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Pääkirjoitus

Elinvoimainen maaseutu 

Kotimaan matkailu on Kainuussa perinteisesti ol-
lut vahvaa, ja pandemia on sitä edelleen kasvatta-
nut. Esteettömyys huomioidaan entistä paremmin 
matkailurakentamisessa. 

Pyörämatkailun suosio on noussut; se on hiili-
neutraalia ja kestävää matkailua, kunhan matkan 
eri vaiheiden palvelut tuotetaan vastuullisesti. 
Pyörämatkailukin vaatii investointeja ja palvelujen 
kehittämistä, ja tähän kysyntään vastaaminen on 
Kainuussa otettu tosissaan! 

Maaseututoimijat tekevät tiivistä ja välitöntä yh-
teistyötä. Yhteistyö on osoittanut arvonsa näissä 
poikkeuksellisissa oloissa. Käytössä on monia ta-
poja edistää ja auttaa alueella toimivien yritysten 
ja maatilojen kehittämistyötä. Nyt jos koskaan on 
hyvä aika miettiä uusia tapoja toimia ja ottaa niitä 
käytäntöön!

Jaana Korhonen
ylijohtaja

Kainuun ELY-keskus

Elinvoimainen maaseutu on viime vuosina saanut 
ihan uudenlaisia sisältöjä ja vaikuttavuutta. 

Maatalouden tuotantokustannusten nousu ja vii-
me vuoden huono sato herättivät huomaamaan 
maatalouden vakavan tilanteen aikaisempaa sel-
keämmin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi nä-
kyväksi huoltovarmuuden.

Yhteiskunnan megatrendit vaikuttavat myös maa-
seutuun. Työvoimapula vaikeuttaa maaseudun 
yritysten toimintaa. Luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen vaikuttaa maatalouteen ja eläinten 
hyvinvointia halutaan parantaa. Fossiilisia poltto-
aineita pyritään korvamaan bio- ja kiertotalouden 
hankkeilla. Maatiloille ja maaseudun toimijoille ja 
yrityksille suunnattu tukirahoitus voi auttaa ratkai-
sujen löytämisessä. 

Maaseudun kehittämisellä pyritään siihen, että 
maaseudulla on hyvät edellytykset yritystoimin-
nalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle.  Yhä use-
ampi yritys ja työtekijä voi tänä päivänä toimia ja 
työskennellä paikkariippumattomasti.

Maalla asuminen kiinnostaa aikaisempaa enem-
män.  Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat yksi 
maaseudun kehittämisen edellytyksistä, mistä 
johtuen yhteyksien kehittäminen onkin maaseutu-
rahaston rahoituksen kohde.  
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Koe Kainuu 
laineilla ja 
poluilla
Retkeily elää kukoistuskautta.  
Vesireittien ja maastopyöräreittien 
kunnostuksella vastataan  
lisääntyvään kysyntään.
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Rehjan taukopaikat ja laiturit kuntoon
Kajaanin keskustan kupeessa sijaitse-
van Rehjan saaren vetovoimaa halu-
taan kasvattaa. Saareen rakennetaan 
taukopaikkoja, rantautumislaitureita ja 
keittokatoksia.

Nuasjärvellä sijaitseva Rehjansaari on luonnonläheinen 
ja viihtyisä käyntikohde keskustaajaman läheisyydessä, 
kuvaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen Kajaanin 
kaupungista.

"Rehja on käytössä kaikkina vuodenaikoina. Kesäisin 
saarelle pääsee helposti veneellä tai vaikka meloen. Tal-
vella saareen vievät erinomaiset ladut. Myös moottori-
kelkkaurat kulkevat saaren läheisyydessä."

Saaressa ei ole vakituista asutusta eikä kesämökkejä 
lukuun ottamatta muutamia Kajaanin kaupungin omis-
tamia vuokramökkejä.

"Mökkien vuokraus on laantunut viime vuosina. Va-
rustetaso ei vastaa nykypäivää eli mökeissä ei ole juok-
sevaa vettä eikä sähköjä."

Rehja toimii Nousiaisen mukaan hyvin päiväretkikoh-
teena. Retkeilyn tarpeisiin uudistetaan tämän ja ensi 
vuoden aikana taukopaikkoja ja laitureita. 

"Keittokatoksiin tulee tulisija, joka mahdollistaa ret-
kiruokien tekemisen isommallekin porukalle. Katoksiin 
sijoitettavilla aurinkopaneeleilla mahdollistetaan mobii-
lilaitteiden lataus ja valaistus. Lisäksi uudistetaan viisi 
kappaletta nuotiopaikkoja."

Rakennukset perustuvat metsähallituksen tyyppira-
kennuksiin. Esteettömyys huomioidaan rakentamises-
sa. Oulujärvi Leader ry rahoittaa Rehjan saaren retkeily-
rakenteiden kunnostusta.

Rehjan kunnostus liittyy samaan aikaan käynnissä 
olevaan vesistömatkailun kehittämishankkeeseen. Yksi 

Rehjan retkeilyrakenteiden ja laitureiden kunnostus on 
olennainen osa hanketta, kertoo kaupungininsinööri 
Matti Nousiainen. Saarella kulkee useita polkuja eri 
puolilla saarta.

kehitettävistä asioista on tuotteistaa Rehjaan suuntau-
tuvia reittejä.

Kaupungininsinööri Matti Nousiainen kertoo, että ve-
sistömatkailupalvelujen kehittäminen on yksi tavoitteis-
ta. Esimerkiksi Rehjaan liikennöivä vesitaksi mahdollis-
taisi päiväretken saareen myös veneettömille.

Hankkeessa tehdään myös selvitys veneily-yhteyksi-
en edistämisestä Kajaanissa Nuas- ja Oulujärven välillä. 
Vaihtoehtoina ovat veneiden siirtoyhteys tai mahdolli-
sen kanavan pohtiminen.

Katokset perustuvat 
metsähallituksen 
tyyppipiirustuksiin.

Tukit kuoritaan 
käsityönä saaren 
männyistä.
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Kainuun Tervareitti vesistömatkailun 
kärjeksi

Tervareitti-vesistömatkailu hanketta  
vetävä Pasi Korhonen Kajaanin  

ammatti korkeakoulusta yhdessä  
Kajaanin valitsemista kunnostus-

kohteista, Rehjan saarella. 

Kainuun Tervareitti parantaa vesis-
tömatkailun edellytyksiä Kuhmon, 
Sotkamon ja Kajaanin vesillä. Terve-
reitti toimii sateenvarjona yksittäisille 
kunnostushankkeille sekä tuotteistaa 
retkikohteita.

Tervatynnyreiden soutaminen Kuhmon latvavesiltä Ou-
luun oli totista työtä. Kainuun Tervareitin tulisi sen si-
jaan tuoda elämyksiä vesillä viihtyville. 

Vesistömatkailun kehittäminen Kainuun Tervareitillä 
Kuhmossa, Sotkamossa ja Kajaanissa (VEKE) – hank-
keen tavoitteena on kehittää uusia vetovoimaisia reitte-
jä ja kohteita hankkeen kuntien alueella. 

"Näin rakennetaan vahvaa Kainuun Tervareitin vesis-
töreittibrändiä koko alueelle", kertoo hanketta vetävä 
Pasi Korhonen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailijat ja matkai-
luyritykset. Välillisinä kohderyhminä ovat eri puolilla 
asuvat kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat.

Kuhmolla, Sotkamolla ja Kajaanilla on omat infra-
hankkeet, kertoo Pasi Korhonen. Jokaisella on melon-
ta- ja veneilylaitureiden rakentamista. Uimarantojen 
kunnostukseen ja yleensä rantojen ja vesistöjen virkis-
tyskäytön kohentamiseen panostetaan pitkin reittiä. 

Hanke kestää ensi vuoden loppuun. Vesistömatkai-
lun kehittämistä rahoittavat Elävä Kainuu Leader (Sotka-
mo ja Kuhmo) ja Oulujärvi Leader (Kajaani).

Yliopettaja Pasi Korhonen Kajaanin ammattikorkea-
koulusta linjaa, että Tervareitin markkinointi kokonai-
suutena edellyttää, että reitin rakenteet ovat kunnossa 
ja että reitin voi kulkea kokonaisuudessaan eri välinein. 

Tervareitti lähtee Kuhmon Lentiirasta ja kulkee Kuh-
mon keskustan kautta Sotkamoon, mistä se jatkaa Nu-
asjärven yli Kajaaniin. Pituutta reitillä on 220 kilometriä.

Reitin sisälle tuotteistetaan useita lyhyempiä reittejä 
eri välineille kuten sup-laudoille tai melojille. Kuhmon 
reitit keskittyvät keskustan tuntumaan sekä Lentiiraan, 
kun taas Sotkamon reitit kuntakeskuksen lähivesille ja 
Vuokatin matkailualueelle. Kajaanin reitit sijaitsevat 
tiiviisti Nuasjärven länsipäässä ja lähivesissä Sä-
rämäjärvellä ja Kajaaninjoella

Kuudesta kärkireitistä tehdään lisätyn todel-
lisuuden AR-sisällöt, jotka reitillä kävijä saa 
sovelluksen kautta reitillä liikkuessaan. Reit-
tikuvaukset tukevat myös vesistömatkailu-
yritysten markkinointimahdollisuuksia.

VEKE-Sotkamo:
1. Uimarantojen infotaulujen uusiminen
2. Salmelan koulun laiturin ja venepaikkojen raken-

taminen
3. Eskonsaareen laiturin, laavun ja huussin raken-

taminen
4. Hiukka
5. Kultaranta

VEKE-Kuhmo:
1. Annanniemen venesataman uudistamis- ja kun-

nostustyöt 
2. Maakunnanrannan venerannan uudistamis- ja 

kunnostustyöt. Uusi esteetön venelaituri ja kan-
silankutuksen uusiminen sekä kanoottilaiturin 
tekeminen

3. Talvisotamuseon venerannan laiturin kunnos-
tustyöt ja esteettömän laiturin ja kanoottilaiturin 
rakentaminen.

4. Ruukinrannan uimarannan kunnostus 
5. Uimalaitureiden uusiminen, 5 kpl

VEKE-Kajaani:
1. Rehjan saaren retkeilyrakenteet ja laiturit – kun-

nostus ja rakentaminen
2. Suunnitelma veneily-yhteyksien parantamisesta 

Nuas- ja Oulujärven välillä
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Millaisia reittejä maasto-
pyöräilijät kaipaavat?  
Entä millaisia ovat pyö-
räilevän matkailijan 
tarpeet? Toivotamme 
pyörämatkailijat terve-
tulleeksi Kainuuseen, 
mutta ovatko puitteem-
me kunnossa?

Pyörämatkailu on viime vuosina 
ollut Suomessa vahvassa nostees-
sa, ja suosio kasvoi entisestään ko-
ronapandemian aikana. Seuraam-
me tässä Keski-Eurooppaa, jossa 
pyörämatkailu on kasvanut voimak-
kaasti jo pidempään. 

Kainuussakin on viime vuosina 
alettu panostamaan trendiin, sillä 
maakuntaamme on syntynyt uu-
sia reittejä ja palveluja. Alueella on 
nähty mahdollisuuksia erityisesti 
maastopyöräilyssä. Potentiaali on 
suuri, mutta volyymi on edelleen 
pientä ja olemme vasta kehityksen 
alussa. 

Maastossa pyöräilyn suosion kasvuun on useita 
syitä. Luonnossa liikkumisesta on tullut suositumpaa, 
maastopyörien ja erityisesti sähköavusteisten pyörien 
huima kehitys on mahdollistanut yhä useammalle pyö-
räilyn luonnossa ja reitteihin sekä pyöräily-ystävällisiin 
palveluihin on panostettu aiempaa enemmän. Pyöräile-
vää asiakasta on alettu ymmärtämään aiempaa parem-
min.

Asiakasymmärryksen kasvattaminen on tärkeimpiä 
matkailun kehittämisen kulmakiviä. Reittejä on turha 
suunnitella, jollemme tiedä kenelle niitä rakennetaan. Ja 
asiakkaita on turha odottaa, jollemme ota heitä avosylin 
vastaan tarjoten tarpeita vastaavia palveluja. 

Pyörällä maastoon – pyörämatkailun edistäminen 
Kainuussa -hankkeessa tavoitellaan pyörämatkailijan 
asiakasymmärryksen kasvattamista sekä systemaattis-
ta ja laadukkaampaa reittien ja palveluiden kehittämis-
tä. Hanketta rahoittaa Kainuun ELY-keskus.

Yksi avaintekijä on olemassa olevien reittien suun-
nittelun ja laatuarvioinnin ohjeistusten jalkauttaminen. 
Tarvitaan siis lisää viestintää, innostamista ja yhteistyö-
tä. Keskeistä on myös tuottaa maastopyöräilyyn liittyviä 
sisältöjä eri alustoille ja sivustoille. 

Pyöräilyn ja pyörämatkailun ehdoton sesonki on ke-
sässä, mutta myös talvipyöräilyn suosio on kovassa 
kasvussa. Pyöräily on matkailullisesti ympärivuotinen 

Satulasta maisemat aukeavat  
uudella tavalla

aktiviteetti, joka mahdollistaa sesonkien pidentämisen 
tai uusien sesonkien rakentamisen. 

Pyörämatkailusta on viime vuosina rakennettu Poh-
jois-Suomen matkailulle uutta ympärivuotisuuden kul-
makiveä. Esimerkiksi Ylläs, Saariselkä, Rovaniemi, Syö-
te ja Ruka ovat panostaneet uusiin kesä- ja talvireitteihin 
ja infrastruktuuriin. Pyörällä maastoon -hankkeessa tul-
laan järjestämään benchmarking-matka Lapin kohtei-
siin, joista haetaan oppia niin reittien ja infran rakenta-
miseen kuin tuotteistamiseen. 

Suosio ei tule ilman työtä. Vetovoimaiset, huolella ra-
kennetut ja hyvin tuotteistetut reitit ovat ydin. Niihin ja 
niiden ylläpitoon tulee panostaa. Suurin osa pyörämat-
kailijoista nauttii ennen kaikkea kiinnostavista kohteista 
ja mieleenpainuvista maisemista. Pieni osa hakee nau-
tintoja vain teknisestä maastossa ajamisesta. 

Retkipyöräily on edelleen se suosituin pyörämatkai-
lun muoto. On muistettava, että erilaisilla pyöräilijöillä 
on erilaisia tarpeita. Nämä ovat avainseikkoja nostetta-
essa Kainuuta kiinnostavimpien pyörämatkailualueiden 
joukkoon. 

Kirjoittaja
Pasi Korhonen 

projektipäällikkö, yliopettaja 
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Talvipyöräilyn suosio on vahvassa kasvussa. Kainuussa tulisi panostaa reit-
tien ympärivuoti suuteen.
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Vaalasta Rokualle  
pyörällä tai patikoiden
Vaalan kunnan hankkeel-
la uudistetaan 20 vuotta 
sitten rakennettu patikoin-
tireitti Vaalan kirkonkylän 
ja Rokuan kansallispuiston 
välillä. Reitti mahdollistaa 
myös maastopyöräilyn. 

Reitti on 20,5 kilometriä pitkä, ja se 
on suosittu. Laskuria ei ole käytös-
sä, mutta Rokuan kansallispuistos-
sa vierailee vuosittain kymmeniä 
tuhansia kävijöitä.

Rokuan ja Vaalan välinen alue on 
valtaosaltaan kuivaa kangasta ja jä-
kälikköä. Vaalan puoleisessa pääs-
sä on myös joitakin luonnontilaisia 
pieniä soita, joita reitti sivuaa. 

Uusia maastopyöräreittejä Kajaaniin

Reitillä on useita näyttäviä mai-
semakohteita.

"Nämä maastotyypit huomioiden 
on tarpeellista saada liikkujat oh-
jattua yhdelle uralle, jolloin säästy-
tään luonnon turhalta kulumiselta", 
perustelee ympäristötyönjohtaja 
Jaakko Kvist Vaalan kunnasta.

Reitin muuttaminen pyöräilyyn 
sopivaksi näkyy Kvistin mukaan 
monella tavoin. Reittilinjauksia on 
suunniteltu yhdessä pyöräilyharras-
tajien kanssa.

Uudet pitkospuut rakennetaan 
kolmella pitkoksella. Puusto poiste-
taan noin kahden metrin leveydeltä. 
Rinnekohtiin lisätään kivituhkaa si-
ten, että portaissa olevasta puusta 
jää näkyviin vain selkämys.

Pehmeitä ja kulumisalttiita paik-
koja vahvistetaan kivimurskeella. 
Ojien ylityksiin tehdään puuraken-
teiset sillat, luettele Kvist.

Vaala–Rokua -patikointireitti on 
rakennettu 20 vuotta sitten yhdes-
sä Kainuun ympäristökeskuksen 
kanssa. Reitin kunnostusta rahoit-
taa Oulujärvi Leader ry. Hanke kes-
tää vuoden 2023 loppuun.

Vaalan ja Rokuan välisen 
reitin kunnostuksessa 
huomioidaan maastopyö-
räilijät. Jaakko Kvist Vaa-
lan kunnasta ja urakoitsija 
Auvo Halminen käyvät läpi 
reitin rakennus kohteet.

Maastopyöräilijöille on tarjolla entistä enemmän poljetta-
vaa. Kajaani rakensi kaksi uutta reittiä sekä asuinalueita 
yhdistävän pitkän yhdysreitin. Lisäksi kolme jo olemassa 
olevaa reittiä kunnostettiin.

Uusi reitti on Vimpelin ja Ruuhi-
järven välinen retkeily- ja maasto-
pyöräilyreitti. Reitin pituus on 12 
kilometriä. Perustettava reitti liittää 
Ruuhijärven virkistysalueen kaupun-
gin retkeilyverkostoon.
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Ylä-Kainuun matkailu-
keskusten välille 
maastopyöräreitti
Paljakan ja Ukkohallan matkailukeskusten välisen 
retkeilyreitin rakentaminen palvelee erityisesti maas-
topyöräilijöitä. Hankkeessa kunnostetaan lisäksi Palja-
kan alueen reittejä.

Puolangan Paljakan maastopyöräilyreittien kunnostus sekä matkailukes-
kuksen yhdistäminen Hyrynsalmen Ukkohallaan ovat tämän ja ensi vuo-
den panostus Paljakassa. Poljettavia reittejä tulee 130 kilometrin verran.

Molempia matkailukeskuksia palveleva yhdysreitti on nimeltään Kön-
gäskierros. Se rakentuu osin vanhan patikointireitin päälle, mutta myös 
uusia osuuksia tarvitaan. 

"Vanha reitti ei sovi kaikilta osin pyöräretkeilyyn. Reitti linjataan osit-
tain uudelleen, se raivataan ja suo-osuuksille uusitaan pitkospuut", ker-
too elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen Puolangan kunnasta.

Poluilta MTB-reiteille -hankkeen aikana kunnostetaan yhdysreitin ete-
läinen osuus (Metla-Joutensuo- Lietejoki). Tämä on pituudeltaan 16 ki-
lometriä.

Hankkeessa poistetaan lisäksi reittiopasteet kunnostamattomilta rei-
teiltä Paljakan alueella. Pystytettävät uudet reittiopasteet ja viitoitukset 
ohjaavat retkeilijät ylläpidettäville reiteille.

Reittien läpikäynti on tarpeen, sillä osa reiteistä on siinä kunnossa, että 
maastopyöräilijät ovat etsineet maastosta omat kulku-uransa. Tämä on 
kiristänyt maanomistajien ja maastopyöräilijöiden välejä, sanoo Heikki 
Kanniainen.

Pyörämatkailun kehittämistä rahoittaa Kainuun ELY-keskus. Hankkee-
seen osallistuvat Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien lisäksi Metsähalli-
tus.

Luontomatkailu ja luontoliikunta ovat kasvaneet voimakkaasti useam-
pana vuonna peräkkäin ja koronapandemia on lisännyt luonnossa liik-
kumista entisestään. Reittirakenteet palvelevat maastossa maastopyö-
räilijöiden lisäksi myös vaeltajia, polkujuoksijoita, hiihtäjiä ja lumikengin 
liikkuvia.

"Palautteen ja kokemusten perusteella tiedetään, että matkailukes-
kuksen lähistöllä selkeästi merkityt päiväreitit ja liikuntaväylät kiinnos-
tavat kävijöitä, madaltavat luonnossa liikkumisen kynnystä, ja antavat 
matkailijalle syytä viipyä alueella pidem-
pään ja täten tuottavat taloudellista 
aktiviteettia. Oleellista on, että päi-
väretkikohteet löytyvät helposti, 
niille on helppo päästä, ja että 
ne ovat laadukkaita ja turval-
lisia", kuvaa elinkeinopääl-
likkö Heikki Kanniainen.

Reitit digitoidaan ja vie-
dään retkeilijöiden suosi-
malle sivustolle.

Toinen uusi reitti on kilpailulliset 
vaatimukset täyttävä XCO -maasto-
pyöräilyrata Vimpelinvaaralla. Ka-
jaanin kiinteä XCO-rata on Suomen 
pohjoisin, kertoo Kajaanin liikunta-
paikkavastaava Jari Rajala. XCO on 
maastopyöräilyn kilpalaji.

Kunnostetut reitit ovat Kajaanin 
kaupungin ylläpitämät Pirunvaaran 
(11 km) ja Pöllyvaaran - Seppälän 
(5 km) reitit sekä käyttöön palau-
tettu Huuhkajanvaaran (6 km) reitti. 
Lisäksi on perustettu yhdysreitti. 
Noin 18 kilometrin yhdysreitti yh-
distää toisiinsa kaupungin asuin-
alueiden reitit.

Selkeät opasteet ja toimivat ret-
keilyrakenteet huomioidaan raken-
tamisessa.

"Merkityt hyväkuntoiset reitit ja 
taukopaikat lisäävät maastossa 
liikkumisen turvallisuutta ja muka-
vuutta", Jari Rajala linjaa.

Reittien kunnostusta ja rakenta-
mista on rahoittanut Oulujärvi Lea-
der ry.

Kajaanissa maastopyöräilijöille 
on tarjolla eritasoisia reittejä 
yhdysreiteistä kilparataan.

Pyöräilyreittien kunnostus 
ja reitti opastus ohjaavat 
retkeilijät oikeille urille.  
Kuva: Heikki Kanniainen, 
Puolangan kunta.
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Kainuu on vetovoimainen luontomatkailukohde niin  
kotimaisille kuin kansainvälisille asiakasryhmille, ja sen 
luontoelämykset tulisi mahdollistaa yhdenvertaisesti eri 
käyttäjäryhmille. Yhdenvertaiset ja esteettömät reitit, 
kohteet ja palvelut tuovat alueelle lisäarvoa ja kaivattua 
erottautumista.

Kainuun luontoreiteistä ja -kohteista 
esteettömyystietoa on saatavilla ra-
jallisesti ja esteettömien luontomat-
kailupalveluiden tarjonta on alueella 
niukkaa. Lisäksi esteettömyyden 
ja saavutettavuuden olisi katettava 
koko matkaketju ja ketju on juuri niin 
vahva kuin sen heikoin lenkki. 

Ajantasaista ja saavutettavaa tie-
toa kaivataan niin ennakkoon, koh-
teessa kuin matkan jälkeen. Esteet-
tömyys ja saavutettavuus tulisi siten 
huomioida asiakaspolun kaikissa 
vaiheissa koskien matkan kaikkia 
eri osa-alueita kuljetus- ja majoitus-
palveluista luontokohteisiin. 

Asiantilaa korjaamaan käynnis-
tyi viime vuonna kaksi Kajaanin 
ammattikorkeakoulun ja Suomen 
Paralympiakomitean toteuttamaa 
esteettömän luontomatkailun olo-
suhteiden ja palveluiden kehittä-
misen hanketta; Kokonaisvaltaisen 
esteettömän luontomatkailun as-
kelmerkit Kainuussa ja eNature – 
esteetön luontomatkailu. 

Luonto kaikille Kainuu -yhteis-
nimen alla kulkevien hankkeiden 

tavoitteena on Kainuun esteettö-
mien luontomatkailukohteiden ke-
hittäminen sekä viestiminen ja sitä 
kautta kohderyhmän asiakasmääri-
en kasvattaminen Kainuussa.

Esteettömyyshankkeita rahoit-
taa Kainuun ELY-keskus. Hankkeet 
päättyvät ensi vuoden aikana.

Euroopan väestöstä lähes 27 
prosenttia tarvitsee esteettömiä ja 
saavutettavia matkailupalveluita, 
joten kyse on sellaisesta poten-
tiaalisten asiakkaiden määrästä, 
jota ei matkailualueiden kannata 
sivuuttaa, perustelee projektipääl-
likkö Petri Rissanen Suomen Para-
lympiakomiteasta. 

”Esteettömistä palveluista hyö-
tyvät myös niin lastenrattaiden ja 
pienten lasten kanssa liikkuvat per-
heet kuin vanhukset, joilla toiminta-
kyky alenee ikääntymisen myötä. 
Unohtaa ei sovi myöskään yhden-
vertaisesti tuotettujen palvelujen 
myönteistä vaikutusta yritysmieli-
kuvaan.” 

Hankkeiden keskeiset toimen-
piteet tähtäävät luontoympäristön 

esteettömyyden parantamiseen 
kartoitusten ja kehityssuunnitel-
mien avulla, Rissanen kuvailee. 
Tavoitteena on Kainuun matkailu-
toimijoiden asiakasymmärryksen 
ja esteettömyystiedon lisääminen 
sekä uudenlaisen palveluntarjon-
nan kehittämisen tukeminen.

Hankkeet ovat lähteneet käyntiin 
kyselytutkimuksilla, joissa selvitet-
tiin esteettömän luontomatkailun 
kysyntää sekä tarjontaa. Kyselytut-
kimusten tuloksia on hyödynnetty 
toukokuussa 2022 Vuokatissa ja 
Hossassa toteutettavissa työpa-
joissa. Käytännönläheiset työpajat 
jatkuvat syksyllä 2022 sekä kevääl-
lä 2023 ja niihin ovat tervetulleita 
kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Talven aikana on tuotettu myös 
talvireittien esteettömyyskartoitus-
ohjeistus, jonka pohjalta projekti-
ryhmä on toteuttanut soveltuvista 
Vuokatin alueen talvireiteistä es-
teettömyyskuvailut Outdooractive-
portaaliin, kertoo Petri Rissanen. 

”Reittien ja luontokohteiden oi-
keanlainen esteettömyyskartoitus 
sekä reittikuvaus antavat käyttäjäl-
le riittävät tiedot siitä soveltuuko 
kyseinen reitti hänelle vai ei."

Esteettömyyskartoitus laajenee 
kesällä vesireiteille. 

Kirjoittaja: 
Arto Heikkinen,  

projektipäällikkö, Kajaanin  
ammattikorkeakoulu

Esteetön luontomatkailu 
edellyttää olosuhteita, 
osaamista ja viestintää

Kelkkahiihtäjä Hossassa. Esteettömyyden 
tulee näkyä reittikuvauksissa. Kuva: Arto 
Heikkinen, KAMK
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Oulujärven ympärivuotiseen 
matkailuun panostusta
Luonnollisesti Oulujärvi 
Oy vahvistaa retkeilyoh-
jelma- sekä vesiliikenne-
tarjontaansa Oulu-
järvellä. Ärjänsaaren 
vetovoima tuo yritykselle 
kasvun mahdollisuuksia.

Venehankinnat turvaavat laaduk-
kaan, turvallisen, nopean, ekolo-
gisemman ja liikuntarajoitteiset 
huomioivan venekyydityspalvelun 
Oulujärvellä. Ne myös monipuo-
listavat ympärivuotisen aktiviteet-
titarjonnan Oulujärven alueella, 
kertoo Kaisa Rikula Luonnollisesti 
Oulujärvi Oy:stä.

Veneliikenteeseen ja sulan ajan 
matkailuun on hankittu kolme ve-
nettä lisää. Veneissä on sadesuo-
jat, ja niillä voidaan tehdä sekä 
kalastusretkiä että kuljettaa retkei-
lijöitä lähisaarelle Ärjään.

Kahdessa veneessä on keula-
rampit, jotka mahdollistavat pyörä-

tuolilla liikkuvien venesiirtymät.
Ärjänsaari houkuttaa matkailijoi-

ta, ja tällä on merkitystä koko Oulu-
järven vetovoimaan. 

"Myös talvimatkailun kasvu on 
hyvässä nosteessa", Rikula iloitsee.

Uutta yritystoimintaa ja entisten 
laajentamista mahdollistavia inves-
tointeja rahoittaa Oulujärvi Leader.

Oulujärvi ja Ärjänsaari kiinnos-
tavat myös Suomen rajojen ulko-
puolella. Koronan vuoksi kansain-
välinen matkailu on ollut viime 

vuosina vaatimatonta. Yri-
tyksellä on suunnitel-

ma koronan jälkei-
seen elämään.

"Kansainväliset asiakkaat halu-
avat opastettuja retkiä luontoon. 
Tulemme panostamaan keskiseen 
Eurooppaan suuntautuvaan mark-
kinointiin."

Suomella on helteissä kituville 
eteläeurooppalaisille yllättävä valt-
ti: viileät kesäkelit.

Kaisa Rikulan mukaan kotimai-
set asiakkaat sen sijaan useammin 
vuokraavat välineet omatoimista 
retkeilyä varten. Vuokravälineistä 
kysytyimpiä ovat kajakit, sup-lau-
dat, liukulumikengät ja sähköavus-
teiset polkupyörät.

Yritys on hankkinut myös kul-
jetuskärryn kajakkien siirtelyyn. 
Tämä mahdollistaa Rikulan mu-
kaan melontaretkien järjestämisen 
myös muualla Kainuussa.

Majoitukseen on saatu lisäka-
pasiteettiä siirrettävien puumajo-
jen avulla. Liikuteltavia ovat myös 
jalaksellinen sauna ja lämminvesi-
palju. Näitä on Kaisa Rikulan mu-
kaan tarkoitus sijoittaa Oulujärven 
jäälle talvimatkailijoita varten.

Uusien veneiden hankinta lisää 
kuljetuskapasiteettia Ärjänsaa-
reen. Vesa Rikula kiinnittää 
venettä Ärjän laiturilla.

Luonnollisesti Oulujärvi tarjoaa Ärjansaarella muun muassa kajakkien 
vuokrausta. Kaisa Rikula järjestelee kajakkeja laiturin viereen.

“Etelä-
eurooppalaisille  
Kainuun kesä on  
sopivan viileä.”  

Kaisa Rikula
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Musiikista matkailutuloa  
Ylä-Kainuuseen
Suuret kulttuuritapahtumat soljahtavat Suomusalmen 
ja Ukkohallan matkailuun. Tämän osoittaa Ylä-Kainuu 
soi -yritysyhteistyöhanke. Se loi talvisota-aiheisiin 
oopperaesityksiin yritysten kanssa matkailu- ja oheis-
palveluita.

Vaara-Kainuun Matkailuyhdistys 
ry käynnisti viime vuoden alussa 
kaksivuotisen hankkeen, jonka tar-
koituksena on kehittää koko Ylä-
Kainuun kulttuurimatkailua sekä 
lisätä alueellista matkailuyhteistyö-
tä yritysten ja kuntien välillä. Hank-
keen taustalla on visio kulttuurimat-
kailun kehittämisestä Ylä-Kainuun 
alueella ja mahdollisuus tuoda 
täysin uusia asiakasryhmiä alueelle 
sekä juurruttaa pysyviä kulttuurita-
pahtumia alueelle.

Kesällä 2021 pilotoitiin Taipa-
leenjoki-oopperan avulla suuren 
kulttuuritapahtuman sopivuutta 
alueelle. Kun kokemukset olivat 
hyviä, Raatteentie-oopperan maail-
man ensi-illan tuominen Suomus-
salmen katettuun kesäteatteriin 
kesällä 2022 varmistui.

”Kaiken kaikkiaan meni hyvin. 
Kulttuuritapahtumat hyödyntävät 
samalla alueen markkinointia”, 
Jussi Kiiskilä Vaara-Kainuun mat-
kailuyhdistyksestä summaa.

Elävä Kainuu Leader ry on rahoit-
tanut yritysten yhteistyöhanketta.

Jussi Kiiskilä toteaa, että korona-
aika toi osaltaan haasteita tapahtu-
mien kehittämiselle sekä yhteistyö-
kumppanien löytymiselle.

”Kaikesta huolimatta on selvää, 
että kulttuurimatkailun kehittämi-
seen Ylä-Kainuussa kannattaa sat-
sata voimakkaasti. Tapahtumien 
avulla on mahdollista saada tuhan-
sia uusia kävijöitä alueelle. Näin 
ison asiakasmäärän palvelemisek-
si matkailualan yrittäjien on luon-
taista tehdä yhteistyötä.”

Oopperatuotantojen ympärille 

hankeyritykset kehittävät erilaisia 
kulttuuritapahtuman ja matkailu-
palvelut yhdistäviä tuotepaketteja. 
Erinomaisen vastaanoton sai esi-
merkiksi Ukkohallan ravintola Hal-
lan Karhun Ooppera Show & Dinner 
-tapahtuma, jossa oopperan tähdet 
esiintyivät ensi-illan jälkeen ja viih-
dyttivät asiakkaita juonnoillaan ja 
esityksillään, kertoo Kiiskilä.

Suurten ryhmien palveleminen ei 
koronan vuoksi tullut kunnolla tes-
tatuksi. Hankkeessa mukana olleen 
kahvila-ravintola Suomussalmen 
Seurahuoneen yrittäjä Vesa Ran-
nikko kuvaa, että ryhmien sijasta 
oopperaan tuli enimmäkseen muu-
taman hengen porukoita.

”Kotimaan matkailu toki sai 
boostia koronasta. Kyse oli kuiten-
kin pienryhmämatkailusta.”

Taloudellisesti hanke ei ollut Suo-
mussalmen Seurahuoneelle kulta-
kaivos. Vesa Rannikko uskoo, että 
kulttuuritapahtumien ympärille voi-
daan jatkossakin rakentaa yhteis-
työtä, kunhan yritykset lähtevät sii-
hen omasta vilpittömästä halusta.

”Tällä kokemuksella pysyisin 
siinä, että projekti kerrallaan men-
nään eteenpäin.” 

Vesa Rannikko toteaa, että kaik-
kiin monen yritysten hankkeisiin so-
pii hyvin käytäntö, jossa talouspuoli 
avataan joka kokouksessa. Jälkipu-
heet jäävät vähemmälle, kun kaikki 
tietävät mihin varoja käytetään.

Suomussalmen Seura-
huoneen Vesa Rannikko 
sanoo, että isojen ryhmien 
sijasta on palveltu pien-
ryhmiä. Suuret kulttuuri-
tapahtumat ilman koronaa 
olisi hänen mukaansa hyvä 
testata.
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Elintarvikkeita 
ja biokaasua
Hyvinvoivat eläimet, kestävästi ja 
kannattavasti toimivat maatilat ja 
laadukkaat raaka-aineet kauppaan, 
jalostukseen ja kuluttajien keittiöön 
ovat kotimaisen maatalouden kulma-
kivet. Omavaraisuus on arvossaan 
niin ruuantuotannossa kuin 
energiantuotannossa.
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Vanha navetta sai uudet asukkaat

Hiljentynyt tila heräsi uu-
teen elämään Sotkamon 
Pappilanvaaralla. Essi ja 
Tuomas Piirainen aloit-
tivat tilalla emolehmä-
tuotannon.
Navetta on peruskorjattu emo-
lehmäpihatoksi. Lisäksi navetan 
viereen on noussut katettu ruokin-
tapöytä. Tilaa on reilulle kolmelle-
kymmenelle emolehmälle. 

Tila siirtyi Piiraisille sukupolven-
vaihdoksella. Essi Piirainen on vielä 
töissä tilan ulkopuolella. Tuomas 
oli myös vuosia töissä sotkamolai-
sella lihakarjatilalla ennen yrittäjäk-
si siirtymistä.

"Jos tästä ainakin toisen palkan 
saa niin se on alkuvaiheessa tavoi-
te. Jatkossa toive olisi, että tila työl-
listäisi molemmat. Emolehmätuo-
tannossa on meille mielenkiintoista 
myös karjan jalostaminen", Tuomas 
Piirainen suunnittelee.

Tilan hoidon lisäksi Tuomas tekee 
pientä koneurakointia lähialueella.

Eläintenpito oli loppunut tilalla 
2007 eli tila ehti olla ilman tuotan-
toeläimiä reilut kymmenen vuotta.

"Lypsykarja lähti jo aiemmin ja 
parsinavetta palveli sikalana viimei-
set reilut 15 vuotta", Tuomas Piirai-
nen kertoo.

Yrittäjäksi heittäytyminen ei pe-
lottanut, koska Tuomas on elänyt 
tilalla ja yrittäjäperheessä.

"Maatalouden arvostus on ollut 
nousussa, kun keskustelu huol-
tovarmuudesta ja kotimaisesta 
ruokaomavaraisuudesta on lisään-

Navetta on perus-
korjattu emolehmä-
pihatoksi.

Luomu oli Essi ja Tuomas Piiraiselle selkeä valinta tuotantosuunnaksi. Sekä 
karja että pellot ovat luomussa.
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FAKTALAATIKKO
Aloittavan viljelijän tuki
Nuoren viljelijän aloitustuki maati-
lanpidon aloitukseen
Tilanpidon voi aloittaa saamalla 
maatila lahjana, ostamalla tai vuok-
raamalla. Luopuja voi olla omat 
vanhemmat, sukulainen tai vieras. 
Tukea haettaessa hakijan pitää 
olla alle 41-vuotias. Tilanpidon aloi-
tukseen voi hakea nuoren viljelijän 
aloitustukea, joka voi olla avustus-
ta, korkotukilainaa ja korkotukea 
sekä varainsiirtoverovapaus. Aloi-
tustukea varten tarvitaan riittävä 
osaaminen, joka tulee todentaa kol-
men vuoden kuluessa tuen myön-
tämisestä. Aloitustukea on haet-
tava viimeistään kahden vuoden 
kuluessa tilanpidon aloittamisesta.  
Kuluvan rahoituskauden haku päät-
tyy 31.10.2022. Vuonna 2023 alkaa 
uusi rahoituskausi osittain muuttu-
neilla tukiehdoilla.

Lisätietoja: www.ruokavirasto.fi/
viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-
viljelijan-aloitustuki

Maatilojen investointituet
Tukea voi hakea esimerkiksi maa-
talouden uudisrakentamiseen, 
laajentamiseen, peruskorjaami-
seen sekä näiden yhteydessä han-
kittaviin tarpeellisiin koneisiin ja 
laitteisiin. Tukea voi hakea myös 
maataloustuotteiden myyntikun-
nostukseen, varastoihin, salaojituk-
seen ja energiainvestointiin. Suo-
sittuja investointi- ja tukikohteita 
ovat olleet tuotantorakennuksessa 
työskentelevän työoloja, maata-
loustuotantotoiminnan hygieniaa, 
eläinten hyvinvointia ja ympäris-
tön tilaa parantavat rakentamis-, 
kone- ja laiteinvestoinnit. Tuki on 
avustusta, korkotukilainaa ja kor-
kotukea tai näiden yhdistelmä. 
Tuotannollisten investointien lai-
naan voi hakea valtiontakausta. 
Kuluvan rahoituskauden haku päät-
tyy 15.10.2022. Vuonna 2023 alkaa 
uusi rahoituskausi osittain muuttu-
neilla tukiehdoilla.

Lisätietoja: www.ruokavirasto.fi/
viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalou-
den-investointituet

tynyt. Kun maatalousyrittäjien 
kanssa juttelee, että milloin on ollut 
hyvä hetki aloittaa maatalous, ei 
sellaista ole, koska aina on ajassa 
ollut jotain hyvää ja huonoa."

Pappilanvaaran tila on saanut 
Kainuun ELY-keskuksen kautta 
nuoren viljelijän aloitustukea sekä 
maatalouden investointitukea na-
vetan peruskorjaamiseen piha-
toksi. Suuri merkitys on Piiraisten 
mukaan ollut myös naapureiden ja 
muiden yrittäjien neuvoista ja avus-
ta,

Peltoa tilalla on kaikkiaan 80 heh-
taaria, joista vuokralla on 60 heh-
taaria. Tilalla hyödynnetään kierto-
laidunnusta, jolloin nurmi saadaan 
käytettyä tehokkaammin hyväksi.

"Kierrossa on mukana metsälai-
tumiakin, joita eläimet raivaavat", 
Tuomas huomauttaa.

Tilan pellot ja eläimet ovat luo-
mussa.

"Pellot olivat luomussa jo van-
hempien aikaan", Tuomas Piirai-
nen kertoo.  

Luomutuotanto on Piiraisille 
sekä eettinen että taloudelli-
nen ratkaisu.

"Luomu oli meille selvä 
valinta. Emolehmille luomu 
sopii mainiosti. Emolehmä-

tuotanto on muutenkin luonnon-
mukaista, ja järkevin tapa on mah-
dollisimman pitkä laiduntaminen", 
Tuomas linjaa.

Luomupellon kuntoon tulee Tuo-
mas Piiraisen mukaan panostaa.

"Jos sieltä meinaa satoja saa-
da, peltojen tulee olla kunnossa. 
Peruskunnostusta tehdään sen 
mukaan, mitkä ovat mahdollisia 
ongelmakohtia eli yleensä ne liitty-
vät vesitalouteen eli salaojitukseen 
sekä kalkitukseen."

Navetassa on hiekkaparret emo-
lehmille, johon hiekka tulee tilan 
omasta montusta. Tuomas Piirai-
sen mukaan poikimakarsinoihin ja 
vasikkapiiloon käytetään olkea ja 
heinää. 

"Rehujen puolesta olemme oma-
varaisia. Kivennäiset pitää hank-
kia."

Emolehmät kesäaamuna laitumella. Kuva: Essi Piirainen.

“Emolehmille  
luomu sopii mainiosti.  
Emolehmätuotanto on  
muutenkin luonnon - 

 mukaista, ja järkevin tapa  
on mahdollisimman pitkä  

laiduntaminen.”
Tuomas Piirainen,  

maatilayrittäjä

http://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet
http://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet
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Maatilan laajentaminen haastaa 
tilanväen ajankäytön
Uuden navetan rakentaminen sai Hiltu-
lan tilan yrittäjät Anu ja Seppo Kinnusen 
arvottamaan oman ajankäyttönsä. Osa 
töistä on ulkoistettu. Työ navetan sisällä 
on heille arvokkainta.

Kuhmon Kuumun kylä sijaitsee 
Vartiuksesta pohjoiseen, kaukana 
Kuhmon keskustasta. Maantiellä 
näkyy enemmän metsäkanalintu-
ja kuin vastaantulevia ajoneuvoja. 
Perheen nuorimmalla pojalla on yli 
60 kilometrin koulumatka. 

"Sen verran etäisyys näkyy, ettei-
pä ole yhdessä käyty kylällä pitkään 
aikaan", Seppo Kinnunen pohtii ja 
vilkaisee vaimoaan Anua. He mo-
lemmat ovat päätoimisesti tilalla 
töissä.

“Parhaaseen  
neljännekseen  

pitää kuulua, muuten 
ei selvitä.”
Seppo Kinnunen

den robotin navetta eli 
lypsäviä on kuutisen-

kymmentä.
"Sitä suoraan sa-

noen väsyttiin käsi-
työvaltaiseen teke-
miseen vanhassa 
pihatossa", Seppo 

Kinnunen myöntää.
Koska kummalla-

kaan ei ollut kokemusta 
robottinavetoista, Seppo 

kiersi muiden laajennusta suun-
nittelevien kuhmolaiskollegoiden 
kanssa tutustumassa eri kohteisiin 
ympäri Suomea.

"Tuhansia kilometrejä siinä tuli 
ajettua. Jälkeenpäin ajatellen oli 
todella hyödyllistä kuulla muiden 
kokemuksia."

Navetan valmistumisen jälkeen 
on riittänyt maailman myllerryksiä 

Maatila alkoi pie-
nestä. Sukupolvenvaih-
dos siirsi Sepon vanhempi-
en tilan nuorelle parille. 

"Tilalla oli aluksi seitsemän leh-
mää. Kylmäpihatto rakennettiin 
omalla ja pankin rahalla. Betonit 
pyöritettiin sähkömyllyllä pihalla ja 
kattotuolitkin itse naulattiin", Seppo 
Kinnunen kuvaa.

Nykyisin omatekemä pihatto on 
nuorkarjapihattona. Uusi navetta 
valmistui vuonna 2019 ja se on yh-



Neuvo -maatilojen neuvonta-
järjestelmä auttaa maatilayrittäjää
Tarvitsetko apua ja neuvontaa:
– talouden suunnitteluun, velkaneuvontaa, energiaratkaisuihin, inves-
tointeihin, omistajuuden vaihdokseen, verotukseen, viljelijätukiehtojen 
noudattamiseen jne liittyvissä kysymyksissä?

Älä jää epätietoisuuden valtaan! Se kuluttaa. Ota selvää asioista asi-
antuntijan kanssa.

Jokaisella maatilayrityksellä on määräraha, jolla voi ostaa asiantun-
tijapalveluita. Maksaa tarvitsee vain arvonlisäveron osuuden. Neuvo 
-neuvojia on Ruokaviraston www-sivulla neuvojarekisterissä. Neuvo 
-neuvontaa antavat muun muassa ProAgriat ja terveydenhuoltoa teke-
vät eläinlääkärit.

 
Lisätietoja Ruokaviraston sivulta: https://www.ruokavirasto.fi/viljeli-
jat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/ ja Kainuun ELY-keskuksesta.

Tulipalon sammutuksesta 
pitkän ajanvälin suunnit-
teluun
Maatilan kehittäminen kannattaa pi-
tää mielessä jo silloin, kun tilan arki 
tuntuu rullaavan hyvin. Tätä mieltä 
on taloudenasiantuntija ja strategia + 
-konsultti Matilda Veijola-Pyykkönen 
ProAgria Itä-Suomesta.

"Tyypillinen tilanne maatilalla on, 
että suunnittelua tehdään vasta sitten, 
kun käsillä on investointi, sukupolven-
vaihdos tai tilan laskut ovat rästissä."

Tilakoon kasvaminen on lisännyt 
strategisen suunnittelun merkitystä. 
Kun karjaluku oli vielä 20-30, maa-
tilayrittäjä kykeni itse hallitsemaan 
kaikki tuotannon alat.

"Nykyisellä tilakoolla on pilkottava 
tehtäväkokonaisuuksia. Voidaan esi-
merkiksi ulkoistaa taloushallinto, bud-
jetointi sekä tuotannon ja ruokinnan ohjaus."

Maatilayrityksessä henkilösuhteet ovat tärkeitä. Veijola-Pyykkönen sa-
noo, että tila voi saada myös johtamisen konsultointia. Tämä voi käytän-
nössä tarkoittaa vaikkapa mitä tilan kannattaa sopia etukäteen henkilö-
kunnan kanssa tai miten töitä jaetaan tilanväen kesken.

"Miten saada työntekijälle merkityksellisyyttä työhön terävöittämällä de-
legointia ja johtamista. Ja miten vaikka tehdään onnistunut työpaikkailmoi-
tus?"

Matilda Veijola-Pyykkönen toivoo, että maatiloilla päästään jo yli "tämä 
on meidän elämäntyö" -asenteesta. Ylisukupolvien työ ei saa olla pääasia, 
vaan toiminnassa ja kehittämisessä tulee huomioida taloudellinen intres-
si.

Neuvonnan kautta on saatavilla tukea. Tilan strategisesta kehittämises-
tä leivotaan Veijola-Pyykkösen mukaan laajempi paketti, jossa hyödynne-
tään Neuvo2020-rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.

"Ei yksittäistä irtotekemistä, vaan mietitään kokonaisuutena tilan liike-
toimintaa."

Maatila vaatii laajaa yritys-
osaamista. Kehittämisen tulee 
olla ennakoivaa, tietää Matilda 

Veijola-Pyykkönen ProAgria 
Itä-Suomesta.

Tilan laajentaminen vaikuttaa 
siihen, miten työt kannattaa 
organisoida. Anu ja Seppo 
Kinnunen yhden robotin 
navetan rehulassa Kuhmon 
Kuumussa.

koronasta noin kymmenen kilomet-
rin päässä olevan itärajan railoutu-
miseen.

"Vaan eipä sille mitään mahda. 
Maatilalla ne myllerrykset näkyvät 
energian, lannoitteiden ja kustan-
nusten nousuna. Tilityshinta laahaa 
kulujen nousun perässä", Seppo sa-
nailee.

Kulujen nousun päivittelyn sijas-
ta Kinnuset tekevät parhaansa ti-
lanpidossa.

"Yritetään tehdä asiat mahdolli-
simman hyvin ainakin se mitä na-
vetassa tehdään. Parhaaseen nel-
jännekseen pitää kuulua, muuten ei 
selvitä."

Tilan talouden kannalta ongelma 
on, että osa pelloista on tuettomia 
eli raivattuja peltoja. Tukea voi saa-
da vain vanhalle tai vuokratulle pel-
lolle.

"Se oli harkittu ratkaisu, sillä pe-
rusmuona saadaan nyt läheltä. Ura-
koitsija ajaa isommat peltokuviot 
ja itse hoidan kauimmaiset", Seppo 
kertoo. Myös lietteenlevitys on ul-
koistettu. 

Tilan paperitöihin on saatu apua 
ProAgrialta. Jo ennen navettara-
kentamista on saatu tukea avustus-
kuvioihin. Tilan kirjanpito ostetaan 
ulkopuolelta, ja samalla saadaan 
vuoden alussa rahoittajalle talous-
analyysi sekä budjettiraportti.

"Niistä on se hyöty itsellekin, että 
on tiedossa oma raami ja tietyt ra-
jat, minkä verran ja mitä investoin-
teja tehdään."
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Hyödyntämättömistä raaka-aineista 
biokaasua

käyttäminen energiaksi joko lämpönä tai sähkön ja läm-
mön yhteistuotantona. 

"Kainuussa ollaan yleisesti kiinnostuneita myös bio-
kaasun liikennekäytöstä. Se tarvitsee kuitenkin tank-
kausasemainfrastruktuuria ja riittävästi liikennekaasua 
hyödyntäviä käyttäjiä", Antti Kuoppala miettii. 

Asiaa ovat hidastaneet EU:n biokaasua koskevat lin-
jaukset, jotka eivät ole kannustaneet autonvalmistajia 
satsaamaan kaasukäyttöisten henkilöautojen tai ras-
kaan liikenteen kaluston saatavuuteen. 

"Etenkinkin pienemmillä paikkakunnilla riittävän käyt-
täjäkunnan löytyminen tankkausasemainfrastruktuu-

rille on haasteellista. Raskaammalle liikenteelle 
tarkoitetun nesteytetyn kaasun tankkaus-

asema Kainuun alueelle voisi hyvinkin 
olla realistista lähivuosina. Sen vaati-

ma käyttäjämäärä ei ole niin suuri.", 
Kuoppala sanoo.

Hankkeen koordinaattorina 
toimii Kajaanin ammattikorkea-
koulu. Hankkeen budjetti on 
reilut 97000 euroa. Biokaasun 
kehitystyötä rahoittaa Kainuun 
ELY-keskus.

Kolmas osa esiselvityshan-
ketta on biokaasutietouden ja 

-kokemusten jakaminen Kainuus-
sa työpajojen avulla. Myös tutustu-

minen hyviin käytäntöihin lähiseudul-
la kuuluu ohjelmaan.

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja 
Kuhmon kaupunki selvittävät mah-
dollisuuksia biokaasutuotannolle. 
Biokaasua hyödynnetään yleisimmin 
energiaksi tai pidemmälle jalostettuna 
liikennekaasuna. Biokaasun mädäte-
jäännös soveltuu kierrätysravinteeksi.

Biokaasutuotanto parantaa alueellista oma-
varaisuutta ravinnekierron suhteen, lisää 
huoltovarmuutta energiaomavaraisuu-
den näkökulmasta ja edesauttaa 
ympäristötavoitteita kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämisen 
kautta.

”Hankkeessa selvitetään hyö-
dyntämiskelpoiset biomassat 
Kuhmon alueelta sekä millaisia 
biokaasun tuottajiksi ja käyttä-
jiksi soveltuvia toimijoita alu-
eella on. Yksinkertaisimmillaan 
biokaasutuotanto on maatilako-
koluokan biokaasulaitos, joka tuot-
taa biokaasua yhden tilan energian 
tarpeeseen”, Antti Kuoppala Kajaanin 
ammattikorkeakoulusta toteaa.

”Biokaasun mädätejäännöksen hyödyn-
täminen kierrätysravinteena vähentää väkilan-
noitetarpeen määrää ja siten viljelijän kustannuksia. 
Samalla kierrätysravinteita hyödynnettäisiin enemmän, 
mikä lisää omavaraisuutta ja parantaa huoltovarmuut-
ta."

Erityisesti biokaasuhankkeissa raaka-ainevirtojen 
sijainti lähellä tuotantopaikkaa, toimiviksi todetut tuo-
tantomenetelmät ja sopiva energian loppukäyttökohde 
korostuvat onnistuneen biokaasutuotannon rakentami-
sessa. Biokaasutuotannossa pitää monen asian osua 
kohdalleen, että kokonaisuus toimii, linjaa Antti Kuop-
pala.

Hankkeessa tarkastellaan myös puubiomassojen 
hyödyntämismahdollisuuksia osana kaasun tuottamis-
ta. Puubiomassoja kaasuttamalla ja edelleen jatkojalos-
tamalla saadaan metaanikaasua. Samoin mädätykseen 
perustuvaan biokaasutuotantoon voidaan yhdistää 
puubiomassojen kaasutus, jolloin saadaan hyödynnet-
tyä biokaasutuotannon mädätysprosessissa syntyvä 
hiilidioksidi ja kasvatettua metaanikaasun tuotannon 
määrää. 

"Menetelmät ja etenkin taloudellisesti kannattavat 
kaupalliset ratkaisut ovat vielä kehitysvaiheessa”, Kuop-
pala toteaa.

Selvityshanke tutkii biokaasun käyttökohteet. Yk-
sinkertaisimmillaan biokaasun hyödyntäminen on sen 

“Raskaalle  
liikenteelle tarkoitetun  

nesteytetyn kaasun  
tankkausasema on  

mahdollinen Kainuun  
alueelle.“ 
Antti Kuoppala,  
Kajaanin AMK

FAKTALAATIKKO:
Biokaasu ABC
– Biokaasu on uusiutuvaa ja kotimaista energiaa
– Biokaasua voidaan tuottaa eloperäisestä ma-

teriaalista
– Raaka-aineeksi käyvät esimerkiksi jätevesiliete, 

lanta ja kasvibiomassa
– Suomessa biokaasua käytetään pääosin läm-

mön ja sähkön tuotantoon
– Kasvava käyttökohde on liikenne
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Biokaasu kiinnostaa Vuolijoella
Biokaasu nähdään tulevaisuuden energialähteenä myös Kajaanin länsiosissa  
Vuolijoella. Ensimmäisessä vaiheessa selviävät sekä raaka-ainelähteet että loppu-
käyttäjät. MTK Kajaanin hanke antaa eväitä varsinaiseen investointiin tähtäävälle 
yritykselle, yhdistykselle tai osuuskunnalle.

"Myös maatiloilla on useampia mahdollisia käyttö-
kohteita biokaasulle kuten viljan kuivaus ja tuotantoti-
lojen lämmitys. Biometaanin tankkausasema palvelisi 
puolestaan paikallisten lisäksi työmaaliikennettä sekä 
läpikulkuliikennettä", Kallio sanoo. 

Uusimpana näkökulmana hankkeessa on tullut myös 
nesteytetyn biokaasun tukkumyynti. Vallitseva maail-
mantilanne on muuttanut markkinoita merkittävästi.

Esiselvityshankkeessa tarkastellaan myös eri toi-
mintamuotojen kannattavuutta ja laitoksen mahdollista 
sijaintia. Hankkeessa tuotetaan jatkototeutettavuusra-
portti, joka sisältää tiedot raaka-ainemääristä ja niiden 
potentiaalisista kaasuntuottomääristä, tiedot potenti-
aalisista raaka-ainetuottajista ja kaasunieluista sekä 
heidän suhtautumisestaan biokaasutuotantoon ja sen 
hyödyntämiseen. 

Raportti sisältää myös tietoa eri prosessien sovel-
tumisesta Vuolijoen alueen raaka-aineisiin ja kaasun 
käyttökohteisiin sekä alueen asukkaiden ja alueella 
työssäkäyvien suhtautumisesta biokaasun käyttöön 
esimerkiksi lämmityksessä ja liikennepolttoaineena.

Viime kädessä tavoitteena on löytää esiselvityksen 
aikana taho tai tahot, jotka lähtevät tekemään inves-
tointiin tähtäävää tarkempaa toteutettavuusselvitystä 
ja kannattavuuslaskentaa sekä lopulta itse investointia, 
kertoo projektipäällikkö Tuija Kallio.

"Investointia varten voidaan myös perustaa uusi 
osuuskunta, yhdistys tai yritys."

Biokaasutyöpaja järjestet-
tiin yhteistyössä MTK 

Kajaanin esiselvitys-
hankkeen ja Maaseu-

dun sivistysliiton 
Ilmastoteoilla 

elinvoimaa -hank-
keen kanssa. 
Myös Ilmasto-
teoilla elinvoi-
maa-hanke 
on Oulujärvi 
Leaderin 
rahoittama. 
(Kuva: Tuija 
Kallio)

Vuolijoen biokaasun esiselvityshankkeessa pureudu-
taan laajasti alueen eri toimialojen raaka-ainelähteisiin 
maatiloilta teollisuuteen, pelloilta taajamiin. 

"Hankkeessa on kartoitettu 50 kilometrin säteeltä 
mahdollisia raaka-ainelähteitä. Näitä voivat olla naapu-
rikunnassa Pyhännällä toimivien elintarvikeyritysten jät-
teet sekä Pyhännän, Kajaanin ja Vaalan kuntien alueen 
yhdyskunta- ja biojätteet", hankkeen projektipäällikkö 
Tuija Kallio kertoo.

Vuolijoen alueella on useampia luomutiloja, joten al-
kuvaiheessa luomukelpoisen mädätejäännöksen hyö-
dyntäminen luomupelloille tukisi näiden tilojen ravinne-
kiertoa. Lisäksi alueella on ja on ollut turvetuotantoa, 
jolloin vanhat turvepellot voisivat toimia myös niin sano-
tun likaisen linjan mädätejäännöksen levityspaikkana.

Biokaasun esiselvityshanketta on rahoittanut Oulujär-
vi Leader ry.

Missä biokaasua sitten hyödynnettäisiin? Yksi tunnis-
tettu paikallinen kohde on Skodan kiskokalustotehdas 
Otanmäessä. Tehtaalla voisi olla biokaasulle käyttöä 
lämmityksessä sekä tehtaan esilämmitysprosesseissa. 
Muita mahdollisia paikallisia kaasunieluja ovat Otanmä-
en ja Vuolijoen kaukolämpölaitokset.
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Tuotantotilojen laajen-
nus mahdollistaa Valko-
liekki Oy:n pysymisen 
kasvavan tilauskannan 
mukana. Kajaanilaisyri-
tys jalostaa valkosipulia 
kauppaan, ravintoloihin 
ja teollisuuteen.

Valkoliekki Oy on valkosipulin ja-
lostukseen erikoistunut kajaanilai-
nen perheyritys, jonka omistajina 
ovat Erja ja Harri Kämäräinen. Yri-
tys on aloittanut toimintansa vuon-
na 2001. 

Petäisenniskan teollisuusalueel-
la sijaitsevassa omassa kiinteis-
tössään yritys on toiminut vuodes-
ta 2005 alkaen. Yritys on nykyisin 
merkittävin valkosipulin jalostaja 
Pohjoismaissa. 

Kesällä 2022 tehtävä laajennus 

on toinen, sillä kymmenisen vuotta 
sitten yritys laajensi varasto- ja kyl-
mätiloja.

"Silloin pidennettiin, nyt levenne-
tään", toimitusjohtaja Harri Kämä-
räinen kuvaa.

Tuotantotilojen kasvu mahdollis-
taa tuotannon automatisoinnin ja 
kasvun. Toimitusvarmuuden lisäksi 
kohenee myös laatu.

Tuotantotilaan pystytään sijoitta-
maan hankkeessa investoitavat lait-
teet eli valkosipulin kuorintakone, 
optinen lajittelukone sekä kuorittu-
jen valkosipulin kynsien pesulaite. 
Yrityksen kiinteistön energiatehok-
kuutta parannetaan aurinkopanee-
leilla. Valaisimien osalta siirrytään 
nykyaikaisiin led-valaisimiin.

Kainuun ELY-keskus rahoittaa 
tuotantotilojen laajennusta.

Valkoliekki Oy käyttää tuotan-
nossaan espanjalaista valkosipu-
lia. Se hankitaan pitkäaikaisilta so-
pimusviljelijöiltä. 

"Paineita on raaka-aineen nou-
sulle. Muut kulut, kuten kaikki pak-
kausmateriaalit ja rahti nousevat", 
Erja Kämäräinen sanoo.

Yritys työllistää yritysparin lisäk-
si täysipäiväisesti 7–8 työntekijää.

Henkilöstön rekrytoinnissa yri-
tyksen valtit ovat hyvä työilmapiiri 
ja -henki, yrittäjät linjaavat.

Pohjoismaiden merkittävin 
valkosipulin jalostaja laajenee 

Yrityksen tuotteita löytyy myös 
kotimaisten kauppaketjujen vali-
koimista. Pakkaamossa Leena 
Ruotsalainen sekä yrittäjät Harri 
ja Erja Kämäräinen.

Laajennus mahdollistaa 
tuotannon kasvun ja auto-
matisoinnin. Valkoliekki Oy:n 
tuotantotilat sijaitsevat Kajaa-
nin Petäisenniskassa.



Muuntuvia tilanjakajia 
ja verhoja vanerista

Amyvet laajensi hevosiin

Kuhmolainen Kauan Decor Oy valmis-
taa lasermenetelmällä vanerisia tilan-
jakajia ja verhoja. Maesema-tuotemer-
kin alla yritys valmistaa myös muita 
vanerisia tuotteita, kuten kylttejä, kak-
kukoristeita ja piensisustustuotteita 
sekä kuluttajille että yrityksille.
Liikeidea syntyi vanerisista tilanjakajista ja verhoista. 
Näille yrittäjä Inkariina Sipiläinen etsii markkinoita julki-
sista tiloista, kuten toimistoista, hotelleista ja kahvilois-
ta. Tuotteiden saaminen sisustussuunnittelijoiden eh-
dotuksiin on tärkeä askel tilauskannan kasvattamiselle.

"Toki tilanjakajat ja verhot sopivat myös yksityisko-
teihin, jotka arvostavat kotimaista materiaalia ja suun-
nittelua. Yksikin puinen verho luo hienon tunnelman ja 
yksityiskohdan kotiin."

Syksyn aikana yritys osallistuu mm. Habitare-mes-
suille. Se on Suomen suurin huonekalu-, design- ja si-
sustustapahtuma Helsingin Messukeskuksessa.

"Lähivuosien tavoitteenani on viedä tuotteita myös 
ulkomaille. Toki tunnettuutta pitää ensin kasvattaa ko-
timaassakin."

Yrittäjän lisäksi Kauan Decor työllistää suunnittelijan 
80 prosentin työajalla. Omalla laserkoneella voidaan 
valmistaa kuluttajille ja yrityksille toiveiden mukaisia 
tuotteita: esimerkiksi logokaiverrukset vanerituotteisiin 
ovat suosittuja. Kuluttajapuolen suosikkeja ovat muun 
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Sotkamon ja Kajaanin välissä Korholan-
mäellä sijaitseva eläinlääkäriklinikka 
Amyvet Oy on laajentanut toimintaansa 
hevosten hoitamiseen. Yrityksen tiloissa 
voidaan tehdä muun muassa vatsatähys-
tyksiä ja hammashoitoja.

Laajennuksella yritys on saanut tilan hevostenhoitami-
seen, lisätilaa pienvastaanotolle sekä sosiaalitiloja hen-
kilöstölle. Laajennus on suuruudeltaan noin 140 neliö-
metriä.

Tilojen laajennuksen lisäksi yritys on hankkinut tar-
vittavat laitteistot hevosten tutkimiseen kuten kannetta-
van röntgenin, tähystinlaitteiston ja ultraäänilaitteiston.

"Saamme tarjottua kainuulaisille hevostenomistajille 
palveluita lähellä. Vaikkapa suoliston hiekkatutkimuk-
seen ei tarvitse enää lähteä kauas", eläinlääkäri Anna-
mari Huusko kuvaa.

Aiemmin hevosia on hoidettu tallikäynneillä. Nyt yh-
den tai kahden hevosen tuominen klinikalle esimerkiksi 
hammashoitoon tai vatsatähystykseen on nopeampaa 
eläinlääkäreille.

Useamman hevosen hammashoidot voidaan tehdä 
jatkossakin tallikäynneillä.

Vierailevat, hevosiin keskittyvät eläinlääkärit ovat 
myös tulevaisuuden suunnitelmissa. Ensimmäiset vie-
railut ovat jo toteutuneet, ja seuraavista on jo sovittu, 
kertoo Huusko.

Keväällä 2022 valmistunut laajennus on osoittanut 
tarpeellisuutensa, sillä varauskalenteri on täyttynyt. Kai-
nuun ELY-keskus on rahoittanut Amyvet Oy:n laajennus-
ta.

"Lisääkin olisi, jos saisimme rekrytoitua yhden eläin-
lääkärin lisää", sanoo Huusko. Myös pieneläinhoitaja on 
hakusessa.

Henkilöstön saatavuus on ongelma myös Amyvet 
Oy:lle, kuten monelle muulle kainuulaisyritykselle.

Yrityksellä on kolme vakituista eläinlääkäriä sekä kol-
me klinikkaeläintenhoitajaa.

muassa kakkukoristeet ja omasta valokuvasta vanerille 
kaiverretut taulut.

Tuotekehityksessä on käytetty muotoilun ammattilai-
sia. Maeseman tilanjakajat ja verhot sekä monet muut 
tuotteet on suunnitellut muotoilija Jonna Närhi. Young 
Finnish Designers-verkoston designer-arkkitehti Zsuz-
sanna Horvath on suunnitellut ”Metsä”-tilanjakajan. 
Luonto ja sen muodot ovat Maeseman muotokielen yti-
messä.  Yrityksen slogan on ”Sisusta luonto lähellesi”.

Yritys on saanut perustamistukea Kainuun ELY-kes-
kukselta.

"Tuella on aloittavalle yrittäjälle valtava merkitys. Sen 
avulla sai hyvin tuotekehityksen, verkkosivut ja yritysil-
meen alulle", Inkariina Sipiläinen toteaa.

FAKTALAATIKKO:
Kauan Decor Oy
–  tuotemerkki Maesema
–  puoti sijaitsee Kuhmossa
–  päätuote vaneriset sisustustuotteet
www.maesema.fi

Maesema-
puoti sijaitsee 

Kuhmossa. 
Yrittäjä 
Inkariina  
Sipiläinen 
kuvaa 
Maesema- 

tuotemerkin 
tuovan luon-

non muoto-
kieltä tilaan. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.maesema.fi%2F&data=05%7C01%7C%7Ce7b7e183bdbc4200d8e808da4df9ca1c%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637908032485193404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1vLTMip1GuOUMejZf3AbQzvsKqGl7WNj6eX%2BMRost%2BE%3D&reserved=0
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Pienkuormat lajitteluun 
Kainuun Jätehuollossa
Pienkuormien vastaan-
otto laajenee Kainuun 
Jätehuolto Oy:ssa katta-
maan ympärivuorokau-
tisen itsepalvelun. Myös 
rakennusjätteiden kier-
rätys helpottuu.

Palvelu vaatii uudet tilat. Kainuun 
Jätehuollon tontille Kajaanin Kä-
tönlahteen rakennetaan lajitteluka-
tos, jonne asiakkaat voivat tuoda 
pienkuormissa hyödynnettäväksi 
kelpaavaa materiaalia ja lajitella ne 
erillisiin jätelaatikoihin.

Lajittelukatos on suuruudeltaan 
noin 150 neliömetriä. Katoksen alla 
sijaitsevat jätekontit, joihin asiakas 
lajittelee kuorman.

"Kun lajittelu tapahtuu katoksen 
alla, materiaalit pysyvät kuivina ja 
paikat siisteinä", yrityksen toimitus-
johtaja Esa Rimpiläinen perustelee.

Itsepalvelupiste vaatii tunnistau-
tumisen sovelluksen avulla. Se voi 
Rimpiläisen mukaan olla joko etu-
käteen netissä täytettävä sovellus 

tai paikan päällä toimiva kirjautu-
mispalvelu. Sen avulla voitaisiin 
maksaa mahdolliset maksut ja se 
voisi ohjata asiakasta lajitteluun.

"Lajittelematon jäte on mak-
sullista. Puu, pahvi ja muovi on 

maksutonta, ja suuresta määrästä 
metallia voidaan maksaakin."

Yhtiön samalla tontilla sijait-
sevaan hyötymateriaalin esilajit-
teluhalliin hankitaan koneistoa 
tehostamaan erottelua. Kainuun 
ELY-keskus rahoittaa hankkeita.

Yritys käsittelee neljästä viiteen 
tuhatta tonnia materiaalia vuodes-
sa. Näistä hyödynnettäväksi lähtee 
noin 65–70 prosenttia. Energiaksi 
menee noin kolmannes.

Kainuun Jätehuolto Oy:n pää-
asiakkaita ovat yritykset. Kotita-
loudet eivät voi jatkossakaan tuo-
da lajittelukatokseen normaalista 
asumisesta syntyvää jätettä. Jos 
käynnissä on vaikka remontti niin 
rakennusjätteiden vastaanotto on-
nistuu pienkuormillekin sopivassa 
itsepalvelukatoksessa.

"Palvelun ympärivuorokautisuus 
palvelee pienyrittäjiä ja remontoijia, 
sillä kuorman voi käydä tuomassa 
myös illalla tai viikonloppuna."

Toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen lajitteluhallissa Kajaanin Kätönlahdella. 
Mekaaninen lajittelu erottaa materiaalit toisistaan. Myös käsityötä tarvitaan 
osassa materiaaleista.



Valokuitu-
verkoista 
digitaalisiin 
sisältöihin
Paikasta riippumaton työ vaatii 
toimivia tietoliikenneyhteyksiä. 
Kainuulaisten tapahtumien ja 
reittien digitointi lisää palveluiden 
saavutettavuutta.
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Kajaanin kyliin valokuituverkko 
vuoteen 2023 mennessä
Siikaverkko Osuuskunta rakentaa Kajaa-
nin kyliin valokuituverkkoa. Ensimmäinen 
vaihe päättyy tänä syksynä ja toinen vaihe 
vuoden päästä. Yhteensä alueen tietolii-
kenneverkkoa rakennetaan 4,8 miljoonalla 
eurolla.

Paltamon ja Jormuan 
kuiturakentaminen syynissä

Siikaverkko Osuuskunta ennakoi, 
että suurelle osalle asiakkaista saa-
daan yhteys vuoden 2022 aikana. 
Otanmäessä rakennetaan verkkoa 
yhteisrakentamisena kesällä 2022 
samalla, kun siellä uusitaan säh-
kökaapelointeja ja katuvalaistusta, 
kertoo Siikaverkko Osuuskunnan 
hallituksen puheenjohtaja Juhani 
Marttila.

Vuodelle 2023 toteutettavaksi 
jäävät todennäköisesti Etelä-Kajaa-
nin kylät (Murtomäen-Lehtovaaran 
suunta ja siitä etelään päin), Parkin-
niemi sekä Kytökoski ja Saaresmäki. 

"Hanke on herättänyt oikein mu-
kavasti kiinnostusta, ja valmistelu 
on edennyt hyvässä yhteistyössä 
niin alueiden kylien kuin Kajaanin 
kaupunginkin kanssa. Monissa ky-
lissä mobiiliverkon toimivuus on 
heikko, ja kiinteää kaistaa odote-
taan kovasti", Marttila toteaa.

Jormuan kylällä on puolestaan 
parhaillaan käynnissä selvityshanke, 
jossa selvitetään kuiturakentamisen 
edellytyksiä. Selvityshanke keskittyy 
Jormuan lisäksi Paltamoon.

Maaseudun kiinteä valokuituverk-
ko tukee etätöiden yleistymistä. Etä-
työt kodeissa ja vapaa-ajan asun-
noilla ovat lisääntyneet jatkuvasti. 

Juhani Marttila huomauttaa, että 
uuden verkon alueella Oulujärven 
ranta-alueilla on paljon osa-aikai-
sessa käytössä olevia vapaa-ajan 
asuntoja, joissa tehdään laajasti 
etätöitä.

Siikaverkko toimii osuuskuntana 
eli kuituverkko rakennetaan asiak-
kaiden omistukseen.

Valokuituhankkeiden kautta koko 
Kajaanin länsi- ja eteläpuoliselle alu-
eelle mukaan lukien aiemman Vuoli-
joen kunnan alueelle saadaan raken-
nettua kattava valokuituverkko. 

Alueen valokuituverkon raken-
taminen tukee Kajaanin kaupun-

kistrategian digitalisaation lisää-
misen ja hyödyntämisen tavoitteita 
sekä Kajaanin elinvoimaohjelman 
ja kylä- ja kaupunginosaohjelman 
tavoitteita tietoliikenneyhteyksien 
kehittämiseksi. 

Hanke toteuttaa myös Kainuun 
maakuntavaltuuston joulukuun 

Siikaverkko Osuuskunta selvit-
tää kuiturakentamisen tarvetta 
ja mahdollisuuksia Kajaanin itä- 
ja pohjoisosiin eli lähinnä Jormu-
aan sekä Paltamoon. Hankealue 
kattaa pieniä alueita myös Vaa-
lassa, Puolangalla, Ristijärvellä 
ja Sotkamossa.

Valokuituverkko toimii jo Pal-
tamossa Vaarankylällä oman 
hankkeen ansiosta. Lisäksi Kai-
sanet Oy on rakentanut kaupal-
lisen verkon Paltamon kirkonky-
län alueelle.

“Tämä meneillään oleva sel-
vitys- ja tiedotushanke koskee 
niitä kyliä, joissa verkkoa ei vielä 
ole. Hanketta toteutetaan yhteis-
työssä Paltamon kunnan kans-
sa, ja hankkeen aikana järjeste-
tään muun muassa kyläiltoja”, 
Siikaverkko Osuuskunnan hal-
lituksen puheenjohtaja Juhani 
Marttila kertoo.

Kuituverkon rakentamisen 
edellytykset ovat riittävä määrä 
kiinnostuneita talouksia sekä ra-
kentamiseen saatu tukirahoitus.

.

2020 tavoitepäätöstä peittävän ja 
kiinteän laajakaistayhteyden raken-
tamiseksi koko maakunnan alueel-
le vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja: Siikaverkko Osuus-
kunnan hankesivut: https://siika-
verkko.fi/kajaani/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiikaverkko.fi%2Fkajaani%2F&data=04%7C01%7C%7C28761c74363648bc576608da1807a888%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637848718422492408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Z%2BlgW2O8FuURxB50m9in9TQSFEBEXK%2FF4Dqkwjw2oA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiikaverkko.fi%2Fkajaani%2F&data=04%7C01%7C%7C28761c74363648bc576608da1807a888%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637848718422492408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Z%2BlgW2O8FuURxB50m9in9TQSFEBEXK%2FF4Dqkwjw2oA%3D&reserved=0
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Rastiviikon kävijä löytää perille  
myös netissä
Kainuun Rastiviikko  
kohensi nettisivujaan,  
lisäsi verkkokaupan 
sekä helpotti majoituk-
sen vuokrausta. 

Kainuun Rastiviikon rikkaus ja sa-
malla viestinnällinen haaste on 
vaihtuva kisapaikka. Tämä on rat-
kaistu tekemällä verkkosivustolle 
omat rakenteet jokaiselle viidelle 
Kainuun Rastiviikon järjestämis-
paikkakunnalle (Kajaani, Kuhmo, 
Puolanka, Sotkamo ja Suomussal-
mi) kunkin järjestämispaikkakun-
nan graafiseen ilmeen mukaisesti.

"Kun vuosittaiset paikkakunta-
kohtaiset rakenteet ovat valmiina 
koodattuna ylläpidossa, se helpot-
taa jatkossa sivuston päivittämistä, 
kun joka vuodelle ei tarvitse jokai-
sesta asiasta tehdä aina uutta sivua 
vaan voidaan päivittää kyseinen 
sivu kunkin tapahtuman tiedoilla", 
kertoo Kainuun Rastiviikko ry:n pu-
heenjohtaja Marko Horneman.

Hankkeen keskeisiä toimijoita 
olivat Kainuun Rastiviikko ry:n jä-
senseurat: Kajaanin Suunnistajat, 
Kuhmon Peurat, Puolangan Ryhti, 
Sotkamon Jymy ja Suomussalmen 
Rasti. Lisäksi osaamista hankkee-
seen toi maakunnallinen kattojär-
jestö Kainuun Liikunta ry.

Kainuun Rastiviikon digitointia 
rahoittivat molemmat maakunnas-
sa toimivat Leaderit eli Elävä Kai-
nuu Leader ry ja Oulujärvi Leader ry.

Hankkeen avulla kesäinen suun-
nistustapahtuma kehitti sekä 
ulkoista viestintää että loi palve-
lutarjontaa Rastiviikon tueksi. Verk-
kosivusto on saanut käyttäjiltä po-
sitiivista palautetta, kertoo Kainuun 
Rastiviikon väki.  

"Hankkeessa uudistettu verkko-
sivusto on nykyaikainen ja aiempaa 
sivustoa selkeämpi ja käyttäjäys-
tävällisempi. Myös mobiilikäyttäjät 
on huomioitu", Horneman kuvaa.

Rastiviikon verkkokaupasta 
asiakkaat voivat tilata mm. tapah-
tuman pysäköintilippuja, tapahtu-
matuotteita ja varata majoitusta. 
Verkkokaupassa pysäköintilippujen 

varaustilanne on asiakkaiden näh-
tävissä, kun aiemmin se selvisi vas-
ta sähköpostiyhteydenoton jälkeen.

Uusittu majoitussivusto palvelee 
sekä majoitusta vuokraavia että 
sitä tarjoavia henkilöitä. Yksityis-
ten mökki- ja asuntomajoituskoh-
teiden omistajien on mahdollista 
uudistuksen jälkeen ilmoittaa ma-
joituskohteensa Rastiviikon majoi-
tustoimiston välitykseen suoraan 
rastiviikko.fi-verkkosivuston kautta.

Kainuun Rastiviikon kävijöiden palvelut löytyvät entistä kattavammin tapah-
tuman nettisivuilta. Kisakeskus ilmasta kuvattuna. (Kainuun Rastiviikko/
Hannu Huttu)

FAKTALAATIKKO
– Kainuun Rastiviikon kävijämäärä oli viime vuonna noin 4000. Kävijöi-

tä vuosittain keskimäärin 4000–5000.
– Tapahtuma on Kainuun alueelle aluetaloudellisesti  varsin merkittä-

vä. Se jättää alueelle vuosittain 1–2 miljoonaa euroa.
– Kainuun Rastiviikon aikana on neljä osakilpailua. Tapahtuma on laa-

jentunut polkujuoksuun ja pyöräsuunnistukseen.
– Talkootyötä on vuodessa 10 000–15 000 tuntia 

Linkki Kainuun Rastiviikon sivuille: https://www.rastiviikko.fi/

"Majoituskohteiden varaaminen 
on siirtynyt uuteen verkkokaup-
paan, mikä mahdollistaa reaaliai-
kaisen varaustilanteen näkymisen 
tapahtuman verkkosivuilla. Uusi 
verkkokauppa ja majoitusvaraus-
järjestelmä ovat helpottaneet kil-
pailu- ja majoitustoimiston tehtä-
viä", Marko Horneman kuvaa.

https://www.rastiviikko.fi/
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Hyrynsalmen ulkoilureitit kattavasti 
verkkoon
Hyrynsalmen alueen retkeilyreitit ovat entistä parem-
min löydettävissä. Eri tasoisia ja pituisia reittejä löy-
tyy ympäri pitäjää, ja ne on nyt siirretty kootusti netti-
väen tutkittavaksi.

sivustolle on tuotu kymmenkunta 
merkittävää käyntikohdetta ja viisi 
luonnonsuojelualuetta.

Hyrynsalmen reittien digitointia 
on rahoittanut Elävä Kainuu Leader 
ry.

Hankkeen aikana nousi selkeästi 
esille reittimerkintöjen merkitys kä-
vijöille, kertoo Taru Kemppainen.

"Reiteille kaivataan selkeitä ja 
helppolukuisia opasteita, joita tuke-
vat digitaalisessa muodossa olevat 
reittikartat ja -kuvaukset. Myös kun-
nossapito on merkityksellinen asia 
ja vaikuttaa todella suuresti koko-
naisvaltaiseen elämykseen."

Reittien kunnostus ei varsinai-
sesti kuulunut digitointihankkee-
seen. Varsinkin pyöräilyreittien 

Vaara-Kainuun luonto lumoaa ki-
vikaupungin kaduilla tallaajan kaik-
kina vuodenaikoina. Valmiiden reit-
tien löytäminen on sen sijaan aika 
ajoin vaatinut tutkimusmatkailijan 
asennetta.

Vaan ei enää. Hyrynsalmen kun-
nan digitointihanke tuo nähtäville 
yli 40 reittivaihtoehtoa. 

Reittikohteet on esitelty kuvin ja 
tekstein Outdooractive -sivustolla. 
Projektipäällikkö Taru Kemppai-

nen kuvasi ja kiersi reitit hankkeen 
aikana. Kaikkiaan Hyrynsalmella on 
noin 400 kilometriä ulkoilureittejä.  

"Eniten yllätti sulanmaan ajan 
reittien ja käyntikohteiden määrä, 
joiden perusteella markkinoisin 
Hyrynsalmea hyvinkin kesäretkei-
lykohteena, vaikka alueen matkailu 
painottuukin talvisesonkiin."

Reittien varrella olevat taukopai-
kat on kuvattu. Niiden varusteluta-
so on merkitty palveluun. Lisäksi 

“Eniten yllätti  
sulanmaan ajan  

reittien ja käyntikoh-
teiden määrä.”

Taru Kemppainen
Vonkan hiekkaranta Hyrynsalmella sijaitsee kahden kilo-
metrin päässä kirkonkylältä. Kohde sopii vaikkapa lapsi-

perheille retkikohteeksi. Kuva: Taru Kemppainen.
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Miten syntyy täydellinen hanke?
Ensi vuonna alkava uusi rahoi-
tuskausi avaa maaseudun kehit-
tämiseen uusia mahdollisuuksia. 
Mutta miten syntyy tarpeiden, 
tavoitteiden ja toimenpiteiden 
kannalta täydellinen hanke, joka 
vakuuttaa myös rahoittajan?

Eväitä entistä vaikuttavimpi-
en hankkeiden laadintaan saa 
Kainuun ELY-keskuksen järjes-
tämässä hankekoulutuksessa 

1.11.22. Kouluttaja on Hanna-
Mari Laurila Karelia CBC:stä. 
Koulutuksen suunnittelussa ovat 
olleet mukana Kainuun Leaderit.

Hankekoulutus järjestetään 
Kainuun Opistolla Mieslahdessa 
tiistaina marraskuun ensimmäi-
senä päivänä. Tilaisuus kestää 
klo 09–15. Ilmoittautuminen 
avataan lähempänä koulutusta. 
Seuraa ilmoittelua!

kunnostus vaatii panostusta pit-
kospuineen ja kiveytyksineen.

"Reittien kunnostus on jatkuvaa 
työtä eri toimijoiden kanssa, kuten 
Metsähallituksen ja alueen matkai-
luyrittäjien kanssa", Kemppainen 
toteaa.

Dokumentoidut reitit palvelevat 
paitsi omatoimiretkeilijöitä myös 
matkailuyrittäjiä. Kattava reittitie-
to avaa Hyrynsalmen matkailulle 
mahdollisuuksia myös Ukkohallan 
alueen ulkopuolella, missä reitis-
töjen kehittämistä ja digitointia on 
tehty jo aiemmin. 

Alueen yrityksistä Ukkohalla Ski 
Resort on nostanut Outdooracti-
veen omia palveluitaan sekä reitte-
jään, kuten myös Hydda Experience.

FAKTALAATIKKO:
Tarun retkivinkit 
Hyrynsalmella
1. Vuorilampi – Mukava ja helppo-

kulkuinen reitti, joka sopii koko 
perheelle. Alueen reitit ja laavu 
tullaan kunnostamaan kesän 
2022 aikana. Ehdottomasti yksi 
paikkakuntalaisten suosituim-
mista käyntikohteista.

2. Komulanköngäs – ympärivuo-
tinen kohde, jonne on helppo 
mennä niin pyörällä, vaeltaen, 
hiihtäen kuin autolla. Kesällä 
2021 uusitut tulipaikat houkut-
televat retkieväille.

3. Saarijärven aarnialue – Jääkä-
rinpolku on kokonaisuudessaan 
erittäin hieno reitti ja alueen kos-
kemattomat aarnimetsät luovat 
oman tunnelman kulkijalle. Rei-
tin alkupäässä sijaitseva Hallan 
Ukon terva- ja tärpättitehdas on 
yksi reitin parhaimmista tauko-
paikoista. 

4. Luvankosken alue – luontopol-
ku on mukava päiväretkikohde 
koko perheelle ja etenkin kevääl-
lä tulva-aikaan komeasti kuohu-
va koski on käymisen arvoinen. 
Todella suosittu kalastuskohde, 
jossa on kaksi laavua retkieväi-
den nauttimiseen.

5. Hiidenkirkko – Vorlokkia tunte-
mattomampi rotkolaakso, joka 
on kuitenkin todella upea käyn-
tikohde.

6. Vuorisaari – Hyrynjärven helmi, 
jonne pääsee kesällä veneellä ja 
talvella moottorikelkalla tai hiih-
täen. Suosittu tulistelupaikka 
paikkakuntalaisten keskuudessa.

Komulankönkään 
koski on mainio retki-
paikka Hyrynsalmella. 
Tulipaikat on juuri 
kunnostettu. Kuva: 
Taru Kemppainen.

Maastopyöräilyn 
ympärivuotisuudesta 
odotetaan matkailun 
kulmakiveä myös 
Kainuussa. Kuva: Taru 
Kemppainen
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Kylän tai yhdistyksen hankkeet 
tuovat iloa, elinvoimaa ja 
yhteisöllisyyttä Kainuun kyliin  
ja taajamiin.

Yhdessä 
olemme 
enemmän

Risto Miinin valmistautuu 
ampumaan 3D-karhumaalia 

taljajousella. Paltamon 
riistan hoitoyhdistyksen  jousi-

ammuntarata kulkee  
hirviradan läheisyydessä. 
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Paltamon riistanhoitoyhdistys rakentaa 
kesällä 2022 uuden hirviradan raken-
nuksineen vanhan ja huonokuntoisen 
radan tilalle. Hirviradan lisäksi ampu-
maradan ympäristössä on haulikkora-
ta, pienoishirvirata ja 3D-jousirata.

Kymmenkunta paltamolaista talkoolaista ahkeroi hirvi-
radalla kauniina alkukesän päivänä. Uuden ampumako-
jun katto saa parhaillaan mustan huovituksen suojak-
seen.

Uusille rakenteille on tarvetta, sillä entinen hirvirata 
veteli jo viimeisiään. Reilut 40 vuotta palvelleen radan 
rautaosat olivat osin vääntyneet ja rakennelmat lahon-
neet.

Radan lisäksi uusitaan myös ampumakoppi ja kalus-
tovaja, kertoo Paltamon riistanhoitoyhdistyksen toimin-
nanohjaaja Aaro Möttönen.

"Tavoitteena tarjota metsästäjille puitteet turvalliseen 
aseen käsittelyyn ja ampumaharjoitteluun liikuntarajoit-
teiset huomioiden."

Uuteen ampumakoppiin tulee esteetön pääsy pyörä-
tuolin käyttäjällä. Koppiin tulee myös äänieristystä sekä 
mahdollisuus ohjata hirvirataa. Näin hirvirataa voi käyt-
tää vaikka yksin, kertoo Möttönen.

Paltamon riistanhoitoyhdistyksen hirvirata on yhdis-
tyksen omalla noin 9 ha maa-alueella. Alueella on män-
tykangasta.

Peltihirvelle ehompi ympäristö

Vartiustien varrella sijaitsevalla Laajankankaan am-
pumaradalla on monia käyttäjiä. Ampumarataa käyttää 
vuosittain n. 800–900 henkilöä. Radan käytöstä ei peri-
tä käyttömaksua.

Hirvenpyytäjien lisäksi rataa käyttävät reserviläiset ja 
jousiampujat. Maastossa kiertää 700 metrin rata, jossa 
on kolmiulotteisia eläinmaaleja karhusta jänikseen.

Jousiammuntaa harrastava Risto Miinin on varus-
tautunut taljajousella sekä nuolilla, jotka sopivat ampu-
maharjoitteluun. Paltamon riistanhoitoyhdistyksellä on 
myös lainajousia halukkaille.

Jousiammunnassa matka on kivääriammuntaa lyhy-
empi. Maalien takana on nostettavat suojapressut, jotka 
pysäyttävät mahdolliset harhanuolet.

Oulujärvi Leader ry on rahoittanut sekä 3D-jousiradan 
rakentamista että hirviradan uusimista.

FAKTALAATIKKO:
Paltamon rhy
– Paltamon riistanhoitoyhdistys (rhy) on yleis-

hyödyllinen yhdistys 
– lakisääteistä toimintaa ovat ampumakokeet, 

metsästäjätutkintojen järjestämien ja metsäs-
tyksen valvonta

Uusi ampumakoppi on  
entistä paremmin ääni-

eristetty. Alkukesästä 
koppi sai talkoilla  

uuden katon.
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Katettu halli palvelee  
talvisin ja kesäisin

Pelso kohentaa kasvojaan

ja Vaalan työpaja. Alueen ylläpidosta huolehtii Pelson 
kyläyhdistys. 

Lohilammen läheisyydessä on myös näköalatornina 
toimiva Lohitorni.

"Haluamme kehittää kylän ympäristöstä retkikohteen 
sekä lapsiperheille kuin matkailijoille. Erityinen huomio 
kiinnitetään ikääntyviin ja liikuntarajoitteisiin käyttäjiin", 
Ilkka Mehtälä toteaa.

FAKTALAATIKKO
Touhukas Pelson kylä
– Erilaisia tapahtumia vuoden 2021 aikana 

yhteensä 50
– Kävijöitä tapahtumissa lähes tuhat henkilöä.
– Pelson kylällä asuu noin 130 henkeä.

Kaarlo Tyynelä Muhokselta on tullut nauttimaan kesä-
päivästä Pelson lohilammelle. Joskus sieltä myös 
nappaa kotiinvietävää.

Puolangalle rakennettu halli, Honka Areena palvelee tal-
visin katettuna jäänä ja kesäisin tapahtumakeskuksena. 
Kunnan lisäksi hallin rakentamiseen ja ylläpitoon osal-
listuu urheiluseura Puolangan Ryhti.

Jääkiekon peluu ei ala enää lumitöillä Puolangalla. 
Katettu halli sallii säistä riippumattoman jääurheilun - 
kunhan lämpötila vain pysyy pakkasen puolella. 

Elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen Puolangan kun-
nasta kertoo, että tasaiset olosuhteet jatkavat jääkautta.

"Kausi jatkuu hieman alusta ja lopusta ainakin kuu-
kaudella."

Katettu jää lisää paikallisten liikuntamahdollisuuksia 
ja tukee koulujen jääliikuntaa. Heikki Kanniainen kertoo, 
että lasten ja nuorten lisäksi jäällä viilettää vuosien tau-
on jälkeen myös veteraanisarjan liikkujia.

"Osa ei ole vuosiin edes omistanut luistimia."
Paikallinen urheiluseura Puolangan Ryhti huolehtii 

talvisin jään kunnossapidosta jääkoneella. Jäädytys-
koneistoa ei hallissa ole eli jää pysyy luistelukunnossa 
vain pakkaskuukausina.

Uusi katettu jää oli käytössä 2021-2022 talvella osan 
kautta. Honka Areenassa järjestettiin jo luistelukoulu 
lapsille, ja se oli Kanniaisen mukaan hyvin suosittu.

Puolangan Ryhdin puheenjohtaja Martti Köngäs 
näkee katetulla tilalla käyttöä myös kesäkuukausina. 
Säästä suojattu tila voisi toimia vaikkapa sulkapallo-
kenttinä tai erilaisten tilaisuuksien tapahtumapaikkana 
koiranäyttelystä kilpailukeskuksiin.

Oulujärvi Leader ry on rahoittanut katetun jääkiekko-
kaukalon rakentamista.

Pressuhalli on kooltaan 30 x 60 metriä. Hallin käyttö-
ikä on noin 20 vuotta. Halli sijaitsee Honkavaaran hiihto-
keskuksen läheisyydessä.

Kolmen kohteen eli lohilammen, puutarhan 
sekä patsaspuiston vetovoima kiinnostaa 
kylän ulkopuolellakin, uskoo Pelson kylä-
yhdistys. Ympäristön kehittämishankkeen 
avulla yhdistys kunnostaa alueen rakenteet 
turvallisiksi ja esteettömiksi.

Eniten kunnostusta vaatii noin kolmen hehtaarin kokoi-
sen lohilammen ympäristö. Puheenjohtaja Ilkka Mehtä-
lä Pelson kyläyhdistyksestä sanoo, että lammen raken-
teet tulee osittain uusia. Lammella on viisi puista siltaa 
sekä kolme laituria. Muita rakenteita ovat kota ja laavu 
sekä penkit.

"Kaikki vaativat kunnostamista turvallisen käytön var-
mistamiseksi. Alue on ollut vaikeakulkuinen ja haluam-
me luoda esteettömän kulun liikuntaesteisille paranta-
malla kulkuväyliä "

Lohilampi on Pelson kyläyhdistyksen tärkein tulon-
lähde, ja se mahdollistaa muun toiminnan ja kylätalon 
ylläpidon. Ilkka Mehtälä kertoo, että alue on kylällä jär-
jestettyjen tapahtumien keskus. Kunnostushankkeen 
yhteydessä laajennetaan paikoitusaluetta.

Oulujärvi Leader ry rahoittaa Pelson kyläyhdistyksen 
lohilammen kunnostushanketta.

Lohilammen yhteydessä sijaitsee myös elämyspuisto 
Lumotun Hallan Maa, jonka ylläpito on Pelson kyläyhdis-
tyksen vastuulla. Kyläläiset ja paikalliset ITE-taiteilijat 
ovat luoneet patsaspuiston vuosia sitten talkoovoimin. 
Lumotun Hallan Maan kunnostus on ollut laajan yhteis-
työn tulos. Viimeisimpänä puistoon on tehty sen tarinaa 
täydentävä Toivomuskaivo-ympäristötaideteos.

Lohilammen ja Lumotun Hallan Maan viereen on 
tulossa erillisenä hankkeena yleishyödyllinen syötävä 
puutarha, jossa kasvatetaan terveellistä luomuruokaa 
kävijöille. Kasvatuksesta vastaavat muun muassa 4H 
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Maaseudun hanke- ja yritystuet
Kainuun ELY-keskus 
Maaseutupalvelut-yksikkö 
Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI
www.ely-keskus.fi/kainuu

Twitter: @KainuunELY
Instagram: @kainuunely 
Kaikuja Kainuusta -blogi: 
kainuunely.com

Toimialue: 
Paltamo, Puolanka, 
Vaala ja Kajaanin
maaseutualueet

Kalliokatu 4, 87100 Kajaani 
facebook.com/oulujarvileader

Twitter: Oulujärvi LEADER 
www.oulujarvileader.fi

Toiminnanjohtaja 
Pirjo Oikarinen 

040 528 0483 
pirjo.oikarinen@oulujarvileader.fi

Hankeneuvoja 
Päivi Koivula 
040 563 2085 
paivi.koivula@oulujarvileader.fi

Toimialue: 
Hyrynsalmi, 
Kuhmo, Ristijärvi,
Sotkamo 
ja Suomussalmi

Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi 
facebook.com/elavakainuu

Twitter: Elävä Kainuu LEADER 
www.kainuuleader.fi

Hankeneuvoja 
Eeva-Liisa Kemppainen 
040 774 2080 
eeva-liisa.kemppainen@kainuuleader.fi

Toiminnanjohtaja 
Paula Seppänen 

040 156 2210 
paula.seppanen@kainuuleader.fi

Kehittämishankkeet 
Johtava asiantuntija 
Juha Määttä 
0295 023 574 
juha.s.maatta@ely-keskus.fi

Yrityshankkeet 
Yritysasiantuntija 
Pauli Tervonen 
0295 023 586 
pauli.tervonen@ely-keskus.fi

Maatalouden ja maaseudun 
rakentamiseen liittyvät asiat 

Asiantuntija 
Anna Rissanen 

0295 038 445 
anna.rissanen@ely-keskus.fi

Leader-tuet 
Maaseutuasiantuntija 

Tarja Moilanen 
0295 023 572 

tarja.moilanen@ely-keskus.fi

Maatalouden ja maaseudun 
rakentamiseen liittyvät asiat 

Asiantuntija
Satu Petäjä

0295 038 445
satu.petaja@ely-keskus.fi

Tukien maksatus 
Maksatusasiantuntija 
Paavo Niemelä 
0295 023 613 
paavo.niemela@ely-keskus.fi

Tukien maksatus 
Maksatusasiantuntija 
Pirjo Kela 
0295 023 603 
pirjo.kela@ely-keskus.fi

Maatalouden aloitus- ja investointituki, 
Neuvo2020-tuki 
Yritysasiantuntija 
Eeva Heikkinen 
0295 023 539 
eeva.heikkinen@ely-keskus.fi



Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
eli ELY-keskus kanavoi maaseuturahaston varojen 
käyttöä maakunnassa. ELY-keskuksen lisäksi kes-
keisiä toimijoita ovat kainuulaiset Leader-ryhmät: 
Elävä Kainuu Leader ja Oulujärvi Leader.

Vekkari-tiedotuslehti kertoo, miten maaseutura-
haston varoja käytetään Kainuussa. Lehdessä 
esitellään hankkeita, jotka ovat saaneet rahoitus-
ta maaseuturahastosta.  Lehden pääteemoja ovat 
matkailu ja eritoten pyöräily ja vesimatkailu, digi-
talisaatio, joka sisältää myös valokuiturakentami-
sen, yhteisöllisyys sekä energia, joka sisältää niin 
biokaasuhankkeet kuin maatalouden.

Nyt käynnissä oleva maaseutuohjelman siirtymä-
kausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Uusi rahoitus-
kausi alkaa ensi vuonna 2023. 

Julkinen tiedote        Vekkari 2022
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www.ely-keskus.fi/ely-kainuu

Tässä Vekkarissa ovat esillä  
erityisesti matkailun, maatalouden 

ja digitalisaation kehittämishankkeet 
Kainuussa.
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