Tuomo Mikkonen
Edistämispalvelujen päällikkö, Suomen Metsäkeskus

Metsä vastaa kun 
sinne huudetaan

Pääkirjoitus_____________________________________________________________________

Muutama vuosi sitten syksyiset mahtavat hir-
venpaistit alkoivat ihmetyttää minua. Vastaus 
lihantuloon oli se, että hirvet ammuttiin aina 

perikunnan maille. Hirvet eivät yksinkertaisesti pääs-
seet sarvineen hoitamattomassa ryteikössä eteenpäin 
ja niitä ammuttiin paikallisen hirviporukan toimesta 
perikunnan metsän laitaan.  

Viimeinen perikunnan metsätila sijaitsi 170 km pääs-
sä Suomussalmella. Olin käynyt siellä viimeisen kah-
denkymmenen vuoden aikana kahdesti. Tilalla tuli 
isäntämiehen olo, kävelihän siellä omassa metsässä. 
Muistan kun tila ostettiin 70 -luvulla. Tilasta oli lehti-
ilmoitus Kainuun Sanomissa ja menimme katsomaan 
sitä metsän reunaan. Koska satoi, emme viitsineet isom-
min katsella metsän siimekseen, kävimme vain rannas-
sa. Myyjinä oli kolme kiikkutuolissa istuvaa piippua 
polttavaa vanhaa naista. Astelimme heidän savuiseen 
pirttiinsä ja keskustelimme maailman menosta. He 
olivat halukkaita myymään tilan tarjottuun hintaan 
ja isäni kysyi äidiltäni, että kruuna vai klaava. Sattu-
man kauppana ostimme tilan. Ensimmäiset hakkuut 
asiantuntijoiden suosittamina tuottivat todella hyvin. 
Lopulta osassa tilaa oravatkin olivat sitten jalkamie-

henä. Osa tilasta myytiin metsäpohjana pois. Metsä 
unohtui kymmeniksi vuosiksi. 

Sitten tuli naismetsänomistajien projekti. Koska 
enemmistö perikunnasta, siis äitini ja siskoni olivat 
naisia, pääsimme suositusten piiriin. Sain onneksi hou-
kuteltua maailmalla asuvat siskoni harvennushakkuisiin 
ja Kemera tuki auttoi metsän raivauksessa.

Samanlaisia perikuntien hoitamattomia talousmetsiä 
on Suomessa liikaa. Omistus pirstaloituu perikuntien 
laajentuessa yhä enemmän ja kiinnostus kolhoosimet-
siin vähenee. Yksi vaihtoehto ovat metsäyhtymät. 

Meidän osaltamme metsänomistus päättyi, kun sain 
perikunnan houkuteltua myymään koko jäljellä olevan 
tilan. Yksi pieni ilmoitus Kainuun Sanomissa tuotti 
peräti 32 kyselyä tilasta ja kaupat tehtiin parin viikon 
sisällä. Uskon, että myyminen on monelle perikunnalle 
isänmaallinen teko, jos kiinnostus yhteisten metsien 
hoitamiseen hiipuu.

Antti Toivanen
P.s. Etsin kuitenkin itselleni pientä palstaa mökin 

lähellä halkometsäksi, kun saha vielä pysyy käsissä ja 
suojakypärä päässä.

On epäisänmaallista 
omistaa talousmetsää, 
jos sitä ei hoida
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Metsäpäivät Kuhmossa_______________________________________________________

Metsälainsäädännön koko-
naisuudistusta toteutetaan 
Kataisen hallitusohjelman 

mukaisesti. Metsälaki, metsätuhola-
ki ja metsänhoitoyhdistyksistä an-
nettu laki uudistettiin vuonna 2013. 
Metsälain muutos ja metsätuholaki 
astuivat voimaan 1.1.2014. Tällöin 
tuli voimaan myös laki puutavaran 
ja puutuotteiden markkinoille saat-
tamisesta, jolla pantiin kansallisesti 
täytäntöön EU:n laittomia hakkuita 
ja laittoman puun markkinoille tuloa 
torjuva puutavara-asetus ja sen no-
jalla annetut EU:n säädökset. Lisäksi 
uusi puutavaran mittauksesta an-
nettu laki valmisteltiin ja saatiin voi-
maan 1.7.2013. Energiapuun osalta 
puutavaran mittauksesta annetun 
lain muutokset tulivat voimaan vuo-
den alusta. Metsänhoitoyhdistyksis-
tä annetun lainuudistus tulee ko-
konaisuudessaan voimaan vuoden 
2015 alusta.  

Kemeraa uudistetaan

Kestävän metsätalouden rahoi-
tuslainsäädännön uudistusta val-
mistellaan parhaillaan maa- ja met-
sätalousministeriön asettamassa 
työryhmässä, joka saa esityksensä 
valmiiksi maaliskuun loppuun men-
nessä. Kemera-lainsäädännön uu-
distamisessa tulee huomioida myös 
komission muuttuvat maa- ja met-
sätalousalan valtiontukisuuntavii-
vat, jotka varmistuvat kesäkuussa.

Uudistetun kemera-lainsäädän-
nön on tarkoitus tulla voimaan 
1.1.2015, jota ennen tulee toteut-
taa myös kokonaisuuden notifiointi. 
Lisäksi maa- ja metsätalousministe-
riössä valmistellaan muun muassa 
Suomen metsäkeskuksen liiketoi-
minnan sekä Metsätalouden kehit-
tämiskeskus Tapion yhtiöittämistä, 
Metsäntutkimuslaitoksen, Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskes-
kuksen ja Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen yhdistämistä Luon-
nonvarakeskukseksi sekä Metsähal-
lituslain uudistamista. 

Vuoden 2013 aikana valmisteltiin 
historian ensimmäinen metsäpoliit-
tinen selonteko, joka on parhaillaan 
eduskunnassa valiokuntakäsittelys-
sä. Selontekoehdotusta valmisteltiin 
yhdessä keskeisien sidosryhmien 
kanssa.  Metsäpoliittisessa selonte-
ossa analysoidaan metsäpolitiikan 
vaikuttavuutta ja metsäalan toimin-
taympäristön muutosta sekä esi-
tetään metsäalan yhteinen pitkän 
aikavälin tahtotila ja toimenpide-
kokonaisuudet sen saavuttamiseksi. 
Tämän pohjalta valmistellaan vuon-
na 2014 uusi Kansallinen metsäst-
rategia, joka vastaa nykyistä Kan-
sallista metsäohjelmaa.

Metsähallituksen  
metsätalousliiketoiminnan 
yhtiöittäminen 

Metsähallituksen metsätalousyk-
sikkö hoitaa valtion metsien hoito-
työt ja toimii puumarkkinoilla koko 

maan alueella. Se myy ja toimittaa 
puuta sahoille ja sellu- ja paperite-
ollisuusyrityksille sekä energiateol-
lisuudelle kilpailutilanteessa mui-
den puutoimittajien (esim. Stora 
Enso, UPM, Metsä Group, Harves-
tia, metsänhoitoyhdistykset) kans-
sa. Metsähallitus toimittaa puuta-
varan tehtaille asti kuten muutkin 
em. puutoimittajat, se ei siis toimi 
kuten yksittäinen metsänomistaja, 
joka voi myydä puun pystyyn tai 
tienvarteen toimitettuna.  

Metsätaloustoiminnan liikevaihto 
on noin 340 miljoonaa euroa vuo-
dessa ja toimitettu puumäärä on 
keskimäärin 6 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa. Metsähallitus on 

merkittävä puun toimittaja koko val-
takunnassa ja erityisesti Pohjois- ja 
Itä-Suomessa.

EU:n komisso puuttui  
valtion liikelaitoksiin

Euroopan unionin komissio teki 
(11.12.2007 N:o C 7/2006) Suo-
melle osoitetun osittain kielteisen 
päätöksen, jonka kielteinen osa kos-
kee silloisen Tieliikelaitoksen saa-
maa valtiontukea. Komissio pitää 
kiellettynä valtiontukena liikelai-
toksen konkurssisuojaa ja poikke-
avaa verokohtelua. Valtion tukien 
kilpailua vääristävän vaikutuksen 
arviointi on komission yksinomai-
sessa toimivallassa. Tilannetta arvi-
oitiin VM:n selvityksessä (41/2009, 
Valtioliikelaitosmallin soveltuvuus 
yhteismarkkinoilla), sekä talouspo-

liittisessa ministerivaliokunnassa 
6.3.2009. Linjauksissa todettiin, 
ettei liikelaitosmallia voi kehittää 
komission vaatimukset täyttäväksi, 
koska liikelaitos on osana valtiota 
konkurssikelvoton ja että toimivilla 
markkinoilla avoimessa kilpailuti-
lanteessa toimiva liikelaitosmuo-
toinen liiketoiminta yhtiöitetään.

Sittemmin valtion liikelaitosla-
kia muutettiin 1.1.2011 lukien si-
ten (Laki valtion liikelaitoksista 
1062/2010), että valtion liikelai-
tokset voivat toimia vain valtion 
sidosyksikköasemassa, eivätkä ne 
voi hoitaa julkisia hallintotehtäviä. 
Nykyinen valtion liikelaitoslaki ei 
siis sovellu Metsähallituksen toimin-

taan. Lain siirtymäsäännöksen mu-
kaan kumottua liikelaitoslakia sovel-
letaan Metsähallitukseen, kunnes 
Metsähallituksesta toisin säädetään.

Komission päätöstä on toteutettu 
niin, että esimerkiksi Ilmailulaitok-
sen, Tieliikelaitoksen, Luotsausliike-
laitoksen, Varustamoliikelaitoksen 
ja Merenkulkulaitoksen liiketoimin-
nat on yhtiöitetty. Metsähallitus on 
nykyisin ainoa markkinoilla toimiva 
valtion liikelaitosmallin mukainen 
organisaatio (ja toimii nyt kumotun 
lain pohjalla). Kuntien markkinoilla 
toimivien liiketoimintojen yhtiöit-
tämistä koskeva kuntalain muutos 
astui voimaan 1.9.2013. Sen mukaan 
myös kaikki kuntien markkinaehtoi-
set toiminnot on organisoitava osa-
keyhtiömuotoiseksi vuoden 2014 
loppuun mennessä. 

Lakivalmistelun aikana jo ennen 

hallinnon ja aluekehityksen minis-
terityöryhmän linjauksia arvioitiin 
eri toiminnan organisointivaihtoeh-
dot. Nykyisen kaltainen liikelaitos 
osoittautui jo valmistelun alkuvai-
heessa mahdottomaksi toteuttaa, 
koska perustuslain mukaan liike-
laitos on osa valtiota, ja näin siinä 
harjoitettu liiketoiminta ei voi men-
nä konkurssiin. Liikelaitosmallia ei 
voida kehittää konkurssikelpoiseksi 
(VM 41/2009, OM 27.2.2014, TEM 
23.2.2014). Metsähallituksen liike-
toimintojen osalta on kiistatonta, 
ettei sen liiketoimintaa ole pidettävä 
vähäisenä. Liiketoimintaa on myös 
tarkoitus harjoittaa yksinoikeudella. 
Metsähallituksen markkinaehtoi-

nen toiminta tulee siten yhtiöittää 
(TEM/kilpailupolitiikka lausunto 
23.2.2014).

Metsähallituksen  
organisaatiolle  
monta vaihtoehtoa

Mahdollisina vaihtoehtoina voi-
daan ajatella itsenäistä julkisoikeu-
dellista laitosta, virastoa, osakeyh-
tiötä tai säätiötä. Metsähallituksen 
muodostaminen itsenäiseksi julki-
soikeudelliseksi laitokseksi siirtäisi 
valtion kiinteistövarallisuuden ja sen 
hallinnointitehtävän valtio-oikeus-
henkilön ulkopuolelle ja etäännyt-
täisi Metsähallituksen valtioelinten 
ohjauksesta. Merkittävää julkista 
valtaa sisältävät tehtävät pitäisi siir-
tää jonkin muun valtion viraston 
hoidettavaksi. Tämä vaihtoehto ha-

jottaisi Metsähallituksen toiminnan 
eri organisaatioihin eikä se täyttäisi 
vaatimusta siitä, että valtion maiden 
tulee olla suorassa valtion omistuk-
sessa ja eduskunnan ohjauksessa. 
Tätä organisointimallia ei voida pi-
tää edellä todetuista syistä toteutta-
miskelpoisena vaihtoehtona. Virasto 
toimintamallina ei ole tarkoitettu lii-
ketoiminnan harjoittamista varten, 
eikä se mm. investointien budjetti-
sidonnaisuuden vuoksi siihen sovel-
lu. Säätiö ei sovellu valtion maa- ja 
vesiomaisuuden hoitoon eikä laa-
jan liiketoiminnan harjoittamiseen.

Laki metsähallituksesta  
valmisteilla

Tehdyn vertailun perusteella 
erityisliikelaitoksen ja sen 100% 
omistaman tytäryhtiön malli va-
littiin Hallinnon ja aluekehityksen 
ministerityöryhmän päätöksellä 
22.5.2012. Lakivalmistelua on jat-
kettu päätöksen mukaisesti. Malli 
mahdollistaa nykyisen liikelaitos 
Metsähallituksen toimintatavoilla 
toimivan erityisliikelaitoksen, jon-
ka sisällä mahdollistuvat nykyiset 
hyväksi havaitut toimintatavat, eikä 
esimerkiksi toimivaan paikalliseen 
sidosryhmäyhteistyöhön tarvitse 
tehdä muutoksia. Malli myös toteut-
taa EU-kilpailulainsäädännön vaati-
mukset ja takaa nykyisen toiminnan 
jatkuvuuden nykyisenkaltaisena yh-
tenä liikelaitoskonsernina.

Metsätalousosakeyhtiö olisi val-
tion täysimääräisessä omistuksessa 
ja kuuluisi lakisääteisesti Metsähal-
lituskonserniin. Osakeyhtiö pysyisi 
siten edelleen eduskunnan, valtio-
neuvoston ja ministeriöiden ohjaus-
vallassa. Metsätalousosakeyhtiölle 
voidaan osoittaa lailla rajoitetusti 
omistajapuhevaltaa valtion maihin 
siten, että turvataan valtion maa-
omistusten tarkoituksenmukainen 
ja tehokas hallinnointi. Valtion maa-
omaisuuden luovutustoimivalta säi-
lyisi kuitenkin nykyisellään.

Lakiluonnoksen mukaan Metsä-
hallitus ja sen tytäryhtiö harjoittaisi 
toimialallaan liiketoimintaa laissa 
säädettyjen yhteiskunnallisten vel-
voitteiden puitteissa ja hoitaisi sille 
säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. 
Lailla säädettäisiin yhteiskunnalli-
set velvoitteet koskemaan metsäta-
lousyhtiötä. Lisäksi sille asetettai-
siin velvoite noudattaa alueellisesti 
laadittavia luonnonvarasuunnitel-
mia. Lisäksi Metsähallituksen olisi 
toimittava liiketaloudellisten pe-
riaatteiden sekä eduskunnan sille 
hyväksymien palvelutavoitteiden ja 
muiden toimintatavoitteiden mukai-
sesti. Maa- ja metsätalousministeriö 
tulosohjaisi Metsähallitusta. Ympä-
ristöministeriö tulosohjaisi Metsä-
hallitusta julkisten hallintotehtävien 
osalta toimialallaan. 

24.3.2014
Maa- ja metsätalousministeriö
luonnonvaraosasto

Metsälainsäädännön 
kokonaisuudistus

Lainsäädännöt uudistuvat, Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus
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Voiko puuhun pukeutua? Us-
kotko, että puusta on tehty 
auto, joka käy biodieselillä? 

Metsissä on paljon uusia tuottei-
ta - joista kerrottiin koululaisille 
Kuhmon metsäpäivän opiskelijati-
laisuudessa.

Kuhmo -talon Lentua -sali täyt-
tyi kahdesti ääriään myöden, kun 
koululaiset ja lukio- sekä ammatti-
kouluopiskelijat saapuivat Kuhmon 
metsäpäivän opiskelijatilaisuuteen.

Tilaisuuden puheenjohtajana toi-
mi Tiina Eklund, METO – Metsäalan 
Asiantuntijat ry:n yhteyspäällikkö. 
Hän toivotti nuoret lämpimästi ter-
vetulleeksi ja alkuun seuraamaan 
filmiä tukkisavotasta. Ei ollut aiem-
min metsämiehillä helppoa – kir-
veellä ja sahalla kaadettiin tukit ja 
suomenhevosilla ajettiin kuormat 
joenvarsille. Metsäteollisuudella 
Suomi nostettiin kukoistukseen – 
siksi hyvinvointivaltioksi, jona se 

tänä päivänä on.
Suomen Metsäyhdistyksen suun-

nittelija Vilma Issakainen kertoi 
nuorille metsäteollisuuden uusis-
ta tuotteista. Moni nuori tiesi kysyt-
täessä, miten ksylitoli liittyy puihin. 
Mutta hankaluuksia tuotti kysymys 
kuvan kohdalla, missä olkihattuun ja 
kesämekkoon pukeutunut nuori nai-
nen istuu nurmikolla – mitä puuta 
naisella on yllä? Liukosellusta teh-
ty kesämekko hämmästytti nuoria.

Tiina Eklund puolestaan kertoi 
metsäalan koulutuksista: ammatti-
koulu, ammattikorkeakoulu (AMK) 
ja yliopisto – monenlaisia töitä on 
metsäalalla tarjolla. Ja metsäalalla 
todellakin on töitä: monitoimiko-
neen ja ajokoneen kuljettajista on 
pula – kuten puuautokuskeistakin.  
Ammattikorkeakoulusta valmis-
tuvilla metsätalousinsinööreillä 
on monipuoliset työnkuvat ja työ 
on suurelta osin metsänomistajien 

neuvontaa. Yliopistosta valmistuvia 
maistereita taas kutsuu mm. tutki-
mus- ja asiantuntijatyö.

Ja vielä nähtiin luontokuvaaja Ant-
ti Leinosen valokuvia metsän eläi-
mistä – susista, karhuista, ahmoista 
ja monista muista. Kuvakavalkadin 
jälkeen voitiinkin todeta, että Suo-
messa on metsää valtaosa pinta-
alasta – ja suojeltuja metsiä eniten 
Euroopassa. Ja tänä päivänä metsiä 
enemmän kuin koskaan aiemmin - ja 
metsien kasvu koko ajan enemmän 
kuin niistä korjataan satoa.

Meillä on täällä varaa – niin ih-
misten kuin eläintenkin – elää met-
sistämme. ”Vihreä kulta” – vanha 
fraasi – mutta ajankohtaisempi kuin 
koskaan.

Tiina Eklund Meto ry.
yhteyspäällikkö
METO-Metsäalan asiantuntijat ry

Koululaisseminaarin esiintyjät Antti Leinonen luontovalokuvaaja, (vas.)  
Vilma Issakainen Suomen Metsäyhdistys, Tiina Eklund Meto-Metsäalan 
asiantuntijat ry, ja Tuomo Mikkonen Suomen Metsäkeskus. 

Metsäpäivät Kuhmossa_______________________________________________________

Kuhmon Metsäpäivässä vieraili 
yli 800 koululaista
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Saha- ja puuteollisuus on yksi 
suomalaisen viennin mer-
kittävimmistä toimialoista. 

Sahat jalostavat kotimaista tuk-
kia vientimarkkinoille kotimaisin 
panoksin. Suomen sahateollisuus 
muodostuu lukuisista itsenäisis-
tä perheyrityksistä sekä kuidutta-
van teollisuuden sahatoimialoista.  
Puunjalostuksen merkitys on eri-
tyisen suuri paikallisessa alueta-
loudessa, koska tuotantopanokset 
hankitaan läheltä.

Kuhmo Oy kansainvälisesti toi-

miva itsenäinen sahayritys joka 
sijaitsee Kuhmossa. Vuonna 2013 
yhtiö tuotti 360 000 m3 sahatava-
raa, ja hankki raaka-aineekseen 800 
000 m3 puuta. Sahatavaran lisäksi 
sivutuotteina syntyi massateolli-
suuden haketta ja puupolttoaineita 
(brikettiä, purua ja kuorta). Kuhmo 
Oy hankkii kaiken lämpöenergian 
ja taseena laskettuna 70 % käyt-
tämästään sähköenergiasta sahan 
yhteydessä sijaitsevalta Kuhmon 
Lämpö Oy:ltä.

Kuhmo Oy:n liikevaihto vuonna 
2013 oli 82,4 m€, joka tuli asiakkail-
ta alueen ulkopuolelta. Vientitulot 
olivat vuonna 2013 36Milj. €. Mer-
kitys Kuhmon jaMaakunnan alueta-
louteen on huomattava. Kuhmo Oy 
työllisti 147 henkeä ja toimitusket-

jun suora työllisyysvaikutus puun-
korjuu ja kuljetukset huomioon ot-
taen oli noin 400 henkilötyövuotta. 
VTT:n arvion mukaan Kuhmo Oy:n 
toiminnan työllisyysvaitus välilliset 
työpaikat huomioon ottaen on 900 
henkilötyövuotta. Liikevaihdosta 
maksettiin kantoraha, yrittäjä ym. 
maksuina välittömälle lähialueel-
le noin 64 Milj. €. VTT:n laskelman 
mukaan (oletuksella, että kaikki 
raaka-aine tulisi yksityismetsistä) 
toiminnasta maksettiin välillisiä ja 
suoria veroja 16 Milj. €. Tämän lisäk-

si toiminnnasta maksettiin arvoket-
jun välittömien palkkojen sivukuluja 
noin 8 Milj.€. Kuhmo Oy:n tilantees-
sa yhteiskunnan saamat tulot ovat 
metsähallituksen saamien kantora-
hatulojen (vähennettynä laskelman 
veroilla) verran esitettyjä lukujakin 
korkeammat.

Koko välittömän arvoketjun 
(puunkorjuu, kuljetukset sahatuo-
tanto) välillisten ja suorien verojen, 
sekä palkkojen sivukulujen osuus 
yhtiön liikevaihdosta oli vuonna 
2013 noin 29 %. Veroaste on korkea 
verrattuna moniin kilpailijamaihim-
me ja heikentää puunjalostuksen 
kilpailukykyä vientimarkkinoilla 
oleellisesti.

Suomessa on parhaimpina vuosi-
na tuotettu yli 3 miljoonaa kuutio-

metriä enemmän sahatavaraa kuin 
vuonna 2013.  Olisi ehdottomasti 
kansallinen ja alueellinen etu kas-
vattaa sahateollisuuden volyymi ai-
nakin tuolle tasolle. Puuvarojen puo-
lesta se on mahdollista ja toimijoilla 
on siihen halua, mikäli se kyetään 
tekemään kilpailukykyisesti.

Kansallisen ja aluetalouden edun 
nimissä olisi nopeasti varmistetta-
va sahateollisuuden toiminta- ja 
kasvuedellytyksiä mm. seuraavin 
toimin.
Varmistaa tasainen raaka-aineen 
saatavuus, kustannustasolla, jo-
ka mahdollistaa kannattavan ja-
lostuksen

•Aktiivisen metsänomistuksen ja 
metsien hyödyntämisen kannusta-
minen

•Nykyisen metsätalouden pinta-
alan tulee säilyttäminen puuntuo-
tannon ja korjuun piirissä.

Alentaa valmistavan vientiteol-
lisuuden veroastetta - erityisesti 
välillisiä veroja

•Vapautus moottoripolttonestei-
den veroista

•Vientiteollisuuteen kohdistuvan 
veroasteen alentaminen muutoinkin

Poistaa energiapolitiikan vääris-
tymät, jotka heikentävät sahate-
ollisuuden sivutuotteiden asemaa 
markkinoilla

•Purun ja kuoren kohtelun poltto-
aineena tulee olla sama kuin muilla 
metsäpolttoaineilla

Esimerkiksi polttoaineverojen 
poisto sahateollisuuden arvoket-
justa parantaisi oleellisesti alan kil-
pailukykyä ja kasvavan työllisyyden 
ja vientitulojen ansiosta nettovero-
vaikutus olisi myös yhteiskunnalle 
positiivinen.

Tommi Ruha
toimitusjohtaja
Kuhmo Oy 

Puunjalostus ja 
Aluetalous – Kuhmo Oy

Metsäteollisuus on pitkään 
ollut talouden ja työllisyy-
den perusta myös monissa 

muissa maissa kuin Suomessa. Ja 
päinvastoin kuin monista viimeai-
kaisista lehtiotsikoista voisi pää-
tellä, niin on vastaisuudessakin. 
Hyvinvointi on suurelta osin met-
säteollisuuden varassa – jatkossa 
vain uusista syistä. Metsät eivät 
enää ole pelkkä paperin tai puu-
peräisen energian lähde. Ne ovat 
monien uusien raaka-aineiden ja 
innovaatioiden lähde. Maailma, jo-
ka havahtuu lukuisiin muutoksiin, 
tukeutuu innokkaasti uusiutuvien ja 
kierrätettävien resurssien tuomiin 
mahdollisuuksiin.

Millä muulla teollisuudenalalla on 
paremmat mahdollisuudet menes-
tyä tässä ympäristössä, kuin teol-
lisuudella, joka käyttää uusiutuvia 
luonnonvaroja, joiden tuotteet ovat 
kierrätettäviä ja niiden valmistuk-
sessa käytetään uusiutuvaa ener-
giaa. Tuotteiden hiilijalanjälki on 
pieni ja teollisuuden on suorastaan 
pakko hoitaa raaka-ainehankintansa 
kestävällä tavalla.

UPM on nähnyt maailman muut-
tumisen mahdollisuutena. Näemme 
itsemme uuden metsäteollisuuden 
edustajana, Biofore-yhtiönä, joka ja-
lostaa arvokasta, uusiutuvaa raaka-
ainetta monipuolisesti ja pitkälle. 

Olemme paneutuneet biopolttoai-
neiden kehittämiseen ja tänä vuon-
na alkaakin uusiutuvasta puupohjai-
sesta raaka-aineesta valmistettavan 
UPM BioVernon tuotanto Lappeen-
rannan biojalostamollamme.

Kehitämme, valmistamme, mark-
kinoimme ja myymme korkealaatui-
sia, ympäristöä säästäviä kompo-
siittituotteita ulkokäyttökohteisiin 
sekä granulaatteja teollisiin ja ku-
luttajatuotteisiin kuten UPM ProFi 
-ulkotuotteet ja UPM Formi -granu-
laatit. Komposiiteille on luotu uu-
sia ominaisuuksia innovatiivisella 
materiaalitekniikalla, joka pohjau-
tuu UPM:n omaan tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. 

UPM Formi on myös komposiit-
timateriaali, mutta se valmistetaan 
sellukuidusta ja muovista, ja se on 
tarkoitettu ruiskuvalutuotantoon. 

Materiaali sallii suunnittelijoille uu-
sia vapauksia tuotteittensa muo-
toilussa, ja sitä käytetään jo mm. 
huonekaluissa, elektroniikassa ja 
erilaisissa kotitaloustavaroissa. Se 
on uusi, mukautuva, hajuton, turval-
linen materiaali, joka korvaa jopa 
50 % öljypohjaisista uusiutumat-
tomista materiaaleista.

UPM Biochemicals on yhteinen ot-
sikko monille niille hankkeille, joilla 
UPM tutkii ja kehittää puupohjaisia 
vaihtoehtoja uusien materiaalien 
rakenneosiksi. Nämä vaihtoehdot 
voivat olla kemikaaleja, jotka kor-
vaavat fossiilisia monomeereja teol-
lisuuden raaka-aineissa. Ne voivat 
olla kemikaaleja, jotka hyödyntävät 
esimerkiksi ligniinin kaltaisia luon-
nollisia polymeerejä tuottaessaan 
aivan uusia ominaisuuksia hartsei-
hin, muoveihin ja liimoihin. Biofibril-
leistä on ollut julkisuudessa puhet-
ta enemmänkin. Ne ovat mikro- tai 
nanokuituisia selluloosatuotteita, 
joiden avulla materiaaleja voidaan 
muotoilla paremmin ja niihin voi-
daan lisätä uusia piirteitä. Biofibrillit 
voivat palvella monissa teollisissa 
käyttötarkoituksissa, esimerkiksi 
betonissa, ja erilaisissa pinnoitteis-
sa. Monet UPM Biochemicals -hank-
keet ovat kaupallistamisen kynnyk-
sellä ja useita yhteistyösopimuksia 
tutkimustulosten hyödyntämisestä 
on solmittu.

Maaliskuussa 2014 UPM ja Met-
ropolia ammattikorkeakoulu lan-
seerasivat uusiutuvia materiaaleja 
hyödyntävän Biofore Concept Carin 
Genevessä. Tavoitteena oli herättää 
keskustelua puupohjaisten uusiutu-
vien materiaalien monipuolisuudes-
ta, ja saada autoteollisuus näkemään 
mahdollisuuksia hyödyntää uusiu-
tuvia materiaaleja.

Olemme siis ottaneet jo monta 
askelta tuottaaksemme suurempaa 
lisäarvoa puusta ja biomassasta lu-
kuisille sidos- ja kumppaniryhmille. 
Innostavaa on, että noita askelia voi 
ottaa aina lisää. 

Janne Seilo, 
aluejohtaja
UPM Metsä

Kuhmon Metsäpäivän Ideaseminaari 26.3.2014

Metsäteollisuuden 
uudet tuotteet

Metsäteollisuuden tuotanto 
Suomessa on kehittynyt 
viimeisen viiden vuoden 

aikana hyvin eri lailla eri tuoteryh-
missä. Paperien tuotanto on laske-
nut, mutta sellun, kartonkien ja ha-
vusahatavaran tuotanto on toipunut 
hyvin viime vuosikymmenen lopun 
notkahduksesta. Myöskään puun 
käytön osalta pahimmat skenaariot 
eivät ole toteutuneet, vaan varsin-
kin kotimaisen kuitupuun käyttö on 
säilynyt korkealla tasolla.

Metsäteollisuus uudistuu inves-
toimalla tuotekehitykseen ja uu-
siin tuotteisiin. Vuonna 2012 met-
säteollisuus investoi Suomeen 685 
miljoonaa euroa, kasvua edelliseen 
vuoteen oli 26 %. Suomella on siis 
mahdollisuus elinvoimaiseen ja 
kansantaloudellisesti merkittävään 

metsäteollisuuteen jatkossakin.
Edellytykset investoinneille täy-

tyy kuitenkin olla kunnossa ja myös 
nykyisen tuotannon toimintaedel-
lytykset on pyrittävä turvaamaan. 
Tämä tapahtuu säilyttämällä nykyi-
set vahvuudet ja laittamalla heikko-
uksiamme kuntoon. Kustannuskil-
pailukyvystä on huolehdittava koko 
ketjun osalta.

Puun tuotannossa, korjuussa ja 
kuljetuksessa on löydettävissä kei-
noja tuottavuuden nostoon, mikä 
parantaa kaikkien osapuolten toi-
mintaedellytyksiä. Esimerkiksi in-
vestoinnit terminaaliverkostoon ja 
rekkojen maksipainojen kehitys ovat 
hyviä esimerkkejä yhteiskunnallisis-
ta tuottavuutta nostavista toimista. 

Metsätalouden tuottavuuskehi-
tyksen kannalta merkityksellisintä 

olisi saada metsätilojen pirstoutu-
minen käännettyä tilakoon kasvuk-
si. Myös metsän käsittelyketjuissa 
voidaan alentaa kustannuksia edis-
tämällä järkevien käsittelykuvioiden 
muodostumista, huolehtimalla järe-
yskehityksestä ja riittävistä poistu-
mista hakkuiden yhteydessä. 

Puun hinnoittelu tulee kehitty-
mään tarkemmin leimikkokohtai-
seksi ja jalostusarvon mukaiseksi. 
Metsänomistaja voi vaikuttaa itse 
saamaansa yksikköhintaan – hoita-
mattomien risukoiden kasvatus ei 
ole kannattavaa kenellekään.

Jorma Länsitalo
metsäpäällikkö 
Stora Enso Metsä

Paras tae suomalaisen puun 
lisäkäytölle on metsäteollisuuden  
toimintaedellytysten parantaminen
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Toukokuussa 2013 alkaneessa 
Hyvän mielen metsäkävely-
hankeessa yhdistetään luon-

non rauha ja mielenterveys. Toimin-
taa on pidetty tähän mennessä noin 
kymmenellä paikkakunnalla pai-
kallisten mielenterveysseurojen ja 
Metsäkeskuksen yhteistoimintana. 
Hankeen aloittaja Suomen Mielen-
terveysseuran tavoitteena on kan-
nustaa nuoria liikkumaan metsäluo-
nossa ja yhdistämään heitä vanhem-
piin sukupolviin. Näin vähennetään 
niin nuorten ja kuin vanhempien 
ihmisten yksinäisyyttä ja ennalta-

ehkäistään mielenterveysongelmia. 
Tavoitteena on pitää tätä hanketta 
jatkuvasti toiminnassa. Hankeen 
suojelijana toimii nykyisen Suomen 
Tasavallan presidentin puoliso Jenni 
Haukio. Mukana toiminnassa ovat 
myös Aamulehti, Aarre-lehti, Met-
säsätalouden kehittämiskeskus Ta-
pio, vapaaehtoistyöntekijät ja etsi-
vänuorisotyö.

Metsäkävely kohteena ovat ta-
valliset metsät ja metsät joilla on 
historiallisia arvoja. Näin on pyritty 
herättämään ajatuksia menneestä, 
virkistämään mieltä raittiissa ilmas-

sa ja irtautumaan arjen kiireestä. 
Metsän vaikutusta mielenterveyteen 
on tutkittu ja todettu että jo viiden 
minuutin ulkona olo metsässä vai-
kuttaa myönteisesti henkiseen mie-
lenterveyteen. Luonnossa liikkumi-
nen vaikuttaa unen laatuun, vähen-
tää stressiä ja auttaa rentoutumaan 
muista arjen askareista. Tutkimuk-
sessa todettiin, että etenkin nuorten 
mielenterveys ja jo olemassa olevat 
mielenterveysongelmat vähenivät 
luonnon oman terapian avulla. Tätä 
uudistuvaa ja kaikkialla olevaa luon-
nonvaraa ei ole kuitenkaan paljon 

hyödynnetty mielenterveystyössä. 
Etenkin nuorten omaehtoinen luon-
nossa liikkuminen on vähentynyt 
viimeisen 20 vuoden aikana.

Hyvän mielen metsäkävelyt käyn-
nistyivät valtakunnallisesti keväällä 
2013 yhteistyössä Metsäkeskuksen 
kanssa. Kainuun mielenterveysseura 
on järjestänyt metsäkävelyitä mm. 
Raatteenportissa Suomussalmella 
sekä Metsäkartanossa Rautavaa-
ralla. Nämä tapahtumat ovat olleet 
1-4 päivän mittaisia. Metsäkävelyitä 
on järjestetty esim. yhteisesti eri-
ikäisille Nuorimieli –toiminnan ja 

lankakerä –ryhmän yhteistoiminta-
na rikkomalla muuria sukupolvien 
välillä. Niille, jotka eivät omin voimin 
pysty liikkumaan luonnossa,     on 
järjestetty virtuaalimetsäkävelyjä.

Jouni Kananen 
Kainuun mielenterveysseuran  
hallituksen puheenjohtaja

Jonna Juntunen 
Terveydenhoitajaopiskelija 
Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Nuorimieli –toiminnan ja 
Lankakerä -ryhmän yhteinen 
metsäkävely Raatteen Portissa.

Metsäpäivät Kuhmossa_______________________________________________________

Hetki metsässä virkistää mieltä
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Käsillä oleva kelirikkoaika ai-
heuttaa puunkorjuun kaikille 
osapuolille haasteita toteut-

taa työ ilman merkittäviä seisokkeja 
kannattavasti ja ympäristöystäväl-
lisesi minimoiden maasto- ja ties-
tövauriot. Yleisesti kelirikkokauden 
ajatellaan alkavan huhtikuun alusta 
ja syysrospuuton päättyvä lokakuun 
loppuun. Näin ajatellen 47%  vuo-
den 2013 puumäärästä korjattiin 
joko sulan maan tai kelirikon aikana. 
Tämä asettaa haasteita puunkorjuun 
kaikille osapuolille.

Puunkorjuun ympäristöystäväl-
lisyyden huomioimisessa, mene-
telmien ja koneiden kehittämises-
sä suomalaiset kulkevat eturivissä 
maailmalla. Tutkittuun tietoon ja 
osaamiseen panostetaan merkittä-
västi. Suomalainen metsäteollisuus, 
metsänomistajat sekä merkittävät 
konevalmistajat osallistuvat Met-
säntutkimuslaitoksen vetämään 
”Pehmeiden maiden puunkorjuun 

kehittämishankkeeseen”. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää pehmeiden 
maiden puunkorjuuta, hakkuuta-
poja sekä suunnittelumenetelmiä. 

Metsäkoneen aiheuttamien maas-
tovaurioiden synnyssä keskeisenä 
tekijänä työn suunnittelun ja kul-
jettajan ammattitaidon ohella on 
koneen painosta ja vetotehosta maa-
perään kohdistuva paine. Viimeisten 
15-20 vuoden aikana puunkorjuun 
tehokkuusvaatimukset sekä konei-
den tekniselle käyttöiälle ja luotetta-
vuudella asetetut vaatimukset ovat 
kasvaneet huomattavasti. Tämän 
seurauksena niin harvestereiden 
kuin ajokoneidenkin omapainot ovat 
kasvaneet. Nopeasti ajateltuna voisi 
kuvitella, että pienet kevyet koneet 
ovat ympäristöystävällisempi kuin 
suuret koneet. Näin ei kuitenkaan 
välttämättä ole.

Samalla kun koneiden omapaino 
on kasvanut, on koneiden pyöriä 
levennetty, pyörien lukumäärää li-

sätty ja teloja kehitetty. Aiemmin 
tavanomaisten 4- ja 6-pyöräisten 
harvesterien sijasta nykyään on 
tavanomaista käyttää 8-pyöräisiä 
harvestereita. Nykyaikaisen 8-pyö-
räisen hyvällä telavarustuksella va-
rustetun harvesterin pintapaine on 
noin 50% pienempi kuin 7.000 kg 
kevyemmän 4-pyöräisen harveste-
rin pintapaine ja jopa yli 50% pie-
nempi kuin 3.000 – 4.000 kg kevy-
emmän 6-pyöräisen harvesterin 
pintapaine. 

Sama kehitys koskee ajokoneita. 
Aiemmin tavanomaisia olivat 6-pyö-
räiset ajokoneet, jotka nyt ovat kor-
vautuneet 8-pyöräisillä ajokoneilla 
lähes täysin. Pehmeimmille kohteille 
ja vaativiin korjuuolosuhteisiin on 
jo kehitetty 10-pyöräisiä ajokoneita. 
Käytännössä 10 -pyöräisillä ajoko-
neilla on kyetty korjaamaan sellai-
sia leimikoita, joille tavanomaisilla 
ajokoneilla ei ole menemistä ilman 
maastovaurioita.  Karkeasti kuvat-

tuna 10-pyöräisen hyvällä telava-
rustuksella varustetun ajokoneen 
pintapaine on 8.000 kg:n kuormalla 
sama kuin 8-pyöräisen ajokoneen 
pintapaine ilman kuormaa. Ero on 
huomattava.

Ei riitä, että puut saadaan tienvar-
teen kelirikkoaikaan ja pehmeiltä 
mailta, vaan puita ja metsäkonei-
ta on kyettävä kuljettamaan osalla 
metsäautoteillä myös kelirikon ai-
kaan. Suomessa on erittäin laaja hy-
vin suunniteltu metsäautotieverkos-
to, joka alkaa kuitenkin pikkuhiljaa 
ikääntyä. Monien alan toimijoiden 
suusta on kuulunut viimeaikoina 
huoli metsäautoteiden kunnosta 
etenkin, kun näyttää siltä, että ke-
lirikkoaika syksyllä on pidentynyt 
huomattavasti ja keväätkin näyttä-
vät arvaamattomilta. Toimiva met-
sänomistajia, metsäteollisuutta sekä 
metsien virkistyskäyttöä palveleva 
metsäautotieverkoston ylläpito on 
kannattavan ja ympäristöystävälli-

sen puunkorjuun elinehto. 
Yhteisesti voimme parhaiten var-

mistaa kannattavan ja ympäristöys-
tävällisen puunkorjuun myymällä 
puuta tasaisesti ympäri vuoden. Riit-
tävän suuri leimikkovaranto mah-
dollistaa sen, että metsäyhtiöt ja ko-
neyrittäjät voivat valita niin maape-
rän kuin tiestönkin näkökulmasta 
sopivan leimikon kulloiseenkin kor-
juuolosuhteeseen. Nykyaikaisella 
oikein varustetulla korjuukalustolla 
on mahdollista korjata huomattava 
osa vaikeistakin kesäkorjuukohteis-
ta kuivan kauden aikana silloin, kun 
metsäautotiestö on kantava. Kan-
nattava ja ympäristöystävällinen 
puunkorjuu on meidän kaikkien etu.

Tuomo Moilanen
päällikkö, 
metsäyhtiöyhteistyö ja 
tietojärjestelmät
Ponsse Oyj

Metsäpäivät Kuhmossa_______________________________________________________

Kannattavaa puunkorjuuta 
ympäristöystävällisesti

Luonnonvarojen kestävä käyt-
tö on yksi nykypäivän maail-
manlaajuisista haasteista. Uu-

siutumattomia luonnonvaroja käy-
tetään kiihtyvällä vauhdilla, jota ei 
ole mahdollista jatkaa loputtomiin. 
Raaka-ainevarojen huventuessa on 
katseet käännettävä kohti kierrä-
tysmateriaaleja sekä uusiutuvia 
raaka-aineita. Puu soveltuu hyvin 
monenlaisten tuotteiden valmis-
tukseen ja Suomessa riittää kestä-
västi hyödynnettäviä metsävaroja. 

Kainuussa hakataan nykyisin noin 
3 Mm³, mutta kestävästi olisi mah-
dollista kasvattaa hakkuumäärää 4 
Mm³ tai jopa 5 Mm³.

Suomessa rakennetaan pientalois-
ta 85 % ja vapaa-ajan asunnoista 
peräti 99 % puusta.

Sen sijaan suuremmissa kohteissa, 
kuten kerrostaloissa, puhutaan aino-
astaan noin 2 % osuudesta. Valtion 
tahtotila on kasvattaa puukerros-
talojen osuus 10 %. Tässä on suuri 
mahdollisuus, mutta myös haaste 

puualalla toimiville yrityksille.
Puukerrostalojen ja muiden suur-

ten puurakenteiden valmistamisen 
myötä tarvitaan myös lisää osaavia 
työntekijöitä. Kuhmon kaupunki ja 
Kainuun ammattiopisto ovat tiedos-
taneet tämän tilanteen ja kehittävät 
yhdessä alan ammatillista koulutus-
ta, jotta tulevat talonrakentamisen 
ammattilaiset saisivat riittävät tiedot 
toimia tulevaisuuden rakentamis-
projekteissa. Esimerkiksi suurten 
ristiinliimattujen massiivipuulevy-

jen käyttäminen rakentamisessa on 
Suomessa uusi asia. Muualla maa-
ilmassa näitä levyjä on käytetty jo 
pitkään.

Nuorissa on puualan tulevaisuus. 
Metsä- ja puualan täytyy tehdä töi-
tä alan vetovoiman lisäämiseksi. 
Tulevat ammattilaiset täytyy saa-
da kiinnostumaan puun parissa 
työskentelystä ja alan monipuoli-
set työtehtävät täytyy tuoda esille. 
Perustehtävien lisäksi löytyy myös 
haasteellisempia työtilaisuuksia 

niille, jotka sitä kaipaavat. Metsä- 
ja puualan markkinointia suunnat-
tiin nuorille Kuhmon Metsäpäivä 
-tapahtumassa 26.3. varsin laajasti. 
Tapahtumaan osallistui noin 800 
koululaista ja opiskelijaa.”

Timo Mäkisalo
projektipäällikkö
Woodpolis

Metsä- ja puualalla tarvitaan osaajia
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Satoja metsänomistajia tutus-
tui Kuhmo Oy:n sahaan maa-
liskuun lopulla Metsäpäivän 

yhteydessä. Vierailijoita kiinnostivat 
muun muassa tukin kiertoaika sa-
halla ja minne päin maailmaa omas-
ta metsästä sahan kautta jalostetut 
laudat ja lankut päätyvät. 

”Hankinta-alueemme on noin sata 
kilometriä Kuhmosta Suomen rajo-
jen sisäpuolella ja myynnistä  reilut 
puolet menee ulkomailla”, haaru-
koi vieraita isännöinyt Kuhmo Oy:n 
myyntipäällikkö Heikki Kähkönen.

Metsänomistajat saivat seurata 
puiden reitin rekan lavalta pake-
tointiin. Tukki viihtyy sahalinjalla 
noin puoli tuntia kuivaukseen saak-
ka. Valtaosa puista on pientä mänty-
tukkia. Mäntyä saha nielee 85 pro-
senttia ja kuusta on 15 prosenttia. 

Monia vieraita yllätti se, miten 
hyvin pienikin puu osataan sahalla 

hyödyntää. Lisäksi kaikki  sahausjät-
teet sahanpurua myöten käytetään 
hyödyksi energiantuotannossa.

Kainuulaisen puun päätyminen 
laivan kontissa eri mantereille he-
rätti paljon kysymyksiä. Minne ne 
meidän metsän puista sahatut lan-
kut, laudat ja rimat oikein menevät. 
Myyntipäällikkö Heikki Kähkönen 
totesi vierailijoille, että sahatava-
ran kysyntä maailmalla on pysynyt 
vakiona, mutta kontin määränpää 
vaihtuu vuosien myötä. Esimerkik-
si Kiina on noussut viime vuosina 
merkittäväksi sahatavaran osta-
jaksi. Sahaus- ja kuivaustekniikka 

mahdollistavat asiakkaiden toivei-
den mukaisesti räätälöityjen tuot-
teiden valmistamisen Kuhmo Oy:n 
sahalla. Tuotantokapasiteetti on 
reilu kolmannesmiljoona kuutiota 
sahatavaraa vuodessa. 

Metsätyöt ovat monelle sahaan 
tutustuneille mieluinen harrastus. 
Vantaalta asti Kuhmon sahaan tu-
tustumaan tulleet Anne ja Rauno 
Holopainen omistavat metsää se-
kä Suomussalmella että Kuhmossa. 

”Kyllä sitä melko lailla tietää, mis-
sä kesäloma tulee vietettyä. Tavoit-
teena on hoitaa perintömetsät yhtä 
hyvin kuin isämme ennen meitä”, 

Rauno Holopainen kertoi. 
Virva Okkonen Kajaanista vieraili 

Holopaisten tavoin Kuhmo Oy:n sa-
halla ensimmäistä kertaa. 

”Toiminnan teknisyys teki minuun 
vaikutuksen”, Okkonen myönsi. 

Risto Ohtonen piti sahakäyntiä 
mielenkiintoisena. Ennen eläkkeelle 
siirtymistään puuseppänä  työsken-
nellyt Ohtonen osaa arvostaa laadu-
kasta puuta. Metsätöitä harrastava 
Ohtonen piti monen muun vieraan 
tavoin hyvänä, että kainuulaisella 
metsänomistajalla on mahdollisuus 
myydä puunsa läheiselle sahalle. 

Kuhmo Oy:n saha kiinnosti 
metsänomistajia

Metsäpäivän yhteyteen järjestetty sahavierailu kiinnosti satoja metsänomistajia.

Kuhmo Oy:n tuotteita viedään 
ympäri maailmaa. Kuhmo Oy:n 
myyntipäällikkö Heikki Kähkönen 
kertoi vieraille, että reilu puolet 
tuotannosta menee vientiin

Kainuusta kotoisin olevat Anne ja Rauno Holopainen asuvat Vantaalla, mutta hoitavat  perintömetsiään loma-
viikkoina. Kuhmo Oy:n sahalla he kävivät ensimmäistä kertaa.

Tukkirekat tuovat viitisenkymmentä kuormaa puuta joka päivä Kuhmo 
Oy:n sahalle. Kuhmo Oy:n saha hyödyttää kainuulaisia metsänomistajia 
ja saha ei tulisi toimeen ilman kainuulaisia  metsänomistajia.
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Kiotosta lähtien maailman 
maat ovat YK:n johdolla pyr-
kineet tunnistamaan ilmas-

ton lämpenemisen ja kasvihuone-
kaasupäästöjen välisen yhteyden. 
Tiedeyhteisö on yhtä mieltä siitä, 
että kasvihuoneilmiö on tosi ja ellei 
mitään tehdä maapallon lämpöti-
la nousee vuoteen 2100 mennessä 
useilla asteilla. Sen ihmiskunnalle 
aiheuttamat vahingot olisivat valta-
vat. Maailmanyhteisön kutakuinkin 
yhteinen käsitys on, että maapallon 
lämpeneminen on kyettävä rajaa-
maan vuosisadan puoliväliin men-
nessä kahteen asteeseen. Se vaatii 
paljon ja suuria ratkaisuja. 

Avainasemassa energia 

80 % kaikista kasvihuonekaasu-
päästöistä arvioidaan syntyvän ta-
valla tai toisella energian tuotantoon 
ja kulutukseen liittymistä asioista.  
Euroopan unioni on sitoutunut pääs-
töjen vähentämiseen, uusiutuvan 
energian lisäämiseen, energian sääs-
töön ja energiatehokkuuden paran-
tamiseen ja erityisenä toimena vielä 
uusiutuvan energian lisäämiseen 
liikenteessä.. 

Suomi on omilla ratkaisuillaan 
sitoutunut kantamaan vahvan 
vastuun ilmastokysymyksestä ja 
siihen liittyen uudesta energia-
politiikasta. Vanhasen hallituksen 
aikana vuonna 2008 hyväksyttiin 
maalle kunnianhimoinen ilmasto- 
ja energiastrategia.  Suomi sitoutui 
lisäämään uusiutuvan osuuden 38 
% energian kokonaiskulutuksesta, 
parantamaan merkittävästi ener-
giaomavaraisuutta, kohentamaan 
merkittävästi energiatehokkuutta 
ja nostamaan liikenteessä uusiutu-
van komponentin osuuden 20 %:iin. 

 Osana suurta energiapakettia 
vuonna 2010 päätettiin myös pe-
riaatepäätöksestä kahden uuden 
ydinvoimayksikön rakentamisek-
si. Ratkaisun erityinen tavoite oli ja 
on sähkön omavaraisuuden turvaa-
minen ensimmäisen kerran nykyai-
kaisen taloushistoriamme aikana. 

Uusien tavoitteiden saavuttami-
sen keskeisiksi keinoiksi strategia 
nosti uuden teknologian ja sen edis-
tämisen. Tavoitteeksi asetettiin puh-
taan teknologian innovaatioiden ja 
tuotannon nostaminen Suomen me-
nestysalaksi. 

 Energiapaketti merkitsee 
energiapuun lisäkäyttöä

Vanhasen hallituksen päätös ener-
gian lisäämisestä merkitsee lähes 
40 TWh:n suuruista lisäystä vuosi-
tasolla uusitutuvaan vuoteen 2020 
mennessä. Tämä tarkoittaa lähes 
miljoonan ihmisen vuodessa kulut-
taman sähkön ja lämmön määrää. 
Ylivoimainen valtaosa lisäyksestä 
perustuu juuri energiapuun käyt-
töön. Sen määrää on tarkoitus lisä-
tä vuoden 2009 noin 5 miljoonas-
ta m3:sta 13,5 milj m3:iin vuoteen 
2020 mennessä. 

 Kataisen hallitus on jatkanut 
pääpiirteissään edellisen hallituk-
sen ilmasto- ja energialinjaa jopa 
vuoteen 2050 saakka katsovassa 
selonteossaan. Suuren energiapake-
tin linjasta hallitus poikkesi kuiten-
kin jo viime vuonna heikentämällä 

radikaalisti kotimaisen bioenergia, 
turpeen ja puun, kilpailukykyä kivi-
hiileen verrattuna. Juuri silloin kun 
kivihiilen hinta romahti ja olisi pi-
tänyt parantaa kotimaisen kilpailu-
kykyä, hallitus teki päinvastoin. Se 
nosti turpeen veron 1,9 €/MWh 4,9 
€/MWh ja heikensi samalla puun 
muuttuvahintaista tuotantotukea 
enimmillään 6 €/MWh. Heikennyk-
set koskevat CHP- tuotantoa eikä 
suoraan siis lämpölaitoksia.  

EU:n komissio tavoittelee maa-
ilmanyhteisön yhteisin tavoittein 
päästöjen vähentämistä vuoteen 
2050 mennessä noin 85 - 90 %:lla 
vuoteen 1990 verrattuna.  Vuoteen 
2030 mennessä päästöjen vähen-
nysten tulisi olla 40 % ja uusiutuvan 
osuus EU:ssa tulisi nostaa keskimää-
rin 27 %:iin. 

Komissio ei esitä uusiutuvan li-
säämiselle maakohtaista tavoitetta. 
Erityinen huomio kiinnittyy uusiu-
tuvaan energiaan.  Oma käsitykseni 
on, että Suomella on kaikki edelly-
tykset nostaa uusiutuvan energian 
osuus nyt tavoitteena olevasta 38 
%:sta yli 50 %:n. Vuonna 2011 uu-
situvalla tuotettiin Suomessa 106,7 
TWh. Vuoden 2020 tavoite on 134 
TWh. Vuoteen 2030 mennessä lu-
kema voisi olla 154 TWh. Lisäyk-
sestä tuulivoimanosuus olisi noin 
4 TWh, biomassan 11 TWh, jätteen 
ja kierrätyksen 3 TWh, auringon ja 
veden 2–3 TWh. Biomassan osalta li-
säysmahdollisuus perustuu lähinnä 
energiapuun lisäkäyttöön. Se tulisi 
nostaa aina 20 milj m3:een saakka. 
Hiilen korvaamisen ohella sen käyt-
tö tulisi perustumaan kaukolämmön 
ohella entistä enemmän myös pie-
nimuotoiseen lämmöntuotantoon.     

 Edistysaskeleiden ottaminen 
edellyttää julkisia tukia

Suomessa tukimäärissä on kui-
tenkin pienistä rahoita kysymys 
kun otetaan huomioon lähes 10 
miljardin euron suuruinen tuonti-
energialasku. Tänä vuonna uusiu-
tuvan energian tukeen käytetään 
vajaat 200 miljoonaa euroa. Vuonna 
2020 arvioidaan tarvittavan noin 
300 miljoonaa. 

Edellä hahmotelmieni tavoittei-
den toteuttaminen vaatisi vuoteen 
2030 mennessä vielä 50 – 100 lisä-
miljoonaa euroa. Muistettakoon, et-
tä pelkästään kivihiileen Suomessa 
käytetään tänä vuonna noin puoli 
miljardia euroa. Tai, että Saksa käyt-
tää uusiutuvansa tukemiseen lähes 
30 miljardia euroa tänä vuonna.

Mauri Pekkarinen
eduskunnan talousvaliokunnan 
puheenjohtaja

Metsäpäivät Kuhmossa_______________________________________________________

Kainuun metsien varaan olisi 
synnytettävissä pelkästään 
metsähakkeen tuotannossa 

noin 1000 työpaikkaa. Siihen tar-
vitaan noin 1,7 miljoonan kuutio-
metrin energiapuuhakkuut, puun 
haketus ja kuljetus käyttöpaikoille. 
Hakkeen arvo olisi laitoksen por-
tilla 70 miljoonaa euroa. Tämä on 
vain yksi esimerkki hyödyistä, joita 
tulevaisuuden biotalous – luonnon-
varojen kestävä hyödyntäminen voi 
meille tarjota. Tilaisuuteen tarttumi-
nen vaatii uudenlaista yhteistyötä

Biotalous on taloutta, joka käyttää 
biologisia luonnonvaroja ravinnon, 
tuotteiden, energian ja monipuolis-
ten palveluiden tuottamiseen. Sen 
avulla voidaan vähentää riippuvuut-
ta fossiilisesta energiasta ja luoda 
maakuntaamme uusia työpaikkoja 
ja taloudellista kasvua kestävän ke-
hityksen periaatteiden mukaisesti.

Biotaloudessa tarvittavaa raa-
ka-ainetta saadaan merkittävästi 
mm. metsistä, jota Kainuussa riit-
tää. Metsämme kasvavat vuodessa 
6,6 miljoonaa kuutiometriä ja hyö-
dynnämme siitä 3,2 miljoonaa kuu-
tiota (v.2012). 

Biotalouden taloudellisesti mer-
kittävimpiä tuotteita ovat olleet pe-
rinteiset sellu, paperi, puutuotteet ja 
energia. Uusimpia teollisia tuotteita 
ovat mm. energiapuusta valmistet-
tu biodiesel, puupohjaiset tekstiilit 
(korvaavat puuvillaa), biomuovit, 
nanoselluloosat, sellupohjaiset kom-
posiitit ja  lääkeaineet. Meillä on bio-
taloudessa tarvittavaa globaalistikin 
tunnustettua osaamista.

Biotalouden kasvattamiseksi Kai-
nuussa tarvitaan toimialarajojen rik-
komista uusien ratkaisujen synnyt-
tämiseksi. Metsäteollisuus, sahat, 
energiasektori, metsänomistajat, 
koneyrittäjät, kuljetusyrittäjät, VR, 
koneenrakennussektori , IT-sektori,  
koulutus, tutkimus ja viranomaiset 
pitää saada vahvemmin ja yli pe-
rinteisten sektorirajojen verkottu-
maan.  Tarvitsemme uudenlaista 
palveluiden hankintaa, resurssien 
tehokkaampaa käyttöä ja osaami-
sen yhdistämistä. Nyt palveluiden 
hankinta on monessa tapauksessa 
liian lyhytjänteistä kilpailuttamista 
ja viimeisen sentin säästöä hakeva. 
Tämä johtaa usein myös resurssien 
tuhlaamiseen. Tarjouskilpailu ei ole 
aina paras tapa hankkia palveluita. 
Siinä kärsii pitkäjänteinen kehittä-
minen.

Öljykattilat pois  
Kainuusta

Biotalouden kehittyminen ja ke-
hittäminen tarvitsee selkeitä tavoit-
teita. Kainuussa voitaisiin asettaa 
tavoitteeksi, että täällä ei ole 10 vuo-
den päästä  yhtään öljylämmityskat-
tilaa, ei ainakaan julkisissa kohteis-
sa. ”Konesalit” pitää Kainuussa ol-
la hirsirakennuksia, jotka käyttävät 
vihreää energiaa – metsäenergiaa.

Työpaikkoja ja hyvinvointia koko 
alueelle toisi esimerkiksi seuraa-
vanlainen uudenlainen bioenergian 
tuotanto;  Kajaaniin biodiesel-laitos, 
Kuhmoon levyjä , lautaa, ja kalustei-
ta tekevä  keskittymä, Sotkamoon 

biohiililaitos, 3D-tulostusta ja suun-
nittelua, Paltamoon biokaasulaitos. 
Tarvitaan näkemystä ja tavoitteita.

Meillä on edellytykset rakentaa 
laaja biotalouden osaamisklusteri 
Kainuuseen ja tehdä siitä meidän 
tavaramerkki.

70 miljoonaa 
euroa metsähakkeesta 
metsiin 

Esimerkkinä biotalouden hyödyis-
tä voidaan sanoa, että mikäli sai-
simme hyödynnettyä 1,7 miljoonaa 
kuutiota Kainuun nuorten metsien 
puuta, voisimme saada seuraavia 
hyötyjä pelkästään puunhankinta-
ketjuun (metsänomistaja, koneura-
kointi, haketus ja kuljetus.)

Energiapuuhakkuista – 1,7 miljoo-
naa kuutiometriä syntyisi seuraavia 
rahavirtoja: 
• Puunmyyntituloja n. 8,5 milj. euroa
• Hakkuu ja lähikuljetus urakointi-
tuloja n. 34 milj. euroa
• Haketusurakointituloja n. 15 milj. 
euroa
• Hakkeen kuljetusurakointituloja 
n. 11 milj. euroa

Laitoksella metsähakkeen arvo 
olisi nykyisillä toimitushinnoilla n. 
70 milj. euroa. 

Pysyviä työpaikkoja hankinta-
ketjussa syntyisi suoraan n. 500 ja 
kerrannaisvaikutuksina noin toiset 
500 työpaikkaa.

Asko Piirainen
toimitusjohtaja
Metsäurakointi Piirainen Oy

Kasvua Kainuuseen 
biotaloudesta

Luontaistaloudesta siirryttiin 
fossiilitalouteen 1900-luvun 
alussa. Ilmaston lämpenemi-

nen fossiilisten polttoaineiden ku-
rimuksessa sekä luonnonvarojen 
kuten puhtaan veden niukkuus ovat 
siirtämässä maailmaamme biota-
louden taloussykliin. Samaa rataa 
emme voi enää tuksutella. Metsä-
sektori on aito, ekologisesti, talo-
udellisesti ja sosiaalisesti kestävä 
biotalouden veturi, mistä voimme 
olla Kainuussa, Kuhmossa ja koko 
Suomessa ylpeitä. 

Kuhmo on biotalouden tosita-
rina, sillä Kuhmon aluetalouden 
rahavirrat syntyvät metsä- ja kul-
jetusklusterilta. Kuhmo on maail-
man huippupaikkakunta uusiutuvan 
energian käytössä  ja kuhmolaiset 
luontomatkailuyritykset ovat onnis-
tuneet brändäämään metsäluonnon 
hermolepolomakohteena Wild Taiga 
–nimen alla. Kuhmon metsätalous 
porskuttaa ja voi hyvin ja antaa tu-
levaisuudessakin hyvät mahdolli-
suudet hyvinvoinnin rakentamiseen. 

Ilmaston lämpenemisen hyvä 
puoli on pohjoisen ulottuvuuden 
merkityksen kasvu. Tankkerin mat-
ka Pohjoisväylää myöten Pohjois-
Atlantilta Aasian kasvaville markki-
noille on arvioiden mukaan 800 000 
dollaria halvempi kuin Välimeren 
ja Suezin kanavan kautta. Pohjois-
väylän laivaliikenne onkin lukumää-
rältään kasvanut viimeisen kolmen 
vuoden aikana neljästä aluksesta  yli 
seitsemäänkymmeneen samalla kun 
tonnistot ovat kymmenkertaistu-
neet. Lapin kuntien ponnistelut poh-
joisen rataverkon rakentamisesta 
ovatkin hyvä avaus tulevaisuuteen, 
sillä ne antaisivat Suomelle mahdol-
lisuuden päästä mukaan arktisen 
alueen nopeutuvaan kehitykseen. 
Jotakin kertoo myös se, että Kuh-
mon Vartiuksen rajaliikenneaseman 
rautapellettikuljetukset yli kaksin-
kertaistuivat 2,5 milj. tonnista 5,5 
milj. tonniin 2012-2013.

Suomea vaivaa tällä hetkellä pon-
nettomuus, stagnaatio, kykenemät-
tömyys uusiin avauksiin.  Biotalo-

us merkitsee paradigman muutosta 
keskitetystä energian ja ravinnon 
tuotannosta ekologisesti kestävään, 
hajautettuun tuotantoon. Tässä met-
sätalous, puun kasvatus ja korjuu, 
puutuoteteollisuus, bioenergia ja 
ekosysteemipalvelut, kuten kalas-
tus, metsästys ja virkistäytyminen 
ja koko luontomatkailun kirjo muo-
dostavat merkittävän taloudellisen 
voimatekijän. Mikäli esimerkiksi 
Kuhmossa siirryttäisiin kokonaan 
hajautettuun energian ja ravinnon 
tuotantoon, se tuottaisi satoja uusia 
pysyviä työpaikkoja. 

Uskallammeko Suomessa ja Kai-
nuussa nähdä metsäklusterin jo ole-
massa olevat mahdollisuudet? Us-
kaltaako ihana isänmaamme satsata 
Lapin ratayhteyksiin ja avata sitä 
kautta meille kaikille väylän päästä 
mukaan arktisen alueen huimaan 
kehitykseen? 

Eila Valtanen 
Kaupunginjohtaja
Kuhmon kaupunki

Kun ilmasto lämpenee, 
pohjoisen ja biotalouden 
merkitys kasvaa

Seminaaripuhujana eduskunnan 
talousvaliokunnan puheenjohtaja 
Mauri Pekkarinen.

Ilmastokysymys on aikamme 
suurimpia haasteita
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Metsien arvokkaat elinym-
päristöt määriteltiin ensi 
kertaa vuonna 1997 voi-

maan astuneessa uudistuneessa 
metsälaissa. Tämän vuoden alus-
ta voimaan tullessa uudessa met-
sälaissa metsänomistajia velvoitet-
tiin edelleen säilyttämään metsien 
biologiselle monimuotoisuudelle 
erityisen tärkeät elinympäristöt. 
Lakiin kirjattiin myös muutamia 
uusia elinympäristötyyppejä, ku-
ten metsäkorte- ja muurainkorvet. 

Metsälaissa määritellään metsien 
biologiselle monimuotoisuudelle 
erityisen tärkeät elinympäristöt. Jos 
ne ovat luonnontilaisia tai luonnon-
tilaisen kaltaisia sekä ympäristös-
tään selvästi erottuvia, elinympäris-
töjä koskevat hoito- ja käyttötoimet 
tulee toteuttaa niiden ominaispiir-
teet säilyttäen. Metsissä on myös 
muita arvokkaita elinympäristöjä, 
joiden ominaispiirteiden säilyttä-
minen on yksi metsäsertifioinnin 
kriteereistä ja niiden turvaaminen 
on hyvää metsänhoitoa. Arvokkaita 
elinympäristöjä ovat esimerkiksi 
tulvametsät ja metsäluhdat, har-
jujen paisterinteet, luonnontilaiset 
korvet ja luonnonsuojelullisesti ar-
vokkaat vanhat metsät

Alueelliset Metsäkeskukset 
kartoittivat aikoinaan metsälain 
erityisen tärkeitä elinympäristö-
jä yksityisten metsänomistajien 
metsissä. Lisäksi näitä metsälain 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä 
voi tulla vastaan metsäsuunnittelun 
tai hakkuiden suunnittelun yhtey-
dessä. Metsänomistajan tai hänen 
valtuuttamansa henkilön on teh-
tävä metsänkäyttöilmoitus Metsä-
keskukselle viimeistään 10 päivää 
ennen hakkuun aloittamista. Jos 
hakkuualueella on tai se rajautuu 
erityisen tärkeään elinympäristöön, 
ilmoituksessa selvitetään, kuinka 
kohteen ominaispiirteet säilytetään. 
Jos Metsäkeskus saa metsänkäyt-
töilmoituksen, jonka alueella tai lä-

heisyydessä on Metsäkeskuksen tie-
dossa oleva arvokas luontokohde, 
maanomistajalle ilmoitetaan siitä.

Metsälain mukaisia erityisen tär-
keitä elinympäristöjä on Kainuussa 
noin 10 500 hehtaaria. Mukana on 
kaikkien maanomistajien pinta-alat. 
Kainuussa suurin osa kohteista on 
luokiteltu pienvesiksi välittömine 
lähiympäristöineen. Kohteet ovat 
luonteeltaan pienialaisia. Yksityis-
mailla kohteiden mediaanikoko on 
noin puoli hehtaaria keskiarvon ol-
lessa jonkin verran suurempi. 

Ympäristötukea  
kohteille

Arvokkaiden elinympäristöjen 
vaikutukset metsänomistajien tu-
loihin ovat yleensä vähäisiä, mutta 
jos monimuotoisuuden tai erityisen 
tärkeiden elinympäristöjen säilyttä-
minen aiheuttaa metsänomistajalle 
kustannuksia tai tulonmenetyksiä, 
voi metsänomistaja hakea ympäris-
tötukea. Ympäristötukea voivat saa-
da yksityinen metsänomistaja, yksi-
tyishenkilöiden muodostama maa-
tila- tai metsätaloutta pääasiallisesti 
harjoittava yhtiö, yhteisö, osuus-
kunta tai säätiö sekä yhteismetsän 
osakaskunta. Tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että elinympäris-
tön hakkuuarvo on yli 4 000 euroa 

tai yli neljä prosenttia metsänomis-
tajan samassa kunnassa sijaitsevan 
metsän hakkuuarvosta. Kainuussa 
ympäristötukisopimuksia on tehty 
vuoteen 2013 mennessä noin 2100 
ha alalle ja vuosittain uusia sopi-
muksia tehdään noin 40 - 50 kpl.

Voimassa olevien ympäristötuki-
kohteiden elinympäristöt painottu-
vat puustoisiin kohteisiin eli juuri 
sinne, missä metsänomistajille ai-
heutuu suurinta taloudellista mene-
tystä. Nämä kohteet ovat puustoisia 
puronvarsia, reheviä korpia ja leh-
tometsiä. Nämä kohteet ovat myös 
jatkossa painopistealueita ympä-
ristötukisopimuksia solmittaessa.

Ympäristötukikohde jää metsän-
omistajan omistukseen. Tuki mak-
setaan korvauksena siitä, että kohde 
jätetään luonnontilaan 10 vuoden 
määräajaksi. Kohteesta ja sitä kos-
kevista ehdoista tehdään sopimus 
metsänomistajan ja Metsäkeskuk-
sen välillä. Sopimus merkitään kiin-
teistörekisteriin ja se on voimassa 
myös metsänomistajan vaihtuessa. 
Ympäristötuki maksetaan yleensä 
kerralla sopimuskauden alkaessa. 
Ympäristötuki on verotettavaa tu-
loa metsäverotuksessa.

Leevi Heikura
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus

METSÄLAIN ERITYISEN TÄRKEITÄ

ELINYMPÄRISTÖJÄ OVAT
●●●●●●● lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien välittömät lähiympäristöt
●●●●●●● lehto- ja ruohokorvet, metsäkorte- ja muurainkorvet sekä letot,  

    vähäpuustoiset kitu- ja joutomaan suot ja rantaluhdat
●●●●●●● rehevät lehtolaikut
●●●●●●● ojittamattomien soiden kangasmetsäsaarekkeet
●●●●●●● syvät rotkot ja kurut
●●●●●●● jyrkänteet välittömine alusmetsineen
●●●●●●● kitu- ja joutomaiden harvapuustoiset hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot

Metsien arvokkaat 
elinympäristöt

Suomen metsät tuottavat puuta 
yli 30 milj. m3 enemmän kuin 
sitä käytetään. Raaka-aineen 

riittävyydessä ei siis ole minkään-
laista ongelmaa. Erityisesti Pohjois- 
ja Itä-Suomessa on ongelmia saada 
kaikkea tarjottua puuta markkinoil-
le, sanoi MTK:n metsävaltuuskun-
nan puheenjohtaja Mikko Tiirola 
Metsäpäivän seminaarissa Kuhmos-
sa 26.3.2014.

Puumarkkinoiden suurin ongel-
ma tällä hetkellä on riittämätön ky-
syntä, joka korjaantuu pelkästään 
uusilla investoinneilla ja puun käyt-
töä lisäämällä. Metsän kiinteistövero 
tai muut lisärasitteet aiheuttaisivat 
vakavia häiriöitä puukauppaan, jo-
ka toimii markkinatalouden lakeja 
soveltaen oikein hyvin.  

Myös teollisuus on halunnut ve-
rottajaa mukaan puun markkinoille 
tuloa kiihdyttämään, vaikka sillä on 
käytössään kaikkein paras kannus-
tin: raha.

 - Peiliin soisi puun ostajien katso-
van. Huolestuttavaa on se, että puun 
ostajat ottavat metsänomistajiin yh-
teyttä yhä harvemmin. Yli 70%:lle 
metsänomistajista ei ole tuoreen 
kyselyn mukaan tarjottu puukaup-
papalveluita, ihmetteli Tiirola.

Suomen etu on hyödyntää metsä-
varoja täysmääräisesti sekä metsä-
teollisuudessa että energiana. Kun 
kasvua ja uusia investointeja hae-
taan, tarvitaan myös lisää puukaup-
paa. Sitä saadaan kehittämällä mark-
kinoiden rakenteita. Rakenteellisia 
ongelmia ovat tilojen pirstoutumi-
nen ja omistajien ikääntyminen. 
MTK tarjoaa ratkaisuksi yrittäjä-
mäistä metsätaloutta. 

Yrittäjämäisen metsänomista-
misen olisi syytä olla vapaehtois-

ta, mutta houkuttelevaa. Metsän-
omistajille, jotka valitsisivat yrittä-
jämäisen metsänomistamisen, tulisi 
tarjota yrittäjän oikeudet ja velvol-
lisuudet. Velvollisuutena voisi olla 
yrittäjäeläkevakuutuksen ottaminen 
(MYEL), joka kartuttaisi eläketurvaa 
ja edistäisi sukupolvenvaihdoksia. 
Metsätalousyrittäjyyttä tulisi tukea 
Ruotsin mallin mukaisesti niin, että 
yrittäjä ei maksaisi lahja- tai perin-
töveroa metsätilastaan.

Aktiivisimpia puun myyjiä ovat 
tilaansa investoivat nuoret met-
sänomistajat. Valitettavasti alle 40 
-vuotiaita metsänomistajia on vain 
6 %. Verolainsäädäntö kannustaa 
jättämään metsätilojen sukupolven-
vaihdokset vasta perinnönjakoon. 
Metsätilojen sukupolvenvaihdosten 
verohuojennus olisi tehokkain keino 
metsänomistajien ikääntymisen ja 
tilojen pirstoutumisen pysäyttämi-
seksi. Maataloudessa vastaava jär-
jestelmä toimii hyvin. 

- Jos metsänomistajien keski-ikä 
laskisi 10 vuotta ja tilojen keskiko-
ko kasvaisi 10 ha, tulisi Metsäntut-
kimuslaitoksen laskelmien mukaan 
noin 8 miljoonaa m3:ä lisää puuta 
markkinoille – kahden uuden sellu-
tehtaan tarpeen verran, laskee Tiirola

Toisin kuin uudet lisärasitteet, 
yrittäjyys saisi aikaan tasaisemmat 
puumarkkinat ja kannattavamman 
elinkeinon. Edellytykset uusille in-
vestoinneille paranisivat ja verotulot 
lisääntyisivät. Voittajia olisivat met-
sänomistajat, palkansaajat, teolli-
suus ja koko suomalainen vientiin 
nojaava kansantalous.

Mikko Tiirola
puheenjohtaja
MTK:n metsävaltuuskunnan 

Metsäelinkeinon 
tulevaisuuden avaimet 
verottajan käsissä

Jaakko Tepon ”rakkaus ja metsära-
hat” kappaleessa kerrotaan miten 
naimakaupoilla tulevia metsära-

hoja ei saisi ajatella, vaan asettaa 
rakkaus etusijalle. Laulun sanoissa 
opastetaan: ”pittää suora olla ja ei-
kä aatella pahoja niinku muallista 
mammonaa ja mehtärahoja”. 

Metsärahat ovat Kainuulaisille 
poikkeuksellisen tärkeitä tuloja, 
millä maakuntaa pidetään elinvoi-
maisena. Todistuksena metsätulojen 
tärkeydestä saimme kokea, miten 
Kuhmotalo täyttyi kuulijoista met-
säpäivien yhteydessä. Paikalla olivat 
niin metsän myyjät kuin ostajatkin. 
Rahoittajina olimme paikalla esitte-
lemässä palveluitamme myyjien ja 
ostajien haaveiden mahdollistami-
seksi. Kuhmossa oli paikalla kaikki 
osapuolet, ketkä tarvitaan toimivi-
en markkinoiden rakentamiseksi.  

Markkinoiden toimivuus mitataan 
kuitenkin käytössä olevan raaka-
aineen, eli puun kysynnän ja tar-
jonnan mukaan. Ilmeistä on, ettei 
metsillemme ole riittävästi kysyn-
tää sillä puun määrä kasvaa vuosi 

vuodelta. 
Rahoittajana näkisin mielelläni 

puulle lisäkysyntää, olipa se mihin 
käyttötarkoitukseen tahansa. Norde-
assa olemme rahoittaneet merkittä-
västi metsäsektorin toimijoita, mitkä 
työllistävät suuren joukon Kainuu-
laisia. Investointien rahoittamisen 
kasvu on tänä vuonna niin merkit-
tävää, että jotakin markkinoilla on 
tapahtunut. 

Mikäli markkinoilla myyjät ja os-
tajat eivät aina kohtaa, on tulevai-
suudessa vara parempaan. Hieman 
kontekstistaan irrotettuna Jaakko 
Tepon laulun sanoja mukaillen, 
markkinat odottavat vain uutta nou-
sua, joka tulee todennäköisesti odot-
tamattomalta suunnalta. Laulussa 
sanotaan ”oon aatellu vuan antaa 
himon viel yltyä”. 

Hyviä metsäkauppoja markki-
noille toivoen,

Mikko Hannus 
Yrityskonttorinjohtaja
Nordea Pankki Suomi Oyj

Rakkaus ja 
metsärahat
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Metsänomistaja kannattaa 
laatia tärkeät lainopilliset 
asiakirjat asiantuntijan 

avustuksella. Silloin voidaan var-
mistua siitä, että kaikki asiat otetaan 
huomioon – asiakirjojen lainmukai-
suudesta aina verotukseen saakka. 
Esittelemme viisi metsäomistajien 
yleisimmin käyttämää palvelua.

1. Testamentilla on mahdollis-
ta estää metsien pirstoutumista ja 
ohjautumista perikuntien haltuun. 
Metsänomistaja voi määrätä kenelle 
omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen. 
Myös metsätilan säilyminen suvussa 
on mahdollista suojata testamentil-
la, huolimatta lasten mahdollisista 

avioeroista. 
2. Metsätilan sukupolvenvaihdos. 

Monissa metsätilan sukupolvenvaih-
doksissa tunnesyyt ja tiedon puute 
vaikeuttavat luopumista enemmän 
kuin taloudelliset syyt. Lakipalvelut 
neuvoo järkevimmän ratkaisun ha-
kemisessa ja hoitaa luovutukseen 
liittyvät asiakirjat. Elinaikana toteu-
tettava sukupolvenvaihdos voidaan 
toteuttaa monella eri tapaa. Vaihto-
ehtoina ovat lahja, lahjanluonteinen 
kauppa tai kauppa. Näihin kaikkiin 
voidaan lisäksi liittää määräaikai-
nen hallintaoikeuden pidätys. Yksi 
harkinnanarvoinen vaihtoehto on 
myös yhteismetsän perustaminen.

3. Kiinteistöjen kauppa- ja lah-
jakirjoja tarvitaan luovutettaessa 
metsätilaa suvun ulkopuolelle tai 
tehtäessä metsätilan sukupolven-
vaihdosta lahjana tai kauppana. 
Luovutukseen liittyvät osapuolten 
veroseuraamukset on hyvä selvittää 
ennen asiakirjan laatimista.

4. Edunvalvontavaltakirjan avulla 
voi varautua etukäteen sairastumi-
sen tai onnettomuuden aiheutta-
maan pysyvään toimintakyvyttö-
myyteen. Edunvalvontavaltakirjalla 
määritellään ne asiat, joita valtuutus 
koskee sekä nimetään henkilö, jolle 
valtuutus halutaan antaa. Edunval-
vontavaltuutus on tavallista edun-

valvontaa joustavampi tapa järjes-
tää asioiden hoito. Valtuutettu ei 
tarvitse oikeustoimiin maistraatin 
lupaa, ellei valtakirjassa ole asiasta 
erikseen määrätty. Metsänomistaja 
voi valtuuttaa esimerkiksi myymään 
metsätilan, osan siitä tai sillä olevaa 
puustoa, mikäli edunvalvottavan elä-
miseen tai hoitoon tarvitaan rahaa.

5. Perukirja on osakas- ja omai-
suusluettelo perintöveron määrää-
mistä varten sekä asiakirja mahdol-
lista ositusta ja perinnönjako varten. 
Omaisesi kuoltua voit pyytää osuus-
pankin lakipalveluita toimittamaan 
perunkirjoituksen. Pankki hankkii 
tarvittavat selvitykset ja asiakirjat ja

lähettää perunkirjoituskutsut. 
Pankki voi hoitaa myös mahdollisen 
testamentin tiedoksiannot. Perun-
kirjoituksen jälkeen lakipalveluissa 
on mahdollista selvittää edellytykset 
perinnönjaolle ja kuolinpesän muut-
tamiselle metsäyhtymäksi.

Hyödynnä Kainuun Osuuspan-
kin lakiasiantuntijoiden osaamis-
ta metsäasioissa ja kysy lisää. La-
kipalveluiden ajanvaraukset puh. 
010 256 1706

Riku Leinonen
yritysrahoituspäällikkö 
Kainuun Osuuspankki

Kainuun Osuuspankin metsäasioi-
den asiantuntijat yritysrahoitus-
päällikkö Riku Leinonen, pankkila-
kimies VT Johanna Heikkinen ja 
pankkilakimies Pasi Mäenpää. 

Kainuun Osuuspankin lakipalvelut 
metsänomistajalle

Metsänomistaja, joko olet tu-
tustunut Metsään.fi-palve-
luun? Jos vastauksesi on ei, 

avaa tietokone ja mene Internet-sivul-
le www.metsään.fi. Siellä voit tutustua 
palvelun mallitilaan tai mahdollisesti 
oman tilasi tietoihin. 

Metsään.fi-palvelun avulla met-
säasioiden hoitaminen on helppoa. 
Palvelusta näet metsäsi ajankohtaiset 
metsänhoitotyöt ja sen avulla voit 
suunnitella tulevia hakkuita. Erilaiset 
yhteenvedot auttavat hahmottamaan 
tulevien vuosien tuloja ja menoja. Pal-
velusta saat myös tietoa tilalla ole-
vista luontokohteista, jotka on hyvä 
ottaa huomioon metsien käytössä.

Metsätiedot metsäalan  
palveluntarjoajille?

Metsäalan palveluntarjoajat liit-
tyivät Metsään.fi-palveluun syksyllä 
2013. Nyt voit antaa valitsemillesi 
palveluntarjoajille luvan selata tilasi 
tietoja Metsään.fi-palvelussa tai siir-
tää tiedot palvelutarjoajan omaan 
tietojärjestelmään. Taimikonhoi-
dosta tai harvennushakkuusta on 
kätevää pyytää tarjous, kun metsän-
omistaja ja palveluntarjoaja näke-
vät samat tiedot. Metsänomistajana 
sinä päätät, ketkä palveluntarjoajat 
saavat käyttää tilasi tietoja.

Kainuussa Metsään.fi-palvelussa 

ovat mukana kaikki metsänhoitoyh-
distykset, useita puunostajia sekä 
erilaisia metsäpalveluyrittäjiä. 

Ota Metsään.fi-palvelu 
käyttöösi

Voit kirjautua Metsään.fi-palve-
luun, kun olet saanut Metsäkeskuk-
selta ilmoituksen, että metsäsi tiedot 
ovat valmiit. Ensimmäisestä kirjau-
tumisesta alkaa maksuton seitse-
män päivän koeaika. Koeajan jäl-
keen palvelun hinta on 60 euroa/12 
kk. Yhteisomistajille (esimerkiksi 
metsäyhtymä, kuolinpesä, aviopuo-
lisot) palvelulla on oma hinta, 40 

euroa/12 kk/käyttäjä. 

Lisätietoa Metsään.fi-palvelusta 
saat Metsäkeskuksen toimistoilta 
ympäri Kainuun tai puhelimitse nu-
merosta 044 7104 340.

Kaisa Laitinen
asiakkuusasiantuntija 
Suomen metsäkeskus

 
Palvelun tarjoaja: Löydä asiakkaita  
Metsään.fi -palvelusta!

Tarjoatko palveluita metsänomistajalle? Haluatko löytää uusia asi-
akkaita ja helpottaa omaa työtäsi? 

Metsänomistaja löytää sinut Metsään.fi-palvelusta, kun olet liittynyt 
palveluun ja valinnut kunnat, joissa toimit. 

Tavoitat Metsään.fi-palvelun kautta valitsemissasi kunnissa metsää 
omistavat henkilöt sekä noissa kunnissa asuvat metsänomistajat. Met-
sänomistajan antamalla suostumuksella näet hänen tilansa kartan ja 
kaikki puustotiedot. 

Palveluntarjoajille Metsään.fi-palvelun hinta on 60 euroa/kunta/
vuosi.  Lisätietoa palvelun hyödyistä www.metsään.fi tai Kaisa Laiti-
selta puhelimitse numerosta 044 7104 340.

Metsänomistaja: 
Näin hyödyt 
Metsään.fi-palvelusta

Metsään.fi-palvelusta löytyvät pe-
rustiedot metsänhoitoon. Tietojen 
avulla metsätöiden suunnittelu ja 
toteutus on helppoa. Maastokar-
tan lisäksi tilaa voi tarkastella 
myös ilmakuvalta.

Woodpolikselle  
Made in Kainuu palkinto

Kunniakirjan vastaanottivat Woodpolis Oy / Kuhmon kaupungin puoles-
ta Matti Komulanen (vas.), Tuulikki Huusko, Eila Valtanen ja Matti Pääk-
könen.
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Puukauppakatsaus_______________________________________________________________

Puukauppa on käynyt varsin 
vilkkaana koko alkuvuoden 
metsänhoitoyhdistys Kainuun 

toimialueella. Metsänhoitoyhdistys 
on laatinut puunmyyntisuunnitel-
mia samalla ajanjaksolla noin kak-
si kertaa viime vuotta enemmän. 
Metsänhoitoyhdistykselle tehtyjä 
puukaupan toimeksiantoja, eli puu-
kaupan kilpailuttamista metsän-
omistajien valtakirjoilla, on myös 
ollut viime vuotta enemmän. Puu-
kauppa kävi varsin tasaisesti myös 
koko viime vuoden. Puheet siitä, että 
puuta ei tule riittävästi markkinoille, 
ovat olleet perusteettomia.

Keskusteluissa metsänomistajien 
kanssa on ollut havaittavissa puu-
kaupalle myönteinen henki. Tätä ha-
vaintoa tukee myös tuore tutkimus-
tieto. Joka kolmas metsänomistajista 
on ilmaissut MTK:n Metsätutka -ky-
selyn mukaan aikomuksensa myy-
dä puuta tänä vuonna, joten puu-
ta on tulossa markkinoille hyvin. 
MTK:n mukaan metsänomistajien 
puun myyntihalukkuus on ollut yhtä 
suurta viimeksi vuonna 2008. 

Halutuimpia kohteita puunosta-
jille ovat olleet kesäkorjuukelpoiset 
kohteet. Varsinkin tukkileimikoista 
on ollut kova kysyntä. Osa ostajista 
ei ole tehnyt tarjouksia talvihakkuu-
kohteista. Kulunut talvi on ollut kor-
juuolojen suhteen poikkeuksellinen, 

tämä siirtänee osan tänä vuonna ha-
kattavaksi suunnitelluista talvikoh-
teista seuraavaan talveen, vähentäen 
tulevalle talvelle tarvittavaa ostoa.

Kainuussa puukauppaa rajoittaa 
lähinnä kuitupuun heikko menek-
ki. Positiiviset uutiset uusista in-
vestoinneista kuitupuun käyttöön 
Suomessa sekä uskosta sellun val-
mistuksen tulevaisuuteen kuitenkin 
lämmittävät mieltä ja luovat uskoa 
metsänomistajan omille investoin-
tipäätöksille, päätöksille metsiensä 
hoitamiseen. Metsänhoitoyhdistys 
Kainuu päätti kevätkokouksessaan 
tuoda julki kannanoton sellutehtaan 
tarpeesta alueellamme.

Tukkipuun hinnat ovat olleet 
hienoisessa nousulla vuoden alus-
ta lähtien, kuitupuiden hintataso on 
pysynyt vakaampana. On oletetta-
vissa, että tukkipuun tarve kiihdyt-
tää kysyntää kevään ja alkukesän 
aikana puun ostajien täydentäessä 
kesäloman jälkeen puunkorjuuseen 
tulevaa varantoaan.

Metsänomistajan kannattaa aina 
kilpailuttaa puukauppa. Apuna täs-
sä hänellä on metsänomistajan oma 
organisaatio, metsänhoitoyhdistys.

Kalle Immonen
toiminnanjohtaja
MHY Kainuu ry LKV

Puukaupalle 
myönteinen henki

Puukaupassa on hyvä meininki 
Kainuussa: syksyllä vilkkaas-
ti käynyt puukauppa ei hyy-

tynyt sydäntalvellakaan. Lyhyeksi 
jäänyt talvi rajoitti varmasti useim-
pien puunhankkijoiden talviosto-
mahdollisuuksia. Tosin Kainuussa 
sentään oli talvi – vertailuna esi-
merkiksi Pohjanlahden rannikolla 
talvikelejä ei ollut kuin muutama 
viikko. Metsä Group siirsi korjuu-
kalustoa rannikolta Kainuuseen, ja 
tällä tapaa saimme hyödynnettyä 
talvikelit lähes täysimääräisesti. Kai-
nuussa talven aikana korjaamamme 
puumäärä oli perinteinen, eikä tal-
vileimikoita siirtynyt tavanomaista 
enempää seuraavalle talvelle. 

Teollisuuden ennustetaan käyttä-
vän normaalit määrät puuta. Hinta-
kehitys on ollut viimeisen vuoden 
ajan harvinaisen tasainen. Nämä 
kaksi tosiasiaa antavat hyvät edel-
lytykset puukaupoille: puulla on 
hyvä kysyntä ja hintojen tasaisuus 
helpottaa metsänomistajien myyn-
tipäätöksiä.

Metsäenergian tarve Kainuussa 
on laskussa. Puun kilpailukyky voi-
malaitosten polttoaineena on hei-
kentynyt, ja lämmin talvi laski puun 
kulutuksen määrää lämmöntuotan-
nossa. Ainespuista poiketen metsä-
energian ostotarpeet Kainuussa ovat 
Metsä Groupilla pienet. 

Metsä Group on vahva toimija 

metsänhoitopalveluissa. Nyt ke-
väällä alkaa viljelytöiden ”ruuh-
kakausi”. Suurin osa metsänvilje-
lytöistä toteutetaan touko-kesäkuun 
aikana, ja vain pieni osa kohteista 
jää syysistutukseen. Syysistutuk-
seen soveltuvia kohteita kuitenkin 
on paljon. Syysistutuspotentiaalin 
parempi hyödyntäminen olisi re-
surssien käytön kannalta järkevää. 
Metsäammattilaisten neuvontatyö 
metsänomistajille on tässäkin asi-
assa tärkeää.

Ville Keskinen
piiripäällikkö
Metsä Group

Metsä Group

Vuosi 2013 oli suomalaiselle 
sahateollisuudelle pitkään 
aikaan hieman lupaavampi. 

Hyvä näin, sillä pari edellistä vuot-
ta olivat hyvin vaikeita.  Alkanutta 
vuotta sahurit katsovat varovaisen 
positiivisella mielellä. Historia kui-
tenkin on osoittanut, että tilanne 
voi muuttua nopeastikin koska niin 
moni asia vaikuttaa toimialan kil-
pailukykyyn. 

Erityisesti mäntysahatavaran 
vientimarkkina-alueet Japani ja Poh-
jois-Afrikan maat ovat suhteellisen 
hyvässä vireessä vielä tällä hetkellä, 
mutta uhkiakin löytyy, niin poliittisia 
kuin myös markkinataloudellisia. 
Japani on kysymysmerkki, varsin-
kin sen suhteen, että kuinka mer-
kittävä vaikutus ALV:n muutoksella 
loppujen lopuksi on rakentamiseen, 
etenkin vuoden toisella puoliskol-
la. Hinnat ovat jo hieman laskeneet 
viime syksystä. Pohjois-Afrikan, eri-

tyisesti Egyptin poliittinen tilanne 
on edelleen herkkä. Koska Japani 
ja Pohjois-Afrikan maat ovat ylivoi-
maisesti suurin vientikohde suo-
malaiselle mäntysahatavaralle niin, 
pienetkin muutokset näiden maiden 
kysynnässä voivat johtaa vakaviin 
ongelmiin. Kotimaan osalta markki-
natilanne on edellisen vuoden kal-
tainen, rakentaminen ei ole korke-
alla tasolla, mutta taantuminen on 
ilmeisesti pysähtynyt. 

Puukauppa koko maassa on käy-
nyt ennätysvauhdilla ja hintataso on 
pysynyt maltillisena, kaikelle puulle 
on ollut suhteellisen hyvä kysyntä. 
Maaliskuussa hiljeni, mutta edel-
leenkin ollaan korkeammalla tasolla 
kuin aikaisempina vuosina, Pohjois-
Suomessa puukauppa on ilahdutta-
vasti käynyt hieman paremmin kuin 
valtakunnassa keskimäärin. Pölkky 
Oy:n varantotilanne on ajankohtaan 
nähden hyvä. Huolimatta poikkeuk-

sellisen lämpimästä talvesta hakkuut 
ovat toteutuneet yllättävän hyvin. 

Koska sahoille tukin hinta sahan 
pihalla on 70% kaikista kustannuk-
sista, niin on selvää, että tuloksen 
teko on pääasiassa kiinni siitä. Puus-
tamaksukyky on tuotteiden loppu-
hinnasta ja kulurakenteesta kiinni, 
sillä pitää pärjätä. Tiedossa on mer-
kittäviä lisäkuluja sijainnistamme 
johtuen mm. jo vuoden päästä voi-
maantulevan rikkidirektiivin muo-
dossa. Kuljetustuen kehittäminen 
olisi kyllä hyvä asia varsinkin vien-
nin kilpailukyvyn suhteen. Vaikka 
maailma pienenee, sanotaan, niin 
välimatkat pysyvät ennallaan. Puu-
tuotteille on kysyntää maailmalla, 
ydinkysymys on se, että missä niitä 
tuotetaan.

Hannu Virranniemi
metsäpäällikkö
Pölkky Metsä Oy

Tilanne vakaa

Puukauppaa on käyty varsin 
vilkkaasti koko maassa vuo-
den ensimmäisen neljännek-

sen ajan. Kainuun, ja koko Pohjoisen 
Suomen, puulla on kysyntää. Kai-
nuussa on Metsäntutkimuslaitoksen 
mukaan myyty puuta tänä vuon-
na 260 000 m3, kun viime vuonna 
vastaavaan aikaan määrä oli 210 
000 m3. Metsätalouden ja metsä-
teollisuudella aluetaloudelliset vai-
kutukset ovat merkittävät Kainuun 
maakunnassa. Metsien käyttö tuo 
kantorahatuloja metsäomistajille 
ja heidän perheilleen, sekä työlli-
syysmahdollisuuksia yrittäjille ja 
– kuljettajille. 

Koivukuitua ja  
mäntytukkia

Stora Enso Metsän Pohjois-Suo-
men hankinta-alue toimittaa puuta 
Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjan-
maan alueelta yli 3 milj. m3 asiak-
kailleen vuosittain. Puukauppaan 
toivotaan tasaisuutta, sillä tuotan-
tolaitoksemme tarvitsevat puuta 
ympäri vuoden. Asiakastehtaiden 

ja -sahojen puutilaukset ovat pysy-
neet edellisten vuosien tasolla, mikä 
ennakoi hyvää puukauppavuotta. 
Katseemme ovatkin nyt sulan maan 
aikaan korjattavissa kohteissa. Näil-
le kesäkorjuukelpoisille kohteille, ja 
kaikille puukauppamuodoille, on 
ostomahdollisuuksia koko Kainuun 
alueella. Järeille kesäharvennuksille 
on hyvin kysyntää. Mäntytukki ja 
koivukuitu ovat halutuimmat puu-
tavaralajit. Stora Ensolla on useita 
hyviä puukaupan ja metsänhoidon 
tuotteita metsänomistajille. Tähtiti-
lille jätetyille puukaupparahoille saa 
hyvän 4,5 %:n koron jopa viideksi 
vuodeksi. Jämpti-metsänuudista-
mispaketti on helppo ja vaivaton 
tapa sopia metsän uudistamisesta jo 
puukaupan yhteydessä. Metsäasian-
tuntijamme palvelevat Kainuun met-
sänomistajia kaikissa metsäasioissa.

Kainuun puun  
kilpailukyky turvattava

Kainuun puun kysynnän kannalta 
on erittäin tärkeää varmistaa metsä-
teollisuuden ja -talouden kilpailuky-

kyiset toimintaedellytykset. Ympäri-
vuotisten kuljetustoimintojen mah-
dollistamiseksi tarvitaan toimivaa 
ja tehokasta puutavaralogistiikkaa 
sekä kattavaa puuterminaaliver-
kostoa keskeisten kuljetusreittien 
varteen. Hyviä, kilpailukykyä tu-
kevia ratkaisuja on jo tehty, mutta 
toimintaa on edelleen kehitettävä. 
Logistiikan tehokkuutta paranta-
vista toimista mainittakoon kulje-
tuskaluston korkeampien kokonais-
massojen salliminen maanteillä vii-
me syksystä lähtien. Maakunnassa 
on selkeä tarve kehittää erityisesti 
terminaalitoimintoja kainuulaisen 
puun kilpailukyvyn turvaamiseksi. 
Näemme, että tulevaisuudessa ter-
minaaleista muodostuu uusi kaup-
papaikka kuitupuulle. Kainuun met-
sistä on mahdollista saada puuta 
enemmän liikkeelle tulevaisuudessa, 
kunhan toiminnan kustannustehok-
kuudesta huolehditaan. 

Antti Partanen
Pohjois-Suomen aluejohtaja
Stora Enso Metsä

Puuta liikkeelle –  
hyvinvointia maakuntaan

Ihminen ja metsä
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu met-

säalan yleishyödyllinen säätiö. Tehtävänämme 
on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä 

metsäalan ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. 
Myönnämme vuosittain saamiemme 

hakemusten perusteella 1,4 miljoonaa euroa 
apurahoja metsäalalle tutkimukseen, metsä-

kulttuuriin, koulutukseen, viestintään ja 
hyvinvointiin. Varat apurahoihin saamme 

omasta sijoitustoiminnastamme. 
Lisätietoa verkkosivuiltamme www.mmsaatio.fi 

www.mmsaatio.fi
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Puumarkkinat ovat toimineet 
ennätysmäisen tasaisesti jo yli 
vuoden. Metsäteollisuudella 

on ollut kysyntää puulle ja puuta on 
myyty huomattavan paljon tämän 
tarpeen täyttämiseksi. Varsinkin sel-
lu- ja sahateollisuuden käyntiasteet 
ovat olleet korkeat ja näkymä jat-
kuu varovaisen myönteisenä. Met-
sänomistajan kannattaa hyödyntää 
hyvä kysyntätilanne.

Lyhyeksi jäänyt talvi jätti talviva-
rantoa ennustettua suuremmaksi ja 
tämä tulee valitettavasti näkymään 
loppuvuoden ostomahdollisuuk-
sissa erityisesti talviharvennusten 
osalta. Tällä hetkellä ostossa halu-
tuimpia ovatkin kesä- ja syksyaikaan 
korjattavat kohteet.

UPM:n Kainuusta ja Pohjanmaalta 
ostetut puut jalostetaan maailman 
markkinoille pääasiassa Pietarsaa-
ren tehdasintegraatissa, jossa sijait-
sevat Euroopan suurimpiin kuuluva 

Pietarsaaren sellutehdas ja tehokas 
Alholman saha. Lisäksi puuta han-
kitaan yhtiön ulkopuolisille asia-
kastehtaille.

UPM ilmoitti hiljattain merkittä-
vistä investoinneista selluteollisuu-
teensa vahvistaakseen asemaansa 
maailman sellumarkkinoiden kas-
vavilla loppukäyttöalueilla. Kymin 
sellutehtaalle Kouvolassa investoi-
daan 160 miljoonaa euroa. Myös 
Pietarsaaren sellutehtaan tuotantoa 
uudistetaan tänä vuonna 17 miljoo-
nalla eurolla vähän aikaisemmin to-
teutetun 30 miljoonan euron jäteve-
sien käsittelyyn liittyvän investoin-
nin lisäksi. Kokonaisuutena nämä 
sellutehtaiden investoinnit lisäävät 
UPM:n puunkäyttöä reilulla miljoo-
nalla kuutiometrillä vuositasolla.

Puukaupan yhteydessä on hyvä 
samalla sopia metsän uudistamises-
ta. Kannattaa muutenkin muistaa, 
että hoitotoimenpiteiden viivästys 

tai tekemättä jättäminen pienen-
tää metsän tuottoa. Metsänomista-
ja voi ostaa UPM:ltä metsäpalvelut 
haluamassaan laajuudessa, tarvit-
taessa vaikka kokonaispalveluna 
avaimet käteen –periaatteella. Kan-
nattaa olla yhteydessä asiantunti-
joihimme ja kysyä lisää. Lisätietoa 
palveluistamme ja asiantuntijoidem-
me yhteystiedot löytyvät verkkopal-
velustamme www.metsämaailma.fi 
tai soittamalla 0204 16121. 

UPM:llä on Kainuun suunnalla 
paljon omia metsiä. Niistä jaloste-
taan myyntiin korkealaatuisia Bon-
vesta-rantatontteja ja –metsätiloja. 
Tiedot myytävistä kohteista löytyvät 
www.bonvesta.fi-verkkopalvelusta.

Janne Seilo
aluejohtaja
UPM Metsä

UPM:n tehtaiden tuotanto 
ja puunkäyttö kasvu-uralla

METSÄÄN.FI YHDISTÄÄ 

Metsään.fi  
on metsänomistajien 

ja metsäalan toimijoiden 
sähköinen asiointipalvelu, 

jossa metsänomistajat ja palvelujen 
tarjoajat ovat saman tiedon äärellä. 

Helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta!

Tutustu palveluun osoitteessa
www.metsään.fi 

jossa metsänomistajat ja palvelujen
tarjoajat ovat saman tiedon äärellä. 

Helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta!

Tutustu palveluun osoitteessa
www metsään fiwww.metsään.fi 

METSÄN-
OMISTAJAT

METSÄALAN 
TOIMIJAT

Asiakastuki 029 432 409  |  asiakastuki@metsakeskus.fi   |  www.metsakeskus.fi 

p. 09 8860 2102
www.storaensometsa.fi

Aina on 
hyvä sää tehdä 
puukauppaa.
Otathan yhteyttä, niin selvitetään yhdessä 
metsäsi hakkuutarpeet. Tähtitilillämme saat 
puukaupparahoille 4,5 % koron.

MYY
ENERGIAPUUTA!

 • Nuoren metsän hoidot 
  energiapuuharvennuksena
 • Hakkuutähteen keruu aukolta
 • Energiapuun tienvarsikauppa

  Arto Soininen 050 4350 782

www.ok-yhtiot.fi
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Metsänomistajan oman met-
sätilan ja erityisesti met-
sänomistajien yhteisissä 

metsänhoitokohteissa puukaup-
papalvelujen tarjoaminen metsän-
omistajille on tervetullut lisä OTSO 
Metsäpalveluiden palveluvalikoi-
maan. Esimerkiksi suometsänhoito-
kohteilla puukauppa ja puunkorjuu 
ovat yksi osa metsänhoidon koko-
naisuudesta ojituksen, vesiensuoje-
lun, piennarteiden rakentamisen ja 
muiden metsänhoitotöiden ohella. 
Kaikki nämä palvelut ovat nyt yhtey-
denoton päässä, yhteydenotto OTSO 
Metsäpalveluihin riittää. 

OTSO Metsäpalvelut on suomet-
sänhoidon, tienrakennuksen ja met-
säsuunnittelun kokenein konkari, 

ja puukauppapalvelujen saaminen 
mukaan tähän kokonaisuuteen li-
sää metsänomistamisen helppo-
utta ja tehokkuutta entisestään. 
Puukaupallisten palvelujen lisäksi 
OTSO Metsäpalvelut tarjoaa metsän-
omistajille myös hankintapalvelua, 
jossa puut korjataan OTSO:n toimes-
ta tienvarteen. Puukauppapalvelut 
ja hankintapalveluna tehdyt hak-
kuut takaavat sen, että puukauppa 
ja puunkorjuu tulevat hoidetuksi 
ajallaan muiden työvaiheiden ete-
nemisen varmistamiseksi ja metsän 
tuottokuntoon saamiseksi. Koko-
naisuuden kannalta parhaan lop-
putuloksen lisäksi metsänomistaja 
varmistaa OTSO:n puukauppapal-
veluilla myös parhaat puukaupat, 

kun puuta myydään suurempina, 
useamman metsänomistajan puista 
koostuvina yhteismyynteinä. Lisäksi 
metsänomistajan kannalta edullisin 
vaihtoehto voi löytyä OTSO:n han-
kintapalvelusta. 

OTSO Metsäpalvelut pystyy tarjo-
amaan metsänomistajalle kokonai-
suuden, jossa osaaminen ja kokemus 
yhdistettynä kattavaan palveluvali-
koimaan tuottavat metsänomistajal-
le parhaan kokonaisuuden ja tekee 
metsänomistamisesta helppoa, nau-
tinnollista ja tuottavaa.

Hannu Klemetti
Suomen Metsäkeskus
OTSO Metsäpalvelut

OTSO Metsäpalvelut 
palvelee myös puukaupassa

Tästä vuodesta näyttää ilah-
duttavasti tulevan jo toinen 
peräkkäinen hyvä puukaup-

pavuosi. Kauppa lähti vuoden alussa 
reippaasti käyntiin ja koko Suomes-
sa maaliskuun loppuun mennessä 
oli ostettu neljänneksen enem-
män puuta kuin edellisenä vuon-
na vastaavana ajanjaksona. Kainuun 
puukaupassa on koko valtakunnan 
vauhdin saavuttamiseksi vielä hie-
man kirittävää, sillä meillä kaup-
paa on käyty n. 10% enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kaikki merkit 
näyttävät viittaavan siihen, että lähi-
viikkoina puukauppaa tehdään kiih-
tyvään tahtiin myös täällä Kainuus-
sa. Sahapuulle on kysyntää, joten 
ainakaan siitä aktiivisen puukaup-
pavuoden toteutuminen ei jää kiinni. 

Tänä talvena pakkaskausi näyttää 
jäävän ennätyksellisen lyhyeksi, mi-
kä on rajoittanut talvileimikoiden 
korjuumahdollisuuksia sekä puun 

kuljetuksia etenkin maakunnan ete-
läosissa. Kesäleimikoita hakataan 
meidän korkeudellamme harvem-
min vielä tammikuussa, kuten tä-
nä talvena jouduttiin tekemään. Ly-
hyestä talvesta huolimatta talven 
korjuuohjelma saadaan kuitenkin 
läpikäydyksi ilman suurempia on-
gelmia. Maaliskuun yöpakkaset ovat 
vielä onneksi mahdollistaneet puun 
kuljetuksia heikosti kantavilta teiltä. 
Omat sekä vierastoimittajien puun-
toimitukset sahalle ovat toteutuneet 
suunnitellusti, eikä raaka-ainetilan-
ne ole rajoittanut sahatavaran tuo-
tantoa.

Sahatavaran menekki näyttäisi 
jatkuvan suhteellisen hyvänä, eten-
kin Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän kas-
vavan väestön ylläpitämillä markki-
noilla. Myös Kiinan markkinoiden 
kysynnän uskotaan pysyvän edel-
leen vahvana. Euroopassa elpyviä 
markkinoita on havaittavissa Isossa-

Britanniassa sekä Ranskassa. Ko-
timaata sen sijaan vaivaa edelleen 
vaisun rakentamisen aiheuttama 
heikko sahatavaran kysyntä.  Kuhmo 
Oy:n tuotantotavoitteet ovat edelli-
sen vuoden suuruiset, ja raakapuun 
ostotavoitteemme ovat niin ikään 
viime vuoden tasoa. Näköpiirissä 
ei ole seikkoja, jotka vaikuttaisivat 
tukkipuun hintatasoon merkittä-
västi puoleen tai toiseen. Nyt onkin 
hyvä aika tehdä puukauppaa, eniten 
kysyntää on tällä hetkellä havutuk-
kivaltaisille päätehakkuuleimikoille, 
jotka ovat korjattavissa kelirikko- 
ja kesäaikaan. Ripeästi toimimalla 
metsänomistaja voi varmistaa lei-
mikolleen myös nopean korjuun 
keväälle tai alkukesään.  

Juhani Pääkkönen
metsäpäällikkö
Kuhmo Oy  

Hyvä vire 
puukaupassa jatkuu

KAJAANI, Kettukalliontie 13, p. 6178 30
KUHMO, Leipurintie 13, p. 6178 20

Toyota Land Cruiser 3.0 D4D SPD
Luxury 5h    -12                     
met.hopea, aj. 80 tkm, 1 om., Webasto kauko-
säätimellä, 2-renkaat aluvantein, huoltokirja, 
tehdastakuu                                                      

METSÄMIEHEN
UNELMA

PALVELEMME:
MA-PE   8-17 , LA 10-13

www.nopanauto.fi 
www.toyota.fi 

 73.400,-

Peto metsässä

Metsänomistamisen kuuluu olla helppoa, 
nautinnollista ja tuottavaa. 

OTSO on metsäpalvelujen kokenut konkari,
 jolta saat kaiken, mitä metsääsi tarvitset.

Suomen metsäkeskuksen 
Metsäpalvelut on nyt OTSO

www.otso.fi

Pyydä nyt tarjous puukauppaan ja 
kesän metsänhoitotöihin!

Ylä-Kainuu (Suomussalmi, Hyrynsalmi ja Puolanka) 
Veikko Heikkinen, puh 040 192 0511 

Länsi-Kainuu (Kajaani, Paltamo, Vaala ja Ristijärvi) 
Timo Pisto, puh 044 710 4342  
Itä-Kainuu (Kuhmo ja Sotkamo) 
Arto Huotari, puh 044 710 4313 

Ryhmä-
matkalle
Kainuusta!

PUUKAUPPAA JA 
METSÄPALVELUJA

METSÄ GROUP. 
METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

PALVELUTOIMISTOMME:
Kemi p. 010 462 8100 
Oulu p. 010 462 8400 
Joensuu p. 010 462 4400

www.metsagroup.fi/ 
yhteystiedot
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Metsäpäivässä palkittiin Tapani Pääkkönen pitkästä ja ansiokkaasta metsätalouden eteen tehdystä työstä. 
Palkitsemassa Metsäalan toimihenkilöt Meto ry:stä Håkan Nystrand ja Tiina Eklund.

Metsäpäivän koululaisten kilpailujen palkittuja ryhmäkuvassa.

SääStöpankin talletuStarjouS on aina reilu

Meiltä saat henkilökohtaista palvelua ja tavoitteisiisi sopivan ratkaisun. 
95 % asiakkaistamme haluaa suositella meitä ja palvelujamme*.

Säästöpankin salaisuus 
on tyytyväiset asiakkaat
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talletuSkorko 
jopa 2,25 % 

talletuskorko riippuu asiointikokonaisuudesta 
ja talletukseen liitetyistä tuotteista.

Anne Seilonen
Sijoitusneuvoja
029 041 2721

Tuula Hoskonen
Sijoituspäällikkö
029 041 2714

Palvelemme ma-to 10.00-16.30 ja pe 10.00-16.00
Lönnrotinkatu 14, 87100 Kajaani
Puh. 029 041 2710  
www.saastopankkioptia.fi/kajaani

®

www.QTeam.fi

KULJETUS- JA KONEURAKOINTIPALVELUT

LAADUKASTA PALVELUA

Tässä maassa osataan ja halutaan hoitaa metsiä. 
Sillä tavoin kasvaa puuta, jolle löytyy ottajia 

ympäri maailman. Puukauppojen yhteydessä 
kerätään vapaaehtoinen menekinedistämis- 
maksu, jolla Metsäsäätiö tekee suomalaista 
metsäelinkeinoa tunnetuksi ja edistää puun 

käyttöä. Kun metsänomistaja päättää maksaa, 
osallistuu ostava yhtiö samalla summalla.

metsasaatio.fi
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Toimitus:  Tuomo Mikkonen, Tapani Pääkkönen, 
Hannele Karhu, Ringa Tuikka,  Hannu Heikkinen

Taitto:  Kainuun Sanomat, Leila Huusko
Painosmäärä: 22.000 kpl

Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani 2014

KAINUU  puh. 020 413 5010, sp: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
LÄNSI-KAINUU puh. 020 413 5080, sp: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
SOTKAMO puh. 020 413 5040, sp: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
YLÄ-KAINUU puh. 020 413 5060, sp: etunimi.sukunimi@mhy.fi 

Metsänhoidon ja hakkuiden oikea ajoitus 
vaikuttaa metsä omaisuutesi tuottoon 
enemmän kuin puun hinnan vaihtelut.

Tarjoamme kaikki palvelut joita tarvitset 
parantaaksesi metsäsi hyvinvointia ja 
tuottoa – aina uudistushakkuista istutuksiin 
sekä muihin metsänhoito toimenpiteisiin.

Löydät tarkempaa tietoa palveluistamme 
sekä metsä laskurin, jolla voit arvioida 
parhaan hakkuuajankohdan, verkko-
palvelustamme www.metsämaailma.fi 

AIMO KARIOJA p. 0400 169 676
Kajaani, Sotkamo
HANNU MANNERMAA p. 0400 218 101 
Hyrynsalmi, Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka,
Ranua, Ristijärvi, Suomussalmi
JARI NYKÄNEN p. 0400 943 181
Sotkamo, Kuhmo

Tavoitat yhteyshenkilösi myös numerosta: 
0204 16 121

Älä päästä tuottoa hiipumaan.
TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ.

AVULLAMME MÄNNYTKIN
TUOTTAVAT TUOHTA

UPM METSÄ

Metsäpalvelu Karhu Oy
Kajaanintie 5 
89200 PUOLANKA 
040 523 8999 

Kajaanin Metsäpalvelu Oy
Savikontie 9
87500 KAJAANI
040 017 9112

Metsäkontio 
Kainuuntie 3
88600 SOTKAMO 
044 524 8717

Metsäkontio
Kainuuntie 86
88900 KUHMO
044 524 8716

Reagoimme ripeästi - palvelemme joustavasti!

TILAA METSÄSUUNNITELMASI MEILTÄ.

 WWW.KAINUUNMETSATOIMISTOT.NET

O 

Odotamme soittoasi!

Pyydä tarjous alueesi 
ostomieheltä:
Jukka Pulkkinen; 
Kuhmo, Nurmes, Valtimo ja Lieksa
Puh. 0500 137 012
Matti Kyllönen; 
Hyrynsalmi ja Suomussalmi
Puh. 0500 202 325
Harri Tegelberg; 
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, 
Puolanka ja Vaala
Puh. 050 300 7756
www.kuhmo.eu

Metsänomistajat,ostamme 
tukkivaltaisia leimikoita
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