
Kainuun biotalouden tulevaisuus

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka 
käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, 
energian, tuotteiden ja palvelujen tuottami-
seen. Biotalous pyrkii vähentämään riippu-
vuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäi-
semään ekosysteemien köyhtymistä sekä 
edistämään talouskehitystä ja luomaan uu-
sia työpaikkoja kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti.

* * *
Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suo-

messa ovat metsien, maaperän, peltojen, ve-
sistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen 

aines sekä makea vesi. Ekosysteemipalveluja 
ovat luonnon tarjoamat palvelut kuten hiili-
dioksidin sitominen ja virkistysmahdollisuu-
det. Biotalouteen kuuluu olennaisena osana 
myös se, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan 
niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti.

* * *
Biotalous on Suomelle suuri mahdollisuus. 

Maailman väestön nopea kasvu, ehtyvät luon-
nonvarat ja luonnon hupeneva monimuotoi-
suus sekä ilmastonmuutos edellyttävät uusiu-
tuviin luonnonvaroihin perustuvan biotalou-
den kehittämistä. Vuonna 2030 maailmassa 

tarvitaan 50 prosenttia nykyistä enemmän 
ruokaa, 45 prosenttia enemmän energiaa ja 
30 prosenttia enemmän vettä. Kasvava ky-
syntä aiheuttaa luonnonvarojen niukkuutta 
ja niiden hinnan nousua. Siksi raaka-aineiden 
saatavuudesta ja käytön tehokkuudesta muo-
dostuu uusi kilpailuetu. Lisäksi voimistuva 
ympäristötietoisuus ja tiukkeneva lainsää-
däntö ohjaavat vähemmän ympäristöä kuor-
mittavien tuotteiden valmistukseen.

* * *
Tämä globaali kehitys luo pohjan muutok-

selle kohti biotaloutta. Biotalous ei ole uusi 

toimiala, vaan se yhdistää monia alkutuotan-
non ja jalostustoiminnan aloja sekä loppu-
tuotteiden markkinoita.

* * *
Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien 

biopohjaisten luonnonvarojen ja ympäristöä 
säästävän puhtaan teknologian käyttö sekä 
materiaalien tehokas kierrätys. Siirtymistä 
fossiilitaloudesta biotalouteen voidaan pe-
rustellusti kutsua talouden kehityksen uu-
deksi aalloksi.

Tietolähde: www.biotalous.fi
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Pääkirjoitus ____________________________________________________________________

Laaja biotalous on nostettu Sipi-
län hallituksen aikana erittäin 
merkittävään asemaan tässä 

yhteiskunnassa. Merkittävämpään 
kuin missään muussa maassa. Halli-
tus vauhdittaa muun muassa puun-
käytön monipuolistamista ja jalos-
tusarvon lisäämistä isoilla erillispa-
nostuksilla.

Biotalous on ollut positiivinen 
poikkeus Suomen muutoin vähäi-
sissä investointiuutisissa. Investoin-
tihalukkuus on ollut kasvussa viime 
vuosina. Tämä näkyy etenkin met-
säsektorilla. Investointeja tarvitaan 
kuitenkin vielä lisää, jotta hallituksen 
asettamat tavoitteet toteutuvat. Kai-
nuussa odotukset ovat suuret. Bio-
etanolitehdashankkeet, biotuoteteh-
dassuunnitelma ja sahojen investoin-
tiajatukset luovat uskoa Kainuun ja 
ympäristön metsiin.

Metsäbiotalous tarvitsee puuta ja 
meidän Kainuun turhan hiljaiset met-
sänmyyntimarkkinat vauhtia. Maan 
hallitus valmistelee parhaillaan usei-
ta metsätaloutta vauhdittavia toimia. 
Hallitusohjelmaan jo kirjattu metsä-
tilojen sukupolvenvaihdosten edis-
täminen on yksi esimerkki toimen-
piteistä. Asiaan on vahva poliittinen 
tahtotila.

Sukupolvenvaihdosten helpotta-
miseksi on useita mahdollisia mal-
leja. Lopullisia linjauksia kannus-
temallista ei ole tehty, mutta jatko-
valmistelun pohjaksi on valittu niin 

sanottu metsätilavähennysmalli. 
Siinä osa metsätilasta suoritetus-
ta lahjaverosta hyvitettäisiin puun 
myyntitulosta menevää veroa vas-
taan. Lakiluonnoksen on tarkoitus 
lähteä lausuntokierrokselle ennen 
kesää ja eduskunnassa käsittelem-
me sen ensi syksynä. 

 
Uskon siihen, että saamme Kai-

nuussa osamme jo lähitulevaisuu-
dessa kiihtyvistä puumarkkinoista. 
Mittavat investointisuunnitelmat 
edellyttävät maakunnassa ja lähi-
alueilla riittäviä raaka-ainevaroja ja 
luottamusta niiden käytettävyyteen. 
Olemassa oleva jalostuskapasiteetti 
ja suunnitellut investoinnit täyden-
tävät hyvin toisiaan raaka-ainetar-
peissaan. Puuta riittää suunnitelmien 
mukaisesti. 

Muualla maassa etenevät hank-
keet toimivat myös Kainuun tueksi. 
Viesti koko Suomesta nyt muualle 
maailmaan ja myös investoijille on, 
että porskutamme biotaloudessa 
eteenpäin. Pääomat liikkuvat glo-
baalisti ja Kainuussa on puuta, jota 
jalostaa. Biotalous värittää Kainuun 
tulevaisuuden lämpimillä ja rohkai-
sevilla sävyillä.

Timo Korhonen
kansanedustaja (kesk.)
Kainuun maakuntahallituksen
puheenjohtaja

Biotaloudesta 
vauhtia Kainuuseen

Tuoreen Kainuun metsäoh-
jelman keskeinen tavoite on 
metsien monipuolisen ja kes-

tävän käytön kautta tuoda työtä ja 
hyvinvointia Kainuuseen. Kainuun 
metsien kasvu on 6,9 milj. m3 vuo-
dessa. Avaintavoitteena on kestävän 
talousmetsien hakkuusuunnitteen 
hyödyntäminen 4,8 milj.m3 vuodes-
sa, mikä mahdollistaa puolta suu-
remmat hakkuiden lisäykset viime 
vuosina toteutuneisiin hakkuisiin 
verrattuna. Metsien hyödyntäminen 
edellyttää myös entistä monipuoli-
sempaa luontoarvojen huomioimista 
ja yhteensovittamista.

Erityisesti Kainuun yksityismetsis-
tä voidaan hankkia puuta teolliseen 
jalostukseen ja energiakäyttöön tup-
lasti enemmän kuin viime vuosina on 

hankittu. Tämä tuo lisää puunmyyn-
tituloja 80 milj.€ vuodessa ja saman 
verran puunhankinnan lisäliikevaih-
toa luoden 1000 työpaikkaa maa-
seudulle erityisesti metsänhoitoon 
ja puunkorjuuseen. Kainuulaiselle 
metsänomistajalle tämä tarkoittaa 
6300 euron vuotuista lisätuloa.

Kajaanin Kaukametsään kokoontui 
25.4. sali täyteen biotalouden asian-
tuntijoita kuulemaan Kainuun met-
säbiotalouden mahdollisuuksista ja 
tämän hetken kehittämistoimenpi-
teistä. Nämä Kainuun biotalouden 
tulevaisuusfoorumiin esitykset ovat 
osin koosteina tämän lehden sisältö-
nä. Tilaisuuden yhteenvetona voin to-
deta että Kainuussa on hyvä yhteinen 
tahtotila ja toimenpiteitä on toteu-
tumassa hyvän matkaa – kuten St1 

bioetanolijalostamo, Kuhmon CLT-
tehdas ja yrityspuisto sekä biotuo-
tetehdashanketta valmistelemaan 
perustettu KaiCell Fibers Oy mai-
nitakseni. Lisäksi puukaupassa ja 
sahaustoiminnassa on positiivista 
virettä. Myös luonnontuoteala ke-
hittyy ja Hossan kansallispuistosta 
kehitetään lisävetonaulaa Kainuun 
rikkaisiin monikäyttömetsiin.

Metsäbiotalous on nyt vahvassa 
nosteessa myös Kainuussa. Tästä on 
hyvä jatkaa!

Tuomo Mikkonen
päätoimittaja
Meto-metsäalan asiantuntijat
Kainuu ry:n puheenjohtaja

Metsissä on 
tulevaisuus

Suomen biotalousstrategia jul-
kaistiin toukokuussa 2014 osa-
na valtioneuvoston periaate-

päätöstä Kasvun kärjet. Suomen visi-
oksi vuodelle 2025 tuli ”Biotalouden 
kestävät ratkaisut ovat Suomen hy-
vinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta”. 
Strategian lähtökohtina olivat suuret 
globaalit haasteet, kuten väestön no-
pea kasvu ja sen mukanaan tuoma 
lisääntynyt tarve tuottaa ruokaa ja 
energiaa sekä tarve pysäyttää ilmas-
ton lämpeneminen kahteen astee-
seen. Suomella nähtiin olevan hyviä 
mahdollisuuksia tuottaa kestäviä rat-
kaisuja näihin kysymyksiin tietyillä 

rajatuilla alueilla ja sillä tavoin luoda 
suomalaisille biotalouden tuotteil-
le ja palveluille globaalia kysyntää 
ja vientiä.

Sipilän hallitus valitse biotalouden 
ja puhtaat ratkaisut yhdeksi viidestä 
kärkihankekokonaisuudesta. Halli-
tuksen vision 2025 mukaan Suomi 
on bio- ja kiertotalouden sekä clean-
techin edelläkävijä. Kestävien rat-
kaisujen kehittämisellä, käyttöön-
otolla ja viennillä Suomi pystyy pa-
rantamaan vaihtotasetta, lisäämään 
omavaraisuutta, luomaan uusia työ-
paikkoja ja saavuttamaan komission 
Suomelle vuoteen 2020 asettamat 

ilmastotavoitteet hiukan etuajassa 
sekä saavuttamaan Itämeren hyvän 
ekologisen tilan. Strategisen halli-
tusohjelman toimenpideohjelma 
sisältää miljardi euroa kärkihan-
kerahoitusta, josta 300 miljoonaa 
ohjautuu biotalouden ja puhtaiden 
ratkaisujen painopistealueelle. Toi-
mintasuunnitelma julkistettiin syys-
kuussa 2015 ja sen päivitetty versio 
tuli ulos 14.4.2016.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut pai-
nopistealueen toimenpiteet ovat läh-
teneet hyvin käyntiin. Päivitetyssä 
suunnitelmassa korostetaan kuiten-
kin joidenkin toimenpiteiden joudut-
tamista. Yksi niistä on puurakenta-
misen edistäminen, mitä varten on 
suunnitteilla puukoulukilpailu. Sini-
sen biotalouden puolella halutaan 
helpottaa vesiviljelyä ja uusina toi-
menpiteinä toimintasuunnitelmaan 
on otettu valtiontukien myöntämi-
nen kalankasvatukseen ja sähköve-
ron helpotukset vesiviljelyä koskien.

Suomi ei kehitä biotaloutta yksin, 
vaan kyseessä on globaali ilmiö, jota 
vievät eteenpäin mm. EU:n komissio 
ja OECD. Suomen kannalta on tärke-
ää, ettei metsien kestävän käytön li-
säämiselle luoda kohtuuttomia estei-
tä EU-säädösten muodossa. Biomas-
soista tulee kilpailua ja halua niiden 
ohjailemiseen erilaisiin käyttökoh-
teisiin on olemassa. Suomen tavoit-
teena on kasvattaa metsien käyttöä 
15 miljoonalla kuutiometrillä vuosi-
tasolla, jalostaa Suomessa tuotettu 
biomassa kotimaassa, edistää kier-
totaloutta ml. ravinteiden kierrätys 
sekä parantaa energia- ja elintarvi-
keomavaraisuutta.

Liisa Saarenmaa
apulaisosastopäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen biotalousstrategia ja 
tavoitteet biotalouden roolista 
suomen kansantaloudessa
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LÄHIN KAUKOLÄMPÖ LÖYTYY MEILTÄ

Loiste Lämpö Oy

Ostamme tukkivaltaisia
harvennus- ja avohakkuuleimikoita 
alueelta Sotkamo, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi.

Kysy tarjous 
0400 218457

 Metsätyö IS Oy
Sotkamo

Jokaiselta pikkupojalta on kai jos-
sain vaiheessa kysytty että mi-
tä aiot isona tehdä. Keräsen vel-

jekset, Jussi ja Esa ovat kysyttäessä 
vastanneet että metsäurallehan sitä 
meinataan. Yleensähän lapsuudenai-
kaiset toiveet ja aikuisiän uravalinnat 
kohtaavat harvemmin mutta poikien 
kohdalla toiveet toteutuivat. Jussi ja 
Esa toimivat työnjohtajina kajaanilai-
sessa puunkorjuuyrityksessä, Moto 
Team Tauriainen Oy:ssä. Taivalkos-
kelta kotoisin oleville miehille met-
säala olikin luontainen uravalinta.

Konekuskista pomoksi

Veljeksistä vanhempi, Jussi aloitti 
uransa Tauriaisella hakkuukoneen 
kuljettajana vuoden 2009 alussa. 
Reilun vuoden kuluttua Moto Team 
Tauriainen siirtyi Stora Enson täh-
tiyrittäjäksi ja yrittäjän vastuiden 

lisäännyttyä tarvittiin työnjohtaja 
hoitamaan puunkorjuuyrityksen 
käytännön asioita. Jussi siirtyi suo-
raan koneen hytistä työnjohtajaksi. 
Puunkorjuumäärien kasvaessa tar-
vittiin yritykseen toinenkin työn-
johtaja. Jussin nuorempi veli Esa 
palkattiin työnjohtopuolelle kesäl-
lä 2013. ”Olemme lapsesta saakka 
tulleet toimeen velipojan kanssa ja 
meillä on samanlainen arvomaailma, 
joten lisähenkilön valinta oli help-
poa”, kertoo Jussi.

Monipuolista ja haastavaa

Jussin ja Esan työtehtäviin kuuluu 
kaikkea mahdollista mitä puunkor-
juualalla voi tehdä: korjuumäärien 
ja resurssien varmistus, leimikoiden 
hakkuujärjestyksen suunnittelu, laa-
dunvalvonta, leimikoiden suunnit-
telu maastossa, yhteydenpito ura-

kanantajaan, kuljettajien ja osayrit-
täjien työnopastus ja raportointi 
urakanantajille. Kerästen mielestä 
työnkuva on todella monipuolinen 
ja sopivan haastava. Parasta on et-
tä kahta samanlaista päivää ei ole. 
”Toimintamme on laajentunut ja 
korjaamme nykyisin puuta useille 
isoille puunhankkijoille”, kuvaa Esa 
Keränen nykytilannetta.

Työssä suurimpia haasteita aihe-
uttavat huonot korjuukelit ja keli-
rikon aikaiset hakkuut. Muutama 
viime talvi ja myöskin kesä on ollut 
kelien puolesta huono ja korjuita on 
jouduttu suunnittelemaan tavallista 
tarkemmin. Keräset myös toivovat 
että kesä- ja talviaikaisten kesähak-
kuiden vaihtelu olisi mahdollisim-
man vähäistä ja sitä kautta työllisyys 
tasaisempaa. Tasainen työllisyys var-
mistaa että jatkossakin metsissä riit-
tää ammattitaitoisia tekijöitä. 

Veljekset 
metsämiesuralla

Jussi ja Esa Keränen.

PUUKAUPPAA JA 
METSÄPALVELUITA

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Tarjoamme metsänomistajille puukaupan lisäksi kattavat metsän- 
ja luonnonhoitopalvelut sekä parhaan tavan kartuttaa metsään 
perustuvaa varallisuutta. Metsä Group on edelläkävijä metsän- 
hoidon menetelmien ja sähköisten palveluiden kehittämisessä.

Lisätietoja puh. 010 7770, www.metsaforest.com 

Teemme
uutta

metsää.
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TAIMET
JÄLLEEN-
MYYJILTÄ

www.pohjantaimi.fi
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Sahatavaran markkinatilanne 
on haastava niin kotimaassa 
kuin vientimarkkinoilla. Ky-

syntä osoittaa elpymistä, mutta ko-
va kilpailu ja valuuttakurssit pitävät 
hinnat kurissa. Kilpailukyvyn säilyt-
täminen asettaa kovia haasteita koko 
tuotantoketjussa puun ostosta aina 
lopputuotteen toimituksiin saakka. 
Metsäpäässä me voimme vaikuttaa 
kannattavuuden parantamiseen mm. 
kohdistamalla ostot juuri meille par-
haiten soveltuviin leimikoihin. Lei-
mikoiden myyntiin tarjonnan pitäisi 
myös käydä tasaiseen tahtiin. Puu-
kauppa on ollut viime aikoina sen 
verran suhdanneherkkää, että lei-
mikkoreservien pitäminen sopivalla 
tasolla on ollut haasteellista.

Nyt kevään ja kesän tullen ostom-
me painottuvat kuusitukkivaltaisiin 
kesäleimikoihin. Näille kohteille lu-
paamme nopean korjuuaikataulun ja 
markkinoiden parhaan puunkorjuun 
ja tukkien katkonnan pituuksille, jot-
ka takaavat myös puun myyjälle par-
haan mahdollisen rahallisen tuloksen.

Toivottavasti myös mäntymark-
kinat jatkavat suotuista kehitystään 
niin että voisimme lisätä mäntylei-
mikoiden hankintaa loppuvuodesta.

Kainuussa teitä palvelevat kainuu-
laiset koneyrittäjät, jotka edustavat 
alansa huippua. Puita korjaavat meil-
le tällä alueella Mototeam Tauriainen 
Oy:n ja Sirnikka Oy:n koneet.

Heidän työnsä jälkeen voi myös 
puun myyjä luottaa täysin. Nämä 

seikat kannattaa muistaa ja ottaa 
huomioon puukauppoja tehtäessä. 

Esittelemme mielellämme puun-
korjuuta metsässä paikan päällä. Olet 
myös tervetullut käymään sahallam-
me tutustumassa tuotantoomme.

Puunostosta vastaa tuttuun totut-
tuun tapaan Mikko Pötsönen. Mikon 
tavoitatte numerosta 045-1111004 
tai sähköpostilla mikko.potsonen@
ipowood.fi . Mikolle voitte esittää 
puukauppaan liittyviä kysymyksiä 
ja tarjota leimikoita.  Hän tulee mie-
lellään käymään paikan päällä ja te-
kee maksuttoman arvion myyntikoh-
teista sekä ostotarjouksen.

Tavoitteemme puunostolle ovat 
kulumassa olevan vuoden osalta pit-
kälti viime vuoden kaltaiset.

Ostomme kohdistuvat pääsään-
töisesti tukkivaltaisiin leimikoihin.

Kuluvan vuoden puunkäyttömme 
on n. 400.000 m3 mänty- ja kuusi-
sahapuuta. Puunhankinnassamme 
painotamme hieman aikaisempaa 
enemmän kuusivaltaisia leimikoita.

Meille sopivia leimikoita ovat myös 
tukkipuukokoiset harvennusleimikot 
sillä niistä saatava tukki käy hyvin  
liimapalkkien raaka-aineen, laminan, 
sahaamiseen. 

Puunhankinnanperäsimessä 
vaihtuu vetovastuu

Allekirjoittaneen aktiivinen met-
sämiesura saavuttaa päätepisteen 
kesän tullen. Eläkeläisen kiireet odot-

tavat. Raivaussaha on huollettu ja 
reppu on jo valmiina naulakossa.

Kiitän teitä kaikkia kainuulaisia 
metsänomistajia ja metsäalan toimi-
joita erittäin miellyttävästä ja hyvin 
sujuneesta yhteistyöstä kuluneiden 
vuosien aikana. Pidetään jatkossa-
kin yhteisesti huoli siitä että saha 
saa hyvälaatuista raaka-ainetta ja-
lostukseensa. 

Olen täysin varma että seuraaja-
ni kanssa työt sujuvat vähintäänkin 
yhtä hyvin. Kauko Mustonen jatkaa 
työtäni ja on tätä kirjoittaessa jo otta-
nut täyden vetovastuun. Hän on rau-
tainen alan ammattilainen omaten 
pitkän monipuolisen ammatillisen 
kokemuksen. 

Kauko Mustonen
metsäpäällikkö
Veikko Jauhiainen 
metsäpäällikkö, eläk.
Ipowood

Puun käyttö jatkuu vakaana
Puukauppakatsaus_______________________________________________________________

Puukauppa on käynyt alkuvuon-
na varsin hyvin. Puun hinta-
taso on ollut pitemmän aikaa 

vakaa mikä on tuonut tasaisuutta 
ja luotettavuutta puumarkkinoille. 
Oulussa ja Veitsiluodossa tehtyjen 
investointien seurauksena koneiden 
parantunut käyntivarmuus on kasvat-
tanut tuotantoa ja sitä kautta lisännyt 
hieman puunkäyttöä tehtaillamme. 
Olemme ostaneet puuta alkuvuonna 
myös Kainuusta viime vuoteen ver-
rattuna enemmän, sillä Stora Enson 
Pohjois-Suomen tehtaiden suunni-
tellut puunkäytöt ovat tänä vuonna 
edellisvuotta korkeammalla tasolla ja 
kotimaisella puulla on vahva kysyntä.

Stora Enson ostot painottuvat näin 
keväällä kohteisiin, jotka voidaan 
korjata ja kuljettaa kesän ja syksyn 
aikana.  Myös harvennuspuulla on ky-
syntää Kainuussa ja hankintapuulle 
on sijaa ostossamme. 

Stora Enso Metsä on hakenut kulu-
neen talven aikana Kainuussa koke-
muksia uudenlaisesta puunhinnoit-
telumenetelmästä. Menetelmää on 
sovellettu harvennushakkuille, jossa 
puulle sovitaan hinta tienvarressa ja 
metsänomistajalle puusta maksetta-
va hinta muodostuu korjuun toteu-
duttua. Sovitusta tienvarsihinnas-
ta vähennetään metsänomistajan 
kanssa sovittu korjuun kustannus-
vähennys. Tulokset ja palaute ovat 
olleet rohkaisevia, joten Stora En-
so on päättänyt laajentaa kokeilun 
koskemaan koko Pohjois-Suomen 
hankinta-aluetta.

Uutta hinnoittelumenetelmää so-
velletaan jatkossakin ensisijaisesti 
harvennushakkuille, joissa korjuu-
kustannukset vaihtelevat voimak-
kaasti puun järeyden ja metsäkulje-
tusmatkan mukaan. Kohdekohtainen 
ja kustannusperusteinen hinnoittelu 
palkitsee aktiivisia ja hyvin metsään-
sä hoitaneita metsänomistajia, sillä 
harvennuskohteiden järeyteen vaiku-
tetaan merkittävästi oikea-aikaisilla 
hoitotoimenpiteillä.

Monipuolista metsäpalvelua

Stora Enso on panostanut voimak-
kaasti metsänomistajien tarpeista 
lähtevien metsänhoitopalveluiden 

kehittämiseen. Puukaupassa tarjo-
amme ”avaimet käteen” -palvelun, eli 
kauttamme onnistuu vaivattomasti 
ja edullisesti myös metsänuudista-
misen palvelut. Myös muihin met-
sätalouden töihin saa kauttamme 
laadukkaat palvelut. Esimerkiksi 
taimikoiden raivauksiin on tarjolla 
hyvin resursseja nopeaan toteutuk-
seen heti tulevalle keväälle. 

Stora Ensolla on useita palveluko-
konaisuuksia tarjolla metsänomista-
jille. Yksi suosituimmista palveluista 
on Tähtitili, jonka korko on 3,5 %. Kor-
ko on kilpailukykyinen verrattuna esi-
merkiksi päätehakkuuikäisen metsän 
arvokasvuun. Kevät on parasta aikaa 
suunnitella omien metsien hakkuu- ja 
hoitotoimenpiteitä ja tarkastaa omien 
metsien kunto ja tarpeet. Metsäasian-
tuntijamme antavat mielellään asian-
tuntija-apua tässäkin asiassa. Älypu-
helimen tai tabletin kautta eMetsä-
palvelun hyödyntäminen onnistuu 
kätevästi maastossakin. 

Stora Enson tekemät  
investoinnit vaikuttavat 
puunkysyntään

Stora Enson valmistuneet ja me-
neillään olevat investoinnit Varkau-
den tehtailla lisäävät puun tarvetta 
ja tuovat lisäkäyttöä mänty- ja kuu-
sikuitupuulle. Varkaudessa muutet-
tiin hienopaperikone valmistamaan 
aaltopahvin pintamateriaalina käy-
tettävää raaka-ainetta valmistavaksi 
koneeksi. Tuotantosuunnan vaihto ja 
lisäinvestoinnit Varkauteen lisäävät 
kotimaisen havupuun käyttöä ja han-
kintaa miljoonalla kuutiolla. 
Antti Partanen,
aluejohtaja StoraEnso

Puukauppaa ja monipuolisia 
metsäpalveluja

Tämän vuoden ensimmäisel-
lä neljänneksellä puukaup-
paa on koko Suomen tasolla 

käyty Metsäteollisuus ry:n tilastojen 
mukaan 21% enemmän kuin keski-
määrin viimeisen kymmenen vuoden 
vastaavana aikana.  Kainuussa puu-
kauppa on käynyt selvästi edellis-
vuoden vaisua vastaavaa ajanjaksoa 
vilkkaammin, likimain samaa tahtia 
kuin vuonna 2014. Osaltaan talven 
puukauppaa on siivittänyt tammi-
kuun hyvä pakkasjakso, joka on mah-
dollistanut heikosti kantavien maa-
pohjien puunkorjuun. Puukaupan 
ilmapiiri on ollut hyvä ja uskon, että 
aktiivinen puukauppa jatkuu edel-
leen keväällä ja kesällä vielä alku-
vuotta vilkkaammin.

Pohjoismaisen sahatavaran mark-
kinoilla vallitsee edelleen selkeä yli-
tarjontatilanne, joka aiheuttaa sa-
hatavaran hintapaineita alaspäin. 
Sekä Suomen että Ruotsin valmiin 
sahatavaran varastot ovat yhä his-

toriallisesti tarkasteltuna korkealla 
tasolla. Yksittäisistä markkina-alu-
eista positiivisimmat näkymät ovat 
Kiinassa, joka on kuitenkin pitkälti 
kuusimarkkina Kuhmo Oy:n tuotta-
essa pääasiassa mäntysahatavaraa. 

Tavoitteenamme on tuottaa tä-
nä vuonna jälleen yli 380 000 m3 
sahatavaraa, joka tarkoittaa puun-
tarpeemme ylittävän 800.000 m3:n 
rajan. Puumarkkina on toiminut al-
kuvuonna kokonaisuutena hyvin, ja 
puutilanne ei ole rajoittanut tuotan-
toa. Pystykauppojen talven puunkor-
juu on saatu läpivietyä suunnitellusti 
ja katseet kääntyvät ostossakin ke-
säleimikoiden suuntaan. Puulle on 
kysyntää ja puukauppa-asioiden tul-
lessa ajankohtaiseksi kannattaakin 
olla yhteydessä oman alueen osto-
mieheen.

Hyvää kesän odotusta Metsä-Kai-
nuun lukijoille,
Juhani Pääkkönen
metsäpäällikkö, Kuhmo Oy

Puukauppakatsaus

Heinisuontie 10, 87250 Kajaani, 
automyynti 020 762 4270
Palvelemme ark. 8.30–17, la 10–13
 WWW.PoRHo.Fi

PÖRHÖn autoLiiKE oy

020-alkuiseen numeroon soittaminen maksaa: Lankapuhelimista 0,0835/puhelu +0,07/min., matkapuhelinliittymistä 0,0835/puhelu+0,17/min.

Jussi Räisänen
p. 020 762 4276

Vilho Härkönen
p. 020 762 4277

markku tikkanen
p. 020 762 4271

Juha Kilpeläinen
p. 020 762 4275
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Metsälehti tietää, mitä metsässä tapahtuu juuri 

nyt. Se on taustoittava, ammattitaitoisesti toimitettu 

tieto lähde kaikkeen metsääsi liittyvään päätöksentekoon. 

 Me teemme työtä sinun ja metsäsi parhaaksi. 

 Metsälehti on puolueeton. Toimialansa arvostettu 

tekijä on aina vain ja ainoastaan metsäsi puolella. 

Mikään muu  metsämedia Suomessa ei voi sanoa samaa.

 Metsälehden jokainen numero todistaa tarpeellisuu-

tensa hyödyllisellä tiedolla. Ei ihme, että Metsälehdellä 

on tapana periytyä metsän mukana sukupolvelta toiselle. 

 Metsälehti. Asiaa suomalaisesta metsästä 

– suomalaiselle  metsänomistajalle.

pitää nähdä.
metsä

Koska
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Kainuun yksityismetsien 
hakkuumääriin haetaan kasvua

Puukauppakatsaus

Viime syksynä mäntysahata-
varan myyntihinnat alkoivat 
tulla alas suomalaisen mänty-

sahatavaran päämarkkinoilla Poh-
jois-Afrikassa ja Japanissa. Hintojen 
lasku on jatkunut myös tälle keväälle 
eikä korotuksia ole odotettavissa lä-
hiaikoina. Tavaraa kyllä menisi, mutta 
hintataso on heikko. Kuusen tilan-
ne on, varsinkin parempien laatujen 
osalta hieman vahvistunut. Puukaup-
pa ei ole käynyt kovin hyvin, tarjo-
uksia on tehty, mutta kauppoja ei ole 
saatu sillä hintatasolla kuin mitä ti-
lanne edellyttää. Tukin hinta ei tunnu 
joustavan markkinoiden mukaan.

Tukin hinta sahalle toimitettuna 
on viime vuosina noussut lähes 80 
prosenttiin kaikista sahaustoiminnan 
kustannuksista. Vielä viitisen vuotta 
sitten se oli alle 75 %. Sahatukin teh-
dashinta koostuu kantohinnasta, kor-
juu- ja kuljetuskustannuksista sekä 
hankintahenkilöstön kuluista. Näistä 
kuluista kantohinnan osuus on 70 %. 
Jokaista tuotettua sahatavarakuutio-
ta varten tarvitaan keskimäärin 2,15 
kuutiota kuoripäälistä tukkia. 70 €/
m3 sahahinnalla sahatavarakuution 
raaka-ainekustannus on 150,5 €/m3. 

Tämän päälle tulee sitten vielä 
tuotannon kulut ja rahti asiakkaal-
le. Sahatukista siis yli puolet menee 
sivutuotteiksi kuten selluhakkeeksi, 
puruksi ja kuoreksi. Vaikka Pölkky 
Oy:n sahoilla valmistetaan tuhansia 
eri tuotteita, niin käytännössä suu-
rin yksittäinen tuote on selluhake 
joka myydään Pohjois-Suomen sel-
lutehtaille. 

Tuotannossa tulevasta purusta 
ja kuoresta osa käytetään omaan 
lämmöntuotantoon, ja loput myy-

dään polttoaineeksi Pohjois-Suo-
men lämpö- ja CHP-laitoksille. Täällä 
pohjoisessa laitokset ovat kaukana 
ja rahtikustannukset syövät valta-
osan sivutuotteiden myyntihinnas-
ta. Kainuussa Koillismaalla ja Lapis-
sa energiantuotantoon käytettävän 
polttoaineen määrä ei juurikaan kas-
va, pikemminkin päinvastoin. 

Tämä johtuu siitä, että asutus kes-
kittyy, väki vähenee ja energiantuo-
tanto nykyisillä laitoksilla tehostuu. 
Sahoilta tulevalle purulle ja kuorelle 
ei makseta sähköntuotantotukea ku-
ten metsähakkeelle. Tämä heiken-
tää ratkaisevasti sahojen kannatta-
vuutta ja kilpailuasemaa. Äänekos-
ken uuden tehtaan käynnistyminen 
johtaa vääjäämättä metsähakkeen 
määrän lisääntymiseen samalla kun 
myös sahapuun hakkuut lisääntyvät 
parilla miljoonalla kuutiometrillä 
vuodessa. 

Lisääntyvien tukkimäärien saha-
uksen yhteydessä syntyy lisää pu-
rua ja kuorta, joille on jo nyt heikot 
markkinat. Tässä mielessä ST1:n 
tulo Kajaaniin on erittäin positiivi-
nen asia. STi:n bioetanolin tuotanto 
ei kuitenkaan koko sivutuoteongel-
maa poista. 

Lisääntyvät hakkuut ja sahaustuo-
tanto pitävät huolen siitä, että ener-
giapuuta riittää sitä tarvitseville lai-
toksille. Tällaisessa tilanteessa ei ole 
mitään perusteita jatkaa metsähak-
keen tukemista verovaroin. Sähkön-
tuotantotuki metsähakkeelle voidaan 
lopettaa.

Hannu Virranniemi,
metsäpäällikkö
Pölkky Metsä Oy

Puukauppakatsaus_____________________________________________________________

Porua ja purua

Kainuussa yksityismetsien puu-
kaupassa on ollut alkuvuonna 
selvästi vuoden takaista vilk-

kaampaa. Metsä Groupin näkökul-
masta Kainuun puukauppa on ollut 
nousuvireistä jo useamman vuoden 
ajan. Olemme tyytyväisiä puuntar-
jontaan, ja olemme ostaneet puuta 
suunnitellut määrät. Kainuussa on 
tehty paljon metsätilakauppoja, joka 
on osaltaan tuonut vauhtia puukaup-
paan ja metsänhoitotöihin. Odotam-
me tästäkin vuodesta vauhdikasta.

Metsä Groupin Äänekosken bio-
tuotetehdas käynnistyy syksyllä 
2017. Investointi on edennyt aika-
taulun mukaan. Tänä vuonna puun-

hankintakin valmistautuu biotuo-
tetehtaan myötä kasvaviin määriin. 
Äänekosken investoinnin ansiosta 
ostomahdollisuutemme ovat aiem-
paa suuremmat jo kuluvana vuonna. 
Nyt keväällä katseet ovat kesäkor-
juukelpoisissa kohteissa. 

Kainuu on avainalue tulevassa 
määräkasvussa. Toivottavasti in-
nostus panostaa metsätalouteen jat-
kuu Kainuussa ja puukauppamäärät 
nousevat. Metsä Group tarvitsee Kai-
nuun puuta jatkossa reilusti aiempaa 
enemmän!

Ville Keskinen, piiripäällikkö
Metsä Group

Metsänomistajien työ metsien 
hoitotöissä on onnistunut 
hyvin, sillä Kainuun yksi-

tyismetsien vuotuisia hakkuumääriä 
on mahdollista nostaa reilusti. Syyl-
listymättä tulevien sukupolvien hak-
kuu- ja virkistyskäyttömahdollisuuk-
sien romuttamiseen, hakkuumäärää 
on mahdollista nostaa puolellatoista 
miljoonalla kuutiometrillä vuodes-
sa. Puustot ovat kovassa kasvussa ja 
puumäärä metsissä lisääntyy kasva-
vista hakkuista huolimatta.

Uutta puunjalostusta on suun-
nitteilla ja rakenteilla maahamme 
merkittävästi. On hienoa, että puun-
jalostus lisääntyy ja monipuolistuu. 
Lisääntyvä puun käyttö metsäteolli-
suudessa mahdollistaa kannattavan 
metsänomistuksen jatkossakin. Kan-
nattavuutta on mahdollista kohen-
taa hyödyntämällä kasvavaa puun-
kysyntää sekä hoitamalla aktiivisesti 
metsäomaisuutta.

Alkuvuoden puukauppa 
edellisvuotta vilkkaampaa

Kainuussa yksityismetsien puu-
kauppa on kuluvana alkuvuonna ol-
lut edellisvuotta vilkkaampaa ja kun 
loppuvuodelle ennustetaan hienoista 
kasvua, voidaan olettaa että Kainuun 
yksityismetsien hakkuut nousevat 
yli puolentoista miljoonan kuution 
vuonna 2016. Tuntuvaa hakkuumää-

rien lisäystä saamme odotella ensi 
vuoteen 2017, jolloin Metsä Grou-
pin Äänekosken tehdasinvestointi 
valmistuu.

Puumarkkinoilla vallinnut ylitar-
jontatilanne näyttää hieman helpot-
taneen. Kesäkorjuuseen soveltuvien 
leimikoiden ja erityisesti kuusitu-
kin kysyntä näyttää suotuisimmalta. 
Kuitupuun osalta ylitarjontatilanne 
ei ole kuitenkaan poistunut, vaikka 
massa- ja paperiteollisuuden kapa-
siteetti on käytännössä täyskäytössä. 

Joillakin puutavaralajeilla on uu-
distushakkuissa kantohinta noussut. 
Hankintahinta sen sijaan on laskenut.

Uudistushakkuissa kuusitukin ja 
mänty- ja koivukuitupuiden kanto-
hinnat ovat nousseet eurosta kahteen 
kuutiometriä kohti. Kuitupuun rei-
pas ylitarjonta alkuvuonna on paina-
nut hankintahintoja. Kesän korvalla, 
kun puukauppaa tehdään pääasias-
sa kesäleimikoista, keskikantohin-
nat yleensä nousevat jonkin verran. 
Myös harvennushakkuiden hinta- ja 
määränoteeraukset ovat mollivoittoi-
sia, mutta kesäkelpoisten harvennus-
ten kantohinnat ovat huomattavasti 
talvileimikoita korkeampia.

Uutta pohdittavaa 
puukaupan teossa

Puukauppaan on tullut lisää muut-
tujia tukin latvaläpimitan ja kaksihin-

tajärjestelmän sekä havupuiden kan-
tokäsittelyvaatimuksen muodossa. 

Hakkuissa toteutuva puutavarala-
jijakautuma ratkaistaan puukaupan 
kilpailutuksen yhteydessä. Eri osta-
jien tukkipuun mitta- ja laatuvaa-
timukset vaihtelevat merkittävästi. 
Jopa kymmenen prosentin ero tukki-
saannossa on mahdollinen eri puu-
nostajien välillä. Kun tukkipuun hinta 
on kolminkertainen kuitupuun hin-
taan verrattuna, on selvää, että pa-
ras tulos puunmyyjälle tulee yleensä 
puukaupasta tukkipuun tarkimman 
talteenottajan kanssa. 

Havupuun kantojen käsittely on 
Kainuussa Ylä-Kainuuta lukuun 
ottamatta tehtävä kesäaikaisissa 
hakkuissa. Kantokäsittely on hak-
kaajan velvollisuus. Puunostajien 
menettely on koko maassa kirjavaa 
kantokäsittelykustannusten osalta. 
Kantokäsittelyä ei enää tueta Keme-
ra-varoista, vaan kantokäsittelykus-
tannukset ovat osa puukauppaa ja 
tarjousvertailussa erikseen huomi-
oon otettava asia.

Leimikon kilpailuttaminen ja met-
sänhoitoyhdistysten asiantuntemuk-
sen käyttäminen tarjousten käsitte-
lyssä korostuu entisestään.

Heikki Rahko
Kenttäpäällikkö/Kainuu
Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry
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Metsänomistajat ja puu-
nostajat ovat jo 20 vuo-
den ajan antaneet puu-

kaupoista vapaaehtoista metsä-
säätiömaksua. Varoilla on tehty 
pitkäjänteistä työtä oman toimi-
alan elinvoimaisuuden hyväksi. 

”Metsäsäätiö on erinomainen 
osoitus siitä, miten yhteistä intres-
siä voidaan viedä eteenpäin”, sanoo 
Suomen Metsäsäätiön hallituksen 
puheenjohtajana toimiva metsäpääl-
likkö Jorma Länsitalo Stora Ensosta. 
”Hyvä perinne, yhteinen arvomaa-
ilma ja ymmärrys tulevaisuuden 
haasteista ovat saaneet metsäalan 
toimijat puhaltamaan yhteen hiileen 
Metsäsäätiön riveissä jo 20 vuoden 
ajan. Säätiön varat kertyvät pienistä 
puroista, mutta yhdessä saadaan 
paljon aikaan.”    

Toimialan omaa rahaa  

Viime vuonna metsänomista-
jat lähtivät mukaan metsäsäätiö-
maksuun 37000 puukaupassa. 
Kun puunmyyjä päättää osallis-
tua, niin myös puunostaja maksaa 
saman summan säätiölle. Näistä 
puukaupoista kertyi 1,9 miljoonaa 
euroa. 

Kerättyjen varojen käytöstä päät-
tää puunmyyjistä ja ostajista koos-
tuva hallitus. Metsäsäätiön merkitys 
metsäalan tulevaisuuden puolesta-
puhujana on huomattava, sillä se 
rahoittaa vuosittain noin 1,5 miljoo-
nalla eurolla paikallisia, kansallisia ja 
kansainvälisiä projekteja. Yhteensä 
Metsäsäätiön 20 toimintavuoden ai-
kana on jaettu peräti 30 miljoonaa 
euroa apurahoja. 

Säätiön rahoituksesta suurimmat 
potit saavat puunkäytön ja puura-
kentamisen edistäminen sekä kou-
lulais- ja nuorisotyö. Lisäksi Metsä-
säätiö rahoittaa viestintää päättä-
jille ja yhteiskunnan vaikuttajille, 
PEFC-sertifioinnin markkinointia, 
metsäelinkeinon sosiaalista ja ta-
loudellista tutkimusta sekä vies-
tintää metsäalan sisällä ja suurelle 
yleisölle.  

Yhteistyössä  
puurakentamisen eteen   

Suomalaisen puun ja puupoh-
jaisten tuotteiden käytön edistämi-
nen niin kotimaassa kuin kansain-
välisesti on aina ollut Metsäsäätiön 
ykköstehtävänä. 

”Mitä ymmärrettävämpiä ja lä-
heisempiä hankkeita rahoitetaan, 
sitä enemmän metsänomistajat ovat 
mukana”, kertoo Metsänhoitoyh-
distys Lakeuden toiminnanjohtaja 
Jussi Parviainen. ”Erityisesti maa-

kunnalliset keräykset tietyn puu-
rakentamishankkeen hyväksi ovat 
lisänneet innostusta niin metsän-
omistajissa kuin asiaa markkinoivis-
sa toimihenkilöissä.” 

Maakunnallisia keräyksiä on ollut 
kymmenkunta eri puolilla Suomea. 
Hankkeissa eri toimijat tekevät töitä 
paitsi toimialan hyväksi niin myös 
tukeakseen paikallista elinkeinoelä-
mää ja työllisyyttä.  

Parhaillaan Etelä- ja Keski-Pohjan-
maalla on käynnissä vuoden kestävä 
keräys, josta saatavat varat käyte-
tään puurakentamisen liiketoimin-
taprofessuurin perustamiseen Vaa-
san yliopistoon. Hankkeen tavoite 
on lisätä puun käyttöä kerrostalo- 
ja julkisessa rakentamisessa. ”Vaik-
ka hanke voi kuulostaa abstraktilta, 
niin tosiasiassa metsänomistajalla 
on harvoin näin selvä mahdollisuus 
vaikuttaa puun käytön lisäämiseen 
valtakunnallisesti”, Parviainen muis-
tuttaa.   

Lapsille ja nuorille  
innostavaa  
metsäkasvatusta

”Pitkäaikainen ja systemaattinen 
koululais- ja nuorisotyö on ollut Met-
säsäätiön loistavimpia rahoituskoh-
teita. On tärkeää, jos olemme saa-
neet annettua pienenkin ruiskeen 
metsäalasta tulevaisuuden osaajille, 
Länsitalo iloitsee. 

Metsäsäätiö rahoittaa muun mu-
assa yläkoululaisten valtakunnal-
lista Metsävisaa ja 5-6-luokkalais-
ten tutustumista metsäalan töihin 
Yrityskylä-oppimisympäristössä. 
Tärkeä ja kouluissa hyvin vastaan-
otettu on säätiön kuljetusavustus, 
joka mahdollistaa noin 8000 koulu-
laisen osallistumisen metsäammat-
tilaisten järjestämille metsäpäiville 
joka vuosi. Kaikkiaan Metsäsäätiön 
koululaisyhteistyö kohdistuu noin 
50 000 koululaiseen vuosittain.       

”Lasten metsäkasvatus on hyvin 
tunnettu Metsäsäätiön toiminta-
muoto ja metsänomistajat kokevat 
sen tärkeäksi”, Parviainen kertoo 
kokemuksistaan kentällä.     

Lupa kukoistaa  

Viime aikoina on kuulunut useita 
positiivisia uutisia, kuinka metsäte-
ollisuus taas investoi kotimaahan. 
Metsäelinkeinon kannalta tilanne 
on lupaava ja innostava. Toimialalla 
riittää mahdollisuuksia.    

”Metsäsäätiön toiminnan mah-
dollistavat valtava määrä metsän-
omistajia, jotka vapaaehtoisesti an-
tavat osansa yhteiseen pottiin sekä 
kaikki keräämistyöhön sitoutuneet 
toimihenkilöt. Metsäalalla on hyvä 
draivi päällä ja tulevaisuus näyttää 
hyvältä”, kiittelee Länsitalo. 

Päivi Mäki

Metsäsäätiö – 20 vuotta ja 
30 jaettua miljoonaa

Jorma LänsitaloJussi Parviainen

Kuva Maria Niemelä Kuva Jyrki Vesa

FakTa

●●●●●●● Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun puolestapuhuja. Metsäsäätiö ra-
hoittaa toimintaa, jolla vahvistetaan metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.

●●●●●●● Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden, Metsähallituk-
sen ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän yh-
teinen rahoittaja. Säätiön tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsätalouden 
toimintaedellytyksiä ja lisätä puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä. Metsä-
säätiön toiminta rahoitetaan puukauppojen yhteydessä perittävällä vapaaehtoi-
sella menekinedistämismaksulla. Pystykaupoissa Metsäsäätiölle ohjataan 0,2 ja 
hankintakaupoissa 0,1 prosenttia kauppahinnasta. Kun metsänomistaja päättää 
maksaa metsäsäätiömaksun, sitoutuu myös puunostaja maksamaan saman sum-
man.

Viime syksy ja talvi olivat hy-
vää aikaa OTSO Metsäpalve-
luiden puukauppapalveluille, 

erityisesti hankintapalvelulle. Otta-
en huomioon heikohkon kuitupuun 
kysynnän ja sen, että olemme olleet 
vasta kolmisen vuotta mukana puu-
kauppapalveluiden tarjoajana, olen 
erittäin iloinen, että OTSO sai jalan-
sijaa hankintapalvelulleen. 

Kannattaa muistaa, että oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan tehty kun-
nostusojitus maksaa itsensä korkojen 
kera takaisin vaikka Kemera-tukea 
ei saisi senttiäkään. Mutta kun tukea 
edelleen saa, ei kunnostusojituksen 
kannattavuutta investointina pidä 
kiistää. Olemalla mukana puukaupas-
sa OTSO voi tarjota entistä parem-
paa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua 
sekä nopeampaa hankekiertoa kun-
nostusojitusasiakkailleen. Tämä asia 
on hyvin tiedostettu ja vastaanotettu 
asiakkaittemme keskuudessa.

OTSO on markkinajohtaja niin val-
takunnan kuin Kainuunkin tasolla 
kunnostusojituksessa ja yksityistei-
den perusparannuksessa. Kunnossa 
olevat yksityistiet muodostavat tie-
verkostomme hiussuoniston, joka 
mahdollistaa toimivan puuhuollon 
sekä metsien virkistyskäytön. Tä-
mä asia korostuu entisestään ny-
kytalvien aikaisempaa pidemmän 
kelirikon aikana sekä toivottavasti 

mahdollisimman usean tehdasin-
vestoinnin tuoman puunkysynnän 
kasvun myötä. 

Useimmiten huonoon kuntoon 
päässeiden yksityisteiden perus-
teellisen kunnostuksen lykkääminen 
”tekohengittämällä” esimerkiksi aja-
malla mursketta silloin tällöin, ei riitä 
vaan kunnostus tulee ajankohtaiseksi 
melko pian. Mitä pidemmälle tien pe-
rusparannusta lykkää, sitä enemmän 
yleensä kasvavat myös kustannukset. 

OTSO Metsäpalvelut on kuluneen 
kevättalven aikana uudistanut or-
ganisaatiotaan. Henkilöstömme toi-
menkuvia on tarkennettu ja johtamis-
ta on muutettu suoraviivaisemmaksi. 
Kainuu pärjäsi uudistuksessa hyvin 
ja maakuntamme säilyi omana met-
säpalvelualueenaan. 

Kaikessa muutoksessa on pyrki-
mys muun muassa parantaa ja tehos-
taa asiakaspalvelua sekä mahdollis-
taa laadukkaat metsäpalvelut nyt ja 
tulevaisuudessa. OTSO:n asiakkuus 
ei vaadi mitään jäsenyyksiä ja pal-
velumme ovat tarjolla kaikille niin 
yksityis- kuin yhteisömetsänomista-
jillekin. Maksat vain niistä palveluista 
joita tarvitset, silloin kun tarvitset, 
ilman vuosimaksuja.

Harri Huovinen
Metsäpalvelualue-esimies, kainuu
OTSO Metsäpalvelut

OTSO:n kuulumisia

Metsän-
raivaustyöt

Antti KelA

Puh. 050-549 0666

Kiinnostus metsätilojen osta-
miseen pankkirahoituksella 
on lisääntynyt viimeaikoina. 

Pitkään jatkunut matala korkotaso 
on tehnyt pankkirahoituksen käyttä-
misestä houkuttelevaa. Nyt lainoissa 
yleisimmin viitekorkoina käytetyt 
euribor -korot ovat negatiivisella ta-
solla, jolloin asiakkaalle jää rahoi-
tuksen korkokustannuksena mak-
settavaksi käytännössä vain lainan 
marginaali. Tässä korkomarkkina-
tilanteessa lainarahoituksen käyt-
täminen metsätilan ostamiseen on 
usein edullisempaa kuin aiemmin 
kertyneiden sijoitusten realisointi.

Korkotason ei arvioida nouse-
van merkittävästi lähivuosinakaan. 
Keskuspankit eivät ole halunneet tu-
kahduttaa orastavaa talouskehitystä 
korkojen nostolla, mutta edulliset 
korot eivät jatku loputtomiin. Koron 
nousulta suojautuakseen kannattaa 
merkittävin osa metsärahoituksesta 
suojata korkokatolla tai korkoputkel-
la. Näin asiakas voi varmistaa, että 
edullinen korkotaso säilyy lainassa 
ennakolta sovitun ajanjakson. Kun 
metsätila vielä vakuutetaan OPn Met-
sävakuutuksella, on merkittävä osa 
riskeistä hallinnassa.

Metsätilan ostoon liittyvän rahoi-
tuksen vakuutena on mahdollista 
käyttää ostettavaa tilaa. Pankki las-
kee metsälle vakuusarvon, joka on 
markkina-arvoa alempi. Vakuusarvoa 
laskettaessa perusteena on yleensä 
summa-arvio, joka koostuu puus-
ton, taimikoiden ja maapohjan yh-
teenlasketusta arvosta. Vakuusar-
vo määritellään tapauskohtaisesti 
ja suuruusluokaltaan se on noin 60 
% käyvästä arvosta. Lisävakuutena 
voi tarvittaessa käyttää asiakkaan 
aikaisemmin omistamaa metsää tai 
muuta omaisuutta.

Mikäli metsätila on lainan vakuu-
tena, tulee asiakkaan hoitaa metsää 
niin, ettei sen vakuusarvo alene. Isois-
ta ja vakuusarvoon selkeästi vaikutta-
vista hakkuista asiakkaalla on ilmoi-
tusvelvollisuus pankkiin. Tarvittaessa 
sovitaan siitä, että osa hakkuutulos-
ta käytetään lainan lyhentämiseen.

Tällä hetkellä metsätiloja on myy-
tävänä tavanomaista enemmän. Kun 
metsää ostetaan, ei kuitenkaan pidä 
innostua liikaa. Metsäalan ammatti-
laisen kanssa kannattaa muodostaa 
käsitys metsätilan vuotuisesta kas-
savirrasta tulevina vuosina, sillä kas-
savirran epäsäännöllisyys aiheuttaa 
omat haasteensa metsäsijoittamisel-
le. Usein puun myynnistä saatavaa 
kassavirtaa joutuu täydentämään 
muilla varoilla pystyäkseen maksa-
maan metsälainan maksuohjelman 
mukaiset erät.

Metsätilojen arvot määritellään 
useimmin summa-arviomenetel-
mällä. Sijoitusmielessä metsää os-
tettaessa olisi suositeltavaa laskea 
myös metsän tuottoarvo. Se kuvaa 
paremmin metsästä saatavia hakkuu-
tuloja ja auttaa metsän ostamiseen 
otettavan lainan maksuohjelman 
suunnittelussa.

Metsän ostamista suunnittelevan 
kannattaa olla pankkiin yhteydessä jo 
hyvissä ajoin ennen sopivan metsäti-
lan löytymistä. Tarvittavat vakuudet 
kartoitetaan etukäteen ja sovitaan 
alustavasti sopivan rahoituksen suu-
ruusluokasta. Metsän ostamisessa on 
nyt liikkeellä paljon institutionaalisia 
sijoittajia, jotka tekevät ostopäätök-
set nopeasti. Tästä syystä tarkempi 
metsätilan tutkiminen on mahdol-
lista tehdä vasta varauksen tai kä-
sirahan maksun jälkeen. Tässäkin 
lajissa nopeat syövät hitaat.

Riku Leinonen
Yritysrahoituspäällikkö
OP kainuu

Metsätilan oston rahoittaminen
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Metsämiesten Säätiön ja-
kaa tänä vuonna 1,5 mil-
joonan euroa apurahoja. 

Apurahan määrä kasvoi 100 000 
eurolla edellisvuosista. 

Rahoituksen pääpaino on metsä-
alan tulevaisuuden vahvistamisessa. 
Valtaosa rahoituksesta, yli 80 %, on 
suunnattu alan osaamiskapasiteetin 
kasvattamiseen, alalla työskentele-
vien ihmisten hyvinvoinnin lisäämi-
seen ja alan tulevaisuudesta viesti-
miseen hakijamäärien lisäämiseksi 
metsäalan koulutuksiin. Metsämies-
ten Säätiö painottaa päätöksessään 
sitä, että osaava ja motivoitunut ihmi-
nen on alan tulevaisuuden keskeisin 
menestystekijä. 

Apurahat kohdentuivat Säätiön 
rahoitusstrategian eri painopiste-
alueille seuraavasti:
• koulutus:            588 000 eur (39 

%) 69 eri hankkeeseen
• viestintä:            317 000 eur (21 

%) 14 eri hankkeeseen
• hyvinvointi:       277 000 eur (18 

%) 5 eri hankkeeseen
• tutkimus:            211 000 eur (14 

%) 25 eri hankkeeseen
• metsäkulttuuri:   111 000 eur (7 

%) 15 eri hankkeeseen
• muu: 19 000 eur (1 %) 2 eri hank-

keeseen
Koulutuksen painopistealueella 

Säätiö suuntasi 200 000 euroa Hel-
singin yliopiston Metsätieteiden lai-
tokselle kansainvälisen metsäpoli-
tiikan professuuriin. Rahoitus liit-
tyy Säätiön vuonna 2014 tekemään 
aloitteeseen saada koulutukseen 
painottuva pysyvä metsäpolitiikan, 
erityisesti kansainvälisen politiikan 
professuuri Helsingin yliopiston 
maatalous-metsätieteelliseen tie-
dekuntaan.

 Tavoitteena on kasvattaa suoma-
laista osaamiskapasiteettia metsiä 
koskevassa kansainvälisessä poli-
tiikassa. Hankkeesta vastaa yliopis-
tolla MMT, professori Pasi Putto-
nen. Lisäksi Säätiö tukee metsäalan 
opiskelijoiden kansainvälistymistä 
rahoittamalla 100 000 eurolla hei-
dän ulkomaille suuntautuvia opin-
tomatkoja, kansainvälisiä opintoja 
ja harjoitteluja.

Viestinnässä myönnettiin 100 000 

euroa Tiedekeskus Pilkkeen koordi-
noimaan biotalouden mahdollisuuk-
sista ja innovaatioista kertovaan Bio-
aika-näyttelyrekkaan, joka kiertää 
itsenäisyyden juhlavuonna 2017 läpi 
Suomen pääkohderyhmänä lukiossa 
opiskelevat nuoret. 

Hankkeesta vastaa yhteyspäällik-
kö Kristiina Vuopala. Näyttelyrekan 
lisäksi nuorisoviestintään kohden-
nettiin viestinnän ja koulutuksen 
painopistealueilta yhteensä 215 
000 euroa. Myös kaksi metsäalan 
osaamista ja tulevaisuutta käsitte-
levää dokumenttielokuvaa saivat 
rahoitusta.

Hyvinvoinnissa rahoitettiin Met-
sätalouden työhyvinvointiohjelmaa 
toteuttavia hankkeita. Työhyvinvoin-
tiohjelma on Säätiön strateginen mo-
nivuotinen rahoituskohde, jolla py-
ritään konkreettisin toimenpitein 
edistämään henkilöstön työhyvin-
vointia metsäalalla. Suurimman ra-
hoituksen 110 000 euroa sai viime 
vuonna kahden kurssin toteutuksella 
ja hyvällä kurssipalautteella aloit-
tanut Metsäalan Johtamisakatemia, 
josta vastaa Metsätehossa MMT, VTM 

Arto Kariniemi. 
Tutkimuksessa suurimman rahoi-

tuksen 40 000 euroa sai MH Jouko 
Lehtoviidan Tapio Silva Oy:ssä joh-
tama Metsäpolitiikkafoorumi. Hank-
keella lisätään tutkijoiden ja pää-
töksentekijöiden välistä vuorovai-
kutusta. 

Metsäpolitiikkafoorumissa koo-
taan ja analysoidaan valitusta tee-
masta olemassa oleva tieteellinen 
tieto, josta laaditaan synteesi ja po-
litiikkavaihtoehdot sekä tuodaan 
ne metsäpoliittiseen keskusteluun 
päättäjille ja vaikuttajille Suomessa 
ja kansainvälisesti. Viime vuonna al-
kaneen foorumin ensimmäinen aihe 
oli puun liikkeelle saanti Suomessa. 

Metsäkulttuurin osalta suurimman 
rahoituksen sai Suomen Metsämu-
seo Lusto, jonka kokonaisrahoitus 
eri painopistealueilta oli 102 000 eu-
roa. Lusto on Säätiön strateginen ra-
hoituskohde, jonka kautta haetaan 
vaikuttavuutta metsäkulttuurin ra-
hoitukseen.

Apuraha-anomuksia kertyi kaik-
kiaan 322 kappaletta yhteissummal-
taan 4,9 miljoonaa euroa. Hakemuk-

sista 40 % sai rahoitusta ja myönnet-
ty rahoitus kattoi 31 % koko haun 
yhteissummasta.

Kaikki vähintään 1500 euron apu-
rahan saajat löytyvät Säätiön koti-
sivuilta osoitteesta www.mmsaatio.
fi kohdassa ”Ajankohtaista” olevan 
apurahatiedotteen liitteestä.

Metsämiesten Säätiö on 1948 pe-
rustettu metsäalan yleishyödyllinen 
säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan 
kehittäminen ja alalla toimivien ih-
misten hyvinvoinnin edistäminen. 
Säätiö myöntää julkisen rahoitus-
strategiansa mukaisesti vuosittain 
apurahoja tutkimukseen, koulutus- ja 
hyvinvointihankkeisiin, viestintään 
sekä metsäkulttuuriin. 

Apurahat ovat seuraavan kerran 
haettavissa 1.12.2016 - 31.1.2017 
välisenä aikana Säätiön kotisivuilta 
löytyvän apurahojen haku- ja hallin-
tajärjestelmä Kasöörin kautta.

Ilari Pirttilä
toimitusjohtaja 
Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiöltä 1,5 miljoonaa euroa apurahoja

OTSO:lta kaikki, mitä metsääsi tarvitset!
•	Metsäsuunnittelu
•	Metsäomaisuuden	hallinta	 
(tila-arviot,	sukupolvenvaihdos)

•	Metsänhoito
•	Puukauppa
•	Luonnonhoito
•	Suometsänhoito
•	Yksityistiet	(rakennus,	kunnostus,	
siltapalvelut	ja	tiekuntapalvelut)

•	Kiinteistönvälitys

Kysy lisää:

Harri Huovinen
Metsäpalvelualue-esimies
puh.	044	710	4319 
harri.huovinen@otso.fi	

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

Metsänomistajat
KAINUU

KERTTU NISKANEN

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

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

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi
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ENERGIAPUUTA!

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

  Arto Soininen 050 4350 782

www.ok-yhtiot.fi

Parasta puukauppaa vuodesta 1922 lähtien.
www.ipowood.fi               puh. 017 83021

Ostamme kesäkorjuuseen 
kuusivaltaisia pääte- 
hakkuuleimikoita. 
Pyydä tarjous. 
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Kainuun metsäohjelman 2016-
2020 keskeinen tavoite on 
metsien monipuolisen ja kes-

tävän käytön kautta luoda työtä ja hy-
vinvointia Kainuuseen. Puun käyttöä 
lisäävät investoinnit ovat tarpeen sillä 
Kainuun metsät ovat vajaakäytössä. 
Metsien hyödyntäminen edellyttää 
entistä monipuolisempaa luontoar-
vojen huomioimista ja yhteensovit-
tamista.

Tavoitteena lisätä puun 
myyntituloja Kainuuseen  
80 miljoonaa euroa

Puun käyttömahdollisuuksien 
kasvun myötä hakkuumääriä pyri-
tään nostamaan suurimman kestä-
vän hakkuumahdollisuuden tasolle 
vuoteen 2020 mennessä. Kainuussa 
tämä tarkoittaa 1,8 miljoonan kuu-
tiometrin eli 49 prosenttia lisäystä 
hakkuumäärissä. Hakkuumahdolli-
suuksia on hyödyntämättä erityisesti 
yksityismetsissä, joissa hakkuuker-
tymä voitaisiin kaksinkertaistaa ny-
kyisestä tasosta tulevina vuosikym-
meninä. 

Kainuun metsäohjelman mukai-
sen hakkuutavoitteen hyödyntämi-
nen toisi lisää puunmyyntituloja 80 
miljoonaa euroa vuodessa ja saman 
verran puunhankinnan lisäliikevaih-
toa luoden 1000 työpaikkaa maa-
seudulle. 

Kainuun kasvaneet hakkuumah-
dollisuudet mahdollistavat myös 
paikallisen jalostuksen lisäämisen. 
Paikallisen jalostusasteen nosto luo 
moninkertaisen hyödyn aluetalou-

teen sillä koko Kainuun biotalouden 
tuotannon kasvumahdollisuudek-
si on arvioitu 645 miljoonaa euroa 
vuodessa.

Miten tässä  
onnistutaan

Kaikki tämä edellyttää metsäalan 
toimijoiden ja sidosryhmien yhteistä 
sitoutumista ja panostusta tavoitteen 
toteuttamiseksi.

Taimikonhoitotyöt ja ensiharven-
nukset tulee hoitaa kuntoon, jotta 
myöhemmin puunkorjuu ja jalos-
tus on kannattavaa. Satsaukset lo-
gistiikan ja infran parantamiseen 
varmistavat omalta osaltaan kilpai-
lu- ja puustamaksukyvyn. Näistä toi-
menpiteistä hyötyvät kaikki kannolta 
tehtaille ja vientiin saakka.

Puun korjuun lisääntyessä koros-
tuu talousmetsien monimuotoisuu-
desta huolehtiminen ja vesiensuoje-
lu. Luonnonhoidon toteutustavoitteet 
ja toimenpiteet löytyvät metsäohjel-
man yhteydessä laaditussa Kainuun 
luonnonhoidon alueellisesta toteu-
tusohjelmasta.

Alueelliset metsäohjelmat löytyvät 
Suomen metsäkeskuksen verkkosi-
vulta: www.metsakeskus.fi/alueelli-
set-metsaohjelmat.

Tuomo Mikkonen, 
elinkeinopäällikkö
Asko Piirainen, Kainuun 
metsäneuvoston puheenjohtaja
Arto Sorri, 
aluejohtaja

Metsäbiotalous luo 
työtä, toimeentuloa ja 
hyvinvointia Kainuuseen

Kainuun biotalouden tulevaisuusfoorumi  _________________________________________

Keskustan kainuulainen kan-
sanedustaja Marisanna Jarva 
näkee suunnitteilla olevassa 

biotuotetehtaassa valtavia aluetalou-
dellisia mahdollisuuksia. Tehdas olisi 
kauan kaivattu piristysruiske koko 
maakunnalle.

- Tehdas työllistäisi suoraan ja vä-
lillisesti ison määrän ihmisiä sekä toi-
si elämää ja elinvoimaa myös muille 
aloille. Maakunnan ulkopuolelle se 
antaisi signaalin, että Kainuuseen 
kannattaa investoida ja pitää myös 
liikenneyhteydet hyvässä kunnossa, 
Jarva totesi kommenttipuheenvuo-
rossaan Kainuun biotalouden tulevai-
suusfoorumissa Kajaanissa ma 25.4.

Jarvan mielestä Kainuussa ollaan 
asian suhteen liikkeellä juuri oikeaan 
aikaan. Biotalous on yksi hallituksen 
kärkihankkeita ja hallitus on linjan-
nut edistävänsä alan investointeja. 
Siitäkin huolimatta, että suuri teh-
dashanke ei onnistuisi, näkee Jarva 
biotaloudessa suuret mahdollisuu-
det Kainuulle. 

- Tavoitteena tulee olla, että Kai-
nuuseen syntyy alalle joka tapauk-
sessa pienempien yritysten verkosto 
sekä koulutus- ja tutkimustoimintaa. 
Paperiteollisuus oli pitkään Kainuun 

kivijalka. Tulevaisuudessa puusta 
saatavien uusien tuotteiden avulla 
meillä on mahdollisuus synnyttää 
uusvahva osaamisalue, joka houkut-
telee varsinkin nuoren polven osaa-
jia. Tässä pk-yrityksille annettava in-
novaatioseteli on konkreettinen apu 
biotalouden nousun vauhdittamisek-
si,  Jarva linjaa.

Marisanna Jarva
kansanedustaja

Biotaloudesta Kainuun 
uusvahva osaamisalue

Kansantalous hakee kasvua 
biotaloudesta. Nimenomai-
sesti Suomella on erinomai-

set edellytykset nousta biotalouden 
edelläkävijäksi koko maailmassa. Se 
on epäilemättä iso avain Suomen ta-
loustilanteen kääntämiseen kohti pa-
rempaa. Biotalous onkin nostettu 
yhdeksi keskeiseksi tulevaisuusstra-
tegiaksi yhteiskunnassamme.  

Biotalouden sisällä erityisesti met-
sätalouden merkitys korostuu. Suo-
men metsäsektorin ja suomalaisten 
metsänomistajien onkin lupa odottaa 
positiivisia tulevaisuuden näkymiä. 
Menestyvä biotalous nojaa kestävään 
metsätalouteen. Siihen Suomella on 
vahvat perinteet. Suomalainen met-
sätalous vastaa kaiken kaikkiaan 
erinomaisella tavalla kansainväli-
sen politiikan kestävyysvaatimuksiin.  

Metsässektorin hyödyntäminen 
biotaloudessa voi olla energiakäyt-
töä, lukuisien biotuotteiden tuotta-
mista tai erittäin korkean teknolo-
gian sovelluksia esimerkiksi lääketie-
teelle. Ympäri maata tähän on mitta-
via investointisuunnitelmia. Kainuus-
sa ajankohtaisilla investointisuunni-
telmilla tavoitellaan määrätietoisesti 
siivua muun muassa bioetanolin ja 
biosellun tuotannosta. Biotalouden 
kautta on mahdollisuus tukea pait-
si talouskasvua, myös paikallisesti 
maaseutualueiden elinvoimaisuutta 
ja työllisyyttä.  

Biotaloutta on myös metsien 
hyödyntäminen virkistyskäyttöön. 
Luonto metsineen jatkaa vahvasti 

Kainuun strategisena painopistee-
nä myös biotalouden aikakaudella. 

Vireä metsätalous vaatii myös po-
liittisia toimenpiteitä. Tukipolitiikka 
metsän kasvatuksesta ja korjuujärjes-
telmästä eläintuhojen korvausjärjes-
telmiin, metsäteiden kunnostaminen 
ja sukupolvenvaihdosten sujuminen 
ovat vain esimerkkejä kokonaisuuk-
sista, joiden on kaikkien yhdessä tu-
ettava aktiivista metsätaloutta.  

Pääministeri Sipilän hallitus pa-
nostaa vahvasti metsien hyödyntä-
miseen. Koko hallituskauden aikai-
set kärkihankkeet sisältävät metsiin 
liittyviä alahankkeita runsaasti. Hal-
litus purkaa tiestön korjausvelkaa 
lähes miljardilla eurolla, josta 600 
miljoonaa euroa kohdistettiin elin-
keinoelämän valitsemiin kohteisiin. 
Niissä merkittävä painoarvo on met-
sätaloutta vauhdittavilla korjaus-
kohteilla. Lainsäädäntöä viritetään 
muun muassa turhaa byrokratiaa 
purkamalla ja sujuvoittamalla su-
kupolvenvaihdoksia. Kaikkien toi-
menpiteiden tavoitteena on tukea 
metsätalouden kasvua. 

Puun käytön lisääminen on rat-
kaisevaa biotalouden etenemiselle, 
metsien merkitys kokonaisuudelle 
on niin valtava. Koko yhteiskunnal-
ta tämä vaatii elinkeinomyönteistä 
asennetta ja metsien talouskäytön 
merkityksen ymmärtämistä. Metsien 
ja puun käytön ilmastovaikutukset 
ovat positiivisia, siksi metsätalous on 
myös eettisesti kestävä tapa edistää 
biotaloutta. 

Kainuussa on selvitetty biotalou-
den aluetalousvaikutukset. Jo nykyi-
sellään koko toimiala on taloudelli-
sesti merkittävä kokonaisuus. Eri-
tyisesti metsävarojen näkökulmasta 
Kainuulla on kuitenkin enemmän 
annettavaa. Määrätietoisesti kehi-
tettävä biotalous pystyy antamaan 
aluetaloudellemme ja kainuulaisten 
hyvinvoinnille vielä huomattavasti 
nykyistä enemmän. 

Lisätietoja:      Timo Korhonen, 050 
51 222 38

Timo Korhonen
kansanedustaja
Kainuun maakuntahallituksen 
puheenjohtaja

Biotaloudesta kasvua Kainuuseen

Yhdessä saamme Kainuun puun 
liikkeelle ja euroiksi Kainuun talouteen

Kainuun Etu Oy, Metsäkeskus 
ja Kajaanin yliopistokeskus 
konkretisoivat yhdessä met-

sissä olevat mahdollisuudet kas-
vuohjelmaksi

Kainuun Metsäbiotalouden ja 
uusiutuvan energian kasvuohjel-
man valmisteluhanke (MetsäBio) 
on saanut rahoituksen Manner-
Suomen maaseudun kehittämisra-
hastosta. Hankkeessa ovat mukana 
Kainuun Etu Oy, Suomen Metsäkes-
kus ja Kajaanin yliopistokeskus.

Hankkeessa laaditaan metsä-
biotalouden ja uusiutuvan ener-
gian kasvuohjelma yhteistyössä 
toimialan yritysten kanssa. Hanke 
koostuu kolmesta pääteemasta:

- metsäekosysteemipalvelut ja 
biomassan tuotanto (Suomen met-
säkeskus Kainuu)

- mekaanisen ja kemiallisen ja-
lostuksen liiketoiminta (Kainuun 
Etu Oy)

- uusiutuva energia (Kajaanin 
yliopistokeskus)

Konkreettisessa kasvuohjelmas-
sa etsitään keinoja puun ja mui-
den luonnonvarojen jalostamiseksi 
korkealuokkaisiksi vientituotteik-
si vahvistamalla olemassa olevia 
yrityksiä ja luomalla uusille inno-
vatiivisille yrityksille edellytyksiä 
tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Kasvuohjelmassa tunnistetaan, 
ideoidaan ja konkretisoidaan 
hankkeiksi keskeiset Kainuun 
biotalousstrategian tavoitteet ja 
kehittämiskohteet, joilla voidaan 
luoda kannattavaa kasvua ja näin 
työpaikkoja metsäbiotalouden ja 
uusiutuvan energian alueelle Kai-
nuuseen. 

Kainuun metsäohjelman mukai-
sesti Kainuun metsien kestävää 
hakkuumäärää on mahdollista li-
sätä 47 %:a nykyisestä. Tavoitteena 
on varmistaa puun liikkeelle saa-
minen, kehittää hankinnan logis-
tiikkaa ja edesauttaa investointien 
syntymistä puun hankintaketjuun 
ja jalostukseen. 

Hankkeessa ovat mukana kes-
keiset toimijat, kuten toimialan 
yritykset, kehittäjäorganisaatiot 
ja rahoittajatahot. Hanke kestää 
syyskuun loppuun.

Kainuun Etu Oy on saanut EU:n 
Komissiosta suoran rahoituksen 
Bridges biotalous– hankkeelle. 
Tavoitteena hankkeessa on saa-
da Renforssin rannan, Kantolan 
alueen ja Kaicell tuotantoalueen 
yrityksille lisää tuloja yrityksien 
sivuvirtojen tuotteistamiseksi kan-
nattavaksi yritystoiminnaksi.   

Vinkkejä hyvistä yrityksien ha-
luamista kehittämishankkeista ot-
tavat vastaan:

Antti Toivanen: antti.toivanen@
kainuunetu.fi p. 044 551 4554

Ossi Klemetti: ossi.klemetti@
kainuunetu.fi p. 044 551 2931

Timo Karjalainen: timo.karja-
lainen@oulu.fi. p. 040 560 2577

Tuomo Mikkonen: tuomo.mik-
konen@metsakeskus.fi p. 044 710 
4226 
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Tammikuun 14. päivänä kuluvaa 
vuotta maatalous- ja ympäris-
töministeri Kimmo Tiilikainen 

julkisti päätöksen:  hän esittää itse-
näisyyden satavuotisjuhlavuoden 
2017 kansallispuistoa Suomussal-
men Hossaan ja Moilasenvaaralle se-
kä Kuusamon Julman-Ölkyn alueelle.  
Suomussalmi veti täten pidemmän 
korren kahden kandidaatin kilpai-
lussa - toinen oli Porkkalan alue Uu-
dellamaalla.  

Juhlavuoden kansallispuiston va-
lintaperuste oli, että alue tai puis-
ton sijaintipaikka on ollut merkittävä 
Suomen itsenäistymisprosessin ja 
itsenäisyyden säilyttämisen näkö-
kulmasta.  Valintaan vaikutti myös 
paikallinen yksimielisyys kansallis-
puiston perustamisesta ja laaja si-
toutuminen puiston luonnonsuoje-
lutavoitteisiin ja sen myötä luonnon 
käytön rajoittamiseen. 

Yksi valintaperuste oli myös se, et-
tä kansallispuisto tulee edistämään 
alueen ennestään runsasta virkis-
tys- ja retkeilykäyttöä ja siihen pe-
rustuvaa yritystoimintaa, millä on 
suuri merkitys alueen taloudelle ja 

työllisyydelle. 

Alueen  
luonnehdintaa

Suunnitellun kansallispuiston 
pinta-ala on noin 11 000 hehtaaria. 
Valtio omistaa alueet, ja ne kuuluvat 
Natura 2000 -ohjelmaan. Kansallis-
puiston ydin on noin 9 000 hehtaarin 
laajuinen Hossan retkeilyalue, joka 
on myös osa Kalevalapuistoa sekä 
Fennoskandian vihreää vyöhykettä.

Hossan alueelle ovat tyypillisiä 
harjukankaat hongikkoineen ja en-
nen muuta kirkasvetiset pikkujoet ja 
järvet, suppalammet ja suopainan-
teet. Luonnon yleisilme on karu ja 
valoisa. Moilasenvaara  on hämyis-
ten aarnimetsien valtakuntaa, jolle 
maassa makaavat liekopuut ja runsas 
kääpälajisto antavat erityisen luon-
nonsuojeluarvon. 

Värikallion nähtävyyskohteella voi 
nähdä pystysuoraan kallioseinämään 
ammoisina aikoina raapustettuja ih-
mis- ja eläinhahmoja.  Alueella on 
siis joko asuttu tai ainakin sen lä-
pi on kuljettu jo tuhansien vuosien 

ajan.  Julma-Ölkyn kanjonijärvi on 
visuaalisesti vaikuttavin yksittäinen 
luonnon monumentti.

Hossan kansallispuistosta tulee 
kokonsa puolesta ja lopullisesta ra-
jauksesta riippuen Suomen 10. tai 
11. suurin puisto, ja vuoden 2015 
Hossan retkeilyalueen kävijämäärien 
perusteella se on suosituimmuudes-
sa samoilla sijoilla.

Perustamishanke 
alkanut

Parhaillaan selvitetään ja piak-

koin päätetään muun muassa kan-
sallispuiston lopullinen rajaus.  Itse 
alueella on alkanut mittava projekti 
itsenäisyyden juhlavuoden kansallis-
puistohankkeelle varatun noin 2,5 
miljoonan euron turvin.  Hossassa 
mm. uusitaan Värikallion katselu-
lava, kohennetaan reitistöjä ja niil-
le opastusta, parannetaan esteettö-
män liikkumisen mahdollisuuksia, 
uusitaan luontokeskuksen ilmettä 
ja toiminnallisuutta.  Puiston rajojen 
merkintä ja kiinteistönmuodostus 
ovat myös suuri urakka.  

Uusi kansallispuisto avataan 

17.6.2017.  Silloin alkaa Hossan pit-
kässä historiassa uusi vaihe.  Puisto 
on merkittävä koko Kainuulle:  run-
saiden suojelualueiden maakuntaan 
oli jo aika saada korkean profiilin 
luontokohde, joka houkuttelee kä-
vijöitä maisemillaan ja hyvillä pal-
veluillaan. Uusi kansallispuisto on 
suuri mahdollisuus, joka kannattaa 
yhteisellä työllä käyttää koko maa-
kunnan hyväksi!  

Kerttu Härkönen, 
asiakaspalvelupäällikkö,
Metsähallitus luontopalvelut

Hossaan Suomen 
40. kansallispuisto

Tulevaisuuden foorumi  __________________________________________________________

Luonnontuoteala on viime 
vuosina kasvanut nopeasti. 
Voimakkainta kasvu on ollut 

marjasektorilla, mutta myös sieni- ja 
yrttisektori sekä luonnon raaka-ai-
neiden hyödyntäminen matkailussa 
ja lähiruoan tarjonnassa ovat Kai-
nuussa kasvussa.

Metsämarjoista mustikkaa koti-
mainen teollisuus osti Suomessa vii-
me kesänä 7,2 miljoonaa kiloa, kun 
pitkän aikavälin keskiarvo on 2,3 milj. 
kiloa. Puolukkaa ostettiin lähes 10 
milj. kiloa, pitkän aikavälin keskiar-
von ollessa 4,5 milj. kiloa. Muiden 
marjojen ostoa rajoittaa saatavuus. 

Marjayritysten liikevaihto ja työn-
tekijämäärä ovat viime vuosina kas-
vaneet. Myös marjojen vientikysyntä, 
kotimaan teollisuuden tuotevalikoi-
ma ja kysyntä ovat kasvussa.

Tiedotus marjojen terveellisyydes-
tä on tuottanut tulosta. Kotitalous-
marjastuksen harrastus on säilynyt, 
samoin marjojen käyttö kotitaloudes-
sa. Kuluttajien mielenkiinto marjojen 
ja marjatuotteiden ostoon kaupoista 
on myös lisääntynyt.

Kainuu on säilyttänyt asemansa 
marjamaakuntana. Väestön osuus 
koko Suomen väestöstä on reilut 1,5 
prosenttia, mutta osuus koko maan 
metsämarjojen kotitalous- ja myyn-
tipoiminnasta noin 12 prosenttia. 
Marjoja jalostavat ja tuotteissaan 
käyttävät yritykset työllistävät n.100 
henkilöä ympärivuotisesti, minkä li-

säksi sesonkikaudella marjoja ostaa 
kymmeniä henkilöitä. 

Hyvänä marjavuonna Kainuusta 
ostetaankin marjoja 3-5 miljoonaa 
kiloa ja niistä maksetaan poimijoille 
4-6 miljoonaa euroa.

Toki luonnontuotealalla on myös 
ongelmia jäljellä. Marjayritykset ei-
vät tiukan lainsäädännön vuoksi voi 
käyttää terveysväittämiä, mikä hei-
kentää kansainvälistä kilpailukykyä, 
koska terveysväittämät ovat käytös-
sä vientimaissa EU:n ulkopuolella. 

Tavoite valmistaa pidemmälle ja-
lostettuja tuotteita on edennyt, mut-
ta asiaa jarruttaa pääomien puute 
ja epävarmuus raaka-aineen saata-
vuudesta. Ulkomaisten poimijoitten 
saannin epävarmuus on yrityksille 
suuri riski.

Sienimaakuntana Kainuu jää Poh-
jois-Karjalan taakse. Kainuussa sien-
ten ostotoiminta ja jalostus on käyn-
nistynyt lupaavasti. Myös nokkonen, 
pakuri ja erikoisluonnontuotteiden 
valmistus tuovat työtä alueelle. 

Lisämahdollisuuksia on erityises-
ti luonnontuotteiden kytkemisessä 
matkailun kehittämiseen ja markki-
nointiin. Mahdollisuuksia on myös 
pitkälle jalostettujen tuotteiden val-
mistuksessa kosmetiikka-, lemmikki-
eläin- ja ravintolisätuotteisiin.

Simo Moisio
MMM, eMBA 
Arktiset Aromit ry.

Kainuussa 
luonnontuoteala on 
hyvässä kasvussa Biotalous on yksi Kainuun maa-

kuntaohjelman elinkeinojen 
kehittämisen kärkitoimiala, 

jonka kehittämistä ohjaa Kainuun 
biotalousstrategia 2015 – 2020. Kai-
nuun biotalouden kehittämisen ta-
voitteet toteuttavat hyvin nykyisen 
hallitusohjelman biotaloustavoitteita. 

Biotalouden kehittämisellä tavoi-
tellaan Kainuuseen useita tuhansia 
uusia työpaikkoja. Kainuun strategi-
sena tavoitteena on tehdä maakun-
nasta biojalostamisen ja bio-osaa-
misen keskittymä, jossa on vahvaa 
biotalouden suurten yritysten ja 
pk-yritysten toimintaa, biotalou-
den osaamista, t&k&i-toimintaa sekä 
toimiva ja monipuolinen tutkimus-, 
koulutus- ja kehittämisympäristö. 
Näistä kokonaisuuksista syntyy mer-
kittävää aluetaloudellista lisäarvoa 
tuottavia biotalouden ekosysteemejä. 
Tavoitteiden toteutuminen edellyttää 
biotalouden teollisten investointien 
saamista maakuntaan. Biotalouteen 
liittyvää tutkimusta voidaan kehittää 
Luonnonvarakeskuksen Kainuun yk-
sikön, CEMIS:n mittaustekniikan, Ka-
jaanin yliopistokeskuksen, Kajaanin 
ammattikorkeakoulun sekä Kuhmon 
Woodpoliksen tutkimustoimintaa 
vahvistamalla. 

Biotalous käyttää uusiutuvia 
luonnonvaroja tuotteiden ja palve-
luiden valmistamiseen. Perinteiset 
Kainuussa vahvat toimialat, kuten 
maa- ja metsätalous, muodostavat 
keskeisen osan biotalouden kehit-
tämistä. Ne eivät kuitenkaan nyky-
muodossaan, fossiilitalouden ajan 
toimintatavoilla, täytä biotalouden 
kriteereitä. Biotalous tarkoittaa ir-
tautumista fossiilitaloudesta ja tätä 
irtautumista vauhditetaan kehittä-

mällä ilman fossiilisia raaka-aineita 
toimivia tuotantoprosesseja. 

Kainuulaisen biotalouden kehittä-
misen taustafilosofiana on tunnistaa 
maakunnan runsaat ja monipuoliset 
uusiutuvat luonnonvarat, löytää tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan kautta 
palveluja ja tuotteita sekä kehittää 
niihin perustuvaa kestävää liiketoi-
mintaa, yrityksiä ja työpaikkoja. Mo-
nipuolistamalla ja vahvistamalla luon-
nonvaroihin perustuvaa elinkeinotoi-
mintaa maakunta samalla vahvistaa 
resilienssiään eli toimintaympäristön 
muutoksista selviämiseen tarvittavaa 
sopeutumis- ja selviytymiskykyään. 

Kainuun biotalouden kehittämi-
sen tavoitteena ja visiona on luoda 
maakuntaan tilanne, jossa peltojen, 
metsien ja vesistöjen tuottamista raa-
ka-aineista sekä yhdyskuntajätteistä 
ja tuotantoprosessien sivutuotteis-
ta, tuotetaan korkean jalostusasteen 
ja osaamisen tuotteita ja palveluita. 
Tärkeinä konkreettisina tavoitteina 
on tehdä Kainuusta energiayliomava-
rainen, saada metsien hakkuupoten-
tiaali kokonaan käyttöön ja rakentaa 
lisää luontoon perustuvia hyvinvoin-
tipalveluja (metsät, maatilat, vesistöt 
sekä koti- ja villieläimet), jotka ovat 
laajasti asukkaiden, asiakkaiden ja 
matkailijoiden käytössä. 

Metsävarat muodostavat biotalou-
den keskeisen kehittämisen perustan 
niin kansallisesti kuin Kainuussakin. 
Kainuun metsäklusterin liikevaihto 
ja alan henkilöstön määrä romahtivat 
UPMn paperitehtaan lopettamispää-
töksen myötä vuonna 2008. Vaikka 
kokonaisuutena työpaikkamene-
tyksiä on saatu aika pitkälle korjat-
tua, metsäklusterin liikevaihdon ja 
henkilöstömäärän  kokonaismer-

kitys Kainuun aluetaloudelle ei ole 
palautunut samalle tasolle, missä se 
oli ennen UPMn lopettamispäätöstä. 
Kainuun talousmetsät ovat vahvas-
ti vajaakäytössä. Metsäsektorilla on 
käyttämötöntä potentiaalia, joka tu-
lee realisoida puun Kainuussa tapah-
tuvaa jalostusta ja käyttöä lisäämällä 
ja Kainuusta vietävien puuta raaka-
aineenaan käyttävien tuotteiden ja-
lostusastetta nostamalla. 

Monien metsäbiotalouden inves-
tointien, kuten ST1 Renforssin ran-
taan Kajaaniin, Cross-Lam Kuhmoon, 
toteutuminen on jo hyvässä vauhdis-
sa. Näiden tuotantolaitosten yhtey-
teen tulee luoda laajempia yhteistyö-
verkostoja, joissa toimii useita uusia 
yrityksiä ja niitä tukevia tutkimus- ja 
kehittämisorganisaatioita sekä julki-
sen hallinnon organisaatioita. Täl-
laisilla biotalouden ekosysteemeillä 
varmistetaan mahdollisimman suu-
ren taloudellisen hyödyn saaminen 
maakuntaan.

Kainuuseen etsitään uudelle bio-
tuotehdaskonseptille investointeja. 
Toiminnasta on päävastuussa vuo-
den 2016 alussa Kainuun liiton aloit-
teesta perustettu KaiCell Fibers Oy. 
Yhtiön tavoitteena on toteuttaa in-
tegroitu biotuotetehdas Kainuuseen. 
Konseptisuunnitelmissa ei ole kyse 
aiempien ja muilla alueilla toteutet-
tujen hankkeiden kopioinnista, vaan 
pyrkimyksestä löytää juuri Kainuun 
raaka-ainevaroihin ja logistiikkaan 
parhaiten sopiva, tulevaisuuden tuot-
teisiin suuntautuva biotalouden teol-
linen kokonaisuus.

Jouni Ponnikas,
aluekehitysasiantuntija
Kainuun liitto

Biotalouden kehittämisellä vahvistetaan ja 
monipuolistetaan Kainuun aluetaloutta
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KaiCell Fibers Oy rekisteröi-
tiin 8.2.2016 ja on siitä lähti-
en edistänyt biotuotetehtaan 

rakentamista
Kainuuseen. Yhtiön tavoitteena on 

jalostaa Kainuun kuitupuusta kor-
kealuokkaisia biotuotteita

kansainvälisille markkinoille. Ta-
voitteena on integroitu biotuoteteh-
das ja teollisuuspuisto, mikä tarjoaa

mahdollisuuden eri yrityksille luo-
da liiketoimintaa ja kumppanuuksia.

KaiCell Fibers Oy haluaa nostaa 
Kainuun kuitupuun jalostusarvoa 
mahdollistamalla teollisen toiminnan

raaka-aineiden lähelle. Hanke pe-
rustuu ns. lähikuituajatteluun, jonka 
uskotaan vaikuttavan myös

tehdashinnan kilpailukykyyn. Yh-
tiö tähtää investointipäätösvalmiu-
teen vuoden 2018 loppuun men-

neessä.
KaiCell Fibers Oy on otettu alu-

eellisesti hyvin vastaan ja investori-
keskustelutkin ovat lähteneet hyvin

käyntiin. Keskustelujen luottamuk-
sellisuudesta johtuen emme tässä 
vaiheessa voi kertoa aiheesta

enempää. ”Ymmärrämme hyvin 
yleisen kiinnostuksen neuvottelu-
jen tilasta, mutta samalla toivomme

kärsivällisyyttä asian suhteen. Ker-
romme kyllä konseptista tarkemmin, 
kun sen aika on. Tällä tavalla

varmistamme konseptimme etu-
lyöntiaseman”, kertoo Jukka Kantola.

Hankkeen perusedellytyksiä edis-
tetään jatkuvasti. Tehdassijainti tul-
laan kiinnittämään lähitulevaisuu-
dessa,

ja raaka-ainepuolellakin edetään 
hyvää vauhtia. Kaikki nämä luovat 

pohjaa biotuotetehtaan
toteuttamiselle. Hanketta on esitel-

ty myös kansainvälisillä foorumeilla, 
kuten esimerkiksi äsken pidetyssä

Kölnin biomateriaaliseminaarissa, 
jossa se herätti kiinnostusta.

Jukka Kantola toteaakin: ”Kyseessä 
on suuren luokan hanke ja emme voi 
odottaakaan, että kahdessa

kuukaudessa tässä oltaisiin maalis-
sa. Meillä on edessämme pitkä mars-
si, mutta systemaattisella ja

määrätietoisella työllä hankkeen 
toimintaedellytykset paranevat. Yh-
teistyö Kainuun Liiton kanssa on

sujunut erittäin hyvin ja olemme-
kin saaneet toiminnallemme täyden 
tuen.

Jukka Kantola,
 Johtaja, KaiCell Fibers Oy

KaiCell Fibers saa 
tuen maakunnalta

Kainuussa sijaitsee kaksi teollis-
ta sahaa, Kuhmo Oy Kuhmos-
sa ja Kajaaniwood Oy Kajaa-

nissa. Kainuulaisen sahateollisuuden 
tuotanto on 600 000 m3 sahatavaraa 
vuodessa ja puunkäyttö noin 1250 
000 m3 vuodessa. Tuotanto- ja toimi-
tusketjun suora työllisyysvaikutus on 
noin 630 henkilötyövuotta. Välilliset 
työllisyysvaikutukset huomioiden 
kokonaistyöllistävyyden voidaan ar-
vioida olevan 1430 henkilötyövuotta 
(VTT:n kertoimet). Alueen sahateol-
lisuuden oikaistu liikevaihto on noin 
135 miljoonaa euroa ja vientitulot 
noin 80 miljoonaa euroa.

Kainuun metsävarat ja metsien 
kasvu mahdollistavat kestävästi sa-
hateollisuuden kapasiteetin huomat-
tavankin kasvattamisen. Vuotuiset 
yli 15 cm läpimittaisen raakapuun 
kestävät hakkuumahdollisuudet ovat 
alueellisen metsäohjelman mukaan 
noin 1 900 000 kuutiometriä, paikal-
lisen käytön ollessa noin 950 000 
kuutiometriä. Alle 15 cm läpimittai-
sen raakapuun kestävä hakkuumah-
dollisuus vuodessa on noin 3 100 000 
kuutiometriä, nykyisten hakkuiden 
ollessa noin 2100 000 kuutiometriä.

Sahatavaran globaali käyttö on kas-
vussa toisaalta kehittyvien talouksien 
suhteellisen nopean talouskasvun ja 
nuoren väestön luomien luontais-
ten rakentamistarpeiden, ja toisaalta 
kehittyneissä maissa puutuotteiden 
kestävän ja ekologisen imagon ansi-
osta. Kasvavat maailmanmarkkinat 
avaavat uusia mahdollisuuksia Poh-
joisen havumetsävyöhykkeen saha-
tavaran tuottajille ympäri maailmaa, 
mutta myös Kainuussa. Hyvän ja laa-
dukkaan tuotteen lisäksi kustannus-
kilpailukyky suhteessa suurimpiin 
kilpailijamaihin Kanadaan, Venäjään 
ja Ruotsiin on ratkaisevassa roolissa 

menestymisen kannalta.
Mikäli toimintaympäristön olo-

suhteet ovat suotuisat ja teollisuus 
kykenee olemaan kilpailukykyinen, 
sahatavara tuotanto Kainuussa voi 
kasvaa jopa 50 % nykyisestä, millä 
olisi merkittävät vaikutukset alueta-
louteen ja työllisyyteen. Nykypara-
metrein laskettuna kantorahatulot 
kasvaisivat noin 30 miljoonaa euroa 
vuosittain, kokonaistyöllisyys lisään-
tyisi noin 600 työpaikalla (sis. vä-
lilliset) ja aluetalouden tulovirta li-
sääntyisi noin 67 miljoonalla eurolla.

Keskeisinä edellytyksinä sahate-
ollisuuden kasvulle ovat;

- Tasainen ja riittävä raakapuun 
saanti lopputuotteeseen nähden jär-
kevällä kustannuksella

- Kustannustehokas ja toimiva lo-
gistiikkajärjestelmä Kainuusta vien-
timarkkinoille

- Polttosivutuotemarkkinoiden 
vääristymien purkaminen ja mark-
kinoiden normalisointi, kohtelemalla 
sahanpurua ja kuorta tasaveroisena 
polttoaineena verrattuna metsähak-
keeseen

o Muuttuvan sähköntuotannon 
tuen lakkauttaminen tai

o Purun ja kuoren saattaminen 
kyseisen tuen piiriin

- Alan riittävä kannattavuus inves-
tointien mahdollistamiseksi

Kainuun metsävarat suovat hyvät 
mahdollisuudet teollisuuden kehit-
tymiselle, kunhan yhdessä huolehdi-
taan siitä, että puuta tulee tasaisesti 
markkinoille ja olemme kilpailukyi-
siä verrattuna keskeisiin kilpailija-
maihimme.

Tommi Ruha
toimitusjohtaja
Kuhmo Oy

Uudistuva 
Sahateollisuus 
Kainuussa

Metsät ovat Suomen oivalli-
nen luonnonvara, jota tu-
lee hyödyntää mahdollisim-

man kestävällä tavalla, jotta niistä 
saataisiin kansantaloudellemme 
mahdollisimman suuri hyöty.

Kemiallisesti puu koostuu hiilestä, 
vedystä ja hapesta. Näistä perusele-
menteistä muodostuu puun pääkom-
ponentit selluloosa, hemiselluloosa, 
ligniini ja uuteaineet.

Suomessa on puuta käyttäviä sa-
hoja, sellu- ja paperitehtaita ja ener-
giantuotantolaitoksia. Mikäli metsää 
käytetään järkevällä tavalla, näille 
kaikille löytyy metsistä riittävästi 
raaka-ainetta. Puuta pitäisi käyttää 

kuitenkin niin, että tukeista tehdään 
sahatavaraa, kuitupuusta kuitutuot-
teita ja metsähakkeesta energiaa. Tä-
tä hyväksi havaittua järjestystä tulee 
noudattaa tulevaisuudessakin, jotta 
puulle saataisiin aikaan mahdollisim-
man suuri jalostusarvo. Esimerkiksi 
kuitupuun polttaminen tai jalosta-
minen sellaisenaan liikennepolt-
toaineeksi on puun mekaanisen ja 
kemiallisen rakenteen aliarvostamis-
ta ja myös liiketoimintaa, joka ei ole 
kestävällä pohjalla. Tämän kaltaista 
toimintaa ei saa tukea verovaroin.

Suomessa on noin 10 vuoden 
ajan pyritty kehittämään puusta 
uusia tuotteita. Suomen valtio on 

tukenut tätä kehittämistyötä mer-
kittävin rahallisin panoksin. Valitet-
tavasti saadut tulokset sijoitettuun 
rahamäärään nähden ovat olleet vaa-
timattomia. Uusia innovaatioita on 
syntynyt luvattoman vähän! Tutki-
jat ovat keskittyneet liikaa tieteen 
tekemiseen, kun olisi pitänyt tehdä 
tutkimusta, jolla saataisiin aikaan 
merkittäviä läpimurtoja.

Nyt olisi aika korkea aika paneutua 
sellaisiin tutkimuksiin, joilla voitai-
siin merkittävästi lisätä puun kau-
pallista hyödyntämistä. On selvää, 
että nykymuotoiset sahat ja sellu-
tehtaat ovat ainoa vaihtoehto toimia 
ns. tutkimusalustoina merkittäville 
läpimurroille uusien biotuotteiden 
suhteen. Tämä toiminta tulee kui-
tenkin järjestää niin, että ”biojalosta-
moiden” talous turvataan tuottamalla 
ns. perinteisiä tuotteita (sahatavaraa 
ja sellua) ja uusia tuoteinnovaatioita 
tehdään joko näiden laitosten sivu-
tuotteista tai lopputuotteista.

Mielestäni perinteinen metsäteol-
lisuus ei ole tässä asiassa onnistunut 
toivotulla tavalla, joten uusia toimi-
joita tarvitaan Suomeen. Näistä ovat 
hyviä esimerkkejä Kajaaniin ja Kemi-
järvelle suunnitteilla olevat biojalos-
tamot, jotka ovat sopivan kokoisia ja 
pyrkivät tekemään myös uusia inno-
vatiivisia tuotteita tai toimittamaan 
raaka-ainetta uusille innovaatioille 
ympäri maailmaa.

Näiden uusien toimijoiden tuote-
kehitystä tulisi tukea myös valtion 
toimesta, jotta uudet tuoteinnovaa-
tiot saataisiin markkinoille mahdol-
lisimman nopeasti.

Olli Dahl
Professori 
Aalto-yliopisto / 
Puunjalostustekniikan laitos

Biotalouden uudet 
tuotteet 

Kainuun biotalouden tulevaisuusfoorumi________________________________________________
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Tämän vuoden alusta METO 
– Metsäalan Asiantuntijat ja 
Agrologien Liitto käynnisti-

vät yhdessä metsäpalveluyrittäjien 
kanssa uuden kattojärjestön LUVA 
– Luonnonvarat ry:n. Järjestön teh-
tävänä on valvoa jäsentensä etuja 
ja hoitaa yhteisiä intressejä yhteis-
kuntavaikuttamisen alueella. Uusi 
Luva on jo herättänyt paljon myön-
teistä mielenkiintoa luonnonvara-
sektorilla.

- Kyse ei ole järjestöjen fuusios-
ta, muistuttaa Luvan puheenjohtaja 
Håkan Nystrand. – Luva on katto-
järjestö, joka kokoaa luonnonvara-
alan asiantuntijat ja osaajat yhteen 
ja tarjoaa etujen valvontaan leveäm-
mät ja tukevammat hartiat. Jäsen-
järjestöillä on tässä vaiheessa noin 
12 000 henkilöjäsentä. Vuoden 2016 
alusta yhdistettiin myös järjestöjen 
lehdet yhteiseksi Luonnon Varassa 
-lehdeksi. 

Nystrandin mukaan hyvä esi-
merkki osa-alueesta, jossa metsä- 
ja agrologiasiantuntijoilla on run-

saasti yhteisiä intressejä, on infra: 
logistiikka, kuljetus ja tieverkko. 

- Ei ole paljon väliä sillä, kuljete-
taanko puuta, maitoa, eläimiä vai 
haketta, tiestön kunto on ratkaiseva 
tehokkuudelle ja kannattavuudelle. 
Luva antaa meille tällä sektorilla hy-
vät mahdollisuudet viedä edunval-
vontaa eteenpäin yhteisellä äänellä. 

Toinen hyvä esimerkki koko luon-
nonvara-alan yhteisestä edunval-
vonnasta on koulutuspolitiikka. 
Luonnonvara-alan asiantuntijoilla 
on perinteisesti vahva ammatti-
identiteetti. 

- Agrologit, metsätalousinsinöörit 
tai vaikkapa hortonomit ja sinisen 
talouden iktyonomit ovat huoman-
neet, että tutkintonimike on tärkeä 
osa ammatti-identiteettiä. Nimik-
keet kertovat selkeästi, minkä alan 
asiantuntijasta on kyse. Tutkinnot, 
koulutuksen sisältö ja alan houkutte-
levuus ovat tärkeitä yhteisiä asioita 
koko ammattikunnalle. Koulutuspo-
litiikka on siis luonteva yhteisvaikut-
tamisen alue alan asiantuntijoille, 

Nystrand sanoo. 
Tällä hetkellä myös uusiutuvan 

energian alueella tapahtuu paljon. 
Elinkeinoministeriö on käynnistänyt 
uusiutuvien energiamuotojen tu-
kijärjestelmien uudistuksen. Luon-
nonvara-alalla on runsaasti yhteisiä 
intressejä uusiutuvuuden alueella. 

- Uusiutuvilla energiamuodoilla ei 
voi olla kuin valoisa tulevaisuus, va-
kuuttaa Nystrand. - Kyse on lähinnä 
siitä, miten yhteiskunnan kokonais-
hyöty toteutuu parhaiten uusiutuvan 
energian edistämisessä.

Yhteisiä edunvalvonnan intres-
sejä voitaisiin luetella enemmän-
kin. Uusiutuvuus ja suhtautuminen 
uusiutuvien luonnonvarojen kestä-
vään käyttöön ovat ehkä kuitenkin 
vahvimmat asiantuntijoita yhteen 
sitovat asiat. 

- Kiteytettynä voidaan sanoa, et-
tä luonnonvarojen asiantuntijoilla 
on selkäytimessä tietous siitä, että 
luontoa ja uusiutuvuutta kannattaa 
joskus auttaa, mutta luontoa ei voida 
mihinkään pakottaa.

Asiantuntijoiden 
edunvalvonta sai 
leveämmät hartiat

Meto ja Luva puheenjohtaja Håkan Nystrand 

Metsävarallisuuden asiantuntija

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

Moto Team Tauriainen Oy
- kokonaisvaltaista puunkorjuuta
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UPM METSÄ

HYVINVOINTIA 
METSÄSTÄ
Suomalaismetsät 
ovat avoinna 24/7

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä
www.ponsse.com

METSIEN KOVIN KOTIMAINEN PALVELUKSESSASI
PONSSE ON TEHTY METSÄKONEALAN PARHAILLE AMMATTILAISIL LE. PONSSE-tuotemal-
liston uudistuksen tavoitteena ei ole vähempää kuin metsien paras käytet-
tävyys, tuottavuus ja huollettavuus.
 
UUSI PONSSE-MALLISTO ON VAHVA OSOITUS asiakasyhteistyön merkityksestä metsä-
koneiden tuotekehityksessä: ratkaisut mahdollistavat entistä tehokkaamman, 
luotettavamman ja ergonomisemman puunkorjuun. Malliston kehitystyön 
lähtökohtana on periaate metsäkoneista, joissa ei tehdä kompromisseja.

TÄLTÄ NÄYTTÄÄ METSÄKONEIDEN TULEVAISUUS! 

PONSSE OYJ
Ponssentie 22
74200 Vieremä
puh. 020 768 800

Aluemyyntipäällikkö
Asko Heikkinen 
puh. 040 593 6366

Ponsse huoltopalvelukeskus
Pakkastie 2
87500 Kajaani

Loiste-konsernin energian- ja 
lämmöntuotanto työllistävät 
kainuulaisia metsä- ja kone-

yrittäjiä. Lähienergiaa käyttämällä 
meillä on mahdollisuus pitää ener-
giaeurot omassa maakunnassa. 

Kaukolämpökin on oikeammin sa-
nottuna lähilämpöä. Suurin osa Lois-
te Lämpö Oy:n toimittamasta kau-
kolämmöstä tuotetaan kotimaista 
polttoainetta käyttävässä Kainuun 
Voiman yhteistuotantolaitoksessa. 

Tällä hetkellä reilu kymmenen 
yritystä toimittaa Kainuun Voimal-
le biopolttoainetta ja näistä seitse-
män on metsäenergiaa toimittavia 
yrityksiä.  Vuonna 2015 uusiutuvi-
en polttoaineiden osuus voimayh-
tiön tuotannosta oli yli 70 %, joista 
metsäenergian osuus oli vajaa 30 %. 
Loput ovat muuta puupolttoainetta, 
kuten purua ja kuorta.

Loiste-yhtiöissä hyödynnetään 
metsäenergiaa myös Salmijärven 
lämpökeskuksessa. Lämmön tuot-

tamisesta ja toimittamisesta vastaa 
Loiste ja yhteistyökumppanina toimi-
va OK-Yhtiöt Oy vastaa metsähakkeen 
toimituksista sekä kattilalaitoksen 
käytöstä alihankintana. 

Salmijärven lämpökeskuksessa 
on tuotettu lämpöenergiaa vuodesta 
2010 pääsääntöisesti metsähakkeel-
la. Metsähake hankitaan lähiympä-
ristöstä, mikä työllistää paikallisia 
koneyrittäjiä korjuussa, haketukses-
sa ja kuljetuksessa. OK-Yhtiöt on 33 
metsäkoneurakoitsijan perustama 
yritys, joka toimii Kainuussa ja Keski-
Suomessa.

Loisteen ja KAVON polttoainehan-
kinnan kautta syntyy noin 200 henki-
lötyövuotta ja Otanmäen lämmön se-
kä Salmijärven lämpölaitoksen kaut-
ta yhteensä noin 5 henkilötyövuotta, 
Loiste Energian tuotantojohtaja Antti 
Kangas arvioi.

Loiste Oy / 
Johanna Sumala

Kaukolämpö on lähilämpöä

Metsäenergia tuo työtä 
ja lämpöä Kainuuseen

FaKta
●●●●●●● Konsernin emoyhtiö Loiste Oy 

    perustettiin 17.6.2013
●●●●●●● Kajaanin omistusosuus 75,77 %
●●●●●●● Sotkamon omistusosuus 24,23 %
●●●●●●● Konserni-yhtiöt Loiste Oy,  

    Loiste Energia Oy,  
    Loiste Sähkönmyynti Oy,  
    Ekosähkö Oy,  
    Loiste Sähköverkko Oy,  
    Loiste Lämpö Oy

●●●●●●● Liikevaihto 148,6 M€
●●●●●●● Kajaanin kaupunki on vuokrannut 

    osuutensa Kainuun Voimasta  
    Loisteen käyttöön omistusoikeutta  
    vastaavalla pitkäaikaisella vuokra- 
    sopimuksella.  

www.korpikone.fi
Veistäjänkatu 1, 87400 Kajaani Avoinna ma-pe 9-17

Myynti  puh. 050 314 1270 Esa Moilanen
Huolto  puh. 050 314 1265 Jarmo Lohtaja
Huolto  puh. 050 314 1266 Jarmo Kaartinen
Varaosat puh. 040 579 7437 Markku Heikura
Laskutus, rekontra, varustemyynti 
 puh. 040 750 4326 Minna Leinonen

VARUSTEET KUNTOON

YHTEENSÄ

NYT RAJOITETTU ERÄ

METSURIN PUSERO JA 
VIILTOSUOJAHAALARIT   

89,-

SOLOX  HANSKAT 
toinen 
käsi
suojattu  

25,-

LOGGER 
TURVA-
KENGAT  89,-

SOLOX
KYPÄRÄ-
SETTI 29,-

Kevyt erikoissaha ensiharvennuksille, puunkaatoon ja 
myrskytuhojen korjaamiseen. Digitaalinen sytytysjärjestelmä, 
sytytyksen säätöön liitetty rikastin sekä EasyStart-kevytkäyn-
nistys takaavat sahan nopean ja luotettavan käynnistymisen. 
Sahan kevyt ja kapea runko tekevät siitä mukavan käyttää. 
Vähäiset päästöt ja taloudellinen polttoaineen kulutus.

Tekninen kuvaus
Kuutiotilavuus (cm3) 35,8
Kuivapaino (kg)(Ilman laippaa ja ketjua) 3,8
Teho (kW / ps) 1,39 / 1,89
Polttoainetankin tilavuus (l) 0,32
Öljytankin tilavuus (l) 0,23
Laipan pituus (cm) 30,35,40
Ketjujako (tuumaa) 3/8
Uraleveys (tuumaa) 0,050

Echo CS-360WES
Tehokas ja kompakti kevytsaha.

Meiltä myös
REGON 
PILKE-
KONEET  

ECHO SAHAT alkaen

Kevyt erikoissaha ensiharvennuksille, 
puunkaatoon ja myrskytuhojen korjaamiseen. 
Digitaalinen sytytysjärjestelmä, sytytyksen 
säätöön liitetty rikastin sekä EasyStart-kevyt-
käynnistys takaavat sahan nopean ja luotettavan käynnistymisen. 
Sahan kevyt ja kapea runko tekevät siitä mukavan käyttää. 
Vähäiset päästöt ja taloudellinen polttoaineen kulutus.

339,-

199,-
Meiltä myös
SAHOJEN 
HUOLLOT! 

ASPEN 2T VALMIS 
BENSIINI 5 L

16,90
TERÄKET
JUÖLJY  10L

13,-

Takojankatu 16, 
87400 Kajaani 
puh. 0400 647 641

5226,- 
(alv 0%)

Hinnat alk.

EVO 30TR
- käyttövoima traktori/polttomoottori 14 hv/sähkömoottori 7,5 kW
- nerokas v- mallinen syöttöpöytä
- puun suurin halkaisija 36cm
- 4 m sivusuunnassa kääntyvä 
  poistokuljetin vakiona

Pikoteam 
Juontokourat, 
hydraulihalkaisija 700 mm ja 1100 mm pituudet 
pikaliikkeellä,  ruuvisirkkeli 700 mm terällä 
polttomoottori/sähkömoottori/traktorikäyttöisenä
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AUTOMYYNTI: MA-PE 8-17, LA 10-13
SEPPO KAUHANEN . 0400 607 387
ASKO ROIVAINEN  .... 040 528 8410
HARRI SIRVIÖ ............ 040 760 9732

ARI ROIVAINEN ......... 040 584 3589 
TOMI KOSTET ............ 0400 783 838 
ALEKSI KAUHANEN . 044 763 8854

SOKAJÄRVENTIE 2, KAJAANI WWW.WETTERI.FI 020 7788 40 Huollon ajanvaraus 8-16.30 •  020 7788445

Uusi Ford Ranger alkaen 34.505,04 € (autoveroton hinta 29.420 € + arvioitu autovero 4.485,04 € 
CO2-päästöillä 191 g/km + toimituskulut 600 €). Uuden Ford Ranger -malliston CO2-päästöt 191–234 g/km, 
EU-yhdistetty kulutus 7,1–8,7 l/100 km.  Kuvan auto erikoisvarustein.

EnsiEsittElyssä
uusi Ford RangeR

UUSI FORD RangeR 4WD 
Vaikuttava ja tehokas.
Uusi Ford Ranger on entistäkin suorituskykyisempi.  Uusien teknologioiden 
avulla varmistetaan erinomaiset ajo-ominaisuudet, matkustusmukavuus  
ja viiden tähden turvallisuus. Uusi Ford Ranger selviää kaikista tilanteista.
 
Tervetuloa koeajolle! ford.fi

Uusi Ford Ranger alkaen 34.505,04 € (autoveroton hinta 29.420 € + arvioitu autovero 4.485,04 € CO2-päästöillä 191 g/km +  
toimituskulut 600 €). Uuden Ford Ranger -malliston CO2-päästöt 191–234 g/km, EU-yhdistetty kulutus 7,1–8,7 l/100 km. Kuvan 
auto erikoisvarustein.

Ford Finland

Kantavuus jopa 1.155 kg
Vetopaino 3.500 kg
Kahluusyvyys 800 mm
Vääntö jopa 470 Nm

Tervetuloa koeajolle! ford.fi

“Koulutusta suoraan kotiisi”

Kirkkoahontie 115 | Seppälä | 87910 Linnantaus | Kajaani 

Metsänhoidon osaamista 
metsänomistajille 

ja tuleville ammattilaisille 
Metsäalan perustutkintoon, metsuri- metsäpalvelujen 
tuottajaksi valmistava koulutus soveltuu alalle tuleville, 
metsänomistajille ja ammatinvaihtajille. Opinnot valmenta-
vat sekä omien metsien hoitoon että uuteen ammattiin.

Koulutus alkaa Kajaanissa 9.1.2017 ja päättyy 8.12.2018. 
Koulutus sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Valtaosa lähiope-
tuksesta on mahdollista opiskella verkon kautta kotona joko 
samaan aikaan tai nauhoitteina. 

Tutkinnon suorittamisesta peritään tutkintomaksu 58 €. 
Koulutus on muutoin ateriaetuineen maksutonta. 
Näyttötutkinnon suorittanut voi hakea tietyin ehdoin 
Koulutusrahaston 390 euron stipendiä. 

Lisätietoja 
Jukka Mikkonen, p. 044 294 4503, 

jukka.mikkonen@kao.fi

Hakuaika syksyllä 2016
www.kao.fi/aikuiskoulutus

Hakuaika päättyy 30.11.2016

Kiinteistöjemme laitteisiin voi-
daan tulevaisuudessa ohjata 
niin, että ne kulutavat ener-

giaa silloin, kun se on taloudellisesti 
järkevintä. Kulutuspiikkien aikaan 
sähkö on kalleinta, joten silloin kan-
nattaa minimoida sähkön kulutus tai 
hyödyntää mahdollinen kiinteistöllä 
itse tuotettu energia. Sähkön hinnan 
ollessa taas alhaalla järkevää on la-
data ja varastoida energiaa. 

Nykyaikaisella kiinteistötekniikalla 
ja laitteiden kytkemisellä osaksi äly-
kästä sähköverkkoa tämä on mah-
dollista. Isommassa kuvassa sähkön 
kulutuspiikkejä voidaan tasoittaa ja 
varmistaa sähköverkon toimivuus. 

Kajaanin yliopistokeskus on käyn-
nistämässä hanketta, jossa toteute-
taan energiatehokkaita ja mahdolli-
simman energiaomavaraisia pilotti-
kiinteistöjä. Näiden pilottien kautta 
hankitaan käytännön kokemusta tu-
levaisuuden kiinteistökonsepteista. 
Kiinteistöjen omistajat voivat ottaa 
näistä kohteista oppia omia energia-
tehokkaita ratkaisuja toteuttaessaan.  

Pilottikiinteistöissä tehdään aluksi 
hankkeen ulkopuolella energiakat-
selmus, jonka jälkeen hankkeeseen 
valitut asiantuntijat laativat tarvit-
tavat LVIAS -suunnitelmat kohteen 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Samalla uusia kiinteistöautomaati-
oratkaisuja testataan. Lähtökohta-

na on, että kiinteistöllä itse tuotettu 
sähkö tai lämpö voidaan mahdolli-
simman järkevällä tavalla hyödyntää 
kiinteistöllä. 

Suomen rakennusmääräykset tiuk-
kenevat ja uusilta rakennuksilta vaa-
ditaan jatkossa lähes nollaenergia 
tasoa. Lähes nollaenergiarakennuk-
silla tarkoitetaan rakennuksia, joiden 

energiatehokkuus on erittäin korkea, 
ja joiden tarvitsema vähäinen energia 
katetaan hyvin laajalti uusiutuvalla 
energialla.

Hankkeessa pyritään myös ver-
kottamaan Kainuun yrityksiä niin, 
että kiinteistön omistajat saavat tar-
vittavat energiatehokkuuspalvelut 
”yhdeltä luukulta”. Tämä tarkoittaa 

energiakatselmuksen lisäksi LVIAS 
–suunnittelua, laitteiden myyntiä ja 
niiden asennusta sekä ylläpitopal-
veluja. 

Kiinteistöillä itse tuotettu energia 
voi olla joko aurinkoenergialla tai 
muutoin uusiutuvilla polttoaineilla 
tuotettua sähköä tai lämpöä. 

Älykäs sähköverkko

Sähköverkko kehittyy ja mahdol-
listaa tehokkaan kiinteistökohtaisen 
sähkön käytön optimoinnin. Tämä 
auttaa kansalaisia seuraamaan ja 
tehostamaan energiankäyttöään. 
Kiinteistöautomaation ja energian 
varastointitekniikoiden kehittymisen 
myötä kiinteistön sähkön ja lämmön 
kulutus sekä varastointi voi joustaa 
nykyistä enemmän kiinteistön oman 
energiatuotannon mukaan. Älykkäil-
lä sähkömittareilla voidaan ohjata 
kulutusta tulevaisuudessa hyvin te-
hokkaasti.

Suomessa aurinkoenergian hyö-
dyntäminen on lapsen kengissä, 
vaikka mahdollisuudet olisivat pal-
jon enempään. Aurinkokennojen 
ja -keräimien hintojen laskiessa ne 
yleistyvät jatkossa.  

Timo Karjalainen
kehityspäällikkö
Kajaanin yliopistokeskus

Älykkyyttä energian käyttöön

Myös Suomessa aurinkoenergiaa 
hyödynnetään jatkossa Keski-Eu-
roopan maiden tavoin. Suomessa-
kin erilaiset hybridijärjestelmät tu-
levat yleistymään.
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Yksityisteiden hallinto 
ja tienkäyttö

Metsätilakauppa on Kainuus-
sa ollut vilkasta. UPM-Kym-
mene Oyj on myynyt metsä-

tilojaan ja mahdollistanut halukkaille 
pääsyn metsänomistajaksi, tai kas-
vattamaan metsälön kokoa. Takavuo-
sina metsätilakauppa oli vähäisem-
pää, useimmat kaupat olivat sukulais-
kauppoja. Nyt on uusi aika ja erään 
metsänomistajan sanoja lainaten ” 
uusi maan isojako ”.  Voidaan perus-
tellusti sanoa, että markkinatalous 
on tullut myös metsätilakauppaan.

Metsän omistaminen on monen 
suomalaisen haave. Oman metsän 
hoito tarjoaa hakkuutuloja, hoito-
työn tuomaa mielihyvää ja metsästys-
mahdollisuuksia, sekä ennen kaikkea 
luonnon ja kasvun seuraamisen iloa. 
Metsän omistaminen on onni, kuten 
eräs ystäväni totesi, ”onhan mukavaa 
omistaa omaa metsää”.

Sijoituksena metsä on turvallinen, 
sitä eivät pörssikurssit heiluttele. Maa 
pysyy, sitä ei voi siirtää ulkomaille. 
Sijoituksen tuotto on hyvin tasainen. 
Tuottoon voi vaikuttaa itse pitämäl-
lä metsä tuottokunnossa tekemällä 
hoitotyöt ja hakkuut ajallaan. Hyvin 
hoidettu metsä on tuottavuuden li-
säksi ilo silmälle, kaunis metsä. Jos 
itse ei pysty tai osaa metsää hoitaa, 
tarjolla on metsäpalveluun erikoistu-
neita yrityksiä, jotka hoitavat ammat-
titaidolla metsäomaisuutta. Näinkin 
toimien metsänomistaja saa tuloa 
omaisuudestaan ja metsä voi hyvin.

Taloudellisen kannattavuuden 
edellytys metsänomistajalle on, et-
tä puulle on ostajia, kysyntää. Kun 
Kajaanin paperitehdas suljettiin, tun-
tui että metsäala on ”auringonlaskun 
ala”. Uudet alan hankkeet ovat muut-
taneet käsitystä, metsäala nousee. 
Puun kysyntä kasvaa uusien inves-
tointien myötä ja metsän omistami-
sen kannattavuus samalla paranee.

Kun UPM on myynyt metsätilojaan, 
se on mahdollistanut monen haaveen 
toteutumisen päästä metsänomista-
jaksi. UPM:n metsätila on turvallinen 
sijoitus. Metsävaratiedot on inven-
toitu. Myyntiä varten on selvitetty 
tieoikeudet ja sopimukset. Ostaja saa 
koko myyntiaineiston käyttöönsä.

Rantatonttien myynnillä koko 
maassa  UPM on mahdollistanut 
yli 10 000 unelman toteutumisen. 
Kainuussakin on kaavoitettuja ran-
tatontteja runsaasti tarjolla. UPM:n 
rantatontti on turvallinen sijoitus, 
tie on perille ja tontille saa raken-
taa. Tontin ostaja saa halutessaan 
UPM:n solmiman Salvos-yhteistyön 
kautta tontilleen haluamansa mök-
kirakennukset jopa avaimet käteen 
periaatteella. Rahoitukseen UPM:n 
solmiman Nordea-yhteistyön kautta 
ostaja saa halutessaan rahoituksen 
tontille ja mökille. Pankit, Nordea 
muiden mukana, rahoittavat tarvit-
taessa myös metsätilan oston. Lai-
narahoituksen ottamista helpottaa 
alhainen korkotaso.  Unelman toteut-
taminen on helppoa ja vaivatonta.

UPM on ulkoistanut metsätilo-
jen ja tonttien myynnin välittäjille, 
joista yksi on Korhonen Oy Tili-ja 
kiinteistötoimisto. Välittäjät palve-
levat asiakkaita, myynti tapahtuu 
toimeksiantajan ohjeiden mukaan. 
UPM myy itse isompia kokonaisuuk-
sia, ns. sijoitussopimuskohteita. Kaik-
ki myytävät metsätilat ja tontit ovat 
netissä osoitteessa  www.bonvesta.
fi.  Ja Korhonen Oy:n välityksessä ole-
vat kohteet ovat netissä osoitteessa 
www.tkt-korhonen.fi.  

Kun maan valmistus on lopetettu 
ajat sitten, kannattaa hankkia maa-
ta. Nyt siihen on oiva mahdollisuus.

Timo Mikkola 

Metsätila- ja tontti-
kauppa Kainuussa

Manamansalo Martinlahti

Kevät on taas tiekuntien vuosi-
kokousaikaa. Koollekutsujana 
kokoukselle on yleensä hoito-

kunnan puheenjohtaja tai tieisäntä. 
Tiekunnan kokous voidaan pitää vuo-
sittain tai harvemmin, mutta yksityis-
tielain mukaan kokous on pidettävä 
kuitenkin joka neljäs vuosi. Järjestäy-
tyneen tiekunnan osakkailla on kiin-
teistöilleen tieoikeus ja velvollisuus 
tien perusparantamisen ja käytön 
kustannuksiin. Tiemaksut perustuvat 
osakkaille laadittuihin tieyksiköihin 
sekä tehtyihin hanke- ja talousarvi-
oihin. Periaatteena on, että jokainen 
tieosakas maksaa tiemaksua ”todel-
lisen käyttönsä mukaisesti”. 

Tieavustukset

Tiemaksuja voi helpottaa kuntien 
maksamat tieavustukset. Avustusten 
edellytyksenä on yleensä perustettu 
ja toimiva tiekunta. Metsäteiden ra-
kentamiseen ja perusparannuksiin 
on haettavissa Kestävän metsätalo-
uden (Kemera) rahoitusavustukset. 
Tieavustuksia voi hake myös ElY:ltä. 

Tiekunta valtuuttaa usein suunnitte-
lijan hakemaan mahdolliset kunnan, 
Ely:n tai Kemera metsätienhankkei-
den rahoitusavustukset. 

Viranomaisliikenne 
Yksityisteitä voi käyttää valtion 

ja kuntien organisaatiot kuten puo-
lustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi 
ja pelastuslaitos. Organisaatioilla on 
lakiin perustuva oikeus käyttää yksi-
tyisteitä. Säännöllisestä käytöstä ne 
ovat velvollisia maksamaan käyttö-
maksua. Satunnaisesta yksityistien 
käytöstä ei makseta, kaikki tielle ai-
heutetut vahingot on kuitenkin kor-
vattava. 

Puutavaranajo 

Puukauppa on usein ns. pysty-
kauppaa, jossa myyjä luovuttaa hak-
kuuoikeuden sovittuun leimikkoon. 
Kun puun myyjä on osakkaana tie-
kunnassa, metsätilan tieyksiköt on 
huomioitu tieyksiköinnissä. Ostajalla 
on oikeus korvauksetta kuljettaa ko. 
yksityistietä pitkin ostamansa puu-

tavara. Muuten puutavaran kuljetuk-
sesta on velvollisuus maksaa koh-
tuullista käyttömaksua. Ajosta on 
sovittava tiekunnan kanssa ennen 
kuljetusta. Painorajoitus- ym. merk-
kejä on luonnollisesti noudatettava. 

Tienkäytön luvallisuus

Yleensä satunnainen tienkäyttö 
moottoriajoneuvolla on luvallista, 
ellei sitä ole liikennemerkillä rajoi-
tettu. Jokamiehenoikeudella voidaan 
liikkua jalkaisin, pyörällä, hiihtäen ja 
myös ratsastus on sallittu.

Yleensä yksityisteiden tienkäyttö 
sujuu hyvin. Toimivat tiekunnat pitä-
vät tiensä kunnossa. Yhä useimmin 
tiekunnat ostavat hallintopalvelut 
tieisännältä. Tieisäntä toimii samal-
la asiantuntijana tien perusparan-
nuksissa ja rahoitusavustusten ha-
kemisessa. 

Heikki Väisänen 
tieisäntä, Metsäkontio

Hyväkuntoisen metsätien varrelta voidaan tarjota myyntiin kesäleimikko ja metsähoitotöihin kulkeminen on 
helppoa. 

Oman metsäsi tiedot 
yhdessä paikassa

Kysy lisää:
Tero Hänninen  

p. 044 710 4384 

Sanna Lehto
p. 044 710 4317  

KARTAT JA 
ILMAKUVAT

TULO- JA 
MENOARVIOT

MAKSUTON
PALVELU 

SÄHKÖINEN
ASIOINTI

METSÄALAN 
PALVELUNTARJOAJAT
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Maksuton Metsään.fi-palvelu 
näyttää metsänomistajalle 
selkeästi kiireellistä hoitoa 

kaipaavat taimikot. Ajoissa hoidet-
tu taimikko kasvattaa metsän tuot-
toa. Alkukesästä palvelussa onnis-
tuu myös Kemera-tuen hakeminen 
taimikon varhaishoitoon ja nuoren 
metsän hoitoon. 

Kemera-tuen hakeminen on help-
poa, sillä palvelu varmistaa, että kaik-
ki tarvittavat tiedot tulevat mukaan. 
Hakemukset tallentuvat palveluun, 
joten metsänomistaja voi tarkastella 
niitä tarvittaessa myöhemmin. Hoi-
totyöt voi aloittaa heti hakemuksen 
lähettämisen jälkeen. 

Kaikki Metsään.fi-asiointipalve-
luun kesäkuun loppuun mennessä 
kirjautuneet metsänomistajat osal-
listuvat arvontaan, jossa on palkin-
tona laadukas, kotimainen Sastan 
ulkoilupuku. Tutustu oman metsäsi 
hoitokohteisiin kirjautumalla palve-
luun osoitteessa www.metsään.fi

Verkkopalvelun käyttö on mak-
sutonta eikä sido sinua mihinkään. 
Metsänomistajana kirjaudut palve-
luun turvallisesti omilla pankkitun-
nuksillasi tai mobiilivarmenteella. 
Yhteisomistuksessa olevien metsien 
kaikki osakkaat voivat myös kirjau-
tua omilla pankkitunnuksillaan. Jos 
olet kuolinpesän osakas etkä pääse 
palveluun, niin ota yhteyttä Metsä-
keskuksen asiakastukeen.

Helpota metsäasioidesi 
hoitoa

Metsään.fi on Metsäkeskuksen asi-
ointipalvelu, joka helpottaa metsän-
omistajan asioiden hoitoa ja toimii 
metsäalan palveluntarjoajien ja met-
sänomistajien kohtaamispaikkana. 
Palvelussa voi metsänomistaja antaa 
suostumuksen haluamilleen metsä-
alan palveluntarjoajille metsätieto-
jensa siirtoon tai selailuun. 

Metsänomistaja voi ilmoittaa ti-
lansa metsänhoito- ja hakkuutöistä 
palvelussa ja löytää sitä kautta niille 
sopivan tekijän. Tiedot palvelussa py-
syvät ajan tasalla, kun metsänomis-
taja tai toimija ilmoittaa palvelus-
sa töiden valmistumisesta. Lisäksi 
palvelussa voi tehdä veromuistiin-
panoja, muita omia muistiinpanoja 
ja muokata omia karttoja ja paljon 
muuta. Kirjaudu ja tutustu mahdol-
lisuuksiin www.metsään.fi

Metsäisin terveisin

Metsän- ja luonnonhoidon 
asiakasneuvojat 
Tero Hänninen
Sanna Lehto

Metsäkeskuksen asiakastuki
puh. 029 432 409
asiakastuki@metsakeskus.fi

Paranna metsäsi tuottoa – 
hoida taimikot ajoissa
Katso metsäsi hoitokohteet 
Metsään.fi-palvelusta ja 
osallistut arvontaan

Metsänomistajat ovat kiin-
nostuneita riistametsi-
en hoidosta. Myös monet 

metsäalan toimijat ovat osoittaneet 
valmiutensa lähteä mukaan hyvälle 
asialle. Metsäkanalintujen, metsä-
hanhen, jäniksen ja pienten hirvi-
eläinten elinympäristöjen hoidon 
kannalta lähtökohta on mainio.

Suomen yksityismetsistä liki puo-
let on metsästäjien tai heidän per-
heidensä omistuksessa. Kysynnän 
riistametsänhoidolle osoitti Suomen 
riistakeskuksen kysely. Siihen vastasi 
liki 500 metsänomistajaa, joista lä-
hes jokainen tarjosi omia tiluksiaan 
mahdollisen riistametsähankkeen 
mallikohteeksi. Tästä on hyvä jatkaa, 
varsinkin kun riistametsien hoidon 
työkalupakista löytyy menetelmiä 
joka lähtöön. 

Riistan elinympäristöjen laadun 

kannalta avaintekijät ovat ravinto 
ja suoja. Kenties helpoimmat ja te-
hokkaimmat tavat hoitaa riistaym-
päristöjä ovat riistatiheiköt ja mänty-
kuusi-lehtipuu –sekametsien hoito. 
Tiheiköt ja sekametsäisyys, erityi-
sesti männyn ja kuusen sekoitus, 
turvataan taimikonhoidon ja har-
vennushakkuiden yhteydessä. Ny-
kyisten Kemera-sääntöjen mukaan 
riistatiheikköjä saa olla jopa 10 % 
nuoren metsän hoidon kohteen 
pinta-alasta. Kolmas hyvä tapa on 
toteuttaa jo sertifioinninkin myötä 
jätettävät säästöpuut riistan kannalta 
mahdollisimman hyödyllisesti: ker-
roksellisina ja monilajisina ryhminä. 
Näin säilytetään riistalle suojaa läpi 
koko metsän kiertoajan. Nämä riis-
talliset parannukset tuottavat lisä-
arvoa metsälle – vieläpä ilman, että 
metsän talouskäytön mahdollisuudet 

kaventuvat käytännössä lainkaan.

Ohjeita saatavilla

Suomen riistakeskuksen ja Suo-
men metsäkeskuksen yhteisessä 
Askel riistametsään –hankkeessa 
tehtyjen työohjeiden avulla metsän-
omistaja voi turvata riistalle tärkeitä 
piirteitä eri metsänhoitovaiheissa. 
Metsäomistajat voivat käyttää ohjeita 
itse tai antaa hakkuun toteuttajalle 
puukaupan yhteydessä. Työohjeet 
löytyvät Suomen Riistakeskuksen si-
vuilta hakusanoilla ’Askel riistamet-
sään’. Työohjeen tiivistettyä maasto-
versiota saa Riistakeskuksen ja Met-
säkeskuksen toimistoilta.

Janne Miettinen, riistasuunnittelija, 
Suomen riistakeskus

Riistametsän hoito on 
helppoa ja halpaa

Riistan kannalta hyvin valitut säästöpuuryhmät ovat keskeisiä riistametsänhoidon työkaluja. Säästöpuuryh-
mienvalinnassa kannattaa painottaa monilajisuutta ja kerroksellisuutta.  Erityisesti alikasvoskuuset tekevät 
säästöpuuryhmästä hyvän suojapaikan metsäkanalinnuille ja metsäjänikselle. Kuva: Janne Miettinen, Suomen 
riistakeskus.

Suomen metsäteollisuuden ti-
lanne näyttää konevalmistajan 
silmin hyvältä. Metsäteollisuu-

dessa on tehty ja tullaan tekemään 
investointeja, jotka ovat jo nyt lisän-
neet puun käyttöä parilla miljoonalla 
kuutiolla vuodessa. Esimerkiksi Ää-
nekosken uuden biotuotetehtaan val-
mistuminen 2017 tulee varmuudella 
lisäämään kotimaisen puun käyttöä. 
Investointiuutiset ovat erinomaisia 
metsänomistajille ja turvaavat puun 
kysynnän myös tulevaisuudessa. 

Positiiviset näkymät ovat heijas-
tuneet viimeisen kahden vuoden 
aikana myös metsäkonekauppaan 
ja uusia koneita on rekisteröity käyt-
töön noin 10 % vuosittaisella kasvu-
vauhdilla. Myös kuluva vuosi näyttäi-
si muodostuvan hyväksi.

Koneyrittäjät uudistavat koneka-
lustoaan nykyaikaiseksi, jotta pys-
tyvät tarjoamaan katkeamatonta 
puuhuoltoa asiakkailleen. Metsäte-
ollisuuden investoinnit lisäävät us-
koa alan tulevaisuuteen ja yrittäjät 
uskaltavat nyt kehittää yritystoimin-
taansa eteenpäin.

Konehankinnoissa yrittäjät pai-
nottavat tehokkuuden ja ergonomi-
suuden lisäksi myös ympäristöystä-
vällisyyttä ja koneiden laaja-alaista 
käyttöä. Ponssella on aina keskityt-
ty ympäristöystävällisiin, kumipyö-
räisiin metsäkoneisiin, josta hyvänä 
esimerkkinä markkinoiden kattavin 

mallisto kahdeksanpyöräisiä harves-
tereita. Kahdeksanpyöräisen harves-
terin ja kahdeksan- tai kymmenen-
pyöräisen kuormatraktorin korjuu-
ketju mahdollistaa puunkorjuun ym-
pärivuotisesti, jopa pehmeillä mailla. 

Muutama vuosi sitten esitelty täy-
sin uudenlainen PONSSE Scorpion 
-harvesteri on noussut nopeasti Suo-
messa myyntitilastojen ykkössijoille. 
Asiakkailta saamamme palautteen 
perusteella 

Scorpion on erinomainen har-
vesteri myös harvennuskäyttöön. 
Erinomaisen näkyvyyden ja pyöri-
vän ohjaamon avulla kuljettajan on 
helppo saavuttaa paras mahdollinen 
harvennusjälki metsässä.

Ponsse on panostanut voimak-
kaasti myös huoltopalveluiden kat-
tavuuteen ja laatuun, jotta voimme 
varmistaa koneyrittäjien kaluston 
toimivuuden mahdollisimman kor-
kealla käyttöasteella ympäri vuoden. 
Suomessa on rekisteröity noin 2300 
PONSSE-konetta ja tarjoamme huol-
topalveluja 24 paikkakunnalla. 

Jatkamme tulevaisuudessakin 
tuotteidemme ja palveluidemme 
kehittämistä luottavaisin ja positii-
visin mielin, suomalaisen metsän-
hoidon hyväksi.

Jani Liukkonen
Maajohtaja, Suomi 
Ponsse Oyj

Metsäteollisuuden investoinnit 
piristävät konekauppaa

Olisiko nyt puukaupan aika?

Hyvä metsänomistaja: tällä hetkellä on hyvä kysyntä puusta. Ota yhteyttä 
paikalliseen metsäasiantuntijaamme, niin sovitaan maksuton tilakäynti!

Hannu Heikkinen  p. 0400 792 400
Heikki Alasalmi  p. 0400 162 749
Tuomas Alavarvi  p. 0400 891 459
Erkki Moilanen  p. 0400 293 852
Pekka Haverinen  p. 040 563 6582
Mika Piirainen  p. 040 350 5594
Simo Kinnunen  p. 0400 287 301
Vesa Isola  p. 0400 190 273

Elämässä mukana – Stora Enso
www.storaensometsa.fi
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Metsänomistajille suunnattu 
metsäalan aikuiskoulutus 
tulee suoraan kotiisi!

Nykyaikainen aikuiskoulutus 
Kainuun ammattiopistossa on mo-
nimuotokoulutusta, jossa valtaosa 
teoriaopinnoista tulee verkon kautta 
suoraan kotiin tietokoneelle. Voit seu-
rata opetusta internetin välityksellä 
joko suorana lähetyksenä tai katsoa 
nauhoitteet silloin kuin haluat. Lä-
hiopetusta koululla on n. 30 pv ja 
verkossa n. 40 kertaa. Oppimista tar-
kennetaan etätehtävillä ja ne palau-
tetaan sähköiselle oppimisalustalle. 
Vain tärkeiden käytännön asioiden 
opiskelu suoritetaan koululla. Näi-
tä ovat esimerkiksi raivaussahan ja 
moottorisahan käyttö, puustomitta-
ukset ja istutustyö. 

 Koulutuksessa otetaan huomioon 
aiempi osaaminen. Jokainen opis-
kelee vain tarvitsemansa opinnot 
tutkinnon osien suoritusta varten. 
Käytännön osaamista saavutetaan 
työssäoppimispäivillä, 50 pv, joko 
oman tilan metsissä tai vieraalla 
työnantajalla. 

Mitä aihealueita  
koulutus sisältää?

Koulutuksen aihealueet ovat met-

sänhoidon perusasioita. Osa metsän-
hoitotöistä on helppo oppia, kuten 
taimien istutus, heinän polkeminen, 
taimikon varhaishoito ja harven-
nus. Oikealla osaamisella voi sääs-
tää selvää rahaa omassa metsässä. 
Puunkorjuutyöt voivat olla raskaita, 
voimaa sekä hyvää kuntoa vaativia. 
Osaamisesta huolimatta moni met-
sänomistaja teettääkin puunkorjuun 
koneyrittäjillä. Valinnaisissa tutkin-
nonosissa voi syventyä lisää metsän-
hoitotöihin, metsätiedon keruuseen 
tai metsäenergian hankintaan. Puun 
jatkojalostuksessa oppii tekemään 
pienimuotoisia hirsitöitä.

Mitä koulutuksesta  
voi hyötyä?

Saat kokea oppimisen iloa muka-
vassa koulutusryhmässä, ja opit te-
kemään metsätilan tärkeitä hoito-
töitä. Työtekniikka kehittyy ja omat 
metsät tulevat hoidettua parempaan 
kuntoon. Osaat hoitaa metsätilaa 
suunnitel¬mallisesti ja ulkoistaa ne 
hoitotyöt, joita et itse ehdi tekemään. 
Opit huoltamaan metsänhoitoon liit-
tyviä koneita ja laitteita, kuten istu-
tusvälineitä ja raivaussahaa. Osaat 
nähdä metsäsi tärkeät luontokoh-
teet ja varmistaa lakien mukaisen 

luonnonhoidon toteutumisen ta-
lousmetsissä. 

Muuta  
koulutustarjontaa

Vuosittain Kainuun ammattiopis-
tossa Seppälässä järjestetään kasvin-
suojeluainekoulutuksia ja luonnon-
hoitokorttikoulutuksia metsäkone-
yrittäjille, kuljettajille,  toimihenkilöil-
le ja metsänomistajille yhteistyössä 
Metsäkeskuksen kanssa. Myös lyhyitä 
moottorisahan ja raivaussahan käyt-
tökoulutuksia voidaan tarvittaessa 
järjestää ryhmille. Luonnonvara-alal-
ta löytyy toki laajemminkin koulu-
tusmahdollisuuksia, maatalousalan, 
eläintenhoidon, puutarha-alan, luon-
to- ja ympäristöalan, luonnontuot-
teiden sekä golfkentän hoidon ai-
healueilta.

Lisätietoja koulutuksista saat Kai-
nuun ammattiopiston Luonnonva-
ra-alalta,  www.kao.fi  sekä 
Jukka Mikkoselta 044 294 4503.

Aikuiskoulutus 
luonnonvara-alalla 
on hyvin suosittua! 

Kesäkuun alusta vuonna 2015 
voimaan tullutta kestävän 
metsätalouden määräaikaista 

rahoituslakia muutettiin 18.4.2016 
voimaan tulleella lailla.  Samalla 
muutettiin myös asiaan liittyvää 
valtioneuvoston asetusta. Muutos-
ten taustalla oli ensisijaisesti tarve 
sopeuttaa tukijärjestelmä käytettä-
vissä olevaan valtion määrärahojen 
tasoon. Samalla tehtiin eräitä muita 
tarpeellisia täsmennyksiä aikaisem-
paan lakiin ja asetukseen.

Lakimuutoksella poistettiin juuri-
käävän torjunta tuettavista työlajeis-
ta. Juurikäävän torjuntaa on ehditty 
tukea osassa Kainuuta (pois lukien 

Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomus-
salmen kunnat) vuoden verran. Jo 
hyväksytyt juurikäävän torjunta-
hankkeet tulee toteuttaa 31.5.2016 
mennessä. 

Samalla kun juurikäävän torjunnan 
tuesta luovuttiin, lisättiin se velvoit-
tavana toimenpiteenä muutettuun 
metsätuholakiin. Velvoite koskee ki-
vennäis- ja turvemailla toukokuun 
alun ja marraskuun lopun välisenä 
aikana tehtäviä kasvatus- ja uudistus-
hakkuita. Velvoitteesta vastaa metsän 
hakkaaja. Metsän hakkaajalla tarkoi-
tetaan maanomistajaa ja silloin kun 
hakkuuoikeus on luovutettu toisel-
le taholle, hakkuuoikeuden haltijaa. 

Kainuu alueella velvoite koskee mui-
den paitsi Hyrynsalmen, Puolangan 
ja Suomussalmen kuntien alueita.

Terveyslannoituksen tuki rajattiin 
ojitettujen suometsien tuhkalannoi-
tukseen sekä lannoitukseen kohteilla, 
jotka kärsivät boorin puutoksesta. 
Nuoren metsän hoidon osalta tuen 
myöntämisen vaatimuksia kiristet-
tiin. 

Tuettavan nuoren metsän hoito-
kohteen keskiläpimitan tulee olla 
enintään 16 cm sekä ennen että jäl-
keen hoitotyön. Lisäksi hoitotyössä 
poistettavien runkojen vähimmäis-
määrää nostettiin.

Tuettavien töiden tukitasoihin 

tehtiin myös tarkistuksia. Tukita-
soista ennallaan säilyivät taimikon 
varhaishoito ja nuoren metsän hoi-
to. Pienpuun korjuutukea alennet-
tiin 20 €/ha.  Ennallaan säilyi myös 
metsätien tekeminen pohjoisessa 
Suomessa (Lappi, Koillismaa, Hy-
rynsalmen, Puolangan ja Suomus-
salmen kunnat). 

Muualla Suomessa tienrakentami-
sen tukitaso laski 5 prosenttiyksik-
köä. Muissa tuettavissa työlajeissa 
tukitaso laski kauttaaltaan 10 pro-
senttiyksikköä.

Lakiin lisättiin uusi säännös, jolla 
rajoitetaan hankkeiden toteuttami-
selle myönnettäviä määräaikoja. Sa-

moin lisättiin säännös, jonka perus-
teella maa- ja metsätalousministeriö 
voi määräajaksi tai toistaiseksi mää-
rätä Metsäkeskuksen hylkäämään 
tukihakemukset, jos tuen myöntämi-
seen käytettävää myöntämisvaltuutta 
ei ole enää riittävästi käytettävissä.

Lakimuutoksen voimaan tullessa 
vireillä olleisiin rahoitushakemuksiin 
sovelletaan pääsääntöisesti ennen 
lakimuutosta olleita rahoitusehtoja.

Suomen metsäkeskus / 
Pohjoinen palvelualue
Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Tommi Lohi

Kestävän metsätalouden rahoituslakia muutettiin -  muutoksia myös metsätuholakiin

Kansallispuisto Hossaan 2017
Lisätiedot: www.suomussalmi.fi/hossa tai

Kunnanjohtaja Asta Tolonen, puh. 044 7773344
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