
Luonnonvara-alan, niin kuin kaikkien mui-
den toimialojen ja koko maailman menoa 
on viime kuukausina keskusteluttanut vain 
yksi asia: koronavirus. 

Varsinkin maatalous on viime vuosina 
ollut altavastaajana globaalien megatrendien 
muokkaamassa yhteiskunnassa kaupungis-
tumisen ja luonnosta vieraantumisen myötä. 

Mutta ei ole enää. 

kotimaisen alkutuotannon ja lähellä tuotettujen elin-
tarvikkeiden arvostus koki ansaitsemansa arvonnousun koro-
nan myötä. Elintarvikkeiden korkea omavaraisuusaste ja huol-
tovarmuus ovat Suomessa hyvällä tasolla, eikä tämän kriisin 
jälkeen tarvitse perustella suomalaisen maatalouden asemaa. 

eikä tässä Vielä kaikki: luonnonvara-alojen tarve kau-
sityövoimalle on tervetullut lisä massalomautusten keskelle. 
Kausityöntekijöistä tulee todennäköisesti olemaan jopa pula, 

mutta ratkaisuja tähän haetaan jo kuumeisesti. Vasta jälkikä-
teen näemme, kuinka tässä onnistuttiin. Suomi on pitkä maa ja 
toukotyöt jaksottuvat onneksi eri ajankohtiin eri puolilla maata. 

keVään yhteishaku ammattikorkeakouluihin päättyy tä-
nään tätä kirjoittaessani. Toivottavasti myös luonnonvara-alan 
koulutuksen vetovoima saa koronan herättelemänä boostia 
hakijamääriin. 

maaseudulla on tilaa olla ja elää. Luonnonvara-alan 
toimijoille on aina ollut selvää, mistä puhdas ruoka – ja viime 
aikoina ajoittain hamstrauksen kohteena ollut wc-paperi – 
tulevat. Luonnonvara-ala on tulevaisuuden ala. On aina ollut 
ja tulee aina olemaan. 

anne laitinen
agrologien liitto ry:n 

toiminnanjohtaja ja luVa 
– Luonnonvarat ry:n sihteeri

TIEDOTUSLEHTI 22.5.2020

                        LUVA, LUONNONVARAT RY PUUTA      HEINÄÄ

Kuva: Jani Akkanen

Stefan Borgman

tuleVaisuuden ala 
- nyt ja aina



2 Perjantai 22.5.2020

Pääkirjoitus _________________________________________________________________

Elämme poikkeusoloissa 
korona tilanteen vuok-
si. Metsä- ja maatalou-
teen tilanne ei toistai-
seksi ole vaikuttanut. 

Puuta ostetaan ja savotat ovat 
pyörineet rospuuttoseisokkeja 
lukuun ottamatta edellisten vuo-
sien mukaisesti. 

Maataloudessa on pieniä tili-
tyshinnan vaihteluita kuluttajien 
muuttuneen ostokäyttäytymisen 
myötä ja raaka-aineissa osa hin-
noista on noussut, osa laskenut. 
Tuleva kesä on haasteellinen eten-
kin marja-alan yrityksille, joissa 
on aikaisemmin käytetty ulko-
maalaista työvoimaa. Kuitenkin 
odottavalla kannalla ollaan - pääs-
täänkö maailmantaloudessa mil-
loin normaalitilanteeseen, koska 

pandemian pitkittyessä sillä tulee 
olemaan vaikutuksia mm. koti-
maisten marjojen saatavuuteen, 
rakentamiseen ja sahatavaran ky-
syntään maailmalla. 

Kainuun MetsäohjelMan mu-
kaan Kainuun metsävarat ja hakkuu-
mahdollisuudet ovat kasvaneet +5% 
kuuden vuoden aikana. Hakkuut ovat 
60% kasvusta eli lisäyspotentiaalia löy-
tyy. Lisäys edellyttää ensiharvennus-
ten 2,3 kertaistamista ja taimikonhoi-
tomäärien tuplaamista nykyisestään. 
Lisäksi tarvitaan ensiharvennuspuulle 
kysyntää ja metsänhoito- ja puun-
korjuutöihin 400 uutta metsäam-
mattilaista. Tehdasinvestointeja on 
suunnitteilla ja siten metsätalouden 
tulevaisuus tulee olemaan tärkeä toi-
miala myös meille kainuulaisille pit-
källe tulevaisuuteen. 

Kainuun Maatalousväestöl-
lä riittää uskoa tulevaisuuteen, sillä 
tiloilla on tehty paljon investointeja 
ja uusia navetoitakin rakennettu. Tila-
määrän vähentyessä satsaukset eläin-
ten ja työntekijöiden hyvinvointiin 
ovat nostaneet esimerkiksi Kainuun 
maidontuotannon Suomen parhaim-
mistoon, niin tuotannon määrän, kuin 
laadunkin osalta. Ostamalla kotimai-
sia, Kainuussa tuotettuja elintarvik-
keita, voimme edelleen edesauttaa 
tätä positiivista muutosta.  

Metsäteollisuus ja KotiMai-
nen ruuantuotanto tulevat jatkos-
sakin olemaan kivijalka, joka nostaa 
Suomen talouden nousuun.

tuoMo MiKKonen, 
Meto-Kainuu ry

Maarit Hietanen, 
Kainuun agrologit ry

suoMi nousuun - puuta ja 
heinää tarvitaan jatkossakin

Tavoite hiilineutraalista 
Suomesta vaatii toimia 
kaikilla aloilla. Maa- ja 
metsätalousministeriön 
(MMM) johdolla valmis-

tellaankin parhaillaan laajaa toimen-
pidekokonaisuutta, jonka tavoitteena 
on vähentää maa- ja metsätalouden 
ja muun maankäyttösektorin kasvi-
huonekaasupäästöjä ja ylläpitää ja 
vahvistaa metsien ja peltojen hiili-
nieluja ja -varastoja.

Maankäytön ilmastoratkaisut -toi-
mien kautta rahoitetaan hankkeita, 
joilla tuetaan yksityisen sektorin val-
miutta siirtyä ilmastokestäviin toi-
mintatapoihin. Hankkeissa hyödyn-
netään tehokkaasti tutkimustietoa, 
ja niissä myös tuotetaan uutta tietoa 
maankäytön ilmastotoimien vaiku-
tuksista. 

tuhkalannoituksella lisätään 
metsien kasvua

Hiilensidontaa voidaan lisätä tuntu-
vasti metsien kasvua vahvistamalla. 
Siksi tuhkalannoitusta tuetaan entis-
tä laajemmin Kemera-rahoituksella. 
Tuhkalannoitus sopii erityisesti tur-
vemaille, ja lannoituksen kasvua li-
säävä vaikutus voi näkyä suometsis-
sä useiden vuosikymmenten ajan. 

Muita metsiin liittyviä ilmastotoimia 
ovat muun muassa toimet metsien 
säilyttämiseksi metsätalouskäytössä, 
metsänhoitomenetelmien kehittämi-
nen sekä metsäpinta-alan lisääminen. 
Viimeksi mainittuun liittyen selvite-
tään parhaillaan edellytyksiä metsittä-
mistuelle, joka koskisi maatalouskäy-
tön ulkopuolelle jääneitä peltolohkoja 
ja entisiä turvetuotantoalueita.

Maataloudessa kehitetään 
viljelytapoja ja -tekniikoita

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan 
(CAP) avulla on jo pitkään rahoitet-
tu maatalouden ilmastotoimia, ja il-
mastopainotus CAP:ssa tulee uudella 
ohjelmakaudella vain kasvamaan. 
MMM:n hankkeessa tutkitaan, ko-
keillaan ja pilotoidaan erilaisia maa-
talouteen liittyviä ilmastotoimia ja 
tuetaan näin CAP:n tavoitteisiin 
pääsemistä. 

Keinovalikoima on monipuolinen: 
monivuotiset ympäristönurmet ja 
säätösalaojitus, hiilensidonta ja -va-
rastointi kivennäismailla sekä kos-
teikkoviljely ja kosteikkotuotteiden 
markkinoiden kehittäminen.

Maankäytön ilmastoratkaisuilla 
toteutetaan myös useiden muiden 

strategioiden, ohjelmien ja hank-
keiden tavoitteita. Näistä keskeisiä 
ovat muun muassa ilmasto- ja ener-
giastrategia, ilmastoruokaohjelma, 
ravinnekierron toimenpidekokonai-
suus ja Kansallinen metsästrategia. 

Marja KoKKonen
osastopäälliKKö

Maa- ja Metsätalous-
Ministeriö

MaanKäyttöseKtori mukana ilmastotalkoissa 

Jukka Kiviluoto
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METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
www.metsasaatio.fi

Metsänomistaja! Sijoita pieni osa  
puukaupastasi tulevaisuuteen.  
Suomen Metsäsäätiön kohteista  
löytyy jokaiselle metsänomistajalle 
kiinnostavia tulevaisuushankkeita, 
joihin kannattaa satsata pari  
promillea puukauppasi tuloista.

•	Kalliomurskeet	rakentamiseen
•	Teiden	sorastukset
•	Kaivinkonetyöt

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

Keskusteleva keskusjärjestö

Koronavirus on Mullistanut 
monin tavoin päivittäisen elämämme. 
Ikävimmin se on kohdellut heitä, jotka 
ovat sairastuneet ja jotka ovat viruk-
sen takia nyt lomautettuja tai sitten 
jääneet kokonaan työttömiksi. Moni 
kesätyöstä iloinnut on myös joutunut 
pettymään.

viiMe vuodet on KyllästyMi-
seen asti puhuttu työelämän muu-
toksesta ja työn murroksesta. Se on 
seurausta automatisaation, robotisaa-
tion, digitalisaation ja tekoälyn hyö-
dyntämisestä. Käynnissä on ennen-
näkemätön työtehtäviin ja -tapoihin 
liittyvä uudistuminen.

otan vain yHden esiMerKin, etä-
työn. Siitä on puhuttu vuosia, mutta 
hitaasti on edetty. Olemme olleet mes-
tareita keksimään verukkeita etätyön 
torjumiseksi. Pomot ovat pelänneet 
työntekijöiden laiskottelevan, kun eivät 
ole valvonnan alla. Työntekijät pohtivat 
eriarvoisuutta, kun kaikkeen etätyö ei 
istu. Terveyden edistäjät ovat olleet 
huolissaan pitkiksi venyvistä päivistä 

ja ergonomiasta. Joku suree työyhtei-
sön häviämistä.
Koronaviruksen aiheuttama etätyö-
buumi muovasi kertaheitolla uhat 
mahdollisuuksiksi. Etätyö on osoit-
tautunut tehokkaaksi työn tekemi-
sen muodoksi ja sitä on sovellettu 
sellaisiinkin töihin, joihin sen ei ole 
uskottu tähän päivään mennessä is-
tuvan. Tästä hyvä esimerkki on etänä 
tapahtuva opetustyö.

Kun josKus oleMMe päässeet 
koronapirulaisesta eroon, työelämäs-
sä on alkanut uusi aika. En usko, että 
olisi paluuta täysin siihen pisteeseen, 
mistä tähän kriisin hallintaan lähdet-
tiin. Esimerkiksi työmatkoja tullaan 
varmasti arvioimaan uudelleen, kun 
on huomattu, että asiat sujuvat ilman 
kallista lentelyä, hotelliasumista tai bis-
nesillallisia.
Koneiden välityksellä tapahtuvat koh-
taamiset eivät millään elämän alueella 
ole sama kuin istuminen yhteisessä 
pöydässä. Molempia tarvitaan. Mut-
ta uskon silti, että moni tekeminen 
järkevöityy. 

työeläMässä on sen KoKo histo-
rian ajan ollut pieniä ja suuria vallan-
kumouksia, kuten kehruu-Jennyt, höy-
rylaivat ja tietokoneet. Nyt historiaa 
kirjoitetaan etätyössä. Se on tuottava, 
tuloksellinen ja mikä tärkeintä – täysin 
veretön vallankumous.

antti palola
sttK:n puheenjohtaja

toteuttiKo virus 
työelämän vallankumouksen?

Liisa Valonen

   

Syksyn 2020 tapahtumia 
• Metsätilan arvoseminaari 
• Mahlan tuotteistaminen,  
    opintomatka Suonenjoelle 
• Kulotuskohteisiin tutustuminen,  
    opintomatka Suomussalmelle  
• Ympäristötukiasioiden koulutukset  
     sekä toimijoille että metsänomistajille 
• Jatkuvakasvatus ja poimintahakkuut -koulutukset 
    sekä toimijoille että metsänomistajille  
• Metsän uudistaminen ja siemenviljelys -koulutus  
• Naisten taimikonhoitokoulutus,  
    Kemera-tuet ja raivaussahan käyttö  
• Metsätilan sukupolvenvaihdos -koulutus 

Kainuun metsätilat kuntoon -hankkeen 

Tapahtumien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.
Lisätietoja: Sanna Lehto puh. 044 7104 317 tai  
                           Tea Heikkinen puh. 050 356 4956

UPM OSTAA 
AKTIIVISESTI PUUTA
Olisiko puukauppa sinulle ajankohtainen?  
Olemme erityisesti kiinnostuneita harvennuskohteista.
Voit hoitaa metsäasioitasi helposti myös etänä UPM Metsä -verkkopalvelussa. 
Rekisteröidy ja kirjaudu palveluun osoitteessa: www.upmmetsa.fi/verkkopalvelu.

Kysy lisää puukaupasta metsäasiakasvastaavaltasi!

Outi Kivioja-Lääperi 
p. 040 500 1878 
outi.kivioja-laaperi@upm.com

Kajaani, Sotkamo pl. Tipasojan seutu, 
Paltamo Mieslahden seutu

Hannu Klemetti 
p. 040 199 5968 
hannu.klemetti@upm.com

Ristijärvi, Puolanka,  
Paltamo pl. Mieslahden seutu

Ari Huotari 
p. 040 673 5288 
ari.j.huotari@upm.com

Kuhmo, Sotkamo  
Tipasojan seutu

Miika Mannermaa 
p. 040 623 3666 
miika.mannermaa@upm.com

Suomussalmi, Hyrynsalmi, Taivalkoski 
eteläosa, Kuusamo eteläosa

UPM Metsä lupaa hyvää
www.upmmetsa.fi 
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Luonnonhoidollisella kulotuk-
sella voidaan parantaa met-
sän kasvuedellytyksiä. Nor-
maaliin metsän kiertoon kuu-
luvat ajoittaiset metsäpalot. 

Nykyisin metsäpalot ovat harvinais-
tuneet kattavien metsätieverkosto-
jen ansiosta, kun sammutuskalustolla 
päästään lähelle palokohteita. Luon-
nonhoidollisella kulotuksella voidaan 
saattaa metsä sen luonnolliseen ”nol-
latilaan”. Puutuhka toimii erinomai-
sena lannoitteena uudelle metsälle 
ja pystyyn poltetut säästöpuut tarjo-
avat elinympäristöjä paloympäristössä 
viihtyville lajeille. Metsänomistajan on 
mahdollista saada tukea metsien moni-
muotoisuutta edistävään kulotukseen 
Suomen metsäkeskukselta. Kainuun 
metsätilat kuntoon -hanke toteuttaa 
kulotuskoulutuksen ensi syksynä. Kou-
lutuksessa käydään tutustumassa tänä 
kesänä kulotettaviin kohteisiin sekä 
kohteisiin, joille on jo muodostunut 
taimikko kulotuksen jälkeen. 

Kevät on mahlan valutuksen aikaa 

Mahlan valutuksen paras aika on jo 
takana päin. Koivunmahla alkaa vir-
rata lumien sulaessa huhti-toukokuun 
taitteessa. Kainuun metsätilat kuntoon 
-hanke on tuottanut keväällä 2020 vi-
deon mahlan valutuksesta ja valutus-
linjaston rakentamisesta. Syksyllä hank-
keen mahlateema jatkuu Suonenjoelle 
suuntautuvalla opintomatkalla, jonka 
tarkoituksena on tutustua mahlan kä-
sittelyyn ja tuotteistamiseen tuotanto-
laitoksen tiloissa. Yhdessä opintomatka 
ja mahlavideot antavat metsänomis-
tajille ja luonnontuoteyrittäjyydestä 
kiinnostuneille valmiuksia käynnistää 
omaa mahlaliiketoimintaa. 

Tea HeiKKinen
projeKTineuvoja

Suomen meTSäKeSKuS 

maidonTuoTanTo
ei ole pahis, vaan osa 
ilmastonmuutoksen ratkaisua

luonnon-
HoiToa
ja luonnontuotteita 
Kainuussa

Nurmeen perustuvat mai-
totuotteet ovat luonnol-
linen, kestävä osa suo-
malaista ruuantuotan-
toa ja huoltovarmuutta. 

Vuoden 2019 lopussa Kainuun alueel-
la oli 164 Osuuskunta Maitosuomen 
maito-tilayritystä. Vuonna 2019 tilat 
tuottivat n. 62 miljoonaa litraa mai-
toa, keskimäärin 340 000 lit-raa/tila.

maidonTuoTanToa, maiTo-
TuoTTeiTa ja yleensäkin nautakar-
jataloutta pidetään monissa yleisissä 
kes-kusteluissa ilmastonmuutoksen 
pahiksena. Tämä tulkinta on väärä. 
Maidontuotanto ja yleisemmin maata-
lous tulee nähdä osana ilmastonmuu-
toksen ratkaisua. Ilmaston kannalta 
on järkevää tuottaa maitoa nurmesta 
Suomessa sen sijaan, että toisimme 
tänne soijalla ja maissilla ruokittujen 
lehmien maidosta tehtyä ruokaa. 

Nautakarjatalouden ilmastokuor-
mituksen vähentämiseksi tehtävillä 
konkreettisilla ja todellisilla toimen-
piteillä osoitamme vastuullisuuttamme 
ja lunastamme olemassaolollemme 
oikeutuksen kuluttajien silmissä. Mo-
net ilmaston hyväksi tehdyt tilatason 
toimenpiteet ovat järkeviä myös tuot-
tavuuden ja talouden näkökannalta. 

Resurssien tehokas hyväksikäyttö 

vähentää tuotannon ilmasto- ja ym-
päristövaikutuksia. Eläinjalos-tuksen 
ansiosta tuotettua maitolitraa kohti 
syntyvä metaanimäärä on viimeisten 
50 vuoden aikana pystytty puolitta-
maan. Lehmien ruokinnan kehittymi-
nen mahdollistaa sekä korkean tuo-
toksen että ravinteiden paremman 
hyväksikäytön rehusta.

valion KoHTi HiilineuTraalia 
maitoa -ohjelmassa hankitaan tietoa 
ja kehitetään toimenpiteitä kiven-näis-
maiden hiilensidonnan parantamiseen, 
eloperäisten maiden hiilipäästöjen vä-
hentämiseen sekä maatalouden sivu-
virtojen hyväksikäyttöön fossiilisten 
energialähteiden korvaajina.

ProLanta-hankkeessa luodaan lan-
taekosysteemiä eli verkostoa etsimään 
yhdessä paikallisia ja kes-kitettyjä rat-
kaisuja lannan käsittelyyn. Valion pa-
tentoiman käsittelyprosessin avulla 
lannan typpi ja fosfori voidaan erot-
taa lannoitejakeiksi. Samalla saadaan 
biokaasua energianlähteeksi ja puh-
dasta vettä. 

Voimalehmä-kokonaisuudessa pa-
neudutaan eläinten hyvinvointiin ja 
mm. ruokintainnovaatioiden avulla 
maidontuotannon tehostamiseen. 
Teknologisilla ratkaisuilla saadaan ai-
kaan nollaenergia-navetoita.

Biodiversiteettiprojektissa maito-
tilayrittäjiä kannustetaan tekemään 
luonnon monimuotoisuutta lisääviä 
toimia.  

Valmakauppojen valikoimissa olevat 
Valio CARBO® nurmi- ja täydennyskyl-
vösiemenseokset sopi-vat pohjoisiin 
oloihin. Seoksiin on valittu kasvilaje-
ja, joilla jokaisella on oma tehtävänsä 
nurmituo-tannon tehokkuudessa ja 
hiilensidonnassa. 

BalTic Sea acTion Groupin 
(BSAG) ja Valion yhdessä räätälöimän 
hiiliviljelijäkoulutuksen on käynyt jo 
240 valiolaista maitotilayrittäjää. Tilat 
oppivat uusia tapoja sitoa hiiltä maape-
rään ja pääsevät jaka-maan jo käytössä 
olevia hyviä viljelykäytäntöjä. Monet 
keinoista ovat yksinkertaisia eivätkä 
tuo lisäkustannuksia. 

Erityisesti turvepeltojen nurmentuo-
tantoon paneutuva koulutus järjeste-
tään Kajaanissa marras-kuun alussa.

Maitotiloille kehitetyn, sertifioi-
dun ympäristölaskurin avulla tilojen 
on helppo seurata hiilijalanjäljen ke-
hittymistä. Tavoitteena on, että pääs-
töt tiloilla pienenevät 30 % viidessä 
vuodessa.

ilpo luKKarinen
ToimiTuSjoHTaja

oSuuSKunTa maiToSuomi

mahlan valutusta keväällä 2019.

meTSäTeSTamenTTi 
tai muu lahjoitus 
metsäalan hyväksi

Mikä metsäalalla on 
sinulle tärkeää? Ha-
luatko esimerkiksi, 
että metsäalan 
arvostusta noste-

taan? Haluatko, että nuorille kerrot-
taisiin enemmän metsätaloudesta ja 
metsäteollisuudesta? Pitäisikö metsä-
alasta ja sen merkityksestä Suomelle ja 
kansantaloudelle tietää yleisesti enem-
män? Vai tulisiko koulutusta kehittä-
mällä metsäammattilaisten osaamista 
parantaa ja laajentaa, mikä näkyisi tule-
vien ammattilaisten asiakaspalvelussa 
ja työn jäljessä?

Metsämiesten Säätiö on käynnis-
tänyt lahjoitusten keruun metsäalan 
hyväksi. Lahjoitukset tulevat tarpee-
seen, sillä vuosittain noin puolet Sääti-
ön saamista hyvistä ja kannatettavista 
apurahahakemuksista jää rahoittamat-
ta. Säätiön sijoitusomaisuuden keski-
määräinen 6 % vuotuinen tuotto ei 
tuo riittävästi jaettavaa eikä tuoton 
kasvattaminen riskiä lisäämällä ole 
perusteltua. 

Säätiö toivoo, että kaikki metsäalan 
arvoketjussa mukana olevat tahot met-
sänomistajista lähtien olisivat yhteises-
sä ponnistuksessa mukana sanansaat-
tajina, asian esittäjinä ja lahjoittajina.  

lyhentämättömänä kohteeseen

Jokainen lahjoitettu euro ja lahjoitus-
metsien tuotto käytetään lyhentämät-
tömänä lahjoittajan toivomaan tarkoi-
tukseen metsäalalla. Eri lahjoitustapoja 
on useita, mm. metsätestamentti, ker-
talahjoitus, muistokeräys, merkkipäi-
väkeräys, joululahja ja sulautuminen.

Kaikki lahjoitukset lisätään Säätiön 
taseeseen, josta ne puretaan lyhentä-
mättöminä ensimmäisessä mahdol-
lisessa apurahanjaossa, jossa tulee 
lahjoittajan toivetta vastaava apura-
hakohde. Lahjoittajalle informoidaan, 
mihin yksilöityyn kohteeseen lahjoi-
tus on käytetty lahjoittajan toiveen 
mukaisesti.

Metsämiesten Säätiö on 1948 pe-
rustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka 
tehtävänä on metsäalan kehittäminen 
sekä alalla toimivien ihmisten hyvin-
voinnin edistäminen.

Lisätietoja www.mmsaatio.fi

ilari pirTTilä
ToimiTuSjoHTaja

meTSämieSTen SääTiö

Meto-Kainuu ry 
valinnut vuoden 
metsäasiantuntijaksi 
Erkki Moilasen

Erkki valmistui metsätekni-
koksi Tuomarniemen met-
säopistosta v. 1979. Ammat-
tiura alkoi Lapinlahden met-
sänhoitoyhdistyksen palve-

luksessa neuvojana ja siinä kului 19 
vuotta kunnes  hänet vuonna 1998 
kutsuttiin Stora Ensolle ostomieheksi.

Synnyinseudut alkoivat vetämään 
puoleensa Erkkiä ja puolisoaan Rai-
jaa, kun Savossa kasvaneet neljä poi-
kaa sijoittuivat työelämään eri puolil-
le Suomea ja Kajaanin Koutaniemelle 
valmistui kesämökki v. 2006.  Stora 
Enso alkoi samaan aikaan vahvista-
maan puunhankintaansa Kainuusta 
ja Erkki pyysi siirtoa ja saikin paikan 
ostomieheksi Sotkamoon. 

Eläkkeelle Erkki jäi 64 vuotiaa-
na vuonna 2019. Kaikkiaan erilaisia 
palkkatöitä on kertynyt yli 42 vuotta. 
Työuran päättyessä Erkki perusti toi-
minimen ja on tehnyt taimikonhoitoa, 
korjuulaadun mittauksia, arviointeja ja 
erilaisia asiantuntijatehtäviä.

Motto: "Puuhastelemalla pitkään 
pirteänä."

Meto-Kainuu ry:n perusteluina va-
lintaan Erkki tunnetaan metsäasian-
tuntijana joka ei pidä melua itsestään, 
nauttii kollegojen ja paikkakunnan ar-
vostusta ja on pidetty metsänomista-
jien keskuudessa. Hän on mielenkiin-

toinen pohdiskelija ja tulevaisuuden 
rakentaja.

"Muistan elävästi paluumuuton jäl-
keen ensimmäisen työreissun Sot-
kamoon. Kun ylitin leihuvaaran ja 
näin sinertävät vaaramaisemat, tun-
sin voimakkaasti sitoutuneeni näihin 
maisemiin, joissa olin Kajaanin ja Sot-
kamon alueella elänyt lapsuuteni ja 
nuoruuteni."
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Lahjoita metsäomaisuutesi osaaviin käsiin, metsäalan hyväksi.
Näet työsi ja huolenpitosi metsässä jatkuvan.
 
Kuuntelemme herkällä korvalla toiveesi metsien hoidon suhteen ja toimimme 
sen mukaan. Metsän tuotto käytetään haluamaasi hyvään asiaan metsäalalla.
 
Laitetaan hyvä kiertämään toimialan sisällä.
 
Lisätietoa www.mmsaatio.fi/metsatestamentti

METSÄTESTAMENTTI

Metsätilan sukupol-
venvaihdos- ja ve-
roneuvonta Esko 
Heikkinen yritykses-
sä valmistaudutaan 

sukupolvenvaihdokseen, kun yrittäjä 
Esko Heikkinen saa työkaverikseen 
poikansa Lari Heikkisen.

Ammatin saloihin tutustuminen ta-
pahtuu oppisopimuksella.

- Oppisopimus on hyvä tapa opiskel-
la tähän ammattiin. Työssä tarvitaan 
laajaa osaamista niin metsäalasta, ju-
ridiikasta kuin verotusasioistakin. Täs-
mäkoulutusta ammattiin ei ole esim. 

juristilla ei ole metsäalan osaamista, 
Esko Heikkinen korostaa.

Lari Heikkinen siirtyy uusiin haas-
teisiin toimittajan töistä, joita hän on 
tehnyt Etelä-Karjalassa.

- Aloitan oppisopimuksen ja uudet 
työtehtävät hyvillä mielin.  Olen ollut 
aina innokas oppimaan uutta, joten 
oppisopimus ja sitä myöten uuden 
ammatin haltuun ottaminen sopivat 
minulle hyvin, Lari Heikkinen toteaa.

yrityKSen pääaSiallinen toi-
minTa on metsätilojen sukupolven-
vaihdokset. Yritys tekee myös perin-

nönjakoja, metsäyhtymien purkamisia 
ja perustamisia, testamentteja, edun-
valvontavaltuutuksia, perunkirjoituk-
sia ja muita vastaavia toimeksiantoja. 
Yritys välittää myös metsäkiinteistöjä 
aputoiminimellä Kainuun ja Koillis-
maan metsäkiinteistöjen välitys.

eSKo HeiKKinen
KiinTeiSTöväliTTäjä, lKv

meTSäTilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta

Tämän kevään poikkeusaika 
heijastuu vääjäämättä myös 
maatilojen arkeen. On kui-
tenkin myös asioita, jotka 
menevät entisellä mallilla. 

Kevään päätukihaku peltotukien osalta 
on auennut 27.4. ja hakuaikaa on van-
haan malliin kesän puoliväliin 15.6. asti. 
Tämän vuoden tukihaku menee hyvin 
pitkälle samalla tavalla kuin ennenkin, 
mutta mukana on myös merkittäviä 
muistettavia asioita. 

Kaikkien maatilojen, jotka ovat si-
toutuneet ympäristökorvaukseen, si-
toumus on tänä keväänä katkolla. Jos 
haluaa pysyä ympäristökorvauksessa 
mukana, pitää muistaa tehdä yksivuo-
tinen jatkositoumus. Viime syksynä 
oli esillä, että tähän vuoden jatkosi-
toumukseen tulisi tiettyjä olennaisia 
muutoksia, mutta ne on nyt peruttu. 
Jatkositoumus menee edelleen sa-
moilla ehdoilla ja tukisummilla kuin 
alkuperäinen viisivuotinen sitoumus. 

Yksivuotinen jatko tulee haettavak-
si myös tilojen ympäristösopimuksiin 
(esim. luomu, MoMa, alkuperäisro-
dut), mikäli ne ovat nyt päättymässä. 
Lisäksi luomutilan on hyvä tarkistaa, 
koskeeko omaa tilaa nyt esillä oleva 
30 %:n myyntikasvivaatimus tilan luo-
musopimusalasta, jotta osaa tarvitta-
essa täyttää sen ehdon tämän kesän 
kasveillaan.

Sähköinen tukihaku on vuosien var-
rella helpottanut hakua. Varsinkin tu-
kihakuun liittyvä Vipu-neuvoja antaa 
ennen hakemuksen lähettämistä tar-
vittavia muistutuksia ja virheilmoituk-
sia, jos hakemuksessa on puutteita. 
Tällöin tahattomat virheet jäävät pois. 
Erityisen suositeltavaa on myös se, että 
hakemuksen jättämistä ei jätetä vii-
meisiin päiviin.

Maatilojen kannattavuusongelmiin 
tässä poikkeustilanteessa on osaltaan 
myös EU:n tasolta myönnetty helpo-
tuksia. Muun muassa syksyllä makset-

tavien tukiennakoiden prosenttimää-
riä nostetaan, valkuais- ja öljykasvien 
viljelylle maksettavaa EU-palkkiota 
nostetaan sekä maatilojen valvon-
tamääriä alennetaan 5 prosentista 
3 prosenttiin. Valvontamäärien pu-
dottamisella turvataan se, että kaikki 
vaadittavat valvonnat ehditään tehdä 
ajallaan marraskuun puoliväliin men-
nessä. Lopullisia tukia loppuvuoden 
aikana ei edelleenkään saa maksaa 
ennen kuin valvonnat on tehty. Ruo-
kaviraston suunnitelmissa on muutoin 
pysyä suunnitelluissa tukien maksuai-
katauluissa.

Maatilojen talouskeskuksiin tehtä-
vät tarkastuskäynnit kuten eläinpalk-
kiovalvonnat ovat keskeytyksissä tällä 
hetkellä eikä vielä ole tiedossa, milloin 
niitä jatketaan. Kesän tukivalvontase-
sonkiin valmistaudutaan nyt poikkeuk-
sellisesti siten, että peltotukivalvon-
noista tehdään kesällä ja syksyllä vain 
maastotyöt eli peltolohkojen tarkas-
telut eikä talouskeskukseen mennä. 
Kaikki valvontaan sattuneiden tilojen 
asiakirjatarkastelut tehdään myöhem-
min talven aikana.

Lähivuosien tukipolitiikan ohjelma-
kauden 2021-2027 valmistelu EU-jä-
senmaiden kesken etenee, mutta vies-
tit ovat olleet sellaiset, että suunnitel-
lussa aikataulussa ei pysytä. Uutta oh-
jelmakautta valmistellaan ja virallinen 
tavoite on, että uudet tukijärjestelmät 
olisivat valmiina vuonna 2021. Esillä on 
kuitenkin ollut 1-2 vuoden siirtymäaika 
ja viime aikoina on realistisena pidetty 
2 vuoden siirtymäaikaa, ennen kuin uu-
si ohjelmakausi saadaan käytäntöön. 
Tämän myötä suuremmat mullistukset 
maatilojen tukipakettiin olisi tulossa 
vasta noin vuoden 2023 aikana. 

KirjoiTTaja paavo Kemppainen Toi-
Mii Kainuun ely-KeSKuKSeSSa joh-
Tavana aSianTunTijana maaSeu-

tupalvelut -yKSiKöSSä.

ajanKoHTaiSTa
maataloustukien saralta

TÄYDEN METSÄPALVELUN TALOT 

 Metsänomistajan asialla 

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

SOTKAMO KAINUU 

YLÄ-KAINUU ROKUA-PALJAKKA 

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

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

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

Metsätilan sukupolvenvaihdos- 
ja veroneuvonta Esko Heikkinen

• Sukupolvenvaihdokset
• Kauppakirjat
• Tilojen jakosopimukset
• Metsäyhtymien yhtymäsopimukset
• Kaupanvahvistukset
• Testamentit
• Edunvalvontavaltakirjat 
• Perunkirjoitukset

Puh. 050 302 6892
sukupolvenvaihdosneuvonta@gmail.com
www.sukupolvenvaihdosneuvonta.com

Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja ve-
roneuvonta esko heikkinen yritykses-
sä valmistaudutaan sukupolvenvaih-
dokseen. esko heikkinen saa työka-
verikseen poikansa lari heikkisen.
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Hyvää 
huomenta
Hyvä huomen kasvaa puussa 
ja puutuotteissa. Millaiset 
puukaupat sinä haluat tehdä?

Asiakaspalvelu puh. 020 46 1478
storaensometsa.fi

Elämässä mukana - Stora Enso
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Suomussalmella sijaitseva 
maitotila toimi maatalous-
yhtymänä vuodesta 2011, 
jolloin agrologi Laura Mu-
lari vanhempineen raken-

si yhteisnavetan Lauran serkun Ossi 
Heikkisen kanssa. Tällöin kaksi naapu-
ritilaa yhdistivät toimintansa. Osake-
yhtiöittämisprosessin tila aloitti noin 
kolme vuotta sitten ProAgrian asian-
tuntijoiden avulla ja Korpelan Maito 
Oy aloitti toimintansa marraskuussa 
2019. Tilalla on lypsäviä 260 ja nuor-
karja mukaan lukien karjaa on lähes 
400. Peltoa on käytössä 250 hehtaaria. 
Yritys työllistää yrittäjien lisäksi neljä 
vakituista työntekijää.

Korpelan Maito Oy:n yrittäjien mu-
kaan isossa yksikössä yhtiöittäminen 
selkiyttää toimintaa ja yrittäjien roo-
lia sekä pitkässä juoksussa on etuna 
myös verotushyödyt. Ossi Heikkinen 
kannustaa kaikkia kehittyviä maatiloja 
selvittämään yhtiöittämisen mahdol-
lisuuden. Osakeyhtiön perustamiseen 
ja pyörittämiseen kuuluu paljon pape-
ritöitä ja se onkin pitkälti ulkoistettu. 
Sähköinen kirjanpito ProAgrian tili-
palvelujen kanssa on sujunut hyvin. 
Laura Mulari kertoo, että osakeyhtiön 
aikainen paperitöiden helppous on 
yllättänyt positiivisesti.

Yrittäjillä on selkeät vastuualueet. 
Laura vastaa jalostuksesta, eläimistä 
ja eläinten hyvinvoinnista. Ossi vastaa 
koneista ja pelloista. Kumpaakin yrittä-

jää yhdistää palo ja into kehittämiseen 
ja eteenpäin menemiseen. Ennakko-
luulottomasta kehittämisestä kertoo 
myös tilan siirtyminen ensimmäisten 
joukossa täsmäviljelyyn eli lohkon eri 

kohtien lannoittamiseen optimaalisella 
lannoitemäärällä. Määrät perustuvat 
satelliittikuviin, joiden avulla kasvustoa 
ja sen kehittymistä seurataan. Kuvien 
perusteella luodaan lannoitteiden le-

vitykseen kartat, joita hyödyntäen au-
tomaattiohjauksella varustettu traktori 
suorittaa apulannanlevityksen. Olem-
me ottaneet digiloikan – yrittäjät ker-
tovat innostuneesti.

TeksTi ja kuvaT: 
Minna Tanner

korpelan MaiTo oy – Osakeyhtiöittäminen 
on selkiyttänyt yrityksen toimintaa

Yrittäjät Ossi Heikkinen ja Laura Mulari kertovat, että konekantaan on tilalla satsattu.

Laura Mulari ja navetan vanhin lehmä 
Höpinä, 13-vuotta. Lehmien arkea ja 
tilan käytännön töitä osakeyhtiöittä-
minen ei ole muuttanut.

Päivi Vimpari     p. 044 320 1583, paivi.vimpari@proagria.fi
Tuija Heikkinen p. 044 320 1586, tuija.heikkinen@proagria.fi

Teemme osakeyh�ösi kirjanpidon amma�taidolla ja 
pitkällä käytännön kokemuksella. 

Ulkoistamalla kirjanpitosi meille hoidamme sen 
sähköisellä taloushallinnolla. 

Toiminta on nopeaa ja säästät aikaasi yrityksesi 
johtamiseen ja tuotannon kehi�ämiseen. 

Aika on aina rahaa. 
Olemme vain puhelinsoiton päässä kun haluat 

keskustella yrityksesi talousasioista.

ONKO yrityksesi Osakeyh�ö?

Soita meille ja katsotaan yhdessä 
miten voimme au�aa sinua 

Päivi Vimpari     p. 044 320 1583, paivi.vimpari@proagria.fi
Tuija Heikkinen p. 044 320 1586, tuija.heikkinen@proagria.fi
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Aika on aina rahaa. 
Olemme vain puhelinsoiton päässä kun haluat 

keskustella yrityksesi talousasioista.

ONKO yrityksesi Osakeyh�ö?

Soita meille ja katsotaan yhdessä 
miten voimme au�aa sinua 

w

SINUN TYÖKONEESI
Juuri sellainen kuin sen haluat olevan.

Varuste-etusi uuteen Valtra-traktoriin jopa

8 500 € alv 24%
> Lue lisää www.valtra.fi

> Valtra-myyjäsi AGCO Suomi, Esa Sutinen, 040 352 2228,        
    esa.sutinen@agcocorp.com, Huurretie 3, Kajaani
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SUOMEN PARASTA 
PALVELUA

POHJAN TAIMI  
KASVATTAA, ISTUTTAA   

JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

www.kinnusenmylly.fi Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Robottimyynti: 
Simo Jokinen 046 859 0112, Iisalmi

Ari Koivisto 050 512 7778, Oulu

 Laaja valikoima 
           laatukoneita NHK:lta

JCB Series III Loadall -kurottaja

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme 
ja kysy lisää tarjoamistamme 

koneista ja ratkaisuista.

Pöttinger Terrasem R3 -suorakylvökone

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti

Työkonemyynti:
Pauli Markkanen 045 124 9003, Kuopio

Vuosi sitten keväällä kajaa-
nilainen Outi Heikkinen oli 
suuren päätöksen edes-
sä; lähteäkö täysin uusille 
urapoluille ja jättää tuttu 

kaupan alan työ, jota hän oli tehnyt 
lukioajoista saakka. Lopulta päätös oli 
selkeä. Viime syksystä saakka Outi on 
opetellut uutta ammattia Lely-merkkis-
ten lypsyrobottien huoltoasentajana.

Outi on yksi noin kuudestakymme-
nestä NHK-Keskuksen tytäryhtiö NH-
Kdairyn palveluksessa

olevasta huoltoasentajasta. Hänen 
asiakkaita ovat kainuulaiset maidon-
tuotantotilat, joilla on lypsyrobotti tai 
useampia. Jatkossa näitä palvelee alu-
eella kolme huoltoasentajaa. Työhön

kuuluvat robottien määräaikais-
huollot, joilla varmistetaan laitteiden 
kunnossa pysyminen. Kerran kuussa 
olevalla päivystysvuorollaan Outi on 
valmiudessa lähtemään tiloille myös 
korjaamaan mahdolliset akuutit viat. 
”Olen aina ollut tietotekniikasta kiin-

nostunut ja työkalutkin pysyvät käsissä, 
joten pidän teknistä työtä mielenkiin-
toisena”, Outi kertoo.

Outilla ei ole tyypillistä työpäivää. 
”Tällä hetkellä teen eniten määräaikais-
huoltoja. Lähden aamulla huollolle, jos-
sa päivän mittaan selviää, kuinka kauan 
menee. Välillä pääsen lähtemään kotiin 
aiemmin ja välillä myöhemmin”, Outi 
kertoo. ”Työn itsenäisyys on yllättänyt 
minut. Alkuun olin vähän pallo hukas-
sa, mutta tukea on aina löytynyt niin 
esimieheltä kuin kollegoiltakin. Meillä 
on vahva tukiverkko, ja erikoisemmissa 
tilanteissa paikalla on aina myös ko-
keneempi tekijä.”

Pitkien välimatkojen Kainuussa ai-
kaa kuluu myös tien päällä, mikä ei ole 
auton ratissa viihtyvälle

Outille ongelma. ”Parasta ovat iha-
nat aamuhetket, jolloin auringon nous-
tessa tulee hyvä mieli.

Kotiin päin ajellessa kuuntelen 
yleensä jotain äänikirjaa. Yöllä ajaes-
sa voi vähän väsyttää, mutta tiesin sen 

kuuluvan asiaan, kun tähän leikkiin 
ryhdyin.”

Uuden työn aloitettuaan Outi kulki 
aluksi käytännön harjoittelussa koke-
neempien asentajien mukana. Syksyl-
lä alkoivat teoriaopinnot verkossa, ja 
keväällä oli vuorossa sertifiointikurssi

Tanskassa. Siellä Outi myös suorit-
ti Lelyn sertifiointikoulutuksen, jonka 
kaikki NHK:n huoltoasentajat suorit-
tavat.

Lypsyrobottihuoltajaksi ei voi oppia 
vain koulun penkillä. Outillakin varsi-
nainen ammattitaidon kartuttaminen 
ja oppiminen jatkuu edelleen työn ja 
kokemuksen kautta. ”Työssäni mie-
lenkiintoisinta on ajatus siitä, ettei ole 
ikinä valmis. Koko ajan tulee jotain uut-
ta, myös kollegoilleni, jotka ovat olleet 
alalla jo vuosia”, Outi miettii. ”Yritän 
imeä itseeni kaiken mahdollisen opin 
ja hakeutua erilaisiin tilanteisiin, jotta 
saan laajaa näkemystä työhöni. Vaihtoa 
en ole katunut, kaupan ala oli osaltani 
jo loppuun katsottu.”

Outi HuOLtaa LYpsY
roboTTeja Kainuussa – työhön 
oppii kokemuksen kautta

www.feedex.fi

Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi  puh. 020 1984 820

Kysy lisää 
edustajaltamme

Me Feedexillä teemme niin rehuja kuin kivennäisiäkin tilan 
omien reseptien mukaisesti.
Käytämme kansainvälisesti tutkittuja ja hyväksi todettuja 
rehuteknologioita edistämään eläinten terveyttä ja tuotantoa.

Maarit Hietanen 
puh. 050 514 7942

Presiis-tilakohtainen seos helpottamaan 

tilan ruokintaa kiireisinä kesäaikoina! 

”Maanviljelijät tekevät valtavan arvokasta työtä. Haluan olla heille apuna ja tarjota mahdollisimman hyvää palve-
lua, että he pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla hoitamaan omaa työtään”, Lely-lypsyrobotteja huoltava Outi 
Heikkinen kertoo.

www.akonlahdenpuutarha.fi

www.akonlahdenpuutarha.fi

Tuoreet salaatit läheltä sinua.
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Alkuvuosi on ollut monin tavoin poik-
keuksellinen. Siihen on mahtunut sää-
olosuhteiden, työtaisteluiden ja vallit-
sevan pandemian aiheuttamaa epävar-
muutta. Positiivista on, että kuitupoh-
jaisten tuotteiden kysyntänäkymä on 
pitkällä aikavälillä vakaa ja UPM Pietar-
saaren tehtaan puunkäyttönäkymä on 
hyvä. Kuitupuulle on kysyntää. Ostos-
listamme kärjessä ovat nyt sulanmaan 
aikana korjattavat kohteet.

Muutoksia vastuualueissa

HaluaMMe palvella asiakkaitam-
me vastuullisesti, parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

Kainuussa olemme tehneet muu-
toksia henkilöstömme työnjakoon ja 
osa tutuista metsäammattilaisistamme 
keskittyy jatkossa palvelemaan hoitoso-
pimustiloja. Puunhankinta-aluettamme 

olemme laajentaneet avaamalla toimis-
ton Pelloon. Uudella toimistolla met-
sänomistajia palvelee kaksi metsäasi-
akasvastaavaa, joiden hankinta-aluetta 
ovat Kolarin, Pellon ja Ylitornion kunnat. 

verkkopalvelu on uudistunut

upM Metsän uudistetussa verk-
kopalvelussa metsänomistaja voi hoitaa 
puukaupan sähköisesti. Palvelu tarjoaa 
alustan kaupantekoon sekä sopimusten, 
maksujen ja metsävaratiedon seuran-
taan.  Koronaepidemian aikana olemme 
rajoittaneet asiakastapaamisia metsä-
palvelutoimistoissamme ja suositeltava 
tapa asiointiin on ottaa yhteys puheli-
mella paikalliseen metsäasiakasvastaa-
vaamme ja hyödyntää mahdollisuuksien 
mukaan sähköisiä palveluita asioiden 
hoidossa. Maastokäyntejä teemme toki 
edelleen. Metsiköiden käsittelytapoja 

tarjoamme laajan kirjon ja vaihtoeh-
toisten käsittelytapojen avulla otamme 
huomioon metsikön ominaisuudet ja 
omistajan tavoitteet.

turvallisuus edellä

turvallisuus on Meille ensi-
arvoisen tärkeää. Kehitämme turval-
lisuuskulttuuriamme jatkuvasti. Otathan 
huomioon metsätyömaiden turvaetäi-
syydet ja edesautat koneen käyttäjien 
turvallista työskentelyä. Lisätietoa tur-
vallisuudesta, palveluistamme ja asian-
tuntijoidemme yhteystiedoista löytyy 
verkkopalvelustamme www.upmmetsa.
fi tai soittamalla 0204 16 5100. Terve-
tuloa tutustumaan puukaupan palve-
luihimme.

Matti turkaMa
päällikkö, poHjoinen yksikkö

upM Metsä

Puukauppakatsaus ______________________________________________________________

oulun teHtaaseeMMe investoi-
daan tänä vuonna 350 miljoonaa eu-
roa. Investoinnin jälkeen tehdas tulee 
valmistamaan hienopaperin sijaan kar-
tonkia. Kartongin valmistus tehtaalla 
alkaa puolen vuoden kuluttua, joulu-
kuussa 2020. Muutos tarkoittaa teh-
taalla noin puolen miljoonan kuution 
puunkäytön lisäystä, mänty- ja kuu-
sikuitua. Tämä puolestaan tarkoittaa 
jopa 100 uutta työpaikkaa puunhan-
kinnan ketjuun, ja työpaikat syntyvät 
ympäri Pohjois-Suomea. Kainuu on 
jatkossakin erittäin tärkeä alue Ou-
lun tehtaan puunhankinnassamme. 

ostamme nyt kuitupuuta 
kesän korjuuseen

puukauppaa on käyty alkuvuo-
desta keskeytyksittä koronasta huoli-
matta. Näin kesän kynnyksellä ostam-
me leimikoita ensisijaisesti kesäkauden 
korjuuseen. Nyt kannattaa tarjota ke-
säkorjuukelpoisia harvennuksia ja en-

siharvennuksia. Talvikohteiden kaupat 
ovat ajankohtaisia sitten syksyllä. Pys-
tykaupan lisäksi ostamme kuitupuu-
ta myös hankintakaupalla. Olemme 
rekrytoineet Kainuuseen uusia metsä-
asiantuntijoita puun ostoon ja metsä-
palvelujen myyntiin, tavoitteenamme 
onkin kasvattaa puunhankintaamme 
Kainuusta. 

Korona ei ole pysäyttänyt
puukauppaa

Kevät on ollut poikkeuksellinen ja haas-
tava koko maailmassa. Puukauppaa 
korona ei kuitenkaan ole pysäyttänyt, 
vaikkakin muuttanut sen luonnetta. 
Tapaamiset metsänomistajien kanssa 
muuttuivat puheluiksi ja sähköpostiyh-
teydenotoiksi. Sähköinen puukauppa 
on lisääntynyt. Metsäasiantuntijam-
me ovat työskennelleet kotoa käsin, ja 
toimistomme ovat olleet kiinni. Met-
säasiantuntijamme kulkevat kuiten-
kin aktiivisesti metsissä tilakäyntejä 

tehden. Nyt onkin hyvä aika metsä-
tilakäynneille! Puukauppaan sisältyy 
aina leimikoiden suunnittelu ja puu-
määräarviot maksutta. Tilakäynnillä 
voidaan suunnitella myös metsänhoi-
totyöt. Haastavista ajoista huolimatta 
toivotamme hyvää ja aktiivista puu-
kauppakesää!

Hannu kaattari
ostopäällikkö

stora enso Metsä 

Stora EnSon oulun tEhdaS KartonKi-
teHtaaksi - puoli miljoonaa kuutiota lisää puuta

upM Metsä käy puukauppaa
ja laajentaa palvelujaan

MetsäGroupin puun kysyntä 
jatkuu korontilanteesta huolimatta 
vahvana, ostotarpeet kohdistuvat 
kesäaikana korjattavin ja kuljetetta-
viin eriin. Ostamme sekä tukkia että 
kuitupuuta. Metsä Group on Suomen 
suurin puunostaja ja sahatavaran tuot-
taja, joten puuta tarvitaan tasaisesti.

Puukauppaa voi tehdä helposti 
myös poikkeusaikana

Koronaepidemiasta johtuen palve-
lemme asiakkaitamme normaalisti, 
mutta etänä. Metsänomistajien kanssa 
suosittelemme vahvasti sähköistä kau-
pankäyntiä, puhelin- ja sähköpostineu-
votteluita sekä tapaamisia maastossa 
siten että voidaan pitää turvallinen 
etäisyys. Metsä Groupilla kaikki puu-
kauppa- ja metsänhoitoasiat voi hoitaa 
täysin sähköisesti Metsäverkon avul-
la. Hallituksen linjaamiin riskiryhmiin 
kuuluvia metsänomistajia emme nyt 
saa tavata kotona saati toimistoissa.  
Oma henkilökuntamme ei sairaana 
myöskään tapaa metsänomistajia.

Metsiä lannoittamaan!

Kasvatuslannoitus sopii 30–60 vuo-
tiaisiin kangasmaiden männiköihin 
ja kuusikoihin, jotka on harvennettu 
muutama vuosi sitten. Typpilannoi-
tus parantaa metsän kasvua 6 – 10 
vuoden ajan, jolloin kasvunlisäys on 
13–25 kuutiota hehtaarille. Levitäm-
me lannoitteen joko metsätraktorilla 
ajouria hyödyntäen tai helikopterilla 
ilmasta käsin. Metsäasiantuntijam-
me arvioi aina metsänlannoituksen 
tarpeen ja parhaimman lannoitteen 
paikan päällä.

Kun tilaat kasvatuslannoituksen 
31.5.2020 mennessä, saat sen alen-
nettuun hintaan. Osallistut samalla 

myös arvontaan, jossa on palkintona 
raivaussaha. 

Kemin tehdashankkeen tilanne

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren 
Kemin biotuotetehtaan hankesuunnit-
teluun kuuluvat ensimmäisen vaiheen 
valmistelevat työt Kemin tehdasalu-
eella saatiin päätökseen suunnitellusti 
tammikuussa ja huhtikuun alussa käyn-
nistetään toinen vaihe. Hankesuunnit-
telun valmistelevilla töillä varmistetaan 
mahdollista investointipäätöstä seu-
raavan tehtaan rakentaminen ja siihen 
liittyvien maanrakennustöiden sujuva 
aloitus. Investointipäätös uudesta bio-
tuotetehtaasta tehdään aikaisintaan 
syksyllä 2020, jonka jälkeen tehtaan 
rakentaminen alkaisi.

Kemiin suunniteltavan uuden bio-
tuotetehtaan vuotuinen kuitupuun 
käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuu-
tiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyi-
sen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on 
tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. 
Puunhankinnan varmistaminen edel-
lyttää hankinta-alueen mahdollisuuksi-
en edelleen arviointia kotimaisen puun 
osuuden maksimoimiseksi.

osuuskunta maksaa korkoa

Metsä Groupin omistajajäsenille kertyy 
sekä puukaupasta että metsänhoidos-
ta bonuksia, joita voi joko tulouttaa 
seuraavan puukaupan yhteydessä tai 
käyttää palveluiden ostoon. Omista-
jajäsenet voivat sijoittaa puukaup-
patuloja myös A-lisäosuuksiin, joille 
esimerkiksi vuonna 2018 maksettiin 
korkoa 7 prosenttia. Vuodelle 2019 
korkoehdotus on 6 prosenttia.

jarkko parpala, piiripäällikkö
Metsä Group

puukauppaa teHdään 
nyt sulan maan kohteilla

Rantakatu 25 c
80100 Joensuu   

puh. 0207 330 500 www.scanpole.com
  scanpole

Jari Sirviö 040 767 6931 kainuu
Erkki Lehtovaara 040 528 9206 pielisen karjala
Ville Kettunen 044 539 0993 läntinen karjala
Petri Sissonen 0400 172 417 itäinen karjala

Tervetuloa luotettaville puukaupoille !  
Ostamme pylväitä ja pylväsaihioita mänty- 
valtaisilta leimikoilta kilpailukykyisin hinnoin.

Kajaani

Hyrynsalmi

Kuhmo

Nurmes

Nilsiä
Lieksa

IlomantsiOutokumpu

Joensuu
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Luonnonvarakeskuksen ar-
vioiden mukaan hirvikanta 
on pysynyt kohtuullisen va-
kaana viimeisen kymmenen 
vuoden aikana Kainuussa. 

Talvehtivan kannan koko on ollut noin 
kolme hirveä tuhannella hehtaarilla 
vaihdellen muutamia kymmenyksiä 
sen ylä- ja alapuolella. 

2000-luvun alkupuolella Kainuun 
hirvikanta oli huomattavasti suurem-
pi, ainakin kaksinkertainen nykyiseen 
verrattuna. Myös hirvivahinkoja tapah-
tui enemmän. Esimerkiksi hirvikolareita 
oli lähes kolminkertainen määrä, mitä 
on ollut viime vuosina. Kantaa pyrit-
tiin vähentämään voimakkaasti, joten 
hirviä ammuttiin useana syksynä noin 
kolminkertainen määrä verrattuna vii-
me vuosien saalismääriin.   

Kainuun alueellinen riistaneuvosto 
on asettanut tavoitteita hirvikannan 
hoidolle. Kainuu on jaettu neljään hir-
vitalousalueeseen. Määrällisenä tavoit-
teena on, että talvehtivan kannan koko 

olisi 2,4-3 hirveä tuhannella hehtaarilla, 
paitsi Suomussalmella, jossa tavoite on 
2,5-3,3 hirveä tuhannella hehtaarilla. 

Tällä hetkellä hirvitalousalueista Suo-
mussalmella ja Kuhmossa hirvikannat 

ovat tavoitteessa, mutta Keski- ja Etelä-
Kainuussa hirvitiheydet ovat tavoitetta 
suuremmat. Ensi syksynä tavoitteena 
on saada hirvikanta alueellisen riista-
neuvoston asettamaan haarukkaan 
jokaisella hirvitalousalueella. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että useis-
sa Kainuun riistanhoitoyhdistyksissä 
kantaa pyritään tulevan syksyn met-
sästyksellä pienentämään. 

Hirvikannan rakenne on hyvä Kai-
nuussa. Aikuisten urosten osuus leh-
miin verrattuna ja talvehtivan kannan 
vasaosuus ovat olleet tavoitteessa tai 
lähellä tavoitetta. Kainuussa on tavoit-
teena, että lehmiä olisi korkeintaan 1,5 
yhtä urosta kohden ja talvikantaan jää 
vasoja 20-30 prosenttia.

Marko paasiMaa
riistapäällikkö

suoMen riistakeskus kainuu

Hirvikanta pysynyt 
vakaana Kainuussa

 hirvitiheys Kainuun hirvitalousalu-
eilla (hirviä / 1000 ha) metsästyksen 
jälkeen 2019 ja tavoitetaso (suluissa).

Perinteinen tapa asunto-
osakkeiden ja kiinteistö-
jen myynnissä on välitys-
liikkeen kanssa tehty toi-
meksiantosopimus. Myyn-

tikohde asetetaan julkiseen myyntiin 
sähköiseen välityspalveluun, välitys-
toimiston ikkunaan ja myös yrityksen 
kotisivulle. Toimeksiantosopimuksien 
kautta syntyvissä kaupoissa välityspalk-
kion maksaa kohteen myyjä. 

kovin Moni asunnon tai kiin-
teistön ostaja ei vielä tee ostotoimek-
siantoa, mutta sen käyttö on lisäänty-
mässä. Ostotoimeksiantosopimus on 
paikallaan silloin, kun asiakas etsii tie-
tynlaista asuntoa tai kiinteistöä. Kaikki 
mahdolliset myyntikohteet eivät ole 
julkisessa myynnissä. Silloin välittäjä 
etsii asiakkaalle hänen haluamaansa 
kohdetta. Ostotoimeksiannossa väli-
tyspalkkion maksaa ostaja ja palkkio 
menee, jos kauppa syntyy. Ostotoi-
meksianto on hyödyllinen varsinkin 
silloin, kun hankinnalla ei ole tiukkaa 
aikataulua. 

Myynti- ja oStotoiMEKSian-
tosopiMukset tehdään aina kir-
jallisesti tai sähköisesti. Asiakkaiden 
asuessa yhä useammin etelä-suomen 
kaupungeissa tai ulkomailla, sähköinen 
asiointi on yhä yleisempää. Välittäjän 
tehtävänä on valvoa niin myyjän, kuin 
ostajankin etua kummassakin sopi-
mustavassa. Asunto- tai kiinteistöväli-
tyksessä tärkeää on hankkia luotettava 
arvio välitettävästä kohteesta. Met-
säkiinteistöjen arvioinnissa käytetään 
eniten Summa-arviota ja välitettäville 
asunnoille tehdään kuntokartoitus tai 
lisäksi kirjallinen arvio. Metsäkiinteistö-
jen arvioinnissa Julkinen metsävaratie-
to puustosta ei ole luotettavaa tietoa.

kiinteistövälittäjän tavoit-
teena on aina toimeksiantosopimuk-

sella myydä tai ostotoimeksiannossa 
hankkia asunto tai kiinteistö kohtuul-
lisessa ajassa. Asuntomarkkinoilla on 
nyt ostajan markkinat ja metsäkiin-
teistöjen hintataso ja kysyntä jatkuu 
edelleen hyvänä. 

Heikki väisänen 
kiinteistövälittäjä lkv

Myynti- ja 
ostotoiMeksiannot 
kiinteistövälityksessä

Metsien kuntovalmentajat 
palveluksessasi
• Puukauppa 
• Metsänhoito 
• Metsäkiinteistövälitys
• Metsän omistusjärjestelyt

metsatkuntoon.fi 

The Forest gives! 
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Puukauppakatsaus ______________________________________________________________

Tukilla on kysyntää!

Puukauppa on piristynyt viime viikkoi-
na, hyvä niin. Valtakunnallisesti puu-
kauppa kävi ensimmäisen kerran hyvin 
tänä vuonna viikolla 14 (830 000m3), 
mutta Kainuussa oli jo piristymistä 
viikolla 13. Sahapuuta ostetaan nyt 
kesän hakkuita varten. Tukkivaltai-
set mäntyleimikot ovat halutuimpia. 
Pölkyn kaikki sahat ovat toimineet 
normaalisti poikkeustilanteesta huoli-
matta, vaikka pahempaakin vaihtoeh-
toon olemme kaiken varalta joutuneet 
varautumaan.

Puolangalle uusi hankintatoimisto

Pölkky lisää ostoaan Kainuussa ja pe-
rustaa kesän aikana uuden hankintatoi-
miston Puolangalle, sekä aloittaa oston 
myös Kuhmon kunnan alueelta. Puo-
langalla aloittaa uusi ostomies alkuke-
sän aikana. Näiden muutosten jälkeen 
Pölkyn oma hankinta tulee kasvamaan 
Kainuussa entiseen verrattuna.   

Markkinatilanne maailmalla
ja kotimaassa

Sahatavaramarkkinat ovat kaksijakoi-
set. Euroopassa monet maat ovat ra-
joittaneet sahatavaran vastaanottoa, 
mutta Aasiassa sahatavaramarkkinat 
ovat normalisoitumassa ja ennen kaik-
kea Kiinan markkinassa on ollut piris-
tymisen merkkejä.   

Pohjois-Suomesta sahatavara vie-
dään kauas kilpailullisista syistä. Logis-
tiikka kustannukset tasoittuvat matkan 
pidentyessä. Pohjoisen sahureille Eu-
roopan maiden markkinoiden häiriöt 
sahatavaran vastaanotossa eivät siten 
ole niin merkittäviä Englantia lukuun 
ottamatta, joka on merkittävä män-
nyn käyttäjä. 

Kotimaassa kuluttajat ovat ostaneet 
sahatavaraa normaaliin keväiseen tyy-
liin vilkkaasti. Etelä-Suomen lumeton 
tilanne on tältä osin varmasti auttanut 
kysynnässä ja toivotaan Pohjois-Suo-
messakin kysynnän vilkastuvan lumi-
en sulaessa. Uudisrakentamisessa ja 

uusien rakennuslupien määrässä on 
laskua viime vuoteen verrattuna, mutta 
toiveissa on rakentamisenkin palaami-
nen normaalitasolle syksyn edetessä.  

Suomessa metsäteollisuus on pyö-
rinyt poikkeustilan aikana suhteellisen 
normaalisti. Toivottavasti metsätalou-
den merkitys on kirkastunut vielä sitä 
epäileville poliittisille päättäjillekin ja 
metsätalouden vaikuttavuus Suomen 
hyvinvoinnin yhtenä tukijalkana saa an-
saitsemansa arvotuksen tulevaisuuden.

Jani Jaakkola
meTsäJohTaJa

Pölkky meTsä oy

Pölkky kasvaTTaa
puunostoa Kainuussa

meTsänhoiToTöille Ja 
hakkuille on kysynTää 
– Koronatilanne vaikuttaa 
monitahoisesti metsäalaan

kaiCell FiBeRs oy 
hanke etenee

Paltamoon biotuotetehdasta 
suunnittelevan KaiCell Fi-
bersin hanke etenee yh-
tiössä tehtyjen päätösten 
mukaisesti. Viime vuonna 

yhtiön omistajat selkeyttivät toiminta-
mallia siten, että tekstiilikuitua koskeva 
tuotekehitysprojekti eriytettiin omaan 
erilliseen yhtiöön ja KaiCell Fibers Oy 
keskittyy pääinvestoinnin eli selluteh-
taan kehittämiseen. Kaikkien jatkoja-
losteiden kehittämiselle tarjotaan näin 
yhtenevät yhteistyömahdollisuudet ja 
selkeä kumppani. 

kaiCell FiBeRsin Toiminnan pe-
rusajatuksia ovat kestävä metsätalous 
ja ympäristötietoisuus. Jo hankkeen 
alkumetreillä havaittiin tehdastontilla 
äärimmäisen uhanalaista Kainuun nur-
mihärkkiä, jonka suojelu ja yhteiselo 
osana tehdasmiljöötä tulee olemaan 
turvattu.  Viimeksi kuluneen kahden 
vuoden aikana yhtiö on panostanut 
ympäristövaikutuksiin ja niihin liitty-
viin lupaprosesseihin. Ensin ympäris-
tövaikutusten arviointi (YVA) ja sen 
jälkeen ympäristölupahakemuksen 
jättäminen ja siihen liittyvä vuoropu-
helu lupaviranomaisen, osallisten ja 
hakijan kesken. Itse tehdashanke on 
täsmentynyt noiden vuosien aikana 
siten, että alussa arvioidut päästövai-

kutukset Oulujärveen ovat pienenty-
neet merkittävästi erityisesti eniten 
huolta herättäneiden sulfaattien ja 
ravinteiden osalta. Näiltä osin yhtiö 
on kuluvan kevään aikana ehdotta-
nut lupaviranomaiselle jopa alun pe-
rin haettujen päästörajojen pienen-
tämistä. Tästä johtuen lupahakemus 
on kuulutettu vielä kolmannen kerran 
nähtäville. Päätöstä KaiCell Fibersin 
ympäristöluvasta odotetaan tulevan 
kesän aikana. Tehtaan investointipää-
tös tulee sen jälkeen, kun tehtaalla on 
lainvoimainen ympäristölupa. 

kaiCell FiBeRsin meRkiTTävä 
kilpailukykytekijä on lähikuituun pe-
rustuva puunhankinta, joka minimoi 
raaka-aineen kuljetusmatkat ja käsit-
telykerrat. Toteutuessaan tehdas tuo 
vakautta hankinta-alueen puumark-
kinoihin ja luo edellytykset pitkäjän-
teiselle ja kestävälle metsänhoitotyöl-
le. Tehtaan taloudelliset vaikutukset 
alueelle ovat useita satoja miljoonia 
euroja vuodessa. Ne tulevat olemaan 
jatkuvia ja lähtevät liikkeelle siinä vai-
heessa, kun rakentaminen päästään 
aloittamaan. 

hannu heikkinen
ToimiTusJohTaJa
kaiCell FiBeRs oy

Vuosi 2020 on alkanut me-
kaanisessa metsäteollisuu-
dessa täynnä tapahtumia 
ja haasteita. Ensin alalla oli 
4 viikon mekaanisen met-

säteollisuuden lakko. Heti perään Suo-
meenkin levisi muun maailman tavoin 
koronaviruspandemia, joka pakottaa 
rajoittamaan voimakkaasti yhteiskun-
nan toimintoja.  

Yleisesti arvioidaan, että metsäteol-
lisuus voisi selvitä tästä kriisistä muita 
toimialoja paremmin. Sahatavaramark-
kinat vetävät osaan vientimaista vielä 
kohtuullisen normaalisti, osaan maita 
markkinat ovat käytännössä sulkeutu-
neet. Tärkeistä vientimaista Kiinassa 
tilanne näyttäisi olevan, ainakin täs-
sä vaiheessa, vähitellen normalisoitu-
massa tartuntamäärien vähentyessä. 
Kotimaan kysyntä on säilynyt vielä olo-
suhteisiin nähden kohtuullisen hyvänä. 
Logistiikka ja satamat toimivat pääosin 
normaalisti. Tilanne voi kuitenkin huo-
nontua nopeastikin.

Yksityismetsistä puuta on ostettu 
valtakunnassa alkuvuodesta edellis-
vuosia vähemmän. Lakkojen lisäksi 
teollisuuden puuhuoltoa on Etelä-
Suomessa vaikeuttanut lauha ja lume-
ton talvi. Myös Kainuussa puukauppa 
on käynyt edellisvuosia vaisummin. 
Sähköisillä välineillä käytävän kaupan-
käynnin merkitys korostuu tällaisena 
aikana, kun tapaamismahdollisuudet 
ovat rajoitettuja.

Tämän vuoden näkymät

Kuhmo Oy:n sahatavaran tuotanto-

määrä oli viime vuonna edellisvuosien 
tasoa n. 404.000 m3 ja vuotuinen raa-
ka-aineen käyttö n. 875.000 m3 tukkia 
ja parrua. Sahatavaramarkkinoilla oli 
häiriötekijöitä jo ennen koronavirusta-
kin, Kiinan ja USA:n kauppasota ja tul-
likiistat, sekä Keski-Euroopan mittavat 
myrsky- ja toukkatuhot, jotka lisäsivät 
halvan raaka-aineen tarjontaa ja hei-
kensivät sahatavaran hintaa etenkin 
huonommissa laaduissa. 

Tilanteen kasvavasta epävarmuu-
desta huolimatta odotamme sahatava-
ratuotantomme jatkuvan normaalisti. 
Raaka-ainetta on ollut saatavilla hyvin, 
kun lakon aikana käynnissä ollut puun-
korjuu on kerryttänyt eri toimijoiden 
varastoja. Puun osto ja puunkorjuu jat-
kuu edelleen normaalisti, puukauppaa 
toki vielä tässä tilanteessa käydään lä-
hikontakteja välttäen. Ostomiehemme 
tavoitatte parhaiten puhelimitse tai 
sähköpostilla. Raakapuun tarpeem-
me tulee olemaan edellisten vuosien 
tasoa ja poikkeusoloista huolimatta 
hankimme puuta aktiivisesti Kainuus-
ta sekä Pohjois-Karjalan pohjoisosista. 
Pystykaupoissa etusijalla tällä hetkellä 
ovat kesäajan korjuuseen soveltuvat 
mäntyvaltaiset päätehakkuuleimikot, 
sekä tukkia ja parruaihiota sisältävät 
järeämmät harvennuskohteet. 

Hyvää kesän odotusta sekä voimia ja 
kärsivällisyyttä poikkeusoloissa toi-
vottaen,

Juhani Pääkkönen
meTsäJohTaJa

kuhmo oy

ToiminTaa 
poikkeusoloissa

Puukauppa on Pohjois-Suo-
messa käynyt odottavissa 
tunnelmissa. Maaliskuussa 
Pohjois-Suomen yksityis-
metsien puukauppatilanne 

hieman piristyi. Alkuvuoden ostomäärä 
1 167 000 m3 on edelleen 40 % viime 
vuotta perässä (2019 – 1 988 000). Poh-
jois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 
605 000 m3 (1 009 000), Kainuussa 276 
000 m3 (526 000) ja Lapissa 286 000 
m3 (453 000). 

metsät eivät ole kiinni 

Puunostajien painopiste on siirtynyt 
kesä- ja kelirikkokorjuukohteisiin. Alku-
vuoden hiljaisemman puukaupan myö-
tä ostajien puuvarannot ovat laskeneet 
ja kysyntä siten kasvanut. Puukaupan 
painottuminen kelirikkoleimikoihin on 
näkynyt pienenä kantohintojen elpy-
misenä myös Pohjois-Suomessa. Puu-
kauppa mahdollistaa haastavassa ta-
loudellisessa tilanteessa hyvän avun 
metsänomistajille. Metsänhoitotyöt 
on Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa 
päästy vähälumisen talven ansiosta 
aloittamaan poikkeuksellisen aikai-
sin. Metsänomistajien kannattaa nyt 
tarkastaa yhdessä oman metsänhoi-
toyhdistyksen kanssa oman metsätilan 

tilanne ja laittaa tarvittavat metsänhoi-
totyöt käyntiin.

Koronavirus vaikuttaa kahtalaisesti 
vientimarkkinoihin

Osa metsäteollisuustuotteista hyötyy 
globaaleilla markkinoilla koronaviruk-
sen vaikutuksesta, mutta osa ei. Nämä 
vaikuttavat viiveellä raakapuumarkki-
noihin. Vaikka koronaviruksen yleiset 
markkinavaikutukset ovat negatiivi-
sempia kuin ennalta osattiin arvioi-
da, niin Pellervon taloustutkimuksen 
(PTT) mukaan metsätoimiala selvinnee 
muita toimialoja pienemmillä vahin-
goilla. Yritysten ja tuoteryhmien välillä 
on kuitenkin suuria eroja. Pehmopape-
rituotteiden globaalin kysynnän kasvu 
lisää etenkin sellun viennin tarvetta. 
Paperituotteiden osalta on ollut hii-
puvaa kysyntää, joka saattaa vaikut-
taa sellu- ja paperituotannon tasoihin 
Suomessa. Kartonkituotteiden osalta 
kysynnän ennakoidaan lisääntyvän. 
Sahatavaratuotannon ja puutuottei-
den osalta kysyntä on heikentynyt ra-
joitustoimien seurauksena ja monet 
yritykset ovatkin jo ilmoittaneet mah-
dollisista lomautuksista ja seisokeista. 
Raakapuumarkkinoilla on ollut kysyn-
tää etenkin kuitu- ja energiapuusta, 

mutta tukkipuun menekki vaihtelee 
alueittain enemmän.

Parhaiden kesä- ja kelirikkokohteiden 
kilpailuttaminen tärkeää

Puumarkkinat ovat siirtyneet kesä- ja 
kelirikkokohteiden ostoon. Nämä ovat 
niitä logistisesti parhaimpia leimikoi-
ta, joiden hintataso on perinteisesti 
korkeampi kuin talvikorjuukohteissa. 
Puukauppojen kilpailuttaminen on-
kin erityisen tärkeää, että haastavassa 
markkinatilanteessa saadaan parhais-
ta leimikoista hyvä hinta. Metsänhoi-
toyhdistykset tarjoavatkin asiantunti-
ja-apua puukauppaan valtakirjakau-
poin kilpailuttamalla ja vertailemalla 
leimikot metsänomistajan puolesta 
ja toteuttamalla korjuun valvonnan. 
Puukaupat ovat monelle metsänomis-
tajalle iso taloudellinen apu ja tällöin 
on tärkeää, että asiat menevät eteen-
päin sovitusti.

sePPo mieTTunen
mTk meTsälinJa

kenTTäPäällikkö
@seppoMiettunen
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Metsätilakauppa on 
käynyt vilkkaana 
Kainuussa viime 
vuosina ja näyttää, 
että tuleva kesä ja 

poikkeusolotkaan eivät sitä toistaiseksi 
hidasta. Yleisesti metsää pidetään va-
kaana sijoituskohteena, sillä vankkaan 
paalujuuriseen mäntyyn ei maailman-
talouden heilahtelut samanlailla pysty 
kuin vaikkapa pörssin indeksiviivoihin. 
Viime vuosien puukauppatilanne ja 
biotalouden nousu ovat olleet mer-
kittävät tekijät pirteään tilakauppaan. 
Suomen Metsätkuntoon LKV on mer-
kittävä kainuulainen metsätilavälittäjä. 
Yrityksessä välittäjänä toimiva Paula 
Kemppainen kertoo, että metsätilois-
ta maksettava hyvä hinta on innosta-
nut yhä useampia metsänomistajia ja 
metsäsijoittajia myyntitilanteeseen.

Millaisia metsätiloja ostetaan

Yleensä jokaisesta metsästä löytyy se 
erityinen ominaisuus, joka saa viehät-
tymään ostajansa. Kainuusta ostetaan 
hyvin erilaisia tiloja: laajoja kokonai-
suuksia metsätalouskäyttöön, pieniä 
harrastepalstoja tai suojelukohteita. 
Parhaiten kuitenkin kaupaksi käyvät 
yli 20 hehtaarin metsätilat, joissa on 
tieyhteys kunnossa ja kasvupaikat 
ovat kivennäismaata. Tilan puuston 
kehitysluokilla ei ole niin suuri merki-
tys – kauppa käy niin taimikoissa kuin 
vanhoissa metsissä. Metsää myydään 
paljon myös määräaloina eli ostaja pi-
dättää itselleen tärkeimmät alueet, 
kuten talon lähialueineen. Usein ky-
sytään kannattaako metsätila myydä 
ennen vai jälkeen puukaupan. Tähän 

vaikuttaa metsätilakaupan myötä os-
tajalle muodostuva veroetu eli met-
sävähennyspohja. Sen vuoksi ostajia 
kiinnostaa erityisesti tilat, joissa on heti 
hakattavaa puustoa.

kuka ostaa ja millä hinnalla

Metsätilojen ostajakunta on hyvin laa-
ja: on sijoitusyhtiöitä, yrityksiä, yhteis-
metsiä ja yksityisiä – niin kotimaisia 
kuin ulkolaisia. Myynnin ensimmäi-
nen vaihe on tila-arvio. Arvioinnissa 
käytetään yleensä summa-arvomene-
telmää. Kainuussa metsätilojen arvi-
oinnissa on ollut eri toimijoiden välillä 
eroja puuston odotusarvojen käyttä-

misestä. Sen käyttäminen tai käyttä-
mättömyys voi aiheuttaa tila-arvion 
loppusummassa suurenkin eron. Odo-
tusarvojen käyttäminen on kuitenkin 
tätä päivää ja harvoin sen käyttämi-
sestä kuulee moitteita ostajaltakaan. 
Metsätilojen myyntiaika yllättää usein 
myyjän, sillä se on keskimäärin kuu-
kausi. Myyntiaikaa voi luonnollisesti 
pidentää ostajan ja myyjän näkemy-
serot hinnassa, joita tuottavat usein 
vesistöjen rannat ja muut erityisarvot.

Paula kemPPainen 
meTsäasianTunTiJa, lkv, 

Julkinen kauPanvahvisTaJa 
suomen meTsäTkunToon 

kainuun meTsäTilaT ovat haluttuja

Dronella pääsee kurkistamaan tilan yleisilmeen nopeasti ja tarkastamaan esi-
merkiksi taimikoiden tilanteen tai tuoreet hakkuut. Kuva: Paula Kemppainen

Miten metsätilakauppa 
välittäjän avulla etenee?
• Metsätilalle laaditaan arvio kauppahinnasta (tila-arvio). 
 Ammattilaisen tietotaito on hinnoittelussa tärkeää.
• Metsänomistaja ja välitysliike tekee myynnistä 
 toimeksiantosopimuksen (kesto 1-4 kk)
• Välittäjä auttaa selvittämään metsätilakaupasta mahdollisesti 
 koituvan myyntiveron
• Välittäjä valmistaa markkinointimateriaalin ja myynti alkaa
• Tarjouksien saapuessa myyjä päättää hyväksyykö tarjouksen 
 ja syntyykö kauppa
• Välityspalkkioon peritään vain jos tilakauppa syntyy (HUOM! 
 välittäjäkohtaisia eroja). Palkkioon vaikuttaa myyntikohteen arvo 
 ja siihen sisältyy kaikki myyjälle kuuluvat kiinteistökaupan kustannukset.
• Ostaja maksaa varainsiirtoveron ja lainhuudattamisen 
 (omistusoikeuden siirron)

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Suomussalmi

Kajaani
KAJAANIWOOD

Vieremä

Sotkamo

Kainuun alueella Teitä palvelee 
hankintaesimiehemme:

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 044 413 3143
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Hankintatoimisto

Saha

www.ok-yhtiot.fi

Soita 050 4350 782

• Kokopuu 
• Karsittu ranka
• Oksa- ja latvusmassa

Ostamme  
energiapuuta

Myymme 
laadukasta haketta 

lämpölaitoksille

Metsänomistajana sinun kannattaa  
olla meihin yhteydessä ennen  
hankintatyön aloittamista.
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Nyt tankit täyteen! 
Hyödynnä polttoöljyn 
kevättäyttökampanja!

Meiltä myös 
voiteluaine-
tynnyrit  
edullisesti ja  
rahtivapaasti 
tilalle toimi-
tettuna!

Mikko Kilpeläinen Oy
Vaala Vaalantie 4 • Puh. 010 422 2420
lantmannenagro.fi/vaala

Metsä on suomalaisen 
hyvinvointiyhteis-
kunnan selkäran-
ka, nyt ja tulevai-
suudessa. Kevään 

uutisointia on hallinnut koronavirus. 
Kaikkia on huolettanut oma ja läheis-
ten terveys sekä toimeentulo. Positii-
visesti ajateltuna kevään tapahtumissa 
on myös myönteistä. Olen varma, että 
koronavirukseen liittyvien tapahtumi-
en jälkeen metsätaloudenkin arvostus 
nousee. 

Metsien kasvu luo uskoa tulevaisuu-
teen. Metsätalous ja siihen perustuvat 
elinkeinot ovat pitkäjänteistä toimin-
taa. Talouden suhdanteista riippumat-
ta metsiä kannattaa aina hoitaa. Kes-
tävä metsänhoito, missä metsänhoito 
tehdään ajallaan, on parasta ilmasto-
politiikkaa. Näin varmistetaan metsien 

hiilinielut ja raaka-aine yhä monipuo-
lisempiin puupohjaisiin tuotteisiin.

Metsäsäätiön toiminta on vaikuttavaa

SuoMen MetSäSäätiö on toiminut 
25 vuotta suomalaisen metsäelinkei-
non hyväksi. Säätiö rahoittaa lasten ja 
nuorten metsätapahtumia, viestintää, 
puunkäytön edistämistä ja puuraken-
tamista sekä metsäelinkeinoa palvele-
vaa tutkimusta. Rahoituskohteissa on 
jokaisen metsänomistajan ja metsä-
ammattilaisen sydäntä lähellä olevia 
asioita. Esimerkkinä vaikuttavuudesta 
vuonna 2019 Metsäsäätiön kuljetus-
apurahoilla lähes 8000 lasta tutustui 
metsäelinkeinon mahdollisuuksiin.

Metsäsäätiö kerää puukauppojen 
yhteydessä metsänomistajilta ja puun 
ostajilta vapaaehtoisia menekinedistä-

mismaksuja. Kaikki kerätyt varat jae-
taan metsäelinkeinon hyväksi. Siksi 
jokaisessa puukaupassa kannattaa lait-
taa rasti ruutuun Metsäsäätiömaksun 
kohdalla. 

erno Järvinen
toiMituSJohtaJa, 

SuoMen MetSäSäätiö Sr

MetSäelinkeinon 
tulevaisuutta rakennetaan 
pitkäjänteisesti 

Vilomix Finland Oy | p. 010 402 7700

KOTIMAISET HEVOSREHUT

VERKKOKAUPASTA

Sopiva kotimainen rehu jokaiselle hevoselle!

Mysli, Active, Premium, Mineraali, Sport, Sport Mysli, Breeder

Heikki Rimpiläinen p. 040 545 6183
heikki.rimpilainen@vilomix.farm

Kysy lisää alue-edustajaltasi:

Eduskuntakauteni on lähtenyt 
vauhdikkaasti liikenteeseen. 
Nousin marraskuussa edus-
kuntaan ja suoraan keskelle 
hallituskriisiä. Tätä seurasi 

hallituksen kaatuminen ja uuden hal-
lituksen kokoaminen vielä ennen jou-
lua. Tämän vuoden puolella ehti olla 
muutama ”normaali” viikko, ennen 
kuin alkoi koronakriisi. Koronakriisi 
laittoi asiat uusiksi ja se on työllistä-
nyt eduskuntaa paljon.

 Nyt mietitään ja valmistaudutaan jo 
koronan jälkeiseen elämään. Katson, 
että minulla on tässä tärkeä tehtävä 
varmistaa, että myös maa- ja metsäta-
louden näkökulma otetaan huomioon.

Eduskunnassa vaikutan varsinaise-
na jäsenenä puolustusvaliokunnassa, 
lakivaliokunnassa sekä työelämä- ja 
tasa-arvovaliokunnassa. Koronan seu-
rauksesta olen päässyt myös maa- ja 
metsätalousvaliokuntaan varajäsenek-
si. Agrologitaustasta sekä maaseudun 
ja maakuntien puolestapuhujan roo-
lista on varmasti hyötyä kaikissa va-
liokunnissa. 

 Tällä hetkellä kannan huolta siitä 
jäävätkö mansikat Kainuussa peltoon 
ja mustikat sekä puolukat metsään. 
Nyt näyttää siltä, että koronan takia 
ulkomaista kausityövoimaa ei saada 
Suomeen kuten aikaisempina vuosi-
na. Huoltovarmuuden näkökulmasta 
tämä on iso ongelma. Meidän tulee 
etsiä keinoja houkutella ja kouluttaa 

suomalaisista yhtä hyviä kausityönte-
kijöitä. Kannustimet tähän on löydyt-
tävä valtiovallan suunnalta.

Olen puhunut paljon myös kainuu-
laisen kuitupuun jatkojalostuksen puo-
lesta. Paltamoon suunnitteilla oleval-
le biotuotetehtaalla on todella hyvät 
edellytykset. Jatkojalostukseen on 
satsattava tässä maassa. Mielestäni 
koronasta aiheutuva julkisen talouden 
ahdinko on pelastettavissa biotuote-
tehdasvetureilla. Tehdasinvestoinnit 
lisäävät kuitupuun kysyntää. Hoidetut 
metsät parantavat metsän kasvua ja 
ovat näin ollen iso ilmastoteko. Samalla 
syntyy käyttökatetta ja vientituotteita, 
kun biotuotetehtaat pyörivät monessa 
maakunnassa. Myös Kainuussa!  

 

tuoMaS kettunen
kanSaneduStaJa (keSk.)

agrologin 
terveiSiä 
eduskunnasta

Vastuullista 
maidontuotantoa 

halki Suomen. 
Vastuullista 

maidontuotantoa 
halki Suomen. 

Vastuullista 
maidontuotantoa 

halki Suomen. 
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METSÄNOMISTAJA!         

 

Mikä ihMeen odotusarvolisä? 

Metsätilamarkkinoita 
seuranneet ihmiset 
ovat törmänneet 
odotusarvolisä -ter-
miin. Odotusarvoli-

sä on yksi summa-arvomenetelmän 
erikoisuuksista, eikä edes moni met-
säalan ammattilainen tiedä mistä se 
oikeastaan tulee. Tässä tekstissä yritän 
vääntää asian kansantajuiseksi, mut-
ta se taitaa olla helpommin sanottu 
kuin tehty. 

Metsätilan hinta on pitkälti sidottu 
nykyhetken puustoon. Metsään men-
neille euroille halutaan usein tuottoa. 
Metsätilojen hintakehitystä on vaikea 
ennustaa, joten tuoton laskentaan käy-
tetään tutkimustietoon perustuvaa tie-
toa metsien kasvunopeudesta. Met-
sän kasvumalleilla voidaan määrittää, 
minkä ikäisenä metsä tulisi harventaa 
ja avohakata. Kun hakkuutoimenpitei-
den ajankohdat ja tulot on mallinnet-
tu, voidaan tuloille ja menoille laskea 
halutun korkokannan mukainen nyky-

arvo. Tässä vaiheessa varmasti joku jo 
raapii päätään, mutta jotta asian voi 
käytännössä hahmottaa, on teoria sen 
takana tunnettava. 

Odotusarvolisä perustuu ajatukseen, 
jonka mukaan metsän tulevaisuuden 
hakkuutulot arvostetaan nykyhetkeen 
tietyllä korkokannalla. Odotusarvolisän 
kertoimet on laadittu hyvin hoidettu-
jen yhden puulajin kivennäismaiden 
talousmetsien kasvuennusteiden mu-
kaan. Karkeasti yleistettynä kertoimil-
la pyritään hinnoittelemaan Kainuun 
metsät siten, että metsäsijoituksen 
vuotuinen tuotto olisi noin 3 %. Esi-
merkiksi tilanteessa, jossa juuri ensi-
harvennusvaiheeseen tulleen säntilli-
sesti hoidetun mäntymetsän puuston 
arvo hehtaarilla on noin 2000 euroa, 
on odotusarvolisä 3000 euroa. Ajatus 
siis on, että jos tänään maksaisit tuosta 
metsästä 5000 euroa, saisit siitä noin 3 
%:n vuosituoton avohakkuuseen saak-
ka. Tähän 5000 euron nykyarvoon pääs-
tään, kun hakkuut ajoitetaan optimaa-

lisesti, puun reaalihinta pysyy tasaisena 
ja metsätuhoja ei tule. Lisäksi metsän-
omistajan maksettavaksi lankeaa erilai-
sia veroja ja maksuja mikä tietysti pie-
nentää metsäsijoituksen tuottoa. Kuten 
tiedämme, metsämme eivät useinkaan 
ole tehometsätalouden oppikirjojen 
mallimetsiä. Odotusarvolisässä tämä 
on kuitenkin sisäänrakennettu oletus, 
mikä voi kaavamaisuudessaan johtaa 
pyyntihintojen ja markkinahintatason 
eriytymiseen, sillä joukossa on myös 
vähän laiskasti hoidettuja turvemaiden 
sekametsiä. Eroa pyritään tasaamaan 
edelleen kokonaisarvon korjauksella, 
mikä onkin taas ihan toinen juttu!   

Kesä on jo ovella, ota yhteyttä niin 
hoidetaan teidänkin metsäomaisuus 
tuottavaan kuntoon.

Pekka Manninen, 
MetSätieteiden MaiSteri, lkv

kaJaanin MetSäPalvelu oy

Yli 30 vuoden kokemuksella
kantavuusmittaukset pudotuspainolaitteella, •	
levykuormituslaitteella sekä loadmanilla
Rakennekerrostutkimukset ja näytteenotto•	
Päällysteporaukset•	
Törmäysvaimennin ja liikenteenohjaukset•	
uusien päällysteiden kitkanmittaus•	

  
  
  

  
   
   

assiup aavsak ahaR   
  

- ajatsimonästeM-PO .naatluk nääerhiv inniik tesääp allotsahar  
ätsiednertanikkram itsaakav aavsak uup nenialamouS  

 .attamuppiir
 neemousatiojis/fi.po

  
 yO öithyotsahaR-PO ionnillah ajotsahar-PO

 

Viherrakentaminen
Pihojen hoito
Piiraisen Kuntta

Etsimme kuntan nostoon sopivia mäntykankaita.
Kuntta nostetaan ennen hakkuita. 
Siitä saa hyvän tuoton / hehtaari.
Varmista oman metsäsi tuotto ja ota yhteyttä 
vaikka jo 2-3 vuotta ennen hakkuita!

jouko@piiraisenviherpalvelu.fi

050 412 0498 

Kuva:
JUKKA KIVILUOTO
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Puutarha- ja luontoalan koulutuksia Kajaanissa!
Puutarha-alan perustutkinto, aloitus 3.8.2020
Puutarhakasvien tuottaminen - syötävän hyvää ja terveellistä 
Asiakaspalvelu ja kukkasidonta - kaunista ja koristeellista arkeen ja juhlaan 
Viherrakentaminen ja konetyöt - viihtyisyyttä ulkoalueille 

Näetkö itsesi jossakin näistä puutarha-alan ammattilaisena? Kajaanissa voit opiskella 
puutarhuriksi viheralan, kukka- ja puutarhakaupan alan ja puutarhatuotannon osaami-
saloilla. Opiskelu on käytännönläheistä tiimityöskentelyä koulutilan oppimisympäristöis-
sä, asiakasprojekteissa sekä alan työpaikoilla. 

Seppälän uusi vertikaalipuutarha on täysin automatisoitu kerrosviljelmä taimille, yrteille 
ja salaateille. Tässä oppimisympäristössä toimit yhdessä paikallisten puutarhayrittäjien ja 
alan tutkimuksen kanssa. 

Lisätietoja katja.moilanen@kao.fi, p. 044 797 0949.

Puutarha-alan ammattitutkinto, aloitus 5.11.2020
golfkentänhoitaja, lisätietoja Pirjo Hotti, p. 044 797 0866.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, aloitus 11.8.2020
luonnonvaratuottaja, lisätietoja Katja Moilanen, p. 044 797 0949.
luonto-ohjaaja, lisätietoja Riitta Turpeinen, p. 044 294 4514.

Luontoalan ammattitutkinto, seuraavat aloitukset 8.6. ja 3.8.2020
luonnontuotejalostaja/luonnontuoteneuvoja, 
lisätietoja Päivi Klimenko, p. 044 714 7717.

Lisätietoja ja hakeutuminen osoitteessa www.kao.fi/jatkuvahaku. Hae nyt!

Seppälä, Kirkkoahontie 115, 87910 Kajaani
www.kao.fi/jatkuvahaku

PUULLA ON NYT 
HYVÄ KYSYNTÄ

Tällä hetkellä kysyntää on sulan maan aikana korjattavissa olevista leimikoista. Laadukkaasti 
ja oikeaan aikaan tehty harvennus vauhdittaa metsän järeytymistä ja pitää sen elinvoimaisena. 
Tarjoamme metsänomistajille puukaupan lisäksi kattavat metsän- ja luonnonhoitopalvelut sekä 
parhaan tavan kartuttaa metsään perustuvaa varallisuutta.  
Metsä Groupilla kaikki puukauppa- ja metsän- 
hoitoasiat voi hoitaa myös täysin sähköisesti  
etänä osoitteessa: www.metsaverkko.fi.
Oman metsäasiantuntijasi yhteystiedot  
saat osoitteesta www.metsaforest.com  
tai soittamalla puh. 010 7770.

Agrologi Anssi Sirviö on isän-
nöinyt Sotkamon Itävaa-
ralla Koskelan maitotilaa 
vuodesta 2012. Tilan na-
vetassa tuottaa maitoa 

reilut 30 lypsylehmää ja nuorkarjaa 
on lähes saman verran. Pääosalla ti-
lan noin 80 ha pelloista viljellään kor-
sirehua lehmien rehuksi. Koska Anssi 
hoitaa tilaa pääasiassa yksin, edellisen 
sukupolven auttaessa, tarvitaan maa-
tilan peltotöihin useita urakoitsijoita. 

Vuonna 2018 tilalla alettiin viljel-
lä mansikkaa viiden hehtaarin alalla. 
Mansikkapenkkien myötä tilalle tuli 
myös tihkukastelujärjestelmät man-
sikoiden lannoittamiseen ja kasteluun 
sekä kylmäkontti mansikoiden nope-
aan jäähdytykseen. Pääosa marjoista 
toimitetaan poiminnan ja jäähdytyk-

sen jälkeen suoraan kauppoihin, lisäksi 
tilalta on myyty suoraan kuluttajille 
valmiiksi poimittua mansikkaa. Vii-
me kesänä mansikka työllisti Anssin 
puolison Mirkan lisäksi keskimäärin 
10 ulkopuolista poimijaa. 

Tulevaksi kesäksi työvoiman tarve 
tulee olemaan poiminta-aikaan noin 
20 henkilöä. Ennen poimintaa on tar-
jolla myös erilaisia hoitotöitä, kitkemis-
tä yms. mansikkapelloilla. Mansikoita 
on tarkoitus myydä kauppojen lisäksi 
myös torilla ja poimijatilanteen mu-
kaan mahdollisuus itsepoimintaan-
kin saattaa tulla. Avoimet työpaikat 
tullaan ilmoittamaan töitäsuomesta.
fi -sivustolla ja työ sopii kaikille ulkoil-
masta pitäville henkilöille ikään ja su-
kupuoleen katsomatta. 

TeksTi ja kuva: MaariT HieTanen

KosKelan maito- 
ja MarjaTilalla 
tuotetaan laatumaidon lisäksi 
laadukkaita mansikoita

anssi sirviö odotteli vapun aikaan vielä viimeisten lumien sulamista pelloilta

toimitus: meto Kainuu ry:  Tuomo Mikkonen, Heikki Väisänen,  
Paula Kemppainen ja Niko Piironen 

Kainuun agrologit: Minna Tanner, Maarit Hietanen, 
Ahti Pussinen,  Esa Karjalainen, Viivi Turunen ja Katie Halonen 

taitto: SLP Kustannus Oy, Sirpa Tupiini
Painosmäärä: 43000 kpl

Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2020

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

Luomu turvaa
tulevaisuuden.

Liity jäseneksi!

Jäseniä voivat 
olla niin tuottajat
kuin kuluttajatkin!

Kasvua ja Elinvoimaa !
Apua yrityksen alkutaipaleelle ja toimivan yrityksen 
suuntaamiseksi uusille urille! 

• 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 enti-
nen. Onko viisaampaa tuottaa itse vai teettää alihankintana. 
Tuki 50 % vähintään 3 000 euron kustannuksista.

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

“Istahdan kannon nokkaan ja kaadan 
höyryävää kahvia termarista. Käki kuk-
kuu kuusen latvassa, aamukaste kimal-
telee ja ensimmäiset auringonsäteet 
vielä piileskelevät metsikön takana. 
Istun hetken ja kuuntelen kesäistä aa-
muyötä. Hörppään kahvin loppuun, on 
aika aloittaa työpäivä.” 

Miten kaksi luokan-
opettajaa päätyy 
metsätöihin? No 
siten että ne vaan 
päättää ja menee! 

Toki tätä vauhdittivat lapsuudenystä-
vät, joilla on metsäalan yritys, Suomen 
Metsät Kuntoon Oy.

Atte aloitti ensimmäisenä kesänä 
työt metsurin kisällinä, mistä saikin 
parhaat opit työhön. Jo parin viikon 
jälkeen pääsi töitä tekemään itsenäi-
sesti. Kesän aikana kunto kasvoi, aika 
lensi kuin siivillä ja mikä parasta, metsät 
kiittivät! Seuraavana kesänä myös Ida 
päätti, että tuonne on pakko päästä. 
Hieman epäilytti, miten naisiin suhtau-
dutaan tällä alalla. Kuinka paljon pitäisi 
vakuutella, että kyllä yhtä lailla jaksan 
ja asenteesta ei ainakaan jää kiinni?

Onneksi pomot olivat luottavaisia ja 
pääsimmekin heti työskentelemään 
työparina. Siitä lähtien on meidän mo-
lempien kesät kuluneet kirkkaanorans-
seissa työpuvuissa luonnonhelmassa, 
metsänraivaus- sekä istutustöissä. Eikä 
hetkeäkään vaihdettaisi pois!

Olemme oppineet paljon: fyysisen 
työn tekemistä, omien rajojen koet-
telemista, luonnon ainutlaatuisuutta. 
Olemme saaneet tehdä työtä “vapaas-
ti” ja määrätä itse, milloin työpäivä al-
kaa ja loppuu, kunhan urakka tulee 
valmiiksi. Olemme puurtaneet säässä 
kuin säässä. Olemme antaneet lihas-
voimaa ja sinnikkyyttä, sekä litroittain 
hikikarpaloita, mutta sitäkin enemmän 
olemme metsästä saaneet.

Olemme saaneet kokea metsän kaik-
kia olomuotoja sen uljaassa komeudes-
saan. Olemme seuranneet hyönteisiä 
ja kasveja, lintuja ja luonnon ihmeitä. 
Olemme löytäneet karhun jätöksiä työ-
maan laidalta, syöneet hilloja sekä poi-
mineet vadelmat aamupuuron päälle. 
Olemme seikkailleet yhdessä ja tehneet 
yhteistyötä. Pariskuntana meistä on 
muotoutunut oiva tiimi! Mutta tär-
keimpänä kaikesta, olemme löytäneet 
paikan, jossa on hyvä olla.

Suomen metsäkeskuksen hallin-
noima MetsäRekry-hanke on kartoit-
tamassa Kainuun avoimia metsäalan 
työpaikkoja ja potentiaalista työvoi-
maa. Hanke pyysi Atte Leinosta ja Ida 
Pitkästä metsäalan kesätöissä viihtyviä, 
kertomaan omasta työstään. 

Kainuussa on työvoimantarvetta 
metsänhoitotöissä tulevalle kesälle. 
Lähehän sinäkin metsään töihin!

Työvoimaa Kainuun metsiin-Metsä-
Rekry-hanke S21507

Päivi Ylä-outinen                                           
projekTipäällikkö                                            

jouni karppinen
projekTineuvoja

Me Tässä, MeTässä

Metsänhoitoniksit ____________

Harvennushakkuun koeala motolle

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

1/2 ympyrä
säde 11 m
kerroin 52,6

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

6 Havutaimien ylitiheys vähentää 
 oksaisuutta

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.

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

Rinnakoskeus Ø
 yli 16 cm

 = KL 03

 ari TaisTo korHonen
MeTsäTilayriTTäjä

0400 284 408
ari.Korhonen@Kajaani.net

Paltamon kalkilla pH kuntoon  

                              ja ravinteet rehuun

Kalkitus on investointi  
sadon laatuun ja määrään  
sekä tilan kannattavuuteen!

KYSY LISÄÄ:
Puh: 050 303 1182
dolomiittikalkki.fi
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SYVÄOJANKATU 5, KAJAANI
Automyynti: ma-pe 9-17, la  sulj.
Huolto: ma-pe 7.30-17
ks. lisää: HARTIKAINEN.COM

AUTOMYYNTI 0400 115 111
HUOLTO 0400 115 113 
VARAOSAT 0400 115 112
VAURIOKORJAAMO  0400 947 917

Mitä sinä haluat pakettiautoltasi? Vito ja Sprinter Worker -mallit 
tarjoavat kaiken, mitä ammattilainen autoltaan tarvitsee. Etuveto 
merkitsee suurempaa kantavuutta ja Sprinterissä myös matalampaa 
kuormauskorkeutta – edullista hintaa unohtamatta.

Vakiovarusteina mm.
• Tempmatic-ilmastointi • Vakionopeudensäädin
• Peruutuskamera • Moottorin lisälämmitin
• Audio 15 -järjestelmä • Sivutuuliavustin
• Sprinter Worker -mallissa  MBUX-multimediajärjestelmä

Lue lisää:
mercedes-benz.fi/vans-kampanjat

Vito ja Sprinter.  
Nyt edullisina Worker-malleina.

Mercedes-Benz Vito 110CDI FWD-3,05/32K normaali A1 Worker kokonaishinta alk. 34 711,04 €. 
CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 194 g/km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kk-maksulla alk. 20,46 €/
kk. Ajotietokoneen kieli: englanti. Mercedes-Benz Sprinter 314CDI FWD-3,5/32K normaali A1 Worker 
kokonaishinta alk. 43 998,66 €. CO2-päästöt uudistettu mittaustapa – laskennallinen  
NEDC-arvo 235 g/km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kk-maksulla alk. 26,97 €/kk. Ajotietokoneen kieli: 
suomi.  Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €. Kuvan autot lisävarustein.

Etuvetoinen  
Vito Worker 110CDI 

alk. 34 712 €

Etuvetoinen  
Sprinter Worker 314CDI 

alk. 43 999 €

Etusi jopa 

4 216 €
Etusi jopa 
3 961 €

Tiestön kunnon seurannas-
sa ammattimainen mitta-
uspalvelu on avainasemassa 
tienparannussuunnitelmaa 
ja korjausurakoita ajatellen.

Lämmin talvi rikkoo 
päällysteet ja soratiet

Harvoin tulemme kuitenkaan ajatelleek-
si, että hyvin olennaista pinnan lisäksi on 
myös se, missä kunnossa tie on syvällä 
pinnan alla. Ennen raskaita tuulivoima-
kuljetuksia tai nosturin pystyttämistä on 
erityisen tärkeää varmistua tien tai nos-
toalueen kantavuudesta. Kantavuuksien 
mittaaminen on oma erityisalansa.

Vuosikymmenen alkupuolella perus-
tettu West Coast Road Masters tekee Po-
rista ja Kouvolasta käsin teiden kunnon ja 
kantavuuden kartoituksia koko Suomes-
sa. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi 
Väylävirasto, ELY-keskukset, kunnat ja 
kaupungit yksityistiehoitokunnat, met-
säyhtiöt, sekä energiayhtiöt ja maanra-
kennusalan yritykset. 

”Suomessa vaihtelevat vuodenajat 
ovat erityinen rasite tieverkolle. Kor-
jausvelkaa on muutenkin päässyt ker-
tymään. Kun määrärahat ovat vähissä tai 
kyseessä on vaikkapa markkinaehtoisesti 
rakennettava tuulivoimahanke, on tärkeä 
tietää, mistä ja miten korjataan. Joskus 
riittää uusi murske tiettyyn kohtaan tai 
joskus taas tarvitaan isompi remontti, 
sillä kulutuskerroksen uusiminen olisi 
vain rahan haaskausta ilman todellista 
hyötyä”, kertoo toimitusjohtaja Juha-
Matti Vainio.  

Road Masters tekee myös suunnittelua 
ja konsultointia mittausten lisäksi. Yrityk-
sessä on oma geologi ja osaomistus ser-
tifioidusta kiviaineslaboratoriosta. ”Mitä 
aiemmin toimija on kantavuusasioiden 
suhteen hereillä, sitä edullisemmaksi ko-
konaisuus tulee. Jos voimme olla mukana 
jo suunnittelussa tai muuten aikaisessa 
vaiheessa, on teiden rakentamisen ja 
kunnostuksen kustannus yleensä aina 
pienempi verrattuna kantavuuden pa-
rantamiseen jälkikäteen”, Vainio sanoo. 

Pudotuspainolaite, levykuormituslaite, 
loadman ja rakennekerroskaira. Teiden 
kantavuuksien mittaukseen ja rakenteen 
tutkimiseen tarvitaan erikoisvälineistöä, 
joka onneksi kulkee perävaunussa ja osin 
jopa peräkontissa. Ensimmäiset pudo-
tuspainolaitteet tulivat Suomeen 1986 
ja edelleenkin niitä on maassamme vain 
muutamia. 

Pudotuspainolaitteita käytetään tei-
den kantavuusmittauksien tekemiseen 
suunnitteluvaiheessa sekä rakennusai-
kana laadunvalvonnan tarpeisiin. Pudo-
tuspainolaite on auton perässä hinattava 
laite. Ideana on, että tietä kuormitetaan 
viiden tonnin kuormalla, joka saadaan 
aikaan pudottamalla paino korkealta ku-
mipuskureiden päälle, josta kuorma siir-
tyy 30-senttisen kuormituslevyn kautta 
tien rakenteeseen, seitsemän anturia 
mittaa kuormituksen tierakenteelle ai-
heuttamaa taipumaa.

Nyt suunnitellaan perusparannus-
hankkeita ja tehdään mittauksia, sen 
jälkeen pääsevät urakoitsijat töihin.

- Mittaustyömäärän perusteella ura-
koitsijoille on tulossa kelvollinen määrä 
tienparannusurakoita, uskoo Juha-Matti 
Vainio West Coast Road Masters Oy:stä.

Tiemäärärahat ovat monen niukan vuo-
den jälkeen kasvussa. 

Yksityisteiden perusparannusten suunnit-
teluun on tulossa 20 M€ vuodelle 2020.

Kantavuusmittauksia työn alla

Road Masters tekee kantavuusmittauk-
sia loadmanilla, pudotuspainolaitteilla ja 
levykuormituslaitteilla Porista ja Kouvo-
lasta koko maan alueella.

- Käymme mittaamassa kantavuudet 
ennen teiden ja katujen päällystämistä, 
Vainio selvittää.

Keväällä kantavuusmittauksia jatke-
taan Vt12 Lahden eteläisellä kehätiellä.

Eri puolella Suomea mittaamme esi-
merkiksi Oteranin, Skanskan, YIT:n, Desti-
an ja Kreaten työmailla sekä Turun, Porin 
ja Jyväskylän kaupungin alueella. 

Teiden kunto on kärsinyt 
hoidon puutteesta

Road Masters tekee mittauksia myös 
teiden rakenteen parantamisen suun-
nittelua varten.

- Käymme mittaamassa nykyiseltä tie-
verkolta kantavuudet ja selvitämme, on-
ko siellä kantavuuspuutteita – näitä on 
löytynyt – aika paljonkin, Vainio sanoo 
huolestuneena.

Tämän perusteella suunnittelijat miet-
tivät erilaisia korjausvaihtoehtoja.

Tien kuntoa tutkitaan myös tieraken-
nekairalla, jolla kairataan rakenneker-
rosnäytteitä. 

- Kohteissa missä on heikko kantavuus 
tai muita vaurioita, käymme kairaamas-
sa halkaisijaltaan 14 cm reiän läpi tie-
rakenteen 140 cm syvyyteen asti. Siitä 
otetaan ikkunanäytteenottimella näyte, 
mikä dokumentoidaan.

- Otamme myös kantavan kerroksen 
murskenäytteen, mikä toimitetaan labo-
ratorioomme tutkittavaksi. Siitä nähdään, 
onko murske hienontunut tai mennyt 
routivaksi.

Tien kuivatuspuute on yksi suurimmis-
ta haitoista: kun ojat eivät vedä, pysyvät 
teiden rakenteet märkinä.

- Tämä selviää samalla kun kairataan: 
siellä on monasti vettä tien rakenteissa 
ja märkänä tie ei kanna.

Erikoiskuljetukset työllistävät

Erikoiskuljetuksien reittien kantavuuk-
sien mittauksia on myös tilattu Road 
Mastersilta.

- Jos erikoiskuljetusreiteillä kuljetus-
liike vie 200 - 400 tonnin kuorman, niin 
Ely-keskus tai kuljetusyritys voi pyytää 
kantavuuden mittauksen. Tuulivoima-
latyömaiden kuljetukset ja isot muunta-
jakuljetukset ovat olleet näitä työllistävä 
tekijöitä kantavuusmittauksissa, Vainio 
kertoo.

Rekkojen painot ovat kasvamaan päin. 
Monet pelkäävät, että se on riski meidän 
heikentyneelle tieverkostolle.

- Vaikka akselipainot eivät ole kasva-
neet, niin kokonaispainot rekoissa ovat. 
Tämän vaikutusta tiestöön täytyy myös 
seurata.

Liikenteenohjauspalveluille kysyntää.
Juha-matti vainio

wEst coast road mastErs

wEst coast road mastErs 
mittaa tiestön kuntoa

MONIPUOLINEN MARJATILA KUUSELA

Uuden sukupolven säilörehukiristekalvot

MTK:n liite / Koti-Kajaani
Koko: 4 x 110 pmm, 4-väri

Kevään
huoltoihin
Neste Oil 
-voiteluaineet

KAIKKI MINKÄ MYYMME MYÖS TUOMME!

MARJATILA KUUSELA
Suovaarantie 63, 88610 Vuokatti, puh. (08) 665 203, Tuomo 0400 380 587, Eeva 0400 280 907

Juta-käärin-
verkot ja 

aumakalvot

takaa laadun.
Tilaa heti!

Kevään kylvöihin
Viljan ja nurmen siemenet. 

Myös luomuna!

Vielä erä 
kasvinsuojeluaineita 

EDULLISEEN ENNAKKOHINTAAN!

Loppuiko
marjat,
tuliko jano!

Pakasteena
- Kuuselan mansikkaa

- mustikkaa
- puolukkaa

- punaherukkaa
- mustaherukkaa

- vadelmaa
sekä 

marjamehutiivistettä

VARAA ENNAKKOON 
TULEVAN KESÄN 

MANSIKAT!

Kevään kylvöihin Viljan- 
ja nurmensiemenet 

Myös luomuna

Pyöröpaali- ja  aumakalvot  sekä 
Juta-käärinverkot

Uuden sukupolven säilörehukiristekalvot

MTK:n liite / Koti-Kajaani
Koko: 4 x 110 pmm, 4-väri

Kevään
huoltoihin
Neste Oil 
-voiteluaineet

KAIKKI MINKÄ MYYMME MYÖS TUOMME!

MARJATILA KUUSELA
Suovaarantie 63, 88610 Vuokatti, puh. (08) 665 203, Tuomo 0400 380 587, Eeva 0400 280 907

Juta-käärin-
verkot ja 

aumakalvot

takaa laadun.
Tilaa heti!

Kevään kylvöihin
Viljan ja nurmen siemenet. 

Myös luomuna!

Vielä erä 
kasvinsuojeluaineita 

EDULLISEEN ENNAKKOHINTAAN!

Marjatila Kuusela
Suovaarantie 63, 88610 Vuokatti

Eeva 0400 280 907, Tuomo 0400 380 587, Hannes 040 742 4203
marjatila@marjatilakuusela.fi

Kasvinsuojeluaineet 
suoraan  

varastostamme

MetsäRekry - vetoapua työvoiman saantiin

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  • metsäalan koulutus
• oppisopimus ja palkkatuki  • kahvitarjoilu

 Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
 www.metsakeskus.fi/tapahtumat 
 
Mikäli etsit metsäalan työtä, yritykselläsi on työvoiman 
tarpeita tai henkilöstön koulutustarpeita, ota yhteyttä:

www.metsakeskus.fi/MetsaRekry

Projektipäällikkö:
Päivi Ylä-Outinen  
p. 050 475 2724 

Projektineuvoja:
Tea Heikkinen  
p. 050 356 4956  

etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

MetsäRekry - vetoapua työvoiman saantiin

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  • metsäalan koulutus
• oppisopimus ja palkkatuki  • kahvitarjoilu

 Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
 www.metsakeskus.fi/tapahtumat 
 
Mikäli etsit metsäalan työtä, yritykselläsi on työvoiman 
tarpeita tai henkilöstön koulutustarpeita, ota yhteyttä:

www.metsakeskus.fi/MetsaRekry

Projektipäällikkö:
Päivi Ylä-Outinen  
p. 050 475 2724 

Projektineuvoja:
Tea Heikkinen  
p. 050 356 4956  

etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

MetsäRekry-hanke tuo Kainuun metsäalan  
työpaikat näkyviksi
Miltä kuulostaisi itsenäinen työ 
luonnossa?
Kainuun metsissä on monipuolisia ja haastavia työtehtäviä 
tarjolla luonnossa viihtyvälle.

Metsäalan tehtävissä yhdistyvät työn itsenäisyys, oma-aloittei-
suus, metsäosaaminen, vastuullisuus, tekninen osaaminen ja 
asiakaspalvelutaidot. 
Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi metsuri, hakkuukoneen 
kuljettaja, ajokoneenkuljettaja, puutavara-auton kuljettaja. 
 
Projektipäällikkö: Päivi Ylä-Outinen p. 050 475 2724
Projektineuvoja: Jouni Karppinen p. 050 435 0505

	 etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
	 www.metsakeskus.fi/metsarekry
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