
Kaisa Kemppainen palasi vast-
ikään hoitovapaalta työhönsä 
metsäasiantuntijana. Kaisa 

on lähtöisin Imatralta, mutta koti 
ja sydän ovat tätä nykyä vahvasti 
Kainuussa. Metsäalalla työskente-
levä pariskunta muutti miehen ko-
tiseudulle Ristijärvelle. Molemmilla 
oli vakituiset paikat metsänhoitoyh-
distyksessä Etelä-Karjalassa, mutta 
Kainuu veti puoleensa.  ”Kaikki va-
paa-aika kului Ristijärvellä. Aloimme 
katsella täältä suunnalta työpaikko-
ja, ja melko pian löytyikin molem-

mille alan töitä”.  Vuosi Kainuuseen 
muuton jälkeen pariskunta ryhtyi 
rakentamaan taloa. Oma talo nousi 
Ristijärvelle, upealle isolle tontille. 

Parasta Kainuulaisissa on 
maalaisjärki 

Kaisa kertoo kotiutuneensa Kai-
nuuseen todella hyvin. Kainuussa 
parasta on tila, ja se että ympärillä 
on loputtomasti luontoa. Luonto on-
kin Kaisan sydäntä lähellä. Vaeltami-
sen ja sienestämisen lisäksi harras-
tuksiin kuuluu käsityöt, sukkapuikot 

pysyvät kädessä.  Kaisa liittyi myös 
Ristijärven Marttoihin, missä on mo-
nipuolista tekemistä.  Kaisa kertoo 
pitävänsä kainuulaisista ihmisistä. 
”Olen aina miettinyt että huumo-
rintajuni on outo, tänne muuttaes-
sa huomasin että minullahan onkin 
Kainuulainen huumori”. Kaisaa miel-
lyttää myös kainuulaisten vieraan-
varaisuus ja tapa suhtautua asioi-
hin rauhallisesti. ”Kainuulaiset eivät 
turhaan hötkyile, ja heillä on vielä 
maalaisjärkeä. Täällä on kosketus 
luontoon ja jalat maassa.” 

Tytöttely 
ei haittaa

Kaisa kertoo lähteneensä metsä-
alalle tarkan harkinnan päätteek-
si. Järkevänä tyttönä hän listasi eri 
ammattien plussat ja miinukset. 
Metsäalalla plussia oli eniten. Hän 
halusi ammattiin jossa saa liikkua 
luonnossa. Tätä ajatusta Kaisa ker-
too joskus mananneensa, kun hiki-
päässä tarpoo suon poikki sääskien 
seassa. Kaisa tiesi jo nuorena halu-
avansa asua maaseudulla, ja met-
säalalla se onnistuu. Työssä on pa-

rasta, kun saa sopivassa suhteessa 
kulkea yksin metsässä ja olla ihmis-
ten kanssa. Nainen puunostajana ei 
enää ole harvinaisuus, mutta jos-
kus sitä vieläkin ihmetellään. Ker-
ran Kaisan mentyä taloon tuumasi 
metsänomistaja ”Ai, sieltä tuleekin 
noin nuori tyttönen”. Kaisa toteaa 
ettei tällä alalla kannata olla liian 
herkkänahkainen, ”Otin tytöttelyn 
kohteliaisuutena ja kiittelin”. 
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Pääkirjoitus____________________________________

Metsäkonetaksi-hankkeessa 
kehitettiin ja testattiin met-
säkoneiden siirtokuljetuk-

sia WEB-pohjaista tilausjärjestelmää 
hyödyntäen. Toimintamallissa met-
säkoneyritykset suorittavat koneen 
siirtotilaukset langattomasti. Tila-
uksen voi suorittaa metsäkoneen 
kuljettaja älypuhelimella tai tilaus 
voidaan tehdä koneyrittäjän toimis-
totietokoneelta. Siirtotapahtumasta 
menee automaattisesti reaaliaikai-
sesti tieto joko koneen kuljettajan 
tai koneyrittäjän puhelimeen ja näin 
varmistutaan, että konesiirto on teh-
ty ajallaan. 

Siirtotilaus näkyy kuljetusauton 
tietokoneella, missä kuljettaja kuit-
taa tilauksen vastaan otetuksi. Met-
säkoneet varustetaan GPS -paikan-
nuslaitteilla, jolloin koneiden sijainti 
on tiedossa niin siirtoja suorittavis-
sa autoissa kuin koneyrittäjän tieto-
koneella. Siirtokuljetuksen tapahtu-
mat rekisteröidään automaattisesti 
ja tiedot tallentuvat järjestelmään 
myöhempää laskutusta ja kustannus-
seurantaa varten. Järjestelmä kerää 
tiedot siirtomatkasta ja –ajasta kuin 
myös purku- ja lastaus ajoista sekä 
muusta siirtoajoneuvon tekemästä 
huoltotyöstä. Järjestelmästä saa ajo-
päiväkirjat, kuljetustapahtuma- ja 
työaikaraportit. 

Järjestelmään liitetyille kuljetusau-
toille annetaan tarkat tiedot millaisia 

koneita autolla voidaan kuljettaa, si-
ten konetilaukset menevät niille siir-
toajoneuvoille, joilla siirto voidaan 
tehdä. Samoin kaikki järjestelmään 
liitetyt metsäkoneet yksilöidään. Kul-
jetuksia suorittavalla yrityksellä on 
järjestelmässä asiakasrekisteri, min-
kä mukaan kuljetukset kohdentuvat 
automaattisesti oikealle asiakkaalle.  
Järjestelmä navigoi noutopaikkaan 
optimoiden ajoreitin. Purkupaikka 

voidaan ilmoittaa siirtotilauksen yh-
teydessä joko osoitetietona tai valit-
semalla kartalta purupiste. 

Metsäkonetaksi järjestelmää tes-
tattiin Kainuun ja Pohjois-Savon alu-
eella Kainuun kuntien elinkeinotoi-
minnan kehittämisyhtiön Kainuun 
Etu Oy:n hallinnoimassa Metsäkone-
taksi-hankkeessa yhteistyössä alueen 
koneurakoitsijoiden ja Koneyrittä-
jäliiton kanssa sekä Kainuun Liiton 

ja Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) taloudellisella tuella. 

Järjestelmän etuina ovat saavutet-
tavat kustannussäästöt konesiirrois-
sa. Näin voidaan tehostaa konesiir-
tokaluston käyttöastetta ja vähentää 
siirtokaluston määrää. Hankkeessa 
kehitettiin kustannusvertailumalli, 
millä voi arvioida konesiirtokustan-
nuksia suoritettaessa konesiirrot pe-
rinteisesti omalla siirtokalustolla tai 
vaihtoehtoisesti ostopalveluna hyö-
dyntäen metsäkonetaksi tilausjärjes-
telmää. Muita etuja järjestelmästä on 
lisääntynyt yhteistyö koneyrittäji-
en kesken paikallisesti. Työkoneiden 
paikkatieto parantaa työturvallisuut-
ta sekä automaattinen tilauskäsittely 
vähentää henkilöstön työmäärää ja 
helpottaa laskutusta. Järjestelmän 
laajamittaista käyttöönottoa vaikeut-
taa kuitenkin se, että koneurakoitsi-
joilla on omat siirtokalusto käytössä, 
jolloin konesiirrot halutaan tehdä 
pääasiassa omilla koneilla. Suurin 
hyöty järjestelmästä saataisiin, jos 
urakoitsijat voisivat alueellisesti siir-
tää siirtokaluston yhteisen konesiir-
toja tekevän yrityksen nimiin ja siten 
optimoida konesiirrot ja sovittaa ko-
nesiirtokalustomäärä alueen koko-
naistarpeiden mukaisesti. 

Hannu Suutari
Projektipäällikkö
Kainuun Etu Oy

Metsäkonetaksi - uusi 
toimintamalli metsäkoneiden 
siirtokuljetuksiin

Metla ennustaa metsätalou-
den hyvä vireen jatkuvan 
kaikesta muun taloussekto-

rin alavireestä huolimatta. Suomen 
metsäteollisuuden tuotanto, vienti ja 
vientihinnat kasvavat vuonna 2014 
paperia lukuun ottamatta. Vuonna 
2014 markkinahakkuiden määräk-
si arvioidaan 55,4 miljoonaa kuu-
tiometriä ja ensi vuonna niiden en-
nakoidaan kasvavan 56 miljoonaan 
kuutiometriin. Yksityismetsätalou-
den bruttokantorahatulot ovat noin 
1,6 miljardia euroa sekä tänä että 
ensi vuonna. Metsätalous työllistää 
25 000 henkilöä joista peräti 43 % 
yrittäjiä ja yrittäjäperheen jäseniä.

Uusia biotuotteita ollaan kehit-
tämässä kovaa vauhtia. Kainuun ja 
lähialueen kuitu- ja energiapuulle 
tulee kaivattua lisämielenkiintoa 
Äänekosken ja muiden tehdas-/ja-

lostamohankkeiden myötä. Seuraa-
vaa tehdassijoituspaikkaa toivotaan 
Kainuuseen jossa metsillä on vankka 
jalansija ja hyödyntämismahdolli-
suudet.

Kainuussa on tehty vilkkaasti met-
säkiinteistökauppaa. Joku on ihme-
tellyt omistajien strategiaa ja maa-
lailleet metsänomistuksen kannatta-
vuuden olevan laskevan taivaanran-
nan ala. Kuitenkin maan valmistus 
on lopetettu jo ajat sitten ja metsien 
merkitys maapallollamme elämän 
ylläpitäjänä ja mm. uusina biotuot-
teina korostuu entisestään. Metsiä 
ei voi viedä – kuten ei maaseutua-
kaan – omistaapa ne kuka tahansa. 
Siten työ ja hyöty pysyvät edelleen 
aluetaloudessa. Sijoita siis viisaasti 
ja hoida omaisuuttasi.

Metsävaikuttaja ja pitkäaikaisen 
Metsä-Kainuu päätoimittajan Ta-

pani Pääkkösen äkillinen poisme-
no Juhannuksen alla pysäytti meidät 
kaikki. Tapanilla oli elämäntehtävänä 
luontainen ja pyyteetön taito taus-
tavaikuttaa yhteisen hyvän puoles-
ta - joista tulokset puhuvat puoles-
taan. Tapahtuma samalla muistutti, 
että jokaisella meistä on oma tärkeä 
osamme elämässä, metsätalous on 
pitkäjänteistä työtä ja molemmissa 
tarvitaan puhaltamista yhteiseen 
hiileen. 

Työ siis jatkukoon.

Tuomo Mikkonen
päätoimittaja,
Meto-Kainuu puheenjohtaja,
edistämispalveluiden päällikkö 
Suomen metsäkeskus, Kainuu

Metsät 
talouden ja 
elämän veturina

Meto-Kainuun pitkäaikainen 
puheenjohtaja ja Kainuun 
Sanomien metsäliitteen 

”päätoimittaja” Tapani Pääkkönen 
kuoli 13.6. Tapani oli merkittävä 
vaikuttaja, ei pelkästään Kainuus-
sa, vaan koko Suomessa. Tapanilla 
oli kyky nähdä oleellinen ja löytää 
niihin ratkaisuja. 

Tapani oli monien merkittävien 
tilaisuuksien, metsäpäivien, tapah-
tumien ja opintomatkojen vastuul-
linen käynnistäjä ja järjestäjä. Yksi 
onnistuneista tapahtumista oli Kuh-
mon metsäpäivät viime maaliskuus-
sa. Tuon jälkeenkin suunnitteilla oli 
monia asioita. Yksi tällainen oli opin-
tomatka Liettuaan ja Puolaan. Mat-
ka toteutettiin ja matkan viimeiselle 
kohteelle, Liettuan ristikukkulalle, 
sunnuntaiaamuna pystytettiin pieni 
mäntypuinen risti, jossa on teksti:

Tapani Pääkkönen
21.12.1943 - 13.6.2014
Kellojärvi, Kuhmo
SUOMI

Tapanin ystävät

Tapani 
Pääkkösen 
muistolle
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Maa- ja metsätalousministe-
riö valmistelee parhaillaan 
yhdessä metsäalan toimijoi-

den kanssa uutta metsästrategiaa. 
Kansallinen metsästrategia 2025 val-
mistuu vuoden loppuun mennessä 
ja se korvaa nykyisen Kansallisen 
metsäohjelman. Strategiassa esite-
tään metsäpolitiikan lyhyen aikavä-
lin tavoitteet ja toimet, joiden avulla 
metsäala kasvaisi nykyisestä osana 
suomalaista biotaloutta. Pohjana toi-
mii keväällä hyväksytty valtioneuvos-
ton metsäpoliittinen selonteko, josta 
löytyy metsäpolitiikan tavoitteet aina 
vuoteen 2050 saakka. 

Kansallisen metsästrategian visio 
”Metsien kestävä hoito ja käyttö on 
kasvavan hyvinvoinnin lähde” ku-
vaa metsistä saatavaa monipuolis-
ta ja kasvavaa hyvinvointia ja sitä, 
että metsät tarjoavat ratkaisuja ih-
misten ja yhteiskunnan tarpeisiin. 
Metsistä saadaan jo nykyisin mo-
nipuolista hyvinvointia muun mu-
assa puuta käyttävän teollisuuden 
tuotteina, kantorahatuloina, metsiin 
perustuvien palveluiden avulla sekä 
julkishyödykkeinä. Tulevaisuudessa 
metsäalan tuotteet, palvelut ja met-
sien käyttö monipuolistuvat vielä ny-
kyisestä. Kasvua saadaan erityisesti 
teollisuuden perinteisien sektorien 
rajapinnoilta. Siten myös metsästä 
saatavat eurot lisääntyvät. 

Vaikka yleinen taloustilanne on 
Suomessa ja Suomen päämarkki-
na-alueilla haastava, metsäalalla on 
yhteinen tahtotila sekä edellytykset 
kasvaa ja panostaa uudistumiseen. 
Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyn-
täminen aikaisempaa monipuolisem-

missa käyttökohteissa on maailman-
laajuinen trendi, joka muodostaa 
suomalaiselle metsäalalle suotui-
san kasvualustan. Tästä ovat konk-
reettisina osoituksina suunnitteilla 
olevat hankkeet, kuten esimerkiksi 
Äänekosken uusi biotuotetehdas, 
Lappeenrannan ja Kajaanin bioja-
lostamot, Kuhmon CLT-tuotanto sekä 
Kymin, Pietarsaaren ja Varkauden 
sellu- ja paperitehtaille kohdistuvat 
investoinnit. Suomi tarvitsee uusia 
investointeja, jotta hyvinvointivaltio 
voidaan säilyttää nykyisessä muo-
dossa. Luonnonvarojen aktiivinen 
ja kestävä hyödyntäminen ovat tässä 
avainasemassa.

Jotta uusia investointeja toteute-
taan, suomalaisen metsäalan toimin-
taympäristön tulee olla kilpailukykyi-
nen suhteessa kilpaileviin alueisiin. 
Politiikalla pyritään osaltaan luo-
maan otollista toimintaympäristöä 
metsien kestävän käytön lisäämiselle. 
Metsästrategiassa linjataan kolme 
strategista päämäärää, jotka tuke-
vat vision toteutumista. Strategiset 
päämäärät ovat:

1.    Suomi on kilpailukykyinen toi-
mintaympäristö metsiin perustuville 
liiketoiminnoille.

2.    Metsäala ja sen rakenteet uu-
distuvat ja monipuolistuvat.

3.    Metsät ovat aktiivisessa, kes-
tävässä ja monipuolisessa käytössä.

Metsäalan kasvu edellyttää, että 
koko metsäala on kilpailukykyistä, se 
kasvaa ja uudistuu, ja että sen pariin 
hakeutuu monipuolisia osaajia myös 
tulevaisuudessa. Kasvua tukee myös 
esimerkiksi se, että kotimaista hal-
lintoa ja julkista tutkimustoimintaa 

muokataan joustavammaksi ja asia-
kaslähtöisemmäksi. Kansainvälisen 
metsäpolitiikan yksi tärkeimpiä ta-
voitteita on puolestaan kertoa met-
sän käytön tuomista hyödyistä Suo-
men ulkopuolella. Samalla taataan, 
että metsiä käytetään sosiaalisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla.  

Metsien aktiivista käyttöä koros-
tetaan metsästrategiassa. Suomen 
metsistä noin 60 prosenttia on yk-
sityisomistuksessa. Niiden joukkoon 
mahtuu myös unohdettuja metsiä, 
jotka ovat jääneet vaille hoitoa. Met-
säalan kannalta on tärkeää kannus-
taa metsänomistajia huolehtimaan 
omaisuudestaan ja tekemään sitä 
koskevia aktiivisia valintoja, pääty-
vätpä he sitten talouskäyttöön, suo-
jeluun tai maiseman säilytykseen. 
Tärkeintä on, että valinta tehdään 
tietoisesti ja harkiten. Yhtenä stra-
tegian keskeisenä teemana on pa-
rantaa yritysmäisen metsätalouden 
edellytyksiä.

Metsäala on elintärkeä Suomen 
kansantaloudelle. Noin 20 pro-
senttia maamme tavaraviennistä 
on puuperäisiä tuotteita. Tämän on 
mahdollistanut Suomen puuta jalos-
tava teollisuuden laajentuminen ja 
kansainvälistyminen. Samalla se on 
muuttunut yhä riippuvaisemmaksi 
globaaleista trendeistä ja markki-
noista. Siksi Suomen metsätalou-
den ja -politiikan on erityisen tär-
keää elää ajan mukana. Metsä on 
yksi tärkeimmistä luonnonvarois-
tamme, kun siirrytään fossiilitalou-
desta kohti biotaloutta. Metsäalaa 
koskevan politiikan tulee olla yh-
denmukaista ja selkeästi edistää 

biotalouden kehittymistä. Tämän 
vuoksi Kansallisessa metsästrate-
giassa kootaan ja sovitetaan yhteen 
metsiä koskevat linjaukset. 

Juha Ojala
osastopäällikkö,
ylijohtaja, 
Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen metsästrategia 2025 – 
Tavoitteena Suomelle lisää euroja ja hyvinvointia

Viimeaikojen metsäuuti-
set ovat olleet erinomaisia. 
Pitkän tauon jälkeen myös 

suurempia investointeja on tulos-
sa ja pienemmät jatkuvat. Kuhmon 
CLT-tehtaan käynnistymisen ja St1:n 
Kajaanin etanolitehtaan investoin-
tipäätöksen jälkeen erityisen mie-
luinen uutinen on Kainuussa ollut 
Kuhmo Oy:n omistajuuden järjes-
telyt, joilla saha jatkaa toimivan joh-
don omistuksessa. Tällä turvataan 
sahan itsenäinen asema myös jat-
kossa - sahan kehittyminen jatkuu 
paikalliseen osaamiseen ja raaka-
aineeseen pohjautuen. 

Kainuun sahat ovat lisänneet 
puun käyttöään viime vuosina 
suorastaan esimerkillisellä taval-
la. Niiden mäntytukin käyttö on li-
sääntynyt kahden viimeisen vuoden 
aikana +245 000 m3 ja kuusitukin 
+128 000 m3 ! Kokonaisuudessa 
puun käyttö on kasvanut v. 2011 – 
2013 maakunnassa 450 000 m3. 
Samaan aikaan markkinahakkuut 
ovat kasvaneet yhteensä lähes 3,4 
milj. m3:iin. Metlan inventointitie-
tojen mukaan Kainuun kestävä hak-
kuusuunnite on v. 2019 loppuun 
asti 4,7 milj. m3, eli raaka-aineetta 
kyllä riittää.

Kainuun liiton Biotalouden alue-
mallinnus -hankkeessa kartoitetaan 
parhaillaan alan toimijoita ja alan 
merkitystä Kainuussa. Selvää on, 
että metsiin pohjautuva biotalous 
muodostaa merkittävän osan bio-
talouden kakusta. Metsäbiotalous 
on Suomen ja Kainuun kasvuala ja 
raaka-ainepotentiaalia on vielä rei-
lusti käyttämättä.  Uusia isoja ja pie-
niä investointeja mahtuu maakun-
taan. Meidän kaikkien metsäalan 
toimijoiden tehtävänä on edistää 
uusien investointien syntymistä ja 
paikallista puun käytön lisäämistä 
- kaikin laillisin keinoin!

Metsäkeskuslaki  
uusiksi

Suomen metsäkeskusta koskeva 
laki on muuttumassa. Valtion budjet-
tirahoituksella toimivat julkiset pal-
velut sopeuttaa toimintaansa muut-
tuvaan tilanteeseen uudistamalla or-
ganisaatiota entistä tehokkaampaan 
suuntaan. Alueellisen toiminnan ja 
yhteistyön rooli on jatkossakin vahva 
ja metsäalan kasvun edistäminen säi-
lyy toiminnan päätavoitteena myös 
uuden organisaation elinkeinopalve-
luissa. Metsävaratiedon tuottamista, 
metsätalouden rahoitusta ja metsä-

lakien valvontaa koskevat toiminnot 
muodostavat jatkossa valtakunnal-
lisen metsäprosessin. Tavoitteena 
on resurssien joustavampi käyttö, 
entistä yhtenäisempi toimintamalli 
prosessin sisällä ja asiantuntijuuden 
vahvistaminen. Metsäkeskuslaki on 
parhaillaan eduskunnan käsittelyssä 
ja sen odotetaan astuvan voimaan 
ensi vuoden alusta.

Vuosi 2015 on mahdollisuuksien 
vuosi – erityisesti metsäalalla. Met-
säala kasvuun!

Jyrki Haataja, aluejohtaja 
Suomen metsäkeskus, Kainuu

Metsäala kasvuun?

Olet ehkä kuullut Metsään.fi-
palvelusta. Olet nähnyt lo-
gon, jossa kädet ylhäällä ole-

va henkilö seisoo kaaressa olevien 
kuusten alla. Radiosta olet saatta-
nut kuulla mainoksen. Joku metsä-
alan yritys on voinut kysyä, saisiko 
se luvan nähdä sinun metsäsi tiedot 
Metsään.fi-palvelussa. Olet saattanut 
käydä koeajalla vilkaisemassa sitä. Jo-
ku on saattanut kertoa siitä. Tiedätkö 
silti, mistä Metsään.fi-palvelussa on 

oikeastaan on kyse? 

 * * *
Metsäkeskuksen yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on kerätä metsäsuunnitel-
man kaltaiset tiedot kaikille yksityisille 
metsänomistajille. Tietoa ei kerätä 
pöytälaatikkoon. Sen on tarkoitus aut-
taa metsänomistajia ja metsäalan yri-
tyksiä. Metsään.fi-palvelu on tuon tie-
don tärkein jakelukanava. Palvelussa 
metsänomistaja voi käyttää oman 

metsänsä tietoja. Lisäksi metsänomis-
taja voi antaa valitsemalleen metsä-
alan ammattilaiselle luvan nähdä sa-
mat metsätiedot, jolloin yhteistyö hel-
pottuu kun olette saman tiedon äärel-
lä.

* * *
Metsään.fi on ollut käytössä kohta kak-
si vuotta. Tuona aikana se on kehittynyt 
todella paljon. Alussa palvelusta aino-
astaan näki oman metsänsä tiedot, ne 

samantyyppiset mitä metsäsuunnitel-
massakin on. Nyt tieto kulkee metsän-
omistajalta metsäalan ammattilaisille 
ja Metsäkeskukseen.  Palvelussa voit 
etsiä metsänhoitotöille tekijän ja puille 
ostajan sekä tehdä  sähköisen metsän-
käyttöilmoituksen.

* * *
Jos et käytä tietokonetta, niin ei huolta. 
Voit soittaa meille (p. 029 432 409) tai 
tulla käymään Metsäkeskuksen toimis-

tolla. Katsotaan yhdessä, miten palve-
lu auttaa sinua hyödyntämään metsäsi 
tietoja.

* * *
Kokeile Metsään.fi-palvelua jo tänään 
osoitteessa www.metsään.fi.
 

Kaisa Laitinen
asiakkuusasiantuntija
Suomen metsäkeskus, Kainuu

Metsään.fi – mitä oikeastaan tiedät siitä?
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Puukauppakatsaus_______________________________________________________________

Puukauppa on käynyt tasaisesti 
koko kuluvan vuoden ajan, ja 
kauppa on käynnistynyt mu-

kavasti kesän jälkeen. Kainuussa on 
Metsäntutkimuslaitoksen mukaan 
myyty puuta tänä vuonna jo 0,8 mil-
joonaa kuutiota. Puun hintataso on 
ollut pidemmän aikaa vakaa, mikä 
tuo ennakoitavuutta ja tasaisuutta 
puukauppaan. Tämä hyödyttää niin 
metsänomistajia kuin teollisuutta-
kin. 

Koivukuitu  
ostoslistalla 

Tällä hetkellä käydään puukaup-
paa syksyn korjuuseen soveltuvista 
kohteista. Sulan maan aikaan kor-
jattaville kohteille on ostomahdolli-
suuksia koko Kainuun alueella. Ha-
lutuimmat puutavaralajit ovat tänä 
syksynä koivukuitu ja mäntytukki, 
mutta kuusikoillekin on kysyntää. 

Koivukuitua ostetaan myös hankinta-
kaupalla. Ensi talvenkin korjuuseen 
mahtuu vielä paikoitellen leimikoita. 
Stora Enso Metsän kanssa tehdyissä 
puukaupoissa saa puukaupparahoille 
4,5 % tuoton Tähtitilillä®. 

Investoinneista
Metsäteollisuudessa on kerrottu 

useista merkittävistä investoinneis-
ta ja investointisuunnitelmista. Suo-
meen kohdistuvat investoinnit ovat 
erittäin positiivinen signaali ja niiden 
aluetaloudelliset vaikutukset ovat 
merkittävät. Esimerkiksi Varkauden 
tehtaiden investoinnin vaikutukset 
näkyvät Pohjois-Suomessa asti. Met-
sänomistajienkin kannattaa inves-
toida omaan metsään. Metsäteiden 
rakentamiseen ja perusparannuk-
seen sekä metsänhoitoon tehtävät 
panostukset kannattavat aina. Näillä 
toimenpiteillä kainuulainen metsän-

omistaja varmistaa puunsa kysynnän 
myös tulevaisuudessa. 

Antti Partanen
Pohjois-Suomen aluejohtaja
Stora Enso Metsä

Taas kävi niin kuin on aina 
käynyt, hyvä vire sahata-
varamarkkinoilla kesti sen 

perinteisen seitsemän kuukautta 
ja nyt ollaan menossa kohti hiljai-
sempaa kautta. Suomen ja Ruotsin 
tuotannot ovat olleet korkealla ta-
solla viime syksystä lähtien ja sa-
hatavaravarastot ovat alkaneet taas 
kasvaa. Erityisesti kuusen varasto-
määrät ovat nousseet huolestutta-
vasti ja sillä on tietysti ollut hintoja 
pudottava vaikutus. Mäntyvarastot 
ovat myös nousseet, mutta tilanne 
ei ole niin vielä huolestuttava kuin 
kuusella. 

Ruotsin kruunun devalvoituminen 
parantaa ruotsalaisten sahatavaran 
viejien kilpailukykyä suomalaisiin 

nähden. Myös ruotsalaisten sahurien 
tukkivarannot ovat ennätyksellisen 
korkealla tasolla, joten tämä voi yh-
dessä heikon kruunun kanssa viedä 
sen vähäisenkin kilpailukyvyn suo-
malaisten sahurilta.

Rikkidirektiivi nostaa laiva-
kuljetusten kustannuksia

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva 
rikkidirektiivi nostaa laivakuljetusten 
kustannuksia erityisesti Suomessa

 Asiakkaat eivät rikkilisää maksa 
joten kustannuksia täytyy karsia jos-
takin. Tämä vaikuttaa varmasti puu-
nostajien puustamaksukykyyn. Rik-
kidirektiivin kustannuksia nostavasta 
vaikutuksesta on puhuttu yleensä 
vain vientikaupan yhteydessä, mutta 

selvää on sekin, että muualta maa-
ilmalta Suomeen meritse tuotavien 
tuotteiden hintoihin merirahtien 
nousulla on myös vaikutusta. 

Puukauppa on ollut jo parin vuo-
den ajan vilkasta ja hintataso on ol-
lut vakaa. Ostajien varantotilanne 
on suhteellisen hyvä, myös Pölkky 
Metsän. Puuta kuitenkin ostetaan 
edelleen, tukkia tarvitaan. Pohjois-
Suomessa kuitupuusta alkaa olla jo 
ylitarjontaa ja hakkuita suunnataan 
enenevissä määrin kohteisiin joissa 
tukkiosuus on korkea. 

Puukauppaterveisin
Hannu Virranniemi
Pölkky Metsä Oy

Metsäpalvelut ovat asiakas-
palvelua siinä, missä mikä 
tahansa muukin. Nykymet-

sänomistaja ei ole enää yhtä organi-
saatiouskollinen kuin vanhempansa. 
Ihmiset etsivät tietoa netistä ja ver-
tailevat asioita. Jos toimija ei löydy 
googlesta tai ole aktiivinen somessa, 
ei häntä ole olemassa. Mielikuvalla 
on suuri merkitys. Jos yrittäjä haluaa 
saada työstään toimeentulon, pitää 
brändin arvo ymmärtää ja sisäistää. 

Suomessa on satoja  
metsäpalveluyrittäjiä

Suomessa on yli 600 metsä- ja 
luonnonvara-aloilla toimivaa yrit-
täjää. Osa heistä on yhden miehen 
yrityksiä, joiden palveluvalikoima 
keskittyy pariin työlajiin. Yhä use-
ammasta yrityksestä kuitenkin saa 
kaikki metsäomaisuuden hoitoon liit-

tyvät palvelut. Toimijat ovat koulu-
tukseltaan metsätalousinsinöörejä, 
-teknikkoja ja metsänhoitajia. Osa 
on erikoistunut metsäteiden raken-
tamiseen, osa kiinteistönvälitykseen. 
Joukossa on myös viestintään koulut-
tautuneita metsätoimijoita. Erikois-
tumisen kautta yrittäjä voi keskittyä 
ydinosaamiseensa. Kaikkea ei tarvit-
se tehdä itse. Yrittäjän ympärillä on 
usein monipuolinen verkosto.

Metsäpalveluyritysten 
tunnettuus on parantunut

Metsäpalveluyrittäjien toiminta on 
vakiintunut osaksi metsäalaa. Yhä 
useampi on kuullut yksityisistä toi-
mijoista ja ostanut palveluja metsä-
palveluyrityksiltä. Toimijat ovat ym-
märtäneet yhteistyön merkityksen. 
Metsäasioita edistetään yhdessä ja 
tiedon helppoon löytymiseen panos-

tetaan tosissaan. Toiminnalle pyri-
tään antamaan kasvot. Nettipalvelu-
ja ja verkostoja kehitetään. Tällaisia 
ovat esimerkiksi Metsään.fi-palvelu, 
Kainuun Metsätoimistot -verkosto 
ja Metsä puhuu -koulukampanjat. 

Hyvä asiakassuhde  
on henkilösuhde

Moni metsäyrittäjä on aiemmin 
työskennellyt toisen organisaation 
palveluksessa. Kun työntekijä perus-
taa oman yrityksen, alkaa oman tun-
nettuuden ja brändin rakentaminen. 
Hyvä asiakassuhde on henkilösuh-
de, ei organisaatiosta riippuvainen. 
Sen vuoksi moni asiakas seuraa pi-
dettyä metsäammattilaista, vaikka 
firma vaihtuukin. 

Hannele Karhu
MP Karhu Oy

Puukauppa käy hyvin 
talouden taantumasta 
huolimatta

Ylös ja alas

Brändi on osa 
palvelukulttuuria

Talousnäkymien epävarmuus tuo epävarmuutta myös 
puukauppaan

Kokonaismyyntimäärä Kainuun yksityismetsistä on kuluvana vuonna 
yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 800 000 kuutiometriä, mi-
kä on samalla tasolla kuin edellisvuonna. Alla Kainuun yksityismetsien 
ostomäärät kolmelta vuodelta:

Puunjalostus kannattaa
Metsäteollisuuden kannattavuus on vuoden 2014 aikana säilynyt hy-

vänä. Kolme suurinta maassamme toimivaa metsäteollisuuskonsernia 
teki toisella vuosineljänneksellä 470 miljoonaa euroa tulosta huolimatta 
liikevaihdon laskusta. Metsäteollisuuden tulosparannus on voimakkaan 
kulukarsinnan tulosta. 

Puun hinnassa ei ole ollut suuria vaihteluja
Myydyn puun keskimääräiset yksikköhinnat ovat viimeisen kolmen 

vuoden ajan olleet samalla tasolla. Ohessa pitkän aikavälin nimellishin-
tojen kehitys Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla:  

Metsäteollisuuden investoinnit tuovat uskoa  
metsätalouteen

Puunjalostajat ovat ilmoittaneet merkittävistä investoinneista ja puun-
käytön lisääntymisestä. Kun investoinnit ovat tuotannossa, lisääntyy 
kuitupuun käyttö Suomessa merkittävästi. Tämä helpottaa kuitupuun ja 
sahahakkeen markkinointia. Metsäteollisuuden investointien selittäjiä 
ovat kotimaan tasainen puukauppa ja uskon vahvistuminen biotalou-
den tulevaisuuteen. Kainuun voimakkaasti kasvavat metsävarat mah-
dollistavat tulevaisuudessa aikaisempaa suuremmat hakkuumäärät. 
Lisääntyvä puun käyttö mahdollistaa hyvän kannattavuuden metsän-
omistukselle myös Kainuussa.

Heikki Rahko, Metsänomistajien Liitto Pohjois-Suomi, aluejohtaja

Kainuun puukauppa 
ollut reipasta 2014
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Hyvän puukauppavuoden 2013 
jatkoksi myös tämän vuoden 
puukauppa on käynyt vilk-

kaasti ja positiivisessa ilmapiirissä. 
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset 
ostivat tammi-elokuussa yksityismet-
sistä 20,2 miljoonaa kuutiometriä 
puuta. Määrä ylittää kolmella pro-
sentilla edellisen vuoden vastaavan 
ajanjakson määrän. Myös Kainuussa 
puukauppa kävi vastaavan tilaston 
valossa edellisvuotta vilkkaammin. 
Aivan viime viikkoina kauppatahdis-
sa on ollut havaittavissa hienoista 
hidastumista. Puulle on ollut kysyn-
tää ja teollisuus on pystynyt ylläpi-
tämään hyvää ja vakaata hintatasoa, 
joka on tyydyttänyt myös metsän-
omistajakuntaa.

Raaka-ainetilanteemme 
hyvä

Kuhmo Oy:n sahatavaratuotanto 
tulee nousemaan toisena vuonna pe-
räkkäin n. 360 000 kuutiometriin. 

Raaka-ainetilanteemme on ollut koko 
vuoden hyvä. Sahatavaramarkkinoi-
den hyvä vire sen sijaan on alkanut 
kesästä lähtien hiljalleen hiipua. Alal-
la vallitsee kova ylitarjontatilanne, 
niin Suomessa kuin tärkeimmässä 
kilpailijamaassamme Ruotsissa, joka 
väistämättä heijastuu sahatavaran 
hintoihin. Pohjoismaissa sahatavaran 
kokonaistuotanto tullee kasvamaan 
edellisvuodesta n. 10%. Kuusimark-
kinaa vaikeuttaa ennen kaikkea li-
sääntynyt tuotanto Etelä-Ruotsissa 
ja Keski-Euroopassa. 

 Puutavaralajeista mäntytukki on 
tällä hetkellä halutuin artikkeli. Va-
rantotilanteemme on hyvä, mutta 
puuta ostamme edelleen aktiivisesti. 
Kiitoksia jo tässä vaiheessa hyvästä 
puukauppavuodesta, nyt on aika ot-
taa vielä pieni loppukiri.

Hyvää talven odotusta,

Juhani Pääkkönen
Kuhmo Oy

Kainuun puukaupassa 
vilkas vuosi

Puukauppa on käynyt kuluvana 
vuonna Kainuussa hyvin. Met-
sä Group on ostanut Kainuusta 

muutamaa edellistä vuotta huomat-
tavasti enemmän puita ja tarjonta on 
ollut vahvaa. 

Koivukuitu ja havutukit  
kysytyimpiä

Tällä hetkellä ostamme erityises-
ti kesäkorjuukelpoisia leimikoita 
omistajajäseniltämme. Koivukuitu 
ja havutukit ovat kysytyimpiä artik-
keleita. Mäntykuituvaltaisten talvilei-
mikoiden ostomahdollisuudet ovat 
jo rajallisemmat. Periaatteenamme 
on, että ostamme yhden talven puut 
kerrallaan. Paikallisen talvileimikko-
tilanteen tietää parhaiten paikallinen 
metsäasiantuntijamme.

Teollisuuden on ennustettu käyt-
tävän normaalit määrät puuta. Hin-
takehitys on ollut jo pitkään tasai-
nen. Tarjontaa ja kysyntää on, joten 
uskon puukaupan jatkuvan hyvillä 
määrillä syksyn ja talven aikana. Ta-
sainen puukauppa on sekä myyjän 

että ostajan etu. 

Kannattaa panostaa oikea-
aikaiseen metsänhoitoon

Metsäenergian tilanne Kainuussa 
jatkuu vaikeana. Ainespuista poike-
ten metsäenergian ostotarpeet Kai-
nuussa ovat Metsä Groupilla pienet. 

Metsä Groupin metsänhoitopalve-
luissa on syysistutusten jälkeen tehty 
maanmuokkauksia kevään istutustöi-
tä varten. Taimikonharvennuksia ja 
ennakkoraivauksia tehdään lumien 
tuloon saakka. Metsä Group on lisän-
nyt metsänhoidon resursseja Kai-
nuussa. Metsänomistajien kannattaa 
panostaa oikea-aikaiseen metsänhoi-
toon: varhaisperkauksen laiminlyönti 
tai viivyttely taimikonharvennukses-
sa lisää raivaussahatyön kustannuk-
sia rajusti. Kannattavan metsätalou-
den avaimina ovat kustannustehokas 
ja suunnitelmallinen metsänhoito se-
kä tasaiset puunmyyntitulot.

Ville Keskinen, piiripäällikkö
Metsä Group

Metsä Group

Mekaanisen puunjalostuksen 
mollivoittoisuuden sävy on 
syksyn mittaan vain vahvis-

tunut, eikä se jätä ketään jalostajaa 
kokonaan rauhaan. Vientihintojen 
taantuminen ja kysynnän hiljenty-
minen on pakottanut miettimään 
keinoja pahimman yli pääsemiseksi.

Myös me olemme joutuneet vä-
hentämään hieman tuotantoa viime 
talveen verrattuna.

Vakiintuneet ja pitkät asiakassuh-
teet kuitenkin mahdollistavat tasai-
sen tuotannon ja puukaupan. Puul-
la on kaikesta huolimatta kysyntää 
sen painottuessa juuri nyt enemmän 
mäntyyn kuin kuuseen.

Puunhankinnan  
tavoitteet

- Nyt ostoissa painottuvat pääte-
hakkuut, niin kesä- kuin talvikorjuu-
kelpoiset leimikot.

Kuluvan vuoden puunkäyttömme 
on n. 430.000 m3 mänty- ja kuusi-
sahapuuta.

Ostossa haemme ensisijaisesti 
mänty – tai mäntyvaltaisia leimi-
koita. Pystymme korjaamaan puut 
nopeasti pois ja metsärahat tulevat 
viiveittä myyjän käyttöön. Meille sopi-
via leimikoita ovat myös tukkipuuko-
koiset harvennusleimikot sillä niistä 
saatava tukki on usein hyvin sopivaa 
liimapalkkien raaka-aineen, laminan, 

sahaamiseen. Sahauksestamme on 
kuusen osuus yli 60 prosenttia, jo-
ten kyllä meille kuusileimikotkin 
kelpaavat.

Markkinanäkymät:
Yleinen taloudellinen ja poliitti-

nen epävarmuus jarruttaa talouden 
kasvua edelleenkin. Pohjois- Afrikan 
maihin kohdistuu kova kilpailu vien-
timarkkinoilla ja se on vetänyt hintoja 
alaspäin. Euroopan markkinoilla em-
me ole olleet kovin vahvasti mukana, 
mutta tarjontaa sielläkin on runsaasti 
ja kilpailu kovaa.

Japanissa sahatavaran ja liimapalk-
kien kysyntä on alentunut viime ke-
väästä. Toivottavasti kysyntä elpyy 
taas vuoden vaihteen jälkeen, sillä 
onhan Japani meidän tärkein vien-
tikohteemme.

Uskomme kuitenkin sahatavaran 
kysynnän säilyvän kohtuullisen hy-
vänä ja näin ollen sahatukkeja tarvi-
taan vielä tulevan talven sahaukseen. 
Toivottavasti leimikoita on tarjolla. 
Niille löytyy varmasti ostaja nopeasti.

Vahvuutemme  
puukaupassa. 

Teemme markkinoiden parasta 
puukauppaa.

Tarvitsemme tuotannossamme 
kaiken mittaisia tukkeja. Tukkien 
tarkka talteenotto on erittäin tär-

keätä. Meidän ei kannata katkoa pui-
den arvokkainta osaa, tukkia, kuitu-
pinoon. Monipuoliset katkontaohjeet 
alkaen lyhyistä ja pieniläpimittaisista 
tukeista takaavat korkeimmat mah-
dolliset tukkimäärät sahaukseen ja 
parhaan metsärahatulon puun myy-
jälle. Katkottujen tukkien määräs-
tä pitäisi 3,13  -  4,23  cm tukkien 
osuuden olla 50  -  60 %.  Kun kaik-
kia pituuksia vielä tarvitaan tasaiset 
määrät, ei ole olemassa mitään es-
teitä maksimaalisen tukkiosuuden 
saamiseksi.

Tämän lisäksi kokeneet ja ammat-
titaitoiset koneyrittäjämme osaavat 
tukkien tarkan katkonnan ja ottavat 
sen huomioon kaikissa olosuhteis-
sa. Heidän työnsä jälkeen voi myös 
puun myyjä luottaa täysin. Nämä 
seikat kannattaa muistaa ja ottaa 
huomioon puukauppoja tehtäessä. 
Tervetuloa savotoillemme seuraa-
maan puunkorjuuta. Olen alueenne 
ostomiehen, Mikko Pötsösen,  kanssa 
käytettävissänne.

Mikon tavoitat parhaiten puheli-
mitse numerosta 045 - 1111004

Terveisin

Veikko Jauhiainen
metsäpäällikkö
Iisalmen Sahat Oy

Iisalmen Sahat Oy –
yli 90 vuotta puukauppaa

Alku voi olla joskus hankalaa …. …. mutta lopussa kiitos seisooo

Puukauppakatsaus_______________________________________________________________

Lakisääteinen metsänhoitomaksu 
kerätään viimeisen kerran. Jäse-
nyys mhy:ssä jatkuu toki katkea-

mattomana vuoden vaihteessa, mutta 
jatkossa metsänomistaja päättää, on-
ko oman mhy:n toiminta yhdistyksen 
valtuuston päättämän jäsenmaksun 
arvoista. Oman metsäneuvojan jäsen-
hintaiset palvelut, maksuton neuvonta 
ja tiedotus sekä metsänhoitoyhdistyk-
sen monipuolinen palveluvalikoima 
ovat jäsenyyden kulmakiviä.

Katkonnan ja korjuun  
valvonta kärkituotteita

Ajantasainen tieto puumarkkina-
tilanteesta on mhy:n vahvuus. Val-
takirjakaupan ympärille rakentuva 
puukaupan kilpailutus sekä katkon-
nan ja korjuun valvonta ovat yhdistys-
ten edunvalvonnallisia kärkituottei-
ta.  Katkonnan ja korjuun valvonnan 
merkitys on 2000 -luvulla korostunut. 
Parikymmentä vuotta sitten kuusi-
kuidun ja tukin hinta suhde oli yhden 

suhde puoleentoista.  Nyt se on yhden 
suhde kolmeen. Metsänhoitoyhdis-
tyksestä saa realiaikaista hintatie-
toa, vaikka valtakirjan antamiseen 
ei päädykkään. 

Kaavoitus-, ympäristö- ja suojelura-
joitukset nousevat jatkossa entistäkin 
merkittävämpään rooliin. Metsänhoi-
toyhdistys puolustaa metsänomista-
jaa näissä asioissa. Erityisesti etäällä 
metsistään asuville metsänomistajille 
nämä palvelut ovat elintärkeitä.

Jäsenyys tuo valta- 
kunnallisia jäsenetuja

Uusi MTK:n ja mhy:den Metsän-
omistajat -jäsentuote antaa metsän-
omistajalle enemmän kuin vanhan 
lain aikainen jäsenyys. Se tuo myös 
laajan kirjon valtakunnallisia jä-
senetuja, joiden arvo voi ylittää mhy 
jäsenmaksun määrän. Jäsenyyteen 
rakennetaan myös valtakunnalliset 
palvelut kuten esimerkiksi metsä-
sertifiointipalvelut ja kattava valta-

kunnallinen jäsenverkkopalvelu aina 
puumarkkinatiedosta maanomistajan 
oikeusturvaan liittyviin asioihin asti. 

Edunvalvonta puun juurelta 
Brysseliin

Uudessa laissa mhy:n perusteh-
täviin on lisätty metsänomistajien 
edunvalvonta.  Metsänomistajien 
edunvalvonta puun juurelta Brys-
seliin asti onkin se ydin, millä yh-
distykset erottuvat metsäpalvelu-
markkinoilla. Olipa metsänomista-
ja paikallinen maanviljelijä tai kau-
punkilainen opettaja on Brysselin ja 
Helsingin edunvalvonta yhtä tärkeä. 
Tätä edunvalvontaa tehdään entistä-
kin tiiviimmin yhteisen Metsänomis-
tajat brändin alla. 

Jäsensuhteestakin tulee aidompi, 
kun lakisääteisyys poistuu.

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan 
puheenjohtaja MTK r.y.

MHY jäsenenä Metsähallitus Laatumaa myy
Kajaani, Siltalanperäntie 30, tila Metsä-Kytölä 
RN:o 24:4, pinta-ala n. 48,7 ha. Ns. kotipalsta 
sijaitsee 0,3 km Kokkolantiestä ja muut palstat 2,3 
km edempänä rautatien molemmin puolin. Koko-
naispuusto n. 4300 m3.
Tämä tila myydään huutokaupat.com sivustolla.

Kajaani, Siltalanperäntie 80, tila Käpytie RN:o 
39:2, pinta-ala n. 86,3 ha.  Ns. kotipalsta sijaitsee 
0,8 km Kokkolantiestä ja muut palstat 3 km edem-
pänä rautatien molemmin puolin. Kokonaispuusto 
on 7200 m3. 
Myydään tarjousten perusteella. Kirjalliset tarjouk-
set tulee olla perillä viimeistään maanantaina 
27.10.2014 klo 16 mennessä osoitteessa, Metsähal-
litus, Laatumaa, Timo Hentilä, Viestie 2, 87700 
Kajaani. Kuoreen merkintä ”tarjous Siltalanperäntie 
80”. Tarjoukset voi tehdä myös sähköpostilla. Myyjäl-
lä on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Lisätietoja, Timo Hentilä, puh. 0400 396 369
timo.hentila@metsa.fi
www.laatumaa.fi > metsätilat
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Matka alkoi Kajaanista aamu-
lennolla Helsingin kautta 
Riikaan, jossa oli linja-au-

ton kanssa vastassa koko matkan op-
paanamme ja tulkinamme toiminut 
Vytautas Suchockas. Hän on liettu-
alainen metsänviljelystä väitellyt 
tohtori, jolla on nyt menossa pop-
pelitutkimuksia. Yhteyshenkilöm-
me Liettuaan oli Leo Tervo Metlan 
Suonenjoen asemalta.

* * *
Ensimmäinen kohteemme oli Pa-

nevezysn metsäalueella oleva biisoni-
tarha, jossa Pasilun metsässä 50 ha:n 
aidatulla alueella elää 17 biisonia. 
Liettuasta 1850-luvulla sukupuut-
toon metsästettyä Euroopan biiso-
nia on tarhattu 1960-luvun lopul-
ta lähtien ja tarkoitus on kasvattaa 
luonnossa itsenäisesti elävää kantaa. 
Ensimmäiset yksilöt tarhaan tuotiin 
Venäjältä ja tarhalta on vapautettu 
eläimiä luontoon 1970-luvun puoli-
välistä lähtien. Nyt vapaana elää 200 
yksilöä. Luonnossa biisoni on arka ja 

se väistää ihmistä. 

* * *
Matkamme jatkui Kaunasin ete-

läpuolella olevalle Dubravan met-
säaluelle, jonka erityispiirteenä on 
sen harjoittama tutkimus- ja ope-
tustoiminta. Liettuan ja Dubravan 
metsätaloutta meille esitteli aluejoh-
taja Kestutis Sakunas ja varajohtaja 
Gediminas Kazlovas.

Liettuassa metsätalous on ympä-
ristöministeriön alaisuudessa ja met-
säalueita on 42. Kaikilla alueilla on 
omat siemenviljelmät ja lähes kaikilla 
on oma taimitarha, joissa tuotetaan 
pääosin paljasjuurisia taimia. Liettu-
an pinta-alasta on yksi kolmasosa 
(2,2 miljoonaa hehtaaria) metsäalaa, 
josta valtaosan omistaa valtio. Yksi-
tyisomistuksessa metsistä on 35 % 
ja noin 10 % odottaa vielä yksityis-
tämistä. Metsien inventointi tehdään 
joka 10. vuosi ja käytössä on FSC- 
sertifikaatti.

Yksityismetsänomistajia on 250 
000. Yksityismetsien pinta-ala on 

keskimäärin 3,5 hehtaaria ja omis-
tajia tilalla on yleensä useampia. Ti-
loista on muodostettu yhteismetsiä, 
joille palveluja tarjoavat puunostajat 
tai toinen yhteismetsä. Yksityisten 
puunmyyntivero on 15 %.

* * *
Dubravan alueen vuotuisesta 55 

000 m3:n hakkuusta 40 000 m3 on 
päätehakkuuta. Alue hoitaa korjuusta 
ja kuljetuksista puolet itse ja toisen 
puolen hoitavat urakoitsijat. Alueel-
la on moto ja kaksi puutavara-autoa, 
joita varten on oma korjaamo- ja huol-
toyksikkö. Puunmyyntitulot saadaan 
pääosin tukista. Taimimyynnistä saa-
daan 10 % tuloista. Tienvarsihinta on 
60-70 €/m3.  Kuitupuu menee vien-
tiin ja paikalliselle levyteollisuudelle, 
mutta tukit käytetään paikallisesti. Tu-
loista maksetaan valtiolle 42 %:n vero. 

Dubravan alueen taimitarhassa 
tuotetaan metsä- ja koristepuiden 
paljasjuurisia taimia. Koivun siemen-
tä saadaan omasta vartehuonees-
ta. Männyn, kuusen ja tervalepän 

vartteita tuotetaan toisille alueille 
siemenviljelmien perustamista var-
ten. Alueella on myös 50 ha:n puu-
lajipuisto. 

Liettuan metsälaki vaatii suurta 
istutustiheyttä, millä pyritään tor-
jumaan vesoittumista. 3-4 vuotiasta 
kuusta istutetaan 3000- 5000 kpl/

ha ja 2-3 vuotiasta mäntyä istutetaan 
5000 kpl/ha. Koekenttiä on perus-
tettu suomalaisilla istutustiheyksillä 
ja laikkumätästystä käyttäen. Potti-
taimituotanto on alkamassa joilla-
kin alueilla.

Ari Kemppainen

Opinto- ja koulutusmatka Liettuaan ja Puolaan 4. - 7.9.2014_________________________

Torstai 4.9. Dubravan

Kaunasissa nautitun monipuo-
lisen ja ravitsevan aamupalan 
jälkeen bussi suuntasi kohti 

Puolan Suwalkia. Matkalla pysäh-
dyimme vielä Liettuan puolella Dub-
ravan metsäkonttorin alueella, jossa 
tutustuimme Maumedynas Degsne-
sin lehtikuusimetsikköön.

Kyseessä oli v. 1849 istutettu eu-
roopanlehtikuusimetsikkö (Larix 
decidua), jonka jykevyys häikäisi 
ainakin kainuulaiset matkalaiset ja 
samoin taisi käydä myös eteläisem-
mästä Suomesta mukaan tulleille.  
Motteja oli kertynyt hehtaaria koh-
ti 1330 m3 ja puuston keskipituus 
oli 42 m. Kohteella opimme, että 
eurooppalainen lehtikuusi kasvaa 
nopeammin kuin suomalaisille tu-
tumpi siperianlehtikuusi, mutta mut-
kaisen runkonsa takia se ei ole niin 
suosittu. Tällä kohteella oli istutettu 
varjostusta sietävää lehmusta seka-
puuksi laatua parantamaan. Hyväs-

tä kasvustaan huolimatta lehtikuusi 
on marginaalinen metsänviljelypuu 
Liettuassa. 

* * *
Puolan Suwalkiin saavuimme 

puolilta päivin ja menimme ensiksi 
uudelle hienolle taimitarhalle, jossa 

tulokahvien jälkeen Suwalkin alueen 
metsäjohtaja Wojciech Rodak esit-
teli Puolan metsätaloutta. Esittely 
tapahtui puolaksi ja oppaamme ja 
tulkkimme Vytautas Suchockas sai 
haastavan tehtävän kääntäessään 
esityksen puolasta englanniksi, kun 
kumpikaan ei ollut äidinkieli. Ann-

Mari Kuparinen käänsi ansiokkaasti 
taas englannista suomeksi.

* * *
Puolan ylin metsäasioita käsitte-

levä organisaatio on ympäristömi-
nisteriö ja metsäpolitiikan keskeisiä 
tavoitteita ovat monikäytön turvaa-
minen ja siirtyminen puuntuotanto-
painotuksesta ekologisesti ja talou-
dellisesti tasapainoiseen kestävään 
monikäyttöön. Valtio omistaa yli nel-
jä viidesosaa metsistä ja yksityiset 
metsätilat ovat muutaman hehtaa-
rin suuruisia. Puuston vuotuisesta 
kasvusta hyödynnetään noin 60%.

Uusi taimitarha oli esittelijöiden 
mukaan Puolan modernein, suo-
malaisittain jopa pramean oloinen. 
Talouspuoli jäi hieman hämäräksi, 
mutta julkisomisteinen tarha tuotti 
taimia lähinnä valtion metsiin.  Puu-
lajivalikoima oli monipuolinen, män-
tyä, kuusta, koivua, tammea. Terva-

leppä kuului tuotantovalikoimaan 
sekä Puolassa että Liettuassa ja yksi 
syy on se, että tervaleppä ei kelpaa 
kauriiden eikä muidenkaan eläin-
ten ruuaksi.

* * *
Taimitarhalla nautimme lounaan 

vahvan oluen kera ja vierailimme per-
jantain päätteeksi Augusta Jacobin 
metsäalueen tuoreella metsänvilje-
lyalalla. Kuvio oli aurattu loivan ma-
talan uran tekevällä maataloustyyp-
pisellä auralla ja vaon pohjaan oli 
istutettu 10000 männyntainta heh-
taarille. Paakkutaimiin siirtymisen 
myötä istutustiheyden alentaminen 
oli mietinnässä. Mekaaninen ruohous 
oli tehty loppukesällä ja alue oli ai-
dattu eläinten torjumiseksi. Uudis-
tamiskulut olivat noin 3500 euroa 
hehtaarille.

Pentti Kanniainen

Perjantai  5.9. Suwalki
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Retkemme aikana vierailim-
me Kuurin Kynnäällä, jonne 
pääsee Liettuan puolelta Klai-

pedan kaupungista lautalla. Lähes 
sadan kilometrin mittainen niemi 
koostuu hiekkadyyneistä. Pohjoisosa 
niemestä kuuluu Liettualle ja etelä-
osa Venäjän Kaliningradin alueeseen. 
Kynnäksen leveys vaihtelee noin 400 
metristä vajaaseen neljään kilomet-
riin. 

* * *
Alue on merkittävä luonnonolo-

suhteiden ja kulttuurimaiseman ta-
kia. Alue on nimetty vuonna 2000 
Unescon maailmanperintökohteeksi. 
Jääkauden päättyessä nykyisen Liet-
tuan rannikolle kasautui moreeni-
harju, tuhansien vuosien ajan meri 
ja lounaistuuli kuljettivat hiekkaa ja 
saaret yhtyivät toisiinsa kynnäkseksi. 
Niemelle alkoi kehittymään karus-
sa hiekkamassa viihtyvää kasvilli-
suutta ja ajan mittaan alue metsittyi. 
1500-luvulla metsiä alettiin hakata 
mm. sota-alusten rakennusaineek-
si ja hiekkadyynit lähtivät liikkeel-
le. Useat kylät joutuivat vaihtamaan 
paikkaa ja kymmeniä kyliä hautautui 
hiekan alle. 1800-luvun puolivälissä 
aluetta alettiin uudelleen metsittää ja 
aavikoituminen saatiin pysäytettyä. 

* * *
Kuurin kynnäällä sijaitsee Kuurin 

kynnään kansallispuisto. Niemellä on 
muutamia kyliä, jotka elävät turis-
mista. Vakituisia asukkaita kynnällä 
on vajaat kolme tuhatta ja he saavat 
elantonsa turismista. Kynnäksellä on 
hyvät mahdollisuudet pyöräilyyn, lin-
tubongaukseen ja retkeilyyn. Suurin 
osa kynnäksestä on suojeltua kansal-
lispuistoa, joten liikkumista on rajoi-

tettu tietyille reiteille. Jos Liettua on 
automatkan kohteena, Kuurin kyn-
näs on tutustumisen arvoinen koh-
de. Lauttamaksu on toistakymmentä 
euroa ja luonnonsuojelualueelle me-
neviltä peritään muutaman euron 
suuruinen alueen käyttömaksu.

* * *
Kuurin kynnäällä on Liettuan suu-

rimmat ja vanhimmat merimetso ja 
harmaahaikara yhdyskunnat. Vuonna 
2011 harmaahaikaroiden pesiä oli 
330 kappaletta. Merimetsojen mää-
rät ovat olleet huikeassa kasvussa, 

kymmenessä vuodessa pesien määrä 
kasvoi 1600:sta 3800:n pesään. Me-
rimetsojen uloste on hyvin hapanta 
ja se aiheuttaa puiden kuolemista. 
Alueella on jo 10 hehtaarin laajuinen 
pystyyn kuollut metsä. Suhtautumi-
nen merimetsoon on kahtia jakautu-

nut, toisten mielestä merimetsojen 
lisääntymiseen ei tulisi puuttua ja 
toisten mielestä niiden aiheuttamat 
haitat ovat liian isoja. 

Tiina Juntunen

Lauantai 6.9. Kuurin Kynnäs
Opinto- ja koulutusmatka Liettuaan ja Puolaan 4. - 7.9.2014_________________________

Ristikukkula on Liettuassa Si-
auliain kaupungin pohjois-
puolella oleva uskonnollinen 

kohde ja erittäin suosittu nähtävyys. 
Ristienkukkulan uskotaan saaneen 
alkunsa 1800-luvun puolessa välis-
sä. Ristikukkulasta tuli vainovuosina 
Liettualaisten lohtu ja muistolehto. 
Lukuisat erikokoiset ristit ovat muis-
tutus vaikeista ajoista ja uhrauksista. 

Neuvostoaikana, 1960-luvulla, 
kommunistijohto ei hyväksynyt ris-
tien oloa ja ristit tuhottiin. Alueelle 

tuotiin kuitenkin jatkuvasti ristejä 
vartioinnista huolimatta. Nyt alueel-
la on kymmeniä tuhansia ristejä ja 
määrä kasvaa jatkuvasti. 

Paavi Johannes Paavali II vieraili 
ristikukkulalla 7. päivänä syyskuuta 
1993. Ristikukkulan taakse on ra-
kennettu luostari joka siunattiin v. 
2000 fransiskaaniveljien käyttöön. 
Kukkulan lähistölle suunnitellaan 
myös nunnaluostaria. 

Leo Tervo

Tunsin Tapanin jo 70-luvulta 
Hyrynsalmen aikoina. Ja jo 
silloin opin tuntemaan Ta-

panin kädenpuristuksen. Olimme 
samanaikaisesti KOP:n valvojia 
ja valvojien asiassakin Tapani oli 
aloitteellinen – tapansa mukaan. 
Hän ideoi Pohjois-Suomen valvojien 
yhteistyötä. Joten kiersimme sitten 
konttoreita Kajaanin – Enontekiön 
ja Kuhmon - Oulun välillä kertomas-
sa ajatuksiamme.

* * *
Lappi tuli tutuksi myös yhteisil-

lä hiihtoreissuillamme Leville ja 
Saariselälle. Lemmenjoen kullan-
kaivuuseen ja vaskoolin käyttöön 
perehdyttiin tuttavan valtauksella. 
Metsäkiistoihin tutustuttiin Nelli-
min tienoilla: Tapani oli siinäkin 
tilanteessa kuin kotonaan - jutut-
taen täysin luontevasti molemmat 
osapuolet, jotka olivat leiriytyneet 
noin 100 metrin etäisyydelle toisis-
taan. Ensin metsuripuoli ja sitten 

Greenpeace. 

* * *
Lisää metsätietoa sain sitten Kes-

ki-Eurooppaan suuntautuneilla Ta-
panin ideoimilla useilla metsämies-
ten matkoilla – tämän syksyn matka 
jäi Tapanilta tekemättä.

Eläkkeelle jäätyään Tapanin tahti 
ei juurikaan muuttunut. Projektit ja 
toimet seurasivat toisiaan.

Aina löytyi asioita, joiden selvit-
telyssä Tapanin asiantuntemusta 
tarvittiin.

* * *
Oman suvun taustat ja tapahtu-

mat tulivat iän myötä yhä tärkeäm-
mäksi Tapanillekin. Vuosi sitten kä-
vimme yhdessä Rukajärven suun-
nan taistelutantereilla. Paikoissa 
missä Tapanin isä oli sotinut. 

Emme päässeet käymään aivan 
kaikissa paikoissa, joihin oli tarkoi-
tuksemme mennä. Ajatus olikin teh-
dä vielä uusi tarkentava käynti alu-

eelle – mutta aika loppui! 
Tiinan lapset olivat ukille tärkei-

tä. Suunnitelmissa oli käyttää heitä 
Kanadassa olevien sukulaisten vie-
raana ja tutustuttaa heidät. Tämäkin 
suunnitelma jäi keskeneräiseksi.

* * *
Parikymmentä vuotta sitten tuli 

kerran puheeksi ihmiselo ja se aika 
mitä meille on varattu. Silloin Tapa-
ni kertoi, että hänen suvussaan on 
ollut taipumusta sydänsairauksiin 
ja nopeaan lähtöön.

Ehkä tämä alitajuisesti vaikutti 
siihen että Tapani ei eläköitynyt, 
vaan oli aktiivinen viimeiseen asti.

* * *
Nyt kuitenkin Metsämiehen kä-

denpuristus on rauennut ja olemme 
saattaneet ystävämme viimeiselle 
matkalle.

Seppo Tähkäpää 
+ Tapanin ystävät

”Tapani terve” – näillä sanoilla 
alkoi aina puhelumme
Järven rantoja laineet huuhtelee,
puut hiljaa kuiskii, kuuntelee.
Ei saavu soutaja venheelleen,
ei lähde vesille verkoilleen.

Sunnuntai 7.9.
Ristikukkula
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Viime viikolla maamme hallitus 
vihdoin päätti laskea turpeen 
ja puupohjaisen energian ve-

rotusta kahden vuoden takaiselle ta-
solle. Toivottavasti tämä kotimaisen 
energian verotukseen liittyvä sekoilu 
opetti kaikille, että miten tärkeää on 
ennakoida ja ottaa huomioon pää-
tösten aluetaloudellinen vaikutus ja 
varmistaa kotimaisen työn ja yrit-
tämisen mahdollisuudet päätösten 
jälkeenkin.  

Kuntien rakennushankkeet 
ovat tärkeitä

Onneksi rakentamiseen liittyvien 
määräysten kehittäminen on viime 
vuosina Suomessa ollut loogista 
ja jopa kotimaista työtä suosivaa. 
Tästä esimerkkinä on mm. Työ- ja 
elinkeinoministeriön alaisuudessa 
toteutettava Valtakunnallinen puu-

rakentamisohjelma. Viime vuosina 
tämä työ on selkeästi johtanut jo pi-
lottivaiheesta käytännön tekemiseen 
puukerrostalohankkeina ja puun käy-
tön lisääntymisenä julkisissa raken-
nushankkeissa. 

Kaavoituksella voidaan  
ohjata rakentamista

Työllisyyden kannalta puun käy-
tön lisääntyminen rakentamisessa 
on todella hyvä asia. Rakentamisen 
työllisyysvaikutus ei rajoitu pelkäs-
tään rakennustyömaalla työllistyviin, 
vaan myös rakennustuotteiden val-
mistukseen syntyy uusia työpaik-
koja. 

Kainuussa Kuhmon Woodpolikses-
sa on puurakentamisen koulutuksen, 
tuotekehityksen ja yritystoiminnan 
kehittämiseen eteen tehty valtakun-
nallisestikin merkittävää työtä. Tu-

loksia on saatu. Tästä viimeisin esi-
merkki on Suomen ensimmäisen 
CLT-levytehtaan käynnistyminen 
Kuhmossa tänä syksynä. 

Mikäli halutaan, että puurakenta-
miseen syntyisi lisää työpaikkoja, on 
tietenkin oltava rakennushankkei-
ta, joihin tuotteita voidaan käyttää. 
Juuri nyt kun rakentamisen suhteen 
eletään matalasuhdannetta, kunti-
en rakennushankkeet ovat tärkeitä. 
Huolimatta vaikeista ajoista, Kajaa-
niin tullaan rakentamaan lähivuosina 
uusi sairaala ja muualla vireillä on 
mm. kouluhankkeita. 

Nyt maakunnan ja kuntien päät-
täjillä on ”tuhannen taalan” paikka 
näyttää omilla rakennushankkeisiin 
liittyvillä päätöksillään, miten alue-
taloutta voidaan edistää. Energiapo-
litiikka on tässä maassa ollut pouk-
koilevaa, mutta puurakentamiselle 

Helsingin suunnasta ei aseteta es-
teitä (päinvastoin). Kaavoituksella, 
rakennusluvalla ja ennen kaikkea 
arkkitehdin valinnalla voidaan oh-
jata rakentamista aluetaloudellisesti 
järkevään suuntaan. Ovatko esteenä 
vain pinttyneet tavat? 

Kainuusta ei tarvitse mennä ko-
vin kauas, niin löytyy loistavia esi-
merkkejä siitä, miten muualla kun-
tien päättäjät ovat rakentamista oh-
janneet. Kuopiossa, Nivalassa, Haa-
pavedellä, Pudasjärvellä on otettu 
parin viime vuoden aikana käyttöön 
uudet hirsirakenteiset päiväkodit, 
Pyhäjärven Lastentaloa rakennetaan 
parhaillaan samasta materiaalis-
ta. Pudasjärvellä on juuri aloitettu 
maailman suurimman (9800 m2) 
hirsirakenteisen koulukampuksen 
rakentaminen, jolla korvataan neljä 
homekoulua. 

 
Rakentavin terveisin 
Seppo Romppainen, DI
Annosol Oy
PuukeS, Suomussalmi

Rakentaminen ja aluetalous

Puualan yrittäjä!
Etsitkö:
- osaavaa, työhönsä sitoutunutta työvoimaa?
- valmista, puunjalostukseen soveltuvaa tuotantotilaa?
- kuivauskapasiteettia?
- varmaa ostajaa energiajakeelle?

Tätä kaikkea löytyy Suomussalmelta, PuuKurimon 
teollisuusalueelta, viitostien vierestä, rautatien päästä. 
Alueella sijaitsevat runsaat metsävarat ja hyvät puuvirrat tarjoavat
loistavan paikan suuremmallekin puuta jalostavalleyritykselle.
  
Ja Suomussalmi on se yrittäjäystävällisin kunta Kainuussa.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää:  

Hannu Leinonen                                          Seppo Romppainen
elinkeinoasimies                                          projektipäällikkö
Suomussalmen kunta                                 PuukeS–hanke
+358 44 777 3175                                         +358 50 376 5901
hannu.leinonen@suomussalmi.�            seppo.romppainen@annosol.�
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Metsämiesten Säätiön on te-
rävöittänyt viiteen paino-
pistealueeseen perustuvan 

rahoitusstrategiansa. Painopistealu-
eet – tutkimus, koulutus, hyvinvointi, 
viestintä ja metsäkulttuuri – pysyi-
vät samoina, mutta niiden sisältöjä 
täsmennettiin. 

Keskeisinä tavoitteina ovat metsä-
alan tulevaisuuden ja toimintaedel-
lytysten vahvistaminen, osaamisen 
ja motivaation lisääminen sekä alan 
kiinnostavuuden ja arvostuksen li-
sääminen. 

Säätiö päättää vuosittain apuraho-
jensa kohteet tämän alla olevan stra-
tegian mukaisesti, seuraavan kerran 
1.12.2014 – 31.1.2015 auki olevassa 
apurahanhaussa.

Painopistealueet ja niiden 
sisältö ovat seuraavat:

Tutkimus
Tutkimushankkeiden tavoitteena 

on metsäalan tulevaisuuden ja toi-
mintaedellytysten vahvistaminen. Ar-
vostamme monitieteellistä tarkaste-
lutapaa, käytännön päätöksentekoon 
sovellettavuutta, kokonaiskuvan luo-
mista sekä tutkimustiedon synteesien 
tekoon tähtääviä hankkeita. 

Edellytämme kaikilta tutkimus-
hankkeilta tutkijayhteisön ulkopuo-
lelle kohdentuvaa vuorovaikutusta 
ja tiedottamista sekä tutkimustulos-
ten käytäntöön vientiä suositusten ja 
viestinnän keinoin. Myös opinnäyte-
työhankkeiden rahoitus arvioidaan 
näiden kriteerien mukaisesti.
• Metsäalan tulevaisuuteen vaikutta-
vat kehityssuunnat, mahdollisuudet 
ja niiden vaikutukset.
• Metsäalan sosioekonominen ja 
metsäpolitiikkaa koskeva tutkimus.
• Metsiin perustuvan hyvinvoinnin, 
metsäalan toimintaedellytysten ja 
kannattavuuden parantaminen.
• Säätiön muita painopistealueita 
palveleva tutkimus.

Koulutus
Koulutuksella ja opetuksen kehit-

tämisellä kasvatetaan asiantuntijare-
sursseja ja osaamista kotimaassa se-
kä kansainvälisissä tehtävissä. Osaa-
misen lisäämiseen tarvitaan toimiva 
koulutusjärjestelmä, laadukasta ope-
tusta ja ajantasaisia oppimateriaaleja. 
• Metsäalan koulutuksen sisältö, laa-
tu ja määrä.
• Metsäalan opiskelijoiden ja alalla 
toimivien kansainvälistyminen.
• Lasten ja nuorten metsätiedot ja 
-taidot.

Hyvinvointi
Ihmiset ovat metsän ohella Suo-

men keskeisin voimavara. Hyvin-
vointihankkeiden tavoitteina ovat 
motivoituneet työntekijät, hyvä hal-
lintotapa ja menestyvä metsäala. So-
siaalisen turvaverkon pettäessä Sää-
tiöltä on mahdollista hakea myös ta-
pauskohtaista, erilliseen harkintaan 
perustuvaa sosiaalista tukea.

• Työn organisointi ja muutosvalmius.
• Johtaminen ja alaistyöskentely.
• Sosiaalinen kestävyys.

Viestintä
Viestintähankkeiden, yhteiskun-

nallisen metsäkeskustelun sekä ti-
laisuuksien ja tapahtumien avulla 
lisätään tietoisuutta metsätalouden 
merkityksestä sekä metsäalan tun-
nettuutta ja vetovoimaa. Arvostam-
me alan toimintaedellytyksien vah-
vistamista tutkimuksen ja koulutuk-
sen sekä metsäalan päätöksenteon 
ja käytännön vuorovaikutuksella.
• Metsäalan merkitys, kiinnostavuus, 
tunnettuus, arvostus ja imago.
• Metsäalan työ- ja uramahdollisuuk-
sien viestintä.
• Yhteiskunnallinen metsäkeskustelu.

Metsäkulttuuri
Metsäkulttuurihankkeissa yhdisty-

vät ihminen ja metsä. Hankkeet ovat 
yksi viestinnän keino metsähistorian 

tunnistamiseksi, nykyisyyden ym-
märtämiseksi, uuden luomiseksi sekä 
henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Arvostamme hankkeita, joilla edis-
tetään metsäalan kiinnostavuutta ja 
vahvaa tulevaisuutta.
• Metsähistoria ja -perinne
• Puu, metsä ja metsätalous kulttuu-
rin eri alueilla
• Yhteisöllisyys ja ammatillinen ar-
vostus

Metsämiesten Säätiö on 1948 pe-
rustettu metsäalan yleishyödyllinen 
säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan 
kehittäminen ja tukeminen sekä met-
säalalla toimivien ihmisten henkisen 
ja aineellisen hyvinvoinnin edistä-
minen. Säätiö myöntää vuosittain 
noin 1,4 miljoona euroa apurahoja. 
Lisätietoja säätiön toiminnasta saa 
osoitteesta www.mmsaatio.fi. 

Ilari Pirttilä
asiamies
Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö linjasi 
rahoituskohteitaan

Pölkky Oy on kasvollinen per-
heyritys, joka on sahannut 46 
vuotta jalostusarvoa Pohjois-

Suomen metsistä. Pölkky yhtymän 
muodostavat neljä sahaa Kajaanissa, 
Kuusamossa, Kitkalla, ja Taivalkos-
kella sekä painekyllästyslaitos Ou-
lussa. Lisäksi omistusyrityksiä ovat 
Kuusamo Hirsitalot ja Taivalkosken 
Voima Oy. Vuonna 2013 Pölkky Oy:n 
liikevaihto oli 153 miljoonaa euroa, 
josta 93 miljoonaa euroa tuli vien-
nistä 36 maahan ympäri maailmaa. 
Puuta hankitaan alueen metsistä 

vuosittain 1,5 miljoonaa kuutiota.

Rahaa syrjäseuduille
Pölkky hankkii uutta rahaa Kai-

nuun ja Koillismaan syrjäseuduille 
viennistä ja Etelä-Suomesta. Pölkky 
on aluetalouden näkökulmasta mer-
kittävä nettoviejä. Tuotantopanokset 
ovat paikallisia, joten pääosa myyn-
tituloista palautuu 100 kilometrin 
säteelle tuotantolaitoksista. Vuon-
na 2013 metsänomistajilta ostettiin 
puuta 85 miljoonalla eurolla, paikal-
lisille hakkuu- ja kuljetusyrityksille 

maksettiin 30 miljoonaa euroa ja 
työntekijöille maksettiin palkkoja 
14,5 miljoonaa euroa. 

Kehityskykyinen saha-
teollisuus on biotalouden 
selkäranka

Yhdessä alihankintayritysten kans-
sa työllistetään yli 600 ihmistä joka 
päivä. Työntekijät, alihankintayri-
tykset ja metsänomistajat kulutta-
vat pääosin paikallisia palveluja ja 
tuotteita ja luovat siten välillisesti 
lisää työmahdollisuuksia alueelle.

Tämän lisäksi tuloutetaan ta-
saisesti erilaisia veroja valtiolle ja 
työntekijöiden kotikunnille. Yhtei-
söveroja maksetaan suhdanteista 
riippuen vuosittain keskimäärin 
1,0 miljoona euroa, josta kunnille 
tulee noin 32 %. Aluevaikutus on 
siis huomattavasti suurempi kuin 
yhteisöverot tai yrityksen maksa-
mat kuntaosuudet.

Biotalouden uusien tuotteiden 
kehittämisessä tulee muistaa, että 
kannattava ja kehityskykyinen sa-
hateollisuus on biotalouden selkä-

ranka erityisesti nettovientitulojen 
hankkijana. 

Sahatavara on tällä hetkellä Suo-
men neljänneksi tärkein vientiar-
tikkeli ja vuonna 2013 vienti kas-
voi 15 prosenttia 1,4 miljardiin eu-
roon. Sahat käyttävät kolmanneksen 
vuosittain hakatusta raakapuusta ja 
maksavat yli 65 % metsänomistajien 
kantorahatuloista. 

Kari Miettunen, 
talousjohtaja
Pölkky Oy

Pölkky Kainuun ja Koillismaan 
aluetalouden veturina

SAAMMEKO LUVAN? 
Tilaa Metsään.fi  tai anna palvelussa 

lupa metsätietojesi katseluun 
– voit voittaa upeita palkintoja!

www.metsään.fi /saammeko-luvan

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

MITÄ METSÄLLESI 
KUULUU?

Metsään.fi  on metsänomistajien 
ja metsäalan yrittäjien kohtaus-
paikka. Löydä metsätilasi kartat, 
ilmakuvat ja luontokohteet, 
ehdotukset hakkuista ja 
hoitotöistä meno- ja tulo-
arvioineen sekä alueesi 
metsäalan yrittäjät. 

Tee metsänkäyttöilmoitus, 
sovi puukaupoista ja 
metsätyökohteista. 

Hoida ja kasvata.

Kaikki yhdessä paikassa:
 www.metsään.fi 

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

MYY
ENERGIAPUUTA!

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

  Arto Soininen 050 4350 782

www.ok-yhtiot.fi



10 Metsä-Kainuu  |  Lauantai 25.10.2014

Kotimaan puurakentamisen 
merkitys metsätaloudelle ja 
puunmyyntituloihin on suuri. 

Lähes kaikki rakentamisessa käytet-
tävä puu on kotimaista ja osa siitä 
peräisin omasta maakunnasta tai 
pitäjästä.

Puun näkymät rakentamisessa 
ovat parin vuosikymmenen ponnis-
telujen jälkeen viimeinkin lupaavat. 
Vauhtia puulle on antanut tuotetar-
jonnan parantuminen ja puun uskot-
tavuuden lisääntyminen rakennus-
materiaalina. 

Puurakentamisen ympärillä on ta-
pahtunut suuria muutoksia. Yritysten 
kiinnostus ja toimet ovat konkretisoi-
tuneet. Palo- ja rakennusmääräykset 
ovat lieventyneet ja poliittinen tuki 
lisää puun houkuttelevuutta.

Puun kilpailukyvystä ja muista-
kin eduista kertoo suurten ja pienten 

kaupunkien kiinnostus puukerrosta-
lojen rakentamista kohtaa. Lähivuo-
sien aikana puun osuuden kerrosta-
lojen rakennusmateriaalina odote-
taan nousevan 15 prosenttiin. Puun 
ympäristöystävällisyys, terveellisyys 
ja sen muut edut ovat houkutelleet 
kuntia rakentamaan kouluja ja päi-
väkoteja puusta.

Kun kaikki tahot toimivat 
puun hyväksi, syntyy tulosta

Tällä hetkellä puusta ovat innos-
tuneet yliopistot, tutkimuslaitokset 
ja kuntapäättäjät. Kun kaikki tahot 
toimivat puun hyväksi, syntyy tulosta.

Suomen Metsäsäätiö on suoma-
laisen puun puolestapuhuja. Säätiön 
tavoite on metsätalouden ja teolli-
suuden toiminnan turvaaminen sekä 
puun ja puupohjaisten tuotteiden 
käytön lisääminen. 

Metsäsäätiön uusin puuraken-
tamista edistävä rahoituskohde 
on puurakentamisen professuurin 
osarahoitus Aalto-yliopiston raken-
nustekniikan laitokselle Otaniemeen. 
Muut professuurin rahoittajat ovat 
MTK:n säätiö ja Kouvolan kaupunki. 
Lisäksi Metsäsäätiön kohdennetul-
la keräyksellä Etelä- ja Keski-Poh-
janmaalla kerätään varoja Vaasan 
yliopistolle puurakentamisen stra-
tegisen kehittämisen professuuriin. 

Liisa Mäkijärvi
toiminnanjohtaja

Puurakentaminen 
on aina kotiinpäin

Päiväkoti Vekara sijaitsee Pukkilassa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda turvallinen ja luovuuteen kan-
nustava tila. 

Kuva:  Puuinfo Oy/Johannes WileniusMetsänraivaus-
työt

ANTTI KELA

Puh. 050-549 0666

Kuljetus &
koneurakointipalvelut

toimisto@QTeam.fi
Puh. 0207 444 500 www.QTeam.fi

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho Koivisto
040 167 8961

Seppo Miettunen
040 822 5321

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Jari Nykänen
040 653 0122

Markus Viitala
0400 178 677

Pölkky Metsä Oy - Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831 - Fax  08 851 4016
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi
Loiste Sähköverkko Oy                                           www.loiste.fi

Sähköjohtojen lähimetsien hoitoa 
hyvässä yhteistyössä 
metsänomistajan kanssa.
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Kajaanin Renforsin Rannan 
teollisuusalueella on alka-
massa ainutlaatuinen han-

ke. Energiayhtiö St1:n ja SOK:n yh-
teisyritys North European Bio Tech 
Oy on tehnyt investointipäätöksen 
bioetanolitehtaan rakentamisesta 
alueelle.  Laitoksen toimittaa St1 
Biofuels Oy, joka on suunnitellut teh-
taan ja vastaa myös sen tuotannosta. 
Rakennustyöt alkavat kesällä 2015 
ja tavoitteena on aloittaa etanolituo-
tanto vuoden 2016 puolessa välissä. 

Valmistuttuaan tehdas tuottaa 
alueella syntyvästä sahanpurus-
ta liikenteen bioetanolia kaikkiaan 
noin 10 miljoonaa litraa vuodessa. 
St1:n kehittämällä teknologialla tuo-
tetusta bioetanolista valmistetaan 
flexifuel-autojen RE85-korkeaseose-
tanoli-polttoainetta, raskaan kalus-
ton RED95-dieseliä ja lisäksi sitä käy-
tetään bensiinin biokomponenttina. 

Biodieseliä  
tankkiin

Autoilun fossiilisia CO2-päästöjä 
jopa  80 % vähentävää RE85:ttä voi 
tankata myös Kainuussa: St1-auto-
maattiasemalla Sotkamontiellä Ka-
jaanissa ja Shell Kontiomäellä Pal-
tamossa.

”Maan kattava, kaikkia suomalaisia 
palveleva huoltoasemaverkostom-
me mahdollistaa uusien innovatii-
visten tuotteiden kehittämisen ja an-
taa meille hyvän pohjan alueellisten 
hankkeiden toteuttamiseen. Kajaanin 
tehdashankkeessa teemme tiiviistä 
yhteistyötä paikallisten toimijoiden, 
kuten  Kajaanin kaupungin, Pölkky 
Oy:n, Kainuun Voiman ja Kajaanin 
Veden kanssa”, kertoo St1 Biofuelsin 
toimitusjohtaja Mika Aho.  

Rakennusprojektin työllistävä vai-
kutus on noin 200 henkilötyövuotta. 
Valmistuttuaan tehdas tulee työllis-

tämään suoraan 15-20 ja välillisesti 
noin 15 henkilöä.

Fossiilisia tuotteita  
kehitetään paremmiksi

St1 panostaa myös fossiilisten 
tuotteiden energiatehokkuuden 
kehittämiseen. Markkinoille on 
hiljakkoin tuotu Premium-luokan 
polttonesteet niin kuluttajien kuin 
yritystenkin käyttöön. Kaikkiin työ-
koneisiin sopivan MPÖ2 Premium 
-moottoripolttoöljyn tehokkaat lisä-
aineet pitävät koneen puhtaampana, 
mikä vähentää päästöjä ja pidentää 
huoltoväliä. Premium-lämmitysöl-
jyihin on puolestaan lisätty energi-
an hyötysuhdetta parantavia teho-
aineita, joten ne säästävät rahaa ja 
ympäristöä.

Asta Tuominen

Sahanpurusta liikenteen polttonestettä  
St1:n kehittämällä teknologialla

Kajaaniin nousee maailman 
ensimmäinen 
Cellunolix®-etanolitehdas

Sellutehtaan entinen kuorimo Renforsin Rannassa tulee uusiokäyttöön, kun bioetanolitehdas rakennetaan sen 
alueelle.

Eduskunnan käsittelyssä ollut 
metsäpoliittisen selonteon 
aikajänne on vuoteen 2050. 

Tämä on metsästrategisia tavoitteita 
ajatellen mielenkiintoinen aikajänne.  

Puun kysynnän nousu tulee ole-
maan merkittävää lähivuosina.  Tren-
di ei pysähdy tähän; uusia kaavailuja 
investoinneista ja tuotteista vilahte-
lee julkisuudessa ja epävirallisissa 
keskusteluissa. Myös Kainuussa on 
kuultu myönteisiä uutisia mm. ST1:n 
investoinneista.

Ilman turvattua raaka-
aineen saantia ei edistytä

Metsäklusteri laajenee ja tulee myös 
uusia tapoja jalostaa puuta.  Ilman tur-
vattua raaka-aineen saantia ei kui-
tenkaan edistytä. Olemmeko tietoisia 
edessä olevasta vastuusta? Vuosittai-
nen 15 - 20 miljoonan kuutiometrin 
lisähakkuumarginaali on pian syöty 
ja jalostajat tulevat kysymään, onko 
raaka-aineen saanti turvattu? Suo-
messa hakkuumahdollisuudet ovat 
kehittyneet hyvin. Metsät kasvavat 
nopeasti ammattitaitoisen metsän-
hoidon ja metsien hakkuun ansiosta.

Metsien uudistumisesta ja 
tasaisesta ikärakenteesta 
huolehdittava

Meto on selvittänyt, mikä on met-
sien vuotuisen kasvukäyrän trendi 
vuoteen 2050. Päädyimme 150 mil-
joonan kuutiometrin vuosikasvuun 
lisääntyvine hakkuumahdollisuuksi-
neen. Tämä kasvun lisäys on hyvin 

todennäköinen, jos teemme asioita 
oikein. Siihen tarvitaan kuitenkin työ-
tä. Taimikot ja varttuvat metsät on 
hoidettava oikein, metsien uudistu-
misesta ja tasaisesta ikärakenteesta 
on huolehdittava. Tähän tarvitaan 
metsäalan asiantuntijoita, työnteki-
jöitä, koneita ja infraa. - sekä viisaita 
metsäpoliittisia linjauksia. 

Kestävän metsätalouden 
rahoitus nostettava  
oikealle tasolle

Maan nykyisellä ja tulevalla halli-
tuksella on toiminnan paikka. Hal-
lituksen on sitouduttava vuoteen 
2050 ulottuvaan metsien kasvuta-
voitteeseen ja edesautettava määräl-
listen työtavoitteiden saavuttamis-
ta. Kestävän metsätalouden rahoitus 
on nostettava oikealle tasolle, jotta 
taimikonhoito- ja nuorten metsien 
hoitotyöt tulevat tehdyksi, metsätiet 
saadaan kuntoon ja metsien terveys 
pysyy hyvänä myös ojitetuilla alueilla. 
Uskon, että metsätalouden näkymät 
kiinnostavat päättäjiä myös työlli-
syys- ja vientinäkökulmasta.

Tarvitsemme uutta tavoitteelli-
suutta metsätalouteen. Tosiasioi-
den tunnustaminen ja 150 miljoo-
nan vuotuisen kasvutavoitteen aset-
taminen olisi nyt rohkaiseva viesti 
metsäsektorille ja koko Suomelle. 

Håkan Nystrand
metsäneuvos, puheenjohtaja
METO – Metsäalan 
Asiantuntijat ry

Tavoitteellista 
metsäpolitiikkaa

 

L200 Magnum -malliston hinnat alkaen: autoveroton hinta 27 083,70 € + arvioitu 
autovero 5 906,30 € = kokonaishinta 32 990,00 € + tk. 600 € = 33 590 €. CO2-päästöt  
199 g/km, EU-yhdistetty kulutus 7,6  l/100 km. Mitsubishi-henkilöautojen takuu 5 vuot-
ta tai 150 000 kilometriä, kaksi ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Mitsubishin 
MAP-ajoturvapalvelu 3 vuodeksi veloituksetta. Kuvan auto erikoisvarustein.

ERIKOISETU L200 MALLIIN! Edun arvo  
n. 3.200€Webasto, vetokoukku ja lavakaukalo 

asennettuna veloituksetta! Etu rajattuun erään autoja.

Markku-Veli Tiikkaja
Puh. 0400 379 966
Syväojankatu 5, KAJAANI
Ma-pe 8-17, la 10-14.
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Metsästysleskeksi kotiin? Ei 
kiitos. Metsästäjän tyttäre-
nä, toisen veljenä ja kolman-

nen vaimona minulla oli vain yksi 
vaihtoehto.

Kolmen viikon kuluttua päätök-
sestä taskussani oli metsästyskortti 
ja aseenhankkimislupa vireillä. Tär-
kein haave oli toteuttamatta. Oma 
metsästyskaveri.

Beagle 
Koirarodun valinta oli itsestään 

selvyys. Koirani tulee olla riittävän 
omapäinen, vaativa ja riistaviettinen, 
mutta josta löytyy sosiaalisuutta ja 
kykyä muuhun harrastustoimintaan. 
Beagle.

Joku sanoi kerran viisaasti: jos ha-
luat koiran, jota kouluttaaksesi sinun 
täytyy olla ovelampi kuin koira itse, 
osta beagle. Hän oli oikeassa.

Lähtiessäni Ruskan kanssa ensim-

mäiselle pitkälle metsäreissulle, va-
rauduin siihen, että kannan pentua 
rinkassa. Suuntasimme metsän kes-
kelle, autoteiden ulottumattomissa 
sijaitsevalle mökille. Kuinka vääräs-
sä olinkaan. Pentu, joka hädintuskin 
ylettyi mättäiden yläpuolelle, talsi 
kilometrin matkan korvat tuulessa 
lepattaen.

Perillä se oli kuin kotonaan. Valtasi 
ensimmäiseksi sängyn.

Jos olen tässä oikein hiljaa, 
minua ei ehkä huomata

Kotona Ruska ei nuku sängyssä 
vaan omassa kopassaan lattialla. Tai 
ainakin luulin niin. Hiljattain yllätin 
sen jalkopäästä, missä se makasi ke-
rällä. Huomattuaan tulleensa ylläte-
tyksi se katsoa tapitti ohitseni ilmeel-
lä, josta saattoi lukea sen ajatukset: 
”Jos olen tässä oikein hiljaa, minua 
ei ehkä huomata.”

Metsäreissut Ruskan kanssa ovat 
nautinnollisia. Ensimmäinen jänis-
kin on bongattu. Ei sillä, että kumpi-
kaan meistä olisi siihen mitenkään 
reagoinut.

Tunne on voimakas
Ruska ei saa metsässä olemisesta 

tarpeekseen, vaaramaisemat kiehto-
vat. Kuten minuakin, korpien kas-

vattia.
Tunne on voimakas. Tästä pennus-

ta tulee vielä jotakin. Jos ei muille, 
niin minulle. Yhteiselle jutullemme, 
uusille elämyksille.

Tämä kaikki  
on sen arvoista

Naisena metsällä? Ehdottomasti. 
Arvostelua miesten keskuudessa? 

Varmasti. Mutta tiedättekö naiset: 
tämä kaikki on sen arvoista. Jos olet 
kiinnostunut metsästyksestä harras-
tuksena, anna palaa. Vielä kun saat 
rinnallesi hyvän koiran, joka nukah-
taa viereesi painaen päänsä vasten 
olkapäätäsi, tiedät, mistä on kyse.

 Marika Sutinen, Puolanka

Tiedättekö 
naiset: tämä 
kaikki on sen 
arvoista.
Metsästyspakina.

Ruska ei saa metsässä olemisesta tarpeekseen. Tunne on voimakas. Tästä pennusta tulee vielä jotakin. Jos ei 
muille, niin minulle. Yhteiselle jutullemme, uusille elämyksille. Kuva Marika Sutinen

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN 
APURAHAT  VUODELLE 2015

   
Metsämiesten Säätiö myöntää vuonna 2015 apurahoja 
1,4 miljoonaa euroa rahoitusstrategiansa mukaisiin 
kohteisiin, joita ovat:

• tutkimus,
• koulutus,
• hyvinvointi,
• viestintä ja
• metsäkulttuuri.

Tarkemmat tiedot apurahojen tämänvuotisesta 
suuntaamisesta sekä hakuohjeet saa osoitteesta 
www.mmsaatio.fi > Apurahan hakeminen. Siellä on 
myös linkki apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä 
Kasööriin, jota kautta apurahat haetaan 1.12.2014-
31.1.2015. 

Apurahoja myönnetään yksittäisille henkilöille, yhtei-
söille ja työryhmille hankkeisiin, jotka voivat olla myös 
monivuotisia. Apuraha myönnetään kuitenkin aina 
vuodeksi kerrallaan hankkeen edistymisen mukaan. 
Siksi usean vuoden hankkeissa apuraha on haettava aina 
vuosittain uudelleen. 

Apurahojen myöntämisestä päätetään maaliskuussa. 
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse 
viimeistään huhtikuussa, jolloin myös ensimmäiset 
sopimusten mukaiset vuoden 2015 apurahat maksetaan.

  
Heinisuontie 10, 87250 Kajaani, 

PUH. 020 762 44 
Palvelemme ark. 8.30–17, la 10–14, su 11–14

WWW.PORHO.FI

PÖRHÖN AUTOLIIKE OY

020-alkuiseen numeroon soittaminen maksaa: Lankapuhe-
limista 0,0828/puhelu +0,07/min., matkapuhelinliittymistä 

0,0828/puhelu+0,17/min.

TARJOAMME 
PULLAKAHVIT

TERVETULOA!

TERVETULOA 
KOEAJAMAAN 

PEUGEOT-UUTUUDET
LA–SU 25.-26.10. 

LA 10-14
SU 11-14
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Airi Husso kertoo opiskelustaan 
Kainuun ammattiopistossa 
ja hymyilee. Metsäopintojen 

aloittamispäätös syntyi kaksi vuotta 
sitten. Nähtyään Kainuun ammatti-
opiston ilmoituksen valinta oli sel-
vä. Muutaman kuukauden kuluttua 
alkavaan metsäalan perustutkinto-
koulutukseen laitettaisiin hakemus 
vetämään. Paltamolainen Husso on 
entinen maanviljelijä, joka on ryh-
tynyt hoitamaan hänen ja aviopuo-
lisonsa yhteisiä metsiä. Metsänhoito 
on kiinnostanut jo nuoresta pitäen. 
Istuttaminen ja raivaaminen ovat 
tulleet tutuiksi. Vanhempien met-
sät siirtyivät Hussoille sukupolven-
vaihdoksessa.

Koulutuksesta saa tietoa, 
taitoa ja näkemystä

Airi Husso hakeutui koulutukseen 
saadakseen tietoa, taitoa ja näkemyk-
siä omien metsien hoitoon. Tavoit-
teena on osata arvioida puuston 
hoitotarpeet ja vertailla erilaisia 

metsänkäsittelyvaihtoehtoja. Uusi 
metsälakikin on tullut tutuksi kou-
lutuksen myötä. Metsäkoulutuksessa 
on opetettu raivaus-ja moottorisahan 
käyttöä ja huoltoa. Oppia on saatu 
myös metsänuudistamisesta, puus-
ton arvioinnista ja metsäkoneiden 
käytöstä. Opiskelu ei ole ryppyotsais-
ta puurtamista. Huumoria löytyy ja 
opiskelukaverit kannustavat toisiaan. 
Opiskelemassa on nuorista aikuisista 
jo eläkeikään ehtineisiin, miehiä ja 
naisia, erilaisissa ammateissa toimi-
via. Suurin osa kouluttautuu oman 
työnsä ohessa. Jokunen on vaihta-
massa ammattia metsäpuolelle tai 
ainakin osittain aloittamassa met-
sätalouteen liittyvää toimintaa. On 
mukavaa tulla lähiopetuspäiville ja 
vaihtaa kuulumisia. 

’Jatkokoulutusta olen vähän aja-
tellut, mutta eläkeikä häämöttää. 
Vaikka, eihän eläkeikä tarkoita sitä, 
että jättäisi työelämän, jos voimia 
ja halua työntekoon riittää’, pohtii 
tulevaisuutta Airi Husso.

Seuraava kurssi alkaa  
tammikuussa 2015

Kainuun ammattiopisto järjes-
tää metsäalan perustutkintoon poh-
jautuvaa metsäkoulutusta. Koulu-
tuspaketti on kaksivuotinen. Uusi 
kurssi alkaa 8.1.2015. Aikuiskou-
lutus on monimuotokoulutusta, 
jossa valtaosa teoriaopinnoista 
opiskellaan verkon kautta kotona 
omalla tietokoneella. Tarvittaessa 
opetusnauhoitteet voi katsoa vaik-
kapa viikonloppuisin. Käytännön 
opiskelu järjestetään maastopäi-
villä ja työssäoppimisjaksolla, jo-
ko omalla työnantajalla tai oman 
tilan metsissä. Opintojen tavoitteena 
on, että opiskelija oppii tekemään 
metsänhoitotöitä, puunkorjuuseen 
liittyviä asioita ja metsätalouden 
suunnittelua. Haku opintoihin on 
meneillään ja päättyy 15.12.2014. 
Lisätietoja www.kao.fi.

Hannele Karhu

Opiskelu ei ole 
ryppyotsaista 
puurtamista

Paltamolainen Airi Husso hakeutui koulutukseen saadakseen tietoa, taitoa ja näkemyksiä omien metsien hoi-
toon. Metsänhoito on kiinnostanut jo nuoresta pitäen. Opiskelu ei ole ryppyotsaista puurtamista.

Myynti  puh. 050 314 1270 Esa Moilanen
Huolto  puh. 050 314 1265 Jarmo Lohtaja
Huolto  puh. 050 314 1266 Jarmo Kaartinen

Varaosat puh. 040 579 7437 Markku Heikura
Laskutus, rekontra, varustemyynti 
 puh. 040 750 4326 Minna Leinonen

Veistäjänkatu 1, 87400 KajaaniAvoinna ma-pe 9-17

DOLMAR PS-350SC 
YLEISSAHA 
• kevyellä ja kestävällä 
  mangesiumrungolla
• luotettava moottorisaha 
  kevytkäynnistyksellä 
• 1,7kw
• 35cc
• 4,9 kg

HUIPPU-

TARJOUS

RAIVAUS-
SAHANVALJAAT 
DOLMAR PRO 
• lannevyöllä  

69,-
PELTOR 
KYPÄRÄ-
PAKETTI
• radiolla

0 579 7437 Markku Heikura0 579 7437 Markku Heikura

 radiollaradiolla

119,-

TAR

299,-
EIA RAIVAUS-
SAHANTERÄT
• esim 20x200

Esa MoilanenEsa Moilanen V

T15,- MP 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

 WWW.KAINUUNMETSATOIMISTOT.NET

Metsäsuunnitelmat vielä tänä syksynä, ota yhteyttä!

Metsäalan ammattilainen tukenasi 
metsäomaisuutesi hoidossa 
– kokonaisvaltaiset hoitosopimukset meiltä.

Metsäsi arvoa kasvattavat:
• kunnostusojitus 
• metsätien rakentaminen ja perusparannus 
• lannoitus
• puukauppa

Metsävarallisuuden asiantuntija

Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai katso lisätietoja 
osoitteesta op.fi/metsa. 

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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Metsä Groupin uuden suku-
polven biotuotetehtaan ra-
kentamiseen Äänekoskelle 

valmistaudutaan monella rintamalla. 

Tehtaan tekninen ja biotuotekonsep-
tin suunnittelu ovat täydessä vauh-
dissa. Päätös biotuotetehtaan raken-
tamisesta tehdään ensi keväänä.

Tehdas suunnitellaan rakennetta-
van Metsä Groupiin kuuluvan Metsä 
Fibren nykyisen sellutehtaan alueel-
le. Jo 1980-luvulla käytöstä poistetun 

vanhan tehtaan purkutyöt aloitettiin 
9. lokakuuta, jotta biotuotetehtaalle 
saadaan tilaa. Nykyinen selluntuo-
tanto jatkuu uuden tehtaan käyn-
nistymiseen saakka. 

Biotuotetehtaan ympäristölu-
pahakemus jätettiin syyskuussa, 
ja ympäristövaikutusten arviointi-
menettely etenee samanaikaisesti 
lupaprosessin rinnalla. Tavoitteena 
on ollut aktivoida eri sidosryhmiä 
avoimeen keskusteluun hankkeen 
vaikutuksista, ja esimerkiksi julki-
sia yleisötilaisuuksia on järjestetty 
useita. Suunniteltu tehdas alittaa ny-
kyisen sellutehtaan ympäristöluvan 
päästörajat. 

Toteutuessaan noin miljardi euroa 
maksava biotuotetehdas olisi met-
säteollisuuden historian suurin in-
vestointi Suomessa. Jos rakentamis-
päätös ensi keväänä tehdään, tehdas 
pyritään saamaan käyttöön vuonna 
2017. Uusi tehdas vaikuttaisi koko 
maan puuvirtoihin, sillä  se lisäisi 
kuitupuun käyttöä yli neljällä mil-
joonalla kuutiometrillä eli noin 10 
prosentilla vuodessa nykytilantee-
seen verrattuna. Lisäyksestä valtaosa 
olisi havukuitua. 

Biotuotetehtaan ytimenä toimivan 
sellutehtaan kapasiteetti olisi 1,3 mil-
joonaa tonnia vuodessa – Äänekos-
ken nykyisen tehtaan kapasiteetti on 
530 000 tonnia. Uusia työpaikkoja 

on arvioitu syntyvän 1 500 erityi-
sesti puunhankintaan, korjuuseen 
ja kuljetukseen, ja rakennusvaiheen 
työllistävä vaikutus olisi yli 6 000 
henkilötyövuotta.

Biotuotetehtaan tuoteportfoli-
on ydin muodostuu sellutehtaan 
valmistamista tuotteista, joita ovat 
korkealaatuiset sellut, biokemikaa-
lit kuten mäntyöljy ja tärpätti sekä 
bioenergiatuotteet kuten biosähkö, 
prosessihöyry, kaukolämpö ja puu-
polttoaine. 

Tuotannon sivuvirroista on tar-
koitus valmistaa korkean jalostus-
arvon uusia biotuotteita mahdollis-
ten kumppaneiden kanssa. Mukaan 
houkutellaan kaikenkokoisia yrityk-
siä, ja hanke on herättänyt kiinnos-
tusta myös ulkomailla. Suunnittelu-
projektissa arvioidaan parhaillaan, 
mitä uusia biotuotteita sivuvirroista 
valmistettaisiin ja milloin niiden val-
mistus alkaisi. Vaikka uusien tuottei-
den valmistamiselle varataan tilaa jo 
suunnittelu- ja rakentamisvaihees-
sa, biotuotekonseptin ei tarvitse olla 
valmis vielä silloin, kun sellunval-
mistus alkaa.

Sirkku Vanhatalo
toimituspäällikkö
Metsä Group

Metsä Groupin biotuotetehdashanke 
etenee suunnitellusti

Metsähallitus rajoittaa suurten 
metsäpalstojen myyntiä

Taaleritehdas ja Loiste Ener-
gia Oy rakentavat yhdessä 64 
tuulivoimalaa. Metsähallituk-

sen kehittämät hankkeet sijaitsevat 
Pudasjärvellä, Hyrynsalmella ja Suo-
mussalmella. Investointien kokonais-
arvo on n. 350 miljoonaa euroa

Taaleritehdas ja energiayhtiö Lois-
te Energia Oy rakentavat yhdessä 
tuulivoimaa Pudasjärvelle, Hyryn-
salmelle ja Suomussalmelle. Hank-
keet on 26.9.2014 tehdyllä kaupalla 
myynyt Taaleritehtaan Tuulitehdas 
II Ky:n ja Loiste Energia Oy:n muo-
dostamalle yhteisyritykselle Metsä-
hallitus Laatumaa. Kauppasopimuk-
seen kuuluu Pudasjärvellä sijaitseva 
Tolpanvaaran tuulivoimahanke sekä 
Hyrynsalmen ja Suomussalmen ra-
jalla oleva Kivivaaran-Peuravaaran 
tuulivoimahanke. 

Yhteensä alueille suunnitellaan 

64:ää tuulivoimalaa, joiden sähkön-
tuotannon teho on yhteensä 166 MW. 
Vuotuinen sähköenergian tuotanto 
on noin 595 GWh, joka vastaa noin 
30 000 omakotitalon tai 170 000 
kerrostaloasunnon vuotuista säh-
könkulutusta. Kivivaara-Peuravaaran 
hankealueelle suunnitellaan 42 voi-
malaa ja Tolpanvaaraan 22 voimalaa. 
Hankkeiden arvioidaan työllistävän 
elinkaarensa aikana yli 2200 henki-
lötyövuotta. 

Taaleritehtaalla on parhaillaan ra-
kenteilla Iihin 27 tuulivoimalan puis-
to, joka on lukumääräisesti Suomen 
suurin. Pelkästään rakennustyömaal-
la on kirjoilla ollut yhteensä noin 150 
henkilöä. Taaleritehtaan tavoittee-
na on tukea paikallista työllisyyttä 
ja hankepaikkakunnilla tullaan jär-
jestämään tilaisuudet paikallisille 
yrittäjille.

Maa- ja metsätalousminis-
teriön kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteel-

la Metsähallitus rajoittaa myytä-
vien metsäpalstojen koon alle 100 
hehtaarin kappaleisiin. Näin välte-
tään Metsähallitukselle tarkoituk-
senmukaisten tilojen myyntiä. Jo 

päätetyt kaupat toteutetaan suun-
nitellusti. 

Jatkossa yli 100 hehtaarin kohteita 
voidaan myydä erityisin perustein, 
esimerkiksi Metsähallituksen toi-
mintaan huonosti sopivia irrallisia 
palstoja tai muuhun liiketoiminnan 
tarpeisiin. 

Metsähallitus myi mittavat 
tuulivoimahankkeet Taaleritehtaalle 
ja kainuulaiselle Loiste Energialle

METSASAATIO.FI

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

RKL Reposen Vierumäelle rakentama Suomen ensimmäinen 
viisikerroksinen puukerrostalo sai Metsäsäätiön rahoittaman 
Puupalkinnon vuonna 2012. Rakennuksessa on käytetty 
paikallista puuta kattavasti ja konstailemattomasti.

Metsäsäätiömaksu puhuu koko metsäalan
tulevaisuuden puolesta.

SUOMALAISESTA PUUSTA 
RAKENNETAAN HYVIÄ 
KERROSTALOJA. NOSTETAAN 
PUUNKÄYTTÖ UUSIIN 
KORKEUKSIIN.”

”

MIKA AIRAKSELA
Puukerrostalorakentamisen uranuurtaja,
Toimitusjohtaja RKL Reponen Oy
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Ilmaisia lounaita ei ole, niin kuin 
sanonta kuuluu, mutta sijoitus-
markkinoilla rahoitusteorioiden 

mukaan hajautus eri omaisuusluok-
kiin sen tarjoaa. Laajalla hajautuk-
sella voit saada parasta mahdollista 
riskikorjattua tuottoa, joka on tasa-
puolinen mittari siitä kuinka hyvin 
sijoitukset ovat onnistuneet. 

Sijoitusrahastojen tyypillisiä sijoi-
tuskohteita ovat aikaisemmin olleet 
osakkeet ja korkosijoitukset. Kiinteis-
tö- ja metsäsijoitukset on tavallisesti 
tehty suorina sijoituksina, jolloin ne 
ovat vaatineet suurta alkupääomaa 
ja kattavan hajautuksen saaminen 
on ollut vaikeaa, jopa mahdotonta. 

Viimeisten vuosien aikana markki-
noille on alkanut tulla myös kiinteis-
tö- ja metsärahastoja, joilla sijoittaja 
saa laajan hajautuksen pienehköllä 
alkupääomalla.

Mitä etuja sijoittajana saat, jos 
sijoitat varasi kiinteistöihin ja met-
sään rahastojen kautta? Suoriin sijoi-
tuksiin verrattuna suurimmat edut 
saat ammattimaisesta omaisuuden-
hoidosta, kattavasta hajautuksesta, 
suuren ostajan tukkualennuksista 
sekä ennen kaikkea helppoudesta. 
Esimerkiksi OP-Vuokratuotto-rahas-
ton salkunhoitotiimi koostuu seit-
semästä kiinteistöalan ammattilai-
sesta, joilla on kymmenien vuosien 

kokemus kiinteistösijoittamisesta. 
OP-Vuokratuottoa merkinneet omis-
tavat pelkästään vuokra-asuntoja täl-
lä hetkellä yli 1200 kappaletta. Ra-
hasto ostaa pääasiassa kokonaisia 
kerrostaloja ja muita suuria kiinteis-
tökokonaisuuksia, jolloin ostohinta 
on huomattavasti edullisempi kuin 
yksittäin ostettuna.

Samat edut kuin kiinteistörahas-
toissa tulevat myös metsään sijoit-
tavissa rahastoissa. Ammattimaisen 
metsähoidon ansiosta metsän tuotto 
paranee merkittävästi. Metsäomai-
suuden saa hajautettua vaivattomasti 
ympäri Suomen ja suurissa satojen, 
jopa tuhansien hehtaarien metsäkau-

poissa hehtaarihinta on alhaisempi 
kuin yksittäisten pienien metsäpals-
tojen hehtaarihinta olisi. Rahaston 
omistajalle tulovirta on myös pal-
jon tasaisempaa, koska isossa met-
säomaisuudessa on hakkuukypsää 
puuta kokoajan saatavilla. 

Tervetuloa kuulemaan lisää kiin-
teistö- ja metsärahastoista Osuus-
pankkeihin.

Rahastoterveisin,
Olli Kokkonen 
sijoitusjohtaja
OP-Private Kainuu

Vaivaton tie kiinteistösijoittajaksi tai 
vaikkapa metsän omistajaksi

Toimitus:  Tuomo Mikkonen,  Hannele Karhu, 
Ringa Tuikka,  Hannu Heikkinen

Taitto:  Kainuun Sanomat, Leila Huusko
Painosmäärä: 22.000 kpl

Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani 2014

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/fi

Tavoitat yhteyshenkilösi numerosta: 
0204 16 121

Älä päästä tuottoa hiipumaan.
TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ.

AVULLAMME MÄNNYTKIN
TUOTTAVAT TUOHTA

Oletko kiinnostunut 
lisäämään metsä 
omaisuuttasi? Katso 
www.bonvesta.fi

UPM METSÄ

p. 09 8860 2102
www.storaensometsa.fi

Luvassa hyvää 
puukauppasäätä
 

Otathan yhteyttä, niin selvitetään yhdessä
metsäsi hakkuutarpeet. Tähtitilillämme saat
puukaupparahoille reilun 4,5 % koron.
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Paakissa ja Tuulimäessä on 
aloitettu hanke, jossa pois-
tetaan ennakkoon johtoka-

tujen ulkopuolella kasvavia puita, 
jotka voisivat taipua lumen painosta 
sähköjohtojen päälle ja aiheuttaa 
sähkökatkon. Aikaisemmin verkko-
yhtiö on voinut kaataa puun vasta 
sitten, kun se on ollut linjassa kiinni 
tai tulossa linjaan, kunnossapito-
asiantuntija Eetu Niskanen Loiste 
Sähköverkosta sanoo.

- Tämä hanke on ensimmäinen 
Loisteen verkkoalueella ja siinä on 
mukana 40 kilometriä pitkä johto-
osuus. Valitsimme paikaksi tyypil-
lisen kainuulaisen vaaramaiseman, 
jossa on esiintynyt runsaasti lumi-
kuormasta johtuvia sähkönjakelun 
keskeytyksiä vuosien varrella, alue-
päällikkö Markku Tervo kertoo.

- Keskijännitejohdoilla johtokatu 
raivataan yleensä 10 metrin leveydel-
tä, mikä ei kuitenkaan riitä alueilla, 
joissa puihin kertyy lumikuormaa, 
Tervo selostaa.

- Johtokatua ei sinänsä levennetä, 
vaan reunametsät johtokadun ulko-
puolella käsitellään. Johtokatua le-
vennetään 10 metriin siinä tapauk-
sessa, että se on päässyt kapenemaan 
vuosien varrella.

Metsänomistajat lähteneet 
mukaan hankkeeseen 

Loisteen yhteistyökumppaneina 
toimivat Metsänhoitoyhdistys Sot-
kamo ja Metsäkeskus. Lisäksi hank-
keeseen on saatu mukaan yli 100 
maanomistajaa.

- Metsänomistajat ovat lähteneet 
hyvin mukaan hankkeeseen. Puun 
myynnistä metsänomistajat saavat 
hankintahinnan, koska Loiste Säh-
köverkko Oy maksaa puun korjuusta 
aiheutuvat kustannukset, toiminnan-
johtaja Jarmo Huttunen MHY Sot-
kamosta kertoo. Hankealueella on 
useita pieniä hakkuualueita, joten 
omistajat hyötyvät yhteismyynnistä.

- Loiste ostaa korjuutyöt metsän-
hoitoyhdistykseltä, jonka yrittä-
jä Metsäurakointi Piirainen Oy on 
valjastanut yhden motoketjun teh-
tävää varten.

Metsäkeskus antaa puustotietoja 
kaukokartoituksen kautta, Huttunen 
selostaa. Kaukokartoituksella saa-
duista tiedoista selviää linjan var-
ressa olevien puiden pituus ja tiheys. 
Kun näihin tietoihin kytketään vielä 
ilmakuvat, saadaan tietoa lumi- ja 
myrskytuhojen todennäköisyydestä. 
Koivu on kaikkein hankalin lumitu-
hojen aiheuttaja. Saatujen tietojen 

pohjalta voidaan nähdä, millä sähkö-
johdolla vierimetsät kannattaa hoitaa 
kiireellä, Huttunen jatkaa.

-  Hanke on tärkeä ja sillä on yhteis-
kunnallista merkitystä sähköntoimi-
tuksen varmistamisessa. Tietynlai-
nen metsänomistajien ja sähköyh-
tiöiden välinen vastakkainasettelu 
(mm. eri korvauksista) pitää unoh-
taa ja viedä yhteiseksi hyväksi koitu-
vaa asiaa eteenpäin. Olemmehan me 
kaikki metsänomistajat ja erityisesti 
nykyiset suuret maatilat kovasti riip-
puvaisia varmasta sähkönsaannista, 
Huttunen toteaa.

Säävarma  
sähköverkko

Reilu vuosi sitten voimaan tullut 
uusi sähkömarkkinalaki kiristää 
verkkoyhtiön velvollisuutta päästä 
irti pitkistä sähkökatkoista. Laki ei 
kuitenkaan edellytä maakaapeleiden 
vetämistä joka vaaralle, vaan sähkön-
jakelun toimitusvarmuutta voidaan 
parantaa myös muilla tavoin. Uusi la-
ki nosti myös yli 12 tunnin sähkökat-
koista maksettavia vakiokorvauksia.

Reija Huttunen
markkinointi, Loiste Energia Oy

Sähkölinjojen vierimetsiä 
hoidetaan Sotkamossa

Johtokadut raivataan 6-8 vuoden välein.

Metsäalan yhteinen, 9-luok-
kalaisille suunnattu, Mah-
dollisuuksien metsä -kou-

lukampanja toteutettiin syys - loka-
kuun vaihteessa. Valtakunnallisen 
kampanjan tavoitteena oli kertoa 
nuorille metsäalasta, ja innostaa 
heitä alan opintoihin. Eri metsätoi-
mijoiden edustajat, metsälähetti-
läät, kertoivat kouluvierailuilla alan 
työmahdollisuuksista ja esittelivät 
metsäteollisuuden tuotteita. Vii-
me syksynä ensimmäisen kerran 
toteutettu kampanja sai kouluis-
sa suuren suosion, ja tänä vuonna 
metsälähettiläät jalkautuivat yli 
330 kouluun.  

Investoinnit ja eläköityminen 
lisäävät työvoiman tarvetta 
metsäalalla

Metsäteollisuus on monen maa-
kunnan keskeinen elinkeino. Metsä-
teollisuus työllistää Suomessa noin 
44 000 henkilöä ja koko metsäala 
noin 160 000 henkilöä.” Oppilaat ja 
opettajat eivät tunne alamme am-
mattien ja työmahdollisuuksien 
kirjoa”, kertoo Metsäteollisuus ry:n 
viestintäjohtaja Anne Pirilä. ”He ovat 
olleet yllättyneitä myös metsäteolli-
suuden innovaatioista, kansantalo-
udellisesta merkityksestä sekä alan 
keskeisestä asemasta biotaloudessa”, 
Pirilä jatkaa.

Metsäteollisuuden investointi-
suunnitelmat lisäävät toteutues-
saan puun käyttöä jopa 10 miljoonaa 

m3:ä vuodessa. Iso osa investoin-
tien tuomista työpaikoista syntyy 
puun korjuuseen ja kuljetukseen. 
Työntekijöiden tarvetta lisää myös 
alan työvoiman ikääntyminen, sil-
lä kolmannes eläköityy 10 vuoden 
sisällä. Tulevaisuuden tekijöitä siis 
tarvitaan alalle. 

Lasten ja nuorten  
metsätietämyksen  
edistäminen tärkeää

Stora Ensossa metsäasiantunti-
jana työskentelevä Hannu Heikki-
nen kävi kouluvierailulla Kajaanin 
keskuskoululla. Kuuntelemassa oli 
80 yhdeksäsluokkalaista. ”Kysyin 
aluksi oppilailta moniko on mietti-
nyt metsäalaa vaihtoehtona, 80 op-
pilaan joukosta vain 3 kättä nousi 
pystyyn. Eli kyllä nyt ollaan todella-
kin oikealla asialla liikkeellä! Puusta 
tehty kangas, sellofaani ja kompo-
siittituotteet kiinnostivat nuoria.” 
kertoo Heikkinen tunnelmia kou-
lukäynniltä.  

Mahdollisuuksien metsä- kou-
lukampanja on vain yksi osa las-
ten ja nuorten metsätietämyksen 
edistämiseksi tehtävää työtä. Met-
sätoimijat järjestävät säännöllises-
ti metsäpäivä ja tehdasretkiä eri-
ikäisille peruskoululaisille. Vuonna 
2013 metsätoimijoiden järjestämiin 
metsäpäiviin osallistui peräti 10 000 
koululaista. 

Ringa Tuikka

Metsälähettiläät 
jalkautuivat 330 
kouluun

Hannu Heikkinen kertoo kuinka hienoa on työskennellä metsäalalla

puh. 017 83021
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