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Metsäpalvelut	murroksessa
Metsätalouden rakentei-

ta ravistellaan ja metsäpal-
velujen tuottamisessa on 
käynnissä erittäin mittava 
muutos. Se koskee niin pal-
veluja tuottavia organisaa-
tioita kuin itse palvelujakin. 
Mitä uutta tämä tarjoaa ti-
lanteessa, jossa metsäte-
ollisuus näyttää vetäytyvän 
syrjäisiltä alueilta ja tuotan-
to keskittyy Etelä- ja Keski-
Suomeen? 

Suomen	metsäkeskus	–	
julkisia	palveluja	ja	
	metsäpalveluja

Alueelliset metsäkes-
kukset fuusioituivat vuo-
den alussa Suomen met-
säkeskukseksi, joka jakau-
tuu kahteen toiminnallisesti 
eriytettyyn yksikköön, julki-
siin palveluihin ja metsä-
palveluihin. Julkisissa pal-
veluissa edistetään metsä-
taloutta ja metsiin perustu-
via elinkeinoja, kerätään ja 
ylläpidetään metsävaratie-
toja sekä valvotaan met-
sälakeja. Maa on jaettu 13 
alueyksikköön, joista yksi 
on Kainuussa. 

Tuotteita ja palveluja uu-
distetaan asiakkaille hel-
pommin saavutettaviksi. 

Merkittävin kehittämishan-
ke on vuoden lopussa met-
sänomistajille avattava säh-
köinen Metsään.fi-palvelu, 
jossa metsänomistaja voi 
selata omia metsiään kos-
kevia tietoja, asioida metsä-
keskukseen ja välittää työ-
kohteita palvelujen tuottajil-
le. Metsänomistaja päättää 
itse tietojensa käytöstä ja 
voi antaa käyttöoikeuden 
haluamilleen palvelujen 
tuottajille.

Suomen metsäkeskuk-
sen metsäpalveluyksikkö 
laatii metsäsuunnitelmia, 
hoitaa suometsiä, tarjoaa 
metsä- ja yksityisteiden ra-
kentamis- ja kunnossapi-
topalveluja ja myös muita 
metsänhoidon palveluja. 
Palveluvalikoimaa laajen-
netaan vähitellen ja tavoit-
teena on muiden toimijoi-
den tapaan palvella met-
sänomistajia kokonaisval-
taisesti.

Metsänhoito-	
yhdistykset	suurten	
muutosten	edessä

Maa- ja metsätalousmi-
nisteri Jari Koskinen linja-
si toukokuun lopussa pe-
riaatteet, joilla metsänhoi-

toyhdistyslakia on tarkoitus 
uudistaa. Metsänhoitomak-
susta luovutaan ja tilalle 
tulee kuten yhdistyksissä 
yleensäkin jäsenmaksu. 
Metsänomistaja ei ole enää 
sidoksissa metsän sijain-
tikunnan metsänhoitoyh-
distykseen vaan voi liittyä 
haluamaansa. Metsänhoi-
tomaksun poistaminen an-
taa metsänhoitoyhdistyk-
sille nykyistä laajemmat 
vapaudet puukauppaan ja 
mahdollistaa myös puun-
hankinnan omaan lukuun. 
Laki kuitenkin säilyy ja siinä 
määritellään lähinnä met-
sänhoitoyhdistysten metsä-
poliittiset tavoitteet.

Esitys uudistaa metsän-
hoitoyhdistysten rakenteet 
perusteellisesti. Metsän-
hoitoyhdistykset tulevat 
panostamaan kustannuste-
hokkaisiin, asiakkaille lisä-
arvoa tuottaviin palveluihin. 
Aktiiviselle metsänhoitoyh-
distykselle tämä muutos on 
mahdollisuus ja avaa tien 
myös uusiin palveluihin.

Metsänomistajista		
kilpaillaan

Edellä kuvattujen uudis-

tusten tavoitteena on avata 
metsäpalvelumarkkinoita. 
Yksityisten palveluja tuotta-
vien yritysten asema para-
nee, kun lakisääteisten or-
ganisaatioiden, metsäkes-
kuksen ja metsänhoitoyh-
distysten, tehtävät ja asema 
arvioidaan uudelleen. 

Tilanne muuttuu myös 
metsänomistajien kannalta. 
Asiakkaista kilpaillaan, tar-
ve panostaa asiakkuuteen 
kasvaa ja tarjolla on koko-
naisvaltaista palvelua ja eri-
laisia palvelupaketteja. Met-
sää voi omistaa ja hoitaa 
vaivattomasti kuten muuta-
kin omaisuutta. Markkina-
ehtoisuus voi johtaa myös 
siihen, etteivät kaikki koh-
teet ole kiinnostavia. Kun 
aiemmin palveluja tarjottiin 
kattavasti, voi syrjäisten ja 
heikkojen kulkuyhteyksien 
varassa olevien kohteiden 
kiinnostavuus olla jatkossa 
heikko.

Yrittäjyydelle		
on	tilausta

Metsäpalvelumarkkinoi-
den avaaminen luo tilaa 
yrittäjyydelle. Perinteisten 

metsänhoidon palvelu-
jen rinnalle tarvitaan uutta 
metsiin perustuvia yritystoi-
mintaa. Kainuun tuorees-
sa metsäohjelmassa on 
laaja-alaisesti pohdittu uu-
sia mahdollisuuksia hank-
kia toimeentuloa metsästä. 
Metsä uusiutuvana luon-
nonvarana on ehtymätön ja 
vajaasti hyödynnetty. Tar-
vitaan ennakkoluulottomia 
kehittämishankkeita, luovia 
ihmisiä ja riskinottoa, jotta 
metsien tarjoamat mahdol-
lisuudet saadaan jalostet-
tua monipuoliseksi hyvin-
voinniksi.

Jorma	Tolonen
hallintojohtaja
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Metsäpalvelut Kainuun alueella

Maaseutukunnissa ja Kainuussa kuntalasille tar-
jottavat palvelut ovat yleensä vähentyneet. Poik-
keuksellisesti metsäpalveluyrityksissä tarjonta mo-
nipuolistuu ja lisääntyy. Kainuun metsätoimistojen 
jäsenyrityksiä ovat Kajaanin Metsäpalvelu Kajaanis-
sa, Metsäpalvelu Karhu Puolangalla ja Metsäkontio 
Kuhmossa ja Sotkamossa.  Metsätoimistot palvele-
vat metsänomistajia koko Kainuun alueella. 

Metsäala uudistuu

Metsälakiuudistukset tuovat palvelumarkkinoille ai-
domman kilpailutilanteen ja antavat enemmän vaihto-
ehtoja metsien käsittelyyn. Laki metsävaratiedoista tuli 
voimaan vuoden alusta. Tietoa on kerätty menneinä 
vuosina valtion varoin ja uuden lain myötä tieto on kai-
kille toimijoille julkista, ellei metsänomistaja sitä erik-
seen kiellä. Pölyttyneet metsäsuunnitelmat piirongin 
laatikossa ovat pian historiaa. Julkiset metsävaratiedot 
helpottavat osaltaan tilakohtaista metsäsuunnittelua ja 
säästävät näin metsänomistajan aikaa ja rahaa. 

Tiepalvelut

Kunnossa olevat yksityistiet palvelevat käyttötar-
koitustaan ja parantavat metsäpalstan tai asuinkiin-
teistön arvoa. Yksityiset metsätoimistot tarjoavat 
myös tiepalveluja, joita kannattaa kysyä lähimmäs-
tä metsätoimistosta. Haemme tarvittaessa Keme-
ra- hankkeille tarvittavat tietoimitukset ja laadimme 
tieyksiköinnit tiesuunnitelman perustaksi. Kemera 
– rahoitusta voi saada uuden tien rakentamiseen ja 
metsätien perusparannukseen.  Metsätiellä on hyvä 
huolehtia vuosittaisesta kunnossapidosta, mutta jos-
sakin vaiheessa tarvitaan perusparannusta. 

Kaikki metsätalouden palvelut

Metsätoimistomme tarjoavat metsänomistajille pe-
rinteiset puukauppa- ja metsänhoitopalvelut. Lisäksi 
kunnostusojitussuunnitelmat, metsäsuunnittelu ja 
tila-arviot kuuluvat asiantuntijapalveluihimme. Haem-
me mahdolliset Kemera - avustukset suunnitelmiin 
ja toteutuksiin. Palveluihimme kuuluvat myös maan-
muokkaukset, kylvöt, taimet ja istutustyöt, pihapui-
den kaadot ja kannonjyrsinnät.

Metsäpalvelumarkkinoilla on nyt positiivinen vire.  
Tervetuloa asioimaan Kainuun Metsätoimistojen jä-
senyrityksiin!

 Heikki Väisänen

Uusi aika 
– uudet 

mahdollisuudet

Valtioneuvosto teki pää-
töksen 15.12.2011 alueel-
lisesta kuljetustuesta anne-
tun asetuksen muuttami-
sesta siten, että tukitasoja 
alennetaan 60 prosentilla 
nykyisestä. Tällä pyrittiin 
varmistamaan, että kulje-
tustukeen tarkoitetut mää-
rärahat riittävät vuosien 
2012 ja 2013 kuljetustukien 
maksamiseen. Muutokset 
kohdistuivat rautatie-, auto- 
ja saaristokuljetusten sekä 
satamatoimintojen tukiin ja 
koskivat vuoden 2012 alus-
ta alkaen tapahtuvia kulje-
tuksia. Kuljetustukiin on va-
rattu yhteensä 10 miljoonaa 
euroa vuosille 2012 ja 2013. 
Varatut rahat eivät kuiten-
kaan riitä, koska yritysten 
hakemien tukien määrä 
on vuodesta 2010 alkaen 
noussut noin 6-7 miljoonan 
euron vuositasolle. 

Kuljetustukijärjestelmällä 
ylläpidetään harvaan asut-
tujen alueiden pienten ja 
keskisuurten yritysten toi-
mintaedellytyksiä vähentä-
mällä pitkistä kuljetusmat-
koista aiheutuvaa kustan-
nusrasitetta. Suomessa on 
maksettu kuljetustukea vuo-
desta 1973 alkaen. Kulje-
tustukea maksetaan kehi-
tysalueella sijaitsevien noin 
350 pienen ja keskisuuren 
yrityksen pitkän matkan 
tavarankuljetuksista. Tuel-
la kompensoidaan pitkistä 
kuljetusmatkoista aiheutu-
via korkeita kustannuksia. 
Tukea maksetaan valtion-
avustuslain ja alueellisesta 
kuljetustuesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen no-
jalla. Valtioneuvoston ase-
tus on voimassa vuoden 
2013 loppuun. 

Kuljetustukea voidaan 
myöntää Lapin, Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun, Poh-
jois-Karjalan, Pohjois-Savon 
ja Etelä-Savon maakunnis-
sa, Saarijärven-Viitasaaren 
seutukunnassa, Kaustisen 
seutukunnassa sekä enti-
sen Ullavan kunnan alueel-
la sijaitsevien pk-yritysten 
valmistamien tuotteiden kul-
jetuksista. Lisäksi voidaan 
myöntää saaristokuljetus-
ten tukea ilman kiinteää tie-
yhteyttä olevilta pysyvästi 
asutuilta saarilta alkavista 

kuljetuksista. 
Kuljetustukea voidaan 

myöntää edellä mainituilla 
alueilla sijaitsevien pien-
ten ja keskisuurten yritys-
ten valmistamien tuotteiden 
valmistuspaikalta alkavista 
kuljetuksista Suomen alu-
eella tapahtuvan kuljetuk-
sen osalta. Suurten yritys-
ten valmistamien tuotteiden 
kuljetuksesta ei myönnetä 
kuljetustukea. Kun tuote on 
valmistettu edellä mainituil-
la alueilla, tukea voidaan 
myöntää myös satamatoi-
minnoista, jotka tapahtuvat 
Merikarvian kunnassa tai 
sen pohjoispuolella sijait-
sevissa Pohjanlahden sa-
tamissa tai laivauspaikoissa 
taikka Saimaan vesistöalu-
een satamissa tai laivaus-
paikoissa. Lisäksi kulje-
tustukea voidaan myöntää 
saaristokuljetusten tukena 
ilman kiinteää tieyhteyttä 
olevilta kehitysalueen I ja II 
tukialueeseen kuuluvilta py-
syvästi asutuilta saarilta al-
kavista Suomessa suoritet-
tavista tavarankuljetuksista, 
lukuun ottamatta Ahvenan-
maan maakuntaa.

Kuljetustukea voidaan 
myöntää sille, joka tava-
ran lähettäjänä on maksa-
nut kuljetusmaksun. Yleen-
sä kuljetustuen saajana on 
tuotteen valmistanut ja lä-
hettänyt pk-yritys. Vain eri-
tyisestä syystä tuki voidaan 
myöntää tavaran vastaan-
ottajalle, joka on maksanut 
kuljetusmaksun. Satamatoi-
mintojen tuki myönnetään 
aina tavaran lähettäjälle.

Kuljetustuki on prosen-
tuaalinen ja sen suuruus 
riippuu kuljetetun matkan 
pituudesta. Tuki voi olla 
7-29 % kuljetusmaksus-
ta. Saaristokuljetusten tuki 
voi olla tätäkin korkeampi, 
enimmillään 46 % kuljetus-
maksusta. Tukitaso nousee 
kuljetusmatkan pidentyes-
sä.  Satamatoimintojen tuki 
puolestaan määräytyy lä-
hetettävän tavaran painon 
mukaan. Kuljetettavan tuot-
teen tulee olla valmistettu 
kuljetustukeen oikeuttavalla 
alueella. Kuljetusmatkan pi-
tuuden tulee olla vähintään 
266 km. Jos kuljetukseen 
liittyy edellä tarkoitettuja sa-

tamatoimintoja, joista mak-
setaan satamatoimintojen 
tukea, matkan vähimmäis-
pituus on tällöin 101 km. 
Matkan pituus määritetään 
lyhimmän käytettävissä ole-
van kuljetusreitin mukaan. 

Suomen tilannetta verra-
taan usein ymmärrettävästi 
Ruotsiin, koska Ruotsissa 
kuljetustuki on noin kym-
menen kertaa Suomen kul-
jetustukea suurempi. Suu-
rimmat erot maiden välil-
lä johtuvat Ruotsin tuesta 
jalostuspaikalle saapuville 
raaka-aine- ja puolivalmis-
tekuljetuksille, laajemmas-
ta tuettavien tuotteiden lis-
tasta ja toimialajakaumasta, 
merikuljetusten tukemisesta 
sekä suurten yritysten kuu-
lumisesta tuen piiriin. Mutta 
selvää on, ettei Ruotsi mak-
saisi oheisenlaista kuljetus-
tukea, ellei siitä olisi heille 
selkeää hyötyä varsinkin 
työllisyysnäkökulmasta.

Kuljetustuen vaikutuksis-
ta on tehty haastattelutut-
kimusta, jossa vastaukset 
vaihtelivat. Tuen ei katsottu 
vaikuttavan tuotteiden jalos-
tusarvoon tai uusien tuot-
teiden syntyyn, mutta sijoit-
tumiseen ja työllistämiseen 

sillä on merkittäväkin vai-
kutus. Haastateltavien mu-
kaan kuljetustuki tasaa kul-
jetuskustannuseroja, vaik-
kakaan ei riittävästi. Tuen 
ei pääsääntöisesti katsota 
vääristävän kilpailua. Kul-
jetustuen säilymistä ja ke-
hittämistä mahdollisimman 
yksinkertaiseksi ja toimivak-
si pidettiin tärkeänä ja tuen 
tasoa haluttiin korottaa. 

Alueellinen kuljetustuki on 
tärkeä kansallisen yritystoi-
minnan tukimuoto ja sen 
säilymisen varmistamiseksi 
ja tuen tason korottamisek-
si tarvitaan koko pohjoisen 
– ja itäisen Suomen edun-
valvontaponnistus, jotta jo-
kainen hallitus- ja eduskun-
tapuolue yhdessä ymmär-
tävät sen arvon ja näkevät 
valtiontalouteen nähden 
pienen satsauksen varmis-
tavan alueille tärkeät työpai-
kat. Tämä viesti ei ole riittä-
vällä vakavuudelle mennyt 
lävitse ja sen vuoksikin asi-
an edunvalvonta tarvitsee 
meitä kaikkia.

Merja Kyllönen,  
liikenneministeri

(vas.)

Kuljetustuet

Toimitus: Tapani Pääkkönen, Tuomo Mikkonen,
Taitto: Kainuun Sanomat,  Leila Huusko

Painosmäärä:    23.000  kpl
Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani 2012
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Kuhmossa käydään vil-
kasta pohdintaa siitä, pi-
täisikö kuhmolaisista suo-
jelualueista perustaa kan-
sallispuisto. Hyvä, että pai-
kallisesti keskustellaan jo 
nyt. Avoin tiedottaminen ja 
mielipiteiden vaihto on var-
masti paras tapa hälventää 
epäilyjä ja saada asukkai-
denkin tuki mahdolliselle 
puistohankkeelle.

Juuri Kainuussa luonnon-
suojelukysymykset vaativat 
erityisen suurta pohjatyötä. 
Itse kullakin on erisävyisiä 
muistoja erinäisistä suoje-
luprosesseista, eikä maa-
kuntaan kaivata ainakaan 
uusia katkeria riitapesäk-
keitä. Kainuussa on sekä 
kohtuullisen korkea metsi-
en suojelutaso että elinvoi-
mainen ja kasvuhakuinen 
puunjalostusteollisuus. Sik-
si on hyvä lähtökohta, et-
tä kansallispuisto perustet-
taisiin jo olemassa olevista 
suojelualueista. 

Viimeisimmät perustetut 
kansallispuistot, Selkämeri 

ja Sipoonkorpi, osoittavat 
avoimen ja aktiivisen kes-
kustelun merkityksen. Jos 
väärät mielikuvat ja käsityk-
set siitä, mitä puiston perus-
taminen tarkoittaa ja mitä 
ei, ottavat jo alkuvaiheessa 
vallan, ei sitä pysty enää 
myöhemmin millään faktoil-
la muuksi muuttamaan. Jos 
taas hankkeella on vahva 
paikallinen tuki, perusta-
minen on myös poliittisesti 
helpompaa.

Kansallispuistoja pide-
tään valtakunnallisesti suo-
jelualueiden ”kruununja-
lokivinä”. Siksi niiden pe-
rustamiselle on olemassa 
tietyt kriteerit, ja jokainen 
puisto perustetaan omal-
la erityislailla. Paikallisesti 
ehkä suurin houkutin puis-
ton perustamiseksi on sen 
vahva kansainvälinen brän-
di. Kaikkialla maailmassa 
luontoihmiset tietävät, että 
kansallispuisto tarkoittaa jo-
tain erityistä. Siksi ne ovat 
vetovoimaisia myös matkai-
lullisesti.

Suomen kansallispuis-
toihin tehtiin viime vuonna 
yli kaksi miljoonaa käyntiä 
ja rahaa liikkui yli sata mil-
joonaa euroa. Metsähalli-
tuksen selvityksen mukaan 
satsaaminen yritys- ja pal-
velutoimintaan kansallis-
puiston ympärillä kannat-
taa. Kansallispuisto voi siis 
tarjota piristystä suojelun li-
säksi aluetalouteen.

On selvää, että suojelu-
alueella metsän hyödyntä-
minen eri tarkoituksiin on 
erilaista kuin talousmet-
sässä. Näin on erityisesti 
kansallis- ja luonnonpuis-
toissa. Kansallispuisto ei 
kuitenkaan tarkoita samoja 
rajoitteita kaikissa puistois-
sa, vaan perustamislaki voi-
daan pitkällekin räätälöidä 
ottamaan huomioon paikal-
liset olosuhteet.

Näin tehtiin esimerkiksi 
Selkämeren kansallispuis-
tossa. Viilasimme ympäris-
töministeriössä lakiesitys-
tä useaan otteeseen, jotta 
aiheelliset paikalliset huo-

lenaiheet voitiin ottaa huo-
mioon. Viimeiset korjaukset 
tehtiin vielä eduskunnassa. 
Kun yleensä puistoissa esi-
merkiksi kalastukseen voi 
liittyä erilaisia rajoituksia, 
Selkämerellä niin kalakan-
tojen kuin kalastuksenkin 
elinvoimaisuuden turvaa-
minen kirjattiin suorastaan 
kansallispuiston tavoitteiksi!

On mahdotonta sanoa, 
syntyykö Kainuuseen lähi-
vuosina uusi kansallispuis-
to. Uuden puiston pitäisi 
tietysti tuoda kansallispuis-
toverkostoon suojelullista 
lisäarvoa. Myös raha on ai-
nainen ongelma: Metsähal-
litus on tiukoilla huolehties-
saan jo olemassa olevien 
puistojen palveluvarustuk-
sesta. Mikään itsestäänsel-
vyys ympäristöministeriön 
ja eduskunnan innostumi-
nen uudesta puistosta ei 
siis ole.

Se on kuitenkin varmaa, 
että paikallinen tuki edes-
auttaa kansallispuiston 
ajamista, jos hanke toden 

teolla syntyy. Siksi kansallis-
puisto on joka tapauksessa 
kansalaiskeskustelun arvoi-
nen asia. Siinä keskuste-
lussa jokainen voi päivittää 
tietonsa siitä, mitä hyvää tai 

huonoa nykyaikainen kan-
sallispuisto voisi tarkoittaa. 
                                                                                       

Paula Lehtomäki                                                                       
kansanedustaja (kesk.)                                                    

Helsinki

Olisiko kansallispuiston aika?

Kainuun aluetalous  
vahvistuu

Kainuun maakunnan 
muutaman vuoden takai-
nen tunnuslause oli ”Kainuu 
– Rikas luonnostaan”. Tuo 
tunnuslause on enemmän 
kuin totta tänäkin päivä-
nä. Paitsi metsien tuotteet, 
myös maaperän rikkaudet 
ovat tulossa mukaan laa-
jamittaisen taloudelliseen 
hyödyntämiseen. Hyvä 
niin, kunhan vaatimukset 
toiminnan kestävyydelle ja 
ympäristövaikutuksille ovat 
kohdallaan. Jokainen alue-
talouteen tullut lisäeuro on 
maakunnassa tarpeen.

Kainuulla menee tällä 
hetkellä hyvin. Jopa niin 
hyvin, että kun kehitystä 
Helsingin kirkolla esittelee, 
vastassa on usein epäus-
koisia ilmeitä ja ihmettele-
viä kysymyksiä. Aloitetaan 
vaikka työllisyydestä. Kai-
nuussa vallitsi viime vuonna 
jo historiallisen hyvä työlli-
syys, ja työttömyys painui 
n. 4 500 työttömän tasolle. 
Kainuussa on viimeksi ollut 
vähemmän työttömiä vuon-
na 1990 eli 21 vuotta sitten. 
Työttömyys on laskenut 

Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimuksen mukaan 
2000-luvun aikana alle 
puoleen ja jo melko lähel-
le valtakunnallista keskiar-
voa. Valtakunnallisesti työt-
tömyys on pysynyt 2000-lu-
vulla lähes entisellään. Vas-
taavalla jaksolla työllisyys-
aste on kohonnut Kainuus-
sa lähes prosenttiyksiköllä 
vuosittain, kun koko maas-
sa työllisyysaste on kohon-
nut 2000-luvulla yhteensä 
yhdellä prosenttiyksiköllä.

Kainuun aluetalouden 
nousu lamasta nousu on ol-

lut nopeaa. Tilastokeskuk-
sen suhdannetietojen mu-
kaan kaikkien toimialojen 
yhteenlasketun liikevaihdon 
kasvu (n. +35 %) kahden 
viimevuoden aikana on ollut 
yhteensä 10 prosenttiyksik-
köä koko maan kasvua (n. 
+25 %) nopeampaa. Merkit-
tävää on, että liikevaihto on 
Kainuussa ylittänyt lamaa 
(mm. paperitehtaiden lope-
tus) edeltäneen liikevaihdon 
n. 10 prosentilla, kun koko 
maassa ollaan liikevaihdois-
sa vielä lamaa edeltäneen 
tason alapuolella.

Sokerina pohjalla: Elin-
keinoelämän tutkimuslaitos 
(ETLA) ennakoi tänä kevää-
nä, että v. 2012 koko maa-
ta koskevan hitaan kasvun 
jälkeen vuodet 2013-2015 
ovat Kainuussa muuhun 
maahan verrattuna erityi-
sen nopean aluetalouden 
kasvun aikaa. Kasvun en-
nakoidaan olevan Kainuus-
sa maan nopeinta ja puolta 
nopeampaa, kuin Suomes-
sa keskimäärin.

Metsä- ja puuklusterin 
tuoreimmat  
suhdannetiedot

Tuoreimman tiedon eri 
toimialojen kehityksestä saa 
Tilastokeskukselta yritysten 
kuukausittaisiin liikevaihto-
verotilityksiin ja yritys- ja toi-
mipaikkarekisteriin perus-
tuvista suhdannetiedois-
ta. 14.5.2012 saapuneet 
tuoreimmat tiedot kertovat 
eri klustereiden kehityk-
sen vuodan 2011 loppuun 
saakka. Paras kehitys vuon-
na 2011 Kainuussa oli me-
talliklusterilla ja kaivannais-
toiminnassa.

Metsä- ja puuklusterin lii-
kevaihto on laskenut pa-

peritehtaiden lopettamisen 
myötä yli 400 milj. eurolla. 
Vuoden 2010 aikana liike-
vaihto kasvoi yhteensä 5,8 
prosenttia edellisvuodesta, 
kun se vielä vuonna 2009 
väheni 57,1 prosenttia vuo-
teen 2008 verrattuna. Vuo-
den 2011 ensimmäisellä 
neljänneksellä liikevaihto 
jatkoi myönteistä kehitys-
tään, kun kasvua kertyi 9,7 
prosenttia vuotta aiemmas-
ta. 

Toisen ja kolmannen 
vuosineljänneksen aika-
na kasvu kuitenkin tyreh-
tyi ja liikevaihto jäi lopulta 
vuoden 2010 tasolle, vuo-
simuutoksen oltua huhti–
kesäkuussa 0,7 prosenttia 
ja heinä–syyskuussa −0,8 
prosenttia. Negatiivinen ke-
hitys voimistui vuoden 2011 
viimeisen neljänneksen ai-
kana, kun liikevaihto laski 
8,3 prosenttia vuodentakai-
sesta vertailuajankohdas-
ta. Vuositasolla tarkastel-
tuna liikevaihto jäi vuonna 
2011 vuoden 2010 tasolle, 
vuosimuutoksen oltua −0,2 
prosenttia.

Metsä- ja puuklusterin 
henkilöstömäärän on laske-
nut lähes tuhannella työnte-
kijällä 2000-luvulla. Vuoden 
2011 ensimmäisen (3,2 %) 
ja toisen (1,0 %) neljännek-
sen ajan henkilöstömäärä 
kasvoi, mutta kolmannel-
la (−8,2 %) ja neljännellä 
(−11,1 %) vuosineljännek-
sellä kehitys oli alavireistä, 
henkilöstömäärän laskettua 
heinä–joulukuussa yhteen-
sä 9,6 prosenttia vuoden 
2010 vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna. Näin ollen 
vuositasolla 2011 metsä- 
ja puuklusterin henkilös-
tömäärä väheni Kainuun 

maakunnassa 4,1 prosent-
tia vuoteen 2010 verrattuna.

Tulevaisuuden  
metsäklusteri

Kyllähän tätä metsäklus-
terin kehitystä on hieman 
raskasta seurata. Alan ke-
hittämistä tehdään kaikilla 
tasoilla hartiavoimin, mut-
ta globaali kehitys vain ku-
rittaa! Bioenergian käyttö 
ja korjuu kasvaa, korjuu- ja 
kuljetusketjujen tehokkuut-
ta on parannettu ja logis-
tiikkaakin parannetaan, jot-
ta kysyntää ja maksukykyä 
puusta olisi nyt ja tulevai-
suudessa. Suurin huolenai-
heeni on viime aikoina ollut 
paikallisen puun jalostami-
sen väheneminen, hyvistä 
projekteista ja hankkeista 
huolimatta. Kaksi kolmesta 
maakunnassa hakattavas-
ta miljoonasta puukuutio-
metristä viedään pyöreänä 

muualle jatkojalostettavaksi. 
Tämä an aluetalouden kan-
nalta suurta tuhlausta. 

Alan toimijat ovat päättä-
neet tehdä selvityksen siitä, 
mikä on Kainuun rooli tule-
vaisuuden Suomen biota-
loudessa. Nyt on tarkoitus 
selvittää, mitkä ovat ne tuot-
teet, mitä meidän kannattaa 
jatkossa Kainuussa puusta 
jalostaa. Onko mahdollista 
saada perustettua Kainuun 
maakuntaohjelman tavoit-
teen mukainen ”suuren mit-
taluokan biojalostamo” vai 
olisiko meidän toimintamal-
limme joku pienemmän ko-
koluokan hajautettu jalosta-
mojen verkosto? Ensimmäi-
nen voisi olla biodiesel- tai 
bioetanolitehdas, johon olisi 
yhdistetty monipuolista puu-
kemian teollisuutta ja tutki-
musta. 

wHajautetun tuotannon 
vaihtoehdossa toiminta-

mallina voisi olla vaikkapa 
kuntakeskus –kokoluokan 
kaukolämmön ja biohiilen 
tuotannon yhdistelmä tai 
vielä pienemmässä mitta-
luokassa yhdistetty sähkön 
ja lämmön tuotanto pien-
CHP-laitoksissa. Missä ovat 
Kainuun EKO-korttelit?

Raaka-ainetta on. Suu-
rimpana ongelmana uuden 
teollisen tuotannon käyn-
nistymiselle näyttää olevan 
raha. Mistään kun ei tah-
do löytyä sijoittajaa tähän 
toimintaan. Olisiko metsän-
omistajien jälleen yhdistet-
tävä voimansa ja pääoman-
sa, jotta myös puuraaka-
aineen kysyntä Kainuussa 
jatkossa säilyisi? 

Jyrki Haataja, 
vs. aluekehitysjohtaja, 

metsänhoitaja
Kainuun maakunta 

 -kuntayhtymä

Vaurautta Kainuun metsistä?
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Tukki- ja kuitupuulla se-
kä metsäenergialla on hy-
vä kysyntä. Teollisuus käyt-
tää normaalit määrät puuta, 
ja tämä luo hyvän perus-
tan puukauppavuodelle – 
puulla on kysyntää. Metsä 
Group ostaa Kainuussa kai-
kentyyppisiä kesäkorjuukel-
poisia leimikoita ja hankin-
takuitupuuta. 

Kainuussa alkuvuoden 
puukauppamäärät ovat sel-
keästi korkeammalla tasolla 
kuin 2011. Vuoden alusta 
viikolle 20 teollisuuden os-
tot Kainuussa olivat kuiten-
kin vain 210 000 m3. Met-
sien käyttöastetavoitteisiin 
ja oston tarpeisiin verraten 
tahti on verkkainen. Toivot-
tavasti viikko-ostomäärät 
nousevat kohti keskikesää, 
koska muuten vaarana on 
puukaupan voimakas kes-
kittyminen syksylle. 

Vilkkain metsähoitokau-
si on käynnissä juuri nyt: 
uudistamistöitä tehdään ja 
taimikoita hoidetaan. Met-
sä Group haluaa kannus-
taa metsänomistajia pitkä-
jänteiseen metsänhoitoon. 
Tämän vuoksi kevään ai-
kana on järjestetty monella 
paikkakunnalla metsänhoi-
don työnäytöksiä. Erityisesti 
esille on nostettu raivaus-
sahatyöt. Ajallaan tehdyt 
taimikonhoidot varmista-
vat puuston kehittymisen ja 
takaavat, että ensiharven-
nukselle päästään ajoissa 
ja kannattavasti – hoidettu 

metsä tuottaa. Viime vuo-
sina ongelmaksi on nous-
sut hoitamattomien metsien 
ensiharvennukset. Korjuu-
kustannusinflaatio on kiih-
tynyt osittain nuorien met-
sien hoitamattomuuden ta-
kia. Metsä Groupin kautta 
metsänomistaja saa kaikki 
metsänhoitoon liittyvät pal-
velut, raivaussahatöitä pys-
tytään toteuttamaan ympäri 
Kainuuta nopeallakin aika-
taululla.

Metsäliitto Osuuskunta 
jatkaa pitkäjänteistä kor-
kopolitiikkaa 

Metsäliitto-konserni muut-
ti alkuvuodesta nimensä 
Metsä Groupiksi ja uudis-
ti samalla yritysilmeensä. 
Konserni keskittyy puutuot-
teisiin (Metsä Wood), sel-
luun (Metsä Fibre), karton-
kiin (Metsä Board) sekä 
pehmo- ja ruoanlaittopape-
reihin (Metsä Tissue). Nimi 
Metsä ja yhtenäinen ilme 
yhdistävät kaikki liiketoimin-
ta-alueet selkeästi osak-
si Metsä Groupia. Metsä 
Groupin omistaa noin 125 
000 suomalaista metsän-
omistajaa emoyhtiö Metsä-
liitto Osuuskunnan kautta. 
Osuuskunnan perustehtävä 
on vahvistaa omistajajäsen-
tensä metsätalouden kan-
nattavuutta ja tarjota heille 
kattavaa palvelua.

Puunmyynti omalle 
osuuskunnalle kannattaa, 
sillä omistajajäsen saa hin-

nan päälle bonusta ja mah-
dollisuuden sijoittaa puu-
kaupparahoja tuottavasti 
esimerkiksi Pääomabonuk-
sen kautta. Osuussijoituk-
sille maksettavat korot ovat 
olleet hyvin kilpailukykyisiä 
pankkien korkojen kanssa. 
Osuuskorot ovat verova-
paita 1 500 euroon saak-
ka luonnollisille henkilöille 
ja kuolinpesille. 

Metsäliitto Osuuskunnan 
edustajisto päätti 3.5.2012 
pitämässään kokoukses-
sa jäsenten osuusmaksuil-
le maksettavista osuusko-
roista. Jäsenen sijoittamalle 
sääntömääräiselle osuus-
pääomalle maksetaan vuo-
den 2011 tuloksen perus-
teella korkoa 5,5, A-lisä-
osuuspääomalle 5,0 sekä 
B- ja C-lisäosuuspääomal-
le 4,5 prosenttia. Korkoa 
maksetaan vuodelta 2011 
yhteensä 37,8 miljoonaa 
euroa.  

Ville Keskinen            
piiripäällikkö

Metsäliitto puunhankinta, 
Oulun hankintapiiri

Metsä Group ostaa 
kaikentyyppisiä 

kesäleimikoita Kainuusta

Jos metsä on harvennus-
tarpeessa, ei ole perustel-
tua syytä siirtää puukaupan 
tekoa tuonnemmaksi. Har-
vennushakkuu on metsän-
hoidollinen hakkuu, jolloin 
jäljelle jätetään parhaat 
puuyksilöt järeytymään tuk-
kipuuksi. Pääosa metsäs-
tä saatavista tuloista tulee 
päätehakkuilta. Jos metsä 
on saavuttanut uudistamis-
kypsyyden, kannattaa se 
uudistaa ja nauttia metsän-
sä suomista tuotoista. Puu-
kauppa kannattaa siis aina.

Kainuulaiset metsänomis-
tajat saivat puolitoista vuot-
ta sitten uuden puukauppa-
kumppanin, kun puunhan-
kintayhtiö Harvestia aloitti 
puunostamisen Kainuussa. 
”On ollut ilo huomata, mi-
ten metsänomistajat ovat 
ottaneet uuden puukaup-
pakumppanin vastaan”, 
kertoo markkinointipäällik-

kö Liisa Viikari Harvestiasta.
Harvestia on Powerflute 

Oyj:n ja Vapo Oy:n omista-
ma puunhankintayhtiö, joka 
aloitti toimintansa vuonna 
2008. Harvestia toimittaa 
puut omistajayhtiöidensä 
tehtaille ja sahoille Savon 
Sellulle Kuopioon ja Vapon 
sahoille Lieksaan, Nurmek-
seen ja Hankasalmelle. Li-
säksi Harvestia toimittaa 
puuta yhteistyökumppa-
neille.

Kysyntää havutukeille 
ja koivukuidulle

Vapon sahat Nurmek-
sessa ja Lieksan Kevätnie-
messä ovat isoja tukkipuun 
käyttäjiä. Etelä-Kainuun ja 
Pohjois-Karjalan hyvälaa-
tuiset tukkipuut ovat paras-
ta raaka-ainetta näille sa-
hoille. Savon Sellu käyttää 
vuodessa 600 000 m3 koi-
vukuitua aallotuskartongin 

valmistukseen. 
Pohjois-Afrikan levotto-

muuksien jälkeen raken-
taminen on käynnistynyt 
uudelleen ja tämä näkyy 
Vapon sahoilla piristynee-
nä mäntytukin kysyntänä. 
Myös kartongeissa kysyn-
tätilanne on hyvä ja Savon 
Sellulla valmistetaan tämä 
vuosi aallotuskartonkia täy-
dellä teholla.

Harvestian ostossa erit-
täin haluttuja ovatkin män-
ty- ja kuusitukit sekä koivu-
kuitu. ”Jos on puukauppaa 
suunnitellut, en näe mitään 
syytä siirtää sitä tuonnem-
maksi. Kaikilla puutavara-
lajeilla on kysyntää ja puus-
ta maksettavat hinnatkin 
ovat varsin hyvällä tasolla”, 
muistuttaa Viikari.

 Liisa Viikari
markkinointipäällikkö

Harvestia Oy

Puukauppa kannattaa aina

Puukauppaa käytiin vii-
mevuoden lopulla ja alku-
vuodesta varsin nihkeästi 
. Nyt se on selkeästi piris-
tynyt ja kysyntä on vahvaa 
kaikilla puutavaralajeilla. 
Puun hinnoissa on lievää 
nousua ja hinnoissa on laa-
ja hajonta eri leimikkotyy-
peillä ja niiden sisällä. Met-
sänhoitoyhdistykset innos-
tavat metsänomistajia mak-
suttoman leimikon tekoon. 
Leimikkosuunnitelman kil-
pailuttaminen sähköisesti 
eri ostajien kesken yhdis-
tyksen palveluna on kätevä 
tapa varmistua siitä, että 
saa parhaan markkinoil-
la olevan kokonaishinnan. 

Leimikon kokonaishintaan 
vaikuttaa erityisesti tukkilei-
mikoissa hinnan lisäksi mit-
ta- ja laatuvaatimukset joi-
den merkitys monta kertaa 
tahtoo unohtua.

Kainuun yksityismetsistä 
tehtiin tammi-huhtikuussa 
puukauppaa noin 150.000 
kuutiometrin verran. Mää-
rä on viidenneksen edellis-
vuotta suurempi. Kysyntä 
kohdistuu tällä hetkellä ke-
sällä korjattaviin kohteisiin.

Alla oleva puunhintatieto 
perustuu valtakirjakaupoilla 
tehtyyn Repun- hintatietoon 
Kainuussa vuonna 2012. 

Hankintakuitupuun tien-
varsihinta on vaihdellut kes-

kimäärin 28-31 euron välillä 
kuutiolta lähinnä erän koos-
ta ja ostajasta riippuen. Li-
sätietoa puukaupasta verk-
kosivuillamme  www.mhy.fi

Jarmo Huttunen
toiminnanjohtaja

MHY Sotkamo

Metsänhoitoyhdistykset 
aktivoivat metsänomistajia 

puukauppaan

 Avohakkuu Muu harvennus Ensiharvennus
 €/m3 €/m3 €/m3

Mäntytukki 51,28-58,14 43,75-49,79 41,63-47,59     
Kuusitukki 51,63-58,17 43,21-50,13 42,17-47,07
Mäntykuitupuu 15,00-25,38 13,97-18,37 10,90-15,24
Kuusikuitupuu 7,79-22,99 3,46-18,26 12,16-16,70
Koivukuitupuu 15,38-20,04 12,08-15,86 9,80-14,00
Mänty- ja kuusikuitupuun hintaan sisältyy parrun- ja pikkutukkien hinta

Taimikon varhaishoito on 
mukavaa työtä. Näet kättesi 
työn jäljen ja nautit samalla 
luonnosta. Työ on kuin lait-
taisit rahaa pankkiin, jos-
sa se kasvaa korkoa. Var-
haishoitotöitä voit myös 
tehdä yhdessä perheesi ja 
lastesi kanssa. Yhteinen te-
keminen, evästauot ja nuo-
tiokahvit ovat kohokohtia, 
jotka jäävät kaikille mieleen.

Varsinkin rehevillä mailla 
taimet on vapautettava hei-
nästä ja vesakosta. Näin 
taimista kasvaa tulevaisuu-
den tukkipuita nopeasti. 
Hoitamattomasta taimikosta 
koituu puolestaan vahinkoa, 
jonka voi laskea euroissa: 
kasvun menetys maksaa 
satasia hehtaaria kohden 
ja myöhästynyt raivaustyö 

on 2-3 kertaa kalliimpaa to-
teuttaa. Heinään ja vatuk-
koon kuolleet kuusen taimet 
voivat pienentää aikanaan 
puustosta saatavaa hintaa 
jopa kymppitonnilla verrat-
tuna hoidettuun - täystihe-
ään taimikkoon. Hoida siis 
taimikkosi ajoissa.

Varhaishoito ajoittuu 2-6 
vuoden ajalle taimikon pe-
rustamisen, yleensä istutuk-
sen jälkeen. Työvälineenä 
heinäyksessä on raivaus-
veitsi, vesuri, viikate tai rai-
vaussaha. Pelkkä polkemi-
nenkin sekä heinien poisto 
käsin taimien päältä myös 
auttaa.

Vesakon perkauksessa 
poistetaan taimien kasvua 
haittaava vesakko.  Rai-
vaussaha on nopein työvä-

line. Jos et itse ehdi arkikii-
reiltäsi työtä tehdä, niin voit 
teettää työn metsäalan am-
mattilaisella. Tärkeintä on, 
että tiedät taimikkojesi tilan 
ja pidät niistä huolta.

Jokainen taimikko on uu-
den metsän alku. Hoida 
metsääsi ja osallistu Suo-
men metsäkeskuksen jär-
jestämään PÄIVÄ TAIMI-
KOLLESI –kilpailuun!

Kilpailusäännöt ja kilpai-
lukuponki löytyy nettisivuil-
tamme: www.metsakeskus.
fi/paiva-taimikollesi

Tuomo Mikkonen
edistämispalvelujen  

päällikkö
Suomen metsäkeskus,  

julkiset palvelut, Kainuu

Päivä taimikollesi
Polje tai raivaa taimillesi elintilaa

Pääpalkintona arvomme raivaussahan

Perkaustyön jälkeen on ilo katsella kasvuisaa kuusentaimikkoa.

Kuva:Tuomo Mikkonen
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Kainuussa Keitele Forest 
Oy:n hankintaesimiehenä 
2 vuotta toiminut Antti Syr-
jälä kertoo erityisesti män-
tysahapuu valtaisilla leimi-
koilla olevan hyvä kysyntä. 
Ostamme jatkuvasti puuta 
Keiteleellä toimivan saham-
me tarpeisiin. Sahalla on 
kaksi eri sahalinjaa vierek-
käin, toisella linjalla saha-
taan pienpuuta ja toisella 
linjalla järeät tukit. Sahalle 
pitää tulla 70 rekkakuormaa 
sahapuuta joka päivä, jot-
ta saha toimisi normaalisti 
kahdessa vuorossa. Kai-
nuusta haemme ensisijai-
sesti mäntysahapuuvaltai-
sia leimikoita.

Keitele Forest Oy:n pää-
paikka sijaitsee Keiteleel-

lä, mutta minulla on koti-
toimisto Kajaanissa mistä 
käsin toimin Kai-nuun, Ylä-
Savon ja Siikalatvan alueel-
la. Alkuvuosi oli hiljaiseloa 
puukaupan suhteen, mutta 
nyt keväällä tarjonta on vil-
kastunut ja puukauppaa on 
päästy tekemään. Myöhäi-
sen talven tulon takia jou-
duimme syksyllä hakkaa-
maan kelirikko/kesäleimikoi-
ta ennakoitua pidempään, 
mistä syystä johtuen nyt 
alkavan kesän korjuuseen 
tarvitsemme ennakoitua 
enemmän sahapuuvaltai-
sia pääte/väljennyshakkuu 
leimikoita.

Tukin perushintaan vai-
kuttaa eniten lopputuotteen 
hinta ja viime vuodet saha-

tavaran hinta on ollut var-
sin tasainen ja sama näyt-
täisi jatkuvan eteenkinpäin. 
Puunhintaan vaikuttaa li-
säksi laatu, leimikon koko, 
hakkuutapa sekä leimikon 
korjuuolosuhteet. Tukin kat-
konnalla on suuri merkitys 
myyjälle jäävään kantora-
hatuloon. Lyhyillä tukin pi-
tuuksilla saadaan arvokas 
tukkiosa otettua tarkasti tal-
teen, jolloin halvemman kui-
tupuun osuus pienenee.

Puukauppa mielessä, 
soita 0400 – 821 173

Kesäterveisin 

Keitele Forest Oy,
Antti Syrjälä

hankitaesimies

Oman alueesi metsäasiantuntija 
palveluksessasi

Viime vuonna, suhteelli-
sen hyvän alkuvuoden jäl-
keen, sahatavaran markki-
nahinnat laskivat viimeisten 
kuukausien aikana voimak-
kaasti ja suomalaisen saha-
yritysten tulokset painuivat 
pääosin miinukselle. Vuo-
den vaihteen jälkeen odo-
tukset olivat kuitenkin varo-
vaisen myönteiset ja hinnat 
näyttivät lähtevän lievään 
nousuun. Tällä hetkellä ti-
lanne vaikuttaa kuitenkin 
taas huolestuttavalta. Kevät 
ja kesä yleensä vilkastutta-
vat rakentamista Euroopas-
sa, mutta nyt näyttää siltä, 
että ns. normaalivuosiin ei 
todennäköisesti ylletä. Tä-
mä tietysti vaikuttaa saha-
tavaran kysyntään ja myös 
hintaan. Kustannukset Suo-
messa nousevat markkina-
tilanteesta riippumatta, die-
selveron korotuksen aiheut-
tamaa kustannusten nousua 
eivät asiakkaat maksa.

 Japanista sadut hienoiset 
hinnankorotukset hupene-
vat kohonneisiin konttirah-
teihin. Samaan aikaan tukin 
hinta on nousussa. Yhtälö 
on todella vaikea. Jopa Pel-
lervon taloustutkimus, joka 
yleensä on liiankin positii-
vinen ennustuksissaan, po-
vaa sahateollisuuden kan-
nattavuuden heikkenemistä 
tänä vuonna.

Suomen sahateollisuuden 
tuotanto on pudonnut vii-
den vuoden aikana yli 25 % 
ja tälläkin hetkellä sahojen 
lakkautuksia on otsikoissa. 
Investoinnit sahateollisuu-
teen viimeisten kymmenen 

vuoden aikana ovat olleet 
lähinnä olemassa olevien 
tuotantolinjojen uudistami-
sia ja jatkojalostuksen ke-
hittämistä. Uutta tuotantoa 
ei ole rakennettu. Suomen 
merkitys sahatavaran tuot-
tajana maailmassa heikke-
nee vuosi vuodelta, maail-
ma tulee toimeen ilman suo-
malaista sahatavaraa aivan 
mainiosti. 

Lisämausteena suomalai-
sen vientiteollisuuden kilpai-
lukyvyn heikentämiseen on 
nyt saatu aikaan rikkidirek-
tiivi joka tulee nostamaan 
kustannuksia vielä entises-
täänkin ja erikoisesti vielä 
Pohjois-Suomessa. Direktii-
vi, joka laskee laivaliiken-
teen polttoaineiden suurinta 
sallittua rikkipitoisuutta 0,1 
%:iin vuoteen 2015 men-
nessä, koskettaa ankarim-
min Suomea jonka viennis-
tä 90 % on merikuljetusten 
varassa. Pohjois-Suomen 
satamista merikuljetus on 
pisin joten vaikutus on suu-
rin. Onko Suomella tähän 
varaa? Näinkö edistetään 
suomalaisen vientiteollisuu-
den kilpailukykyä?

Tällaisessa katsauksessa 
pitäisi tietysti mainita jotakin 
myönteistäkin vaikka nykyti-
lanteessa se on hieman vai-
keaa. Pölkky kuitenkin sa-
haa niin kuin ennenkin, tuk-
keja tarvitaan ja ostetaan. 
Tuotannonrajoituksia ei ole 
suunnitelmissa vielä. Paikal-
linen perheyritys ei voi siir-
tää toimintaansa alhaisem-
pien kustannusten maihin 
lähemmäs markkinoita.

Pölkky Oy:n tuotanto vii-
me vuonna oli n. 430 000 
m3 sahatavaraa ja erias-
teisia jalosteita, sahapuun 
käyttö oli yli 920 000 m3, 
viennin osuus 70 %. Raaka-
aineen rakenne on muuttu-
nut voimakkaasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana, 
sahapuun keskikoko pie-
nenee edelleen vuosi vuo-
delta. 

Viime vuonna jo yli puo-
let sahatuista sahapuukap-
paleista oli pikkutukkeja. 
Kaksi Pölkky Oy:n kolmes-
ta sahasta sahaa pääasias-
sa pikkutukkeja. Konsernin 
investoinnit viime vuosina 
ovat suuntautuneet erityi-
sesti jatkojalostuksen kehit-
tämiseen ja tuotannon te-
hostamiseen. Viimeisin, nyt 
käynnistymässä oleva lii-
mapalkkitehdas, on yhtiön 
suurin yksittäinen investointi 
kautta aikojen jonka arvo on 
lähes 9 M€. Tämän hetki-
sistä ongelmista huolimatta 
yhtiössä uskotaan edelleen-
kin, että Pohjois-Suomessa 
voi kannattavasti harjoittaa 
mekaanista puunjalostusta 
ja laadukkaille tuotteille löy-
tyy ostajat. 

Kuluvalle vuodelle laadittu 
tuotantobudjetti on vähin-
täänkin viime vuoden tasoa 
sillä edellytyksellä, että raa-
ka-ainetta löytyy järkevään 
hintaan.

Puukauppaterveisin
Hannu Virranniemi,  

metsäpäällikkö
Pölkky Metsä Oy  

Paremminkin voisi olla

Puukauppa kävi alku-
vuonna selvästi viimevuo-
tista vilkkaammin ja olem-
me saaneet ostettua puuta 
melko hyvin. 

Näköpiirissä ei ole merkit-
täviä muutoksia ja ostotar-
peemme on normaali. Toi-
vomme vilkasta puukaup-
pakevättä ja –kesää.

Jalosteiden markkinati-
lanne luonnollisesti johdat-
telee tarpeitamme, mutta 
ostamme puuta pidemmän 
ajan tarpeisiin joten toivom-
me puumarkkinoilta tasai-
suutta ja jatkuvuutta.

UPM:llä on hyvät valmiu-
det ostaa kaikkia puutava-
ralajeja ja kaikentyyppisiä 
leimikoita. Parhaiten meille 
tässä ajankohdassa sopiva 
kuitenkin luonnollisetsi ke-
säkorjuukelpoiset kohteet.

UPM aikoo jatkossakin 
hankkia puuta Kainuusta 

esimerkiksi Pietarsaaren ja 
myös muiden tuotantolai-
tostensa tarpeisiin. Luon-
nollisesti ostotarpeen mää-
rittävät puun kysyntä, tar-
jonta ja hinta.

UPM tarjoaa metsän-
omistajille monenlaisia met-
säpalveluita metsänuudis-
tamisesta metsätilan suku-
polvenvaihdosjärjestelyihin. 
Metsänomistaja voi hank-
kia UPM:ltä palveluita oman 
tarpeensa mukaan vaikka-
pa kokonaispakettina avai-
met käteen –periaatteella. 
Lisätietoa toiminnastamme 
ja palveluistamme www.
metsämaailma.fi

UPM on Suomen suurin 
yksityismetsänomistaja. Yh-
tiö omistaa lähes 900 000 
hehtaaria metsää Suomes-
sa. Myymme erikokoisia 
metsätiloja ja vapautam-
me siten pääomaa kehi-

tystyöhön jalostaaksemme 
puubiomassaa korkealaa-
tuisiksi, innovatiivisiksi ja 
kierrätettäviksi tuotteiksi. 
Myynnissä on metsätiloja 
Pohjois-Karjalassa, Pohjois-
Savossa, pohjoisessa Kes-
ki-Suomessa, Kainuussa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Ti-
lojen myynnistä huolimatta 
UPM on merkittävä metsän-
omistaja Suomessa, ja ai-
koo pysyä sellaisena. Met-
sätiloja myymällä tarjoam-
me aiempaa useammalle 
suomalaiselle mahdollisuu-
den päästä metsänomista-
jaksi tai ostaa lisää metsää. 
Myytävät metsätilat ja ran-
tatontit löytyvät osoitteesta 
www.bonvesta.fi

Tero Nieminen, Suomen 
yksityispuukaupasta  

vastaava johtaja,  
UPM Metsä

UPM Metsä ostaa puuta ja 
myy metsätiloja

Julkisuudessa olleiden 
tietojen mukaan puukaup-
pa on ollut alkuvuodesta vil-
kasta. Metsäteollisuus ry:n 
tilastojen mukaan vuoden 
ensimmäisellä kvarttaalilla 
puuta on ostettu yli kak-
sinkertainen määrä edel-
lisvuoden ensimmäiseen 
neljännekseen verrattuna. 
Valtakunnan reipasta puu-
kauppatahtia selittää ennen 
kaikkea Etelä-Suomen vuo-
denvaihteen myrskytuhot. 
Täällä Kainuussa alkuvuosi 
on ollut puukaupan suhteen 
hiljainen, kauppaa on pääs-
ty tekemään vain hitusen 
enemmän kuin viime vuon-
na. Näin kesän kynnyksel-
lä tarjonta on ilahduttavasti 
taas lisääntymään päin ja 
kauppaa on viime viikkoina 
käyty aktiivisesti.

Puukauppaa vauhdittaa 

tällä hetkellä hyvä hintata-
so. Suhteessa sahatava-
ran markkinahintaan tukin 
hinta on korkea ja siihen 
onkin mahdotonta kohdis-
taa mitään nousuodotuksia. 
Tiedotusvälineet ovat viime 
aikoina kertoneet suoma-
laisten – myös lähialueem-
me - sahojen vaikeasta ti-
lanteesta. Kaukana markki-
noista sijaitsevien tuotanto-
laitosten kilpailukykyä syö-
vät erityisesti kuljetustukien 
leikkaus ja voimakkaasti 
nousseet logistiikkakustan-
nukset. Myös yhä jatkuva 
euroalueen kriisi ja Pohjois-
Afrikan poliittiset levotto-
muudet tuovat oman lisä-
värinsä sahatavaran mark-
kinatilanteeseen. 

Kokonaispuunkäyttöm-
me tulee tänäkin vuonna 
olemaan yli 700.000 m3 

pääosin oman maakunnan 
puuta. Tuotanto on ollut hy-
vässä vauhdissa alkuvuo-
den suotuisten sahauske-
lien ja toteutettujen inves-
tointien myötä. Pystykau-
poissa ostotavoitteemme 
keskittyvät tällä hetkellä 
luonnollisesti tukkivaltaisiin 
kesäleimikoihin.

Puukauppaterveisin

Juhani Pääkkönen
Kuhmo Oy

hankitaesimies

Puukauppa vilkastuu 
myös Kainuussa

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä
Kemijärventie 73
93600 KUUSAMO
FINLAND
Puh. 020 764 0253
Fax  020 764 0250
Sähköposti: office@polkky.fi tai 
etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257
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Puunhankkijan näkökul-
masta katsottuna kysymys 
on oleellinen ja uskoisin, 
että samoin metsänomis-
tajan näkökulmasta kat-
sottuna sama kysymys on 
myös oleellinen.  Jos tar-
kastellaan  puun käyttöä 
Kainuussa, niin suunta-
us on ollut vakava ja ris-
kinä on, että tämä kehitys 
jatkuu myös ihan lähitu-
levaisuudessa. Eli akuut-
tina kysymyksenä:  mikä 
on Kajaanin sahan kohta-
lo? Toistaiseksi lopullinen 
vastaus tähän saataneen 
lähiaikoina. Metsä- ja puu-
tuoteteollisuudelle on ollut 
ja tulee olemaan keskeistä 
lopputuotteiden hintakehi-
tys maailman markkinoilla. 
Toinen keskeinen kompo-
nentti on ollut raaka-aineen 
saatavuus ja sen hinta jat-
kojalostustehtaalla.  

Tämä ei liene eroa metsä-
omistajan ajattelusta, mitä 
ovat metsänhoidon kustan-
nukset ja mitkä ovat puun-
myynnistä saatavat tulot?  
Yksi kysymys on myös se, 

että mihin näistä osista ku-
kin meistä pystyy vaikut-
tamaan ja kenen tehtävä 
niihin on vaikuttaa. Kun 
puun tehdashintaan vai-
kuttavat kantohinnat sekä 
korjuu- että kuljetuskus-
tannukset, niin miten met-
säomistaja voi näihin vai-
kuttaa?   Parantaako koko-
naisuuden tulosta se, että 
hoidetaan metsät nuorena 
järeiksi puustoiksi vai se 
että jätetään ne kokonaan 
hoitamattomiksi risukoik-
si? Parantaako se kaikkien 
tulosta, että pidetään ties-
tö läpi vuoden ajettavas-
sa kunnossa? Auttaako se 
meitä kaikkia, jos on toimi-
va puunkäsittelyyn sopiva 
terminaaliverkosto olemas-
sa?  Antaako se meille kai-
kille töitä ja tuloja, niin puun-
hankinnassa , korjuussa ja 
kuljetuksissa ja metsänhoi-
dossa jos puukauppa käy? 
Minusta myös kaikkien osa-
puolten kanttaa miettiä van-
haa viisautta; lypsävää leh-
mää ei kannata tappaa. 

Meidän on syytä jokai-

sen miettiä tässä yhte-
ydessä, että auttaako se 
minua, metsänomistajaa 
tai yhdistyksen toimihen-
kilöä tai puunostajaa millä 
tavalla kun odotan parem-
paa puunhintaa, tai pidän 
leimauspapereita piilossa 
pöytälaatikossa tai jään 
odottamaan toimistolle, et-
tä tulisi joku käymään.  Täl-
lainen aggressiivinen odot-
taminen voi tuntua lyhyellä 
tähtäimellä hyvältä, mutta 
pidemmässä juoksussa se 
tarkoittaa aina menetetty-
jä mahdollisuuksia työn tai 
toimentulon tai paremman 
tulevaisuuden kohdalle. Sil-
lä  tekemättömiin taaksejää-
neisiin asioihin ei voi enää 
palata, ne ovat historiaa. 
Tärkeintä on miettiä mitä 
tänään voin tehdä itseni ja 
samalla  meidän kaikkien 
hyväksi.  Kainuu tarvitsee 
yhteisen tahdon metsäsek-
torille, pidetään yhdessä 
Kainuun metsät elinvoimai-
sina ja tätä kautta saadaan 
työtä Kainuun metsäihmi-
sille. 

Kainuussa on puulla ky-
syntää myös tulevaisuudes-
sa kunhan me kaikki huo-
lehdimme omasta osas-
tamme  kokonaisuutta, niin 
puumäärien kuin puunhan-
kintaketjun kustannusten-
kin kohdalla.  Stora Enso 
Metsällä on edelleen tar-
jolla kaikki puukaupalliset 
palvelut, kuten on ollut jo 
kymmeniä vuosia. Meillä 
on kaikki puukauppamuo-
dot käytettävissä ja kaikille 
puutavaralajeille on käyttöä. 
Niille, jotka edelleen odot-
tavat puunhinnan nousua, 
niin voisin toistaa viestin, 
että odottamalla saattaa 
menettää hyviäkin mahdol-
lisuuksia.  Kannattaa tart-
tua hetkeen nyt!   Ja käy-
kää kysymässä metsäänne 
koskevissa pulmissa neu-
voja paikalliselta Stora En-
son puunostajalta, meillä on 
erinomaisia metsäalan  am-
mattilasia töissä.  

Olli-Pekka Ahonen
aluejohtaja

Stora Enso Metsä

Onko puulla kysyntää Kainuussa 
tulevaisuudessa?

Hirvikannan säätely on 
noussut keskustelun koh-
teeksi hyvin laajalti koko 
maassa.

Keskusteluun liittyy ris-
tiriitaisia tavoitteita joita 
tulee liikenteen, metsän-
omistajien, luonnonsuo-
jelijoiden ja metsästäjien 
taholta. 

Hirvi riistaeläimenä on 
merkittävä, riistasaaliin 
arvona se on noin 50-60 
miljoonaa euroa, sillä on 
taloudellista merkitys-
tä onhan se luonto ja lähi 
ruokaa ilman lisäaineita. 
Hirven metsästys antaa 
metsästäjille sosiaalisen 
kanssakäymisen mahdol-
lisuuden ja on syrjäkyliä 
elävöittävää toimintaa ko-
ko kylälle. Hirvikeiton tar-
joaminen saattaa olla jopa 
ainut tilaisuus koko kylällä.

Hirvestä on  haittaa lii-
kenteessä, hirvikolareiden 
määrän katsotaan vaihte-
levan pitkälti hirvikannan 
koon mukaisesti. Liiken-
ne vahinkoja voidaan es-
tää muillakin toimenpiteillä 
kuin hirvikannan pienentä-
misellä.

Hirviaidat, tienvarsi rai-
vaukset, liikennemerkit 
ovat tehokkaita toimenpi-
teitä estää hirvikolarit.

Hirvi käyttää ravinnok-
seen nuoria havu ja lehti-
puun versoja, tämä aiheut-
taa metsänomistajille kas-
vu ja laatu tappioita. Met-
sävahinkoja voidaan estää 
hajusteilla, muovinauhoilla, 
kohdennetulla hirviverotuk-
sella ja metsänhoitotoimen-
piteellä.

Hirvikannan määrittämi-
nen tapahtuu hirvihavain-
tokorttien täyttämisellä sen 
tekevät hirviporukan joh-
tajat.

Havaintokortit käsitel-
lään RKTL:n toimesta jo-
ka antaa tulokset hirvikan-
nasta, näitä käytetään pe-
rusteena hirviverotuksen 
suunnittelussa. Rktl:n ve-
rotussuositukset eivät ole 
olleet luotettavia koska 
Kainuun useissa kannan-
hoitoalueissa on verotus 
ollut joko liian suurta tai 
pientä ja kannat ovat ro-
mahtaneet  tai kasvaneet 
liian suuriksi. Hirviarvioilla 
ei ole pystytty pitämään 

kantaa tasaisena.
Hirvikannan hoitosuun-

nitelmassa pitäisi pää-
huomio kohdistaa tehok-
kaaseen ja oikeaan hirvi-
kannan laskentamalliin, 
ottaa huomioon paikallis-
ten metsästäjien asiantun-
temus niin että hirvikanta 
pysyisi metsästettävänä 
mutta ei aiheuttaisi liiken-
teelle ja metsänomistajille 
merkittäviä haittoja.

Mikä olisi luotettava las-
kentamalli?

Lentolaskenta on kallis 
toimenpide jossa metsäs-
täjien talkootyöhön osallis-
tuminen ei ole mahdollista.

Jos lentolaskenta suo-
ritettaisiin parhaana ajan-
kohtana joka kolmas vuo-
si, toisi se hirviverotus-
suunnitteluun varmuut-
ta liikenne vahinkojen ja 
metsävahinkojen lisäksi. 
Mikä taho tämän maksaa 
se on hirven tulevassa hoi-
tosuunnitelmassa ratkais-
tava. Onko kustannusten 
maksajia esim. tielaitos, 
metsänomistajat jotka saa-
vat vuokraamistaan hirven 
metsästysalueista vuok-
raa, täällä Kainuussa met-
sähallitus jolla on paljon 
maita metsästys käytössä 
vai onko maksaja hirven 
metsästäjä joka saa siitä 
hyödyn? Tosin ei tiedetä 
mitä siitä tulisi ongelmia 
jos metsästäjät eivät suo-
rittaisi hirvikannan sääte-
lyä metsästämällä.

Kainuussa voisi lentolas-
kennan suorittaa yhdessä 
metsäpeuralle ja hirvelle, 
metsäpeuroja esiintyy jo 
kolmella hirvitalousalueel-
la. Tämä yhdistetty las-
kenta säästäisi laskenta 
kuluja.

Suurpedot pystytään las-
kemaan, ainakin niin väite-
tään erittäin tarkkaan jopa 
yhden suden tarkkuudel-
la mutta hirven kantalas-
kennassa tulee vielä suuria 
virheitä jotka olisi saatava 
pois.

Uutta hirven laskenta-
mallia odotellessa. Hyvää 
tulevaa jahtivuotta!

Olavi Pääkkönen 
toiminnanohjaaja

Kuhmon
 riistanhoitoyhdistys

Hirvikannan  
arvioiminen on vaikeaa

Kuva: Tapani Pääkkönen

Kuva: Tapani Pääkkönen

Metsänomistajat, 
ostamme tukkivaltaisia leimikoita 

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

Metsätalouden suunnittelua 
ja toteutusta sinun 
tavoitteesi mukaan 
• Laadimme metsäsuunnitelmat ja tila-arviot
• Avustamme suometsänhoidossa niin 

puukaupassa kuin metsänhoidossa 
• Suunnittelemme ja toteutamme metsätie- ja 

ojitushankkeet
• Tiekunnille tarjoamme hallintopalveluja tieyksi-

köinneistä kokous- ja kirjanpitopalveluihin

Lisätietoja Kainuun alueen tiimiesimiehiltä

Veikko Heikkinen Puolanka, Suomussalmi, 
Hyrynsalmi, puh. 040 192 0511
Kari Fonselius Sotkamo ja Kuhmo, 
puh. 044 710 4361
Paavo Haataja Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, 
Vaala, puh. 044 710 4204
sähköposti: etunimi.sukunimi@metsakeskus.� 

Metsän edessä 
joutuu joskus 
nöyrtymään.
Siksi se kannattaa 
vakuuttaa.

Metsä on luontoa, ja luonto on arvaamaton. 
Onneksi metsävakuutuksemme ovat helposti 
räätälöitäviä ja vankan asiantuntemuksemme 
ansiosta alansa parhaita. Lisätietoja saat 
konttoristamme tai osoitteesta op.fi /metsa
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Suomalainen työelämä 
on voimakkaassa murrok-
sessa. Perinteiset teollisuu-
den työpaikat vähenevät 
ja uusia työpaikkoja syn-
tyy enemmän palvelualoille. 
Suuria tehtaita lopetetaan ja 
tilalle syntyy pienempiä yri-
tyksiä ja työpaikkoja.

Ammattiliitto Pro on seu-
rannut tilannetta huolestu-
neena ja vaadimme, että 
maan hallituksen on luota-
va oma kansallinen elinkei-
no- ja teollisuuspoliittinen 
suunnitelma. Tällä hallitus 
linjaa maamme elinkeino-
toiminnan tulevaisuuden ja 
edellytykset uusien työpaik-
kojen syntymiselle.

Suomen rauhan ajan vau-
rauden yksi tärkeimmistä 

rakentajista on ollut metsä-
teollisuus. Globalisaatio ja 
yritystoiminnan keskittymi-
nen ovat vieneet alan työ-
paikoista kaksi kolmasosaa.

Suomen metsät kasvavat 
tällä hetkellä enemmän kuin 
niitä käytetään. Metsäteolli-
suuteen tarvitaan uusia toi-
mijoita, koska kolme suurta 
metsäjättiä ovat suuntaa-
massa investointejaan pää-
asiassa Suomen rajojen ul-
kopuolelle. 

Kemialliseen metsäteolli-
suuteen ei juurikaan inves-
toida. Myös mekaanisen 
metsäteollisuuden osalta 
sahoja ja levytehtaita on 
suljettu.

Metsän strateginen ohjel-
ma (MSO) pitää toteuttaa ja 

tämä tarkoittaa puun käytön 
lisäämistä mm. rakentami-
sessa. Tässä ollaan jo hy-
vässä vauhdissa ja esimer-
kiksi rakennusmääräyksiä 
on jo muutettu puurakenta-
mista paremmin huomioon 
ottavaksi. 

Puuta ei pidä käyttää 
energian tuottamiseen vaan 
se kannattaa jalostaa pi-
temmälle. Vain jätepuu ja 
muuhun jalostukseen kel-
paamaton puuaines voi-
daan polttaa. Puu sitoo hiil-
tä ja on tärkeä myös hii-
lidioksiditason nousun hi-
dastamisessa. Puun polt-
to vapauttaa hiilidioksidia. 
Biopolttoaineen valmistus 
puusta on välivaihe siirryt-
täessä biovoimalaitoksiin, 

joissa puuainesta hyödyn-
netään muunkin kuin poltto-
aineen tuottamiseen.  Myös 
nanoteknologia avaa puun 
käytölle uusia mahdolli-
suuksia.

Kokonaisuutena voi to-
deta, että nykyisistä vai-
keuksista huolimatta met-
säteollisuudella on hyvät 
toimintaedellytykset myös 
tulevaisuuden Suomessa. 
Raaka-ainetta ja osaavaa 
työvoimaa riittää, energiaa 
on saatavissa kohtuuhin-
taan kuten myös puhdasta 
vettä. Logistiset järjestelmät 
ja infrastruktuuri ovat kun-
nossa.

Antti Rinne
Ammattiliitto Pron  

puheenjohtaja

Työelämä tuuliajolla - hallituksen otettava 
ruorista kiinni

Ehkä vielä tänäänkin joku 
hakeutuu hoito- tai hoiva-
työhön kutsumuksesta ai-
nakin osittain. Monella on 
ystävien vanhempien tai 
sisarusten kautta yhteys 
sairaalamaailmaan ja sitä 
kautta herännyt kiinnostus 
tälle alalle. Monelle myös 
suotuisat työllisyysnäkymät 
ovat arvokas asia ammattiin 
suuntautumisessa ja vaikut-
tavat kiinnostuksen lisäksi 
valinnassa. Itse ollen työs-
kennellyt hoitajana yli 30 
vuotta ja työttömyyttä en ole 
kokenut koskaan, vaan olen 
saanut aina tehdä työtäni 
täysin palkein. 90- luvun 
alun laman aikaan jotkut 
joutuivat täällä Kainuussa 
kokemaan ajoittaista työttö-
myyttä. Tällä hetkellä hoita-
jista on enimmäkseen taas 
suurta pulaa koko Suomes-
sa, vaikkakin Kainuussa on 
voi olla vaikeuksia työllistyä 
johtuen meneillään olevista 
yt-neuvotteluista. Ne taas 
johtuvat vaikeasta talouden 
alijäämästä. 

 Tämän päivän hoitotyös-
sä korostuu turvallisuus, 
laadukkuus (hyvä hoito) ja 
kustannustehokkuus. Hoi-
totyö on hyvin antoisaa mo-
nella tavalla, jos siihen an-
tautuu sydämellä ja löytää 
sen oikean paikkansa. Täs-
säkin työssä on monenlai-
sia mahdollisuuksia suun-
tautua erilaisiin valintoihin.

Hoitotyö on erittäin haas-
teellista ja vaatimukset 
kasvavat jatkuvasti. Suuri 
haaste hoitotyössä viime 
vuosina on ollut siirtyminen 
paperikirjaamisesta sähköi-
seen dokumentointiin. Huo-
lellisella 

hoitotyön dokumentoin-
nilla lisätään potilasturvalli-
suutta, edistetään asiakas-
lähtöisyyttä ja osoitetaan 
hoidon tulos, se kuuluu po-
tilaan hyvään hoitoon. Po-

tilaan hoidon kuvaamises-
sa hyödynnetään hoitotyön 
systemaattista kirjaamis-
mallia, joka koostuu hoito-
työn prosessin vaiheista ja 
suomalaisen hoitotyön luo-
kituskokonaisuudesta (Fin-
CC). Tarve-, toiminto- ja tu-
losluokitukset kuvaavat hoi-
toa hoitotyön näkökulmasta 
ja antavat sisällöllistä tietoa 
hoitotyöstä.    

Haastavinta on ollut op-
pia käyttämään mallia oi-
kealla tavalla ja niin, että eh-
tii myös potilaalle antamaan 
hänen tarvitsemansa hyvän 
hoidon.

 Tänä päivänä kirjaami-
seen täytyy paneutua myös 
tarkemmin turvatakseen 
oman selustana, jos jotain 
odottamatonta tapahtuu. 
Jos dokumenttia tehdystä 
työstä ei potilasasiakirjois-
ta löydy, sitä ei myöskään 
ole tehty. Jättäessäsi jotain 
oleellista tekemättä, sekin 
täytyy perusteluineen nä-
kyä, ettet joudu vaikeuksiin, 
jos asiakirjoja aletaan tar-
kastella vaikka potilaan tai 
omaisen tekemän huomau-
tuksen takia. Tämän päivän 
potilaat ja omaiset ovat val-
veutuneita ja osaavat pitää 
puoliaan ja huolehtia siitä, 
että he saavat oikean, tar-

vitsemansa ja hyvän hoi-
don. Turvallista ja hyvää 
hoitoa meistä jokainen ha-
luaa tarjota hoidettaville, to-
ki tällä kuten kaikilla muilla-
kin aloilla, virheet voivat olla 
mahdollisia. 

 Pystyäksesi tarjoamaan 
hyvää ja vaikuttavaa hoitoa, 
hoidon tulisi olla tänä päivä-
nä myös näyttöön perustu-
vaa hoitotyötä, jossa yhdis-
tetään ajantasaista tutkittua 
tietoa ja hoitajien kokemus-
ta. Potilaan omaa kokemus-
ta voidaan myös huomioida 
hoitoa koskevissa päätök-
sissä. Näyttöön perustu-
vaa toimintaa painotetaan 
useissa valtakunnallisissa 
linjauksissa ja ohjelmissa. 
Ongelmia tässäkin aiheut-
taa resurssien puute, koska 
monesti työ on niin hektistä, 
ettei ole aikaa, vaikka tah-
toa ja halua työn kehittä-
miseen olisi. Taitoa täytyy 
olla myös tiedon hakuun ja 
monesti tieto on englannin-
kielistä. Hoitotyön suosituk-
sia on laadittu 1990-luvulta 
alkaen. Niillä voidaan edis-
tää tasapuolista ja laadu-
kasta potilaan kohtaamista 
ja hoitamista, asui hoidet-
tava sitten Helsingissä tai 
pohjoisessa Lapissa. 

 Oma työni on tällä het-

kellä tehostetussa hoidossa 
keskussairaalassa ja siel-
lä haasteita tuovat edellä 
mainitut asiat, kuten muual-
lakin. Lisäksi tarvitaan jatku-
vaa uusien hoitomuotojen 
ja erilaisten laitteiden/ko-
neiden opiskelua. Lääketie-
de menee eteenpäin isoin 
harppauksin ja hoitomuo-
dot kehittyvät ja tulee uusia. 
Tarvitaan jatkuvaa tietojen 
päivitystä ja osaamisen ke-
hittämistä. Yksi haaste ovat 
lääkkeet, joita tulee jatku-
vasti uusia ja lääkkeissä on 
myös paljon eri tehtaiden 
valmistamia rinnakkaisval-
misteita. Tarkkuutta, taitoa 
ja tietoa tarvitaan hoidetta-
van turvallisen lääkehoidon 
toteutukseen. Samoin kaik-
ki hoitotuotteet uudistuvat 
nykyään nopeasti ja mark-
kinoille tulee uusia, osin en-
tistä parempia vaihtoehtoja 
runsaasti. Niiden käyttö ja 
tuntemus vaativat perehty-
mistä, jotta hoidettava saa 
parhaan mahdollisen avun. 

 Vanhustyössä työtään te-
kevät haluavat myös mah-
dollisuutta antaa parem-
paa hoivaa ja arvokkaam-
paa vanhuutta ja saattavat 
kokea riittämättömyyttä ja 
ahdistusta työssään. Käsiä 
on liian vähän auttamaan 
ja monesti vain välttämätön 
perushoito ehditään toteut-
taa. Vanhukset ovat usein 
yksinäisiä ja tarvitsisivat ai-
kaa ja väriä elämään mo-
nessa muodossa. 

 Tämän päivän hoitaja 
joutuu kohtaamaan työs-
sään paljon erilaisia ihmi-
siä, asiakkaita, hoidettavia 
ja heidän omaisiaan. Toi-
meen on tultava erilaisten 
ihmisten kanssa ja ehkä 
haastavinta monesti onkin 
erilaisten ihmisten kohtaa-
minen niin, että asiat suju-
vat kaikille mieluisalla taval-
la. Tämä on taito, joka toi-

silla voi olla luonnostaan ja 
toiset joutuvat harjaannutta-
maan itseään. Erilaiset uh-
ka-, vaara- ja väkivaltatilan-
teet ovat lisääntyneet viime 
vuosina kotihoidossa, poli-
klinikoilla ja osastoilla. Työ-
kaluja väkivallan ehkäisyyn 
on jouduttu siksi kehittele-
mään. Tehyn ”Älä riko hoita-
jaasi” kampanja vast´ikään 
oli suunnattu huomioimaan 
tätä asiaa.

 Hoitotyö on usein myös 
epäsäännöllistä kolmivuo-
rotyötä ja aiheuttaa ongel-
mia työelämän ja perhe-elä-
män yhteensovittamisessa. 
Pienen lapsen äitinä olet 
töissä yöllä, viikonloppuina 
ja juhlapyhinä. Työelämän 
kehittämisessä toivomme 
saavamme tukea ammatti-
liitoilta ja STTK :lta.

 Tehyläisyys näkyy hoito-
työssä mm. erilaisina kamp-
panjoina ja teemoina ajan-
kohtaisten asioiden ympä-
rillä. Punainen auttavat kä-
det symboli löytyy monen 
hoitajan työpuvun rintapie-
lestä merkkinä kuulumises-
ta yhteiseen ammattijärjes-
töön. Tehyläiset luottamus-
miehet auttavat meitä, jos 
tulee varmistettavaa tai ky-
syttävää työsuhdeasioissa. 
Tehy lehteä luemme innolla 
ja seuraamme siitä uusia 
tuulia, uutta tietoa työhyvin-
vointiin, koulutuksia, mui-
den kokemuksia tai vaik-
kapa avoimia työpaikkoja. 
Tehyläisissä jäsenilloissa ta-
paamme toisiamme ja esillä 
on meitä koskettavia ajan-
kohtaisia työhömme liitty-
viä teemoja ja mahdollisuus 
keskusteluun. Tehyläisyys 
osaltaan auttaa meitä jak-
samaan työssämme ja ke-
hittämään työtä ja työoloja.  

 Tehyläisinä kuulumme 
STTK:hon ja sen tehtävä-
nä on turvata yhdessä am-
mattiliiton kanssa jäsen-

tensä edut olemalla vahva 
toimija niin paikallisessa, 
alueellisessa, kansallises-
sa kuin kansainvälisessäkin 
toiminnassa. Tulopoliittisia 
neuvotteluja ja raamisopi-
muksen syntyä, joissa Mik-
ko Mäenpää edusti STTK:n 
puheenjohtajana meitä, 
seurasimme tiiviisti viime 
syksynä. Raamisopimus toi 
palkan lisäksi muita paran-
nuksia työelämään. STTK:n 
mukanaoloa työvoimapolitii-
kan, koulutuspolitiikan, so-
siaalipolitiikan, talouspolitii-
kan ja tuloksellisen elinkei-
nopolitiikan rakentamisessa 
tulee myös seurattua. STTK 
ei ole niin näkyvänä  työs-
sämme kuin Tehy, ainakaan 
työuran alussa. Kiinnostus 
lisääntyy iän myötä.

 STTK:n alueellisella toi-
minnalla haluamme vai-
kuttaa yhteiskunnalliseen 
edunvalvontaan ja lisä-
tä STTK:n tunnettavuutta 
alueellamme. Tehtävää on 
myös jäsenistön yhteenkuu-
luvuuden ja liittojen yhteis-
työn lisäämisessä alueelli-
sella tasolla. Monet työyh-
teisön jäsenet osallistuvat 
STTK:laisiin jäseniltoihin ja 
saavat sitä kautta ja tietys-
ti meidän  STTK:n alueel-
lisessa toiminnassa mu-
kana olevien kautta tietoa 
alueellisesta toiminnasta ja 
toivottavasti siitä aktivoitu-
vat seuraamaan enemmän 
STTK:ta vaikuttajana. Haas-
teita riittää ja tässä vain pie-
ni osa niistä. Yhdessä yh-
teistyöllä pääsemme pa-
rempiin tuloksiin ja koemme 
työmme palkitsevaksi. 

Arja Kettunen
sairaanhoitaja

Kainuun maakunta  
-kuntayhtymä

STTK:n Kainuun  
aluetoimikunnan jäsen

Tehyläisen sairaanhoitajan näkemyksiä 
työnsä haasteista
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Alueiden kehittäminen 
kiinnostaa Toimihenkilökes-
kusjärjestö STTK:ta. Elinvoi-
mainen kunta, seutukunta 
ja maakunta rakentuvat yri-
tysten ja työpaikkojen ym-
pärille. 

STTK on linjannut, että 
Suomeen tarvitaan 200 000 
uutta työpaikkaa, jotta hy-
vinvointi-Suomesta voidaan 
pitää kiinni jatkossakin. Uu-
det työpaikat eivät synny 
tietylle alueelle tai toimialal-
le, vaan eri puolille Suomea 
jokaisen alueen omia voi-
mavaroja hyödyntäen.

Kainuun vahvuudet ja 
työpaikat kumpuavat met-
sistä, kallioperän mineraa-
li- ja kiviainesvaroista sekä 
omaleimaisesta luontoym-
päristöstä.

Suomalaisen metsäsek-
torin muutos näkyy ja tuntuu 
Kainuussa konkreettisesti. 
Maakunnassa on eletty jat-

kuvan uhan alla. Muutokset 
tuntuvat työpaikoilla ja ko-
deissa. Onhan metsäsek-
torilla suuri merkitys alueen 
työllisyydelle. 

Kainuun puuvarojen te-
hokas hyödyntäminen vaa-
tii jatkossa uusia ideoita ja 
yrittäjiä. Tärkeää olisi saa-
da jalostettua kainuulaista 
puuta nykyistä enemmän ja 
pidemmälle tuotteeksi maa-
kunnan sisällä. 

Syrjäinen sijainti vaatii, 
että saavutettavuuteen pa-
nostetaan ja sijainnista ai-
heutuvat lisäkulut voidaan 
minimoida. Korkeat kulje-
tuskustannukset ovat kil-
pailuhaitta. Saavutettavuut-
ta on ylläpidettävä hyvillä 
kulkuyhteyksillä. Metsä-
sektorin osalta keskeises-
sä roolissa on koko Kainuun 
kattava terminaaliverkosto, 
jonka kautta mahdollistettai-
siin puuaineksen korjuu- ja 

toimitusmäärien kasvatta-
minen.

Kaivosteollisuuden hank-
keet Itä- ja Pohjois-Suomes-
sa ovat olleet myönteisiä 
työllisyyden edistämisen 
kannalta. Suuret ja pitkä-
aikaiset investoinnit vah-
vistavat alueen taloutta ja 
luovat kaivattuja uusia työ-
paikkoja. 

Turvallisuuden, luonnon-
varojen ja luonnonarvojen 
kunnioittamisen on oltava 
kiinteästi mukana paikalli-
sen raaka-aineen hyödyn-
tämisessä. Tilanne ei saa 
johtaa siihen, että joudu-
taan valitsemaan kaivostoi-
minnan ja matkailun välillä.  

Kainuussa ja Kainuun ul-
kopuolella on nähty mat-
kailussa mahdollisuuksia 
uusien työpaikkojen syn-
tymiseen.  Puhdas luonto, 
järvet ja vaarat antavatkin 
erinomaisen mahdollisuu-

den kehittää matkailua.  
Kainuu tarvitsee osaajia 

jatkossakin. Koulutustarjon-
nan kohdistaminen alueen 
omien vahvuuksien mu-
kaan vahvistaa maakuntaa 
ja tarjoaa nuorille mahdol-
lisuuden opiskella ja työs-
kennellä halutessaan koti-
maakunnassaan. Maakun-
nan vahvuus on myös siinä 
kuinka peruspalveluita on 
saatavilla. 

Alueiden ja niiden elin-
keinojen kehittämisessä tar-
vitaan monipuolista osaa-
mista ja näkemystä. Pal-
kansaajat tarjoavat tähän 
työhön mielellään osaamis-
taan maakunta- ja paikal-
listasolla. Monipuolinen ja 
kestävällä pohjalla oleva 
elinkeinorakenne on kaikki-
en tavoite ja etu. 

Mikko Mäenpää
puheenjohtaja, STTK

Maakunnan vahvuudet työpaikoiksi

Toimihenkilöjärjestö STTK 
on 18 liiton ja 608 000 jäse-
nen monivivahteinen työn-
tekijän etujärjestö, joka toi-
mii ja vaikuttaa eri puolella 
Suomea niin liittojensa kuin 
keskusjärjestön aluetoimi-
kuntien kautta. 

Haluamme rakentaa Suo-
mea, jossa on hyvä teh-
dä työtä ja asua muuttuvan 
maailman keskellä. Puolus-
tamme palkansaajan talou-
dellista turvaa, työhyvin-
vointia ja työnteon mahdolli-
suuksia eri puolilla Suomea. 

Keskusjärjestön (STTK) 
15 aluetoimikuntaa vastaa-
vat omalla alueellaan STTK-
laisesta edunvalvonnasta. 
Käytännössä edustajamme 
osallistuvat alueella toimi-
viin aluehallinnon, maakun-
nan liiton, koulutusorgani-
saatioiden ja kuntien neu-

vottelu- ja yhteistyöryhmiin. 
Lisäksi toimikuntamme otta-
vat kantaa alueen ajankoh-
taisiin asioihin sekä järjestä-
vät koulutustilaisuuksia.

Alueellinen edunvalvonta 
on edunvalvontaa siinä mis-
sä toimihenkilöiden edun-
valvonta Brysselin suunnal-
la tai ministeriöiden työryh-
missä. Erona on se, että 
eri puolilla Suomea STTK:ta 
edustavat kunkin alueen 
toimijat. 

STTK:n aluetoiminnan 
vahvuus on sen paikallisuu-
dessa ja alueiden omien 
erityspiirteiden tuntemuk-
sessa. Vaikuttamisen yti-
messä ovat työpaikat, kou-
lutusmahdollisuudet, kunta-
uudistus, liikenneratkaisut 
ja nuorten syrjäytyminen. 
Toimintamme alueella on ih-
misten kokoista. 

Edunvalvontatyön ohella 
aluetoimikunnat edistävät 
STTK:n tavoitteita alueta-
solla, vahvistavat jäsenten 
yhteenkuuluvuutta ja lisää-
vät STTK:n tunnettavuutta. 

Mari Kokko
alue- ja elinkeinopoliitti-

nen asiantuntija, STTK

STTK:n
aluetoiminta

STTK:n puheenjohtajan 
Mikko Mäenpään mielestä 
”kakun kasvattaminen on 
ykkösasia”. Puhutaanko 
nyt eläkeiän nostamisesta, 
vankilatuomiosta vai ken-
ties opiskelijoiden kesälo-
mien polttamisesta? Mikko 
Mäenpää on näyttänyt vih-
reää valoa opiskelijoiden 
ympärivuotiselle opiskelul-
le. Silloinhan opiskelijan ke-
säloma siis poltetaan. Pu-
reudutaan siis miettimään, 
olisiko hyvä vai ei, ettei 
opiskelijoilla olisi kolmen 
kuukauden kesälomaa

Kaikki opiskelijat eivät tu-
le saamaan kesäksi töitä ja 
ovat näin ollen pelkästään 
Kelan ja sosiaalitoimiston 
armoilla. Suomessahan 
opiskelija ei saa kesäkuu-

kausina opintorahaa, jos ei 
opiskele. Tällöin joutuu me-
nemään sosiaalitoimistoon 
hakemaan toimeentulotu-
kea. Opiskelija saa mini-
mitoimeentulon (444,26€) 
ja tästä vielä miinustetaan 
prosentteja ihan sillä perus-
teella, että olet päätoiminen 
opiskelija.

Toinenkin vaihtoehto on 
eli opiskelija saa kesätöi-
tä, mikä on alueellamme 
suhteellisen harvinaista. 
Eri asia on Uudellamaal-
la, jossa opiskelijan on hel-
pompaa saada kesätöitä 
ja työharjoittelupaikkoja, 
kuin meillä täällä pohjoisen 
opiskelijoilla.  

Kesätyöpaikka on aina 
lottovoitto opiskelijalle ja se 
tuo myös työkokemusta. 

Kannustaisinkin alueem-
me yrittäjiä palkkaamaan 
eri aloilla opiskelevia op-
pilaita ottamaan kesätöi-
hin. Suomen vahvuus tu-
lee olemaan tulevaisuudes-
sa myös Mikko Mäenpään 
mielestä osaava työvoima, 
koska koulutuksen tasolla 
emme voi enää nykyään 
kilpailla. Vaikka opiskelija 
olisikin tehokas opiskelija, 
niin silti parhaat annit tule-
vaisuuteen tulee työkoke-
muksesta eli työharjoitte-
lusta ja kesätöistä.

Osa opiskelijoista haluaa 
valmistua mahdollisimman 
pian, niin oppilaitosten tu-
lisi lisätä yhteistyötä alu-
eellaan, jotta opiskelijalle 
voidaan antaa mahdolli-
suus opiskella myös kesän 
aikana. Tämän kuitenkin 
pitäisi perustua vapaaeh-
toisuuteen eikä pakkoon. 
Jokainen oppii asioita eri 
tavalla, toinen lukemalla ja 
toinen tekemällä. Jokaisel-
la oppilaitoksellahan ei ole 
mahdollisuutta tarjota ko-
vinkaan montaa kurssia ke-
säopintoihin. Oppilaitosten 
yhteistyöllä tämäkin voitai-
siin järjestää.

Kakkua voi myös kas-
vattaa ystävyyssuhteilla, 
jotka jatkuvat opiskelujen 
jälkeenkin. Pidetään siis 
laadukkaat verkostot mie-
lessä opiskeluaikanakin ja 
annetaan jokaisen kukkia 
omalla tavallaan opiskelu-
aikana, on se sitten kirjojen 
pänttäystä rannalla tai työ-
kokemuksen tuomaa rikas-
tumista kesätöissä.

Aurinkoisin terveisin
Mervi Haahti

Pro-opiskelijoiden  
puheenjohtaja

Miten kakkua 
kasvatetaan?

Tilaa tai lataa sivuiltamme maksuton
Johtoalueiden vierimetsien hoito-opas
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Olen 58-vuotias lasken-
tasihteeri Helena Sirviö 
Suomussalmelta. Työsken-
telen Kainuun maakunta-
kuntayhtymän palvelukses-
sa vielä tämän vuoden lop-
puun, jolloin hallintokokeilu 
päättyy. Sen jälkeen tilalle 
tulee kaksi kuntayhtymää; 
Kainuun Liitto ja sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kun-
tayhtymä. Yhteiset palve-
lut tulevat kuulumaan sote 
ky:n alle. 

Työnantajana oman urani 
aikana se on kolmas, työs-
kentelin Suomussalmen 
kunnassa kirjanpitäjänä, 
jolloin yhteiset palvelut siir-
tyivät Kainuun maakunta-
kuntayhtymän tuotettavak-
si. Aloitin työt 17.6.1971 

Suomussalmen kunnassa 
lähettinä, siitä siirryin arkis-
toon ja kävin kirjanpitäjän 
peruskurssin Tuusulassa. 
Sen jälkeen toimin monis-
tamonhoitajana muutaman 
vuoden, kirjanpidossa tar-
vittiin lisää työvoimaa ja siitä 
tehtävästä siirryin kirjanpi-
toon. Sillä tiellä olen edel-
leen, liityin  silloiseen Suo-
mussalmen Kunnallisvirka-
miesyhdistykseen v. 1976 
ja siitä asti olen ollut jäsene-
nä ja edelleen. Yhdistystoi-
minta on minulle henkireikä. 
Ammattiyhdistystoiminnas-
sa olen ollut aktiivisesti  mu-
kana jo yli kaksikymmentä 
vuotta.

Olen toiminut sihteerinä, 
varapuheenjohtajana, ra-

hastonhoitajana, jäsensih-
teerinä, hallituksen jäsene-
nä, lakkovastaavana, koulu-
tus- ja tiedostusvastaavana 
useita vuosia. Tällä hetkellä 
olen omassa yhdistykses-
sä hallituksen jäsen, jäsen-
sihteeri ja rahastonhoitaja, 
kuulun Oulun alueen alue-
hallitukseen sekä toimin 
hallituksen jäsenenä Jytyn 
työttömyyskassassa. Lisäk-
si olen työsuojeluasiamies 
sekä I työsuojeluvaraval-
tuutettu Kainuun maakun-
ta-kuntayhtymässä, toimin 
myös työsuojelutoimikun-
nan jäsenenä edustaen 
työntekijöitä.

Harrastuksiini kuuluvat 
myös muu yhdistystoimin-
ta, toimin Ylä-Kainuun Hen-

gitysyhdistyksen varapu-
heenjohtajana sekä muu-
tamissa muissa yhdistyk-
sissä. Vapaa-aika kuluu 
talvella pilkillä ja jos aika 
sallii myös hiihto kiinnostaa, 
kesällä taas pyöräily, uinti 
ja kalastus monine muotoi-
neen.Jos vain terveys sallii 
ja töitä riittää, niin eläke-
ikään asti haluaisin jatkaa. 
Täytyy sanoa, että 110-la-
sissa välillä mennään, työ 
on antoisaa ja mielenkiin-
toista! Päivääkään en vaih-
taisi pois tämän 41 vuoden 
ajalta! Joka päivä on eri-
lainen, uutta on opittava ja 
haluja ainakin riittää uuden 
opiskeluun!

Helena Sirviö

Ei päivääkään työttömänä

Työelämä on muuttunut 
ja muuttuu tulevina vuosina 
monella tavalla. Aiemmin 
tyypillisten työ- ja palve-
lussuhteiden ja työaikojen 
ja työn tekemisen mallien 
rinnalle ovat muodostuneet 
lyhyet palvelussuhteet, työ-
aikamuotojen moninaisuus 
ja työn tekemisen epäsi-
donnaisuus tiettyyn paik-
kaan.

Työikäinen väestö ikään-
tyy hurjaa vauhtia ja nuo-
remmilla työntekijöillä on 
erilaiset odotukset työn 
tekemisen suhteen kuten 
myös suhteessa työhön si-
toutumiseen. 

Samalla, kun työelämä 
on muuttunut, on muut-
tunut myös esimiesten ja 
työntekijöiden roolit työyh-

teisöissä. Esimiesten rooli 
on enemmänkin ohjaava 
ja valmentava ja työntekijät 
ovat entistä kantaa otta-
vampia ja oma-aloitteisia 
asioiden hoitamisen suh-
teen. 

Työntekijöiden ammatil-
lisen osaamisen taso on 
viime vuosina huimasti ko-
honnut ja kouluttautumis-
halu lisääntynyt – ehkäpä 
juuri nykytyöelämän tarpei-
den mukaisesti.

Yhdessä tekemällä ja 
työyhteisötaitoja kehittä-
mällä saadaan työyhteisö-
jen muutostilanteet parem-
min hallintaan ja kaikkien 
ammattiryhmien työpanos 
kohdistettua oikeisiin asi-
oihin.

Työelämän muutoksen 

seurannassa, työ- ja pal-
velussuhteiden ehtojen 
täyttymisessä ja toteutu-
misessa, palkkauksen oi-
keellisuuden seurannassa 
ja kehittymisessä tarvitaan 
meitä järjestöihmisiä. 

Oma järjestöurani on al-
kanut reilut 20 vuotta sit-
ten, silloin nuorena hoitajan 
alkuna alkoivat kiinnostaa 
mitä erilaisemmat edunval-
vontaan liittyvät asiat. Ute-
liaisuus, kuten myös tieto-
taito ovat vuosien saatos-
sa lisääntyneet ja tuoneet 
haasteita tämän päivän 
työelämään liittyvien asioi-
den ratkomisessa. Työelä-
män muutoksessa ja myl-
lerryksessä järjestötoimin-
nassa mukana oleminen 
on ollut monesti helpottava 

tekijä, tosin tieto on lisännyt 
myös tuskaa.

Nyt uutena STTK:n Kai-
nuun aluetoimikunnan va-
rapuheenjohtajana ovat 
uudet haasteet jälleen 
edessä ja näköalat laajen-
tuvat entisestään – tehyläi-
senä järjestöaktiivina otan 
haasteen vastaan mielel-
läni.

Merja Ojala-Simola
varapuheenjohtaja

STTK:n Kainuun 
aluetoimikunta

Yhteistoimintaa – toimintaa yhdessä

“Olemme erikoistuneet 
kirkollisen alan työelä-
mään sopimusosapuole-
na ja monenlaisten palve-
lujen tuottajana. Kaikkein 
lähimmäksi kirkollisten työ-
paikkojen arki tulee työsuh-
deneuvonnassa ja  silloin 
kun tapaamme kirkkojen 
ja alan järjestöjen työnteki-
jöitä työpaikoilla ja eri tilai-
suuksissa”, kertoo Kirkon 
alat ry:n toiminnanjohtaja 
Ritva Rasila.

Kirkon alat on nimensä 
mukaan ammattiliitto, jo-
ka on keskittynyt kirkolli-
siin palvelussuhde- ja työ-
elämän laatukysymyksiin. 
Olemme sopijaosapuo-
li luterilaisen kirkon virka- 
ja työehtosopimuksessa, 

ortodoksisen kirkon sekä 
kristillisten järjestöjen työ-
ehtosopimuksissa. Järjes-
tösopimusta soveltavat lä-
hetysjärjestöt ja muut kris-
tilliset järjestöt sekä hellun-
taiseurakunnat.

Kirkollisen alan työnteki-
jät ovat hyvin sitoutuneita 
työhönsä ja kirkkoihinsa, 
samoin työpaikan osapuol-
ten suhteet ovat enimmäk-
seen asialliset. Uusin alku-
vuodesta julkistettu työolo-
barometri sisälsi kaksi mer-
kittävää tulosta: työilmapii-
ri on edellisen kyselyn jäl-
keen parantunut, samoin 
työntekijöiden ja esimies-
ten keskinäinen luottamus 
on erittäin korkea.

Vajaan 8 000 jäsenen 

Kirkon alat kokoaa työn-
tekijöitä kaikista ammatti-
ryhmistä, luterilaisen kir-
kon osalta lukumäärältään 
suurimmat henkilöstöryh-
mät: lapsi- ja kasvatustyön 
tehtävissä olevat sekä kir-
konpalvelusala (suntiot, 
kiinteistö- ja ruokahuollon 
työntekijät) muodostavat 
enemmistön myös liiton jä-
senkunnassa. 

Rasila huomauttaa, et-
tä tyypillistä liitolle on mo-
nialaisuus, yhtenä päivänä 
paneudutaan työntekijöi-
den aseman turvaamiseen 
luterilaisten seurakuntien 
rakennemuutoksessa tai 
mietitään verotusta ja or-
todoksisen kirkon matka-
pappien pitkiä matkoja, 

toisena päivänä kehitys-
maissa työskentelevien lä-
hetystyöntekijöiden palkan 
ja YK:n laskeman ruoka-
korin kulloistakin suhdetta. 
Jokapäiväistä työtä neu-
vottelutoiminnan lisäksi on 
yksittäisten työntekijöiden 
ja työpaikkojen ongelmien 
ratkominen. Kirkon aloil-
la on noin 350 luottamus-
miestä eri puolilla maata 
olevilla kirkollisilla työpai-
koilla, ja muutamia sellai-
sia, jotka ovat erikoistuneet 
ulkomaantyön kysymyksiin.

Liitto muodostuu 12 am-
matti- tai sopimusalakoh-
taisesta jäsenyhdistykses-
tä, jotka nimeävät edusta-
jansa liiton hallintoelimiin. 
Kirkon alat ry:llä on koko 

maan kattava aluetoiminta. 
Alueilla toimintaa hoitavat 
aluetoimikunnat, jotka jär-
jestävät  vapaa-ajan tapaa-
misia ja koulutustilaisuuk-
sia ajankohtaisia työelämä-
asioista yhdessä liiton toi-
miston kanssa. Paljon alu-
eilla työskenteleviä jäseniä 
osallistuu myös keskusjär-
jestö STTK:n aluetoimikun-
tiin, jotka pyrkivät vaikut-
tamaan erityisesti valtion 
aluehallintoon ja tätä kautta 
edistämään kotiseutunsa 
kehitystä. 

”Kirkon alat ry:ssä kat-
somme, että seurakunnat 
- luterilaiset seurakunnat 
koko maan kattavana ver-
kostona ja myös vähem-
mistökirkot tärkeinä omi-

en alueidensa yhteisöi-
nä - ovat merkittävä tekijä 
kansalaisten hyvinvoinnin 
kannalta ja osa koko maan 
turvaverkkoa ja hyvinvoin-
tipolitiikkaa. Seurakunnat 
ovat edelleenkin yksi niistä 
organisaatioista, jotka tar-
joavat nk. ’pysyviä työpaik-
koja’ kaikkialla Suomessa. 
Seurakunnat ovat myös 
kulttuurisesti merkittäviä 
toimijoita, mikä seikka on 
mielestäni nyt muutoksen 
ja murroksen yhteiskun-
nassamme merkittävämpi 
kirkon ulottuvuus kuin ehkä 
koskaan aiemmin.”

Ritva Rasila

Ammattiliitto Kirkon alat on kirkollisen 
työelämän moniottelija
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STTK Kainuussa on jo 
parin vuoden ajan ollut ah-
kerasti mukana monenlai-
sessa vaikuttamisessa ja 
muistellen mitä vuoteen on 
sisältynyt löytyy useita eri-
laisia tapahtumia joista pa-
rista voisin hieman kertoa.

Olemme olleet Oulussa 
mukana aluevaikuttajille 
suunnatussa tapahtumas-
sa jossa kuulimme liikenne-
ministeri Kyllöstä liikentee-
seen ja logistiikkaan vaikut-
tavista tekijöistä, tilaisuuden 
vetäjänä toimi Ammattiliitto 
Pro joka oli kutsunut mu-
kaan STTK:laiset aluevai-
kuttajat. Saimme ajankoh-
taista tietoa ja myös mah-
dollisuuden tuoda mieli-
piteemme esille suoraan 
päättävälle portaalle. Kii-
tokset myös näin lehden 
välityksellä kiireisille alusta-
jillemme tilaisuuden tietois-
kuista ja keskustelusta.

Kainuussa on erittäin hy-
vää yhteistyötä niinsano-
tun ”kolmen koplan” kes-

ken siitä osoituksena toimii 
jo kaksi kertaa ilmestyneet 
Palkansaajien Kainuu leh-
det joille jatkoa odotetaan 
ensivuodelle. Olemme vie-
lä ainut alue jossa lehden 
kaltainen yhteistyön näyte 
on onnistunut. Yhteistyötä 
on tehty myös nuorisoval-
tuuston kanssa Kajaanissa 
ja yhteistyön tuloksena saa-
tiin järjestettyä tapahtuma 
toisen asteen opiskelijoille. 
Kiitos kuuluu myös nuori-
sovaltuuston jäsenille jotka 
jaksoivat uskoa yhteistyön 
onnistumiseen.

Aluetoimikuntaamme on 
koulutettu esim. työsuoje-
luun ja STTK on pitänyt 
omat koulutuksensa toi-
minnan tavoitteista. Omas-
ta mielestäni meillä on ny-
kyään selkeämpi kuva ta-
voitteista ja yhteistyön mer-
kityksestä vaikuttamisessa. 
Osa tausta liitoistamme on 
muuttunut aktiivisemmaksi 
ja arvostaa entistä enem-
män sitä vapaaehtoistyötä 

jota alueella teemme. Liit-
tojen tuki ja arvostus on tär-
keää aluetoiminnalle ilman 
sitä meiltä loppuvat ne käsi-
parit  joilla itse toiminta teh-
dään. Mikään tapahtuma 
ei synny itsestään eikä vai-
kutusta tule poissa olemal-
la. Esitän kiitokseni myös 
kaikille toimikunnan jäsenil-
le ja muille toimintaamme 
tukeneille henkilöille, erityi-
sen paljon ajastaan ovat 
uhranneet työvaliokunnan 
jäsenet.

Tulevaa valoittaakse-
ni kerron yhdestä tapah-
tumasta joka Kainuuseen 
saadaan. Se on STTK kun-
nallisvaaleihin liittyvä tapah-
tuma päiväyksellä 1.10.12. 
Silloin on tarkoitus koota ka-
saan porukkaa kuntamme 
menestyksen tekijöiksi.

Kaiken kaikkiaan toivon 
Kainuulaisilta jäseniltämme 
aktiivista vaikuttavaa osal-
listumista. Lopulta niin se 
on että itse me sen menes-
tyksen luomme. Ei sitä ku-

kaan meidän puolestamme 
tule tekemään.

Kainuu on suurten muu-
tosten edessä maakunnan 
muuttuessa rakenteeltaan 
erilaiseksi ja kuntien toimin-
tojen muuttuessa jopa äkil-
lisesti. Toivottavasti muis-
tamme pitää huolta kaikista 
niistä henkilöistä jotka aut-
tavat pyöriä pyörimään jat-
kossakin.

Hyvää kesää kaikille 
STTK:laisille toivoo Juha 
Lehtonen STTK Kainuun 

Puheenjohtaja

Hyvää kesää STTK Kainuun 
aluetoimikunnalta

www.tehy.fi

Kaikki yhdessä – 
tehyläisiä 

terveydenhuollon 
tehtävissä 

jo 153 000.

Aina on hyvä sää 
tehdä puukauppaa.

Stora Enso Metsä
p. 02046 1478
www.storaensometsa.fi

Stora Enson kanssa teet elämäsi vaivattomimman
puukaupan ja metsänhoitopalveluilla autat metsän 
uuteen kasvuun. Puukauppatulojen  paras paikka
on 5 prosentin koron tarjoavalla Tähtitilillä®.
Kysy lisää puunostajiltamme.

MAALÄMPÖ
Tule tutustumaan markkinoiden

energiatehokkaimpiin lämmitysratkaisuihin!

PohjoLAn EkoLÄMPÖ oy
Kasarminkatu 39, Kajaani,  puh: 044 045 8870, www.pohjolanekolampo.fi

www.jytyl i i t to.f i

Jyty

työ-
elämään!

Turvaa

Kainuu_82x100.indd   1 5/24/2012   1:59:09 PM

Rumpuputket ja sillat
www.rumtec. 

Rumtec Oy
Tikkasentie 8
90420 OULU
Puh 020 7609 209
Fax 020 7609 210

• Pyöreät- ja matala-
 rakenteiset putkisillat
• Teräs- ja muovirummut
• Suodatinkankaat
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Suomen metsäkeskuksen 
metsäpalvelut aloitti toimin-
tansa 1.1.2012 kun aiem-
min itsenäiset 13 alueellista 
Metsäkeskusta yhdistettiin 
yhdeksi valtakunnalliseksi 
organisaatioksi. Muutok-
sessa Metsäkeskus jaettiin 
Julkiset palvelut ja Metsä-
palvelut -toimintayksiköihin, 
joista jälkimmäinen vastaa 
asiakkaiden tilaamista pal-
veluista. Erona aiemaan 
metsäkeskuksen toimintaan 
on se, että Metsäpalvelut-
yksikkö toimii asiakasrahoit-
teisesti, eikä se saa rahoi-
tusta valtion budjetista.

Kainuussa Metsäpalve-

lut-yksikkö on jakautunut 
kolmeen tiimiin. Ylä-Kainuu 
tiimin alueeseen kuuluvat 
Suomussalmi, Puolanka 
ja Hyrynsalmi. Itä-Kainuu 
tiimin alueeseen kuuluvat 
Kuhmo ja Sotkamo. Länsi-
Kainuu tiimin muodostavat 
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi 
ja Vaala. Asiakkaalle päin 
uudistus ei välttämättä näy 
mitenkään. Hankkeet ja asi-
ointi sujuvat samalla tapaa 
kuin aiemminkin. 

Metsäkeskuksen Metsä-
palvelu-yksikkö keskittyy 
nyt yksinomaan metsän-
omistajan kustannustehok-
kaaseen palveluun. Val-

takunnallisena metsäalan 
ammattilaisen palveluita 
tarjoavana organisaationa 
pystymme nyt tarjoamaan 
samat palvelut yli sadas-
sa toimipisteessä ympäri 
maata. Metsäalalla toimi-
via valtakunnallisia yhteis-
työkumppaneita helpottaa, 
kun yhdellä sopimuksel-
la voidaan sopia palvelun 
hankkimisesta koko maas-
sa. 

Metsäpalvelut tunnetaan 
markkinajohtajana pääpal-
veluistaan metsäsuunnitel-
masta, metsätien rakenta-
misesta ja perusparanta-
misesta sekä suometsän 

kunnostamisesta. Metsä-
palveluiden ammattilaisten 
osaamisen avulla hankkeet 
toteutetaan kustannuste-
hokkaasti ja laadukkaasti, 
ympäristöasiat huomioiden. 

Metsäkeskuksen Metsä-
palvelut työllistää noin 270 
metsäalan ammattilaista 
115 toimipisteessä eri puo-
lilla maata. Tästä joukosta 
Kainuussa työskentelee 20 
henkilöä.

Paavo Haataja
Suomen Metsäkeskus 

Metsäpalvelut

Suomen Metsäkeskuksen 
Metsäpalvelut-yksikön 

alkutaival

Matkan tarkoituksena oli 
tutustua Venäjän Karjalan 
metsätalouteen, kulttuuriin 
ja sotahistoriaan. Ensim-
mäisen päivän pääkohde 
oli Ladenson työmaa Laato-
kan pohjoispuolella. Saim-
me erittäin hyvän tietopake-
tin Ladenson puunhankin-
nasta ja sen haasteista. Yk-
si Ladenson vahvuuksista 
on aktiivinen laadukkaiden 
metsäautoteiden rakenta-
minen ja sitä kautta katta-
van metsäautotieverkoston 
turvaaminen.

Toisen päivän pääkoh-
teena oli Stora Enson Impi-
lahden sahaan tutustumi-
nen tehtaanjohtajan Asmo 
Variksen johdolla. Tehdas 
toimii hienosti ja tuottaa 
määrämittaista puutavaraa 
myös vientiin. Työntekijät 
ovat motivoituneita ja vaih-
tuvuus on erittäin vähäistä!

Kolmannen päivän pää-
kohde oli Raivolan lehtikuu-

sikko. Pietari Suuri lausui 
1680 lehtikuusikon synty-
sanat. Alunperin lehtikuu-
sikon oli tarkoitus palvel-
la Venäjän laivasto mas-
topuuvarastona ja turvata 
Kronstadtin laivanveistä-
mön rakennuspuun tar-
peet. 

Metsikön perusti vuon-
na 1739 saksalainen met-
sänhoitaja Fockel, joka oli 
kutsuttu Venäjälle. Fockel 
käytti haja- ja vakokylvöä 
ja hankki ensimmäiset sie-
menet Arkangelista. Ensim-
mäinen kylvöala oli 4,8 ha 
ja myöhemmin kylvöalaa 
on laajennettu ja täyden-
netty yhteensä siten että 
koko alueen pinta-ala on 
18,4 ha. 

Todennäköisesti myö-
hemmin täydennettyjen kyl-
vöalojen siementen alku-
perä on jostain etelämpää 
esim. Uralin eteläosasta. 
Vuosien saatossa Raivolan 

lehtikuuset kasvoivat ko-
meiksi puiksi, mutta maail-
man muuttuessa yhtäkään 
lehtikuusimastoa ei aika-
naan tehty Raivolan lehti-
kuusista. 

Nykyään Raivolan leh-
tikuusikko on merkittävä 
metsäalan nähtävyys Kar-
jalan kannaksella. Pisim-
mät lehtikuuset ovat yli 46 
metriä pitkiä ja parhaim-
mat koealamittaukset ovat 
osoittaneet yli 1800 m3 
lehtikuusta hehtaarilla. Jos 
metsäalan ammattilaisen 
matka suuntautuu Karjalan 
Kannakselle, niin ehdot-
tomasti kannattaa käydä 
katsomassa ja ihailemas-
sa Raivolan jykeviä lehti-
kuusia.

Neljäntenä päivänä tu-
tustuimme Lustoon – Suo-
men metsämuseoon. Lusto 
on valtakunnallinen metsä-
alan erikoismuseo, moni-
puolinen näyttely- ja kult-

tuurikeskus. Kävimme aluk-
si opastetun kierroksen jol-
la tutustuimme osastoihin 
ja saimme aimo annoksen 
vihertävää metsätietout-
ta. Sitten iltapäivällä kukin 
tahollaan tarkkoi aluetta. 
Lusto on mitä erinomaisin 
pysähdyspaikka retkikoh-
teeksi.

Bussilla liikkuessa näkee 
paljon sitä arkea mitä Venä-
jän Karjalassa eletään. Jo-
ka päivä käytiin läpi myös 
sotahistoriallisia kohteita 
sekä maastossa, videoin 
sekä selostettuna. Nämä 
autenttiset talvisodan jajat-
kosodan taistelupaikat lait-
tavat ajattelemaan että mi-
ten olisi käynyt jos rintama-
linjat eivät olisikaan kestä-
neet… Stora Enson Teemu 
Leckliniä siteeraten ”Monen 
nuoren ylioppilaskirjoitukset 
vietettiinkin täällä…”

Tapani Pääkkönen

 Opintomatka Venäjän Karjalaan
Kuva Tapani Pääkkönen

Metsäammattilaisten ja metsäliitteen lukijamatka Venäjälle 
8 – 11. 2011 Metsämiesten Säätiö tuki matkaa taloudellisesti. 
Kuva Raivolan lehtikuusikossa.

www.mammuttihirsi.fi

* 24 kk määräaikaistalletus.
Minimitalletus 10.000 eur.

SÄÄSTÖPANKISTA

TALLETUKSELLE
KIINTEÄ KORKO

2 VUODEKSI2,7 %
Palvelemme ma-to 10.00-16.30 ja pe 10.00-16.00 
Lönnrotinkatu 14, 87100 Kajaani, puh. 029 041 2710
www.saastopankki.fi/optia

Puhelun hinta: lankapuhelimesta 0,0821 € + 0,0147 €/min, matkapuhelimesta 0,0821 € + 0,1642 €/min.
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Joutenlammen kurssi-
keskuksen luontopolku 
odottaa retkeläisiä, pieniä 
ja isoja, nuoria ja vanhoja. 
Retkeläisiä, jotka haluavat 
testata luontoon liittyviä tie-
tojaan tai oppia metsäalan 
salaisuuksia samalla, kun 
voivat nauttia luonnon rau-
hasta ja kuulla vain mänty-
metsän huminan sekä lintu-
jen laulun. 

Joutenlammen kurssi-
keskus sijaitsee keskellä 
kainuulaista mäntykangas-
ta 15 km:n päässä Kajaa-
nista. Kesäisin kurssikes-
kuksen valloittavat kajaa-
nilaiset rippikoululaiset ja 
varhaisnuoret, muina vuo-
denaikoina Joutenlammel-

le voivat tulla myös muut 
asiakkaat. Mietimme tääl-
lä Joutenlammella, että mi-
tä mukavaa asiakkaamme 
voisivat luonnossa tehdä ja 
luontopolku tuntui yhdeltä 
hyvältä vaihtoehdolta. Ta-
pani Pääkkönen ja hänen 
johdollaan koko Meto Kai-
nuu ry:n hallitus auttoivat 
luontopolun toteuttamises-
sa talven aikana.

Luontopolku on 1,5 km 
pitkä ja kiertää lammen ym-
päri. Maasto on helppo-
kulkuista ja polku kulkee 
osittain tietä pitkin. Siten 
polkua on helppo kiertää 
myös huonompikuntoisten 
ulkoilijoiden. Luontopolun 
varrella on 14 metsällistä 

kysymystaulua, joissa on 
visaisiakin pulmia ratkotta-
vaksi. Nuoremmille osallis-
tujille kysymykset tarjoavat 
luonto- ja metsäoppia, van-
hemmille mukavaa luonto-
opin kertausta. Polkua voi 
kulkea yksin tai pienissä 
ryhmissä. Luontopolku on 
oiva aktiviteetti esim. leiri-
kouluille, rippileireille, työ-
yhteisöjen ulkoilu- ja virkis-
tyspäiville. 

Tervetuloa metsäiselle 
luontopolulle. Yhteystiedot 
www.joutenlampi.fi

Sirpa Väisänen
Joutenlammen 

kurssikeskuksen johtaja

Luonto- ja 
metsäoppia 

Joutenlammella




























Suomen Metsäyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja 
Juhani Karvonen on va-
littu vuoden 2012 metsä-
vaikuttajaksi. Valintaraadin 
mukaan Karvonen johtaa 
menestyksekkäästi Metsä-
yhdistystä, johon kuuluu 
suomalaisia metsätoimijoi-
ta suunnistajista metsäte-
ollisuuteen. Metsäyhdistys 
on luonut puitteet eri näkö-
kulman omaaville tahoil-
le keskustella metsästä ja 
sen käytöstä, raati toteaa.

Karvosen johdolla on 
viety vahvasti eteenpäin 
metsään liittyvää koulu-
yhteistyötä ja viestintää 
Suomessa ja ulkomailla. 
Päättäjien Metsäakatemi-
aa, joka on yksi Karvo-
sen lempilapsia, on hänen 

toimestaan kunnianhimoi-
sesti kehitetty ja tuotteis-
tettu. Päättäjien Metsäaka-
temia on keskustelufooru-
mi ja toimintamalli, jolla 
metsätietoutta levitetään 
yhteiskunnan vaikuttajille. 
Toimintamalli on myyty jo 
Latviaan ,Keski-Amerik-
kaan ja Tansaniaan. 

Raatia miellytti myös 
Karvosen johdolla viime 
vuonna esitelty Metsä pu-
huu – hanke, jonka tavoit-
teena on lisätä nuorten 
kiinnostusta metsäalaa 
kohtaan.

OP-Pohjola ryhmä pal-
kitsi Karvosen Oulussa 
29.5 metsäpäivillä kuvas-
sa olevalla huomionosoi-
tuksella.

Juhani Nevalainen

Juhani Karvonen  
vuoden metsävaikuttaja

Kuva:  Tapani Pääkkönen

MAAHANTUONTI
Iveco Finland Oy
Kiilaniityntie 10
02920 Espoo
e-mail:info@iveco.fi 

www.iveco.fi 
010 231 0370
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Kotipihan ruohosilput, 
haravointikasat ja leikatut 
oksat saa Kajaanissa vie-
dä maksutta Auralan kom-
postiin ja muissa Kainuun 
kunnissa Ekokympin lajitte-
luasemalle. 

Hyrynsalmen, Kuhmon, 
Paltamon ja Sotkamon lajit-
teluasemilla risukasat ovat 
porttien ulkopuolella, joten 
puutarhajätettä voi viedä 
silloin, kun itselle parhai-
ten sopii. Kajaanin Auralan 
komposti on myös avoin-
na ympäri vuorokauden. 
Puolangalla, Ristijärvellä ja 
Suomussalmella puutarha-
jätettä otetaan vastaan la-
jitteluasemilla vain aukiolo-

aikoina. Vaalassa lajittelu-
asemalle otetaan vain met-
sätähde eli risut ja oksat. 
Haravointitähteet voi viedä 
Vaalan jätevedenpuhdista-
molle.

Risuja ja haravointijät-
teitä otetaan vastaan vain 
erikseen lajiteltuna, koska 
niiden jatkokäsittely on eri-
lainen. Haravointijäte voi 
sisältää vähän multaa tai 
hiekkaa, mutta ei kiviä tai 
roskia. Metsätähde eli ri-
sut ja oksat haketetaan ja 
hyödynnetään energian-
tuotannossa ja biojätteen 
kompostoinnin seosainee-
na. Haravointijäte hyödyn-
netään sellaisenaan kom-

postoinnin seosaineena.
Metsätähteeseen kuulu-

vat vain risut ja oksat ja 
haravointijätteeseen ruo-
hosilput ja lehtikarikkeet, 
eivät muut jätteet. Muovi-
set säkit pitää viedä pois 
esimerkiksi omaan ener-
giajäteastiaan.

Metsätähteitä ja hara-
vointijätettä ei saa viedä 
haja-asutusalueen jätemök-
keihin eli aluekeräyspistei-
siin.

Lajitteluasemat  
kesäajassa

Ekokympin lajitteluase-
mat ovat siirtyneet aukiolo-
ajoissa kesäaikaan. Ase-

mat palvelevat normaa-
lien aukioloaikojen lisäksi 
myös parillisten viikkojen 
lauantaina klo 10 – 13. Ke-
säaika kestää toukokuun 
alusta elokuun loppuun. 
Lajitteluasema on jätteiden 
vastaanottopaikka, jonne 
kotitaloudet voivat aukiolo-
aikoina tuoda maksutta la-
jiteltua hyötyjätettä ja vaa-
rallista jätettä, ja maksua 
vastaan seka- ja energiajä-
tettä. Yrityksille palvelu on 
maksullista.

Sari Komulainen
neuvoja-tiedottaja

Kainuun jätehuollon kun-
tayhtymä

Metsätähde maksutta lajitteluasemalle

Ekokympin Kurre opastaa, miten risut laitetaan yhteen ka-
saan ja haravointitähteet toiseen.

Säästämisessä tärkeintä 
on aloittaminen. Suunnit-
telun avulla säästämiseen 
saa ryhtiä ja mielekkyyttä. 

Tavoite ja säästöaika 
määrittelevät säästämista-
van ja -vaihtoehdot. Toinen 
säästää pieniä summia pit-
källä aikavälillä vaikkapa 
kuukausittain, toinen lyhy-
ellä aikavälillä suurempia 
kertasijoituksia.

Sijoitusten ajoittaminen 
parhaaseen mahdolliseen 
ostohetkeen on hankalaa. 
Säästäjä voi välttää ajoituk-
seen liittyvää riskiä säästä-
mällä säännöllisesti. Sääs-
töt karttuvat lähes huomaa-
matta, kun raha ei näy käyt-
tötilillä eikä houkuttele os-
tosten tekemiseen.

Tuotto ja riski kulkevat ai-
na käsi kädessä. Pohditta-
va on mieltääkö riskiksi tuo-
ton poikkeamisen alaspäin 
odotetusta vai onko riski-
nä mahdollisuus pääoman 
alenemiseen tai menettä-
miseen.

Nordeasta saat käyttöösi 
asiantuntemuksen. Me huo-
mioimme henkilökohtaiset, 
perheen ja yrityksen tarpeet 
ja annamme matkan varrel-
le tarvitsemasi tuen. Suosit-
telen laatimaan säännölli-
syyteen perustuvan suun-
nitelman

Suunnittele  
pitkäjänteisesti

• Paljonko sinulla jää kuu-
kausittain säästöön?

• Mitä tavoittelet sijoituk-
sillasi: kesäautoa vai pa-
rempaa eläkettä?

Määrittele sijoitusaika
• Säästötavoite määrää 

sijoitusajan. Tavoite voi olla 
muutaman kuukauden tai 
muutaman vuosikymmenen 
päässä.

Tunnista riskinsietokykysi
• Mitä paremman tuoton 

haluat säästöillesi, sitä suu-
rempi on usein myös sijoi-
tusriski.

• Tutustu eri vaihtoehtojen 
tuotto-odotuksiin ja riskeihin.

Sijoita  
säännöllisesti

• Helpointa on säästää 
automaattisesti, vaikkapa 
kerran kuussa tililtä esimer-
kiksi säästötilille tai sijoitus-
rahastoon. 

Hajauta
• Ei kaikkia munia sa-

maan koriin pätee erityisesti 
osakesijoittamisessa.

• Hajauttamalla pienen-
nät sijoitusriskiä ja parannat 
tuotto-odotuksia.

Aloita aikaisin
• Mitä nuorempana aloi-

tat, sitä enemmän ehdit ke-
rätä varallisuutta, sillä vuo-
sien varrella pienistäkin pu-
roista kasvaa suuri virta.

Valitse neuvonantajasi 
huolella

Mikäli Sinulla ei ole koke-
musta sijoittamisesta, kysy 
neuvoja. Oikean kumppanin 
valinta sijoittamisessa on 
tärkeää. Tarkista, että neu-
vonantajallasi on ammatti-
taitoa ja kokemusta sijoitta-
misesta ja että hän tarjoaa 
luotettavan ja monipuolisen 
palveluvalikoiman. Varmis-
ta, että neuvonantajasi halu-
aa palvella Sinua myös tule-
vaisuudessa, kun tilanteesi 
tai tarpeesi muuttuu.

Mihin  
sijoittaisin nyt? 

Sijoitusmarkkinoilla ta-
pahtuu koko ajan. Markki-
noiden kurssitaso vaihtelee 
– joskus voimakkaastikin. 
Moni meistä pohti euroop-
palaisten markkinoiden 
kohtaloa euron kriisin uuti-
soinnin ollessa otsikoissa 
lähes päivittäin.

Sijoittamiseen liittyy ris-
ki. Sitä voi parhaiten hallita 
jakamalla sijoituksiaan eri-
tyyppisiin sijoituskohteisiin 
ja erilaisille markkina-alueil-
le. Riskiä voi myös pienen-
tää sijoittamalla tuotteisiin, 
joissa taataan pääoman 
säilyminen.

Tutuin pääomaturvat-
tu vaihtoehto on tili, joista 
löytyy valinnanvaraa. Myös 
monissa joukkolaina- ja ra-
hastotuotteissa pääoma on 
turvattu ja tuotto-odotus tiliä 
korkeampi. 

Muutama vuosi sitten 
Nordea toi Suomen mark-
kinoille pääomaturvatut ra-
hastot. Rahastojen takuu-
taso ei laske, joten asiakas 
tietää aina sijoitusta tehdes-
sään tulevan vähimmäis-
tuottonsa. Pääomaturvatun 
rahaston avulla sijoittaja voi 
hyötyä turvallisesti korko- ja 
osakemarkkinoiden tuotto-
mahdollisuuksista. Esimer-
kiksi Nordean Takuuturva 
100 -rahastoissa on täysi 
pääomaturva, joka on voi-
massa ennalta määrättynä 
takuupäivänä. 

Myös sijoitusobligaatio 
on sijoitustuote, jossa si-
joittajan pääoma on turvas-
sa. Sijoitusobligaatiot so-
pivat erityisen hyvin sijoit-
tajalle, joka haluaa päästä 
osalliseksi osakemarkkinoi-
den tuotoista, mutta pelkää 
osakkeisiin liittyvää kurssi-
riskiä. Indeksilainasijoittaja 
saa sijoituksen erääntyessä 
nimellispääomansa takaisin 
ja sen lisäksi osakesijoituk-
sesta mahdollisesti kerty-
neen tuoton lainaehtojen 
mukaisesti. Sijoittajalle ei 
missään oloissa synny pa-
hoja pettymyksiä ja hän voi 
nukkua yönsä rauhassa sil-
loinkin, kun markkinoiden 
kehitys yllättää.

Sijoitusobligaatiot sopivat 
mainiosti osaksi sijoitussalk-
kua. Pääomaturvan lisäksi 
sijoittaja pääsee  sijoitta-
maan kohteisiin, joita muu-
ten voi olla vaikea tavoittaa. 
Sijoitusobligaation tuotto voi 
perustua esimerkiksi kau-
kaisten maiden ja alueiden 
osakkeisiin, joihin sijoitta-
minen Suomesta käsin olisi 
mahdotonta tai kallista.

Ahti Tuunainen  
Nordea

Säästäjän ABC Kainuulainen 
Metsätiedottaja

Kainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen onnittelee Ahti Saarelaa saamastaan 
huomionosoituksesta.

Meto-Kainuu ry. luovutti 
21.5 METON VIIRIN Kai-
nuun Sanomien taloustoi-

mittaja Ahti Saarelalle vuo-
sia jatkuneesta hyvästä 
yhteistyöstä ja asiallisesta 

metsäasioista tiedottami-
sesta Kainuun Sanomien 
välityksellä lehden lukijoille.

Kuva:  Tapani Pääkkönen

Teemme sen mahdolliseksi

Millainen säästäjä sinä olet?Onko hän varovainen 
vai riskinottaja? Me Nordeassa kuuntelemme ajatuksiasi  

ennen kuin neuvomme sinua. Varaa aika  
tapaamiseen osoitteessa nordea.fi/sisu tai  
soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20.  
Tehdään yhdessä Sinun suunnitelmasi  
säästämiseen.
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Nordea Kajaani,
Kuhmo, Sotkamo
ja Suomussalmi
nordea.fi
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Metsämiesten Säätiö on 
päättänyt investoida met-
säalalla toimiviin ihmisiin.  
Säätiö katsoo, että alalla on 
kaksi keskeistä voimava-
raa: metsät ja ihmiset. Met-
sien kestävässä käytössä 
olemme maailman johtavia 
maita. Metsäalan työhy-
vinvoinnin osalta vastaava 
johtoasema on asetettava 
tavoitteeksi vähintään kan-
sallisella tasolla. Ihminen ja 
metsä ovat ne kaksi kes-
keistä todellista voimava-
raa ja menestystekijää, joil-
la Suomi voi kansakuntana 
pärjätä yhä kovenevassa 
globaalissa kilpailussa.

Säätiön apurahojen haku 
on vuosittain joulu-tammi-
kuussa. Apurahoista pääte-
tään maaliskuun puolessa 
välissä. Tänä vuonna Sää-
tiön myöntämillä 1,3 miljoo-
nan euron apurahoilla lisä-
tään metsätalouden työ-
hyvinvointia, kasvatetaan 
osaamista, panostetaan 
koulutukseen sekä lisätään 
metsäalan kiinnostavuutta. 
Apurahat kohdentuivat seu-
raavasti:
• tutkimus, 22 eri hankkee-
seen yhteensä n. 291.000 
eur (23 %)
• hyvinvointi, 10 eri hank-
keeseen yhteensä 290.000 
eur (23 %)
• metsäkulttuuri, 34 eri hank-
keeseen yhteensä 270.000 
eur (21 %)
• koulutus, 41 eri hankkee-
seen yhteensä n. 212.000 
eur (17 %)
• viestintä, 11 eri hankkee-
seen yhteensä 178.000 eur 
(14 %)
• muu, 5 eri hankkeeseen 
yhteensä n. 46.000 eur (4 %)

Tutkimuksessa suurim-
man rahoituksen 100.000 
euroa sai MMT, professori 
Anne Toppisen kaksi väitös-
kirjatyötä sisältävä Suomen 
metsäsektorin kilpailukykyä 
tutkiva monivuotinen han-
ke, jossa analysoidaan glo-
balisaation, lainsäädännön 
ja kansainvälisen politiikan 
vaikutuksia Suomen met-
säsektorin toimintaympäris-
töön ja kilpailukykyyn. 

Hyvinvoinnissa rahoitet-
tiin Metsätalouden työhyvin-
vointiohjelmaa toteuttavia 
hankkeita. Työhyvinvointi-
ohjelma (www.metsahy-
vinvointi.fi) on Säätiön uusi 
strateginen monivuotinen 
rahoituskohde. Suurimman 
rahoituksen 48.000 euroa 

sai MH, eMBA Jorma To-
losen johtama hanke, jolla 
luodaan vasta perustettuun 
Suomen metsäkeskukseen 
toimintatavat osallistavasti 
toteutetun muutoksen edis-
tämiseen ja johtamiseen 
sekä tehokkaasti toimivien 
työhyvinvointia edistävien 
prosessien kehittämiseen. 

Metsäkulttuurissa myön-
nettiin paljon pienehköjä 
apurahoja ja suurimpana 
Suomen metsämuseo Lus-
tolle 82.000 euroa metsä-
historiallisen filmi- ja video-
aineiston tutkimushank-
keeseen, metsäasioiden 
sähköisen esittelyaineiston 
tekoon sekä yleisötapahtu-
mien järjestämiseen. 

Koulutuksessa suurim-
man rahoituksen sai Suo-
men 4H-Liiton 4H-Metsä-
kouluhanke, joka kehittää 
järjestön metsä- ja luonto-
toimintaa. Kaikkiaan Sää-
tiö myönsi oppimateriaali-
en tekoon 106.000 euroa, 
opiskelijoiden pääosin ul-
komaille suuntautuviin opin-
tomatkoihin, kansainvälisiin 
opintoihin ja harjoitteluihin 
43.400 euroa sekä muihin 
koulutushankkeisiin 62.500 
euroa.

Viestinnässä myönnettiin 
125.000 euroa koko met-
säsektorin yhteiseen Metsä 
Puhuu –tulevaisuushank-
keeseen (www.metsapu-
huu.fi) ja sen välievaluoin-
tiin. Hankkeesta vastaa 
Suomen Metsäyhdistys. 
Hanke on Säätiön strate-
ginen, monivuotinen rahoi-
tuskohde, jolla viestitään 
nuorille monipuolisesta ja 
kiinnostavasta metsäalasta. 
Hankkeella vastataan tule-
vaan työvoimapulaan, var-
mistetaan parhaiden osaa-
jien saaminen metsäalalle 
sekä lisätään metsäalalla 
työskentelevien ihmisten 
työhyvinvointia.

Muissa hankkeissa suu-
rimpana apurahansaajana 
30.000 eurolla oli Rovalan 
Setlementti, joka ylläpitää 
Palosalmen metsätyömies-
kotia.

Kaikki vähintään 1.500 
euron apurahat kerrotaan 
Säätiön kotisivuilla osoit-
teessa www.mmsaatio.fi.

Metsätalouden työ- 
hyvinvointia edistämään

Metsäkoneyrittäjät ja hei-
dän kuljettajansa ovat ra-
hoitettujen hyvinvointihank-

keiden kautta vahvasti työ-
hyvinvoinnin kehittämisessä 
mukana. Arto Kariniemen 
(Metsäteho) koulutushank-
keessa pureudutaan kor-
juuoperaation johtamiseen 
metsäkoneyritysten työhy-
vinvointipainotteisesta nä-
kökulmasta. Juha Kauppi-
lan (Metsä Group) hank-
keen tavoitteena on selvit-
tää ja tunnistaa puunkor-
juun palvelukonseptin muu-
toksen merkitys ja yhteys 
työhyvinvoinnin toteutu-
maan kone- ja kuljetusyrit-
täjien ja yrittäjien henkilös-
tön työssä. 

Raimo Kauppilan (Met-
sänhoitoyhdistys Pirkan-
maa) pilottihankkeessa 
kehitetään työterveyshuol-
topalveluitaja työterveys-
huoltomalleja ja arvioidaan 
niiden vaikuttavuutta. Harri 
Lindholmin (Työterveyslai-
tos) tutkimushankkeessa 
tuotetaan työterveysriskien 
arviointiin ja ennaltaehkäi-
syyn elimistön kuorimitus-
tilaa mittaava menetelmä 
kenttäalosuhteisiin. Esko 
Rytkösen (Työterveyslai-
tos) hankkeessa tutkitaan 
työympäristöriskien hallin-
taa tienvarsihaketuksessa. 

Kaikkiaan Säätiön ra-
hoitus metsätalouden hy-
vinvointihankkeisiin on 
290.000 euroa tänä vuon-
na. Kun organisaatiot laitta-
van hankkeisiin myös omaa 
rahaa, usein huomattavas-
ti suurempia summia kuin 
Säätiön rahoitus, on panos-
tus näiden hakkeiden osal-
ta hyvinvointiin noin 1,4 mil-
joonaa euroa. 

Juuret metsätyömaiden 
muonituksessa

Metsämiesten Säätiö on 
1948 perustettu metsäalan 
yleishyödyllinen säätiö. Sen 
tehtävänä on metsäalan ke-
hittäminen ja tukeminen se-
kä metsäalalla toimivien ih-
misten henkisen ja aineelli-
sen hyvinvoinnin edistämi-
nen. Toisin sanoen Säätiön 
tehtävänä on edistää met-
säalan vahvaa tulevaisuut-
ta alan metsäpäähän pai-
nottuen.

Säätiö myöntää vuosit-
tain noin 1,3 miljoona eu-
roa apurahoja. Ne suunna-
taan tutkimukseen, metsä-
kulttuuriin, koulutukseen, 
viestintään ja hyvinvointiin. 
Lisäksi Säätiö jakaa oppi-
laitosten hakemusten pe-

rusteella stipendejä metsä-
alan opinnoista valmistuville 
nuorille sekä tarjoaa Helsin-
gin yliopistossa metsätietei-
tä opiskeleville kohtuuhin-
taista asumista 20 yksiössä 
Helsingin Munkkivuoressa.

Varat apurahoihin ja muu-
hun toimintaan tulevat vain 
ja ainoastaan omasta si-
joitustoiminnasta - metsä-
kiinteistöistä, vuokra-asun-
noista sekä erityyppisistä 
finanssisijoituksista.

Metsämiesten Säätiön 
historia juontuu talvi- ja jat-
kosodan ja niitä seurannei-
den vuosien pulasta. Anka-
ran säännöstelyn mukaiset 
ruoka-annokset eivät riittä-
neet täyttämään raskaan 
metsätyön vaatimaa päivit-
täistä energiantarvetta. 

1.11.1940 perustettiin 
metsätyömaiden ruokahuol-
toa varten Metsätyömaiden 
Muonitustoimisto. Alussa se 
huolehti ostolupien hankki-
misesta metsätyönantajille, 
mutta myöhemmin se ryhtyi 
omiin mittaviin hankintoihin 
ja tavarantoimituksiin, jotka 
olivat lihaa, suolakalaa, juu-
reksia ja muuta vastaavaa. 
Asiakaspiiri kasvoi alun 55 
metsätyönantajasta yli 1 
600 laskutusasiakkaaseen. 

Olojen parannuttua väli-
tystoiminta kävi tarpeetto-
maksi. Toimitusmaksuista 
oli kertynyt omaisuus, joka 
vastaa nykyrahassa noin 
miljoonaa euroa. Ylijää-
män palauttaminen sadoil-
le asiakkaille olisi tuottanut 
voittamattomia vaikeuksia, 
eikä rahoja myöskään ha-
luttu palauttaa valtion kas-
saan. 18.11.1948 perus-
tettiin metsäalaa palveleva 
säätiö, joka sai nimekseen 
Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja Metsämiesten 
Säätiöstä osoitteesta www.
mmsaatio.fi

Ilari Pirttilä
Säätiön asiamies

Metsämiesten Säätiö satsaa 
metsäalan ihmisiin

Kuva: Tapani Pääkkönen

Kuva: Tapani Pääkkönen

MHY KAINUU 020 413 5010 
MHY LÄNSI-KAINUU 020 413 5080 
MHY SOTKAMO 020 413 5040 
MHY YLÄ-KAINUU 020 413 5060

Kaikkien puunmyyntisuunnitelman ajalla 1.1 – 
30.6.2012 tilanneiden metsänomistajien kesken 
arvomme metsänhoitoyhdistyksittäin 
32” –taulutelevision.

tuloksen puukaupastasi.

• puukauppa 
• metsänhoito
• asiantuntijapalvelut
• omaisuudenhoito

Akkoniementie 6, 88600 Sotkamo
Puh. 020 413 5040, fax 020 413 5041

VIETÄ KOKOUSPÄIVÄ JOUTENLAMMELLA
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Tarjoamme toimivat puitteet ja rauhallisen ympäristön seminaa-
rien, kurssien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Nykyaikaiset koko-
ustilat, runsaat majoitusvaihtoehdot sekä räätälöidyt ruokatar-
joilut luovat edellytykset onnistuneille tilaisuuksille. Joutenlampi 
sijaitsee 15 km Kajaanista pohjoiseen. Tervetuloa viihtymään 
hyvän palvelun ja upean kainuulaisen luonnon keskelle!

Joutenlammentie 294
87930 Salmijärvi
puh: (08) 6873 361
toimisto@joutenlampi.fi
www.joutenlampi.fi
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Markkinatilanne metsän-
myyntivarojen sijoittami-
seen on ollut viime vuosina 
poikkeuksellisen haasta-
vaa. Amerikan asuntomark-
kinoilta vuonna 2008 alka-
neen finanssikriisin jälkeen 
on taloudessa kuljettu krii-
sistä toiseen, joka on näky-
nyt sijoitusmarkkinoilla poik-
keuksellisen suurena hei-
luntana ja epävarmuutena. 

Euroalueen velkakriisistä 
huolimatta maailmantalous 
kasvaa vuonna 2012 lähes 
samaa noin 3,5 %:n vauhtia 
kuin edellisenäkin vuonna. 
Kehittyvien maiden osuus 
maailman talouskasvusta 
on noin kaksi kolmasosaa, 

joista merkittävimmän, Kii-
nan talouden, ennustetaan 
kasvavan noin 8,5 %. Myös 
Amerikan talouden ennus-
tetaan kasvavan tänä vuon-
na kohtuullista noin 2,3 %:n 
vauhtia, joka on olennaises-
ti parempi kasvu kuin mitä 
vielä vuosi sitten ekonomit 
ennusti. Suurimpana ongel-
mana maailman talouskas-
vussa on Euroalueen heik-
ko kasvu, joka tulee jää-
mään nollan tuntumaan. 

Tyypillisesti metsän 
myynnistä saadut varat on 
sijoitettu turvallisiin korkosi-
joituksiin kuten esimerkiksi 
pankkitalletuksiin. Talouden 
myllerrys on tehnyt riskittö-

mien reaalituottojen saami-
sen käytännössä mahdot-
tomaksi, inflaation ollessa 
yli 2,5 %. Reaalituotto tar-
koittaa sitä tuottoa mikä ylit-
tää inflaation. Viime aikoina 
olemme korkosijoituksissa 
suosineet yritysten joukko-
velkakirjalainarahastoja se-
kä kehittyville korkomarkki-
noille sijoittavia rahastoja, 
joista molemmista on vielä 
saatavissa positiivisia reaa-
lituottoja. 

Osakesijoittajalle viimei-
nen vuosi on ollut hyvin vai-
kea. Elokuun alun romah-
duksen jälkeen kurssit sa-
hasivat joulukuun loppu-
puolelle, jonka jälkeen näh-

tiin erittäin voimakas noin 
kaksi kuukautta kestänyt 
nousujakso. Maaliskuus-
sa Euroalueen velkakriisi ja 
etenkin Kreikan, Espanjan 
ja Italian tilanne on säikyt-
tänyt osakekurssit jälleen 
alamäkeen. 

Varsinkin Suomen osake-
markkinoilla viimeinen vuosi 
on ollut erittäin heikko. In-
deksit ovat laskeneet Hel-
singin Pörssissä melkein 
neljänneksen, kun vas-
taavana aikana Amerikan 
pörssi on lievästi plussalla. 
Osakesijoituksissa olem-
me ylipainottaneet Ameri-
kan ja kehittyvien maiden 
osakemarkkinoita. Varsinkin 

Amerikassa ensimmäisen 
kvartaalin tuloskausi sujui 
positiivisissa merkeissä, 
kun suurin osa yrityksistä 
teki odotuksia paremman 
tuloksen. 

Tällä hetkellä osakkeiden 
arvostustasot ovat mieles-
tämme houkuttelevia ja yh-
tiöiden omatkin näkymät oli-
vat positiivisia ensimmäisen 
kvartaalin tulosjulkistusten 
yhteydessä.  Seuraavien 
kuukausien kurssikehitys 
määräytyy kuitenkin täysin 
Euroalueen velkakriisin ete-
nemisen mukaan ja suosit-
telemme sijoittajia hajautta-
maan ostot ajallisesti use-
aan eri osaan.

Olli Kokkonen
sijoitusjohtaja

Kainuun Osuuspankki

Älä anna inflaation syödä metsänmyyntivaroja

Pankki on alun perin pe-
rustettu Iisalmen Säästö-
pankki - nimellä v.1883 ja 
sittemmin pankkitoiminnan 
laajentuessa nimeksi vaih-
dettiin Ylä-Savon Sääs-
töpankki. 1990 – luvulla 
pankki aloitti voimakkaan 
laajentumisen.  Samas-
sa yhteydessä pankki ot-
ti käyttöön nimen Säästö-
pankki Optia.

 Tänä päivänä meillä on 
17 konttoria, henkilöstöä on 
n.160 ja asiakkaita lähes 
70.000. Optia on Suomen 
suurin säästöpankki.

Pankin toiminta  
Kainuussa

Säästöpankki Optian Ka-
jaanin konttori on perustettu 
v.1996. Konttori toimii täy-
den palvelun konttorina ja 
henkilöstöä on yhteensä 9.  
Konttori on kehittynyt hy-
vin vuosien aikana: asia-
kasmäärä on jo yli 5.000 ja 
talletusten ja lainojen yh-
teenlaskettu määrä on yli 
100 miljoonaa euroa.  Uu-
sia asiakkaita on tullut tänä 
vuonna yli 100. Kiitos hy-
västä kehityksestä kuuluu 

asiakkaillemme.  

Paikallista  
pankkitoimintaa

Metsärahoille Sääs-
töpankki on hyvä kohde. 
Meillä on laaja valikoima 
eri säästämisen tuotteita ja 
maksamme kilpailukykyis-
tä korkoa talletuksille. Meil-
le talletetut rahat käytetään 
paikallisten asukkaiden ja 
yritysten lainoittamiseen. 
Näin talletukset jäävät hyö-
dyntämään Kainuun alue-
taloutta. Näistä syistä mm. 
metsänomistajien kannat-

taa ottaa meidät huomioon 
rahoja tallettaessaan. 

Yhteiskuntavastuu

Olemme aloittaneet 15.5. 
– 15.7.2012 välisenä aikana 
toteutettavan hyväntekeväi-
syyskampanjan. Kampanja 
toteutetaan Kainuussa ja se 
on osa pankin yhteiskunta-
vastuuohjelmaa. 

Kampanjan aikana Sääs-
töpankki Optian uudet asi-
akkaat voivat valita paikalli-
sen hyväntekeväisyyskoh-
teen, jonne pankki lahjoittaa 

rahaa. Hyväntekeväisyys-
kohteet ovat Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Kainuun 
Piiri Ry, Kajaanin Haka Ry 
ja Kainuun Nuotta Ry. Lah-
joitettava raha on asiakkuu-
den perusteella 30 – 50 eu-
roa. Lisäksi pankki lahjoit-
taa kullekin hyväntekeväi-
syyskohteelle alkupääoman 
1000 euroa.  Yhdistykset 
käyttävät saamansa rahat 
nuorten hyvinvoinnin edis-
tämiseen. 

Toivotan kaikille kainuu-
laisille hyvää ja lämmintä 
kesää!

Matti Mentilä 
konttorinjohtaja 

Säästöpankki Optia

Säästöpankki Optian kuulumiset  

Metsälain uudistamiseen 
tähtäävä työ on kesäkuussa 
tulossa ratkaisuvaiheeseen 
lakityöryhmässä.  Esitykset 
maa- ja metsätalousminis-
teri Jari Koskiselle on oltava 
valmiina kesäkuun lopussa. 
Mitä sen jälkeen tapahtuu, 
on tietenkin ministerin kä-
sissä.

Kaikki metsien hoitoon ja 
uudistamiseen liittyvät pe-
ruskysymykset näyttävät 
liikkuvan metsälain uudis-
tustyössä. Kun asioita on 
paljon ilmassa ja kaikki ky-
seenalaistetaan, kannattaisi 
keskittyä olennaiseen. Met-
sien hoito ja käyttö on eri-
tyisen herkkä ala, vaikka 
muutokset näkyvät hitaasti. 
Virheiden korjaaminen kes-
tää pitkän ajan ja nyt pi-
tää kyllä pyrkiä siihen, ettei 
kovassa vauhdissa tehdä 
hätiköityjä ratkaisuja alalla, 
jossa ”kvarttaali” on noin 
25 vuotta. On hyvä muis-
taa, että viimeisten kahden, 
kolmen ”kvarttaalin” aikana 
emme tehneet ihan kaikkia 
asioita väärin. Metsien kas-
vu on noussut voimakkaasti 
ja hakkuumahdollisuudetkin 
ovat seuranneet perässä. 
Tämä kaikki on luonut poh-
jan puuta jalostavan teolli-
suuden investoinneille Suo-
meen. 

Tällä hetkellä saattaa 
esiintyä epävarmuutta puun 
kysynnästä tulevaisuudes-
sa. Puuta jalostava teolli-
suus on juuri nyt haasteel-
lisessa tilanteessa, josta 
varmaan seuraa muutoksia 
myös puun kysynnälle ja 
puukaupalle, eli sille miten 
puu liikkuu. Mahdolliset ky-
synnän aukot ja muutokset 
tullaan kuitenkin täyttämään 
nopeasti. 

Minulla oli toukokuussa 
tilaisuus osallistua Euroo-
pan metsäinstituutin jär-
jestämään ensimmäiseen 
ThinkForest tilaisuuteen 
Brysselissä, jossa arvoval-
tainen noin satapäinen ryh-
mä metsävaikuttajia ympäri 
Eurooppaa näki selkeästi 
metsäsektorin suuret mah-
dollisuudet. Pikemminkin 
kokouksessa huolenaihee-
na oli puun riittävyys, kuin 
ylitarjonta!

Ei kannata kuvitella, että 
uusiutuvien luonnonvaro-
jen hyödyntäminen menisi 
Suomessakaan taaksepäin 
– sehän olisi koko maail-
man kehitystrendejä vas-
taan. Uusiutuvat luonnon-
varat tulevat nousemaan 
voimakkaasti esiin lyhyes-
sä ajassa, kun muut lähteet 
ehtyvät. Tämä skenaario 
kannattaa pitää mielessä 

myös nyt, kun metsälakia 
uudistetaan.

Aika usein kuulee väit-
teitä, että metsälaki on ai-
van liian yksityiskohtainen 
eikä anna valinnan varaa. 
Ainakin osittain tämä väite 

on väärä. Ajatellaan ja pu-
hutaan metsälaista, mutta 
käytännössä kyseessä voi 
olla metsälain ja metsän-
hoitosuositusten ”yhteen-
laskettu” yksityiskohtaisuus. 
Jos metsälakiin jää vain kir-

jaus metsien uudistamisvel-
voitteesta, voi kysyä, mi-
ten metsänhoidon laadulle 
käy? Voidaanko tulevaisuu-
dessa vastata puuta jalos-
tavan teollisuuden tarpeisiin 
tai ympäristö- ja monikäyt-
tötavoitteisiin? 

Millaisen kuvan annam-
me ulospäin Suomen met-
sien tilasta ja kestävästä 
käytöstä? On surullista, jos 
kahdenkymmenen vuoden 
kuluttua joudutaan totea-
maan, että metsien hoito 
ja kunto Suomessa on ra-
pistunut ja vuotuinen kasvu 
näyttää hiipumisen merk-
kejä. Metsälakityössä pitää 
miettiä tarkkaan, mitä teh-
dään ja kyetä arvioimaan 
mahdollisten muutosten pit-
käaikaisia seurauksia, hy-
viä ja huonoja. Myös uusi 
metsälaki tarvitsee metsien 
kasvua ja tuottoa varmista-
via ”perälautoja”.

Jos metsälaki muuttuisi 
pelkäksi yleiseksi viiteke-
hykseksi, metsänhoidon 
suositukset, metsänhoidol-
linen ja taloudellinen neu-
vonta ja konsultointi koros-
tuvat entisestään. Tämähän 
ei onnistu nykymenetelmil-
lä. Neuvonta- ja asiantun-
tijaresursseja kentällä pitää 
olennaisesti lisätä ja samal-
la kehittää vauhdilla sähköi-

siä välineitä metsänomista-
jien päätöksenteon tueksi. 
Haasteita tulee lisää myös 
sen takia, että metsänomis-
tajien saavutettavuus vai-
keutuu koko ajan, ainakin 
perinteisiä työtapoja nou-
dattamalla.

Miksi pitää olla niin huo-
lestunut Suomen metsien 
vuotuisesta kasvusta, met-
sänhoidon tasosta tai met-
sien kunnosta ja monimuo-
toisuudesta? Saahan omis-
taja tehdä laillisesti myös 
tyhmiä päätöksiä muualla-
kin yhteiskunnassa? 

Kun ajatellaan metsäsek-
torin asemaa Suomessa, 
laittaisin tämän aiheellisen 
huolestuneisuuden kuiten-
kin sektorin yhteiskunta-
vastuun lokeroon. Metsä ja 
metsäsektori ovat niin tär-
keitä koko Suomelle, että 
meidän kannattaa panos-
taa metsien hoitoon, raa-
kapuun saantiin ja metsien 
hyvinvointiin myös tulevai-
suudessa. 

Se ei ole holhoamista. Se 
on metsäsektorin yhteiskun-
tavastuuta.

Håkan Nystrand
puheenjohtaja 

METO – Metsäalan  
Asiantuntijat ry

Yhteinen vastuu metsistä ei ole holhoamista
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Löytöjoen terva- ja tärpättitehdas Hyrynsalmella
Johan Alfred Heikkinen 

Hallan Ukko (1863-1938) oli 
valtiopäivämies, jääkäriliik-
keen voimahahmo itäisen 
etapin osalta ja hallan poro-
paliskunnan perustaja. Hä-
nen monipuoliseen toimin-
taan liittyi myös tehdasmai-
nen tervan ja sen sivutuottei-
den valmistus.

Käytyään Oulun luseota vii-
si luokkaa, hän kävi kauppa-
kirjurin kurssin ja tuli Hyryn-
salmelle kajaanilaisen C.B. 
Bergin haaraliikkeen kau-
panhoitajaksi. Kauppamat-
koillaan Ouluun hän tutustui 
Oulun Konepajan insinöörin 
Karl Löfhjelmin esittelemään 
tervatehtaaseen, jossa oli 
metalliset polttokattilat ja tis-
lauslaitteet pikiöljyn, tärpätin 
ja puuspriin erottamiseksi. Al-
kuperäinen malli oli kulkeutu-
nut Ouluun Ranskasta Roye-
nin kaupungista.

Heikkinen arvioi, että terva-
tehtaan eli tervauunin hank-
kiminen oli kannattava yritys. 
Hän sai Oulun kuvernöörin 
virastolta lainan, jolla hän ra-
kensi tehtaan Hyrynjärven 
rannalle 1890. Tehtaan yhte-
yteen tuli myös oma kauppa. 
Lähinnä tärpätin talteenotto 
teki tehtaasta kannattavan. 
Samasta puumäärästä saa-
tiin 2,5 kertainen tulos ver-
rattuna perinteiseen hauta-
polttoon.

Vuonna 1895 joulun alla 

kohtasi Heikkistä vakava on-
nettomuus. Tervatehdas paloi 
ja sen mukana myös kaup-
pakartano. Heikkinen oli ai-
kaisemmin ostanut 1300 heh-
taarin Hallan tilan, jonne per-
he muutti. Tervatehtailijasta ja 
kauppiaasta tuli nyt maanvil-
jelijä, tukkiurakoitsija ja Hal-
lan paliskunnan poroisäntä. 
Tervatehtailua ei Heikkinen 
kuitenkaan kokonaan lopet-
tanut. Hän rakensi useita pie-
niä tehtaita, uuneja, joista vii-
meinen rakennettiin talosta 
2 kilometrin päässä olevan 
Löytöjoen varteen 1925.

Heikkinen osti Oulujärvel-
tä pienen romutetun laivan, 
jonka runkopelleistä tehtiin 
polttokattilat ja höyrykone tuli 
tärpättitislaamoon. Kaikki lai-
van osat tulivat tarpeelliseen 
käyttöön.

Tehtaan tervanpolttolaitok-
sessa, retortissa sisuksena 
oli metallilieriö, joka oli ympä-
röity kivi- ja tiilimuurauksella. 
Lieriön ja muurauksen välissä 
tuli pääsi kiertämään piipus-
ta ulos. Tervaspilkkeet ladot-
tiin irtokattilaan eli hylsyyn 
hiillettäväksi runkolieriössä. 
Hiiltämisessä tarvittiin myös 
vaihtohylsy.

Löytöjoen tervatehtaan 
tuotteet poltettiin tukki- ja kas-
kikannoista, joita maisemas-
sa oli runsaasti. Kannot kis-
kottiin maasta vipuja apuna 
käyttäen hevospelillä. Suuret 

kannot ammuttiin hajalle eri-
tyisellä kantopyssyllä. Kan-
non tyveen kairattiin reikä, 
johon tungettiin kiviruudilla 
täytetty rautaputki. Narulla 
nykäisten sytytettiin nalli. Rä-
jähdyksen paineesta hajosi 
kanto moneksi kappaleeksi.

Yhteen retorttiin siirrettä-
vään hylsyyn mahtui pilk-
keitä neljä kuutiometriä. Kun 
hylsyllisestä- lähti tervaa 150 
litraa, se oli 3,7 prosenttia 
pilkkeiden määrästä. Sa-
manlainen lähtöprosentti on 
myös tervahaudassa. Polton 
alussa retortin lämpötila oli 
260 astetta, jolloin tärpätti ja 
puuhappo höyrynä poistuivat 
yläkannesta lähtevää putkea 
pitkin jäähdytystynnyreihin. 
Polton puolivälissä suljettiin 
höyryputki ja nostetaan re-
tortin lämpö 400 – 450 astee-
seen. Nyt alkoi pilkkeistä ir-
toava terva, joka alaosan put-
kea pitkin valui tynnyreihin.

Tervatehtaan retorttia läm-
mitettiin ympäri vuorokauden. 
Sunnuntai kuitenkin pyhitet-
tiin. Poltto työllisti 2 – 3 mies-
tä ja tärpättitehdas osa-ai-
kaisena yhden miehen. Yh-
den hylsyn poltto kesti toista 
vuorokautta. Viikossa ehdit-
tiin polttaa neljä hylsyllistä. 
Hiili ja pilkehylsyjen vaihto 
suoritettiin raskastekoisella 
vipulaitteella, raanalla, jon-
ka metalliosat olivat lähtöisin 
Oulujärven romulaivasta. Hii-

let ajettiin talvella Kontiomäen 
asemalle valtion rautateiden 
käyttöön.

Tärpättitehdas
Ennen tislausta tarvit-

tiin esivalmisteluita. Retorin 
kannesta lähtevä höyryputki 
kierteli vesitynnyrien kautta 
viimeiseen tynnyriin, jossa 
höyry oli tiivistynyt nesteeksi. 
Neste laskettiin 15:sta litran 
jakoastiaan, jonka pohjassa 
oli poistoputki. Kun vesipitoi-
nen tärpätti oli noussut pin-
taan, laskettiin pohjaputken 
kautta suurin osa vedestä 
ulos. Jäljelle jäänyt tärpätti-
vesi koottiin varastotynnyrei-
hin ja aloitettiin tislaus.

Höyrykattilasta tuli kiertei-
nen kupariputki tärpättitynny-
riin, jossa nesteen lämpötilan 
piti olla 200 – 250 astetta. 
Koska tärpätin kiehumispis-
te oli korkeampi kuin veden, 
haihtui vesi venttiilien kautta 
ja jäljelle jäi puhdas tärpätti. 
Vähittäismyynnissä tärpätti 
oli 200 gramman pulloissa ja 
tukkuostajille pullojen koko 
oli 40 ja 600 litraa. Tärpätin 
myynnillä katettiin talon juok-
sevat menot.

Tärpättitehtaassa tislattiin 
myös tervatynnyrien pohjaan 
laskeutunut ruskea vesipitoi-
nen puuhappo eli ”tervan ku-
si”. Tärpättitynnyrin vieres-
sä olevassa pikiöljytynnyris-

sä kiertelivät lämmitysputket 
kuten tärpättitynnyrissäkin ja 
lämpötila oli sama kuin tärpä-
tin tislauksessa. Tislauksessa 
tuli pikiöljyä, pikeä ja saa-
pasrasvaa. Tärpättitynnyrin 
ja pikiöljytynnyrin välissä ole-
vasta putkesta tuli puuspriitä, 
mutta se laskettiin maahan. 
Raittiusmies Heikkinen oli si-
tä mieltä, että työstä ei tule, 
jos ruvetaan viinan kanssa 
läträämään.

Kemian professorilla Gus-
tav Kompalla oli 1920-luvun 
puolivälissä Hallassa labora-
torio, jossa tutkittiin polttoai-
neen valmistamista raakatär-
pätistä. Polttoainetta kokeiltiin 
maamoottoriin. Se vain sa-
vusi ja röhisi, mutta ei lähte-
nyt kunnossa käyntiin. Eräät 
helsinkiläiset olivat nähneet, 

että kesällä 1942 Komppa 
ajeli omalla polttoaineellaan 
pitkin Helsingin katuja.

Hyrynsalmella oli Kainuun 
ensimmäinen tervatehdas ja 
Löytöjoen tervatehtaaseen 
päättyy Kainuun tehdasmais-
ten tervanpolttojen historia. 
Talvisodan syttyessä olivat 
vielä tervan ja tärpätin polt-
tajat Löytöjoella. Itsenäisyys-
päivän jälkeisenä iltana tu-
li sanantuoja Hallasta, joka 
kertoi, että Suomussalmen 
kirkonkylä palaa. Kaikille Hy-
rynsalmen asukkaille on an-
nettu evakkoonlähtömääräys. 
Kirkonkylän lieskan roihusivat 
itäisellä taivaalla ja samanai-
kaisesti hiipui Löytöjoen ter-
vatehtaan hiillos lopullisesti.

Kalle Juntunen

Pahanlammen tervatehdas v. 1918

SINÄ PÄÄTÄT
MILLAISEN METSÄN HALUAT.
Kerro meille, mitä metsältäsi toivot. UPM:n metsä-
asiantuntija auttaa sinua huolehtimaan metsäsi 
kokonais-valtaisesta hyvinvoinnista ja neuvoo myös 
puukaupassa.

TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ.
Sovi maksuton tapaaminen UPM:n metsäasiantuntijan 
kanssa. Soita p. 0204 16 121 tai lue lisää: 
www.metsämaailma.fi

UPM Metsä  

10 miljoonan kuution juhla!

Pyydä tarjous: 
Hankintaesimies
Antti Syrjälä
Puh. 0400 821 173
antti.syrjala@keitelegroup.fi

Tänä vuonna rikoimme 10 miljoonan sahatun kuution rajan. 

Keitele on kasvamassa hyvää vauhtia Suomen suurim-

maksi sahaksi. Metsänomistajana sinulla on siis entistäkin 

vahvempi kauppakumppani lähelläsi.

Osallistu  

kilpailuun  

osoitteessa

www.paraspuukauppatili.fi 
Pyydä juhlatarjous ja voita soutuvenepaketti 

Pyydä tarjous leimikostasi ja osallistu samalla 

arvontaan, jonka palkintona on Suomi 520 L  

-soutuvene ja Minn Kota Endura 40 

-sähköperämoottori + akku.  

Arvo yhteensä 2.200 e. 

Hallinto: Viestitie 2, 87700 Kajaani
08 636 611, info@ekokymppi.fi 

Majasaaren jätekeskus: 
Mustantie 500, 87100 Kajaani

08 687 0157, majasaari@ekokymppi.fi 

Keräyspistehaku: www.kierratys.info

www.ekokymppi.fi 
Facebook / Kurre Kainuulainen

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
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