ELY-keskuksen rahoituskatsaus, helmikuu 2014:
Suomussalmelle havitellaan isoa puunjalostajaa, puutavaraterminaalia ja korkeampaa jalostusta
Kainuu on metsäinen maakunta: pinta-alastamme 81 % on metsää, ja metsämaasta 95 % on metsätalouden
käytössä. Puuta käyttäviä suuria teollisuuden yksiköitä on kuitenkin vain pari: Kuhmo Oy:n saha Kuhmossa ja
Pölkky Oy:n saha Kajaanissa. Tilanteeseen halutaankin nyt muutosta. Suomussalmen kunta ryhtyy
kehittämään kuntaan puuteollisuudelle suotuisaa toimintaympäristöä.
– Suomussalmen tienoilla on puunjalostuksessa melkoinen aukko. Kunnan pohjoisosien puulle lähin saha on
Pölkky Oy:n saha Kuusamossa, ja Kuhmon sahalle on kunnan eteläosistakin aika pitkä matka. Tavoitteemme
on saada kuntaan suuren kokoluokan puunjalostaja, kertoo Suomussalmen kunnan elinkeinoasiamies Hannu
Leinonen.
Suomussalmi sai helmikuussa ELY-keskukselta yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta
puuteollisuuden kehittämishankkeeseen 108 850 euroa. Avustus kattaa hankkeen kustannuksista 80 % ja
loput maksaa kunta. Helmikuun alussa alkanut hanke jatkuu ensi vuoden kevääseen saakka.
Suomussalmella puu ja puutavara ovat kohtalaisen hyvien yhteyksien äärellä. Kurimon teollisuusalueelle tulee
rautatie ja valtatie 5 kulkee myös aivan vieressä. Oulun ja Raahen satamiinkaan ei ole mahdoton matka.
Hankkeessa on tarkoitus tehdä valmiiksi suunnitelmat puutavaraterminaalin rakentamiseksi Pesiökylälle.
– Puutavara- ja bioenergiaterminaali palvelisi sekä teollisuuden tarpeita että uusiutuvan energian
käyttötavoitteiden saavuttamista. Teemme hankkeessa nyt niin valmiit suunnitelmat terminaalista, että voimme
esittää ne viranomaisille ja pyytää rahoitusta, sanoo Hannu Leinonen.
Jos Suomussalmi saa kuntaan ison puunjalostajan, silloin olisi mahdollista myös laajentaa lämpölaitosta.
Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotantolaitos eli CHP-laitos polttaisi puunjalostuksesta tulevaa purua, lastua,
haketta sekä energiapuuta ja tuottaisi niistä lämpöä ja sähköä.
Suomussalmen puuteollisuuden kehittämishankkeessa on tavoitteena myös nostaa puun jalostusastetta.
Nykyisin kunnassa toimii vain muutama yritys, joissa puusta tehdään pitkälle jalostettuja tuotteita, kuten
hirsirakennuksia, kuljetuslaatikoita tai lahjapakkauksia ja muita puusepäntuotteita.
– Kunnassa on jo valmiiksi olemassa isoja kuivaamotiloja sekä puunjalostukseen sopivaa hallitilaa, jossa on jo
valmiina jonkin verran laitteistoa, kuten purunpoistoimureita ynnä muuta. Kurimon teollisuusalueelle tehdään
hankkeessa yleissuunnitelma eli masterplan. Sellaisen suunnitelman kanssa voimme uskottavasti lähestyä
valtakuntamme suurimpiakin yrityksiä ja herättää heidän kiinnostustaan, Hannu Leinonen sanoo.

ELY-keskus myönsi rahoitusta helmikuussa lähes 2,5 miljoonaa euroa
ELY-keskus hyväksyi helmikuussa rahoitettavaksi yhteensä 17 hanketta tai projektia. Myönnetyn rahoituksen
yhteissumma oli 2 449 763 euroa. Euromääräisesti suurimman avustuksen, 863 420 euroa, sai kuhmolainen
Oy CrossLam Ltd, joka on aloittanut ristiinlaminoitujen rakennuslevyjen (CLT) valmistuksen. Kuhmon kaupunki
sai 282 450 euron avustuksen CLT-tehtaan tuotanto- ja varastotiloihin. Kuhmossa investoi myös Kaesan
Kotileipomo Oy, joka sai tuotantolinjansa uusimiseen 260 040 euron avustuksen.

ELY-keskuksen rahoitettavaksi hyväksytyt hankkeet 1.–28.2.2014

Hakija/-t
Oy CrossLam Kuhmo Ltd

Paikkakunta Tukimuoto
Yrityksen
Kuhmo
kehittämisavustus

Kuhmon kaupunki

Kuhmo

Yrityksen
kehittämisavustus

Kaesan Kotileipomo Oy

Kuhmo

Yrityksen
kehittämisavustus

Normaint Oy

Kajaani

Hill Steel Oy

Kajaani

Imagon Oy

Kajaani

Vuokatti Superpark Oy

Suomussalmen kunta

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia

Yrityksen
kehittämisavustus
Yrityksen
kehittämisavustus

Yrityksen
kehittämisavustus
Yrityksen
Sotkamo
kehittämisavustus
Yritysten
toimintaympäristön
Suomussalmi kehittämisavustus

Kainuu

Hankkeen/projektin nimi

tukimäärä e

tuki-% Kansallinen tai EU-osarahoitus

CLT-levyjen valmistus
CLT-tehtaan tuotantotilojen muutostyöt ja varaston
rakentaminen Kuhmossa

863 420

35–50 % EU-osarahoitteinen

282 450

35 % EU-osarahoitteinen

Tuotantolinjastoinvestoinnit
Kehittämishanke palveluliiketoiminnan tuotteiden ja
tuotantomenetelmien kehittämiseen ja
kansainvälistymiseen

260 040

35–50 % EU-osarahoitteinen

240 250

35–50 % EU-osarahoitteinen

Konepaja

175 000

35 % EU-osarahoitteinen

Pilvi-projekti

121 940

25–50 % EU-osarahoitteinen

VSP sisältökehitys

109 000

35–45 % EU-osarahoitteinen

Puuteollisuuden kehittäminen Suomussalmella

108 850

80 % EU-osarahoitteinen

103 700

85 % EU-osarahoitteinen

ESR TL 1
Työorganisaatioiden,
työssä olevan
työvoiman ja yritysten
kehittäminen sekä
yrittäjyyden
lisääminen
**EKORENGAS

Nuoren viljelijän
aloitustuki
Yrityksen
LVI-Aitta Oy
Kajaani
kehittämisavustus
ESR TL 3
Työmarkkinoiden
toimintaa edistävien
osaamis-, innovaatioja palvelujärjestelmien
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Kajaani
kehittäminen
Yrityksen
SimuGames Consulting Oy
Kajaani
kehittämisavustus
Raahen kaupunki
Raahe
Kalatalousinvestointi
Kalatalouden
Oulunsalon Kalastajainseura ry
Oulu
kehittäminen
Yrityksen
Pienkonehuolto ja Varaosa E.
Niskanen
Suomussalmi investointituki
Yksityishenkilö
Kokkola
Kalatalousinvestointi
Yksityishenkilöt

Vaala

Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Pasi Loukasmäki
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 029 502 3568

*Tilanpidon aloittaminen lypsykarjatilalla

70 000

Toimintajärjestelmien kehittäminen

48 780

35–50 % EU-osarahoitteinen

**Yhteiskuntavastuu ja ympäristöjohtaminen

39 950

85 % EU-osarahoitteinen

Pelistudion laajentaminen
*Lapaluodon kalasataman kylmälaitteet

8 640
7 418

35–50 % EU-osarahoitteinen
82 % EU-osarahoitteinen

*Oulunsalon nuotta- ja kalatapahtuma

5 805

90 % EU-osarahoitteinen

*Pienkonehuollon laitehankinnat
*Verkonpauloituskone

2 310
2 210

35 % EU-osarahoitteinen
40 % EU-osarahoitteinen

Yhdellä tähdellä (*) merkityt hankkeet:
Yksikön päällikkö Pekka Knuutinen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 029 502 3554

Kahdella tähdellä (**) merkityt hankkeet:
Rahoituspäällikkö Anne Huotari
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 029 502 3542

16 % Kansallinen

Katsaus ei sisällä Tekes-rahoitusta.

