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PUUTA – HEINÄÄ
LUONNONVARAT RY TIEDOTUSLEHTI

35 000 METSÄNOMISTAJAA SIJOITTAA
vuosittain metsäelinkeinon tulevaisuuteen
– juuri nyt rahoitusta tarvitaan tutkimukseen

M

etsäala on
noussut kesän
kuluessa ristiriitaisiin otsikoihin. Teollisuus tarvitsee
yhä enemmän puuta, mutta samaan
aikaan avohakkuita vastustetaan
kansalaisaloitteella. Suomen Metsäsäätiö rahoittaa tutkimusta, jossa
metsien käyttöä analysoidaan ilman
arvolatausta.
JULKISESSA KESKUSTELUSSA jopa tutkijat ja heidän työnsä jaetaan
joko metsätalous- tai metsäluontomyönteisiksi. Näyttöön perustuva
metsätalous -tutkimuksen tavoitteena on murtaa näkökulmat ja
käytännöt ja luoda kokonaiskuva
toimintatapojen vaikutuksista.
”NYKYINEN HAKKUISIIN kohdistuva keskustelu ja kritiikki pohjaa
paitsi faktoihin, paljolti myös tunteisiin ja mielipiteisiin”, toteaa Suomen
Metsäsäätiön toimitusjohtaja Liisa
Mäkijärvi. ”Mutta jos päätöksentekoon ja väitteisiin on perusteellista
tutkimustietoa, metsäelinkeino on
vahvoilla sekä kotimaassa että kansainvälisesti.”
NÄYTTÖÖN PERUSTUVA metsätalous -hankkeen toteuttaa tutkimus- ja kehitystyöhön erikoistunut
Metsäteho sekä Helsingin yliopisto
ja Jyväskylän yliopisto. Tutkimuskysymykset on määritelty metsätalouden toimijoiden kanssa.
ENSIMMÄISESSÄ TYÖPAJASSA
elokuussa tutkijat pureutuivat yhdessä sidosryhmien kanssa siihen,
miten hakkuukierto ja metsänkäsittelymallit vaikuttavat lajiston vaihteluun. Tulevia tutkimusaiheita ovat
muun muassa metsien käytön kestävyysmielikuva ja vesiensuojeluohjeistuksien toimivuus.
Metsänomistaja sijoittaa
0,2 prosenttia puukaupan arvosta
SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ rahoittaa
tutkimusta metsänomistajille tutulla menekinedistämismaksulla. Jokainen metsänomistaja voi halutessaan maksaa maksun puukaupan
yhteydessä. Metsäsäätiömaksu
on pystykaupassa 0,2 prosenttia
puukaupan arvosta. Esimerkiksi
16 000 euron kaupassa maksu on
32 euroa.

Metsäsäätiön yhtenä tavoitteena on vahvistaa suomalaisten perustietämystä metsien käytön hyväksyttävyydestä. Tietämystä mittaavaan Metsävisaan osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia yläkoululaisia opettajineen. Kuva: Vilma Issakainen
VUOSITTAIN 35 000 metsänomistajaa tukee säätiön kautta metsäelinkeinon elinvoimaisuutta. Teollisuus
osallistuu yhtä lailla: jos metsänomistaja maksaa maksun, puut ostava yhtiö osallistuu samalla summalla
ja siten tuplaa maksun.

”KUN PERUSTIEDOT metsäelinkeinosta ovat hallussa, niiden perusteella on helpompi rakentaa omat
mielipiteensä”, Liisa Mäkijärvi sanoo. ”Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä ja kansalaisaloitteiden mahdollisia allekirjoittajia.”

REILUN KAHDENKYMMENEN vuoden aikana Metsäsäätiö on jakanut
jo 35 miljoonaa euroa metsätalouden turvaamiseksi. Tutkimuksen
rinnalla sen tärkeitä kohteita on
esimerkiksi puurakentaminen sekä koulu- ja nuorisotyö.

Toimittaja
Anna Kauppi

”Metsien kestävän käytön ja
luonnon monimuotoisuuden
yhteensovittamisesta on erilaisia näkemyksiä. Tämän vuoksi Metsäsäätiö panostaa nyt
metsien kestävän käytön tutkimushankkeisiin ja niistä viestintään”, Liisa Mäkijärvi sanoo.
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VILOLIX™-NUOLUKIVET

Tuoreet salaatit läheltä sinua.

Pääkirjoitus _________________________________________________________________

LUONNONVARA-ALA vaalii
tulevaisuutta

Y

li 20 vuotta toimitettu
Metsä-Kainuu lehti uudistui Puuta-Heinää lehdeksi. Tämä lehti on tehty
yhdessä luonnonvara-alan
asiantuntijoiden eli Meto Kainuun ja
Kainuun Agrologien kanssa. Tämä yhteistyö on ainutlaatuista Suomessa.
Yhteistyön tavoite on edistää alan toimintaedellytyksiä ja elinkeinoja sekä
rakentaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä
koko luonnonvara-alalle. Kainuu toimii
siten esimerkkinä muille maakunnille.
METSÄ- JA MAATALOUDEN yhteinen intressi on tuottaa ja jalostaa
uusiutuvia raaka-aineita kestävästi ja
ilmastoviisaasti luoden toimeentuloa
ja elinvoimaa koko kansakunnalle.
ASIANTUNTIJATYÖ ALKUTUOTANNON parissa on haastavaa - mutta

myös antoisaa. Digitalisaation lisäksi toiminnassamme ovat ajankohtaisia aiheita mm. ilmasto, kiertotalous,
luonnon monimuotoisuus, uhanalaislajit, eläinten hyvinvointi ja lähiruoka hiilijalanjälkineen. Näissä asioissa olemme metsätalousinsinööreinä
ja agrologeina paljon vartijoina, kun
olemme jalkauttamassa tutkimusta
ja koko toiminnan näköalaa sekä vaikutuksia käytännön toimenpiteiksi
maa- ja metsätiloille.

täytyisi maapallon metsänkasvatukseen soveltuvaa ja maatalouden ei
tarvitsemaa maa-alaa metsittää hiilinieluiksi. Osassa näillä metsäaloilla
voisi kasvaneen verhopuuston alla
pohjaveden noustessa myöhemmin
harjoittaa myös alusviljelyluonteista agraarimaataloutta. Tällä osaltaan
luotaisiin elinmahdollisuuksia, omavaraistaloutta ja toimeentuloa paikallisille ihmisille maailman eri kolkissa
hilliten siten ilmastopakolaisuutta.

MITÄ PAREMMIN hoidamme metsiä ja peltoja sitä paremmin ne sitovat hiiltä. Korvaamalla uusiutuvilla
raaka-aineilla fossiilisia polttoaineita
saamme tuplailmastohyödyn. Hyödyntämällä uusiutuvan raaka-aineen
kaikki ainesosat tehokkaasti ja kierrättämällä niitä eri tuotteiksi, hyödyt
vain kasvavat. Tällä samalla mallilla

ILMASTOVIISAS LUONNONVARAALA on siten tärkeässä roolissa osaltaan olla edistämässä ja pelastamassa maailma tulevillekin sukupolville.
TUOMO MIKKONEN,
METO-KAINUU RY
MAARIT HIETANEN,
KAINUUN AGROLOGIT RY

KOKONAISKESTÄVÄÄ

metsäbiotaloutta
PÄIVITETTY METSÄSTRATEGIA luo
metsäalalle ennustettavuutta ja vakautta ja tukee koko metsäalan arvon
lisäystä. Metsästrategiassa huomioidaan taloudellinen, ekologinen,
sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.
Kansallinen metsästrategia 2025
kuvaa kehittämisen painopistealueet
ja keskeiset toimenpiteet. Se huomioi metsätalouden kannattavuuden
rinnalla entistä selkeämmin keinot ilmastokestävyyden ja metsäluonnon
monimuotoisuuden turvaamiseen.
Lisää kilpailukykyä ja
monimuotoisuutta
VAIKKA METSIEN KASVU onkin
kiihtynyt, hakkuutavoitetta ei nostettu. Aktiivisella ja kestävällä metsien hoidolla pyritään yhä lisäämään
metsien kasvua. Raaka-ainetta riittää näin teollisuuden tarpeisiin ja
korvaamaan fossiilisia raaka-aineita
samalla kun metsät ja puusta valmistetut tuotteet säilyvät hiilinieluina.
Monimuotoisuuteen liittyvissä
hankkeissa käsitellään mm. talousmetsien luonnonhoitoa, Metso-ohjelmaa ja metsäpuiden geenivarojen
säilyttämistä. Metsiin liittyvää monimuotoisuuden suojelua ohjaa kansallinen biodiversiteettistrategia, jota
metsästrategia osaltaan täydentää.

Monipuolista
ilmastopolitiikkaa

TERVE PÖTSI – TEHOKAS TUOTANTO
Osta 10 kpl 22,5 kg tai 3 kpl 80 kg Vilolix-

Kampanjaetu: kiveä, saat kaupan päälle vitamiinituotteita.
1.1. - 31.5.2019

www.akonlahdenpuutarha.fi

Osta 10 kpl 20 kg tai 4 kpl 50 kg Nuoluxkiveä, saat kaupan päälle vitamiinituotteita.

80 kg
22,5 kg

www.akonlahdenpuutarha.fi

22,5 kg

Vilolix Lypsy | Vilolix Magnesium | Vilolix Umpi | Vilolix Natur | Vilolix Lammas

Kun ostat koko lavan
Tiedustele
Vilolix- tai Nuoluxtuotteitamme
nuolukiviä, saat kaupan
alue-edustajaltasi:
päälle laadukkaat PeltorHeikki Rimpiläinen
radiokuulosuojaimet

• Kalliomurskeet rakentamiseen
• Teiden sorastukset
• Kaivinkonetyöt

p. 040-5456183

www.vilomix.fi/edustajat
Vilomix Finland Oy
puh. 010 402 7700
www.vilomix.fi

Soita 0500 150 930, heikki@pahavaara.fi
www.pahavaara.fi

METSÄLLE?
KALALLE?

MIKSI KYLÄTIE on hiljainen?
VIIME KESÄNÄ Yle uutisoi, että neljä
viidestä suomalaisesta haluaa pitää
koko Suomen asuttuna ja valtion on
maksettava palveluiden turvaamisen viulut. Pohdin asiaa Etelä-Savon
ja Pohjois-Pohjanmaan syrjäkylillä kesälomalaisena.
Lomalla on kiva ajella kyliltä kirkolle
ja ihastella muiden lomalaisten keskellä maalaiselämää, jota kestää korkeintaan pari kuukautta.
Lomalaisten jäljiltä kylätie hiljenee.
Jos olet ikäihminen ja vailla kulkupeliä, syrjäkyliltä kirkolle tuleminen on
hankalaa. Nuoria ei näy, sillä suurin osa
heistä on lähtenyt ihmisten ilmoille.
Valtio on koko 2000-luvun vähentänyt alueiden luontaisia työpaikkoja erilaisten tuottavuusohjelmien nimissä. Toimipisteitä on lakkautettu ja
henkilöstöä vähennetty sieltä, missä

asiakaskäyntejä on ollut vähiten - ja
näin on tietysti siellä, missä on vähiten
ihmisiä, eli maaseudulla.
Hallitukset vuorollaan ovat luvanneet korvata menetettyjä työpaikkoja,
mutta laihoin tuloksin. Hölmöläisten
hommaa on tuottavuuden nimissä vähentää harvaan asuttujen maakuntien
työpaikkoja ja sitten yrittää muualta
siirtää työpaikkoja ja ihmisiä alueille.
Ei toimi.
Vanhakantainen työpaikkojen alueellistaminen on lopetettava ja edes
verovaroilla rahoitettavia julkishallinnon töitä jaettava uutta teknologiaa
hyväksi käyttäen alueille, joilla osaavaa
työvoimaa on saatavilla.
Jokaisella on vahvuutensa. Kainuussa niitä ovat muun muassa hyvät koulutusmahdollisuudet ja luonto. Vahvuuksista on pidettävä kiinni kynsin

Valtion kalastusmaksut,
kalastusluvat ja
metsästysluvat:
Eräluvat.fi tai
020 69 2424.

hampain ja jaksettava markkinoida.
Silloin voi toivoa, että Suomi pysyy
asuttuna jatkossakin.

ILMASTONMUUTOS LISÄÄ metsätuhoriskejä, ja strategiassa kiinnitetään siksi erityistä huomiota ilmastonmuutokseen varautumiseen, kuten
sekapuustojen suosimiseen ja vieraslajien torjuntaan. Ilmastopolitiikkaa
tuetaan myös lisäämällä tietämystä
suometsien hoidosta, hiilivarastojen
ja hiilensidonnan kehittymisestä sekä
metsien ja metsänhoidon vaikutuksista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Eräluvat.fi
Lupa on sijoitus luontoon

SUOMEN SUOSITUIN PICK-UP

HILUX
ANTTI PALOLA

SUOMEN LAAJIN PALVELUVERKOSTO
Räätälöimme varustelun, rahoituksen, huoltosopimuksen ja vakuutuksen tarpeittesi mukaan.

JUHA S. NIEMELÄ, YLIJOHTAJA,
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

KAJAANI, Kettukalliontie 13, p. 08-617 830
www.nopanauto.fi

Kansallinen metsästrategia 2025 kuvaa metsäalan kehittämisen painopistealueita. Strategisilla hankkeilla
se rakentaa kokonaisvaltaista kestävää kehitystä.

Keskusteleva keskusjärjestö

www.toyota.fi

Toimitus: Meto Kainuu ry: Tuomo Mikkonen,
Heikki Väisänen, Antti Hiltunen,
Paula Kemppainen ja Niko Piironen
Kainuun Agrologit: Minna Tanner,
Maarit Hietanen, Ahti Pussinen,
Esa Karjalainen ja Viivi Turunen
Taitto: Kainuun Sanomat, Sirpa Tupiini
Painosmäärä: 17000 kpl,
Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2019
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VÄLITÄMME

• metsätilat
• asunnot
• loma-asunnot ja tontit

METSÄTIEN RAKENTAMIS- JA
PERUSPARANNUSHANKKEET

YKSITYISTEIDEN ylläpito,
hallinto ja käyttö

******* TIEISÄNNÖINTI *******

LAADIMME

OTA YHTEYTTÄ MYÖS

• tila-arviot
• arviokirjat, lausunnot
ja kauppakirjat
KUHMO
Kainuuntie 86, 88900 Kuhmo
Puh. 044 524 8716
vesa.vaisanen@metsakontio.fi

puukauppa, metsänhoitotyöt, metsäsuunnitelmat,
kunnostusojitushankkeet
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Puun kaato on ekoteko

METSÄNHAKKUU
tuo hyvän olon

S

SOTKAMO
Kainuuntie 3, 88600 Sotkamo
Puh. 044 524 8717
heikki.vaisanen@metsakontio.fi

www.metsakontio.fi

Metsätien rakentaminen Kemera rahoituksella Sotkamossa. Suunnitelman hyväksyminen ja runkotyöt 2018. Sorastus
talvella 2019. Sorastuksen viimeistely tehdään kesällä 2019.

uomessa on puhdas luonto,
metsiä maan täydeltä ja ihmisistä pyritään pitämään
huolta. Aina kaikki ei mene
kuin Strömsössä, mutta on
upeaa, miten suomalaiset haluavat
parantaa maailmaa.
Joskus tuntuu siltä, että suomalaisten harteita painaa koko maapallon
pelastamisen taakka. Nuoret kokevat
ilmastoahdistusta ja monen ruokavalio
on sokeriton ja lihaton. Viisi ja puoli
miljoonainen kansa sinnittelee sisulla
kohti parempaa maailmaa.
Usein ilmastotekemättömyydet tai
-teot johtavat syyllisten etsintään maailmanpahennuksessa. Joku söi possun
ja toinen osti dieselillä kulkevan auton. Joku lensi lomalennon tai kaatoi
puun. Mediassa määritetään oikeita
ja vääriä ilmastotekoja ja osoitellaan
sormella. Rivien välistä voit lukea, että
toimiessasi oikein, lunastat ilmastoaneesi. Mutta mikä on oikein ja mikä
väärin? Viestit maailmanparantamisen
keinoista vaihtelevat ja ilmastoahdistus kasvaa.
Puun käyttö pelastaa maailman

SUOMEN PARASTA
PALVELUA
POHJAN TAIMI
KASVATTAA, ISTUTTAA
JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

TIEASIAT OVAT AINA ajankohtaisia.
Etenkin nyt keväällä kannattaa kiinnittää huomiota teiden kuntoon, kun
talven jäljiltä teiden vauriot ovat tulleet esille. Yksityistiet, joiden varrella
on useita asuin- tai metsäkiinteistöjä,
ovat usein toimitusteitä eli Maanmittauslaitoksen toimituksissa perustettuja
teitä. Toimitustiet ovat pääsääntöisesti
tieosakkaiden käytössä, mutta käytännössä niillä on myös yleistä käyttöä.
Tiekunnan osakkaalla on kiinteistönsä
perusteella pysyvä, viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus
toisen kiinteistön kautta kulkevaan
tiehen. Tieltä voi olla myös tietoimituksessa myönnetty kulkemiseen tietyn levyinen rasite, toisen kiinteistön
poikki, ilman rakennettua tietä. Myös
rasitteen käytön laillisuus on yksiselitteinen, sitä ei saa rajoittaa tai estää.

nattaa perustaa. Näin yksityistie tulee
pidettyä sen käyttöä vaativassa kunnossa. Tiekunnassa asioista päätetään
enemmistöpäätöksillä ja päätökset sitovat kaikkia tieosakkaita. Yksityistielaki, joka uudistettiin nyt 2019 alusta,
koskee pääasiassa toimitusteitä.

Tiekunnan tärkeä rooli

Rakentamisen ja
perusparantamisen rahoitus

TIEN YLLÄPIDOSTA vastaa usein tiekunta, tai jos sitä ei ole, tiekunta kan-

Yksityistiellä liikkuminen
YKSITYISTIELLÄ SÄÄNNÖLLISESTI
liikkuvan tiekuntaan kuulumattoman
on hankittava lupa tiekunnalta. Jos tiekuntaan kuulumattomalta kiinteistöltä
aiotaan kuljettaa esim. puutavaraa yksityistietä pitkin, ilmoitus on tehtävä siitä
ennakkoon tiekunnan hoitokunnalle
tai toimitsijamiehelle. Tiekunta määrää silloin käyttömaksun. Liikkumista
kelirikkoaikana yksityisteillä voidaan
rajoittaa liikennemerkillä.

YKSITYISTIEN RAKENTAMISEEN ja

perusparantamiseen on saatavissa ulkopuolista rahoitusta. Rahoitus haetaan KEMERA- ja ELY- rahoituksena ja
sen suuruus on 40-60% hyväksytyistä
kustannuksista. Rakentamis- ja perusparantamishankkeen toteuttamiseen
kannattaa käyttää asiaan koulutettua
suunnittelijaa.
Hyvä tie vie turvallisesti perille
YKSITYISTEIDEN KUNTO ei aina
vastaa niillä tapahtuvaa liikennettä.
Metsätalous- ja puutavaran kuljetus
tarvitsevat sitä vaativan tiestön. Yksityisteillä liikkuu myös palo- ja pelastustoimen liikennettä. Tiekuntien tulisikin
huolehtia tiensä kunnossapidosta ja
perusparannuksesta. Hyvä tieyhteys
nostaa myös kiinteistön arvoa oli se sitten asuin-, -mökki- tai metsäkiinteistö.

HEIKKI VÄISÄNEN
TIEISÄNNÖITSIJÄ

ON OIKEIN ISTUA puisella penkillä
puisessa talossa ja tuijottaa takkatulta. Tutkimusten mukaan puumateriaali rauhoittaa sykettä. Polttopuiden
teko ja niiden kantaminen tupaan saa
hien pintaan ja nostaa fyysistä kuntoa.
Hyvää mieltä tuo polttopuiden teolla
aikaansaatu lämpö, mutta myös hypnoottisesti loimuavan liekin tuijottaminen puiden palaessa.
Puunpolttoa usein syyllistetään,
vaikka se vähentää fossiilisen öljyn
poltosta saatavan lämmön ja uraanin
halkeamisesta saatavan vaihtovirran
kysyntää.
Hiilen määrä maapallon pinnalla ja
ilmakehässä on kuitenkin vakio. Tai
siis olisi, ellei fossiilista hiiltä kaivettaisi maan alta ja sitä tuprutettaisi lisää
maapallon päälliseen hiilenkiertoon.
Puun käyttö teollisuuden raaka-aineena, rakennusmateriaalina ja energian
lähteenä on sitä todellista kierrätystä.
Mutta fossiilisen hiilen vuoksi ilmastoahdistuneiden katseet kääntyvät
metsiin. Niiden kaarnaisille rungoille, neulasille, lehdille, juurille ja met-

sämaan pohjalle kasataan aina vain
kasvavia ilmastovaateita.
Metsänomistaminen on ekoteon
alku, sillä onhan ekologinen, kierrätettävä, lisäaineeton ja biohajoava
puu vastaus maailman pelastumiseen.
Kunhan muistamme, että tämän puhtaan kierron alussa puu pitää kaataa.
Kun monitoimikone eli ”moto” kaataa
metsän, on siis kyseessä todellinen
ekoteko.
Osaamme metsänhoidon
ja puun käytön
SUOMALAINEN KOULUTUS on maailman huippua ja yksi esimerkki siitä on
Suomen metsäopetus. Sen opeilla on
1850-luvulta alkaen yläharvennuksella
pilatut ja kaskeamalla tuhotut metsät
saatu kukoistamaan. Nyt Suomi on Euroopan metsäisin maa yli 70 prosentin
metsäpinta-alallaan ja vaalimamme
”vihreän kullan aarre” kasvaa enemmän kuin koskaan.
Metsillään Suomi nostettiin hyvinvointivaltioksi. Ja metsillään Suomi elää
nykyisinkin, sillä suurin vientialamme
on edelleen metsäteollisuus monipuolistuvine tuotteineen.
Välillä syyttävä sormi osoittaa metsäteollisuuteen ja bulkintuotantoon.
Uusia tuotteita on kuitenkin syntynyt jatkuvasti ja vanhoja parannellaan. Sellua ja paperia tehdään, mutta myös vaatteita, biohiiltä, lääkkeitä,
biopolttoaineita ja muovia korvaavia
ratkaisuja. Kierrätettävän, puhtaan,
lähituotetun kotimaisen bioraaka-aineen mahdollisuudet ovat valtavat ja
kasvavat edelleen.
Metsiä on hoidettu metsäammattilaisten toimesta monet arvot mielessä, eikä vain metsäkasvua maksimoiden. Metsänhoidon moninaisuus on
nykyisin täyttä totta huomioiden niin
luonnon kasvupaikan vaateet, luonnonhoidon ajankohdan kuin metsänomistajankin toiveet. Virkistyskäyttö,
suojelu ja riistanhoito edellä mennään
monissa metsissä. Lahopuita säästetään ja lajistoa suojellaan niin, että
metsämme ovat monipuoliset ja moninaiset jatkossakin.
Korvan taakse on hyvä laittaa muistiin lause ”kasvava metsä sitoo eniten
hiiltä”. Kasvavan metsän aikaansaa-

miseksi tarvitaan raivaussahaa, ”motoa” ja ennen kaikkea osaavia tekijöitä
Suomen metsiin nyt ja jatkossa. Näillä
”raaka-aineilla” maamme voi hyvin ja
ilmasto pelastuu.
Metsän hakkuu tuo hyvän olon
TUTKITUSTI METSÄSSÄ ihminen
rauhoittuu ja stressi vähenee. Metsässä oleskelua suositellaan Japanissa
lääkkeeksi ja Suomessakin aiheesta
on keskusteltu enenevässä määrin.
”Greencare” tekee hurjaa nousua ja
hoidetut metsät ovat tutkimusten
mukaan suomalaisten mielestä niitä
kauneimpia.
Sillä, että voimme ja jaksamme hyvin, on merkitystä. Stressi on psykosomaattista ja syypää moniin sydänja verisuonisairauksiin, sekä henkisen
pahan olon myötä lisääntyviin uupumisiin ja loppuun palamisiin. Hyvä olo
on arvokas asia. Erityisesti yksilölle,
mutta myös yrityksille ja viime kädessä
kansantaloudelle.
Metsänhakkuu on hyvä teko. Se on
ekoteko, joka tuo leipää suomalaisille
ja pelastaa maailman. Maailman pelastaminen tuo hyvän mielen. Hyvä
olo ja positiivisuus ovat merkittäviä
terveydelle ja jaksamiselle.
Kestävää metsätaloutta tehdään
Suomessa päivittäin. Ja me metsäammattilaiset haluamme hoitaa jatkossakin Suomen metsiä parhaalla
mahdollisella tavalla. Niin, että meillä kaikilla on hyvä olla.

S I LVA
METSÄLANNOIT TEET

ECOLAN OY on vuodesta 2017 alkaen
valmistanut Nokian tuotantolaitoksellaan, Eco3 alueella sijaitsevassa uudessa tehtaassaan, luomutuotantoon
soveltuvia Agra lannoitteita. Nokialla
Ecolan Oy valmistaa Agra lannoitteiden
lisäksi Ecolan Infra uusiomateriaaleja
maanrakennukseen.
Yritys on lähtenyt alun perin Liperin
Ahonkylästä 1995. Silloin aloitettiin
Silva metsälannoitteiden valmistus,

laajentuen vuonna 2008 Viitasaaren
tuotantolaitokselle.
Lannoitteiden valmistuksessa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja.
Agra lannoitteet ovat täydennyslannoitteita ja osa luomutuotannon viljelyjärjestelmää. Samalla kun parannetaan
peltomaan ravinnetilaa ja kasvukuntoa,
kierrätetään ruuantuotannosta peräisin olevia ravinteita.
Ecolan Silva metsälannoitteiden

PUHEENJOHTAJA STEFAN BORGMAN
METO – METSÄALAN
ASIANTUNTIJAT RY

Kukat arkeen ja juhlaan Seppälän puutarhalta!
Puutarha avoinna ma-pe 8.30–16.00
p. 044 544 4130

kautta metsiin palautuu bioenergian
tuotannossa syntyviä ravinnerikkaita,
laadukkaita tuhkia. Metsälannoitteilla
kasvatetaan puuta nopeammin, parannetaan puuston laatua sekä saadaan
tehokkaasti lisättyä hiilinielua metsissä.
Ecolan Oy on edistämässä ravinteiden kierrätyksen toimintamalleja
omassa tuotekehityksessään sekä toimimalla kumppanina monissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Pidennetyt aukioloajat:
Äitienpäiväviikonloppuna 11. – 12.5. molempina päivinä klo 9.00 – 13.00
Keskiviikkona 15.5. klo 8.30 – 16.00 Seppälän puutarhan avoimet ovet
Lauantaina 18.5. ja 25.5. klo 9.00 – 13.00
Torstaina 30.5. suljettu (Helatorstai)
Lauantaina 1.6. ja sunnuntaina 2.6. klo 9.00 – 13.00
Kesäkuussa 3.6. – 20.6. ma – pe klo 8.30 – 16.00 ja
lauantaisin klo 9.00 – 13.00

o opiskella
Haluaisitk
laa?
puutarha-a

Puutarhamyymälä on suljettu 21.6. - 18.8. ja avoinna taas 19.8. alkaen!

www.napis.fi

Pe 21.6. Juhannusaaton suurtanssit
jatkoajalla klo 20.00-02.00
Kake Randelin & Company, Hanna Hirvonen orkestereineen
ja tanssiorkesteri Neitoset
La 27.7. Naapurinvaaran Huvikeskus 60-vuotta
juhlatanssit jatkoajalla klo 20.00-02.00
Teijo Lindström & Royal Sound, Pekka Mikkola, Johanna
Piipponen ja Mika Lappalainen orkestereineen
La 10.8. Juha Tapio ja Antti Ketonen orkestereineen
Ennakkomyynti: www.tiketti.fi. Lippu 30 € sisältäen kulut. Ennakkolippuja on
myynnissä myös Naapurinvaaran Huvikeskuksen lipunmyynnissä tanssi-iltoina.
Ennakkolippu 30 €, lippu ovelta 35 €.
Tsekkaa ohjelmistomme napis.fi Netissä myös linja-autojen
aikataulut, uutiset, kuvat ja videot tansseista sekä esiintyjien esittelyt.

UUSI AMIS

Ecolan Oy valmistaa maa- ja metsätalouteen

ILMASTOKESTÄVIÄ
LANNOITTEITA

60 VUOTTA 1959-2019

SUOMEN PARAS TANSSIPAIKKA

en
koulutukse
Puutarhurin
.
ku
ha
on jatkuva
vahaku
kao.fi/jatku

Seppälä | Kirkkoahontie 115, 87910 Linnantaus | www.kao.fi

kouluttaa joustavasti
työelämän tarpeisiin
Ammatillinen koulutus on uudistunut.
Koulutukseen voi hakeutua joustavasti
juuri silloin, kun opiskelu sopii omaan
elämäntilanteeseen parhaiten. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aikaisempi osaaminen. Jokaiselle
tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen juuri
itselle sopivalla tavalla. Opiskelu päätoimisesti tai työn ohessa on mahdollista. Työssäkäynnin voi yhdistää
opiskeluun oppisopimuksella, joka on
mahdollista nykyään tehdä lyhyeksikin aikaa, esimerkiksi kesätyön ajaksi.
Kainuun ammattiopisto vastaa osaamistarpeisiin
Kainuun ammattiopisto tarjoaa monialaista ammatillista osaamista riip-

pumatta siitä, missä päin Suomea asut.
Verkko-opiskelumahdollisuus on jo tätä päivää – opiskelupaikkakunnalle ei
välttämättä tarvitse matkustaa, vaan
luennoille ja ohjauskeskusteluihin voi
osallistua omalta kotikoneelta. Usein
asiantuntijaluennot ovat kuunneltavissa nauhoitteina, mikä mahdollistaa
opiskelun silloin kuin se parhaiten sopii
omaa aikatauluun. Koulutustarjonta
on laaja. Ammatilliset perustutkinnot
sopivat, jos sinulla ei ole vielä kokemusta alalta. Jos sinulla on jo alan työkokemusta, niin ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi
edelleen. Jos sinulta puuttuu jotakin
osaamista, muttet voi sitoutua koko
tutkinnon suorittamiseen, niin tutkinnoista voi suorittaa vain tarvittavan
osa-alueen.
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MAIDONTUOTANTOA oleelliseen keskittyen

A

grologi Ahti Pussinen
tuottaa maitoa puolisonsa Merja Karjalaisen
kanssa Kajaanin Vuolijoella, Rauharannan tila Oy:ssä. Navetassa on reilut 200
lypsylehmää ja nuorkarja mukaan
lukien pääluku on yli 300. Maidontuotanto on vuodessa yli 2 miljoonaa
litraa. Maito myydään Valiolle, joka
jatkojalostaa sen eri tuotteiksi kuluttajille. Maitoauto käy hakemassa
maidon tilalta joka toinen päivä. Kerralla auton kyytiin lähtee tilatankista
maitoa keskimäärin 11 500 litraa.
Peltoja viljellään luonnonmukaisin
menetelmin.
Lehmiä lypsävät kolme lypsyrobottia, joihin lehmä voi mennä omaehtoisesti. Robotille lehmän houkuttelee maittava väkirehu, jota lehmä saa
lypsyn aikana rehukaukalosta. Keskimäärin yksi lehmä lypsää Rauharannan tilalla yli 10 000 litraa vuodessa.
Automaatiosta huolimatta, hoitajan suorittama eläinten tarkkailu, karja – eli lehmäsilmä, on edelleen tärkeässä roolissa. Yrityksessä
on päätetty keskittyä oleelliseen eli
maidon- ja rehuntuotantoon. Rauharannan tila Oy työllistää kolme

N

KUVAT JA JUTTU
MINNA TANNER

Lypsyvuorossa lehmä nimeltään Metsäorvokki, edustalla Ahti ja Merja

Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen, Rauharannan tila Oy

NYT MYYNNISSÄ RAJOITETUN AJAN UUDET
TEHDASTILATUT VALTRA-TRAKTORIT
KEVÄTKAMPANJAHINTAAN:

PELLON ON SAATAVA tarvitsemansa annos happamuutta torjuvaa ainetta riittävän korkean pH:n
ylläpitämiseen. Edullisella BESTON®maanparannustuotteella happamuus
saadaan helposti ja kestävästi kuriin. Jatkuvalla ylläpidolla vältytään myös suuremmalta kertainvestoinnilta, kun peltoja kalkitaan säännöllisesti. BESTON®maanparannustuotteessa on pH:ta nostavan ominaisuuden lisäksi monia kasvin
kannalta tärkeitä hivenaineita.

Maitotilayrittäjä, syvennä osaamistasi
kansainvälisen harjoittelun avulla!

73 900 €, alv0%
alk. 66 900 €, alv0%

alk.

KV-farmari –hanke tarjoaa mahdollisuuden työharjoitteluun
ulkomailla. Katso lisätietoja osoitteesta kvfarmari.savonia.fi ja
ilmoittaudu mukaan.

Kysy lisää ja pyydä kampanjatarjous lähimmältä
myyjältäsi. Tarjous on voimassa 30.6.2019 saakka.

Ota yhteyttä!
Reetta Karppinen, p. 044 797 4510, reetta.karppinen@kao.fi

Kuva ScanStockPhoto

> VALTRA MYYJÄSI
AGCO SUOMI OY, Opintie 1, Kajaani
ESA SUTINEN puh. 040 352 2228

JCB Series III Loadall -kurottaja

Miten
saat aikaa
olennaiseen?
Laaja valikoima
laatukoneita NHK:lta

orbio-projektin ideana
on hyödyntää mekaanisen metsäteollisuuden
sivuvirtoja ja hakkuutähteitä ja uuttaa niistä ympäristöystävällisellä ylikriittisellä
hiilidioksidilla arvokkaita puun uuteaineita. Havupuun tiedetään sisältävän
noin 300 eri ainesosaa. Monilla puusta
saatavilla uuteaineilla ja niiden jakeilla
voidaan korvata mineraaliöljystä valmistettuja kemikaaleja. Luonnonmukaisesti valmistettujen biokemikaalien
kysynnän kasvu jatkuu voimakkaana
tulevaisuudessa.
Haasteena oli, ettei ollut tarkkaa tietoa hiilidioksidiuuton tehokkuudesta
erilaisille puusivuvirroille. Kehitystiimin
tekemän laajan kirjallisuustutkimuksen
perusteelle prosessi nähtiin kuitenkin
potentiaalisena. Syksyllä 2016 Norbion
kehitystiimi otti yhteyttä Kainuun Etu
Oy:n Antti Toivasen luotsaamiin asiantuntijoihin. Kainuussa vaikutti olevan
kaikkea sitä mitä NORBIO-projektin onnistuminen edellyttää: raaka-ainetta,
työvoimaa, osaamista, tukea ja tarvittava teollinen infra. Kiitos Kainuun
Edun laajojen verkostojen, kehitystiimi
kävi nopealla aikataululla esittelemässä

ideaansa Metsäkeskukselle, Kajaanin
yliopistokeskuksen Mittaustekniikan
yksikölle (MITY), ELY-keskukselle ja
muutamalle muulle tärkeälle sidosryhmälle. Kainuun Etu ja yhteistyöverkostot mahdollistivat sen, että idea
alkoi muuttua toiminnaksi ja tuloksiksi. Yritys perustettiin ja siitä lähdettiin
eteenpäin syksyisenä päivänä 2016.
Kehitystyö on pitkän matkan juoksua
Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Jarkko Räty ja Mari Jaakkola
ehdottivat Norbio-projektin kehitystiimille yhteistyöhanketta (BIOMIT),
jossa MITY:n laboratorissa selvitetään,
soveltuuko ylikriittinen hiilidioksidiuutto puumatriisille ja millä uuttoparametreillä saadaan puun eri uuteaineille paras saanto. Laboratoriokokeet
suoritettiin kesän ja alkusyksyn 2017
aikana. Tulokset olivat rohkaisevia.
Metsäkeskuksen asiantuntijoiden
Tuomo Mikkosen ja Timo Piston avulla arvioitiin raaka-ainepotentiaalia ja
ideoitiin uusia raaka-ainelähteitä.
Seuraavassa vaiheessa (EXTREAM
–hanke) laboratoriotuloksia on täydennetty ja siirrytty isomman mitta-

Katseet pellon
KASVUKUNTOON

KEVÄTKAMPANJA
€
KUMPI ON VALINTASI? 12 alv275
0%

Pöttinger Terrasem R3 -suorakylvökone

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
ja kysy lisää tarjoamistamme
koneista ja ratkaisuista.
Robottimyynti:
Simo Jokinen 046 859 0112, Iisalmi
Kimmo Pennanen 050 596 7687, Joensuu

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti

NORBIO-PROJEKTI

vakituista työntekijää sekä kesäisin
lisäksi kaksi kausityöntekijää. Työvoima mahdollistaa käytännön pelto –
ja navettatöiden hoitamisen pitkälti
itse. Yrityksen taloushallinto, karjan
ruokinnansuunnittelu, EU - tukipaperit sekä viljelyn paperiasioita on
sen sijaan ulkoistettu ProAgrialle.
Ennen paperityötkin tehtiin pitkälti
itse, mutta yrityskoon kasvaessa Ahti
huomasi, että niiden tekeminen oli
hänellä yöunista pois. Agrologin tutkinto antoi vankan pohjan, syventävää tietoa yrityksen kokonaisuuden
hallintaan ja talousajatteluun. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse
ja vapaa-aikaakin tarvitaan vastuullisen työn vastapainoksi.

ETUSI JOPA

VALTRA T144 Hitech
VALTRA N124 Hitech

Kainuulainen yhteistyö mahdollistajana

Työkonemyynti:
Pauli Markkanen 045 124 9003, Kuopio

Pestaa meidät yrityksesi
talousasiantuntijaksi.
Hoidamme yrityksesi kirjanpidon ja
tilinpäätöksen, verot, palkanlaskennan
ja laskutuksen, talouden suunnittelun ja
budjetoinnin sekä tulosten analysoinnin
ja kehittämistoimenpiteet talouden
parantamiseksi.

Ota yhteyttä jo tänään!
Päivi Vimpari
044 320 1583, paivi.vimpari@proagria.fi

www.proagria.fi/tilipalvelut

KOLMEN, NELJÄN VUODEN välein levitetty BESTON®-maanparannustuote
takaa, että maan ravinteet ovat kasveille
käyttökelpoisessa muodossa. Tasapainoisesti varttunut rehu näkyy myös karjasuojan puolella eläinten terveydessä
ja tuotoksessa. Pellon kasvukunto on
ykkösasia, josta koko tilanpidon kannattavuus lähtee liikkeelle. Kalkitus on
halvin "fosforilannoite", sillä fosforin liukoisuus on parhaimmillaan pH:n ollessa
6,5 – 7,5 tasolla.

BESTON®MAANPARANNUSTUOTTEET ovat
erittäin tasalaatuisia, sillä niiden valmistusprosessia tarkkaillaan kaiken aikaa. Näytteitä otetaan tasaisin väliajoin,
jotta BESTON®-maanparannustuotteita
käyttävät viljelijät voivat olla varmoja pelloilleen levittämänsä kalkituserän maan
kasvukuntoa parantavasta vaikutuksesta.
BESTON® ON TERÄKSEN VALMISTUKSEN sivutuote, joka luonnonmukaisuutensa ja ravinteidensa puolesta on yksi
parhaista kalkitusaineista myös luomutuotantoon. Sivutuotteena BESTON®maanparannustuotteiden hiilijalanjälki
on pieni.
BESTON® ON EKOLOGISEN KIERRÄTYKSEn malliesimerkki, miten teollisuuden sivutuotteesta on kehitetty ja
jalostettu luontoa rasittamatta kalkitusaineiden parhaimmistoa.

Kustannustehokkain
kalkitusaine on BESTON®

Hyödynnä
Neuvo 2020 -palvelut
tilasi kehittämiseen.
Nyt käytettävissäsi

10 000 e

Käytännön Maamiehen kalkkivertailussa BESTON® Masuunikuona laskettiin kustannustehokkaimmaksi kalkitusaineeksi.
Koko vertailun voit lukea alla olevasta linkistä ja QRsovelluksella pääset vertailuun älypuhelimellasi.

http://kaytannonmaamies.ﬁ/
share/21317/d4a87f
Kalkituslaskuri:
www.merox.fi/kalkituslaskuri

VASTUULLISTA
METSÄTALOUT TA
KAIKKIEN EDUKSI
Metsät tuovat meille hyvinvointia tarjoamalla
työtä ja toimeentuloa sekä antamalla paikan
virkistäytymiseen. Kun luontoarvot ja puuntuotanto ovat
tasapainossa, voimme samalla säilyttää metsäluonnon
monimuotoisuuden ja alueiden elinvoimaisuuden.
metsa.fi | Twitter ja Facebook: @Metsahallitus
Instagram: @metsahallitus_forststyrelsen

kaavan pilotkokeisiin. 2018 kesällä ja
2019 talvella laitevalmistajalla tehtyjen
pilottien tulokset ovat olleet positiivisia
ja antaneet uskoa sille, että projektia
kannattaa yhä jatkaa. MITY:n tutkimusten ansioista päätöksiä ei enää
tarvitse täysin tehdä parhaiden arvausten perusteella vaan ne perustuvat
oikeaan todennettuun tietoon.
Kehitystiimi tekee nyt kannattavuusanalyyseja demolaitoksen rakentamista varten Kajaanin Renforsin rantaan.
Tässä yhtälössä on yhä vielä paljon
liikkuvia osia. Jos analyysit ovat positiivisia, rahoituksen kerääminen laitoksen investointia varten aloitetaan
välittömästi. Jos investointi onnistuu,
niin tutkimustoiminta ei päädy tähän
vaan vasta alkaa tosissaan. Tieto on
tärkein tuotannontekijä biokemikaalien valmistuksessa.
On ollut mahtavaa tehdä yhteistyötä kainutlaatuisten ihmisten kanssa!

KARI YLÖNEN
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
NORBIO OY
4.5.2019 KAJAANISSA
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Puukauppakatsaus ______________________________________________________________
KUITUPUU vauhdittaa
kesän puukauppaa
STORA ENSON Kainuun alueen ostoa vauhdittaa hyvä havukuitupuun
kysyntä. Näin kesän kynnyksellä ostetaan leimikoita ensisijaisesti kesälokakuun korjuuseen. Nyt kannattaa
tarjota harvennuksia ja ensiharvennuksia kesälle. Talvikohteiden osto sen
sijaan on ajankohtaista vasta syksyllä.
Pystykaupan lisäksi olemme erittäin
kiinnostuneita ostamaan kuitupuuta
myös hankintakaupalla. Stora Enso on
rekrytoinut Pohjois-Suomeen merkittävästi uusia metsäasiantuntijoita, tavoitteenamme on kasvattaa pysyvästi
puunhankintaamme.
Saappaat jalkaan
– on metsätilakäyntien aika
NYT ON ERINOMAINEN aika tilakäynneille! Puukauppaan sisältyy aina
leimikoiden suunnittelu, hakkuutavasta päättäminen ja puumääräarviot ilman erillistä kulua. Eikä tilakäynti jää
pelkästään hakkuukohteiden arvioin-

tiin, samalla voidaan suunnitella myös
metsänhoitotyöt. Taimikonhoito on
tärkeä satsaus tulevaan, ja harvennuksen jälkeen puuston kasvua voi
vauhdittaa lannoituksella. Hyvin kasvavat puut ovat metsänomistajan ilmastoteko.

Kaattari. Minä puolestani siirryn ostopäälliköksi Pohjanmaalle. Haluan
Kiittää Kainuulaisia metsänomistajia
hyvistä puukauppavuosista ja toivottaa mukavaa kesää!

FSC – mikä se on?

Tämän vuoden näkymät
MATTI HÄRKÖNEN
OSTOPÄÄLLIKKÖ
STORA ENSO METSÄ

KAINUU TÄRKEÄSSÄ OSASSA
Metsä Groupin puunhankinnassa

M

etsä Group suunnittelee suurinvestointia Kemiin.
2018 käynnistettiin
esiselvitysvaihe,
jonka aikana selvitettiin, miten käyttöikänsä loppupuolella oleva Kemin
sellutehdas uudistetaan. Esiselvityksen
pohjalta päädyttiin valmistelemaan
uuden biotuotetehtaan rakentamista
Kemiin. Nyt käynnissä olevan hankesuunnittelun tarkoituksena on luoda
edellytykset rakentaa noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä
lukuisia muita biotuotteita valmistava tehdas Metsä Groupin nykyiselle
tehdasalueelle Kemiin. Toteutuessaan
kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi
tehdas korvaisi Kemin nykyisen vuosikapasiteetiltaan noin 620 000 tonnin
sellutehtaan. Investoinnin arvo olisi
noin 1,5 miljardia euroa.

Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun
käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on
tarkoitus hankkia pääosin Suomesta.
Puunhankinnan varmistaminen edellyttää hankinta-alueen mahdollisuuksien edelleen arviointia kotimaisen puun
osuuden maksimoimiseksi.
Kainuu on tärkeässä roolissa Metsä Groupin puunhankinnassa nyt ja
Kainuun rooli korostuu entisestään
Kemin tehdashankkeen toteutuessa.
Olemme kasvattaneet toimintaamme
määrätietoisesti Kainuussa sekä puukaupassa että metsänhoitopalveluissa
viime vuosina. Kasvun takana on Äänekosken biotuotetehdas, joka lisäsi teollisuuden puunkäyttöä merkittävästi ja
vaikutukset ovat kohdistuneet myös
Kainuuseen. Jos Kemin suurinvestointi
toteutuu, Kainuussa tarvitaan jälleen

KUHMO OY:N TUOTANTO oli viime
vuonna lähellä edellisen ennätysvuoden tasoa. Sahatavaran tuotantomäärä oli 403.000 m3. Raaka-ainetta oli
käytettävissä suunnitellusti tuotannon
tarpeisiin läpi vuoden, mistä kiitos metsänomistajille sekä yhteistyökumppaneillemme.
Sahatavaran hintatasossa tapahtui
selkeä käänne huonompaan loppuvuonna 2018. Kysynnän heikkenemi-

nen alkoi Kiinan markkinoilta leviten
sieltä myös muille keskeisille vientimarkkinoille mm. Egyptiin. Heikentynyt kysyntä ilmenee sahatavaravarastojen nopeana kasvuna erityisesti
Suomessa.
Markkinoiden kasvavasta epävarmuudesta huolimatta odotamme kuluvasta vuodesta kohtuullista. Raakapuun tarpeemme tulee olemaan edellisten vuosien tasoa ja hankimme puuta aktiivisesti Kainuusta sekä PohjoisKarjalan pohjoisosista. Pystykaupoissa
etusijalla tällä hetkellä ovat kesäajan
korjuuseen soveltuvat mäntyvaltaiset päätehakkuuleimikot, sekä tukkia
ja parruaihiota sisältävät järeämmät
harvennuskohteet.
Hyvää kesän odotusta toivottaen,

JUHANI PÄÄKKÖNEN
METSÄJOHTAJA
KUHMO OY

VILLE KESKINEN,
PIIRIPÄÄLLIKKÖ
METSÄ GROUP

Tarjoamme metsänomistajille puukaupan lisäksi kattavat metsän- ja luonnonhoitopalvelut sekä parhaan tavan kartuttaa metsään perustuvaa varallisuutta.
Metsä Group on edelläkävijä metsänhoidon menetelmien ja sähköisten
palveluiden kehittämisessä. Otathan yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi
ja sovi tapaaminen.
Oman metsäasiantuntijasi
yhteystiedot saat osoitteesta
www.metsaforest.com
tai soittamalla puh. 010 7770.

H

uusi määräharppaus!
Metsä Groupin puunhankinnan rungon muodostavat Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet ja heidän metsiensä
puuntarjonta. Tarjoamme omistajajäsenillemme ylivertaiset edut. Yksi
tärkeimmistä jäseneduista on osuuskorot. Omistajajäsenet ovat sijoittaneet
osuuskuntaan 1,3 miljardia euroa. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti
26.4.2019 pitämässään varsinaisessa
kokouksessa omistajajäsenten osuuspääomille maksettavista osuuskoroista.
Metsäliitto Osuuskunta maksaa jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille vuoden 2018 tuloksen
perusteella korkoa 7,5 % (vuodelta
2017: 7,0 %). A-lisäosuuspääomalle
maksetaan korkoa 7,0 % (6,5) ja B-lisäosuuspääomalle 2,5 % (2,5).

PUUKAUPPAA JA
METSÄPALVELUITA

ENNÄTYKSIÄ Kainuun

yksityismetsissä 2018

Puukauppa
edelleen
HYVÄSSÄ
VAUHDISSA
VILKKAAN PUUKAUPPAVUODEN
2018 jälkeen myös tämä vuosi on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat
valtakunnassa tammi-maaliskuussa
puuta saman verran kuin viime vuonna
vastaavana aikana. Puulla on edelleen
hyvä kysyntä.
Puun kysynnän ja tarjonnan odotetaan myös jatkuvan aktiivisena läpi
vuoden.

MONI ON VARMASTI huomannut
metsäkeskusteluissa tämän kirjainyhdistelmän. FSC on metsäsertifiointijärjestelmä, joka kertoo puutuotteiden
loppukäyttäjälle, että ne ovat peräisin
kestävästi hoidetusta metsästä. Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää: PEFC ja FSC. Kannustamme metsänomistajia hankkimaan
tuplasertifioinnin metsälleen. FSC sertifioidulle puulle maksamme parempaa hintaa. Kannattaa kysyä lisää paikalliselta metsäasiantuntijaltamme.
Jatkossa Stora Enson Kainuun alueen ostopäällikkönä toimii Hannu
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yvän kysynnän ansiosta
Kainuun yksityismetsien puukaupassa saavutettiin 2,5 miljoonan
kuution ennätys viime
vuonna. Toteutunut puukauppamäärä
oli Kainuussa alueellisen metsäohjelman kestävän hakkuumahdollisuuden
suuruinen!
Ennätykselliset olivat myös lumen
aiheuttamat tuhot. Vakuutusyhtiöt
maksoivat noin viisi miljoonaa euroa
lumituhokorvauksia metsänomistajille.
Kun vajaalla puolella metsänomistajakunnasta on metsävakuutus, voidaan
arvioida, että yksityismetsien puuston
lumivahingon hintalappu on viime vuodelta noin 10 miljoonaa euroa.
Huolimatta isosta lumituhopuun
osuudesta, puutavaralajien keskimääräiset yksikköhinnat nousivat merkittävästi sekä pysty- että hankintapuulla
vuoden 2018 aikana.
Vuosi 2019 on alkanut puukaupassa
yhtä vauhdikkaasti. Ennusteet povaavat tilapäistä laskua
Kainuun yksityismetsistä on myyty
kuluvana vuonna saman verran puuta kuin viime vuonna tähän aikaan.
Puukauppaa on tehty vuodentakaista
paremmilla yksikköhinnoilla. Hankintahinnat ovat viitisen euroa ja kantohinnat pari euroa vuodentakaista korkeammalla tasolla.
PTT:n uusimman suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuuden
näkymät ovat tänä vuonna viime
vuotta heikommat. Paperimarkkina
on taas kääntynyt pieneen laskuun.
Sellun hinta nousi todella voimakkaasti viime vuoden lopulle saakka. Sellun
tuotantoon Suomessa ei ole tulossa
merkittävää lisäkapasiteettia vuosina
2019-2020. Sellun hinta laskee tänä
vuonna PTT:n arvion mukaan, mutta
säilyy edelleen korkealla tasolla. Sahatavaran tuotanto- ja vientimäärän
PTT ennustaa supistuvan tänä vuonna.
Puutuoteteollisuuden liiketulos heikkenee edellisvuodesta.
Kertyneet puuvarastot ja lisääntynyt
tuontipuun käyttö vähentävät PTT:n
mukaan tänä vuonna hakkuita ja puukauppoja, kun metsäteollisuuden puun
tarve ei tänä vuonna kasva. Ennusteen
mukaan puukaupat painottuvat aikaisempaa enemmän harvennusleimikoi-

hin, mutta puukauppamäärä vähenee
kokonaisuudessaan 13-14 prosenttia
vuodesta 2018.
Kilpailutus ja myynti pisimmän tukkipinon hakkaajalle kannattavat myös
harvennuksilla
Harvennusleimikoiden menekki on
hyvä. Myös kasvatushakkuissa metsänomistajien kannalta paras tulos
saadaan tekemällä kysynnän mukaan
hyviä leimikoita, kilpailuttamalla puunostajat ja valvomalla kaadettavien
puiden katkontaa. Nyt kun ensiharvennuskuitupuullakin on kysyntää, on
usein ennen hakkuuta syytä huolehtia
hakkuualueen ennakkoraivauksesta.
Kilpailuttamalla turvataan paras hintakehitys ja tulos metsänomistajalle.
Samalla kaikille puunostajille annetaan
mahdollisuus tehdä puukauppatarjous leimikosta.
Metsänomistuksen taloudellinen
kannattavuus kohenee sitä mukaa
kun metsien hyödyntäminen lisääntyy
Luke:n ennakkotiedon mukaan viime vuonna Kainuun yksityismetsien nettotulo oli 66 €/ha. Ainoastaan
vuonna 2007 oltiin tätä korkeammalla
tasolla. Vuoden 2007 ennätyksellisen
nettotulon taustalla oli silloisen puunmyynnin viimevuotta korkeampi tukkipuun osuus ja korkeammat yksikköhinnat kaikilla puutavaralajeilla. Kun
pystymme hyödyntämään jatkossa
hakkuumahdollisuudet aikaisempaa
paremmin, nousee myös metsämaan
hehtaarituotto.
Metsänomistuksen taloudellinen
kannattavuus syntyy myymällä puuta mahdollisimman hyvin hinnoin.
Tukkipuusta tulee Kainuussakin valtaosa puukauppatulosta. Puukauppasopimuksessa määritellään mitä,
miten ja milloin hakataan sekä millaista maksuaikataulua puukaupassa
käytetään. Kaikki puukaupan osatekijät
ovat kilpailun piirissä ja metsänomistaja valitsee parhaan ja itselleen sopivimman vaihtoehdon. Yksikköhintaakin
tärkeämpi on maksimoida puukaupassa tukkipuun määrä. Tämä tapahtuu
ostotarjousten tukkipuun mitta- ja
laatuvaatimuksia vertailemalla sekä
tarkastamalla hakkuun yhteydessä,
että sovittuja tukkimittoja hakataan.
HEIKKI RAHKO, MTK METSÄLINJA,
KENTTÄPÄÄLLIKKÖ

”Nyt hihat heilumaan nuorissa metsissä!
Ensiharvennuksia on tehty viime vuosina vain kolmannes metsänhoidollisesta tarpeesta. Harvennetun metsän kasvu suuntautuu harvennuksen jälkeen parhaisiin puuyksilöihin ja tuo sitä kautta metsänomistajalle parhaan tuoton.”

TÄYDEN METSÄPALVELUN TALOT
Metsänomistajan asialla
www.ok-yhtiot.fi

Myymme
laadukasta haketta
lämpölaitoksille

Ostamme
energiapuuta
•
•
•

Kokopuu
Karsittu ranka
Oksa- ja latvusmassa

Metsänomistajana sinun kannattaa
olla meihin yhteydessä ennen
hankintatyön aloittamista.

Soita 050 4350 782

SOTKAMO

KAINUU

Puh. 040 5864 901
www.mhy.fi/sotkamo

Puh. 040 750 7301
www.mhy.fi/kainuu

YLÄ-KAINUU

ROKUA-PALJAKKA

Puh. 0400 205 401
www.mhy.fi/ylakainuu

Puh. 0400 882 376
www.mhy.fi/rokua-paljakka
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Puukauppakatsaus _____________________________

UPM METSÄ OSTAA

yksityismetsänomistajien
puuta myös Kainuusta
PUUKAUPPA ON KÄYNYT kuluneen
vuoden aikana hyvin, ja viime vuoden
puolella rikottiin jopa ennätyksiä. Kokonaisuudessaan metsäteollisuuden
käyntiasteet ovat olleet korkeat, ja näkymä jatkuu myönteisenä erityisesti
selluliiketoiminnassa. Puulle on siis
käyttöä. Metsänomistajan kannattaakin hyödyntää nyt erittäin hyvä kuitupuun kysyntätilanne. Ostamme puuta
Kainuusta kaikilla puukauppamuodoilla, pysty-, hankinta- sekä käteiskauppana ja olemme kiinnostuneita
kaikista tarjolle tulevista leimikoista.
Kuluvan vuoden aikana olemme
avanneet paikallistoimistomme uudestaan palvelemaan paikallisia metsäomistajia Kajaaniin, Sotkamoon,
Kuhmoon, Ristijärvelle, Suomussalmelle, Paltamoon ja Ouluun. Toimistoiltamme löydät tutut paikalliset
metsäasiakasvastaavamme ja lisäksi
olemme rekrytoineet joukon uusia
metsäammattilaisia kasvaneen koti-

maisen puunhankintamme toteuttamiseen.
Paikallisen henkilökohtaisen tapaamisen ohella meillä on tarjota myös
sähköisiä puukaupan palveluita. Toisaalla asuva metsänomistaja voi halutessaan tehdä kaikki kaupan vaiheet
aina tarjousvaiheesta puukaupan allekirjoitukseen saakka pelkästään sähköisiä kanavia käyttäen. Toteutus on
onnistunut erinomaisesti ja näin on
säästetty paljon puukaupan osapuolten aikaa ja vaivaa digitalisaation avulla. Toteutus metsässä tehdään aina
yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja
lain edellyttämällä tavalla kuten ennenkin, ympäristöä missään vaiheessa
unohtamatta!
Perinteisten talousmetsien hakkuiden rinnalle on tarjolla uutena tuotteena juuri julkaistu UPM jatkuvan
kasvatuksen menetelmät puukaupan
yhteydessä. Tavoitteena on tarjota
metsänomistajille enemmän vaihto-

ehtoja metsäomaisuutensa vaalimiseen. Laajemmalla tarjonnalla haluamme motivoida metsänomistajia
hoitamaan metsiään, sillä hoidettu
metsä kasvaa paremmin ja tuottaa
omistajalleen enemmän. Kaikille
metsille löytyy sopiva käsittelytapa
ammattilaisen avulla, kun omistaja
tietää tavoitteensa.
Toivotankin hyvillä mielin kaikki
vanhat ja uudet asiakkaamme tutustumaan itselle sopiviin puukaupan
palveluihimme. Lisätietoa palveluistamme ja asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät verkkopalvelustamme www.upmmetsä.fi tai soittamalla
0204 16500.

JUKKA-PEKKA KLEMETTI
PÄÄLLIKKÖ, POHJOINEN YKSIKKÖ
UPM METSÄ

Puuta Heinää -julkaisuun DL 8.5.2019

MetsäRekry
edistää metsäalan

TYÖVOIMAN
SAATAVUUTTA

HELMIKUUSSA KÄYNNISTYNYT
Metsäkeskuksen hallinnoima Työvoimaa Kainuun metsiin - MetsäRekry
-hanke S21507 tuo metsäalan työpaikat näkyviksi. Hankkeen tietoon on
tullut jo yli 100 työpaikkaa yhteensä
12 työnantajan palveluksessa.
Metsäala tarjoaa r
unsaasti mahdollisuuksia
KAINUUSSA TARVITAAN jo tänä kesänä metsäkoneenkuljettajia hakkuutyömaille sekä metsureita metsänistutus- ja raivaustehtäviin. Tehtäviin haetaan kokeneita tekijöitä, opiskelijoita,
nuoria, alan vaihtajia ja metsuriyrittäjiä. Mahdollisuuksia löytyy jokaiselle
metsäalasta kiinnostuneelle. Jos aikaisempaa kokemusta löytyy esimerkiksi
maanrakennuspuolelta, voi metsäalan
ura avautua jopa muutamassa viikossa.
MetsäRekry -hankkeen kautta on
mahdollista tuottaa lyhyttä työvoimakoulutusta metsäalasta kiinnostuneille
työttömille tai työttömyysuhan alla
oleville henkilöille. Osaltaan alalle hakeutumista ja työvoimapulaa helpottaa Kainuun ammattiopiston aloittama
metsäkoneenkuljettajakoulutus, johon
on käynnissä jatkuva haku. Metsäala
tarjoaa erinomaisen urapolun luonnossa viihtyvälle ja luontoharrastajalle.

Hankehenkilöstö auttaa metsäalasta
kiinnostuneita sopivalle työ -tai opiskelupolulle.
Yrittäjien asialla
METSÄREKRY -HANKE TEKEE työvoiman saatavuuteen liittyen tiivistä
yhteistyötä oppilaitosten, kuntien ja
muiden työllistymistä edistävien toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Työtä
tehdään yli maakuntarajojen. TE-palvelut ovat yksi hankkeen tärkeimmistä
yhteistyökumppaneista.
Hankkeen projektipäällikkö Päivi
Ylä-Outinen ja projektineuvoja Tea
Heikkinen selvittävät kevään ja alkukesän aikana metsäalan yritysten työvoima- ja koulutustarpeet. Yrittäjiin
ollaan suoraan yhteydessä puhelimitse tai sopimalla tapaaminen yrittäjän
tiloihin. Kartoituksessa käydään läpi
yrityksen kehitysnäkymät ja yritysrakenne, työvoiman tarve lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä sekä halukkuus
oppisopimuskoulutukseen.
MetsäRekry on Kainuussa yrittäjien
tukena ja apuna työvoiman saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Otathan
yhteyttä hankehenkilöstöön.
PÄIVI YLÄ-OUTINEN JA TEA HEIKKINEN
METSÄREKRY -HANKE
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HIIHTOURA

vaihtui maatilayrittäjyyteen

T

eemu Härkösellä kilpasukset ovat vaihtuneet metsäsuksiksi, mutta luisto ja
menohalu eivät ole hiipuneet. Teemu ja hänen puolisonsa Satu Kemppainen aloittivat
maatilayrittäjyyden vuokraviljelijänä
syksyllä 2018 Sadun kotitilalla Paltamon Mieslahdessa.
Teemun ja Sadun kodissa on aina
riittänyt vauhtia. Nykyään sitä tuovat
kolme alle kouluikäistä lasta, Miida,
Huuko ja Lissu. Aikaisemmin Teemu
kilpaili Vuokatti Ski Teamin väreissä
kansallisen tason kärkihiihtäjänä. Sotilaiden hiihtokilpailuissa menestystä
on tullut MM–tasolla.
Yrittäjäpariskunnan on tavoitteena
käynnistää maatilalla mansikanviljely
ja jatkaa timotein siemenviljelyä. Tilalla on myös perinnebiotooppilaitumia,
joita on raivattu ja aidattu kesälampaita varten.
”Maatalouden harjoittamisen kautta saa säilytettyä hienoja maisemia
avoimena ja hoidettuina. Tällä tavoin
turvataan myös alueelle ominaisen
lajiston säilymistä monimuotoisena”,
Härkönen summailee maanviljelyksen
ohella tulevia hyötyjä ja kulttuurisia
arvoja.
”Olen aina arvostanut maatilayrittäjyyttä ammattina! On hienoa olla osa
sukupolvien ketjua ja jatkaa maanviljelysperinteitä”, taustoittaa Satu päätöstä ryhtyä sukutilan jatkajiksi.
Maatilayrittäjän on seurattava aikaansa ja osattava kehittää omaa liiketoimintaansa, jotta se on myös talo-

udellisesti kannattavaa. Urheilussa ja
yrittäjyydessä Teemu näkee paljonkin
yhtäläisyyksiä: ”Tulosta on tultava ja
toiminnan täytyy olla päämäärätietoista ja tavoitehakuista”. ”Täytyy tehdä
suunnitelma ja keskittyä tuloskyvyn
kehittämiseen olipa kyse sitten omasta
tai yrityksen kunnosta”, hän jatkaa.
Perheen mielestä maaseutu ja Mieslahti on hyvä kasvuympäristö lapsille.
Tulevaisuus tuntuukin mielekkäältä
ja tarkoituksenmukaiselta: "Eikä vähiten siksi, että saamme olla mukana
tuottamassa suomalaista ruokaa", Satu kiteyttää vielä lopuksi molempien
ajatukset.
Nuoren viljelijän aloitustuki
tilanpidon aloitukseen
TILANPIDON VOI ALOITTAA saamalla maatila lahjana, ostamalla tai vuokraamalla vanhemmilta, sukulaisilta tai
aivan vierailta. Tukea haettaessa pitää
olla alle 41 –vuotias. Maatilan (pellot,
metsä, rakennukset), tuotantoeläimet
ja –koneet hankintaan voi hakea nuoren viljelijän aloitustukea, joka voi olla
avustusta, korkotukilainaa ja korkotukea sekä varainsiirtoverovapaus.
Maatalouden jatkuvuuden kannalta
on erittäin tärkeää, että löytyy maatilayrittäjyydestä kiinnostuneita jatkajia.
Katso lisäksi maatilayrittäjistä video
Kainuun ELY-keskuksen blogissa ”Kaikuja Kainuusta”.
EEVA HEIKKINEN,
YRITYSASIANTUNTIJA
KAINUUN ELY-KESKUS

MetsäRekry - vetoapua työvoiman saantiin

Metsäasiakasvastaavat:
Huotari Ari p. 040 673 5288, Kuhmo
Juvonen Elias p. 040 584 3868, Muhos, Utajärvi
Karioja Aimo p. 0400 169 676, Kajaani
Kivioja-Lääperi Outi p. 040 500 1878, Kajaani
Klemetti Hannu p. 040 199 5968, Ristijärvi, Puolanka
Korpela Petri p. 040 181 1908, Oulu, Kempele, Ii,
Tyrnävä, Hailuoto, Pudasjärvi
Mannermaa Hannu p. 0400 218 101, Paltamo, Vaala
Mannermaa Miika p. 040 623 3666, Suomussalmi
Tolonen Jyri p. 0400 380 094, Hyrynsalmi
Tuomainen Pasi p. 0400 132 932, Sotkamo

Kasvua ja Elinvoimaa !
• Hyödynnä asiantuntijapalveluita. Tuki 5 000 - 35 000 euroa.
• Testaa liikeideasi. Kokeiluhankkeena tuki 2 000 - 10 000 euroa.
Kasva investoimalla! Hanki esimerkiksi tehokasta teknologiaa tai
laajenna toimitiloja. Investointituki 35 %.
Selvitä kannattaako! Laita asiantuntija esimerkiksi laskemaan,
onko järkevämpää rakentaa uusi toimitila vai remontoida entinen. Onko viisaampaa tuottaa itse vai teettää alihankintana.
Tuki 50 % vähintään 3 000 euron kustannuksista.

MetsäRekry-hankkeen infotilaisuudet metsäyrittäjille ja
metsäalasta kiinnostuneille kello 16.30 - 18.30.
ma 27.5. Kuhmo, kaupungintalo
ti 28.5. Suomussalmi, kunnantalo
Ohjelmassa mm.
• metsäalan työvoiman tarve
• oppisopimus ja palkkatuki

• metsäalan koulutus
• kahvitarjoilu

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.metsakeskus.fi/tapahtumat
Mikäli etsit metsäalan työtä, yritykselläsi on työvoiman
tarpeita tai henkilöstön koulutustarpeita, ota yhteyttä:
Projektipäällikkö:
Projektineuvoja:
Päivi Ylä-Outinen
Tea Heikkinen
p. 050 475 2724
p. 050 356 4956
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
www.metsakeskus.fi/MetsaRekry

Jokainen maatila on erilainen, säilörehun arvot
vaihtelevat ja ruokintatavat eroavat.

Miksi siis sama rehu sopisi kaikille?

Me Feedexillä teemme niin rehuja kuin kivennäisiäkin
tilan omien reseptien mukaisesti.

Presiis, tilakohtainen rehuratkaisumme.

www.feedex.fi

Vahvistu yhteistyöllä! Kerää 3-10 yrityksen kimppa ja kaveriksi
kehittäjätaho tavoitteena esimerkiksi yhteinen tuotantoketju tai
yhteismarkkinointi. Tuki 75 %.
OTA YHTEYTTÄ ELY-keskukseen! PAULI JA EEVA AUTTAVAT !
KAINUUN ELY-KESKUS
YRITYSTUET JA YRITYSRYHMÄTUET | Yritysasiantuntija Pauli Tervonen
pauli.tervonen@ely-keskus.fi, P. 0295 023 586
www.ruokavirasto.fi/yritykset/yritystuet
MAATALOUDEN INVESTOINTI- JA ALOITUSTUET
Neuvo2020 / Yritysasiantuntija Eeva Heikkinen
eeva.heikkinen@ely-keskus.fi, 0295 023 539
www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus

Kysy lisää edustajaltamme.
Jan-Erik Impiö, puh. 050-911 6626

Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsä.fi

Mieslahti on hyvä kasvuympäristö lapsiperheelle ja maatilayrittäjyydelle.

Apua yrityksen alkutaipaleelle ja toimivan yrityksen
suuntaamiseksi uusille urille!

OSTAMME PUUTA

UPM:n tuotantolaitoksilla on kysyntää kaikille puutavaralajeille
koko ajan. Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltamme
tuottavasta ja vastuullisesta puukaupasta.

Kuva: Anne Keronen

kotimainen perheyritys

Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi puh. 020 1984 820
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Aloitamme metsätiehankkeiden
suunnittelun syksyllä 2019
Tilaa ennakkoon niin laetetaan
mehtätiet kuntoon!

Muista myös muut metsäpalvelut ja metsäkiinteistövälitys LKV
Keväällä on hyvä aika kaataa myös pihapuut

metsatkuntoon.fi

•

040 968 3511

•

info@metsatkuntoon.fi

Millaiset puukaupat
sinä haluat tehdä?
Paikalliset metsäasiantuntijamme palvelevat
sinua kaikissa metsäasioissa.

Suomussalmi
Simo Kinnunen
p. 0400 287 301
simo.kinnunen@storaenso.com

Kuhmo, pohjoinen
Pekka Haverinen
p. 040 563 6582
pekka.haverinen@storaenso.com

Kuhmo, eteläinen
Mika Piirainen
p. 040 350 5594
mika.piirainen@storaenso.com

Sotkamo
Petteri Heikkinen
p. 040 570 3586
petteri.heikkinen@storaenso.com

Vaala
Mika Kauppi
p. 040 646 8760
mika.a.kauppi@storaenso.com

Kajaani
Erkki Moilanen
p. 0400 293 852
erkki.moilanen@storaenso.com

Hyrynsalmi, Ristijärvi
Kaisa Kemppainen
p. 040 552 9089
kaisa.kemppainen@storaenso.com

Paltamo
Heikki Alasalmi
p. 0400 162 749
heikki.alasalmi@storaenso.com

Puolanka, pohjoinen
Antti Illikainen
p. 040 145 5278
antti.illikainen@storaenso.com

Puolanka, eteläinen
Mikko Poukkanen
p. 040 144 0305
mikko.poukkanen@storaenso.com

Elämässä mukana - Stora Enso
Metsäpalvelupuhelin 020 46 1478
storaensometsa.fi
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Metsänhoitoniksit _____________________________________________

Metsän omistuslakiin Harvennushakkuut
tarvitaan muutosta
1. Päätehakkuun jälkeen pitää seurata
nopea metsän viljely, ei yhtään kesää
saa jäädä ”mahoksi”.

Perikunnat ja yhtymät ovat ilman johtajaa?
- johtajaa ei ole, valtaa eikä vastuuta,
- tilojen pirstoutuminen rehottaa
- vähemmistö päättää, mitä enemmistö tekee (päätös pitää nyt olla yksimielinen)
Tarvitaan uusi laki; Metsäosakeyhtiö ”Puistola” Oy
Metsäosakeyhtiölakia ”sorvatessa” voidaan ottaa mallia osakeyhtiölaista ja
asunto-osakeyhtiölaista

2. Seuraava työvaihe on perkaus, kun
havutaimikolla on pituutta 1 m. Täyden
lehden aikana poistetaan kaikki lehtipuut, ei harvenneta havupuun taimia.
3. Taimikon kasvaessa pituutta n. 4 m,
suoritetaan taimikon hoito harvuuteen
2000 runk./ha, mieluummin täyden
lehden aikana.
4. Nuoren metsän kasvaessa pituuteen
n. 12 m, suoritetaan ensiharvennus
tiheyteen 842 runk./ha.

- johtajavaje loppuu
- pirstoutuminen loppuu
- enemmistöpäätös vahvistuu
- kemera säilyy
- metsävähennys säilyy
- muutos yhtymästä > Oy:ksi apportina ilman vs-veroa

5. Varttunut kasvatusmetsä harvennetaan pituudessa n. 16 m tiheyteen 500

runk./ha.Tulipa komea metsä, kiitos!
6. Kainuulainen kivennäismaa kasvaa
päätehakkuukokoiseksi n. 90 v. Siinä
hakkuussa tulee rahaa liivin molempiin taskuihin.
Taimikon varhaishoidossa, heinäntorjunta ja perkaus on erittäin tärkeä
työn oikea-aikaisuus. Työvälineethän
on jokaisella ne maailman parhaat.
Minulla heinäntorjunnan työvälineitä on yli kymmenen omavalmisteita.
Perkauksen työkone on raivaussaha
ehkä papparaisilla koukkunokkainen
pitkävartinen vesuri.
Taimikon hoidossa työkone on raivaussaha, nykyisin raivaussahan terä on
halkaisijaltaan 225 mm, vaatii ammattisahan tehot.

Harvennushakkuun koeala motolle
1/2 ympyrä
säde 11 m
kerroin 52,6

Hakkuun jälkeinen runkoluku / ha
Koeala 1/2 ympyrä, säde 11 m, kerroin 5,6
17 x 52,6		
=894
16 Arin suositus 1. harven = 842 runk./ha
15		
=789
14		
=739
13 runk. x 52,6
=687 runk./ha
12		
=631
11		
=579
10		
=526
Ari suositus 2. harvennus = 500 runk,/ha
9		
=473

Ø 8-16 cm = K L 02

Perkaus
1 Havutaimien pituus 1 m
2 Täyden lehden aikana 1.6.-15.8.
3. Kaikki lehtipuut poistetaan,
ei harvenneta havupuun taimia
4 Syntyy aitokilpailu pituuskasvusta
5 Taimet kasvavat suorina

KAIKKI MINKÄ MYYMME MYÖS TUOMME!

Uusi metsäosakeyhtiölaki tuo paljon parannuksia yksityismetsätalouden, johtamisen, pirstoutumisen ja päätöksen tekoon.

TERVEISIN ARI TAISTO KORHONEN
0400 284 408
ARI.KORHONEN@KAJAANI.NET

TIERUNGON TEKEMINEN: TIEN POIKKILEIKKAUKSEN YLEISPIIRROS

Neste Oil
-voiteluaineet
A = Tien alusrakenteen tasoitusleveys
B = Ojien etäisyys
C = Ojien syvyys
D = Ojan ulkoreunat 12 m
E = Tieoikeus 16 m

Kevään
kylvöihin
Tierungon Viljan
tekeminen
ja nurmen siemenet.

Uuden sukupolven säilörehukiristekalvot

Perusparannettavan tien rungon muotoilu, pintakivien poisto, sivuojien kaivu, luiskaamiset, tasoitus ja tiivistäminent tehdään kaivukoneella. Tien
muotoilussa ja tasoituksessa voidaan
käyttää myös puskutraktoria tai tiehöylää tai järeää tielanaa.

Sivuojien
kaivu
tai perkaus
Myös
luomuna!

Sivuojat mitoitetaan tierungon kuivatustarpeen perusteella. Mikäli tien runkoa joudutaan leventämään, ojamaat
käytetään tien rungon rakentamiseen.
Muussa tapauksessa ojamaan sijoitetaan sisäluiskaan rungon vahvikkeeksi
Tien runko muotoillaan kuperak- tai maisemoidaan tien ulkoluiskaan.
si siten, että ajoradan kaltevuus on Samassa yhteydessä
Vielä erämaisemoidaan
suoralla tien osalla ja kaarresäteeltään aiemmassa
rakentamisessa tiemaikasvinsuojeluaineita
yli 100 m:n kaarteissa kaksipuolinen. semaan vaikuttavat raivausjätteet.
ENNAKKOHINTAAN!
Kaarresäteeltään alle 100 m:n kaar-EDULLISEEN
Maisemoinnissa
huomioidaan, ettei
teissa tie muotoillaan yksipuoleisesti ylitetä määriteltyä tiealueen leveyttä.
sivukaltevaksi sisäkaarteen suuntaan.
Sivukaltevuus on 5%. Sivukaltevuuden Leikkaus- ja pengerrystyöt, täytemuutos tehdään 20 m:n matkalla, 10 m maan siirto sivulta ja rumputyöt
kaaren alkupisteen molemmin puolin.
Kuten uuden tien tekemisessä.

Juta-käärinverkot ja
aumakalvot

7 Hirvivahingot vähenee, koska poistetut
lehtipuut eivät houkuttele

Ø 8-16 cm = K L 02

Taimikonhoito
Ympyräkoeala R = 4 m
Mittaa joka päivä, kiitos!

R 4 m > 10x200 = 2000 kpl/ha
1 Havutaimen pituus 4 m
koivutaimen pituus 1/2
havutaimen pituudesta.

Rinnakoskeus Ø yli 16 cm = KL 03

Kevään
huoltoihin

6 Havutaimien ylitiheys vähentää
oksaisuutta

2 Tiheys 1800 - 2000 kpl/ha
3 Taimikossa 4 m on vähän hirvituhoja
4 Työ, täyden lehden aikana 1.6.-15.8. xyz
jälkiversonta vähenee

takaa laadun.
MONIPUOLINEN
MARJATILA
KUUSELA
Tilaa
heti!

Loppuiko
Kevään kylvöihin
MARJATILA
KUUSELA
marjat,
Viljan- ja
KAIKKI MINKÄ Suovaarantie
MYYMME
MYÖS
TUOMME!
63,
88610
Vuokatti,
puh.
(08) 665 203, Tuomo 0400 380 587, Eeva 0400 280 907
tuliko jano!
nurmensiemenet
Pakasteena
Uuden sukupolven säilörehukiristekalvot
Kevään
Kuuselan
mansikkaa
huoltoihin
- mustikkaa

Kevään kylvöihin

Viljan ja nurmen siemenet.
Myös luomuna!

Kasvinsuojeluaineet
MTK:n
liite / Koti-Kajaani
Pyöröpaalija
suoraan
Koko:aumakalvot
4 x 110 pmm,sekä
4-väri

- puolukkaa
Neste Oil
- punaherukkaa
-voiteluaineet
Juta-käärin-

- mustaherukkaa
verkot ja
- vadelmaaaumakalvot
sekä
marjamehutiivistettä

Myös luomuna

Vielä erä
kasvinsuojeluaineita

varastostamme
Juta-käärinverkot

EDULLISEEN ENNAKKOHINTAAN!

VARAA ENNAKKOON
TULEVAN KESÄN
laadun.
MANSIKAT!takaa
Tilaa heti!

Marjatila Kuusela

MARJATILA KUUSELA

Eeva 0400 280 907, Tuomo 0400 380 587, Hannes 040 742 4203

Suovaarantie Suovaarantie
63, 88610 Vuokatti,
(08) 665
203, Tuomo 0400 380 587, Eeva 0400 280 907marjatila@marjatilakuusela.fi
63,puh.
88610
Vuokatti
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KAICELL
FIBERS

Saha

S

Markus Viitala

040 775 3049

uomalaisessa metsäteollisuudessa ja biotaloudessa
tapahtuu paljon. Hankkeita
on useita vireillä ja samaan
aikaan keskustelu käy kuumana puun riittävyydestä ja ilmastomuutoksesta.

0400 178 677
Salla
Rovaniemi

Juuso Karjalainen

044 413 3604

KITKAWOOD
PÖLKKY
ULEA

Vilho-Petteri Koivisto

Kuusamo
o

Taivalkoski

040 167 8961
Suomussalmi

Oulu

Aki Huttu

040 678 7064
Esa Polojärvi

040 670 9003
Jari Juntunen

040 515 9779

Jukka Heikkinen

040 653 1599
Kajaani
KAJAANIWOOD

Jaakko Heikkinen

Sotkamo

044 413 3140

Jari Nykänen

040 653 0122

Vieremä

VUODEN
KAINUULAINEN

metsäasiantuntija 2018
Meto Kainuu ry palkitsi vuoden kainuulaisen metsäasiantuntijan. Valinta kohdistui Metsänhoitoyhdistys
Kainuun toiminnanjohtajaan Heikki
Meriläiseen. Tunnustus annettiin pit-

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

kästä urasta ja kainuulaisen metsätalouden edistämisestä. Heikki valittiin
myös vuoden 2018 Suomen parhaaksi
pomoksi.

www.polkky.fi

LANTMÄNNEN
AGRO, parempaa

Sähköaidat kesäksi kuntoon!
Olli 9.07S Solar

Kuumavesipainepesuri
Nilfisk MH 4M-220/1000
•
•
•
•

Jopa 4-6 h:n päivittäiseen käyttöön
Veden määrä max: 1000 l/h
Max paine: 220 bar
15 m:n paineletku + letkukela

FA
FAX

501977211
501896662

3.290,-

Hinnat (sis. alv 24 %) ovat voimassa 31.5.2019 asti
tai niin kauan kuin varatut erät riittävät. Osa tuotteista
toimitusmyyntinä ja mahdolliset rahtikustannukset
lisätään hintoihin.

Mikko Kilpeläinen Oy

Olli 9.07B -paimen

• Ladattu energia 0,9 J,
suurin iskuenergia 0,7 J
ja suurin jännite 9800 V
• Toimii 9V ilma-alkaliparistolla tai 12V akulla
500983501 (DD/FT)

219,-

• Ladattu energia 0,9 J,
suurin iskuenergia 0,7 J
ja suurin jännite 9800 V
• Sisältää adapterin ja
maadoitusjalan
• Salamasuoja ja automaattinen virransäästötila
500983500 (DD/FT)

309,Svh. 329,-

Osta nyt Teboilin kevytpolttoöljyä
ja voita Cemon tankkaussäiliö!
Kampanja on voimassa 31.5.2019 asti.

Vaala Vaalantie 4 • Puh. 050 5147 942 / 0500 685 953
Palvelemme arkisin klo 8–17, lauantaisin klo 9–13

OCTAVIA
BUSINESSLINE

- oikeaan aikaan,
oikeassa paikassa

Hankintatoimisto

Sami Oinas

UUSI ŠKODA

maatalouskauppaa
LANTMÄNNEN AGRO ON OSA
Lantmännen-konsernia, joka on johtava toimija maatalouden, koneiden,
bioenergian ja elintarvikkeiden alalla
Pohjoismaissa.
Kaupan toimintaa johtaa kauppias paikallisena yrittäjänä. Hän tuntee
alueensa asiakkaiden erityistarpeet
ja paikalliset tuotanto-olosuhteet.
Kainuun alueella toimimme Vaalasta
käsin. Nykyinen kauppias on toiminut
vuodesta 2000 ja keskittynyt Rauta- ja
Maatalouskauppaan sekä rakennus- ja
remonttipalveluihin. Vaalassa on 950
m2 myymälä sekä n. 2000 m2 katettuja
varastotiloja sekä konekenttä mukaan
lukien reilut 10.000 m2 kahdella eri
tontilla. Kuljetukset hoidamme joko
omalla jakeluautolla tai lähialueen kuljetusyrittäjillä. Yritys työllistää sesongin
mukaan 10-15 henkilöä.

Lantmännen Agro on vastuullinen
maatalouskaupan toimija. Luottamuksen saavuttaminen ja lupausten pitäminen on meille ehdottoman tärkeää.
Testatut tuotanto-ohjelmat tuovat valmiit ratkaisut käyttöösi. Tarjoamme
tutkittuja tuotteita parhailta toimijoilta
tilan tarpeita varten koottuna. Viljelyohjelmista saat valmiit reseptit ympäristöfiksuun tuotantoon. Vähemmän
huolia, parempaa maataloutta myös
huomenna. Pidetään maaseutu yhdessä elävänä.
Hankimme suuren osan tuotteistamme suoraan ja kustannustehokkaasti valmistajilta ilman välikäsiä.
Tavoitteenamme on tarjota Suomen
vaativiin olosuhteisiin parhaiten sopivat tuotteet ja parasta maatalouskaupan kokonaispalvelua. Kannamme
vastuumme pellosta pöytään.

KAICELL FIBERS HANKETTA on edennyt pisteeseen, jossa lupahakemus on
jätetty viime vuoden marraskuussa
ja tehdasalueen sopimukset on varmistettu. Tehdasalueen kaavoitus valmistuu näillä näkymin kesän aikana.
Toivomme saavamme ympäristöluvat
päätökseen vielä tämän vuoden aikana. Haemme lupaa sekä sellutehtaalle,
että tekstiilikuitutuotannolle, mutta
luonnollisesti ensin perustuotanto
kuntoon eli sellutehdas ja sitten sen
jatkojalosteet.
KAICELL FIBERS PERUSTUU lähikuitukonseptiin, jossa puunhankinta alueena on pääasiassa Kainuu ja osittain
Pohjois-Pohjanmaa. Eli juuri niiltä alueilta, jossa myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan on suurin potentiaali hakkuiden lisäämiseen. Meidän
etu on se, että olemme keskellä metsiä
ja puuta ei tarvitse kuljettaa pitkälle.
Luken mukaan kuluvan kymmenvuotisjakson aikana hakkuita voidaan lisätä 4,4 miljoonaa kuutiota vuodessa ja
2025 – 2043 peräti 5,9 miljoonaa kuutiota vuodessa. KaiCell Fibersin tarve
on 3,5 miljoonaa mottia vuosittain.
Luotamme siihen, että puu hakeutuu
yleensä lähimpään käyttöpisteeseen.
VAIKKAKIN KILPAILUA ON, metsien kasvu Suomessa vain kiihtyy. Mikä
tahansa hanke toteutuukaan ensimmäisenä, on se täydessä iskussa vasta
neljän vuoden päästä. Metsien kasvu on kiihtynyt noin miljoona mottia
vuosittain, joten yhden laitoksen tarve
kuittaantuu aika lailla kiihtyvällä kasvulla. Toki kilpailua on ja välttämättä
kaikki eivät koskaan toteudu. KaiCell
Fibers on vahvoilla.
VALTAKUNNAN TASOLLA puun
käyttö on ollut ennätyskorkealla, ei
kuitenkaan kaikkien aikojen ennätys
76 Miljoonaan kuutiota, joka tapahtui
vuonna 2006. Tuolloin metsien kasvu
oli selkeästi alle 100 miljoonaa kuutiota, nyt lähes 110 miljoonaa kuutiota.
Olemme joka tapauksessa näillä luvuilla Ruotsia jäljessä, jossa metsien
vuotuisesta käytöstä on jo pitkään käytetty lähes 80%.

rakennusaikaisista vaikutuksista, jotka ovat vastaavasti n. 1400 miljoonaa
euroa Suomi-tasolla ja Kainuussa 310
miljoonaa euroa. Työpaikkoja tehtaan
toiminta tuo välillisine vaikutuksineen
Suomeen lähes 2000 henkilötyövuotta ja yksistään Kainuuseen lähes 1200
henkilötyövuotta.
Uusiutuva raaka-aine
korvaamaan fossiilista
MITÄ TAHANSA PUUSTA tehdäänkin sellun kautta se aina korvaa eiuusiutuvia, fossiilista alkuperää olevia tuotteita. On se sitten pakkauksia,
paperi-, hygieniatuotteita, tekstiilejä,
biomuovien komponentteja jne. jne.
Sellutehdas on alustana mahdollista
kaikkea näitä. ilmastomuutoksen hillitsemisisen keskeisessä roolissa on se,
mitä raaka-ainetta eri hyödykkeinen
valmistukseen käytetään.
PIENIN HAITTA hiilestä on, kun se
pysyy maakuoren sisässä. Puissa oleva
hiili on osa luonnollista kiertoa. Välillä
se on kiinni puissa, sitten tuotteissa,
siitä hajoten terminaalivaiheessa ilmekehään, josta kasvava puusto sen
taas imee puurunkoihin. Kaikki tämä
osana luonnollista kiertoa lisäämättä
ilmakehän hiilidioksidimäärää. Aina,
kun käytetään öljystä, kaasusta, hiilestä tai mistä tahansa maakuoren
raaka-aineesta tehtyä hyödykettä se
terminaalivaiheessa vapautuu ilmakehään lisäten hiilidioksidin määrää
ja siten kasvihuoneilmiötä.
TÄTÄ KIRJOITTAESSA Suomen hallitusneuvottelut ovat käynnissä. Toivon mukaan, tuleva hallitus puntaroi
tarkkaan, miten edesauttaa Suomeen
tulevia metsätalouden hankkeita. KaiCell Fibers on monella tapaa tärkeä ja
elinkelpoinen hanke – tuo hyvinvointia
Kainuuseen ja koko Suomeen. KaiCell
Fibers jalostaa vastuullisesti vajaakäyttöisiä kuitupuuvarantoja globaaleille
kasvaville markkinoille ja samalla pitää
huolen, että metsät kasvavat entistäkin
paremmin sitoen hiiltä.

Mittavat aluetaloushyödyt
KAICELL FIBERSILLA ON VALTAVAT
positiiviset taloudelliset vaikutukset.
Keväällä julkistettiin Pöyryn koostama
aluetaloudelliset. Sen mukaan kokonaisvaikutukset ovat valtakunnan tasolla lähes miljardin euron luokkaa ja
yksistään Kainuuseen 720 miljoonaa
euroa ja joka vuosi! Puhumattakaan

JUKKA KANTOLA
TOIMITUSJOHTAJA
KAICELL FIBERS OY

NYT ENTISTÄKIN
RUNSAAMMIN VARUSTELTU
Uudessa BusinessLine-mallistossa vakiona lisää lämpöä, turvaa, mukavuutta ja
näyttävyyttä.* Octavia on enemmän – ja BusinessLine-mallina vielä enemmän.
Tervetuloa lähimmälle ŠKODA-jälleenmyyjälle.
ŠKODA OCTAVIA BUSINESSLINE -mallisto alk. 23 474,83 €, CO2-päästöllä 125 g/km ja yhdistetyllä EU-kulutuksella 5,5 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA BUSINESSLINE
COMBI -mallisto alk. 24 621,86 €, CO2-päästöllä 132 g/km ja yhdistetyllä EU-kulutuksella 5,8 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA BUSINESSLINE -malliston CO2-päästöt
125–170 g/km
ja yhdistetty
EU-kulutus 4,8–8,3
l/100alk.
km. 23
*Katso
BusinessLine-paketin
saatavuus
ja mallikohtainen
sisältö
skoda.fi. Hinnat sisältävät toimituskulut
ŠKODA
OCTAVIA
BUSINESSLINE
-mallisto
474,83
€, CO2-päästöllä
125 g/km
ja yhdistetyllä
EU-kulutuksella
600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Katso tarkat hintatiedot malleittain osoitteesta skoda.fi/hinnastot. Kysy myös ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA5,5
l/100 km. ŠKODA
OCTAVIA
BUSINESSLINE COMBI -mallisto alk. 24 621,86 €, CO2-päästöllä 132 g/km ja yhdistetyllä
jälleenmyyjältäsi
tai lue lisää:
skoda.fi/huolenpitosopimus.

SKODA.FI
EU-kulutuksella 5,8 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA BUSINESSLINE -malliston CO2-päästöt 125–170 g/km ja yhdistetty
EU-kulutus 4,8–8,3 l/100 km. *Katso BusinessLine-paketin saatavuus ja mallikohtainen
sisältö
skoda.fi. Hinnat sisältävät
PUH. 020 762
4519
toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Katso tarkat hintatiedot
malleittain osoitteesta
skoda.fi/hinnastot.
Palvelemme
ma-pe 8.30–17,
la 10.00-13
Tikkapurontie 2, 87250
Kajaani
Kysy myös ŠKODA Huolenpitosopimuksesta
ŠKODA-jälleenmyyjältäsi
taiwww.porho.fi
lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.

PÖRHÖN AUTOLIIKE OY

skoda.fi

Uusi Vito Worker.
Työtä pelkäämätön.

Tikkapurontie 2
87250 Kajaani

Etuvetoinen
Vito Worker 111CDI
alk. 35 896 €

Etusi jopa

4 600 €

Ma.- Pe. 8:30-17:00, La 10:00 - 13:00
p. 020 762 4519
www.porho.fi

Sellaista työtä ei olekaan, johon etuvetoinen
Vito Worker ei sovellu. Aja se työmaalle, käytä
jakeluliikenteessä, hoida asioinnit tukussa – Vito
Worker ja kolme koripituutta varmistavat sopivuuden
sinun käyttöösi. Ja koska se on MercedesBenz, työn katkeamattomuutta varmistavat mm.
ympärivuorokautinen huoltoautopäivystys sekä
Huolenpitosopimus, jonka avulla pidät autosi
huippukunnossa ilman yllättäviä huoltokuluja.
Lue lisää mercedes-benz.fi/vitoworker

Mercedes-Benz Vito 111CDI, 05/32K normaali A1 Worker kokonaishinta
alk. 35 895,64 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €),
CO2-päästöt 164 g/km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kk-maksulla
alk. 22,46 €/kk. Ajotietokoneen kieli: englanti. Kuvan auto lisävarustein.

AUTOMYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT
VAURIOKORJAAMO

0400 115 111
0400 115 113
0400 115 112
0400 947 917

SYVÄOJANKATU 5, KAJAANI
Automyynti: ma-pe 9-17, la 10-14
Huolto: ma-pe 7.30-17
ks. lisää: HARTIKAINEN.COM
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Katariina ja Veli-Matti Kalliokoski keskellä komean kaurakasvuston.

GLUTEENITTOMAN

luomukauran tuotanto on
tarkkaa työtä

A

grologi AMK Katariina
Kalliokoski viljelee puolisonsa Veli-Matin kanssa
luomukasvitilaa Kajaanin
Vuolijoella. Viime keväänä tilalla kylvettiin kauraa, jonka kasvustoa hoidettiin aivan erityisellä tavalla. Kalliokosket pääsivät Kinnusen
Myllyn puhdaskaurasopimusviljelijöiksi. Kaura-alat käveltiin läpi kahdesta
kolmeen kertaa kesän aikana, jolloin
käsin kitkettiin pois muut viljalajikkeet.
Lämpimän kesän muistaen, homma
oli varsin hikistä puuhaa – Katariina
naurahtaa. Kaiken tämän tavoittee-

na oli varmistaa sadon puhtaus, jotta
luontaisesti gluteeniton kaura olisi syksyllä puitaessa laatu – ja myllykriteerit
täyttävää. Sato kuivattiin tilan omassa
kuivurissa sekä varastoitiin omassa varastossa, jossa ei käsitellä muita viljoja. Lisäksi tilan koko tuotantoketjulla
puimureineen ja muine koneineen käsitellään vain gluteenittomia kasveja.
Tänä keväänä Katariina ja Veli-Matti
elivät jännittäviä aikoja, sillä tilalta lähti
ensimmäinen kaurakuorma Kinnusen
Myllylle Utajärvelle. Laatu tarkistetaan
useasta kohden kuormaa jyvä jyvältä
laskien. Kalliokoskien työ palkittiin, sillä

Luomu turvaa
tulevaisuuden.

kuormasta ei löytynyt yhtäkään vierasta jyvää. Gluteenittomia rouheita,
suurimoita, hiutaleita ja litisteitä jalostetaan Kinnusen Myllyn uudessa
puhdaskaura myllyssä tästä keväästä
lähtien. Työ on pilkun tarkkaa ketjun
eri vaiheissa, jotta kuluttaja saisi turvallista, laadukasta ja puhdasta ruokaa.
On hienoa olla osa tätä ketjua – tuumaavat Kalliokosket. Kinnusen Mylly
on brändännyt puhdaskauratuotteet
65oats-brändin alle, jolla he markkinoivat tuotteita ympäri maailmaa.
JUTTU MINNA TANNER
VALOKUVAT KATARIINA KALLIOKOSKI

Kesätyöntekijät kävelemässä ja kitkemässä kaura-aloja.

Liity jäseneksi!

www.luomuliitto.fi/jarjesto/liity-jaseneksi/

www.kinnusenmylly.fi
www.65oats.fi
www.kinnusenmylly.fi
www.65oats.fi

