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Luonnonhoito on muutakin kuin suojelua

Näin lisäät luonnon 
monimuotoisuutta

●●●●●●● Jätä säästöpuita hakkuissa.
●●●●●●● Suosi sekapuustoa.
●●●●●●● Säästä kuolleet puut hakkuissa ja lahopuut ehjinä.
●●●●●●● Jätä riistatiheiköitä ja alikasvosryhmiä.
●●●●●●● Jätä suojakaistoja vesistöjen ja pienvesien reunoille.
●●●●●●● Käsittele metsien reunavyöhykkeitä varoen.
●●●●●●● Vältä alikasvoksien kaavamaista raivaamista.
●●●●●●● Huolehdi vesiensuojelusta.

Metsäluonnon ”ytimen” muo-
dostavat lailla rauhoitetut 
luonnonsuojelualueet, jotka 

ovat tiukimmin suojeltuja. Näiden lisäk-
si metsissä on mm metsälain arvokkaita 
elinympäristöjä, metsäsertifioinnin mu-
kanaan tuomia luonnon monimuotoi-
suutta lisääviä toimia ja metsänhoidon 
suosituksia hyvään luonnonhoitoon. 
Kainuun kasvullisesta metsämaasta on 
puuntuotannon ulkopuolella ja rajoite-
tun puuntuotannon piirissä noin 14 % 
pinta-alasta ( Kainuun metsäohjelma 
2016-2020 ). 

Tämä on erittäin hyvä lähtökohta 
metsien luonnonhoitoon, mutta met-
sien luonnonhoito on muutakin kuin 
alueiden jättämistä puuntuotannon 
ulkopuolelle. Eli hyville ohjeille, neu-
voille ja suosituksilla luonnon moni-
muotoisuuden huomioimiseksi met-
sien hoidossa riittää edelleen tarvetta.

Näe metsä puilta

Metsien kasvu on viimeisimpien val-
takunnan metsien inventointien pe-
rusteella ennätyksellisen suuri ja se 
mahdollistaa kestävän hakkuumah-
dollisuuden lisäämisen. Hakkuiden ja 
metsänhoitotoimenpiteiden lisäänty-
essä on entistä tärkeämpää ottaa huo-
mioon myös metsien monimuotoisuus 
ja luonnonhoito. 

Luonnonhoito on hyvä ottaa huo-
mioon metsienkäsittelyn jokaisessa 
vaiheessa uuden metsikön perusta-
misesta metsän uudistamiseen. Jo-
kaisen toimenpiteen kohdalla, jota 
metsään suunnittelemme, on hyvä 
miettiä miten toimenpide vaikuttaa 
metsäluontoon ja miten parhaiten 
voimme yhteensovittaa sekä metsis-
tä saatavan taloudellisen tuoton että 
metsäluonnon hyvinvoinnin.

Lainsäädäntö asettaa luonnonhoitoon 
minimitason, mutta muuten metsän-
omistaja päättää hakkuissa ja hoitotoi-
menpiteissä millaisella painotuksella ja 
millaisin toimenpitein luonnonhoitoa 
tehdään hänen metsässään. Talousmet-
sien omistajat ja metsäammattilaiset 
ovatkin siis avainasemassa siinä miten 
luonnon monimuotoisuus otetaan met-
sien hoidossa huomioon. Luonnontilai-
set tai luonnontilaisen kaltaiset runsaasti 
luonnon monimuotoisuuden rakenne-
piirteitä sisältävät metsät voivat täyttää 
suojelukriteerit ja metsänomistaja voi 
halutessaan tarjota näitä kohteita suo-
jeltavaksi. Lisätietoa metsien suojelusta 
voi kysyä paikallisesta ELY-keskuksesta 
tai Suomen metsäkeskuksesta ja inter-
netistä osoitteesta www.metsonpolku.fi.

Leevi Heikura 
Suomen metsäkeskus Metsän- ja 
luonnonhoidon  asiakasneuvoja
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Pääkirjoitus ____________________________________________________________________

Monelta on välillä loppunut 
usko metsien luomiin mah-
dollisuuksiin Kainuussa. Kai-

nuun Etu Oy on kuitenkin tehnyt koko 
historiansa ajan pitkäjänteistä ja suun-
nitelmallista yhteistyötä muiden alan 
edistäjien ja kehittäjien kanssa metsiin 
perustuvan, kannattavan kasvun saa-
miseksi Kainuussa toimiviin yrityksiin. 

Säästöpaineiden alla toimiva Kai-
nuun Etu Oy on kohdentanut merkit-
tävän osan niukkenevista resursseista 
edistääkseen biotalouden investointeja 
ja sitä kautta puun käytön lisäämistä 
sekä työllisyyttä.  Biotalouden merkitys 
aluetalouteen puunmyynnin, korjuun, 
jalostuksen ja metsänhoidon kautta on 
tällä hetkellä historiallisestikin aivan 
ainutlaatuinen. Biotalouden kasvun 
alueelle tuoma ostovoiman kasvu voi 
luoda merkittävästi työpaikkoja myös 
palvelu-, tuotanto- ja matkailusekto-
rille. 

Useita hankkeita käynnissä
Kainuun Etu Oy:llä on tällä hetkellä 

toistakymmentä henkilöä työskente-
lemässä biotalouden edistämiseksi. 
Pääosa henkilöistä työskentelee eri 
hankkeissa pohjustamassa isoja teol-
lisuusinvestointeja. Tärkeimpänä pää-
määränä on luoda puun monipuoliselle 
käytölle teollista kysyntää. Esimerkke-
jä toiminnasta ovat Lähikuituhanke, 

Biotalouden uudet innovaatiot-hanke, 
Metsäbiotaloushanke, Bridges-hanke 
sekä Eduskunnan erillismäärärahalla 
tehtävät kolme eri biotalouden han-
ketta. Vastuita näissä hankkeissa on 
sovittu eri yhteistyöorganisaatioiden 
kesken ja Kainuun Etu Oy:n vastuualue 
on yritysten liiketoiminta. 

Kainuun Etu Oy:n hankkeiden ta-
voitteena on olla tukemassa ja varmis-
tamassa investointien toteutumista, 
niin mekaaniseen kuin kemialliseen 
biotalousteollisuuteen.  Investointien 
valmistelu vie aikaa ja rahaa. Kaavail-
lut jatkojalostusinvestoinnit ovat niin 
suuria, että rahoitusta niiden toteut-
tamiseen on haettava Kainuun ulko-
puolisilta tahoilta.

Puun arvoaineet tuotteiksi
Viime vuoden suurin biotalouden 

investointi Kainuussa oli ST1 rakentama 
jalostuslaitos. Se on ainutlaatuinen sa-
hateollisuuden sivuvirtojen hyödyntäjä 
koko maailmassa. Teollisuuden sivu-
virrat ovat muodostuneet entistä tär-
keämmäksi investointien perusteeksi. 
Ne tuovat uudentyyppisiä mahdolli-
suuksia, saadaanhan esim. puusta yli 
360 erilaista öljyä. Näiden öljyjen mui-
den sivuvirtojen tutkimukseen ja jalos-
tukseen on satsattava paljon. 

Kainuun Edun hankkeiden tavoittee-

na on saada sivuvirroista myös entistä 
korkeamman jalostusasteen tuotteita, 
muun muassa lääke-, maali-, kosme-
tiikka-, pakkaus-, energia- ja elintarvi-
keteollisuuteen. Puusta on mahdollista 
saada työtä tuovia osaamiseen perus-
tuvia jatkojalostusyrityksiä Kainuuseen.   

Tulevaisuus omissa käsissä
Kainuun pitäisi julistautua Euroo-

pan biotalouden mallimaakunnaksi. 
On toivottavaa, että kuntiin valitut uu-
det päättäjät tutustuisivat syvällisesti 
biotalouden mahdollisuuksiin. Kunti-
en tulisi olla edistämässä investointeja 
maankäytön ja elinvoimapolitiikan sekä 
myös osaamisen kehittämisen kautta. 
Esimerkiksi puurakentamisen lisäämi-
sen kaavoituksen kautta merkittävästi 
tulisi olla itsestäänselvyys. 

Kainuun kehittäminen on viimekä-
dessä meidän kainuulaisten omalla vas-
tuulla. Vain taloudellisesti, ekologisesti 
ja sosiaalisesti kestävä metsätalous se-
kä metsien hyvä hoito mahdollistavat 
pitkäjänteisesti suurten investointien 
saamisen Kainuuseen.  

Antti Toivanen
Toimitusjohtaja, Kainuun Etu Oy
Kainuun metsäneuvoston ja 
metsäklusteriryhmän jäsen

Kainuusta biotalouden mallimaakunta

Metsä-Kainuu lehteä on tehty 
talkoilla Meto Kainuu ry:n 
toimesta jo 21 vuotta. Tällä 

kertaa ajattelin kertoa päätoimittajan 
roolissa Kainuun kehittämisen haas-
teista ja onnistumisista. 

Kainuussa on yli 60 kehittämisoh-
jelmaa ja strategiaa. Aika paljon pie-
neen maakuntaan. Lieneekö kukaan 
miettinyt niiden yhdistämisistä jotta 
niiden tavoitteet toteutuisivat parem-
min? Sote- ja maakuntauudistus tuo-
nee osaltaan ratkaisun tähän asiaan.

Kunnallisvaalien aikaan kävin kajaa-
nilaisena kuuntelemassa muutaman 
vaalipaneelin. Korvaani pisti ettei bio-
talousasiat nousseet niissä juuri miten-
kään esille vaikka ne on kirjattu Kainuu-
ohjelman kärkiasioihin.

Kuhmossa vuonna 2014 järjestetyssä 
Metsäseminaarissa nousi esille tarve 
rakentaa Kainuuseen oma biotuoteteh-
das. Äänekosken ja Kuopion tehdas-
hankkeiden esiintulon jälkeen aloim-
me kysellä päättäjiltä – joko Kainuun 
juna meni tässä asiassa? Kainuun liitto 
otti asian selvittääkseen ja nyt ollaan 
toteutusselvitysvaiheessa rakentaa 
Kainuun biotuotetehdas KaiCell Pal-
tamoon. Rohkea päätös, josta kiitos ja 

kunnia Kainuun liitolle. Tehdashanke on 
nimenomaan kainuulaisten yhteinen.

Tosin tehdashankkeellakin on ol-
lut myös alasampujia jotka eivät usko 
hankkeen toteutumiseen. Itse olen to-
dennut ettei sen ole uskon asia - se on 
tahdon asia. 

Kajaanin kaupungin päätös vuonna 
2015 myydä 1980-luvulla edellisker-
ran vireillä olleen Pohjan sellun teh-
dashankkeen tontti Tihisenniemeltä 
UPM:lle ei ainakaan edesauttanut 
tehdashankkeen etenemistä ja sijoit-
tumista Kajaaniin. Nyt valittu Paltamo 
on erinomainen paikka Kainuun teh-
taalle. Samalla toteutuu sata vuotta 
sitten ollut alkuperäinen ajatus tehtaan 
sijoituspaikkana. 

Kainuun ilmastostrategiassa mainittu 
biokaasun hyödyntäminen torpattiin 
tekemällä sopimus puhdistamoliettei-
den kuskaamisesta Ouluun. Mentiin sii-
tä mistä aita oli matalin menettämällä 
samalla 830 000 euron vuotuinen ja-
lostushyöty. Tuli mahdoton rekkaralli ja 
vastaanottomaksut maksetaan tietysti 
jätemaksuissa me kainuulaiset. Samalla 
vietiin pohja asian kehittämiseen sillä 
saralla. Paskapäätös – mielestäni. On-
neksi Puolangalla viritellään viisaasti 
omaa biokaasulaitosta uuden lämpö-

keskushankkeen yhteyteen.

Miksi Kajaanin Lehtikankaan kou-
lu tehtiin betonista? Onneksi metsä-
kaupunkiin Kuhmoon rakentuu malli-
kohteeksi Tuupalan puukoulu. Keskus-
sairaalan seinäpintoihin käytetään puu-
ta, jota tosin olisi suonut enemmänkin 
hyödynnettävän. Kainuun ensimmäi-
nen puukerrostalo rakentuu entiselle 
Rajavartioston tontille. Rakentamis-
tarpeita on useissa homeongelmia 
riivaavissa julkisissa rakennuksissa. 
Päätösvalta hiilijalanjäljestä on meillä 
kainuulaisilla siinä miten julkista ra-
kentamista toteutetaan.

Nyt viimeistään on yhdistettävä 
voimat, toimenpiteet ja kehittämis-
ohjelmat palvelemaan nykyisiä ja uusia 
yrityksiä ja kohti yhteisiä kainuulaisia 
tavoitteita. Kainuussa on nyt hyvä vire 
päällä ja panemalla yhdessä toimek-
si Kainuusta on mahdollisuudet tulla 
Euroopan biotalouden mallimaakun-
ta. Taidolla toimien uusiutuvat metsät 
pelastavat Kainuun ohella myös koko 
maailman.

Tuomo Mikkonen
Metsäalan asiantuntijat –
Meto Kainuu ry:n puheenjohtaja

Yhdessä eteenpäin
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Kainuu elää jälleen metsästä. Suu-
rien metsävarojen sekä hyvän 
metsänhoidon ansiosta meillä 

on tarjota korkealuokkaista tukki- ja 
kuitupuuta jalostettavaksi sahoillem-
me ja naapurimaakuntien metsäte-
ollisuudelle. 

Samalla metsäteollisuus on muu-
toksen kynnyksellä. Markkinasellu-
tehtaiden jatkuva kasvattaminen ja 
kuitupuun yhä kauempaa kuljetta-
minen ovat tulleet tiensä päähän. 
Metsäteollisuuden on erikoistuttava 
ja monipuolistuttava – tuotteiden ja 
koko jalostusketjun pituudelta. Tämä 
mahdollistaa oman tehtaan myös Kai-
nuuseen. 

Koko Kainuun yhteinen hanke Kai-
Cell Fibers tuo toteutuessaan uusien 
innovaatioiden biotuotetehtaan Palta-
moon. Korkealle jalostettuja tuotteita 
on tarkoitus viedä eritoten ulkomaille. 
Varmuutta kainuulaisen puun toimitus-
ketjuun tuo päätös rakentaa Oulun sa-
taman syväväylä. Puun toimittaminen 
suuremmilla volyymeillä asiakkaille tuo 
kustannustehokkuutta. 

Myös metsänkorjuu kannolta teh-
taalle on muutoksessa. Ilman osaavia 
kuljettajia puu pysyy metsässä, eikä 
meillä ole pohjaa biotalouden toimi-
tusketjulle, puhumattakaan metsien 
kestävästä käytöstä. Ammatillisen kou-

lutuksen uudistuksessa myös metsä-
koneenkuljettajien koulutuksen on 
muututtava. Sopivien opiskelijoiden 
valinta, taidollinen harjoittelu ja alalle 
jääminen valmistumisen jälkeen ovat 
jääneet liian vähälle huomiolle.

Uusien työpaikkojen syntyminen, 
kansainvälisten ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen sekä vaihtotaseen pa-
rantaminen viennin avulla ovat hyvässä 
vedossa. Biotalouden uudet tuotteet, 
palvelut ja liiketoimintamallit kasva-
vat Kainuun maaperästä. Kainuulainen 
puu luo pohjaa koko Suomen bio- ja 
kiertotalouden sekä cleantechin edel-
läkävijyydelle.

Eero Suutari
Kansanedustaja (kok)

Kainuun 
maaperästä 
maailmalleKevät on jälleen kerran osoittau-

tunut varsin kiireiseksi metsäpo-
litiikan saralla. Tärkeitä ajankoh-

tai-sia teemoja on useita, mutta aloi-
tetaan kuitenkin uudesta ministeristä. 
Uusi maa- ja metsätalousministeri Jari 
Leppä astui uuteen tehtävään vapun 
jälkeen perjantaina. Eduskunnan maa- 
metsätalousvaliokunnan puheenjoh-
tajan taustalla saamme ministeriös-
sä johtoon miehen, joka tuntee hyvin 
metsäalan tavoitteet ja päämäärät sekä 
ajankohtaiset asiat. Tämä helpottaa 
osaltaan meidän virkamiesten kiirettä.

Hallituksen puolivälitarkastelu toi 
myös muita muutoksia. Hallitus lisä-
si METSO-ohjelman toimeenpanoon 
viisi miljoonaa euroa vuositasolla ensi 
vuodesta eteenpäin. Ympäristöminis-
teriön korotus oli kolme miljoonaa ja 
maa- ja metsätalousministeriön kak-
si miljoonaa euroa. Tämä muutos on 
metsäalan yhteisen viestin tulos ja aut-
taa metsäluonnon monimuotoisuuden 
turvaamista puun käytön lisääntyessä. 
Lisäys oli myös maa- ja metsätalous-
ministeriön toiveissa. Tavoitteemme 
on selkeä; haluamme mahdollistaa 
metsäalan kasvun ilman metsäalan 
kestävyyden kyseenalaistamista. Tuore 
päätös on tärkeä askel tavoitteen saa-
vuttamiseksi.

Metsäala kasvaa Suomessa tavoit-
teiden mukaisesti. Tämä näkyy myös 
Pohjois-Suomessa, jonne on suun-
nitteilla useita investointeja. Uusien 
investointien myötä myös Kainuu ja 
Lappi saisivat puulle lisää kysyntää ja 
sitä myötä uusia työpaikkoja. Hallituk-
sen asialistalla työllisyyden parantami-
nen on edelleen korkealla. Metsäala on 
vahvasti mukana myös näissä talkoissa. 

Metsäalan kasvu ja ilmastopolitiikka 
on kuitenkin tuonut uudenlaisen tar-
peen myös metsien kasvun lisäämi-
selle. Puun käytön lisääminen pitkällä 

aikavälillä edellyttää sitä, että myös 
metsänhoidon aktiivisuus lisääntyy. 
Jos hyödynnämme jalostettua met-
sänviljelyaineistoa ja hoidamme sekä 
nuoret että vanhemmat metsät hyvin, 
voimme merkittävästi lisätä metsien 
kasvua. Tämä mahdollistaa koko met-
säalan kasvun tulevaisuudessa.  

 Puukaupan toimivuus on kriittinen 
edellytys metsäalan kasvulle. Puu-
kauppa on toiminut poikkeuksellisen 
vakaasti ja ennustettavasti viimeisi-
en vuosien aikana. Uskon, että tämä 
on ollut yksi merkittävä tekijä uusil-
le investoinneille. Nyt meillä on kui-
tenkin mahdollisuus ottaa uusi askel 
kohti tehokkaampaa kaupankäyntiä. 
Kuutio-palvelun lanseeraus on ajan-
kohtainen ja odotettu uudistus sekä 
metsänomistajille että puun ostajille. 
Maa- ja metsätalousministeriökin on 
ollut mukana rahoittamassa toimijoi-
den yhteistä kehittämistä. Pitää toivoa, 
että palvelu myös otetaan aktiivisesti 
käyttöön. 

Elämme aikaa, jossa sähköiset pal-
velut lisääntyvät kaikilla toimialoilla. 
Digitalisaation avulla voimme paran-
taa kilpailukykyämme, vaikka me tar-
vitsemme edelleen myös suoria hen-
kilökohtaisia kontakteja ja metsässä 
tapahtuvaa neuvontaa. Metsätieto 
ja sähköiset palvelut -kokonaisuus on 
yksi teemoista, johon hyödynnämme 
hallituksen kärkihankerahoitusta. Ke-
hittämishankkeet etenevät hyvin, mut-
ta edellyttävät metsätietolain uudis-
tamista. 

Uudistuksen myötä metsävaratie-
toa saadaan tehokkaammin hyötykäyt-
töön. Vaikka kaikilla sidosryhmillä on 
sama käsitys sähköisten palveluiden 
merkityksestä, metsätietolain uudistus 
lienee kuitenkin metsäpolitiikan ajan-
kohtaisista asioista haastavin. Uskon 
vahvasti, että uudistus saadaan me-
nestyksekkäästi toteutettua.

Juha S. Niemelä, osastopäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö

Ajankohtaista maa- ja 
metsätalousministeriössä
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Ministeri Tiilikaisen mukaan halli-
tuksen biotalouden kärkihankkeen ta-
voitteena on monipuolistaa Suomen 
vientituotteiden valikoimaa ja lisätä 
sitä kautta talouskasvua. Ministeri har-
mitteli 8.5. tiedotustilaisuudessa, että 
hallituksen biotalouden ja puhtaiden 
ratkaisujen kärkihankkeesta on syn-
tynyt julkisuudessa väärä vaikutelma. 
Hän sanoo, että kärki hankkeessa ei ole 
kyse puun polton lisäämisestä vaan 
biotalouden uudistamisesta ja uusien 
innovaatioiden löytämisestä.

Ministerin nämä kannanotot ovat 
tervetulleita KaiCell Fibers Oy:n hank-
keen kannalta. Hallituksen biotalou-
den kärkihanketoimintaan on varattu 
300 milj. euroa, josta Kainuun hanke ei 
ole toistaiseksi saanut tukea. Nyt Kai-
nuulla on tarjota tähän erinomaisen 
sijoittumispaikan ja eri tuotannonte-
kijät huomioon ottava kilpailukykyinen 
konsepti. KaiCell Fibers  on täydellisesti 
hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat 
ratkaisut mukainen (Puu liikkeelle ja 
uusia tuotteita metsästä).

KaiCell tähtää korkeaan jalostus-
asteeseen, ei bulkkituotantoon

Kainuussa on pantu merkille myös 
kriittiset puheenvuorot biojalostamo-
hankkeissa piilevästä vaarasta pysyä 
”selluvetoisena matalan jalostusarvon 
liiketoimintana”. Tästä on varoittanut 
mm. Tekesin ohjelmapäällikkö Jyri Ar-
ponen. KaiCell Fibers Oy:n suunnitel-
mat kestävät hyvin nämä kriittisetkin 
tarkastelut.

Kainuun tehtaiden suunnitelmat 
tähtäävät korkean jalostusasteen tuot-
teiden valmistamiseen ja sivuvirtojen 
hyödyntäminen on maksimointiin. Kai-
Cell ei tavoittele suuruuden ekonomi-
aa selluntuottamiseksi, vaan Kainuun 
alueelta saatavissa olevan lähikuidun 
jatkojalostamiseen Kainuussa. Olem-
me samalla todenneet, että tarve met-
säteollisuuden ja muun prosessiteol-
lisuuden uudistumiselle ei Kainuussa 
tule tapahtumaan suuryritysten toi-
mesta. Alalle tarvitaan aidosti uusia 
toimijoita.

Hankkeelle tarvitaan 
valtakunnallista tukea

Meille Kainuussa on selvää, että juuri 
tämän parempaa investointia alueta-
louteemme kasvun kannalta ei voisi 
tehdä. Kainuussa on yhteinen intressi 
kehittää uutta teollista toimintaa, sillä 
metsätalouden työllistävyys hankinta-
ketjuineen ja alihankintoineen vaikut-
tavat laajasti ja tasaisesti koko maakun-
nassa. Kainuun vahvimman vientiteol-
lisuuden tukkipuuta käyttävien saho-
jen näkökulmasta tilanne sivuvirtojen 
(sahanpuru, kuorihake) käytön osalta 
on huono. Siksi tarvitaan myös nopeita 
ratkaisuja puun käytön järkevöittämi-
seksi.Kainuun liitto, Paltamon kunta ja 
paikalliset toimijat ovat panostaneet 
hankkeen perusedellytyksiin ja toteu-
tettavuusselvitykseen. Nyt panostuksia 
odotetaan valtakunnallisilta toimijoilta 
erityisesti Tekesiltä ja TEM:ltä sekä tu-
kea hallituksen biotaloustoimenpiteistä.

Pentti Malinen
maakuntajohtaja

Kaicell Fibers – Kainuun tarjous 
hallituksen kärkihankkeeseen
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Puun kysyntä kasvaa  
investointien myötä

Taloudellisesti erinomaisesti kan-
nattava kuitupuun jalostus lisääntyy 
Suomessa ja myös sahateollisuuden 
puunkäyttö on kasvu-uralla. Mahdol-
lisuudet kasvavan hakkuumahdollisuu-
den nykyistä laajempaan hyödyntämi-
seen ovat lisääntymässä. 

Paperitehtaiden alasajot pienen-
sivät puunkäyttöä Suomessa, mutta 
nyt näyttää vahvasti siltä, että uusien 
investointien myötä puun kysyntä kas-
vaa ja hakkuut ylittävät vuosituhannen 
alun ennätystason. Toistaiseksi metsä-
teollisuuden investoinnit painottuvat 
eteläiseen Suomeen. Pohjois-Suomen 
metsien hakkuumahdollisuus on nous-
sut ja kasvaa edelleen voimakkaasti 
ja lisääntyvät metsävarat kaipaavat 
kipeästi uutta puunkäyttöä ja inves-
tointeja. 

Metsänhoitoyhdistykset ja Kainuun 
maa- ja metsäsäätiö tukevat puun-
käytön lisäämistä kainuuseen

Kainuulaiset metsänhoitoyhdistys-
ten päättäjät, jotka ovat kaikki met-
sänomistajia, ovat tehneet positiiviset 
linjaukset puunkäytön lisäämiseksi Kai-
nuussa. Jokaista jäsentään kohti met-
sänhoitoyhdistykset tukevat viidellä 
eurolla Kaicell Fibers Oy:n toimintaa. 
Toteutuessaan Paltamon tehdas rat-
kaisisi kuitupuukauppaa vaivaavan 
ylitarjontaongelman. Metsänhoitoyh-
distykset hakevat aktiivisesti keinoja 
parantaa jäsentensä mahdollisuuksia 
hyödyntää metsäomaisuuttaan. Myös 
MTK Pohjois-Suomen omistama Kai-
nuun Maa- ja Metsäsäätiö on näissä 
talkoissa mukana.

Panostukset metsien hoitoon eivät 
menneet hukkaan

Metsänomistajat panostavat met-
siensä hoitoon Kainuussa kahdeksan ja 
valtio viisi miljoonaa euroa vuosittain.  
Näillä panostuksilla hakkuumahdolli-
suus on Kainuun yksityismetsissä nous-
sut kahdessakymmenessä vuodessa yli 
miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. 
Kainuussa on paljon kovassa kasvussa 
olevia nuoria metsiä, joiden kestävä 
hakkuumahdollisuus tulee jatkossakin 
kasvamaan. Ilmaston lämpeneminen 
lisää puiden kasvua ja sitä kautta nostaa 
kestäviä hakkuumahdollisuuksia. Met-
säteollisuus tuo edelleen merkittävästi 
koivukuitupuuta ulkomailta ja pahen-
taa akuuttia koivukuitupuuongelmaa 
kotimaan puukaupassa.

Metsänomistussuhteet  
muutoksessa

Kainuussa on menossa metsänomis-
tuksen uusjako. Yksityisen ja mm rahas-
topohjaisen metsänomistuksen osuus 
on ollut jyrkässä kasvussa jo usean vuo-
den ajan. Tämä on lisännyt puuntar-
jontaa yksityismetsistä ja vähentänyt 
samalla metsäteollisuusyrityspohjaista 
metsänomistusta. 

Metsänomistaja päättää

Metsänomistaja päättää milloin ja 
miten hakataan. Metsänomistajat te-
kevät hakkuu- ja hoitopäätökset omien 
tavoitteittensa pohjalta. Usein haetaan 
hyvää taloudellista tuottoa ja ympäris-
tön viihtyisyyttä.  Puukauppaa tehdään 
ostotarjousten perusteella. Tarjouksissa 
merkittäviä seikkoja yksikköhinnan li-
säksi ovat korjuuajankohta, puukaupan 
rahoitus ja puutavaralajien, varsinkin 

tukkien mitta- ja laatuvaatimukset. Pää-
tehakkuut kannattaa pääsääntöisesti 
myydä ostajalle, jonka tukkipinot ovat 
kaikkein pisimmät. 

Kainuussa on ollut vallalla kuitupuun 
kohdalla huono tilanne, jolloin ensi-
harvennuspuu ei ole mahtunut mark-
kinoille, ja ensiharvennukset ovatkin 
jääneet suurelta osin tekemättä. Puun-
tarve on tyydyttynyt päätehakkuiden ja 
väljennyshakkuiden puilla. Lähivuosina 
myös ensiharvennusten tilanne para-
nee ja myös niihin saadaan kilpailevaa 
kysyntää. 

Keskimääräiset kantohinnat 
entisellään, hankintahinnat 
laskeneet

Tänä vuonna yksityismetsien puuta 
on myyty parikymmentä tuhatta kuu-
tiota viikossa, mikä on aavistuksen ver-
ran enemmän kuin viime vuonna.

Sekä tukki- että kuitupuun keskimää-
räiset kantohinnat ovat pysyneet lähes 
ennallaan. Vaikka keskimääräiset kan-
tohinnat ovat säilyneet ennallaan, ovat 
kuitupuiden kantohinnat olleet harven-
nushakkuilla laskussa. Keskimääräisen 
kantohinnan pysymistä kuitupuullakin 
lähes ennallaan selittää ensiharvennus-
ten pieni osuus koko puukauppasumas-
sa. Omatoimisten metsänomistajien 
tienvarteen hankkimien kuitupuiden 
hankintahinnat ovat olleet laskussa, 
mikä kielii vahvasti kuitupuun kysynnän 
vaimeudesta verrattuna kasvaneisiin 
hakkuumahdollisuuksiin.

Heikki Rahko, 
kenttäpäällikkö, 
MTK:n metsälinja

Puukauppakatsaus____________________________________________________________________________________________________________________

Puukauppanäkymät 
metsänomistajajärjestön silmin

Kulunut talvi piti pintansa pitkään, 
mikä mahdollisti sen että talvi-
varantoa saatiin korjattua hyvin 

ja talvisten olosuhteiden turvin myös 
puut saatiin ongelmitta terminaaleihin 
ja tehtaille. Moni metsäalalla toimi-
nut ennustikin hyvää kevättä korjuun 
ja kuljetuksen kannalta, sillä olihan 
pääsiäinen vasta huhtikuun puolessa 
välissä, mihin kelit ovat niin monesti 
loppuneet.

Kesäkorjuukelpoisilla 
päätehakkuilla kysyntää

Puukaupassa kulunut talvi on men-
nyt Kainuussa aivan suunnitelmien mu-
kaan. Aivan alkuvuodesta ostimme vie-
lä talvileimikoitakin mutta nyt katseet 
on käännetty kesäkorjuukelpoisiin koh-
teisiin. Halutuimpia kohteita ovat nyt 
päätehakkuut ja järeät harvennukset. 

Taimikot kuntoon

Metsäpalvelut ovat nousseet Stora 
Ensossa jatkuvasti yhä suurempaan 
rooliin kun puhutaan kokonaisvaltaises-
ta asiakkuuksien hoidosta, puukaupan 
yhteydessä yhä useampi hankkii kaut-

tamme myös uudistamistyöt. Meiltä 
saa laadukkaat ja kustannustehokkaat 
ratkaisut myös varhaisperkauksiin ja 
taimikonhoitoihin vielä tulevallekin 
kaudelle. Oikea-aikaisilla hoitotoimen-
piteillä voi vaikuttaa merkittävästi puus-
ton kasvuun ja järeyteen, näin keväällä 
on hyvä kartoittaa hoitorästit ja laittaa 
ne kuntoon.  

Tuhkalannoituksella kasvua 
turvemaille

Uutena metsäpalvelu artikkelinam-
me on tarjota metsänomistajille ympäri 
Pohjois-Suomen hankinta-aluettamme 
tuhkalannoitusta, jossa hyödynnäm-
me Stora Enson Oulun Nuottasaaren 
voimalaitoksen rakeistettua puu- ja 
turvetuhkaa. Oikeaan aikaan oikeas-
sa paikassa tehdyllä lannoituksella voi-
daan lisätä merkittävästi suometsien 
tuottavuutta. Tuhkalannoitus on pitkä-
vaikutteinen investointi, jonka hyödyt 
näkyvät vielä vuosikymmenten päästä.

Matti Härkönen
Stora Enso Oyj Metsä, 
Ostopäällikkö

Puunkorjuussa hyvä 
talvi takana

Sahatavaran kysyntä ja tuotanto 
ovat hienoisessa kasvussa maail-
manlaajuisesti. Voimakkainta ky-

synnän kasvu on Aasiassa ja erityisesti 
Kiinassa. Myös Yhdysvalloissa talouden 
kehitys ruokkii rakentamisen lisäämistä 
ja sitä kautta myös kasvattaa sahata-
varan kysyntää. Sahatavaran tuotan-
not kasvavat pääasiassa Euroopassa 
ja Venäjällä.

 
Suomen sahateollisuuden tuotanto 

nousi vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä lähes 15 % verrattuna viime 
vuoden vastaavaan. Vientimäärät kas-
voivat samassa suhteessa. Vientiä on 
vauhdittanut pääasiassa kuusisahatava-
ran kasvanut kysyntä Kiinassa. Kuusen 
vientihinta on noussut jonkin verran, 
mutta männyn osalta suunta on ollut 
päinvastainen. Kuusisahatavaran hin-
tojen nousu on kuitenkin kuihtunut 
konttirahtien kasvun myötä. Kontti-
varustamot tuplasivat maaliskuussa 
Aasian ja Kiinan rahtihinnat.

Puukauppa on käynyt kuluvan vuo-
den alussa hyvin, mutta huhtikuusta 
lähtien kauppamäärät ovat vähenty-
neet. Kuusitukin hinta on ollut vahvas-
sa nousussa männyn hinnan pysyttyä 
tasaisena. 

Sivutuotteille kaivataan kysyntää

Lämmin talvi ja se, että kivihiilen ja 
öljyn lisääntynyt käyttö energiantuo-
tannossa on johtanut tilanteeseen 
jossa sahanpuru ja kuori ovat jääneet 
sahojen pihoille. Tilannetta ei paranna 
yhtään  metsähakkeen sähköntuotan-
totukijärjestelmä joka rikkoo kilpailu-
neutraliteettia ja heikentää sahateol-
lisuuden kilpailukykyä. Äänekosken 
biotuotetehtaan käynnistäminen li-
sää metsähakkeen tuotantoa ja to-
dennäköinen sahatavaratuotannon 
kasvu puolestaan lisää purun ja kuo-
ren määrää.  

Tilanteen tasapainottaminen edel-

lyttää poliittisia päätöksiä. Hallituksen 
puoliväliriihessä tähän ongelmaan ei 
puututtu lainkaan. Kustannusnousujen 
ja kasvavan sivutuoteongelman takia 
sahateollisuuden kilpailukyvyn myön-
teinen kehitys lähitulevaisuudessa vai-
kuttaa epävarmalta. Etenkin mäntys-
ahojen tilanne on vaikea.

 
Suomalaisella sahateollisuudella on 

mahdollista nostaa tuotantoa Suomen 
biotalous- ja metsästrategioiden mu-
kaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, 
että sahojen sivutuotteiden menekki 
varmistetaan. Yksi mahdollisuus on sa-
hojen syöttötariffin uudelleenarviointi 
ja käyttöönotto. Tukimuotona tariffi oli-
si suomalaiselle veronmaksajille olen-
naisesti edullisempi kuin esimerkiksi 
tuulivoimalle maksettu tuki.

 

Hannu Virranniemi
Pölkky Metsä Oy

Tuotannot kasvussa - 
kannattavuus laskussa Viime vuosi oli valtakunnan puu-

kaupassa vilkas. Metsäteollisuus 
ry:n mukaan kasvua 10 vuoden 

keskiarvomäärään oli yhdeksän pro-
senttia.  Metsänomistajat aktivoitui-
vat yhä enenevässä määrin hoitamaan 
metsiään, sekä hyödyntämään niiden 
puukaupallisia mahdollisuuksia.

Tänä vuonna yksityismetsien puu-
kauppa koko maan tasolla on lähtenyt 
myös reippaasti käyntiin ja ostomäärät 
ovat yli 30 % edellisen vuoden vastaa-
vaa ajankohtaa suuremmat. Kainuussa 
meillä kuitenkin riittää vielä kirittävää, 
sillä hyvän alkuvuoden jälkeen vauhti 
on hiipunut, ja olemme kutakuinkin 
viime vuoden puukauppatahdissa. Sa-
hapuulle on kysyntää, ja se kohdistuu 
tähän aikaan vuotta ennen kaikkea 
kelirikko- ja kesäaikana korjattaviin 
kohteisiin.

Sahatavaran kysyntä kasvaa, mutta 
kannattavuudessa edelleen haasteita.

Sahateollisuudelle viime vuosi oli vai-
kea, ja kasvanut sahatavaran tuotanto 
niin Suomessa kuin lähimmissä kilpaili-

jamaissa on pitänyt lopputuotehinnat 
matalalla tasolla. Sahatavaran kysyntä 
on kuitenkin kasvussa Kiinan ollessa 
yksi tärkeimmistä kysynnän vetureista. 
Tämä on heijastunut kuusisahatavaran 
vientihintoihin. Männyssä hinnat eivät 
ole vahvistuneet. Tilannetta vaikeuttaa 
myös Aasian konttirahtien raju hinnan-
nousu viime aikoina.

Viime vuonna Kuhmo Oy:n tuotan-
to nousi uuteen ennätykseen 391 000 
kuutiometriin sahatavaraa.  Haastavaan 
markkinatilanteeseen pyrimme vas-
taamaan kehittämällä toimintaamme 
edelleen kilpailukykyisemmäksi, sekä 
investoimalla tuotannon pullonkau-
lojen poistamiseen. Tämä tarkoittaa 
puunkäytön kasvua tulevaisuudessakin, 
johon Kainuun metsät antavat hyvän 
mahdollisuuden.

Hyvää kevättä Metsä-Kainuun lukijoille 
toivottaen,
 
Juhani Pääkkönen
metsäpäällikkö
Kuhmo Oy

Puulle on kysyntää



MetsäKainuu  |  Torstai 25.5.2017 5

www.ok-yhtiot.fi

Soita 050 4350 782

• Kokopuu 
• Karsittu ranka
• Oksa- ja latvusmassa

Ostamme  
energiapuuta

Myymme 
laadukasta haketta 

lämpölaitoksille

Metsänomistajana sinun kannattaa  
olla meihin yhteydessä ennen  
hankintatyön aloittamista.

Ihminen ja metsä
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan 

yleishyödyllinen säätiö. Tehtävänämme on metsäalan 
kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalan ihmisten 

hyvinvoinnin edistäminen.

Myönnämme vuosittain saamiemme hakemusten 
perusteella 1,5 miljoonaa euroa apurahoja metsä-
alalle tutkimukseen, koulutukseen, hyvinvointiin, 
viestintään ja metsäkulttuuriin. Varat apurahoihin

saamme omasta sijoitustoiminnastamme.

Lisätietoa verkkosivuiltamme www.mmsaatio.fi

www.mmsaatio.fi

Tarjoamme metsänomistajille puukaupan lisäksi kattavat 
metsän- ja luonnonhoitopalvelut sekä parhaan tavan kartuttaa 
metsään perustuvaa varallisuutta. 

Oman metsäasiantuntijasi yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.metsaforest.com tai puh. 010 7770. 

PUUKAUPPAA JA 
METSÄPALVELUITA

Puukauppakatsaus____________________________________________________________________________________________________________________

Puunhankinnassa kevään pullon-
kaulana on tiestön kestävyys. Ke-
lirikkoajan painorajoitukset ovat 

monesti tarpeen, etteivät metsätiet 
rikkoudu. Vastuu on tienkäyttäjällä: 
viimeiset puunkuljetuskelit ja yöpak-
kaset tulee hyödyntää, mutta teitä ei 
pidä rikkoa. 

Monessa pitäjässä metsäautotiet 
ovat erinomaisessa kunnossa. Sen si-
jaan julkisin varoin kunnossa pidettävä 
alemman asteen tieverkko on heiken-
tynyt. Heikkoa kuntoa paikataan pit-
käkestoisilla painorajoituksilla kevät- 
ja kesäaikaan. Tästä on merkittävää 
haittaa puunkuljetuksille ja varmasti 

myös muille raskaille tiekuljetuksille 
haja-asutusalueilla. 

Toivottavasti alempiasteisen tiever-
kon kunnossapitoon löytyy rahaa jat-
kossa aiempaa paremmin. Yhä useam-
pi kylätien varressa oleva perinteinen 
kelirikkoleimikko ei ole enää hyödyn-
nettävissä kelirikkoaikaan.

Kainuussa talviset korjuukelit jatkui-
vat pitkään. Aivan täysimääräisesti hy-
viä korjuuolosuhteita ei päästy hyö-
dyntämään, koska kevään varastotasot 
täytyy mitoittaa siten, että hyönteistu-
holain tarkoittamat määräajat eivät 
ylity puunkuljetuksissa. Joka tapauk-

sessa pitkälle kevääseen jatkunut talvi 
oli tervetullut! 

Metsä Groupin Äänekosken biotuo-
tetehdas käynnistyy kuluvan vuoden 
syksyllä. Investoinnin myötä teollisuu-
den puunkäyttö kasvaa merkittävästi. 
Olemme olleet tyytyväisisä Kainuun 
puuntarjontaan ja Metsä Groupin os-
tot ovat olleet nousussa Kainuussa jo 
useita vuosia. Biotuotetehtaan startti 
asettaa uusia odotuksia Kainuuseen. 
Tavoitteemme alueen puukaupassa 
kasvavat. 

Ville Keskinen, piiripäällikkö
Metsä Group

Kainuun alempiasteinen 
tieverkko kaipaa panostusta

Metsäbiotalous elää vahvaa 
kasvun aikaa Suomessa. 
Metsien hakkuumäärät ovat 

nousseet paikoin lähelle suurinta kes-
tävää hakkuumahdollisuutta. Kainuus-
sa sen sijaan on vielä runsaasti käyt-
tämättömiä hakkuumahdollisuuksia 
ja metsien käyttöastetta voitaisiinkin 
nostaa vielä merkittävästi. 

Metsätalous on tärkeä osa Kainuun 
aluetaloutta. Tahtoa metsäbiotalouden 
eteenpäinvientiin Kainuussa löytyy. Ei-
kä pelkästään tahtoa vaan toimenpi-
teitä ja konkreettista ja laaja-alaista 
Kainuun toimijoiden yhteistyötä asian 
edistämiseksi. Toimintaympäristönä 
Kainuu on mitä erinomaisin erilaisil-
le metsäbiotalouden toimijoille, niin 
uusille kuin vanhoille. Raaka-ainetta 
löytyy ja metsänomistajilta tahtoa kas-
vattaa sekä myydä puuta. Julkisen puo-
len toimijoilla on halua edesauttaa in-
vestointien syntymistä sekä toiminnan 
ja toimintaympäristön kehittymistä. 
Kaikessa tässä on tärkeää eri toimijoi-

den ja osapuolten yhteinen asioiden 
edistäminen ja eteenpäin vieminen. 

Sijoittajat uskovat 
Kainuun metsätalouteen

Usko Kainuuseen näkyy siinä, että 
Kainuun metsät kiinnostavat sijoitta-
jia. Metsätilojen tarjonnan suuri mää-
rä on ollut Kainuussa lähinnä UPM:n 
ansiosta. Kainuu olikin metsäkauppo-
jen kärkimaakunta Suomessa vuonna 
2016. Perinteisten sijoittajien ohella 
aktiivisina metsäsijoittajina ovat olleet 
Kainuuseenkin rantautuneet erilaiset 
metsärahastot. Kiinnostus metsäsi-
joittamiseen näkyi hyvin mm. Metsä-
keskuksen järjestämässä Kannattava 
metsäsijoitus – seminaarissa, joka pi-
dettiin ääriään myöten täynnä olleessa 
Kaukametsän Kouta-salissa. 

Monimuotoisuus huomioitava

Metsäbiotalouden ja metsien käyt-
töasteen nousemisen myötä on kiin-

nitettävä huomiota myös metsien 
monimuotoisuuden säilyttämiseen 
ja metsien muihin käyttömuotoihin 
ja näiden kehittämiseen. Kainuussa 
on eletty metsistä ja lähellä luontoa 
kautta aikojen, joten edellytykset eri 
metsän käyttömuotojen yhteensovit-
tamiselle pitäisi olla ainakin lähtökoh-
taisesti hyvät.

Kainuun metsäohjelmaan on kirjat-
tu eri toimijoiden yhteinen tahtotila 
Kainuun metsäbiotalouden kehittämi-
seksi. Kainuun metsäohjelma sisältää 
puunkäyttöön, metsien hoitoon, osaa-
miseen ja metsien monikäyttöön ja 
monimuotoisuuden säilyttämiseen liit-
tyviä tavoitteita. Metsissä on Kainuun 
mahdollisuus. Tämä tarkoittaa parhail-
laan metsien moninaista ja laaja alaista 
hyödyntämistä elinvoimaisuuden ja 
hyvinvoinnin kehittämiseksi Kainuussa.

Arto Sorri
aluejohtaja
Suomen metsäkeskus

Metsissä on Kainuun mahdollisuus

Loiste Sähköverkko Oy                                           www.loiste.fi

Sähköjohtojen lähimetsien hoitoa 
hyvässä yhteistyössä 
metsänomistajan kanssa.
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Kainuu on ihanteellinen paikka 
harjoittaa luonnontuotteisiin 
(marjat, sienet, yrtit, erikoisluon-

nontuotteet) liittyvää elinkeinotoimin-
taa. Laajat metsämme ja puhdas luon-
tomme tarjoaa runsaat ja monipuoli-
set raaka-aineet luonnontuotealalle. 
Alan kehitystä tukee vastavalmistunut, 
Arktiset Aromit ry:n valmistelema Kai-
nuun luonnontuotealan masterplan 
2017–2027. Kainuun luonnontuote-
alan masterplan on kymmenen vuoden 
strateginen toimintasuunnitelma, jonka 
suunnittelu on tapahtunut yhteistyössä 
Kainuun luonnontuotealan yrityksien 
ja muiden alan toimijoiden kanssa. 

Masterplaniin on kirjattu yhteensä 
26 toimenpidettä, joista osa on nostet-
tu erityisen tärkeiksi kärkihankkeiksi. 
Yksi kärkihanke on Luonnontuotealan 
kehittämiskeskuksen perustaminen 
Kainuuseen. Lisäksi tuetaan alan yri-
tystoimintaa ja kasvatetaan yrittäjien 
osaamista mm. yrityskehittämöiden 
ja -kiihdyttämöiden avulla. Kainuusta 
tehdään houkutteleva kohde ja toi-
mintaympäristö niin suomalaisille kuin 
kansainvälisillekin luonnontuotealan 
yrityksille. Tärkeitä ovat myös toimen-
piteet liittyen luonnontuotteiden ja-
lostusasteen nostoon, kainuulaisten 

luonnontuotteiden markkinointiin 
muualla Suomessa ja ulkomailla sekä 
panostukset matkailuyhteistyöhön. 
Masterplanin toteuttaminen on aloi-
tettu jo useassa alan hankkeessa.

Masterplanin valmistelu oli keskei-
nen osa Arktiset Aromit ry:n Luonnon-
tuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa 
-esiselvityshanketta. Hankkeen rahoit-
taja oli Kainuun ELY-keskus Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalous-
rahastosta. Masterplan löytyy kokonai-
suudessaan Arktiset Aromit ry:n netti-
sivuilta www.arktisetaromit.fi.

Anni Koskela
FT, projektipäällikkö
Arktiset Aromit ry

Uusi kehittämissuunnitelma
Kainuun luonnontuotealalle

Vanhan koulun sisäilmaongel-
mien takia Kuhmon päättäjät 
päättivät rakentaa uuden kou-

lun puusta.  Päätös oli hyvä.  Materi-
aalit on saatu pääosin omalta paikka-
kunnalta. Koulusta tulee kainuulaisen 
puuosaamisen referenssikohde, johon 
on tutustunut jo yli puolentuhatta kiin-
nostunutta. 

Rakenne-elementit saatiin kolmen 
kilometrin päästä, sillä Laurin talot –
sarjankin kautta tunnettu Suomen en-
simmäinen CLT-tehdas CrossLam voitti 
pääurakoitsija Kuoma Oy:n aliurakan. 
Rakennustyömaan kustannusarvio on 
11,6 milj.€, ja se työllistää rakennusai-

kana noin 100 htv.  Ruralia-instituutin 
mukaan euro julkiseen puurakentami-
seen tuottaa 2,70 € aluetalouteen, kun 
raaka-aineet hankitaan läheltä. 

Kuhmossa on puutuotealan kehittä-
miseen satsattu. Yritysten lippulaivan, 
Kuhmo Oy:n sahan vanaveteen kasvoi 
1990-luvulla menestyviä toisen asteen 
jalostusyrityksiä.  Kolmen viime vuo-
den aikana pian Woodpoliksen nimeä 
kantavaan Kantolaan on syntynyt yli 70 
työpaikkaa uusiin yrityksiin.  

Koulu koostuu kolmesta eri osasta, 
jotka tilaratkaisuiltaan tukevat uusia 
opetussuunnitelmia. Yhteenlaskettua 

tilaa on 5 500 neliötä noin 400 lapselle. 
Koulun perusideologia on ekologinen. 
Puurakennus sitoo hiiltä. Puun on to-
dettu olevan kivikouluun verrattuna vä-
hemmän stressaava oppimisympäristö.  
Puu torjuu myös rakenteissa viruksia 
ja bakteereja.  Kaunista puupintaa jä-
tetään näkyviin niin paljon kuin palo-
määräykset antavat myöten.  Koulu 
valmistuu vuoden lopulla, se on saanut 
Valtioneuvostolta Suomi100-tunnuk-
sen, valittu Kuntarahoituksen Vihreän 
rahoituksen kohteeksi sekä Suomen 
Metsäsäätiön aluekeräyskohteeksi. 

Eila Valtanen
Kuhmon kaupunki

Terveellinen puukoulu 
Kuhmon lapsille

Luonnonvarakeskuksen arvioiden 
mukaan hirvikanta on pysynyt 
vakaana viime vuodet Kainuus-

sa. Talvehtivan kannan koko on ollut 
noin 3 hirveä tuhannella hehtaarilla. 
Kainuun alueellinen riistaneuvosto on 
asettanut tavoitteita hirvikannan hoi-
don suhteen. Määrällisenä tavoitteena 
on, että talvehtivan kannan koko olisi 
2-3 hirveä tuhannella hehtaarilla kaikil-
la neljällä Kainuun hirvitalousalueella. 
Tällä hetkellä hirvitalousalueista Suo-
mussalmella ja Kuhmossa hirvikannat 
ovat tavoitteessa, mutta Keski- ja Etelä-
Kainuussa hirvitiheydet ovat tavoitetta 
suuremmat. 

Ensi syksylle on laadittu hirvitalo-
usalueille sellaiset suunnitelmat, että 
hirvikanta olisi alueellisen riistaneuvos-
ton asettamissa tavoitteissa jokaisella 
hirvitalousalueella. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että useissa Kainuun 

riistanhoitoyhdistyksissä kantaa pyri-
tään tulevan syksyn metsästyksellä pie-
nentämään reippaastikin. Lupamäärät 
nousevatkin edellistä vuotta suurem-
maksi erityisesti Puolangalla, Kajaanis-
sa ja Sotkamossa. Muualla Kainuussa 
osassa riistanhoitoyhdistyksistä lupa-
määriä nostetaan hieman tai osassa 
riistanhoitoyhdistyksistä ne pysytte-
levät edellisen vuoden tasolla. 

Hirvikannan rakenne on hyvä Kai-
nuussa. Urososuus on viime vuosina 
kaikilla hirvitalousalueilla kehittynyt 
haluttuun suuntaan ollen lähellä ta-
voitetta tai jo tavoitteessa. Kainuussa 
on tavoitteena, että lehmiä olisi kor-
keintaan 1,5 yhtä urosta kohden.

 
Marko Paasimaa
erikoissuunnittelija
Suomen riistakeskus Kainuu

Hirvitiheys Kainuun hirvitalousalueilla (hirviä / 1000 ha) metsästyksen jälkeen 
2016 ja suunniteltu hirvitiheys syksyn 2017 metsästyksen jälkeen.

Hirvikanta pysynyt vakaana 
Kainuussa

Hossa on retkeilyalueena maan 
vanhimpia, mutta itsenäisyy-
den juhlavuonna Hossasta vi-

hitään Suomen 40. kansallispuisto.

Hossan on puettu juhlavuoden kan-
sallispuiston arvoiseen asuun reilus-
sa vuodessa. Maastossa on korjattu 
vanhaa ja rakennettu uutta pienestä 
suureen. Työn alla on ollut kämppiä, 
siltoja, laitureita ja laavuja. Värikallion 
kalliomaalauksille johtaa uusi katselu-
lava ja Julma-Ölkyn kanjonijärven yli 
kurottaa riippusilta. Patikointireittien 
kyltitystä on aloitettu uusimaan, rin-
nalle saa merkintänsä myös upouusi 
maastopyöräilyreitistö. Luontokeskus 
on vaihtanut ilmeensä. Hossa on val-
mis juhlaan.

Kaikkien aikojen  
kansallispuistoavajaiset

Kansallispuiston avajaisia juhlitaan 
monin tavoin. Suomussalmen kunnan 

järjestämä Hossan juhlaviikko nostat-
taa yhdessä tekemisen ja juhlimisen 
tunnelmaa jo 9.6. alkaen. Kuusamo 
järjestää Hossan kunniaksi kansallis-
puisto-päivän avajaisia edeltävänä per-
jantaina. Ja itse avajaispäivänä, 17.6., 
ihmiset kutsutaan Hossaan ulkoilevaan 
kansanjuhlaan.  

Hymyilevä juhla taiteen,  
tulien ja tekemisen parissa

Avajaisten juhlaväkeä kehotetaan 
saapumaan paikalle rennosti retkei-
lyasussa, yllätyksille alttiina. Hossan 
luontokeskuksen lähiympäristöön ra-
kennetaan avajaispäivänä satumetsä, 
jossa ilakoi monenlainen taide musii-
kista tanssiin ja kuvataiteesta perfor-
mansseihin. Tulipaikoilla juhlaväki voi 
pysähtyä jutustelemaan mielenkiintois-
ten puhujavieraiden kanssa. Juhlassa 
pääsee kokeilemaan kalastusta, sup-
lautailua, melontaa ja maastopyöräilyä. 
Lista on loputon ja juhlapäivän kruunaa 

iltaohjelma, joka kutsuu muun muassa 
keskiyön konsertteihin ja yöpymään 
yön ulkona uudessa kansallispuistossa. 

Juhlaohjelmistoon voit tutustua 
osoitteessa: www.hossanjuhlat.com. 

Juhla metsän sylissä tuo kesän 
ja kansallispuiston



MetsäKainuu  |  Torstai 25.5.2017 7

Tieasiat ovat aina ajankohtaisia. 
Hyväkuntoista metsäautotietä 
on metsänomistajan hyvä kul-

kea metsäpalstalle tekemään taimi-
konhoitotöitä tai tarjota sieltä leimik-
ko myyntiin. Puiden kuljetus onnistuu 
myös sujuvasti. Monikäyttömahdolli-
suuksia ei sovi unohtaa, johon kuuluu 
mm. marjastus ja metsästys. Tie ei ole 
kuitenkaan itsestään selvyys. 

Tien on voinut rakentaa yksittäinen 
kiinteistön omistaja tai tietä hallinnoi 
tiekunta. Asianomaisen tilan kiinteistö-
rekisteristä näkyvät rasitteet, tieoikeu-
det ja käyttörajoitukset.  Tieoikeuksille 

on tietoimituksissa määritettytien le-
veys, joka on metsäteillä yleensä 14-16 
metriä. Rasite kiinteistölle voi kulkea 
toisen kiinteistön kautta ja se on yleen-
sä 5 metriä tai leveämpi. 

Kiinteistöjen omia teitä hallinnoin 
ainoastaan sen omistaja. Omia teitä 
voivat olla metsäteiden lisäksi, viljelys- 
ja mökkitiet. Näiden teiden käyttö on 
sallittu vain kiinteistön omistajan luval-
la. Kiinteistön omille teille voi toinen 
kiinteistö saada pysyvän käyttöoikeu-
den tietoimituksessa. 

Sopimusteitä ovat suullisella tai kir-

jallisella sopimuksella annetut tieoikeu-
det. Tällainen sopimus voi olla esim. 
kulkeminen toisen kiinteistön läpi ole-
massa olevaa tietä pitkin. Sopimukset 
sitovat vain niitä, jotka ovat tällaisen 
sopineet sekä heidän perillisiään. So-
pimustie voidaan muuttaa pysyväksi 
vain Maanmittauslaitoksen pitämässä 
tietoimituksessa.

Toimitustiet ovat jossakin virallises-
sa tietoimituksessa perustettuja teitä. 
Tieoikeus säilyy myös kiinteistökaupas-
sa omistajan vaihtuessa. Toimitusteil-
le on perustettu miltei aina tiekunta. 
Tiekunta päättää tienpitoon liittyvistä 

asioista tiekunnan kokouksessa. Tie-
kunnan osakkailla on tieoikeus ja heille 
on määritetty tieyksiköt ja siitä johde-
tut tiemaksut. 

Tiekuntaan kuulumattomalle mää-
rätään käyttömaksu tiekunnan pää-
töksellä säännöllisistä tai satunnaisista 
kuljetuksista.  Yleisimmin on käytetty 
maksuperusteena puutavaran kulje-
tuksessa €/m3/km. Periaatteena on 
että jokainen tieosakas tai käyttömak-
sun maksaja maksaa ”tienkäyttönsä 
mukaisesti”. 

Saatu rahoitusavustus velvoit-

taa metsänomistajaa pitämään tien 
kunnossa tuen maksamisen jälkeen. 
Kunnossa olevan tiestö nostaa met-
säkiinteistön arvoa ja hyväkuntoisten 
teiden vaikutuspiirissä olevien leimi-
koiden kysyntä ja hinta on korkeampi. 
On hyvä muistaa, että yksityisteillä 
satunnainen liikkuminen moottori-
ajoneuvolla on yleensä sallittua, el-
lei sitä liikennemerkein ole kielletty. 
Jokamiehenoikeudella jalankulku, 
pyöräily, hiihtäminen ja ratsastus on 
myös sallittua. 

Heikki Väisänen
tieisäntä

Tieoikeudet ja tietyypit

 emmulevlapästeM
 ellunis

assamikknah oktelO .atla notak namas tulevlapsutuukav aj -ikknap ikkiak najatsimonästem emmaojraT  
isetuusiamoästem öktiteim iat attedhoksutiojis aavipos ellaharästem oktidhoP ?ätis ässämyym iat äästem  

 .tulevlap tavaatsav isatieprat taas ätliem ,iraknok iat isuu anajatsimonästem nettis telO ?atsimaavrut
 

 .0050 0010 atios iat astem/fi.po atseettioso ääsil euL

atsisiamitok aj ätsimyttiilaknal nokrev näetniik :toremunsytiry-020 aj -010 nämhyR PO .yO sutuukaV PO aaojrat neskutuukaV  
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Tieyksiköt, tiet ja sillat kuntoon!

Sotkamo, Kuhmo
Jarkko Kettunen 044 710 4382

Kajaani, Vaala, Paltamo, Ristijärvi
Pentti Heikkinen 044 710 4356

Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka
Hannu Polojärvi 044 710 4383

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@otso.fi
www.otso.fi

Metsätiet ovat kaikki erilaisia.



8 Metsä-Kainuu  |  Torstai 25.5.2017

Tiesitkö, että turvemaiden tuhkalannoituksella voi hyvillä 
kohteilla saada jopa 10 % tuoton? Täyden palvelun puu-
kaupan lisäksi saatte meiltä kaikki tarvitsemanne metsän-
hoitopalvelut aina taimikonhoidosta lannoituksiin.  

Ota yhteyttä ja sovi ilmainen tilakäynti! 

Stora Enso Metsä
p. 020 46 1478
www.storaensometsa.fi 
www.facebook.com/storaensometsa 

Hoidettu metsä
tuottaa enemmän

Metsät ovat olleet jo kymmeniä 
vuosia vajaakäytössä. Metsi-
en kasvu nousee vuosi vuo-

delta, mutta kotimaan puun tarve ja 
kysyntä eivät ole nousseet samassa tah-
dissa. Vuosittainen hakkuumarginaali 
on jo nyt valtava, eli noin 20 miljoonaa 
kuutiometriä. Luonnonvarakeskus on 
ansiokkaasti julkaissut tästä paljon tut-
kimusmateriaalia ja raportteja. Tähän 
pitää vielä lisätä neljänkymmenen vuo-
den aikana säästynyt puu, joka on vielä 
suurimmaksi osaksi elossa ja pystyssä 
metsissämme. 

Maailmalla puhutaan tänä päivä-
nä kestävyydestä, uusiutuvuudesta, 
hiilinielusta, biomateriaaleista ja kier-
rätettävyydestä. Olemme luonnonva-
ra-aloilla juuri nyt oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan. Tätä tilaisuutta meillä 
ei ole oikeutta hukata!

Tehtaan porttien ulkopuolella on hy-
vät valmiudet kohdata ne haasteet, 

jotka liittyvät suunniteltuihin investoin-
teihin. Myös maan hallitus on Luonnon-
varakeskuksen kanssa samoilla linjoilla 
Suomen metsien käyttämättömistä re-
sursseista ja biotalouden mahdollisuuk-
sista. Tämän vahvisti myös elinkeinomi-
nisteri Mika Lintilä vastauksessaan Me-
ton valtuuston puheenjohtajan Jaak-
ko Niemistön suoraan kysymykseen 
keskusjärjestö STTK:n edustajistossa 
toukokuussa Helsingissä. Samoin tuore 
maa- ja metsätalousministeri Jari Lep-
pä on jo julkisesti ilmoittanut vahvan 
sitoutumisensa biotalouden eteenpäin 
viemiseen Suomessa. ”Vaihtoehtoisia 
faktoja” esiintyy myös julkisuudessa, 
mutta tämä kuuluu asiaan ja avoimeen 
keskusteluilmapiiriin. Metsäalalla me-
nee nyt hyvin.   

Julkisuudessa olleet suunnitelmat 
täysin uusista biotuotetehtaista ovat 
rohkaisevia. K-kaupungit Kemijärvi, 
Kuopio, Kemi sekä Kainuun biotehdas-
hanke Paltamossa ovat tällä hetkellä 

kiinnostavia paikkakuntia uusia inves-
tointipäätöksiä ajatellen. Toivottavasti 
suunnitelmat toteutuvat ilmoitetussa 
laajuudessa ja aikataulussa.

Ensimmäiset merkit puun kysynnän 
vahvistumisesta ovat nyt näkyvissä. 
Varminta on tässä vaiheessa seura-
ta todellisia hakkuumääriä eikä puu-
kauppamääriä. Luonnonvarakeskuksen 
mukaan maaliskuussa 2017 hakattiin 
puuta teollisuuden käyttöön ennätyk-
selliset 7,3 miljoonaa kuutiometriä. Tä-
mä on 20 % enemmän kuin edeltävällä 
kymmenvuotisjaksolla maaliskuussa 
keskimäärin.  Aiempaa kattavampi 
tilastointi saattaa olla osittain syynä 
tähän merkittävään nousuun. Trendi 
on kuitenkin selkeä. Puun kysyntä on 
kasvussa sekä Äänekosken biotuoteteh-
taan että monien metsäteollisuuden 
merkittävien lisäinvestointien vuoksi. 

Myös resursseissa näkyy nyt myön-
teistä kehitystä. Puutavaran korjuuseen 

ja kuljetukseen tarvitaan koneita ja 
kuljettajia. Maaliskuussa Luken tilas-
tojen ja metsäteollisuuden mukaan 
metsissä ja maanteillä liikkui 2030 
hakkuukonetta, 2120 metsätraktoria 
ja 1500 puutavara-autoa. Kalustomää-
rän nousu vuoden takaiseen tilantee-
seen verrattuna on 10-15 prosenttia. 
Koneen kuljettajien määrä on myös 
lisääntynyt samassa suhteessa ja oli 
maaliskuussa 6200 henkilöä. Näihin 
lukuihin pitää vielä lisätä merkittävä 
resurssi, eli metsänhoitoyhdistysten 
koneet ja kuljettajat.

Huolestuttavaa on, että vastaavaa 
resurssien vahvistamista ei ole havait-
tavissa, jos tarkastellaan metsäasian-
tuntijoita ja niitä osaajia, jotka johtavat 
käytännön työtä metsissä ja palvelevat 
asiakkaita. Puun kysynnän vahvistumi-
nen on ilahduttava asia, mutta muutos 
ei ole pitkäjänteisesti kestävää ilman 
näiden henkilöstöresurssien korjaamis-
ta. Biotalouden ja alan kestävyyteen 

kuuluvat metsät ja koneet, mutta myös 
ihmiset sekä heidän työhyvinvointinsa 
ja työssä jaksaminen.

Håkan Nystrand
Håkan Nystrand on METO – Metsäalan 
Asiantuntijat ry:n ja LUVA – Luonnon-
varat ry:n puheenjohtaja

Metsä biotalouden veturina – 
kestävyyttä myös henkilöresursseihin
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Kainuun metsien kasvu ja puumää-
rä ovat suuremmat kuin koskaan 
aikaisemmin. Puuston vuotuinen 

kasvu on 6,9 milj.m3 ja puuston poistu-
ma 60 prosenttia kasvusta. Talousmet-
sien ainespuun kestävä hakkuusuunnite 
on 4,8 milj.m3 vuodessa. Hakkuusuun-
nite ylittää 1,8 milj.m3 viime vuosien 
hakkuumäärän ja Kainuussa on siten 
mahdollisuus lisätä hakkuita uusiutuva-
na raaka-aineena kestävästi 50 %. Tämä 
edellyttää myös luontoarvojen huomi-
oimista ja korostamista talousmetsien 
hakkuiden suunnittelussa.

Metsäbiotalous luo työtä, 
toimeentuloa ja hyvinvointia

Päätavoitteena on lisätä Kainuussa 
nykyisten yritysten ohella paikallisen 
raaka-aineen jalostusta sivutuotteineen 
uusilla innovatiivisilla biotuotetehtail-
la ja biojalostamoilla. Jalostus omassa 
maakunnassa luo siten suorien hyö-
tyjen lisäksi merkittäviä aluetalousvai-
kutuksia.

Toisena päämääränä on puun liikkeel-
le saaminen ja sitä myötä metsänhoidon 
tason kohottaminen. Tämä on tärkeää 
huolimatta siitä, ettei paikallinen kuitu-
puun jalostusaste kohoaisikaan.

Kolmantena on tarve kehittää ja pa-
nostaa luonto- ja ympäristöasioiden 
edistämiseen elinkeinollisen toiminnan 
yhteistyöllä ja hyödyntämisellä.

Metsäbiotalouden 
aluetaloudelliset vaikutukset 

Hyödyntämistavoitteen toteutuessa 
biotalouteen on laskettu syntyvän 1300 
uutta työpaikkaa josta pelkästään puun-
hankintaan ja metsien hoitoon syntyy 
1000 uutta työpaikkaa. Puunmyynti-
tulot lisääntyvät 80 miljoonaa euroa 
vuodessa sekä sama määrän puunhan-
kintatuloja puunkorjuuyrityksille. Lisäk-
si paikallisen jalostusasteen nosto luo 

moninkertaisen hyödyn aluetalouteen 
sillä koko Kainuun biotalouden alueta-
lousvaikutukseksi on laskettu 645 mil-
joonaa euroa vuodessa.

Kainuun metsäohjelman 
toteutusten tilanne

KaiCell Fibres Oy on perustettu sel-
vittämään biotuotetehtaan saamiseksi 
maakuntaan. YVA-vaiheistus on määrä 
aloittaa syksyllä ja tehdas tuotantovai-
heessa vuonna 2021. 

ST1 Kajaanin I-vaihe on testaustuo-
tantovaiheessa ja YVA-prosessi käyn-
nissä tuotannon laajentamiseksi viisin-
kertaiseksi 50 000 kuutioon etanolia.

Kuhmon Woodpoliksen yritysverkos-
to on laajentunut mm. CrossLam Oy 
tuottaen CLT levyjä ja massiivipuuele-
menttirakentaja Elementti Sampo Oy 
valmistaen mm. puukerrostaloja. Tuu-
palan puukoulusta tulee puurakentami-
sen merkkipilotti. 

Puu liikkeelle saamiseksi Kainuun 
metsätilat kuntoon–hanke kouluttaa 
metsätilojen sukupolvenvaihdos ja met-
sänhoidon asioissa sekä järjestää opin-
tomatkoja. Lähikuitu-hanke selvittää 
puunhankinnan kehittämiskeinoja Kai-
nuussa. MetsäBio–teemahanke avustaa 
ja hankkeistaa yritysten tavoitteiden 
toteutumista.

Logistiikan ja infran parantamisek-
si Pohjoisen puun tiet–selvityshanke 
kartoittaa tiestön, logistiikan, siltojen, 
terminaalien ja lastauspaikkojen kehit-
tämistarpeita ja pullonkauloja uudet 
laitosinvestoinnit huomioiden.

Ekosysteemipalveluiden vahvistami-
nen sekä tuotteistaminen edesauttaa 
metsien luonnontuotteiden ja palvelui-
den kehittämistä mm. Marjamasterpla-
nin toimenpiteitä toteuttamalla Arktiset 
Aromit ry:n toimesta.

Metsään ja luontoon liittyvien palve-
luiden yhteensovittaminen ja kehittämi-
nen sekä elinympäristöjen turvaaminen 
on Luonnonhoidon toteutusohjelman 
toimenpiteinä. 

Vesistöjen tilan parantamiseksi on 
toimijoiden yhteinen Freshabit Life 
-hanke käynnissä. Lisäksi Metsäserti-
fioinnin seurantatoimenpiteet edistä-
vät asiaa.

Uusiutuvan energian kasvuohjelma 
ja Kainuun biotalousstrategia täyden-
tävät tavoitteiden toteuttamista. Lisäksi 
on meneillään useita eri toimijoiden 
hallinnoimia koulutus, tutkimus, tuote, 
vienti ja kehittämistoimenpiteitä koh-
deryhminä yritykset ja me kainuulaiset. 

Ja tietysti meillä kainuulaisilla on hy-
vä yhteinen tahtotila asian puolesta.

Tuomo Mikkonen
ohjelmavastaava
Kainuun metsäneuvoston sihteeri
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus, Kainuu

Metsäalan kehittämisen 
painotukset Kainuussa

Kestävän metsätalouden määrä-
aikaista rahoituslakia ja asetusta 
muutettiin 20.4.2017. Samalla 

nuo-ren metsän hoidon rahoituksen ha-
kemista koskenut ”hakusulku” päättyi.

Säädösmuutokset

Säädösmuutokset koskevat 
20.4.2017 ja sen jälkeen saapuneita 
hakemuksia. Säännöksiä on tarkistet-
tu tuensaajien sekä taimikon varhais-
hoidon ja nuoren metsän hoidon eh-
tojen osalta.

Tuensaajien osalta tarkistukset kos-
kevat luonnollisten henkilöiden ja yhti-
öiden yhdessä omistamia kiinteistöjä, 
myös sijoitusrahastojen tukikelpoisuut-
ta on selvennetty. Sijoitusrahastot ei-
vät voi saada rahoituslaissa tarkoitet-
tua tukea.

Taimikon varhaishoidon ja nuoren 
metsän hoidon osalta muutokset kos-
kevat töille annettavaa toteutusaikaa. 

Työt on toteutettava 12 kuukauden 
kuluessa hakemukselle tehdystä hyväk-
symispäätöksestä ja toteutettuja töitä 
koskeva toteuttamisilmoitus on toimi-
tettava Metsäkeskukseen viimeistään 
14 kuukauden kuluessa päätöksestä. 
Lisäaikaa töiden loppuunsaattamiseen 
ei myönnetä. Työlaji voi edelleenkin 
vaihtua toteutusvaiheessa varhais-
hoidosta nuoren metsän hoidoksi tai 
päinvastoin. Mikäli säädösmuutoksen 
jälkeen hyväksytty työ on kuitenkin ra-
hoitettu taimikon varhaishoitona, pien-
puun korjuuseen ei myönnetä tukea 
vaikka työ muuttuisi toteutusvaihees-
sa nuoren metsän hoidoksi. Asetusta 
muutettiin siten, että 20.4.2017 ja sen 
jälkeen vireille tulleiden nuoren met-
sän hoitotöiden osalta poistettavien 
puiden määrää laskettaessa minimi-
kantoläpimitta on 2 cm aiemman 3 
cm asemasta.

Ennen 20.4.2017 vireille tulleiden 
hakemusten osalta noudatetaan ai-
kaisempia säädöksiä niin annettujen ja 

annettavien toteuttamista koskevien 
määräaikojen kuin poistuman läpimit-
tavaatimuksenkin suhteen.  

Nuoren metsän hoidon  
”hakusulku” päättyi

Säädösmuutosten yhteydessä maa- 
ja metsätalousministeriö päätti lopet-
taa nuoren metsän hoidon hakemuk-
sia koskeneen ”hakusulun”. Nuoren 
metsän hoidon hakemuksia on voitu 
käsitellä 20.4.2017 alkaen. Haun avau-
tumispäivänä nuoren metsän hoidon 
rahoitushakemuksia saapui Metsäkes-
kukseen koko maasta noin 4000 kap-
paletta, sen jälkeen vauhti on selvästi 
tasaantunut. Myöntämisvaltuuksia ra-
hoituspäätösten tekemiseen ja varoja 
töiden rahoittamiseen on käytettävissä 
kuluvana vuonna kohtuullisen hyvin.

Suomen metsäkeskus / 
Pohjoinen palvelualue  
Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Tommi Lohi

Kestävän metsätalouden rahoituslakiiin muuttoksia – 
samalla nuoren metsän hoidon ”hakusulku” päättyi

UPM BONVESTA

Laadukasta 
metsätilakauppaa
Kainuussa.

www.bonvesta.fi 
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Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Metsänomistajat
KAINUU

KERTTU NISKANEN

MHY:SSÄ 
HOMMA LUISTAA!
Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät 
taustajoukot.

Metsänomistajan puolta tässä maassa pitää vain ja 
ainoastaan metsänhoitoyhdistystys. Sieltä saat 
kattavat palvelut ja hyvät jäsenedut.

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi

K
U

VA
: A

A
PO

 L
A

IH
O

 

Silta on taitorakenne, jonka raken-
teet on mitoitettava lujuuslaskel-
miin perustuen. Tämä määräys 

johtuu siitä, että sillan rakenteellinen 
vaurioituminen voi aiheuttaa vaaraa 
ihmisille ja liikennejärjestelmälle. Sil-
ta on rakenteeltaan monimuotoinen 
kokonaisuus ja sen perustehtävä on 
välittää sillan kannen hyötykuormat 
kantavaan maapohjaan. 

Sillan kuntokartoitus on paras ta-

pa selvittää sillan kantavuus ja kunto. 
Kuntokartoituksen perusteella silta-
asiantuntija tekee siltalausunnon, jo-
ka sisältää:
• vaurioraportin
• kantavuustarkastelun
• painorajoituksen tarpeen 
   määrityksen
• toimenpide-ehdotuksen sillan 
   korjaamiseksi tai uusimiseksi
• kokonaiskustannusarvion silta-
   hankkeesta

Siltojen kantavuutta vaarantavat 
vauriot johtuvat liian suuresta liiken-
nekuormasta, joka ylittää sillan kan-
tavuuspotentiaalin. Siltojen liikenne-
turvallisuutta vaarantavat kaiteiden 
vauriot ja puutteet sekä hyvin usein 
myös puukannen kulumisen aiheut-
tamat vauriot.

Tiekunta on vastuussa sillan kun-
nosta ja erityisesti sen liikenneturval-
lisuudesta. Sillan kuntokartoituksessa 

voidaan havaita ajoissa sillan liikenne-
turvallisuuteen ja kantavuuteen vaikut-
tavat vauriot. Siltalausunnon tietojen 
perusteella tiekunta voi toteuttaa sillan 
korjauksen tai uusimisen taloudellisesti 
ja oikea-aikaisesti. Kuten tiehankkeisiin, 
myös siltahankkeisiin on mahdollista 
saada KEMERA-rahoitusta sekä tietyillä 
ehdoilla ELY-rahoitusta.

Yksityis- ja metsätiesillat ovat tär-
keässä roolissa toimivassa puunhan-

kinnan ketjussa. Kun sillan kantavuus 
ja liikenneturvallisuus ovat määräysten 
mukaisessa kunnossa, voidaan sillan 
yli kuljettaa puuta turvallisesti täysil-
lä kuormilla. Näin voidaan varmistaa 
nopea ja kustannustehokas puuhuol-
to sekä muu metsien käyttö ja hoito.

Veikko Heikkinen
silta-asiantuntija
OTSO Metsäpalvelut Oy

Silta on tärkeä osa toimivassa 
puunhankinnan ketjussa

Luhtajoen silta Suolijärvi, Puolanka, ennen ja uusimisen jälkeen.

Aika ajoin on esitetty väitteitä, 
että Metsähallitus hakkaa Kai-
nuussa määrätietoisesti kohtei-

ta, jotka on alue-ekologisen suunnit-
telun yhteydessä siirretty pois talous-
käytöstä. Tällaiset väitteet eivät pidä 
paikkaansa.

Kun vanhojen metsien suojelupää-
tös tehtiin 1990-luvun puolivälissä, 
päätökseen liittyy vaade, että pääosa 
suojeluohjelman ulkopuolelle jääneistä 

alueista käydään läpi alue-ekologisen 
suunnittelun yhteydessä ja suojelun 
kannalta huomattavan arvokkaat osat 
säilytetään hakkaamattomina kuvio-
kohtaisin ratkaisuin. Suunnittelu to-
teutettiin omistajan ohjauksessa vuo-
situhannen vaihteessa. 

Vanhojen metsien suojelupäätösten 
jälkeen on ollut useita täydentäviä met-
sien suojeluprosesseja, mm. soiden-
suojelun täydennys- ja Metso-ohjelma. 

Näiden seurauksena talouskäytössä ol-
leita alueita on siirretty lisää suojeluun. 
Sen sijaan takaisin talouskäyttöön ei ole 
siirretty aikoinaan suojeltuja kohteita.

Alue-ekologien suunnittelun yhtey-
dessä yhtenä tärkeimpänä tehtävänä oli 
rakentaa suojelualueiden välille ekolo-
gisia yhteyksiä, joiden ajateltiin vahvis-
tavan suojelualueverkkoa ja mahdollis-
tavan lajien siirtymisen alueelta toisel-
le.  Kaikkialla tämä ei kuitenkaan ollut 

mahdollista mm. maanomistuksen takia. 

Ekologisia yhteyksiä voidaan käsi-
tellä tavallisuudesta poikkeavin me-
netelmin. Mäntyvaltaisia kohteita on 
voitu harventaa tai uudistaakin pienin, 
enintään 1,0 ha:n kokoisin uudistus-
aloin ja kuusivaltaisia alueita on voitu 
harventaa ja tehdä myös korkeintaan 
0,3 ha:n pienaukkoja. Hakkuita on tehty 
vähänlaisesti ja ne ovat olleet pääasi-
assa kasvatushakkuita.  

Kainuun valtionmaiden alue-eko-
loginen suunnitelman päivitys aloite-
taan syksyllä 2017. Kyseessä ei ole uu-
den suojeluohjelman laatiminen vaan 
suunnitelman ajantasaistaminen mm. 
uuden tiedon, menetelmän kehitty-
misen ja tehtyjen suojelupäätösten 
perusteella.

Arto Tolonen
aluejohtaja
Metsähallitus Metsätalous Oy

Valtion maiden maankäytöstä

Kainuun 
metsistä 

elinvoimaa!
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Ostetaan tukkivaltaisia harvennus- 
ja avohakkuuleimikoita. 

Käytössämme on hyvät perinteiset tukinmitat. 
Sahatavaran tarkka talteenotto, aina läpimitaltaan 10 cm asti.
 
Alueelta Sotkamo, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi.

 Metsätyö IS Oy
Sotkamo

Metsänomistaja, 
kysy tarjous 
0400 218457

Aitoja mielikuvia - valtakunnallisesti ja paikallisesti!

Kainuussa elettiin suurten muu-
tosten aikaa 1870-luvulla, jolloin 
maanomistusolojen vakiintu-

misen kannalta tärkeä isojako saatiin 
päätökseen. Tähän saakka maakunnan 
metsät olivat olleet yhteisomaisuutta 
mahdollistaen myöhäisen ja mittavan 
tervantuotannon aina 1900-luvun al-
kuun saakka. Isojaossa laajan ja har-
vaanasutun maakunnan suurimmaksi 
metsänomistajaksi tuli valtio. Kaup-
papolitiikka, yleinen kehitys ja teol-
listuminen vaikuttivat myös syrjäisen 
alueen elinkeinoihin. Tervanpolton hii-
puessa puutavaran kysyntä alkoi kas-
vaa vauhdilla ja Kainuun metsien arvo 
alkoi nousta. 

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö aloit-
ti toimintansa 1900-luvun alkuvuosina. 
Tuotantolaitosten rakentamisen lisäksi 
yhtiö hankki omistukseensa metsätiloja 
puuhuollon varmistamiseksi. Samaan 
aikaan tapahtui hidas maanviljelysme-
netelmien muutos kaskiviljelystä pelto-
viljelyyn ja karjatalouteen sekä varsin 
reipas väestönkasvu nälkävuosineen. 

  
Myös nyt eletään Kainuun metsissä 

suurten muutosten aikaa. Suljettuaan 
Kajaanin paperitehtaan joulukuussa 
2008 ryhtyi UPM osana metsätilaraken-
teensa kehittämistä myymään sadan 
vuoden ajan omistuksessaan olleita Kai-
nuun metsätiloja. Viime vuosien aikana 
UPM Bonvesta on tullut tutuksi monel-
le metsätilan ostoa suunnittelevalle, 
sillä nimenomaan UPM:n tarjonnan 
myötä metsätilakaupan painopiste on 
siirtynyt vahvasti Kainuuseen. 

Metsätilamarkkina on Suomessa 
muuttunut monella tapaa vuoden 2010 

jälkeen. Matalan korkotason ja kasva-
van tarjonnan siivittämänä kaupan vuo-
tuinen kokonaisvolyymi maassamme 
on kasvanut sadasta miljoonasta pit-
kälti yli kolmeensataan miljoonaan.  

Erityisen suurta myynnin 
kasvu on ollut Kainuussa 

Lisääntynyt ammattimainen tarjon-
ta on tuonut markkinoille yksityisten 
metsätilanostajien lisäksi merkittävän 
määrän uuden tyyppisiä ostajia niin 
Suomesta kuin ulkomailta. Metsätilan 
myyminen on yhä useammin varteen 
otettava vaihtoehto myös monelle sel-
laiselle yksityismetsänomistajalle, joka 
ei enää jaksa huolehtia omaisuudes-
taan tai jonka metsätilalla ei ole aktii-
vista ja kiinnostunutta jatkajaa. Vilkas-
tunut tilakauppa on tuonut toimeliai-
suutta ja aktiivisuutta Kainuun metsiin. 
Omalta osaltaan se myös antaa uskoa 
alueen vahvoihin teollisiin hankkeisiin. 

Vuonna 2016 UPM teki Kainuussa 
yli 350 metsätalousmaan kauppaa. 
Niissä kaupoissa yli 42 000 hehtaaria 
kainuulaista metsämaata vaihtoi omis-
tajaa, eniten Hyrynsalmella, Kuhmos-
sa, Paltamossa ja Sotkamossa. Näiden 
lukujen myötä voidaan todeta, että 
UPM:n markkinaosuus Kainuun julki-
sesta metsätilakaupasta on huomatta-
va. Huomionarvoista on myös se, että 
Kainuun maakunnan osuus Suomen 
vapaasta metsätilamyynnistä on pe-
räti neljännes. 

Myynti jatkuu

Kaikki UPM Bonvesta -metsätilat in-
ventoidaan maastossa ja julkaistaan 

myyntiin huolellisen valmistelun jäl-
keen. Koska tilat ovat sadan vuoden 
ajan olleet yhtiön ammattilaisten hoi-
dossa, on niiden infra ja metsänhoidol-
linen tila hyvällä tasolla. Myyntikoh-
teet ja niiden tiedot löytyvät parhaiten 
verkkosivuiltamme www.bonvesta.fi tai 
ottamalla yhteyttä kohteiden myyjiin. 
Nyt on ainutlaatuinen hetki hankkia 
laadukas metsätila Kainuusta.  

 
Nälkämaan laulun sanat ja muu kir-

jallinen traditio ovat painuneet suoma-
laisten mieliin luoden vahvan kuvan 
Kainuun köyhyydestä ja resurssien vä-
häisyydestä.  Olisiko juuri nyt, rastaan 
ja metson soinnin aikaan, syytä kuulla 
korpien kuiskintaa ja lukea Kiannon ru-
nosta myös ne uskoa valavat säkeet uu-
desta ajattelusta, taantumuksen väisty-
misestä ja uuden luomisesta? Lukuisat 
Kainuun ulkopuoliset toimijat ovat ni-
mittäin todenneet maakunnan metsä-
varojen ja metsien kasvun yllättäneen 
heidät positiivisesti. 

Riitta Väisänen
Myyntipäällikkö, metsätilat
UPM Metsä

Metsätilakauppa Kainuussa

Yritä 
Hossassa!
Hossa on kasvava ja kansainvälinen 
luontomatkailun keskus – paikka, 
jossa voit toteuttaa yritysideasi.

Venla Karkola 
venla.karkola@suomussalmi.fi 
044 777 3177

Investoi 
Hossaan!
Tutustu mahdollisuuksiin Hossassa. 
Uutta kaavaa laaditaan ja puitteita 
kehitetään, kunnallistekniikka 
on valmiina.
Hannu Leinonen 
hannu.leinonen@suomussalmi.fi 
044 777 3175
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Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaan Suomen nuorille. Koulukiertue 
pysähtyy noin 60 paikkakunnalla syksyn 2017 aikana. Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö ovat 
hankkeen päärahoittajat. Bioaika-tapahtumakiertueen tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke.  

TÄMÄ REKKA KULKEE  
METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA 
JA BIOPOLTTOAINEELLA

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

Hyppää kyytiin! bioaika.fi

KaiCell Fibers Oy on koko Kai-
nuun yhteinen hanke. Yhtiö on 
perustettu tammikuussa 2016 

Kainuun liiton aloitteesta tavoitteenaan 
toteuttaa integroitu biotuotetehdas 
Kainuuseen. Tehtaalla valmistetaan 
korkealle jalostettuja tuotteita kan-
sainvälisille markkinoille.

Tehdas käyttää kuitupuuta erityises-
ti harvennusta vaativista nuorista ja 
keski-ikäisistä talousmetsistä. Kuljetus-
matka huomioiden, potentiaalinen ja 
realistinen kuitupuun ja hakkeen käyt-
tömäärä suunnitellulla tehtaalla olisi 
2,5 miljoonaa m³ vuodessa. 

Tehtaan rakentamiskustannus on 
900 M€. Projektin taloudellinen alue-
vaikutus on noin 200 M€/v ja bio-
tuotetehdas työllistää suoraan noin 
200 henkilöä ja välillisesti noin 1 000. 
Investoinnin suuruus on noin 900 - 
1000 M€ ja arvioitu liikevaihto noin 
450 M€/v.

KaiCell Fibersin tuotestrategia perus-

tuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen 
1) Kemiallinen sellu perustuen pää-

asiassa lähikuituun. 
2) Arbron(™) biotuoteyksikkö, joka 

tuottaa merkittävän määrän uuden-
laisia kuituja. Tämän avulla voidaan 
ratkaista merkittäviä ympäristöasioi-
ta maailmanlaajuisesti tekstiiliteolli-
suudessa. 

3) Innovatiivinen bioekosysteemi ja 
kokonaisuus, missä usea toimija voi 
hyötyä kahden kokonaisuuden sivu-
tuotteista.

KaiCell Fibers ja CHTC vahvistavat 
yhteistyötään

CHTC Group delegaatio vieraili Suo-
messa 8.-11.4.2017 varapääjohtajan 
Wang Dongxingin johdolla. CHTC Group 
on tekstiiliteollisuuden ja erityisesti vis-
koositeollisuuden eräs vaikutusval-
taisimmista yrityksistä. Yrityksellä on 
omaa tekstiiliteknologian tuotantoa, 
suunnitteluosaamista sekä viskoosin-
valmistusta. Kiinassa ovat maailman 

suurimmat viskoosimarkkinat - 4 mil-
joonan tonnia vuodessa. 

Vierailun isäntänä toimi KaiCell Fi-
bersin johto ja kehitystiimi. Vierailun 
aikana tavattiin myös valtioneuvoston 
edustajia. Valtioneuvoston terveiset 
toi maatalous- ja ympäristöministe-
ri Kimmo Tiilikainen. Vierailun aikana 
kumppanuutta vahvistettiin allekir-
joittamalla yhteistyösopimus KaiCell 
Fibersin kanssa. Yhteistyösopimus on 
jatkoa lokakuussa 2016 solmitulle ai-
esopimukselle. 

“Oli ilo tavata Suomessa. Suomella 
on runsaat ja kestävällä tavalla hoi-
detut metsävarat, innovatiivinen toi-
mintaympäristö ja kyky yhteistyöhön. 
Yhdessä KaiCell Fibersin osaavan tiimin 
kanssa me vauhditamme Arbronin 
kehitystyötä” kertoo varapääjohtaja 
Wang Dongxing ja jatkaa ”Arbronin 
avulla muokkaamme viskoosin arvo-
ketjun uuteen uskoon ja samalla ra-
jaamme viskoosinvalmistukseen liit-

tyvää ympäristöongelmaa.”

Kehityshankkeet etenevät  
tavoitteellisesti

Tehdashankkeen teknis-taloudelliset 
(FS) selvitykset valmistuivat toukokuus-
sa ja YVA-prosessessi käynnistetään 
tänä syksynä. KaiCell Fibers on mukana 
mm. Lähikuitu-hankkeessa, jossa etsi-
tään ja kehitetään uusia toimintamal-
leja kuitupuun arvonmuodostukseen. 
Kuitupuun arvoketju kannolta tehtaalle 
käydään läpi alan johtavien asiantunti-
joiden toimesta. Hanke palvelee laajasti 
myös Kainuun alueen metsäbiotalou-
den toimijoita, kehittäjäorganisaatioita, 
yrityksiä ja viranomaisia. 

Toimitusjohtaja Jukka Kantola lisää 
“Etenemme täysin suunnitelmamme 
mukaan. Nyt oli aika edelleen tiivistää 
yhteistyötä vahvistaaksemme tavoi-
tetta rakentaa Arbron-tuotanto Palta-
moon vuoteen 2021 mennessä. Meillä 
on parhaat resurssit käytössämme läh-

tien Kainuun hyvin hoidetuista ja kas-
vavista metsävaroista päätyen Kiinan 
valtaville tekstiilimarkkinoille. Kaikki 
tahot tässä ketjussa on sitoutuneet 
yhteiseen tavoitteeseen ja kehitys-
työhön.”

BioFurureFactoryn™   
konseptitarkastelu tehty

Paltamoon on muodostumassa 
uuden ajan bioekosysteemi – BioFu-
rureFactory™ jonka perusajatuksena 
on houkutella alueelle muitakin bio-
talouden toimijoita ja hyödyntää Kai-
Cell Fibersin sivuvirrat ja infrapalvelut 
tehokkaasti.

Eero Koskelainen KaiCell Fibersin 
hallitukseen

KaiCell Fibers Oy hallituksen jäse-
neksi on kutsuttu Eero Koskelainen. 
Eero Koskelaisella on vahvaa näyttöä 
teollisten hankkeiden edistämisestä. 
Hän on arvostettu ja tunnettu teolli-
suusosaaja monella sektorilla – kuten 
esim. metsätoimialalla. Hallituksen pu-
heenjohtajana jatkaa Eero Suutari ja 
hallituksen muut jäsenet ovat Jukka 
Kantola ja Martin Doktar. 

”Investoinnilla tulee olemaan mer-
kittävät alueelliset, mutta toki myös 
kansalliset vaikutukset. Alueella ym-
märretään, että kuitupuun kauppaan 
tällä tulee olemaan suuri tervehdyttävä 
vaikutus. Metsänomistajilla on kyllä ha-
lu myydä, kunhan ostajia löytyy. Olen 
mielellään edistämässä KaiCell Fibersin 
hanketta kohti tavoitetta” kertoo Eero 
Koskelainen. 

KaiCell tehdashanke etenee
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