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PÄÄKIRJOITUS

Vuorovaikutuksesta
maaseudun elinvoima
Kunta ei pysty yksin takaamaan alueensa elinvoimaisuutta,
mutta kokemukset osoittavat, että kunnalla on vahva rooli
paikkakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä.

T

ampereen yliopiston tutkijat erittelivät juuri valmistuneessa tutkimuksessaan kuntien elinvoimajohtamisen kolmeen eri osa-alueeseen
- resurssit, vuorovaikutus ja uuden
luominen. Kaikilla osa-alueilla on
merkityksensä kunnan elinvoimaisuuden kannalta, eikä niistä pelkästään yhdellä
menestyminen takaa elinvoimaisuutta. Parhaimmillaan elinvoimajohtaminen edellyttää kaikkien
näiden näkökulmien huomioimista, ja parhaaseen tulokseen pääsee tukemalla kaikkien osaalueiden yhteisvaikutusta.
Maaseudun näkökulmasta tutkijoiden jäsennyksessä on kiinnostavaa se, että elinvoimaa
edistävät kehät voivat saada alkunsa mistä
tahansa osa-alueesta. Esimerkiksi vuorovaikutuksesta lähtevä kehä voi edetä uuden luomiseen, jolloin verkostojen ja vuorovaikutuksen
kautta syntyy uutta ymmärrystä siitä, mihin
suuntaan kunta voi tulevaisuudessa kehittyä.
Tämä puolestaan voi johtaa strategiavalintoihin, jotka vaikuttavat positiivisesti myös kunnan resursseihin pitkällä aikavälillä. Vuorovaikutus voi myös esimerkiksi yhteisöjen uudenlaisen
vastuunkannon tai kekseliään yritysyhteistyön
avulla vaikuttaa suoraan kunnan resursseihin tai
ainakin resurssien tarpeeseen.

Tässä ohjelmakauden viimeisessä Mmm…
Pohjois-Savon maaseudun makasiinilehdessä tehdään katsaus päättyvän ohjelmakauden 2007 – 2013 EU:n maaseuturahaston hyödyntämisestä pohjoissavolaisen
maaseudun kehittämisessä. Uuden ohjelmakauden kynnyksellä katsomme taakse-

Maaseudun kehittäminen on oikeastaan aina
perustunut vahvalle vuorovaikutukselle, josta
nykymuodossa toimintaryhmätyö ja kylätoiminta
ovat hyviä esimerkkejä. Maaseudun kunnat ovat
aktiivisesti hakeutuneet avoimeen vuorovaikutukseen ja olleet sitä kautta sysäämässä kehityksen
pyörää liikkeelle. Uudistuminen ja elinvoima ei
ole kunnassa vain elinkeinotoimen asia, vaan
elinvoimanäkökulma on otettava huomioon
kaikessa toiminnassa. Niukat resurssit ja julkisten palveluiden innovatiivista organisointia kahlitsevat normit ovat kuitenkin asettaneet omat reunaehtonsa kehitykselle, joten
uudistumiselle ja vuorovaikutteiselle kehittämiselle on tilausta.
Kun biotalouden nousun myötä ovat
maaseudun resurssit nousemassa uudelleen
arvoonsa, on kullakin maaseutualueella hyvät
edellytykset aktiivisella työllä löytää avaimet
oman positiivisen kierteensä käynnistämiseen.
Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja
Suomen Kuntaliitto

päin ja nostamme esille kehittämistyötä,
jota Pohjois-Savon maaseutuyrityksissä ja
eri organisaatioissa on tehty.
Lisäksi avaamme ovea tuleviin vuosiin; Pohjois-Savon maaseutustrategia 2014 – 2020
”Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu
2020” odottaa uuden ohjelmakauden läh-

tölaukausta. Kuuden valitun painopisteen
tavoitteet ja kehittämistoimenpide-esitykset
nojaavat vahvasti aiemmin tehtyyn pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä peräänkuuluttavat että mahdollistavat myös uusia
ja innovatiivisia avauksia.

Tämä tiedotuslehti sekä muuta tietoa päättyvän ohjelmakauden toiminnasta
ja tuloksista löytyy sähköisenä (pdf-versiot) ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta
www.ely-keskus.fi/fi/web/ely/kehittamishankkeet. (Valitse sivun oikean yläkulman vihreästä palkista aluevalinnaksi Pohjois-Savo)
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HANKETUET

Pohjois-savon ELY-keskuksen rahoittamat
HANKKEEN NIMI

HAKIJA/TOTEUTTAJA

YKSITYINEN JULKINEN
RAHOITUS
RAHOITUS € RAHOITUS € YHTEENSÄ €

PERUSMAATALOUS
Maitoketjun kehittämishanke

Aluekehityssäätiö

Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta pohjoissavolaisille maito- ja
lihanautatiloilla

.

425 417

425 417

Savonia amk

54 672

492 048

546 720

Maitotilojen ja maitotalouden kehittämisohjelma

Savonia amk

-

639 730

639 730

Energiatehokas tuotantorakennus

Savonia amk

.

283 700

283 700

Kestävä karjatalous

Savonia amk

81 470

733 234

814 704

Tietotila, Uutta tieto- ja viestintäteknologiaa maaseudulle

Savonia amk

.

299 409

299 409

Tukisarka -tiedotushanke

MTK Pohjois-Savo

.

229 688

229 688

Tukisarka 2014

MTK Pohjois-Savo

-

50 000

50 000

Heinämestarit -koulutus 2008-2009

Maaseudun yrityspalvelut Oy

7 727

68 687

76 414

M@@TK -hanke

Aluekehityssäätiö

60 310

542 790

603 100

Euroiksi -Menestyvä maatilayritys

Aluekehityssäätiö

113 685

1 023 168

1 136 853

MaitoTaito -hanke *

ProAgria Pohjois-Savo

240 000

2 160 000

2 400 000

Jatkuvuutta yli sukupolvien - Perusmaatalouden sukupolvenvaihdosten
edistäminen

Aluekehityssäätiö

39 339

354 054

393 393

Hiehohotelli - hiehonkasvatuksen ulkoistaminen

Savonia amk

.

346 042

346 042

Hevosten hyväksi*

Suomen hevostietokeskus

.

300 000

300 000

Hevosten teuraskuljetushanke

Pohjois-Savon hevosjalostusliitto

.

33 401

33 401

Karjatilan kannattava peltoviljely*

Aluekehityssäätiö

.

686 882

686 882

Lähiviljan tarjonta ja käyttö karja- ja kotieläintiloilla Pohjois-Savossa

Maaseudun yrityspalvelut Oy

.

67 119

67 119

Ravinnehävikit euroiksi*

Savonia

.

1 255 728

1 255 728

Arvoa Angukselle -esiselvityshanke

Finn Angus Osuuskunta

-

89 000

89 000

Hevosten terveydeksi*

Suomen hevostietokeskus

-

320 000

320 000

Karitsaa kaikille

Sisä-Savon seutuyhtymä

14 850

133 650

148 500

Horti-Futuria; marjanviljelyn kehittämishanke

Sisä-Savon seutuyhtymä

51 600

464 400

516 000

Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla

Savonia amk

.

349 354

349 354

Aktiivinen SPV-tila, maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen

Savonia amk

43 958

395 622

439 580

Palkokasvisäilörehut pohjoissavolaisilla maitotiloilla - esiselvitys

Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus

56 356

56 356

YHTEENSÄ

707 612

11 799 480

12 507 091

ERIKOISMAATALOUS
Menestyvä mesimarjaverkosto - tieteestä käytäntöön

Kuopion yliopisto

34 996

314 962

349 958

Uutta yritystoimintaa Pohjois-Savoon luonnon funktionaalisista aineista

Kuopion yliopisto

-

293 600

293 600

Marjanviljelyn koetilan toiminnan käynnistäminen

Sisä-Savon seutuyhtymä

.

468 200

468 200

Pohjois-Savon kasvien bioaktiivisuus ja innovatiivinen yritystoiminta

Itä-Suomen yliopisto

26 810

241 290

268 100

Uudistus - Uudistuvan puutarhatilan strategiat -valmennushanke

Sisä-Savon seutuyhtymä

87 357

786 214

873 571

Laatutuottajia lähirehun ja hevosheinän tarjontaan -hanke 2012-2013

Maaseudun yrityspalvelut Oy

9 000

81 000

90 000

Pohjois-Savon yrttiviljely -HerbaCentria II -hanke

Kiuruveden kaupunki

29 853

268 673

298 525

Design-ajattelu ja kuituhampun jatkojalostus, esiselvitys

Juankosken kaupunki
YHTEENSÄ

-

78 208

78 208

188 015

2 532 147

2 720 162

METSÄTALOUS
ÖLJYPUU -Pienpuun uusi jalostusmahdollisuus

Aluekehityssäätiö

31 555

283 995

315 550

Puu liikkeelle

Metsäkeskus Pohjois-Savo

70 725

636 525

707 250

Tietoa tienpitoon

Metsäkeskus Pohjois-Savo

.

298 500

298 500

102 280

1 219 020

1 321 300
172 458

YHTEENSÄ
BIOENERGIA
Pohjois-Savon bioenergiaverkosto

Aluekehityssäätiö

17 246

155 213

Epäkurantin nurmirehun ja hevosenlannan hyödyntäminen energiana

Savonia amk

.

71 646

71 646

Biokaasuteknologian käyttöönoton edistäminen Pohjois-Savossa

MTT

.

312 716

312 716

Metsästä energiaa

Metsäkeskus Pohjois-Savo
YHTEENSÄ
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99 473

664 527

764 000

116 719

1 204 102

1 320 821

hankkeet ohjelmakaudella 2007 – 2013
MATKAILU
Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanke*

Rautalammin kunta

.

338 500

338 500

MondoAreenan katsomohanke

Lapinlahden kunta

.

370 000

370 000

Hermannin valaistu liikuntareitti

Kuopion kaupunki

.

164 000

164 000

Lohimaan ulkoilualue ja ajorata

Tervon kunta

-

123 750

123 750

Outdoors Finland /Pohjois-Savo

Savonia amk

-

158 700

158 700

Makumatka Savoon

ProAgria Pohjois-Savo

12 647

113 826

126 473

Tarinat elämään - Ylä-Savon kulttuurimatkailun kehittämishanke

Ylä-Savon Kehitys Oy

.

290 000

290 000

Metsästys- ja kalastusmatkailutuotteet kansainvälisille markkinoille

Savon koulutuskuntayhtymä

.

34 000

34 000

Pehkubaarin metsäautotien rakentaminen

Pehkubaarin tiekunta

42 500

127 500

170 000

Pohjoissavolaiset maut matkalla kansainvälisyyteen

ProAgria Pohjois-Savo
YHTEENSÄ

.

307 000

307 000

55 147

2 027 276

2 082 423

MUU MAASEUDUN YRITYSTOIMINTA
Maaseudun mikroyritysten asiakasvastaava -hanke

ProaAgria Pohjois-Savo

.

647 832

647 832

ProYritys

ProAgria Pohjois-Savo

.

476 740

476 740

Polku maaseutuyrittäjyyteen

ProAgria Pohjois-Savo

-

145 928

145 928

Elintarvikealan viestintä- ja koordinaatiohanke

Sisä-Savon seutuyhtymä

.

181 535

181 535

-

1 452 035

1 452 035

YHTEENSÄ
MUUT/UUDET TOIMIALAT
ELMA -Pohjois-Savon maaseutueläväksi

Mansikka ry

9 621

86 585

96 206

Maaseutuohjelman tiedotus ja viestintä Pohjois-Savossa

Mansikka ry

.

277 000

277 000

Asukkaan ääni - paikallisvaikuttamisen mahdollisuudet Pohjois-Savossa

Kalakukko ry

-

85 077

85 077

PSarvi I/Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013
seuranta ja arviointi

Itä-Suomen yliopisto

.

207 450

207 450

PSarvi II/Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013
seuranta ja arviointi

Itä-Suomen yliopisto

-

190 302

190 302

9 621

846 414

856 035
521 007

YHTEENSÄ
MAASEUDUN INFRA JA YMPÄRISTÖ
Kaista Savoon

Sisä-Savon seutuyhtymä

Ylä-Savon vesistöt kuntoon

Lapinlahden kunta

-

521 007

15 007

135 067

150 074

YHTEENSÄ

15 007

656 074

671 081

TOIMIALAT YHTEENSÄ

1 194 401

21 736 547

22 930 948

* Alueiden välinen hanke, joka rahoitettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta

ALUEIDEN VÄLISET HANKKEET, JOIDEN PÄÄTÖS ON TEHTY MUUALLA KUIN POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSESSA
Innonauta -Koulutus

MTT/Ruukki/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Innonauta -Kehitys

MTT/Ruukki/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Tosilampuri

ProAgria Etelä / Etelä-Savon ELY-keskus

Luomu- ja IP -kasvituotannon kehittäminen EKOkas

MTT/Etelä-Savon ELY-keskus

Suomen Sinisen Tien palveluyhteistyöverkoston kehittäminen

Suomen Sininen tie ry/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Energiaratkaisut maaseudulla

ProAgria Etelä / Etelä-Savon ELY-keskus

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN HANKETUKIPÄÄTÖKSET TUKIMUODON MUKAAN 2007-2014
Tukimuoto
Elinkeinojen kehittämishanke
Koulutushanke / maa- ja metsätalous- sekä
elintarvikealan yritykset
Koulutushanke/tiedonvälitys yhteensä

Hanketuki € (EU ja valtio)

Kuntaraha €

Yksityinen rahoitus €

Rahoitus yhteensä €

37

11 707 650

651 006

508 616

12 867 272

8

5 358 336

208 720

618 657

6 185 713

10

2 456 209

9 224

-

2 465 433

Yleishyödyllinen kehittämishanke

3

501 163

58 989

24 628

584 780

Yleishyödyllinen investointihanke

4

563 175

222 075

42 500

827 750

YHTEENSÄ
Laajakaista -hankkeet yhteensä
YHTEENSÄ

62

20 586 534

1 150 014

1 194 401

22 930 948

18

6 258 583

3 082 585

5 370 424

14 711 592

80

26 845 117

4 232 599

6 564 825

37 642 540
PSarvi II -hanke, Taina Väre
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YRITYSTUET

Panostusta pohjoissavolaisen

yritysten kehittämiseen
Päättyvällä ohjelmakaudella Pohjois-Savossa on
tuettu maakunnan maaseutualueiden elinkeinojen elinvoimaisuuden parantamista EU:n maaseuturahaston yritystukien ja hanketukien kautta
yhteensä 45 miljoonalla eurolla.
Myönnetyillä yritys- ja hanketuilla on edistetty
Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman
2007-2013 tavoitteita mm. yritysten perustamista
ja toimivien yritysten kehittämistä investointi-,
kehittämis- ja käynnistystukien avulla. Toimenpiteillä on edistetty myös yrittäjien osaamista ja
yhteistyötä sekä tuettu teknologian kehittämistä ja
hyödyntämistä. Lisäksi on edistetty kehittämisverkostojen yhteistyötä ja kansainvälistä toimintaa.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen yritystukipäätökset tarkoittavat, yksityinen rahoitus mukaan
lukien, 67,5 milj. euron panosta maakunnan maaseutuyritysten kehittämiseen. EU:n maaseuturahaston tukea on hyödyntänyt yli 400 yritystä tai
yritystä suunnittelevaa henkilöä – osa yrityksistä
on hakenut tukea useampaan kehittämistoimenpiteeseen ohjelmakauden aikana.
Huhtikuussa 2014 yritystukipäätöksistä lopetettuja oli yli puolet. Näiden toimenpiteiden tulokset
ovat varsin rohkaisevia huolimatta ohjelmakauden ajan taloudellisesta taantumasta. Uusia työpaikkoja on lopetetuissa päätöksissä raportoitu jo
lähes 320 kpl. Näistä kokoaikaisia on 2/3 ja reilu
viidennes kohdistui alle 25 vuotiaisiin. Säilytettyjä työpaikkoja raportoitiin puolestaan yli 500,
joista 40 maatiloilla. Koko ohjelmakauden osalta
luvut selviävät vasta vuoden 2015 puoliväliin
mennessä.
Taulukoissa on esitetty yritystukitilanne 4.4.2014
(mukana vain toteutuneet tukipäätökset). Sen jälkeen
yritystukea on myönnetty 352 263 euroa 18 yritystukipäätöksellä.

Pohjois-Savon ely-keskuksen tekemät yritystukipäätökset kunnittain
2007 – 2014
Kunta ja seutukunta

Tukipäätök
set kpl
46

Kuopio
Karttula*
Nilsiä**

Yritystuki (EU
Rahoitus yhteensä
ja valtio) € (EU, valtio ja yksityinen) €
3 206 018

9 212 423

%
13,9

9

334 688

953 028

1,4

28

1 485 032

4 114 775

6,2

Maaninka

15

759 493

2 124 987

3,2

Siilinjärvi

48

4 853 535

13 909 829

20,9

146

10 638 765

30 315 041

45,6

Kuopion seutukunta
Iisalmi

20

649 810

1 967 577

3,0

Kiuruvesi

47

1 606 306

4 463 700

6,2

Keitele

10

1 049 927

2 961 858

4,4

Lapinlahti***

19

644 611

1 777 464

2,7

4

104 043

298 070

0,5

Pielavesi

17

413 076

1 130 806

1,7

Sonkajärvi

17

731 446

1 975 751

3,0

9

443 180

1 238 726

1,9

143

5 642 401

15 813 953

23,8

Suonenjoki

28

1 618 401

5 485 598

8,3

Rautalampi

17

232 674

658 626

1,0

Varpaisjärvi***

Vieremä
YläSavon seutukunta

Tervo

11

497 821

1 378 737

2,1

Vesanto

10

1 071 212

3 086 322

4,6

SisäSavon seutukunta

66

3 420 107

10 609 284

15,9

Juankoski

18

360 467

1 007 965

1,5

Kaavi

11

299 348

1 005 396

1,5

Rautavaara

12

301 228

763 106

1,2

Tuusniemi

21

1 037 167

3 076 306

4,6

KoillisSavon
seutukunta

62

1 998 209

5 852 773

8,8

Varkaus

20

646 258

1 805 679

2,7

Leppävirta

25

704 693

2 124 643

3,2

Varkauden seutukunta

45

1 350 951

3 930 323

5,9

Yhteensä

462

23 050 433

66 521 373 100,0

*Kuntaliitos 1.1.2011 Kuopioon, **Kuntaliitos 1.1.2013 Kuopioon, ***Kuntaliitos 1.1.2011

100 SÄHKÖ SUOMI OY | A&A KONEISTUS OY | AB-WOOD OY | AHOKAS TIINA | AINOANI OY | AIRMIST OY | AJOKAKSIKKO OY | AKU-TEC OY | ALAHOVIN VIINITILA OY | ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ | AQUALINES OY | AR
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OY | HAAPANIEMEN MATKAILU OY | HAKETUSPALVELU M. VÄISÄNEN OY | HALKOMESTARIT OY | HALONEN ASLA | HARMOINEN BARTJE | HARTIKAINEN JUHA | HC TAHKO KY | HEIKKINEN SEPPO | HEIKKISEN
PERHEKOTI | HUKKANEN JARI | HUNTER’S FRIEND EUROPE OY | HUOVINEN VELI | HYNYNEN TARMO | SAVON AMATSONIA | HÄMÄLÄINEN MARTTI | HÄRKÖNEN MARKKU | INSINÖÖRITOIMISTO OTSO | INSINÖÖ
| JALKATERAPIAKESKUS ORTOOSI | JAUHIAINEN ANTTI SAKARI | JAUHIAINEN JAAKKO TUOMAS | JETSTEK OY | JIRA KARTING & PRODUCTIONS OY | JK-KAIVOSSUUNNITTELU OY | JOKINIEMEN MATKAILU | JON
MARKO | KAAVIN BIOLÄMPÖ OY | KAIVU JA KULJETUS PULLIAINEN KY | KALFIX OY | KANGASLÄMPÖ OY | KANSIVIRITYS J. KOSUNEN | KARHUNEN TUOMO | KARINIEMEN KULJETUS OY | KARSTEEL OY | KASKIH
KESKINEN SAMI | KETTUNEN JYRI | KHAP OY | KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LOHIMAA | KINNUNEN EERO | KIURUN HÖYLÄ OY | KIURUN KELLARI OY | KIURUVEDEN FYSI-ASKEL OY | KIURUVEDEN HAKEPUU T:MI | KIURUV
| KOKKONEN JUHA | KONDITORIA HERKKU-VEHNÄNEN OY | KONEHUOLTO TIKKASET OY | KONEISTUS VARTIAINEN KY | KONERAIVIO KY | KONEURAKOINTI KLH OY | KONTTINEN JORMA | KORHONEN ILKKA | K
KULJETUS MARKO KAUPPINEN OY | KULJETUS MATTI LUOSTARINEN | KULJETUS TAATTOLA OY | KULJETUSLIIKE HANNU TERVO KY | KULJETUSLIIKE HUUSKO&KARPPINEN OY | KUNTOUTUMIS- JA PÄIVÄKESKUS ILON
T:MI | LAKELAND GTE | LAKESIDE VILLAS | LAPINJÄRVEN MANEESI OY | LAPINLAHDEN AUTOMAALAUS JA -KORJAUS | LAUNONEN KALEVI | LEKASTEEL OY | LEKO-TALLI OY | LEMPYYN JUURESJALOSTE OY | LE
LÄMPÖPEURA OY | MAASEISKA OY | MAASET OY | MAATALOUSYHTYMÄ JÄNTTI KARI JA TIMO | MAATALOUSYHTYMÄ KARPPINEN EERO JA JANNE | MAATALOUSYHTYMÄ KORHONEN TIMO VESA JA KIRSI | MA
ASTIKAINEN WESTERNRIDING AY | MARJAKARTANO HUSSOLA | MARJA-SUOMEN TAIMITUOTANTO OY | MARJAVASU OY | MARKKANEN HANNU | MASTERCOM OY | METALLIKONEISTAMO PIIPPO OY | METALLION
OP SIMONEN KY | MIKMET OY | MILK IN OY | MILLETTI OY | MONERAL OY | MONTONEN TOOLS OY | MUOTOLA KY | MUOTOUMA KY | MYÖHÄNEN JUHA PEKKA | MÖKKITALKKARIT JOPET AVOIN YHTIÖ | NIIRA
SUTINEN T:MI | OSUUSKUNTA MAITOMAA | P.K. AURINGONPIMENNYS OY | PAANANEN PASI | PAKKASMARJA OY | PALMIO TEEMU | PARVIAISEN KONEPAJA | PELLIKKA JUHA | PELTOLA OUTI | PELTOSALMEN V
PIELAVEDEN SAIRAANKULJETUS OY | PIENELÄINHOITOLA KULLANMURUT | PIIPPO SAMI | PITKÄKOSKEN MYLLY | PITKÄNEN JORMA | PITOPALVELU ARINA KY | POHJOIS-SAVON SOODAPUHALLUS AY | POHJOLAN
& VÄNSKÄ OY | RAKENNUS KA HYVÖNEN KY | RAKENNUSURAKOINTI CERTHIA OY | RAPAKKOJOEN VARUSKUNTA OY | RAPIS OY | RAUTAVAARAN MODULMET OY | RC TAHKO OY | REBEKAN HOITOKOTI OY | R
OY | RÄISÄNEN TUOMO ANTERO | RÄSÄNEN ANTTI | RÄSÄNEN JAANA | RÄSÄNEN MIKKO | RÄSÄNEN PAULA | SARVELA ANTTI | SAVO-KARJALAN LIHA OY | SAVOLAN AURORAKOTI KY | SAVON KOULUTUSKU
OY | SIMOLA-TIILIKAINEN SINIKKA | SINIKASVIS KY | SININEN HELMI | SIVAKKALAVA OY | SOISALON MARKKINOINTI | SOPPA SANNI | SORKKAHOITO- JA MAATILAPALVELU POUTIAINEN | SUIHKONEN PETRI | SU
KUNKKU OY | T:MI H M KORHONEN | T:MI KARI JUNTUNEN | T:MI MARI NAUMANEN | TAIMITARHA TIMO KORHONEN OY | TAITOTUOTE OY | TAKSOMASTER OY | TALLY-HO LAMPAIDEN KERINTÄÄ | TAPIO PITKÄ
KIINTEISTÖHUOLTO HOMMA TOIMII | TMI KYLÄN SAHA JA URAKOINTI | TMI LAITINEN KARI | TMI LUKKARINEN PAAVO | TMI MIRKA TUOVINEN | TMI PEKKA KARTTUNEN | TMI SOININEN JUSSI | TMI TALLI TAITAVAT K
KY | UNELMAPESÄ OY | VAITTILAN MATKAILU OY | VARIS VELI MATTI | VARPAISJÄRVEN GRANIITTI OY | WAX ART OY/JÄRVI-SUOMEN HUNAJA | VEHKAKOTI AVOIN YHTIÖ | VEHVILÄINEN PEKKA | VIINAMÄEN AU

maaseudun
Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemät yritystukipäätökset
ja myönnetty rahoitus toimialoittain 2007-2014
Tuki
päätökset
Yritystuki
kpl (EU ja valtio) €

Toimiala
Annex 1

57

6 595 711

Rahoitus
yhteensä
(EU, valtio ja
yksityinen) €

%

20 025 134

30,1

Muu elintarvike

10

599 026

1 698 913

2,6

Puun jatkojalostus

35

629 430

1 652 725

2,5

Metalli

69

2 245 359

6 136 401

9,2

Matkailu

76

3 406 894

9 428 570

14,2

Hoivapalvelut

22

1 769 698

5 299 575

8,0

Hevospalvelut

34

1 441 828

4 035 595

6,1

Urakointi
Lämpöyrittäjyys

9

261 412

706 392

1,1

11

395 968

1 203 705

1,8

Muu valmistus

18

1 262 788

3 537 212

5,3

Muut palvelut

68

2 578 600

7 649 577

11,5

5 147 574

7,7

Bioenergia/raaka-aine

53

1 863 721

Yhteensä

462

23 050 433

66 521 373 100,0

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemät yritystukipäätökset
ja myönnetty rahoitus tukimuodon mukaan 2007-2014

Tukimuoto
Yrityksen
investointituki

Tuki
päätök
set kpl

Rahoitus
yhteensä
Yritystuki (EU (EU, valtio ja
%
ja valtio) € yksityinen) €

%

300

64,9

19 118 786

56 726 122

85,3

Yrityksen investointija käynnistystuki

26

5,6

1 537 033

4 186 823

6,3

Yrityksen investointija kehittämistuki

22

4,8

1 203 762

3 358 776

5,0

Yrityksen investointi-,
kehittämis- ja
käynnistystuki

6

1,3

281 839

653 307

1,0

Kehittämistuki
Yrityksen kehittämisja käynnistystuki
Käynnistystuki

Yhteensä

101

21,9

755 219

1 288 757

1,9

1

,2

33 315

66 630

,1

6

1,3

120 479

240 958

,4

462 100,0

23 050 433

66 521 373 100,0

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemät yritystukipäätökset ja myönnetty rahoitus yritystyypin
mukaan 2007-2014
Yritystyyppi

Tuki
Rahoitus yhteensä
päätökset Yritystuki (EU
(EU, valtio ja
kpl
ja valtio) €
yksityinen) €

Mikroyritys

365

14 544 071

Pieni yritys

10
1
82

Keskisuuri yritys
Maatila
Kehittämisyhteisö

Yhteensä

%

41 668 087

62,6

2 302 402

6 809 251

10,2

526 040

2 104 160

3,2

5 457 650

15 646 182

23,5

293 694

0,4

4

220 270

462

23 050 433

66 521 373 100,0
PSarvi II -hanke, Taina Väre

RCTIC MILK OY | ARINAKOSKI OY | ARNIX | ASENNUS HAKKARAINEN | ATV JÄRVISUOMEN SAFARIT OY | AUTO- JA MOTOMESTA OY | AUTOMAALAMO HK-AUTO T:MI | AVOIN YHTIÖ RUUKKUMAA | EXPERIENCE KY
TI OY | FINESE KY | FINN CONCERT OY | FINNOMEC OY | FINN-PAMKO OY | FINNSTOPPER OY | FIN-TURBO OY | FUNLUS OY | GAETANO SANTANGELO | GASTHAUS NEUVOLA OY | GG-HOIVA OY | HAAPALAMPI
KUKKATARHA | HEIMONEN JORMA | HEINÄAHO SERVICE KY | HELMINAUHAN LEMMIKKIHOTELLI | HIRVONEN ARTO | HITSTIKKI TMI | HOLOPAINEN VOITTO TMI | HOMBU OY | HUKANKULMAN AMMATILLINEN
ÖRITOIMISTO CONSILIUM OY | INSTOMARK OY | ISO-KALLAN PANIMO KY | ISSAKAINEN JARMO | ITÄ-SUOMEN ENSIAPUKOULUTUS OY | ITÄ-SUOMEN PALVELUALOJEN KOULUTUS OY | J&J LIINAMAA PALVELUT OY
ONSAN SAHA OY | JOONA MATSI OY | JOSWOLA OY | JP METSÄTYÖ KY | JP-KALAMATKAT | JR LÄMPÖ OY | JRJ-PAJA OY | JUANKOSKEN AUTOPALVELU OY | JUNTUNEN MIKA | JUSSI LJK OY | JÄÄSKELÄINEN
HAKE OY | KATTOKANAVA OY | KAUPAN KEHITTÄJÄ KAKE OY | KEIJO PIETIKÄINEN OY | KEINÄSEN KOURUPALVELU | KEITELEEN LUONTOMATKAILU OY | KEITELEEN PALVELUKOTI KY | KESKIKOSKEN LOMA MÖKIT |
VEDEN PELTITYÖ OY | KOILLIS-SAVON KEHITYS OY | KOILLIS-SAVON SORKKAHOITO JA MAATILAPALVELU | KOIRAKOULU ACE OY | KOIRAPALVELU STELLA | KOISTINEN LASSE | KOISTINEN TUOMO | KOIVISTO SEPPO
KORHONEN JUKKA | KORHONEN RISTO | KORPIAHON HUNAJA OY | KORUTUOTANTO ARTE’S OY | KOUTAKOTI OY | KOUVALAINEN EIRA | KPI-ASENNUS KY | KTP-FOREST OY | KUKKONEN PAAVO KUOLINPESÄ |
NA | KUONANOJA TIINA | KUOPION TAITOTALLIT OY | KUOPION TRIMMAUSPALVELU | KUUKAN SAHA OY | KUVAJA JUHO | KÄRKKÄINEN MATTI | KÄÄRIÄINEN MARKO TMI | LAITINEN HANNU | LAITINEN MARKO
EPPÄVIRRAN MARJA OSUUSKUNTA | LIEPUSKAN HERKKUPAJA OY | LIEVONEN TENHO TAPANI | LITE-DESIGNS | LOHIMAA FISH & TRAVEL OY | LOUHISUO YRJÖ SULO TAPIO | LUNDBERG HANNU KEIJO JUHANI |
AATALOUSYHTYMÄ RISSANEN ROOPE JA TEEMU | MAATALOUSYHTYMÄ SAMI JA JANNE SAASTAMOINEN | MAATALOUSYHTYMÄ TENGVALL MARKO JA MARKKU | MAATILA HARMOINEN | MANITEK OY | MARIA
N OY | METALLIRAKENNE M. MIETTINEN OY | METALLISORVAAMO P. VARTIAINEN KY | METSÄKIPINÄ OY | METSÄKONEURAKOINTI KOKKOSET KY | METSÄKUVAJA OY | METSÄPALVELU J. HIRVONEN | METSÄPALVELU
ALANNIEMEN KONEKORJAAMO J SONNINEN | NILSIÄN TERÄVALMISTE KY | NISKANEN PEKKA | NOUSIAINEN ERKKI | NYKÄNEN HANNELE | OMNI YRITYSPALVELUT OY | OPA WOOD OY | OSKUTUOTE OY | OSMO
VERSTAS KY | PEN-A PALVELU | PENSY OY | PERHEKOTI KESÄPESÄ OY | PERHEKOTI PÄÄSKYLÄ AVOINYHTIÖ | PERHEKOTI RÄTY KY | PERHEKOTI SUOMALAINEN OY | PERTEMET OY | PIELAVEDEN KEILAHALLI OY |
N JYVÄJEMMARI OY | PUIJON ROMU OY | PULKKA JOUKO | PURANEN PERTTU | PUUN LAIT OY | PUUNKORJUU HYVÖNEN OY | PUUTAVARA TIRKKONEN OY | PÖLLISTÄ PARRUKSI KORHONEN TMI | RAATIKAINEN
REMONTOINTIPALVELU KÄRKKÄINEN OY | REPOLAN LOMAMÖKIT | RISSANEN MARKKU | ROCKFELLA OY | ROPONEN JARI | ROTERI AVOIN YHTIÖ | RR-NISKANEN OY | RUUKIN KIEVARI OY | RUUTANA HEATING
UNTAYHTYMÄ | SAVON RAKENNUSPELTI KY | SAVON SALAOJA OY | SAVON SIEMEN OY | SAVON SUUNTAPORAUS OY | SCHWARTZ ANNE | SEPPO TOIKKANEN KY | SHEMEIKKA SARI | SIILIN RATSASTUSKESKUS
UIHKONEN VELI-MIKKO | SUOMEN ILMAILUPALVELUT OY | SUOMEN ISOTERMI OY | SUOMEN PERINNEHIRSI KY | SUOMEN TALOTURVA OY | SUSIMÄEN HUSKYT OY | SUVAKSEN MATKAILU | SUVELA VELI | SYVÄRIN
ÄNEN OY | TEAM-STEEL OY | TEOLLISUUSKUNNOSSAPITO LT TMI | TETRIMÄKI OY | TIIRIN TAHKO OY | TIPINIKKARI | TK-BIOENERGY OY | TK-HORSETEAM OY | TL-MAISTUVAT OY | TMI ANNE-LEENA PELLIKKA | TMI
KAVIOT | TOIMINIMI TIMO VEISTE | TOIVANEN SISKO | TOPIN HALLI OY | TORIPIHA OY | TORVINEN ARI | TUOREVERKKO OY | TUUSNIEMEN AUTOHUOLTO JA VARAOSA OY | TUUSNIEMEN SORA OY | TWT SERVICE
UTO JA KONEKORJAAMO | VILLA KIRMAKKA OY | WILLEN JAHDIT OY | WILLMAR OY | VILTEK OY | VIRRANTALO MARKKU | VOUTILAINEN JUKKA | VUORINEN HEIKKI | VÄISÄSEN KOTILIHA OY | VÄÄTÄINEN ESA |

PERUSMAATALOUS

Yhteistyöllä päästään

parempiin
tuloksiin
ProAgria Pohjois-Savon
kehitysjohtaja Mika Repo
luottaa maatalouden kasvuun.

P

INFO

roAgria tukee maatalouden kehitystä erityisesti tilatason neuvontatyöllä unohtamatta hanketyötä
ja uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä. ProAgria PohjoisSavon kehitysjohtaja Mika Repo
toteaa hanketyön olevan tärkeä
osa organisaation toimintaa sekä painottaa erilaisten maataloutta vahvistavien uusien toimintamallien kehittämistä ja jalkautusta tilatasolle.
- Aloitin työt hankkeiden parissa PohjoisSavossa jo vuonna 2000 ja silloin haluttiin
kovasti synnyttää täysin uusia elinkeinoja maaseudulle. Pian kuitenkin huomattiin, että peruselinkeinoja ja jo olemassa olevia yrityksiä ei voi
unohtaa, sillä ne ovat kaiken perusta. Näinpä
painopistettä on muutettu esim. perusmaatalouden ja erityisesti maitotalouden kehittämisen
suuntaan, Repo kertoo.
Viime vuosina Pohjois-Savon maitosektori
on ollut selvästi kasvussa ja ProAgria on omalta
osaltaan pyrkinyt auttamaan tiloja tuotannon
kehittämisessä, investoinneissa ja sukupolven
vaihdoksissa. Maidontuotanto onkin PohjoisSavon maatalouden selkäranka tuoden alueelle
yli 100 miljoonan euron tuotot vuosittain. Maakunnassa on toimivat ketjut tiloilta maidon
jalostukseen asti, eli kunnia menestyksestä kuuluu kaikille ketjun lenkeille.

Yhteistyöllä pidemmälle
- Maatalouden kehittäjät ovat toimineet verkostona jo pitkään, mutta kehitystä tarvitaan
edelleen. Tarvitsemme koko ajan uusia toimintamalleja, ajatuksia ja valmiuksia menestyvän
maatalouden tukemiseksi. Voisin sanoa kaiken
tämän työn olleen pohjustusta tulevaisuudelle,
jossa tiiviillä toimijoiden yhteistyöllä on suuri
merkitys elinkeinojen kehityksessä, esittää Repo.
Eri maatalouden toimijoiden yhteistyöllä voidaan tulevaisuudessa saavuttaa tehokkaammin
toimiva ja entistä laadukkaampi kotimainen tuotantorakenne sekä tuotteet. Kuluttajien kiinnostus elintarvikkeisiin sekä niiden laatuun on aitoa
ja niihin halutaan panostaa. Lähiruoka-ajatus ja
tuotteiden ekologisuus ovat myös tärkeitä asioita
nykypäivän kuluttajille, joten niiden vakiinnuttamiseksi haetaan kokoajan uusia toimintamalleja.
- Hankkeiden painopisteet ovat perusmaataloudessa ja koska hankkeet tukevat toisiaan,
yhtään toistaan vahvempaa hanketeemaa on
vaikeaa nostaa tällä hankekaudella esille. Edelliskaudella Haka alkionsiirto-hanke oli hitti, mutta
tällä kaudella perusmaatalouden hankkeet vaikuttavat yhtä suosituilta, Repo kommentoi.
- Ohjelmakauden 2007-2013 alussa meillä oli
oikeastaan vain koulutushankkeita, mutta pian
huomasimme, että tarvitsemme niiden tueksi
myös laadukkaita kehityshankkeita. Kehityshankkeissa käytämme apuna toimivia koulutusmalleja
sekä benchmarkkausta eli vertailukehittämistä.
Haluammekin löytää konkreettisia ratkaisuja
ongelmiin, emmekä niinkään teoreettisia toimintamalleja ilman käytäntöä, Repo tarkentaa.

Vuosina 2008 – 2013 pohjoissavolaisille lypsy- ja
lihakarjatiloille myönnettiin maatilainvestointeihin
avustusta yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Näiden
investointien kokonaiskustannukset olivat lähes
96 miljoonaa euroa ja niillä rakennettiin
221 maatilarakennusta:158 navettaa, 13 lantalaa,
3 lämpökeskusta, 44 rehuvarastoa ja 3 kasvihuonetta.
Navettainvestoinneista suurin osa
(77%) tehtiin maitotiloilla.
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ProAgria Pohjois-Savon
kehitysjohtaja Mika Repo
näkee maataloussektorin
toimijoiden yhteistyön
tärkeänä kehityskohteena.

Kokonaisvaltaista kehitystä
Tulevaisuudessa hankkeet keskittyvät edelleen
maidon- ja lihantuotantoon, mutta ProAgrialla
uskotaan vahvasti elintarvikealan nousuun laajemminkin. Asiaa tuetaan mm. kehittämällä lähiruoka-ajatusta ja rakentamalla elintarvikeyritysten
yhteistyöverkostoja sekä kansainvälisyyttä.
- Meidän tarvitsee uudella toimintakaudella
keskittyä maatalouden kannattavuuden ja toimintaedellytysten parantamiseen, toiminnan
jatkuvuuteen sekä energia-, lähiruoka- ja ravinnetehokkuuskysymyksiin. Lisäksi meidän täytyy huolehtia muutoksien aikaansaamisesta
päätöstasolla, koska byrokratiaa ja lakeja on järkeistettävä kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn
parantamiseksi. Kaiken tämän lisäksi haluamme
kehittää innovaatioiden tunnistamista, koska
Suomi tarvitsee niitä pysyäkseen mukana jatkuvassa kehityksessä, esittää Repo.

PERUSMAATALOUS

MTT tutkii ja kehittää

Maitotalouden
kehittämisohjelma
tuottaa kokonaisvaltaista hyötyä
Maaningan Halolassa sijaitsevalla maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskuksella eli MTT:llä tehdään maatalouden
ja maidontuotannon kannalta tärkeää tutkimusta

M

TT toimii monipuolisessa yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, ProAgrian, Pohjois-Savon
liiton, hankintaosuuskuntien, yritysten ja tuottajien kanssa.
Tällä hetkellä meneillään olevat MTT:n ja sen
kumppanien yhteistyöhön pohjautuvat laajat
maitoalan ja maatalouden tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat saaneet alkunsa jo vuonna
2001. Viimeisimmän ohjelmakauden aikana
MTT:n tekemä tutkimus on kehittynyt voimakkaasti laitoksen tutkimuskaluston laajentuessa.
MTT:n ryhmäpäällikkö Mikko Järvinen
näkee Halolan tutkimuskeskuksen kehityksen
olevan tarpeen pohjoissavolaisen ja suomalaisen
maidontuotannon kehityksen kannalta.
- Tutkimuksella on osavastuu tuotannon
tehostamisesta sekä maatilojen kilpailukyvyn
parantamisesta. On tarpeellista panostaa maatalouden ja maidontuotannon toimintamallien
ja innovaatioiden tutkimukseen, testaukseen ja
käyttöönottoon, Järvinen toteaa.
Uusilla investoinneilla uutta tietoa
MTT:n Halolan uusi tutkimusnavetta kerää
monipuolisesti suoraa ja välillistä tietoa erilaisten tutkimusmenetelmien ja -laitteistojen kautta.
Navetta mahdollistaa perinteisen tutkimuksen,
mutta lisäksi se auttaa uuden teknologian testauksessa.

- Viimeisimpinä teknologiakehitysprojekteina
meillä ovat olleet Kaunila Oy:n kehittämät ja
MTT:n testaamat pihattonavettaan suunnitellut
navettateknologiajärjestelmät, Järvinen esittelee.
Savonia-ammattikorkeakoulun Maitotalouden
kehittämisohjelma -hankkeen projektipäällikkö Hilkka Kämäräinen uskoo hankkeilla saavutettavan tiedon parantavan pohjoissavolaisen
maidontuotannon kilpailukykyä.
Maitotilojen ja maitotalouden kehittämisohjelman puitteissa Savonia on maatilojen kanssa
yhteistyössä ollut kehittämässä uusia toimintamalleja ja käytäntöjä sekä hankkinut tutkimustietoa pohjoissavolaisesta maidontuotannosta.
- Hankkeita on ollut paljon ja niiden suurin
anti on ollut rakentuneissa verkostoissa. Yhteistyö on saatu pelaamaan hyvin ja olemme löytäneet monia uusia toimintatapoja, jotka voivat
hyödyttää kaikkia maataloussektorin toimijoita,
Kämäräinen kertoo.
- Yhteistyöllä on ollut suuri merkitys tutkimuksessa ja maitotilojen kehittämisessä. Toimiva yhteispeli maatilojen kanssa antaa monipuolista tietoa ja sen hyödyt vaikuttavat suoraan
tilojen toimintaan, Kämäräinen jatkaa.
- Savonialle ja MTT:lle on tärkeää jatkossakin panostaa yhteistyöhön ja sen ylläpitämiseen
sekä varsinkin resurssitehokkuuteen ja logistiikkaan, jatkaa Järvinen.

MTT:n tutkimustyöhön kuuluu myös
monipuolinen nurmi- ja rehukasvitutkimus.
- Tämä rehumaissi ei ole vielä korjuukypsää, mutta
se on kasvanut hyvin olosuhteiden oltua tavallista
lämpimämpiä, nurmitutkija Sanna Kykkänen kertoo.

MTT:n Mikko Järvinen ja Savonian Hilkka Kämäräinen
pitävät MTT:n uutta tutkimusnavettaa tärkeänä
välineenä, joka on tuottanut paljon suoraa tietoa
maidontuotantoon ja sen teknologiaan liittyen.
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PERUSMAATALOUS
MTK:n Sirpa Lintunen näkee
tulevaisuuden maatalouden
tukijärjestelmistä tiedottamisen
haasteellisena, mutta tärkeänä asiana,
johon on syytä panostaa.
Hän uskoo, että ennakkoluulottomalla
ja rohkealla asenteella voidaan
rakentaa entistäkin vahvempaa
pohjoissavolaista maataloutta.

MTK
toimii tilojen etua ajatellen
Maatilojen tukineuvonta
ja SPV-tietous lisäävät
kilpailukykyä.

M
INFO

aatilojen sukupolvenvaihdossekä maataloustukijärjestelmäneuvonta kuuluvat Pohjois-Savon MTK:n tärkeimpiin
palveluihin. Neuvontaa sekä
uusia menetelmiä on hankeyhteistyön puitteissa
kehitetty MTK:n sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kesken.
- Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena
on ollut maatilojen tietouden sekä toiminnan parantaminen, joiden uskon tällä ohjel-

makaudella myös parantuneen merkittävästi.
Menestystä ollaan saavutettu etenkin sukupolvenvaihdoksien parissa, MTK Pohjois-Savon
projektipäällikkö Sirpa Lintunen kertoo.
Maatilatuet tutuiksi
MTK:n Tukisarka-hanke on keskittynyt maatilayrityksien tulo- ja ympäristötuki sekä kehittämisrahoituksesta tiedottamiseen. Sen avulla on
pyritty parantamaan maatilojen osaamista jatkuvasti muuttuvien EU-tukijärjestelmien ja -ohjeistuksien parissa.
- Tukisarka-hanke on toiminut konkreettisesti
uusia neuvoja sekä toimintamalleja selvittäen ja
niistä informoimalla. Olemme pitäneet paljon
tiedotustilaisuuksia, mutta silti olemme järjestäneet neuvontaa myös sähköisiä viestintävälineitä käyttäen, Lintunen tarkentaa.

Maaseudun yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen
on yksi Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman
2014 – 2020 tavoitteista. Maatalouden osalta tavoitteeksi
on asetettu, että maatilojen sukupolvenvaihdoksia
tuetaan myöntämällä nuoren viljelijän aloitustukea
vuosittain 45 tilalle, joista suurin osa olisi maito- ja
lihakarjatiloja.
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Tulevaisuuden maatilatukijärjestelmien muutokset aiheuttavat tuottajille päänvaivaa ja mahdolliset rajoitteet luovat tällä hetkellä pelonsekaisia tunteita. MTK:n tavoitteena onkin luoda
toimiva perusta tiedonvälitykselle ja vähentää
byrokratiaa. Tulevaisuudessa sukupolvenvaihdosten alkuneuvonta halutaan jalkauttaa kuntatasolle
maaseutuhallintoon, jossa se on lähempänä itse
tuottajia. Lisäksi tukijärjestelmien yleisneuvontaa
suunnitellaan MTK:ssa toteutettavaksi tulevaisuudessa osittain sähköisesti.
Jatkuvuutta yli sukupolvien
Aktiivinen SPV-tila -hanke on puolestaan keskittynyt vahvan perusmaatalouden säilyttämiseen. Sen tarkoitus on ollut helpottaa sukupolvenvaihdosten toteutumista ja antaa rohkaisua
ja tietoutta viljelijöille, joille asia on ollut ajankohtainen. Lisäksi hankkeella on pyritty tiivistämään erilaisten maatilojen yhteistyötä ja samalla
toteuttamaan Pohjois-Savon maaseutusuunnitelmaa sen painopisteiden mukaisesti.
- Aktiivinen SPV-tila -hanke on onnistunut
esimerkillisen hyvin ja olemme saavuttaneet
asettamamme tavoitteet reilulla marginaalilla.
Hankkeen kautta olemme saaneet osallisiksi yli
230 pohjoissavolaista maatilaa, joista SPV-luonnoskauppoihin on päässyt melkein 140 tilaa,
Lintunen painottaa.

PERUSMAATALOUS

Kuinka laadukas

pihviliha

brändätään?
A
rvoa Angukselle -esiselvityshankkeella on etsitty tietoa, jolla laadukkaasta Angus pihvilihasta saataisiin
rakennettua laadukas ja menestyvä
suomalainen brändi. Hanketta on vetänyt Leppävirtalainen Angus-kasvattaja Katri Strohecker,
jolla on erittäin pitkä kokemus lihantuotannosta,
meiltä Suomesta mutta myös Yhdysvalloista.
Hänen mielestään lihankasvatusta, -jalostusta ja
-markkinointia voitaisiin Suomessa järkevöittää ja
mallia voitaisiin ottaa helposti ulkomailta.
- Laadukas pihviliha kiinnostaa suomalaisia
kuluttajia, mutta sen saatavuus ei ole itsestään
selvyys, kertoo Strohecker.
Tällä hetkellä lihataloilla tuotteet on hinnoiteltu rotujen kesken pääosin yhdenvertaisesti,
mikä ei puolusta laadukkaan pihvilihan asemaa
kaupan hyllyssä. Lisäksi rodut menevät usein
erottelemattomina lopputuotteisiin, jolloin saman
etiketin alla voi löytyä useamman eri rodun lihaa.
Lautasella eron huomaa kuitenkin selvästi.

Pihvilihan tuotantoa Suomessa on olemassa,
joten toimintamalleja ja ratkaisuja tuotteen
markkinointiin ja levitykseen tarvitaan. Mikäli
pihvilihaa alettaisiin arvostaa enemmän, saattaisi useampikin tuottaja siirtyä Stroheckerien
tuotantomalliin eli emolehmätuotantoon.
Tavoitteena reilu yhteistyö
Arvoa Angukselle -hanke on osoittanut, että
tarvetta ja kysyntää laadukkaalle pihvilihalle on
olemassa. Lisäksi on selvinnyt, että ulkomailla
tämä osataan jo hyödyntää varsin tehokkaasti.
Suomessa pihvilihan tulevaisuus näyttää tällä
hetkellä epävarmalle, koska talous myllertää ja
tuottajahinnat raahautuvat kaukana jäljessä.
- Tuottajien, lihatalojen ja kauppojen yhteistyö olisi saatava toimimaan reiluilla periaatteilla.

Siksi tarvitsemme onnistunutta brändäystä ja
jakoa eri rotujen sekä lihatuotteiden välille. Tällöin kuluttajalla olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ruokansa laatuun sekä tuottajalle
tarjoutuisi mahdollisuus näyttää osaamistaan ja
saada oikea korvaus selvästi laadukkaasta tuotteestaan, Strohecker painottaa.
- Tämä hanke päättyy nyt vuoden loppuun,
mutta jatkoa mietitään jo kovasti. Pohjois-Savoon
ja koko Suomeen tarvitaan vahva pihvilihan ja
naudanlihan tuotantohanke, jotta tulevaisuudessa ulkomaisen lihan osuutta saataisiin pienemmäksi. Toivoisinkin, että päättäjät seuraisivat
mitä maailmalla tapahtuu ja että kotimaiseen sekä
laadukkaaseen tuotantoon satsattaisiin enemmän, esittää Strohecker.

Tutkimuksella uusia ratkaisuja
Stroheckerin tavoitteena on löytää ne keinot ja
se tieto, joilla oikea pihviliha saadaan parhaiten
kuluttajien pöytiin. Tätä varten hanketyöllä on
selvitetty brändäystä sekä markkinointia ja tutustuttu kotimaisiin kuluttajatutkimuksiin yhteisesti
hankkeessa mukana olleiden Katri Stroheckerin
ja Simo Rädyn toimesta. Lisäksi hankkeella on
haettu paljon tietoa ulkomaisista pihvilihantuotannon ja -markkinoinnin toimintamalleista sekä
kartoitettu yhteistyöverkostoja, joiden avulla laatutuotteen asemaa voitaisiin parantaa.
Ravintoloissa laadukkaan pihvilihan merkitys
tiedostetaan, mutta sielläkin tuotteet hankitaan
useasti kalliilla ulkomailta. Näin ravintolat varmistuvat tuotteen tasalaatuisuudesta ja siitä, että se
on varmasti peräisin pihvirotuisesta eläimestä.
- Meillä Suomessa on maailman paras eläintietokanta sekä tarkin elintarvikkeiden turvallisuuden seuranta. On outoa, ettei markkinoinnissa kuitenkaan osata tehdä selvää eroa siihen,
minkälaisesta eläimestä liha on peräisin, Strohecker ihmettelee.

Kasvattaja ja Arvoa Angukselle -hankkeen vetäjä Katri
Strohecker yhdessä leppoisan tulevan äiti Anguksen kanssa.
- Tämä rotu on rauhallinen, helppo käsiteltävä ja sopeutunut
upeasti suomalaisiin oloihin, esittelee Strohecker.
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Väisäsen Kotiliha Oy

Yhteistyöllä ja joustavuudella rakennetaan

kestävää tulevaisuutta
Iisalmessa, 5-tien varressa toimiva Väisäsen Kotiliha Oy on
leikannut ja jalostanut lihaa jo yli kolmekymmentä vuotta.

Y
Jorma Väisänen esittelee keittiölaajennuksessa
asennettua uutta suurtalousuunia.
- Tällä vehkeellä me paistetaan myymälän
ruokatarjonnan ja leipomusten lisäksi uudet
herkkukonseptit, kertoo Väisänen.

rityksen taustalla on perinteinen
savolainen maatila, jonka Väisäset
muuttivat 70-luvun lopulla sikatilaksi. Tästä teurastustoimintakin on
saanut alkunsa.
- Aluksi sikoja teurastettiin itselle ja sitten
naapurille. Siitä se ajatus sitten lähti, naurahtaa
yritystä toisessa polvessa pyörittävä Jorma Väisänen.
Yritys muuntautui varsinaiseksi teurastamoksi
vuonna 1993 ja on siitä laajentunut pikkuhiljaa nykyisiin mittoihinsa. Alkuvaiheen teurastamossa oli ainoastaan pieni myyntihuone, josta

Väisäsen Kotiliha Oy teurastaa
ja leikkaa monipuolisesti lihaa
aina tarpeen ja tilausten mukaan.
Nyt kylmiössä riippuu
vasta teurastetut lampaat,
joista tehdään monenlaista herkkua.
Mm... lehdessä esitellyn Annika
Ruotsalaisen lampaat kulkevat
yrityksen linjaston läpi.
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omia ja lähialueen lihajalosteita myytiin. Sille
huomattiin olevan tilausta ja myyntitiloja yritys
laajensikin jo vuonna 1996.
- Vaikka alussa toimittiinkin aika itsenäisesti
on toiminta nykyään varsin ketjuuntunutta.
Meillä on noin 40 tuottajaa mukana ketjussa.
Loppujalostuksessa toimitaan myös yhteistyössä
mm. Pekan Palvin ja Lihaniekan kanssa. Tämmöisen yhteistyön näen todella tärkeänä asiana,
ja tärkeää on myös se, että nykyään ymmärretään toimia yhteisen hyvän eteen, Väisänen tarkentaa.
Ajan saatossa yrityksen toimintaa on laajennettu maltillisesti haluttuihin suuntiin. Uusimpana hankkeena myymälärakennukseen on
laajennettu noin 80 neliömetrin keittiö ja tuotekehitystila, jossa yrityksen ammattilaiset suunnittelevat ja toteuttavat uusia herkkuja myymälän tiskiin. Väisänen kertookin yrityksen
toiminnan laajentuneen myös leivontapuolelle,
jossa tuotteita ovat mm. kalakukot ja täytekakut.
Yrityksen teurastamossa teurastetaan tällä
hetkellä pääasiassa sikaa, villisikaa ja lammasta.
Suurempien eläinten teurastaminen vaatisi muutoksia koko linjastoon sekä rakennuksiin, joka
tarkoittaisi mittavia investointeja.
- Nyt ollaan menty tällä tyylillä ja menekkiä
tuotteille tuntuisi löytyvän hyvin. Toki suunnitelmia suurempienkin muutoksien varalle on jo
olemassa, mutta talouselämän myllertäessä tällä
tavoin, jokainen siirto on harkittava erittäin tarkkaan, Väisänen aprikoi.
- Me toimitaan joustavasti ja ajanmukaisesti
tuottajien sekä asiakkaiden toiveita kuunnellen, joten toimintaa räätälöidään aina tarpeen
mukaan. Myös yhteistyö ja verkottuminen muodostavat lujan pohjan tulevaisuudelle, jossa painopiste on kannattavuudessa sekä korkeassa
laadussa. Lisäksi positiivisuus ja reipas työnteko
auttavat päämäärien saavuttamisessa, kiteyttää
Väisänen.

PERUSMAATALOUS

laatulammasta

Lammastilojen kehittäminen ja
uusien lampureiden saaminen
alalle on ollut Pohjois- ja EteläSavon ELY-keskusten yhteisenä
tavoitteena jo useamman vuoden
ajan. Asiaa on ajettu eteenpäin
elinkeinojen kehittämishankkeilla,
kuten Karitsaa kaikille- sekä
Tosilampuri -hankkeilla.

K

aritsaa kaikille -hanke on keskittynyt karitsan lihaa koskevan luontaisen ja kokonaistaloudellisen tuotantoketjun rakentamiseen, josta
hyötyvät kaikki kehittämisketjuun
osallistuvat toimijat. Hanketta koordinoineen Sisä-Savon Yritys-Suomen yrityspalvelupäällikkö Olli Kokander ennakoi hankkeessa
tehtyjen selvitysten perusteella, että karitsojen
määrä tulee tuplaantumaan vuosien 2014 ja 2016
välisenä aikana. Tällä tulee olemaan suuri merkitys suomalaisen ja erityisesti pohjoissavolaisen
karitsanlihan tunnettavuuteen sekä käyttöön.
Tosilampuri-hanke on puolestaan pyrkinyt
tukemaan uusia lampureita sekä rakentamaan

Suomalainen lammas
on hieno eläin, joka pitää huolen
maisemoinnista ja on erittäin
seurallinen ja helppo käsiteltävä.
Kuvassa Annika Ruotsalainen.

toimivaa yhteistyöverkostoa alan toimijoiden ja
tuottajien välille. Kiuruvedellä Koivupihan maatilaa yhdessä miehensä Pasi Huhtalan kanssa
pyörittävä Annika Ruotsalainen näkee Tosilampuri-hankkeen olleen merkittävä apu omaa lampaankasvatusta aloittaessa.
- Hanke on selkeyttänyt toimintaa ja samalla
helpottanut valitsemaan omaa tuotantolinjaa,
Ruotsalainen kommentoi.
Uuteen tuotantoon harkiten
Koivupihan tila toimii tällä hetkellä kahdella
eri tuotantolinjalla, koska lampaiden kasvatuksen lisäksi tilalla tuotetaan yhä myös maitoa.
Tämä onkin varmasti monien pohjoissavolaisten
uusien lammastilojen kohdalla normaali toimintamalli lampaiden kasvatukseen siirryttäessä.
- Maidosta tuloja saadaan tasaisesti vuoden
ympäri, kun taas lampaat tuottavat rahaa pitkillä
väleillä. Tämä tekee siirtymisen pelkkään lammastuotantoon vaikeaksi, koska maatilalla tarvitaan
tasaista tulorakennetta, sanoo Ruotsalainen.
Ruotsalaisen tilalla lampaita on pidetty vuoden 2011 aikana toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta asti. Alussa lampaita oli kymmenkunta,
mutta nyt määrä on viisikymmentä. Työskentely
lampaiden kanssa on ollut Ruotsalaisen mukaan
jatkuvaa oppimista, mutta antoisaa. Hän näkee

Tosilampuri-hankkeen neuvot ja Bench Marking
-käytännön hyvänä ratkaisuna uuden oppimiseen. Hankkeen oppien lisäksi Annika Ruotsalainen kävi Muuruveden lampurikoulun vuonna
2011, joka antoi hänelle hyvän perustan ammattitaitoiseen lampaankasvatukseen.
Laadukkaalle lihalle on kysyntää
Lampaiden kasvatus ja myynti on Koivupihan
tilalla kasvanut koko ajan. Nykyisin tilalla aiotaan keskittyä yhä enenevässä määrin lampaiden
kasvatukseen ja uuden lampolan rakentaminen
on suunnitteilla. Lampaanlihalle löytyy Ruotsalaisen mukaan hyvin kysyntää. Samalla lampaat
tarjoavat monipuolisesti myös muita mahdollisuuksia jatkojalostukseen sekä yrityksen toiminnan laajentamiseen. Esimerkiksi villan talteenotto ja hyödyntäminen käsityömateriaalina luo
uusia mahdollisuuksia toiminnalle.
- Tällä hetkellä meidän lampaanliha myydään
suoramyynnin kautta. Karitsat ja lampaat teurastetaan yhteistyössä Väisäsen kotilihan kanssa,
mutta myynti suoritetaan itse puskaradiota käyttäen. Se on tähän asti ollut riittävä käytäntö.
Jatkossakin uskon, että paras hinta laadukkaalle
tuotteelle saadaan tällä samalla menetelmällä,
Ruotsalainen pohtii.
Samalla Ruotsalainen antaa painoarvoa oman
alueensa lampaankasvattajien ja jalostajien väliselle yhteistyölle. Hän toivoo, että useammatkin
uskaltautuisivat mukaan lampaankasvattamiseen ja että tulevaisuuden markkinoille saataisiin enemmän kotimaista laatulihaa.

INFO

Koivupihan tila tuottaa

Lisätietoa Karitsaa kaikilleja Tosilampuri -hankkeista:
Yrityspalvelupäällikkö
Olli Kokander
0207 464 645
olli.kokander(at)suonenjoki.fi
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ERITYISYMPÄRISTÖTUET

Teksti: Taina Väre ja Timo Alatalo

Ympäristötuet
maaseudun ympäristön hyväksi

O

INFO

hjelmakaudella 2007 – 2013 ympäristön ja maaseudun tilan parantamista
koskevat tärkeimmät toimenpiteet ovat
olleet kuntien kautta maksettavat LFA- ja ympäristötukijärjestelmät sekä ELY-keskuksen kautta
maksettavat erityisympäristötukisopimukset.
Näiden tukien avulla on Pohjois-Savossa vähennetty maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta ilmaan, pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään. Tavoitteena on maataloustuotannon
säilyminen ja kehittyminen sekä maatalousmaan
kestävä ja taloudellinen käyttö. Lisäksi sopimuksilla edistetään luonnon monimuotoisuuden,
maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja merkittävien viljely-ympäristöjen säilymistä.
Näiden tukien merkitys vahvan maatalouden maakunnassa on suuri. Pohjois-Savossa
tilakoon kasvu on ollut voimakasta, mitattiinpa
sitä peltoalalla, metsäalalla tai keskimääräisellä
eläinluvulla. Maidontuotannossa tilakohtaisten
litramäärien kasvu on jatkunut ja myös puutarhatalouden asema maakunnassa on merkittävä.
Ympäristötukien kehitys liittyy peltoalan kehitykseen; maakunnassa tilojen lukumäärä on
vähentynyt, mutta peltoalan määrä on säilynyt
tasaisena koko ohjelmakauden ajan.
Näitä tukia on myös aktiivisesti hyödynnetty
Pohjois-Savossa. Ympäristöä koskevien toimenpiteiden ja sopimusten määrät ovat verrannollisia maakunnan peltoalaan suhteessa koko maan
tasoon. Pohjois-Savon kokonaispeltoala vuonna
2013 oli 153 340 ha (6,7 % koko maan peltopinta-alasta).
Ympäristötukien hyödyntämisen tueksi viljelijöille on tarjottu ympäristöön, maaseudun
tilan parantamiseen ja maatalousmaan kestä-

Ohjelmakaudella 2007 – 2013
kuntien kautta maksettiin
maaseutuohjelman LFAja ympäristötukia 402,8
miljoonaa euroa.
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vään käyttöön liittyvää koulutusta, neuvontaa ja
tiedotusta mm. MTK Pohjois-Savon ja ProAgria
Pohjois-Savon toimesta.
Erityisympäristötuet ympäristön hyväksi
Pohjois-Savossa
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta erityisympäristötukia maksettiin vuosina 2007 – 2013
yhteensä noin 26,4 miljoonaa euroa. Erityisympäristötukisopimuksia oli maakunnassa vuosittain keskimäärin 1 072 tilalla. Tukien kattama
peltopinta-ala oli keskimäärin 25 671 ha.
Pohjois-Savossa hyödynnetyistä erityisympäristötuista pääkohteittain merkittävin - sekä
pinta-aloissa että euroissa mitattuna - oli luomutuotanto. Voimassa olevia sopimuksia on
ollut vuosittain keskimäärin 316 kpl. Sopimuspeltoalasta viidennes on ollut kotieläintuotannossa ja loput peltoviljelyssä. Peltoviljelysopimukset ovat pysyneet vuosittain lähes samoina,
mutta kotieläintuotannon sopimukset lisääntyivät ohjelmakauden loppua kohti. Pohjois-Savon
osuus koko maan luomutiloista oli 8,1 % ja luomupeltoalasta 6,7 % – sama osuus kuin maakunnan osuus koko maan peltoalasta.
Lukumääräisesti erityisympäristötukisopimuksia on kohdistunut eniten ympäristön- ja maisemanhoitoon ja vesiensuojeluun. Vesien suojeluun
kohdentuvissa sopimuksissa pinta-alaltaan merkittävimmät tukityypit olivat ”lannan käytön tuki/
tuki lietelannan sijoittamiseen peltoon” ja ”suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito”. Ympäristönja maisemanhoitoon kohdentuvissa sopimuksissa
merkittävimmät sopimustyypit olivat ”perinnebiotooppi” ja ”luonnon ja maiseman monimuotoisuus/maiseman kehittäminen ja hoito”.

L

uomuviljelyllä ja maastonsuunnittelulla
on monia positiivisia vaikutuksia ympäröivään luontoomme. Perinnemaisemien ja -biotooppien ylläpito vaativat
kuitenkin vaivannäköä sekä yritteliäisyyttä puhumattakaan investoinneista.
Seuraavassa jutussa käydään läpi kaksi erilaista
maisemaa parantavaa toimintavaihtoehtoa.
Antti Nevalainen luomuviljelee
tietoisesti laajentaen
Ensimmäiset Nevalaiset asettuivat Lapinlahdelle
jo vuonna 1721. Martikkalansaaressa asuvat Antti
ja Anju Nevalainen jatkavatkin suvun perinteitä
nyt 8:ssa polvessa. Nevalaisen tilalla on siis pitkät
perinteet maanviljelystä, mutta luomuviljelyä on
tilalla harrastettu vasta 5 vuotta. Tilan pellot ovat
nyt luomuviljelyn piirissä ja osa pinta-alasta kuuluu myös perinnebiotooppivyöhykkeisiin. Nevalaisilla on myös emolehmäkarjaa, mutta se ei
kuulu vielä toistaiseksi luomuviljelyn piiriin.
- Tarkoitus on, että eläimetkin siirretään tulevaisuudessa luomuviljelyyn ja näin koko tilan
toiminta saadaan yhden toimintaperiaatteen
alle, Antti Nevalainen kertoo.
Emolehmien pito soveltuu hyvin luomuviljelyyn, koska eläimet pitävät huolen saaren maisemoinnista syöden pois metsälaitumien sekä

Erityisympäristötuet pääkohteittain Pohjois-Savossa
vuosina 2007 – 2013 (Tike/MMM)
Erityisympäristötuen kohde
Luomutuotanto

Maksettu tuki €
12 983 871

Ympäristön- ja maisemanhoito

8 573 049

Vesien suojelu

4 445 510

Muut

380 110

Yhteensä

26 382 540

Lisätietoa:
Manner-Suomen maaseutuohjelman
2007 –2013 toimintalinja 2: Ympäristön
ja maaseudun tilan parantaminen erityisympäristötukien kautta Pohjois-Savossa
ohjelmakaudella 2007 – 2013, PSarvi II
-hanke, 2014.

Maiseman parannusta
ja ekologisia ratkaisuja
ranta-alueiden paju- ja haittakasvit. Antti Nevalainen kertookin, että on ajatellut brändätä koko
tuotantonsa tulevaisuudessa liittymään idylliseen ja puhtaaseen luomu- sekä saarielämään.
- Alkuaikoina luomuviljelyä pidettiin epävarmana ja vaikeana tuotantomuotona, jonka
tuotteille ei uskottu löytyvän asiakaskuntaa.
Nykyään kuitenkin luomulihalle ja tuotteille on
kasvavassa määrin tilausta sekä viljelymenetelmiä on järkevöitetty. Sadon riittävyys täytyy kuitenkin varmistaa riittävällä pinta-alalla, koska
luomuviljelyssä muuttujia tuppaa löytymään
aina, Nevalainen aprikoi.
- Meillä peltoa on noin 130 hehtaaria luomuviljelyssä, jonka päälle voidaan laskea perinnebiotooppialueet. Tähän asti rehut on riittäneet
hyvin omille eläimille, joita on noin 100 päätä
sekä vasikat. Eläinten pidon lisäksi me olemme
tehneet maatalousurakointia, kuten niittoa ja
suorakylvöä, Nevalainen jatkaa.
Nevalainen kertoo luomuviljelyyn siirtymisen
syntyneen osittain ProAgrian tekemän valistuksen, mutta myös oman uteliaisuuden kautta.
- Paikallinen ProAgria on neuvonut hyvin ja
yhteistyö muidenkin viranomaisten kanssa on
sujunut hienosti, mitä nyt paperitöitä luomuviljelyyn liittyen on reilusti. Viljelytoiminta on
myös onnistunut hyvin ja tulevaisuuden suunnitelmat on selkeät, Nevalainen kommentoi.
- Tulevaisuudessa ajatuksenani olisi siirtyä
mahdollisuuksien mukaan lihan suoramyyntiin, jota varten olen alkanut rakentamaan tietoisesti imagoa sekä tuotteistamaan ja brändäämään tilaamme. Luomulihan asema tuntuu
vahvistuvan koko ajan ja tuotteen eettisyydellä
sekä laadulla on alkanut olemaan kuluttajille yhä
suurempi merkitys. Tämän uskon vahvasti vaikuttavan tilamme tulevaisuuteen, koska meidän
eläimet ovat ainakin saaneet kasvaa eettisesti
oikeassa ja kauniissa ympäristössä hyvää ja puhdasta rehua syöden, kertoo Nevalainen.

Kosteikko antaa mahdollisuuksia
luonnolle ja ihmiselle
Maaningan Kinnulanlahdessa viljatilaa pyörittävä
Timo Väisänen sai idean kosteikon rakentamisesta jo vuonna 2010. Nyt miehen tilalta löytyy
vesilintujen pesintää ja luontoa auttava komea
kosteikkoalue, jota voi hyödyntää monin tavoin.
- Tilan kyseisellä rantalohkolla oli taipumus
aina jäädä tulvan alle, minkä takia sen viljely oli
haasteellista. Siksi ajattelin rakentaa lohkosta
toimivan kosteikkoalueen, joka auttaa myös
muita lohkoja pysymään paremmin sopivan kuivina sekä toimii mainiona riistanhoitoalueena,
Väisänen kommentoi.
Väisänen suunnitteli neljän hehtaarin suuruisen kosteikon itse ja toteutti sen yhdessä paikallisen maansiirtourakoitsijan kanssa. Maita
kosteikon rakentamisessa täytyi siirtää reilusti,
koska ns. ruokamulta piti kuoria ja ajaa pois.
Lisäksi kyseisen kosteikon sijaitessa kivettömällä
hiesumaalla on pohjapatojen kiviaines pitänyt
ajaa paikalle muualta.

Valmistunutta kosteikkoa pystyy hyödyntämään monin tavoin ja Väisänen järjestääkin maillaan metsästysmatkailua. Lintukannan
ollessa monipuolinen ja runsas, sekä maisemien
hivellessä silmiä, voi helposti kuvitella vesilinnustuksen olevan varsin mukavaa tällaisella
hyvin hoidetulla kosteikkoalueella.
- Tämä kosteikko-projekti onnistui mielestäni
hyvin, koska nyt alueella pesii monia eri lintuja
aina vesilinnuista kahlaajiin. Lisäksi yksi hyvä
indikaattori kosteikon toimivuudesta on mielestäni se, että jouhisorsatkin ovat mieltyneet alueeseen. Ne kun ovat hyvin nirsoja pesimäpaikkojensa suhteen, Väisänen kommentoi.
Syksyä ja metsästyskauden alkua odotellessa
Väisänen on keskittynyt kosteikon ympäryksien
raivaamiseen sekä alueen paranteluun.
- Rantaan on rakenteilla kotalaavu, jossa
on tulevilla metsästysretkillä mukava istua ja
ihmetellä vaikka järvimaisemaa, hymähtää Väisänen.

Timo Väisäsen rakentama
kosteikko on hyväksi luonnolle
ja antaa mahdollisuuksia
yrittäjyyteen.
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ELINTARVIKKEIDEN JALOSTUS

Pohjoissavolaisia makuja

maailmalle
Pohjois-Savon ProAgrian maa- ja kotitalousnaiset tuovat
aktiivisesti lähi- ja luomuruokaa lähemmäs kuluttajia.
Samalla he pyrkivät lisäämään paikallisen ruoan arvostusta.

T

INFO

SATOA-tapahtuman puuhanaiset
Ilona Sares sekä Helena Lehtoaro yhdessä
festivaali-isäntä Mika Juuselan kanssa.

Voit tutustua paremmin
Pohjois-Savon ruokakulttuuriin ja hanketyöhön
mm. oheisten www-sivujen
kautta: www.aitojamakuja.fi
http://pohjois-savo.proagria.fi
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oimintaa on toteutettu Pohjoissavolaiset maut matkalla kansainvälisyyteen -tiedonvälityshankkeella,
jonka avulla on pyritty edistämään
monipuolisesti paikallisen lähiruoan
asemaa ruokapöydissä, niin kodeissa kuin ravintoloissa. Meneillään olevaa hanketta on edistänyt sitä edeltänyt Makumatka Savoon -elinkeinojen kehittämishanke.
Tiedonvälityshanketta ovat vetäneet hankepäällikkö Helena Lehtoaro sekä yritysyhteistyöstä vastaava Ilona Sares. Hanke on sisältänyt monipuolisesti paikallisen lähiruoan
edistämistä, tiedonkeruuta sekä yhteistyöverkostojen kartoitusta. Sen tiimoilta Pohjois-Savon
luomu- ja lähiruokatuotteet ovat saaneet näkyvyyttä useissa tapahtumissa, kuten HoReCaalan ammattilaisille suunnatuilla Gastro-messuilla, kuluttajille suunnatuilla Herkkujen Suomi

-messuilla tai Sonkajärven Eukonkanto -kilpailuissa. Lisäksi hankkeessa etsittiin tarjouskilpailulla uudenlaista konseptia yhteisölliselle
katuruokatapahtumalle ja tästä syntyi SATOAruokakulttuurifestivaali.
- Olemme olleet monissa ruoka-alan tapahtumissa mukana ja tarkoituksenamme on ollut
lisätä tietoisuutta pohjoissavolaisesta lähiruoasta.
SATOA-tapahtumalla tarkoituksemme oli koota
yhteen paikalliset lähiruoan tuottajat sekä ravintoloitsijat ja näin tuoda uusia herkkuja tunnetuksi kansan keskuudessa, Lehtoaro selvittää.
Tapahtumien järjestämisen ja lähi- ja luomuruokatiedottamisen lisäksi hankkeella on etsitty
uusia keinoja ja kanavia pohjoissavolaisen ruokakulttuurin kansainvälistymiseen. Toiminnan
keskiössä on ollut paikallisten elintarvike-, matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyön vahvistaminen sekä markkinoinnin ja kansainvälisten toimintamallien selvittäminen.

Pohjoissavolaiset raaka-aineet
olivat vahvasti esillä 29. – 30.8.
Kuopiossa järjestetyssä SATOA-tapahtumassa.

Tavoitteena tunnettu ruokamaakunta
Lähtökohtaisesti Pohjoissavolaiset maut matkalla kansainvälisyyteen -hanke on rakennettu
Pohjois-Savon maaseutustrategian vision pohjalta. Visiona on, että maakuntamme on vuonna
2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Hankkeessa on tuettu yrityksiä toimimaan yhdessä kohden tätä tavoitetta
ja etsitty uusia yhteistyömalleja.
- Visiota on toteutettu hankkeessa proaktiivisesti ja kansainvälistä tunnettavuutta on lähiruoalle haettu mm. Nilsiän Tahkolla järjestetyn lähiruoan myyntitapahtuman kautta. Siellä
venäläisille turisteille tarjottiin oiva mahdollisuus tutustua paikallisiin pohjoissavolaisiin lähiruoka- ja luomuherkkuihin. Vastaanotto turistien puolesta oli positiivinen ja tuotteet jäivätkin
Tahkolle jatkuvaan myyntiin ravintola Lakefordin
tiloihin, Sares kertoo.

- Kansainvälistä toimintaa ja markkinointia
olemme tutkineet oheisen tapahtuman lisäksi
yhdessä Etelä-Suomen ProAgrian kanssa vierailemalla moskovalaisilla Prodexpo-ruokamessuilla
ja kokoamalla mukaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan myyntiään myös ulkomaille, täydentää Lehtoaro.
Eräänä meneillään olevan hankkeen päätavoitteena on ollut selvittää, mitä pohjoissavolaisille
pk-sektorin elintarvike- ja matkailualojen sekä
luovien alojen yrityksille kuuluu vuonna 2013.
Tämän tiedon ja tehtyjen yrityshaastattelujen
pohjalta hankkeessa kartoitettiin yleisesti yrityksien lähtötilanne ja kehitystarpeet, joihin peilaten
maaseutustrategiaa voidaan lähteä toteuttamaan.

- Kun tiedetään nykytilanne, on helpompaa
suunnitella kehitystoimenpiteitä tulevaan, Sares
kommentoi.
Hankkeen avulla on havaittu kasvava tarve
pohjoissavolaisen lähiruoan esiinmarssille ja
kiinnostus asiaan niin tuottajien, yrittäjien kuin
asiakkaidenkin puolelta on ollut suurta. Tulevaisuudessa maakuntamme ruoan ja herkkukulttuurin nostaminen sille kuuluvaan asemaan
on tärkeässä roolissa. Tavoitteena olisikin, että
oikeilla toimintamalleilla Pohjois-Savo ja sen
ruokakulttuuri kasvattaisi tunnettavuuttaan ja
alueen elintarvikealan yritykset ja niiden tuotteet
tunnistettaisiin maailmalla selvästi omaksi herkulliseksi kokonaisuudekseen.
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ERIKOISMAATALOUS

Pekka Vehviläinen kasvattaa

sipulia ja liiketoimintaa
Siilinjärveläinen sipulinviljelijä Pekka Vehviläinen on kasvattanut sipulia vuodesta 1978 alkaen,
jolloin hän muutti Siilinjärven Kasurilaan ostamalleen 10 hehtaarin maatilalle.

V

ehviläinen valitsi tilansa ykköstuotteeksi
sipulin, koska sille oli selkeää tilausta silloisilla paikallisilla kauppaketjuilla, kuten
SOK:lla ja Keskon tukulla.
- Meidän sipulintuotanto alkoi kirjaimellisesti
pellonraivauksella, koska silloiset ostamani tilan
pellot eivät olleet kelvanneet edes pakettiin, saatikka viljelyyn. Muistan, kuinka sarkapeltojen
ojissa kasvaneiden puiden latvat yltivät kaadettaessa koskettamaan toisiaan ojien välillä, Vehviläinen muistelee.
Viljelytoiminnan alkuvaiheessa tilalle rakennettiin uuden asuinrakennuksen lisäksi vanhoista tiloista kunnostamalla sipulinkäsittelyä
varten tarvittavia varastotiloja ja pinta-alaa hankittiin lisää vuokraamalla. Pellonvuokraus toimi
muutenkin tilan toiminnan kannalta suotuisasti,
koska tilan omien pihapeltojen sipuliviljelmät
joutuivat pahojen kasvisairauksien runtelemiksi.
- Vakavassa tilanteessa tehtiin päätös sipulinviljelyn jatkamisesta, mikä tarkoitti uusien peltojen etsimistä. Ongelmat olivatkin oikeastaan
onni onnettomuudessa, koska pääsimme etsimään sipulin kannalta suotuisimpia maalajeja
sekä kasvatusolosuhteita, Vehviläinen toteaa.
Kasvua markkinoiden ehdoilla

Reijo Karjalainen ja Pekka Vehviläinen
esittelevät, miltä sipulinkuoresta kuivattu
ja murskattu aines näyttää.
- Tässä aineessa on paljon kversetiiniä
ja muita terveyttä edistäviä ainesosia,
Pekka Karjalainen esittelee.
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Vehviläisen sipulinkasvatus on laajentunut jatkuvasti toiminnan kehittyessä ja markkinoiden laajentuessa. Tällä hetkellä tilalla on pinta-alaa omine
sekä vuokrapeltoineen kokonaisuudessaan 450
hehtaaria, joista sipulia kasvatetaan noin reilulla
200 hehtaarilla. Tilalla kasvatetaan lisäksi perunaa
sekä ohraa, joista jälkimmäinen on hyvä apukasvi
sipulinviljelylohkojen kierron kannalta.
Vehviläisen sipulitilalla on jatkuvasti kehitetty
viljelytoimintaa laajemmaksi sekä pyritty myös
mahdollisimman tehokkaaseen ja kannattavaan liiketoimintaan. Sipulia on haluttu hyödyntää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti.
Hyödyt esiin myös jätteestä
Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen tutkimusjohtaja Reijo Karjalainen on ollut jo
useamman vuoden mukana kehittämässä bioaktiivisuutta hyödyntävää liiketoimintaa Pohjois-Savossa. Karjalainen on ollut yhteistyössä
Vehviläisen sipulitilan kanssa elinkeinojen kehittämishankkeessa, jossa sipulintuotannossa

muodostuvia ylijäämämateriaaleja, kuten sipulinkuoria tai paloittelun ja pakkauksen yhteydessä syntyvää sipulinestettä voitaisiin hyödyntää kaupallisesti.
- Sipulinkuorissa on suuri määrä arvokkaita
bioaktiivisia yhdisteitä, kuten kversetiiniä, jotka
ovat luonnon omia puolustusyhdisteitä hapetusstressin, tulehdusten ja mikrobien hillitsemiseen. Näitä sipulin arvokkaita ominaisuuksia
voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeiden säilyvyyttä parantavissa tuotteissa sekä allergiaoireiden hillintään, kehon palautumiseen ja eläinten
hyvinvointiin liittyvissä monissa sovelluksissa,
kertoo Karjalainen.
- Olemme ryhtyneet kehittämään tilan uusien
suurten pakkaus- ja sipulinkäsittelyinvestointien
yhteyteen myös kuori- ja nestejätteen käsittelyä
ja talteenottoa. Tällä tavoin voimme hyödyntää
koko kasvin tarjoaman potentiaalin ja pystymme
kehittämään kokonaan uusia bioaktiivisuutta
hyödyntäviä tuotteita. Tällä hetkellä olemme
puristaneet kuorijätteestä esimerkiksi rehupellettejä, joita voidaan hyödyntää mm. hevosurheilussa, Vehviläinen jatkaa.
Investoinneilla tähdätään kohti
uusia markkinoita
Vehviläisen sipulitila on investoinut merkittävästi uusiin tuotantoratkaisuihin ja kasvua varten
myös markkina-alueen avaamiseen on käytetty
paljon resursseja. Tällä hetkellä tilalla tulevaisuuteen katsotaan luottavaisin mielin, mutta nöyrällä ja työtä pelkäämättömällä asenteella.
- Meillä tullaan vuoden loppuun mennessä
käyttöönottamaan kokonaan uusi sipulin pakastus- ja pakkauslaitteisto, joka antaa meille mahdollisuuden ryhtyä tarjoamaan kilpailukykyistä
tuotetta mm. Suomen suurelle HoReCa -sektorille. Tällä hetkellä siellä on ollut tarjolla ainoastaan ulkomailta tuotua tuotetta, mutta nyt
mekin pääsemme niille markkinoille, kommentoi
Vehviläinen.
- Lisäksi aiomme panostaa kovasti myös Euroopan markkinoille, koska siellä on valtava markkinapotentiaali sekä luontainen arvostus puhdasta
suomalaista ruokaa kohtaan. Esimerkiksi Saksassa
ollaan valmiita maksamaan laatutuotteesta laatuhintaa, jatkaa Vehviläinen tulevaisuuden suunnitelmistaan.

MATKAILU

Hunter´s Friend Europe Oy

Jousiammuntaa

ja kalastusta
Nilsiässä Tahkolla toimiva Hunter´s Friend Europe Oy tarjoaa asiakkailleen
unohtumattomia elämyksiä jousiammunnan ja kalastuksen parissa.

D

ana ja Taina Worsterin yritys on perustettu vuonna 2010,
mutta Tahkolla yritys on aloittanut toimintansa vasta 2012.
Hunter´s Friend on pääasiassa
jousiammuntavälineitä myyvä
yritys, joka on hankerahoitteisesti laajentanut
toimintaansa myös ohjelmapalveluiden tuotantoon Tahko Outdoors -nimellä.
- Meillä on tarkoitus toimia mahdollisimman räätälöidysti, jotta asiakas saisi juuri sitä,
mitä haluaa. Lisäksi yrityksemme siirtyminen
Tahkolle avasi kokonaan uusia mahdollisuuksia
muiden paikallisien yritysten kanssa, joten palvelukokonaisuutemme ovat yhteistyön kautta
erittäin monipuolisia, Taina Worster kuvailee.
Uusiin tiloihin
Hunter’s Friend toimii nykyisin Tahkolla Nipasentiellä samoissa upeissa tiloissa ja tiiviissä
yhteistyössä Tahko Safarin kanssa. Alussa yritys toimi Kuopiossa, mutta yhdistyi nilsiäläisen
Arrow Housen kanssa ja siirtyi toimimaan
Nilsiään. Hunter’s Friendin oman palvelutuotannon lisäksi Tahko Outdoors yhdistää myös
muiden palveluntarjoajien palveluita yhdeksi
monipuoliseksi kokonaisuudeksi, josta löytyy
valinnanvaraa monenlaiseen makuun. Läheistä

yritysyhteistyötä Tahko Outdoorsin kanssa tekevät mm. Savo Shot sekä Tahko Moto Rent.
- Yhteistyökuviomme on aivan poikkeuksellinen, koska pystymme tarjoamaan jousiammunta-, kalastus- ja metsästyspalveluita erittäin
monipuolisesti yhdessä esim. Savo Shotin elämysammuntapalveluiden kanssa. Tähän oman
hyvän lisän antaa Tahko Moto Rentin kelkka- ja
mönkijäsafarit sekä myös Tahko Safareiden palvelut, Taina Worster toteaa.
Pääosassa jouset
Hunter’s Friendin omaleimaisiin ohjelmapalveluihin kuuluvat mielenkiintoiset jousiammuntaa
hyödyntävät harrastemahdollisuudet Nipasentien
upeassa vanhan laskettelukeskuksen maastossa.
Yritys tarjoaa harjoitteluammuntamahdollisuuden
jousille, sekä metsään rakennetun 3D-riistamaalein varustetun jousiammuntaradan lisäksi mahdollisuuden lampikalastukseen, niin perinteisin
kalastusvälinein kuin myös jousella. Lisäksi yrityksellä on suunnitelmia laajentaa palvelujaan tulevaisuudessa entistäkin monipuolisemmiksi.
- Tällä hetkellä voimme yhteistyön avulla toimia varsin monipuolisesti ja antaa ihmisille
unohtumattomia elämyksiä vuodenajasta riippumatta. Lisäksi olemme aina toimineet mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman mielenkiin-

Yrittäjäpariskunta Taina ja Dana Worster
haluavat laajentaa Tahko Outdoorsin
tarjoamaa ohjelmavalikoimaa entisestään.

toisia ratkaisuja keksien. Pystymme järjestämään
mm. metsästysretkiä aina ulkomaille saakka,
jossa jousimetsästyksen mahdollisuudet ovat
kokonaan toisenlaiset, kertoo Dana Worster.
- Tällä hetkellä suosittuja palveluja ovat olleet
tiimikisailut ja kalastustilaisuudet sekä lapsille
järjestetyt seikkailuretket, kuten Mammutin jäljillä -seikkailuretki. Ohjelmamme vaihtelevat sen
mukaan, mitä asiakas milloinkin haluaa ja lisäksi
palvelusisältöihin vaikuttavat merkittävästi myös
asiakkaiden eri kansallisuudet ja erilaiset odotukset, Taina Worster sanoo.
Laatu puhuu puolestaan
Hunter’s Friendin saama palaute palvelustaan
on ollut hyvää ja odotukset tulevaisuuteen ovat
korkealla. Yhteistyöllä ja luovilla ratkaisuilla on
merkittävä asema yrityksen toiminnassa nyt
sekä tulevaisuudessa.
- Jatkossa keskitymme palvelutarjonnan kehittämiseen Tahkon alueella paikallisia vahvuuksia
hyödyntäen sekä panostaen jälkimarkkinointiin vielä entistä enemmän. Asiakkaiden aikaansaama oma markkinointi ns. puskaradion kautta
on erittäin tärkeää varsinkin ulkomaille suunnatun myynnin kannalta. Siihen satsaamme mahdollisimman laadukasta asiakaspalvelua tarjoamalla, Dana Worster toteaa.

Jousikalastus on vaativaa hommaa,
jossa tarvitaan rautaisia hermoja
sekä oikeita välineitä.
Dana Worster näyttää esimerkkisuorituksen
siitä, kuinka kalaa pyydetään.
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Ruutana Heating Oy

Lämpöyrittäjyyteen
hankelähtöisesti
Kiuruveteläinen lämpöyritys Ruutana Heating Oy sai alkunsa
hankevetoisesti vuonna 2008 ja on kasvanut sekä laajentanut toimintaansa
jatkuvasti alusta saakka.

Y

ritys syntyi tarpeesta tuottaa lämpöä paikalliselle yhteisölle, mutta
nykyään sen toimintaan kuuluu
paljon muutakin.
Yrityksen osakas Mikko Jauhiainen kertoo Ruutana Heating
Oy:n tuottavan monipuolisesti erityyppisiä energia-alan palveluja. Näistä monet palvelut liittyvät osto- ja myyntipalveluihin, mutta yritys tuottaa palveluinaan myös logistisia ratkaisuja.
Toimintaa energian ympärillä
Pääasiallinen tuote yrityksellä on kuitenkin
lämpö, jota tuotetaan nykyisin kolmessa eri lämpölaitoksessa. Näistä kaksi ovat Ruutana Heatingin omia laitoksia ja yksi on ulkopuolisessa
omistuksessa. Laitoksista kaksi on Kiuruvedellä
ja yksi sijaitsee Pyhäjärvellä.
Toiseksi suurin palvelumuoto on yrityksen
tuottama logistiikka eli kuljetuksen ohjauspalvelu. Tämä palvelu on ollut Jauhiaisen mukaan
hyvä lisä lämmön myynnin jatkeeksi ja se on
muuntautunut luonteikkaaksi toimintamalliksi.
- Huolellinen logistiikan suunnittelu on lämpöyrittäjyydelle parhain keino tehdä hyvää
tulosta. Me pyrimme jatkuvasti keskittymään siihen, miten polttoaine, eli puu ja hake, saadaan
mahdollisimman laadukkaana metsästä lämpökeskuksiin, painottaa Jauhiainen.
Kolmas Ruutana Heating Oy:n tuote on puuhake. Yritys ostaa haketus- ja kuljetuspalvelun
ulkopuolelta ja myy lopputuotteen asiakkaalle.
Tämä palvelumuoto on ollut pienempi osa yrityksen toimintaa.
- Kyllä me haketta myydään, vaikka alkuaikoina se ei meidän toiminta-ajatuksena ollutkaan. Toisina vuosina haketta on myyty enemmän ja toisina vähemmän. Monille asiakkaille
on helpotus, kun ei tarvitse välttämättä ehtiä
itse rankametsään. Meillä hoidetaan asiakkaan
puut hakkeeksi helposti, jolloin aikaa säästyy
muihin tärkeisiin töihin, Jauhiainen kertoo.
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Ruutana Heating Oy:n käyttämä polttoaine
koostuu pääasiassa suoraan metsänomistajilta
ostettavasta energiapuusta. Suurin osa, eli noin
50%, yrityksen puumassasta tulee metsänharvennuksien kautta, 20% avohakkuilta ja 20%
pellonraivaustoiminnan sivutuotteena. Loput
massasta koostuu paikallisilta höyläyrityksiltä
saaduista puruista ja puumurskeesta.
- Meillä Kiuruvedellä on ollut harvinainen
tilanne, että täällä raivataan maatalouden käyttöön paljon uutta peltomaata, josta vapautuu
hyvin puuainesta lämmöntuotantoon, selventää
Jauhiainen.
Yhteistyöllä eteenpäin
Tällä hetkellä Ruutana Heating Oy työllistää
kaksi henkilöä, mutta välillisesti yritys työllistää
useita eri toimijoita kuten metsureita, metsäkoneyrityksiä ja kuljetusyrityksiä. Lisäksi Ruutana
Heating Oy:n yritystoiminnassa on myös paljon synergiaetuja Jauhiaisen omistaman maatilan sekä yrityksen toisen osakkaan, Jari Hyvösen
omistaman Ollinaho Oy:n maatilan kanssa.
- Työvoiman ja koneiden vuokrausta tehdään
puolin ja toisin, näin saadaan resurssit tehokkaaseen käyttöön, Jauhiainen perustelee.
- Erityisesti metsuripalvelut ovat nykyään
kysyttyjä, koska siisti työjälki on tärkeää monille
asiakkaille. Energiapuun korjuu ja metsänhoito
kulkevat käsi kädessä, joten lämpöyritykset voisivatkin tarjota enemmän myös muita metsänhoitopalveluja, Jauhiainen toteaa.
Alussa oltava tarkkana
Ruutana Heating Oy:n syntytarina alkoi yhdessä
ELY -keskuksen kanssa ja Jauhiainen antaa kiitosta hanketta hoitaneelle Pekka Stjernalle.
- Neuvoja ja ohjeita saatiin silloin kun niitä
tarvittiin ja päätökset ja maksatukset tulivat ajallaan, Jauhiainen kommentoi.
- Tällaiset lämpölaitosten rakentamisprojektit
on aina pääomavaltaista hommaa, jolloin tuki-

Lämpölaitoksessa käytetyn
hakkeen on mieluiten oltava
tasalaatuista sekä kuivaa.
- Tämä meidän hake
on onnistunut aika hyvin,
vaikka kelit on olleetkin
haasteellisia ja märkiä,
Mikko Jauhiainen
demonstroi.

tasolla ja rahoituksella on suuri merkitys koko
hankkeen onnistumiselle. Usein taloudellisesti
kannattavien hankkeiden käyntiin saaminen voi
olla vaikeaa aloittavalle yritykselle, koska muu
rahoitus on monesti kiinni nimenomaan investointituesta. Meidän tapauksessa koko hanke
sujui hyvin ja toiminta on saatu hienosti käyntiin, kokoaa Jauhiainen.
- Tulevaisuudessa tätä lämpöyrittäjyyttä voitaisiin kehittää osin myös muunlaisen energiatuotannon suuntaan, jolloin maaseudulla
voitaisiin ottaa hyötyä irti esimerkiksi biokaasusta. Kaasu olisi helppoa käyttöönottaa näissä
uusissa laitoksissa, mutta lakien puolesta energiaa on vaikea saada kannattavasti markkinoille,
Jauhiainen pohtii.
Tässä olisikin hyvä pähkinä purtavaksi, jotta
maaseudun energiatarvetta voitaisiin tasoittaa
paikallisesti.

Holopainen Voitto Tmi

Hirsitöitä
käsin veistämällä
Nilsiän Pajulahdessa hirsirakennuksia
käsin veistävä Voitto Holopainen
on pitkänlinjan käsityöläinen.

H

olopaisen yritys toimii monipuolisesti toteuttaen niin hirsirakentamista kuin myös remontteja.
Lisäksi Holopainen valmistaa asiakkaiden tilauksesta puisia karhuveistoksia sekä uusimpana aluevaltauksena miehen valikoimista löytyy muotoon
valetut betonipylväät.
- Tällä hetkellä hirsitöissä on ollut hiljaisempaa ja pääpaino on ollut kirvesmiestaitoja ja hirsiveistämistä vaativissa remonteissa. Hirsiveistämisiä olen tehnyt asiakkaiden toimittamista
hirsistä käsin veistämällä, Holopainen tarkentaa.
Parannusta välineisiin
Voitto Holopainen valmistaa hirsirakennukset
käsityönä tarkoitusta varten rakennetusta hallista käsin. Elinkeinojen kehittämistä tukevalla
rahoituksella Holopainen on voinut keskeisesti
parantaa toimintamallejaan sekä yrityksensä
tuotantovälineitä. Rahoituksen avulla Holopainen hankki halliinsa suuren puominosturin helpottamaan hirsien liikuttelua.
- Nosturi on ollut iso apu hirrenveistossa.
Se mahdollistaa yksin työskentelyn ja raskai-

den taakkojen nostamisen helposti ja turvallisesti. Nosturi on luokiteltu nostamaan taakkoja
tuhanteen kiloon saakka ja kääntösädettä siitä
löytyy 12,25 metriä, Holopainen kertoo.
Positiivisia vaikutuksia
Nosturin hankinta on muuttanut Holopaisen
työskentelyä merkittävästi. Nyt miehen valmistamat hirsityöt voivat olla suurempia ja samalla
tilaukset ja työmahdollisuudet ovat laajentuneet.
Nosturin käyttö on lisännyt myös työssä jaksamista ja se vaikuttaa työtaakkaa helpottamalla
positiivisesti myös terveyteen. Lisäksi nosturi
nopeuttaa työtehtäviä ja samalla rakennusprojektien aikataulut ovat lyhyempiä.
- Kyllähän nosturin hankinta oli suuri investointi tulevaisuutta ajatellen sekä kokonaisuutena merkittävä projekti, mutta jälkeenpäin
ajateltuna se oli viisas ratkaisu. Nosturin toimittanut yritys valmisti sen minulle mittojen
mukaan ja sain juuri sellaisen laitteen, mikä toimii haluamallani tavoin, Holopainen sanoo.
Seuraavaksi Holopainen on ajatellut kehittää
yrityksensä toimintaa lähinnä markkinoinnillisesti, jotta tilauskanta ja uusien investointien
käyttöaste pysyy korkealla.
- Vaikka näin laman aikana uuden rakentaminen on hiipunutkin, löytyy aina onneksi tarvetta
osaavalle käsityöläiselle, pohtii Holopainen.

Jutun tekohetkellä Holopainen
remontoi Nilsiästä löytyvää vanhaa
hirsistä varastorakennusta.
- Tämmöinen hirrenveistotaitoa vaativa
remontointityö kysyy luovaa mieltä.
On osattava toimia rakennuksen
ja asiakkaan ehdoilla, mutta vanhoja
perinteitä kunnioittaen ja pyrittävä
aina parhaaseen mahdolliseen
lopputulokseen, kommentoi
Voitto Holopainen.

- Hirrenveistossa on hyvä päästä sisätiloihin,
jossa työt edistyvät kelistä riippumatta.
Omassa hallissa työskennellessä työkalut
löytyy omilta paikoiltaan ja puitteet saa
järjestellä mielensä mukaan, Holopainen
kommentoi.
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Etelä-Konneveden kansallispuisto

Hanketyöllä saavutetaan
pysyviä tuloksia
Rautalammin ja Konneveden alueen luonnonsuojelualueen ja
kansallispuiston tarve on tiedostettu jo 90-luvulta lähtien. Nyt asia on
vihdoin todellisuutta ja siihen on päästy varsin nopealla hanketyöllä.

E

telä-Konneveden ympäristön kehittämishanke käynnistettiin marraskuussa 2011 ja se on saatu nyt päätökseen. Hankkeen tuloksena on
tänä vuonna perustettu Etelä-Konneveden kansallispuisto.
Kansallispuisto sijoittuu luonnonkauniin
Konneveden rannoille, missä sille on varattu
yhteensä 1544 hehtaaria valtion omistamia
maita. Alueen harvinaista biotyyppiä edustavat mm. Etelä-Suomen suurin kalasääski yhdyskunta, Rautalammin reitin järvitaimen, ikivanha
metsämaisema sekä karut ja kallioiset rannat.
Kansallispuisto jakautuu Konneveden sekä Rautalammin kuntien alueelle ja sen hanketyötä on
hoidettu yhteistyössä Pohjois-Savon ja KeskiSuomen ELY-keskusten kanssa.
Puistohankkeet kilpailussa
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Kansallispuistohanke on vaatinut monipuolista
selvitystyötä, rahoituksen järjestämistä sekä
uusia lakiasetuksia poliittisten prosessien kautta.
Kansallispuistohankkeen projektipäällikkö Ulla
Anttila kertoo koko prosessin olleen varsin jännittävä.
- Meillä on ollut todella hyvä yhteinen tahtotila prosessin läpivientiin, mutta jännittämisen
aihetta on ollut mukana liittyen poliittiseen päätöksentekoon, Anttila sanoo.

Hän vertaakin kansallispuistohanketta Idolslaulukilpailuun, koska alussa ympäristöministeriölle kansallipuistoseminaarissa esiteltyjä kansallispuistoesityksiä oli yhteensä 19, joista
jatkoon valittiin 4 esitystä.
- Näistä neljästä vain kaksi pääsi ns. ”loppukilpailuun”. Ja lopulta meidän esitys Etelä-Konneveden kansallispuistosta voitti, Anttila riemuitsee.
Ominaisuudet ja lait vaikuttavat
Puiston ominaisuudet asettavat omat vaatimuksensa yritystoiminnalle ja matkailulle. Näistä
suurimpana haasteena on varmasti puiston
sijoittuminen suuren sisävesialtaan ympärille.
Tämän takia liikkuminen puiston luonnonmaisemassa tapahtuu helpoiten vesireittejä hyödyntäen. Lisäksi Natura 2000 -ohjelma ja sen
asetukset määrittävät luonnon käyttöä yhdessä
kansallispuiston ja luonnonsuojelualueen säädösten kanssa.
- Puistossa saa liikkua vapaasti sekä marjoja
ja sieniä saa poimia jokamiehenoikeuden mukaisesti, mutta esimerkiksi metsästys ja moottoriajoneuvoilla ajaminen on kiellettyä. Lisäksi tulen
teko on kiellettyä muutoin kuin niille osoitetuilla
alueilla, neuvoo Anttila.
- Vesistö on irrotettu kansallispuistosta, joten
kalastus ja vesillä liikkuminen on mahdollista
moottoriajoneuvoilla vuodenajasta riippumatta,
Anttila jatkaa.

Kehitystyö jatkuu
Kehittämishankkeen tultua päätökseen työ puiston perustamisen ympärillä päättyy, mutta
alueen kehittäminen jatkuu edelleen. ELY-keskuksen rahoittama uusi hanke on käynnistymässä ja sen avulla suunnitellaan MasterPlan
alueen matkailutulevaisuutta varten.
Alkavalla hankkeella on tarkoitus visioida
alueen matkailullista kehitystä ja suunnitella
toimenpiteet, joilla tämä visio saadaan osaksi
todellisuutta. Hankkeessa tehdään investointisuunnitelma matkailua edistävistä rakenteista,
jotka pohjautuvat Etelä-Konneveden kansallispuiston hyödyntämiseen.
Lisäksi Metsähallitus jatkaa syksyllä työtä
reittisuunnittelun parissa. Metsähallitus
uudistaa suunnitelmansa ja pyrkii yhteistyössä
MasterPlan-hankkeen kanssa suunnittelemaan
toimivat rakenteet alueen matkailun ja
infrastruktuurin kehittämiselle.
Mahdollisuuksia yrityksille
Uuden ohjelmakauden puitteissa on tarkoitus
kehittää paikallista elinkeinoelämää entisestään ja järjestää yritystoimintaa tukevia kursseja,
kuten matkailualan tuotekehittäjän ammattitutkintoon, tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon tai laivurin ammattitutkintoon pätevöittäviä kursseja.

Ihmisten liikuttelu puiston eri osien välillä luo
tilaisuuden paikalliselle uudelle yrittäjyydelle.
Tähän mennessä Rautalammille on syntynyt useampi palveluja tarjoava yritys, kuten esimerkiksi
vesitaksi, melontayritys ja laitevuokraus yritys.
- Alueen palvelujen on vastattava puiston
luomiin tarpeisiin, koska vierailijamäärä tulee
lisääntymään. Henkilökohtaisesti näen palvelujen kehittämistä koskevat asiat erittäin merkityksellisinä, enkä vain alueellisesti, vaan koko Pohjois-Savon kannalta, Anttila perustelee.

Kansallispuistoon liittyy monia toimintoja,
joista luonnonsuojelu on ainoastaan yksi.
Lisäksi kansallispuisto tarjoaa opetus- ja tutkimusfunktiot. Kokonaisuutena Etelä-Konneveden kansallispuisto on pysyvä ekologinen turvapaikka uniikille ja kauniille luontomaisemalle.
- Me olemme kehittämässä kansallispuistosta
kokonaan uudentyyppistä kokonaisuutta, jossa
palveluja sekä toimintoja viedään proaktiivisesti
eteenpäin yhdessä käyttäjien ja palvelutuottajien
kanssa. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan uusi
teknologia ja sen suomat mahdollisuudet. Haluamme näin rakentaa ensimmäisen myös virtuaalisesti toimivan kansallispuiston, jossa uusien
käyttäjien ja erityisesti nuoriemme tarpeet huomioidaan, Anttila kaavailee.

INFO

Myös virtuaalisesti

Lisää tietoa
Etelä-Konneveden
kansallispuistosta
löytyy verkosta:
www.etela-konnevesi.fi
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Riitan talli Tmi

Kuvassa tilalla oppisopimuksella ratsastuksenohjaajaksi
opiskeleva Arja Jäntti, Matti ja Riitta Niemi
ja Suomen Hevostietokeskuksen ry:n toiminnanjohtaja
Minna-Liisa Heiskanen.

Hevoset

P

ielaveteläinen Fysioterapiapalvelu Riitta
Niemi / Riitan talli Tmi on käyttänyt
hevosia jo pitkään apuna terapiatyössä.
Tällä hetkellä Niemi rakentaa uutta maneesia, jossa ratsastustoimintaa voi ylläpitää keleistä
riippumatta. Suomen Hevostietokeskus ry:n toiminnanjohtaja Minna-Liisa Heiskanen näkee Niemen erikoistuneen toimintamallin hyvänä esimerkkinä hevosten monipuolisesta hyödyntämisestä.
Niemen tilalla hevosia on ollut reilut kymmenen vuotta, ja tällä hetkellä tilalla on 16
hevosta. Näistä kolme ovat hoitohevosia, joista
yksi lämminverinen. Hevoset ovatkin Niemen
perheelle elämäntapa. Työnään Niemi on tehnyt
fysioterapiaa yli 30 vuotta ja on erikoistunut ratsastusterapiaan.
- Ratsastusterapiassa keskitytään potilaiden
motoriikkaan liittyviin ongelmiin ja samalla eläin
toimii myös henkisenä mielen kohentajana. Työ on
kuitenkin raskasta hevoselle ja se vaatii eläimeltä
malttia ja rauhallisuutta. Tämä puolestaan on huomioitava eläinten kasvatuksessa, Niemi kertoo.
Hevostietokeskuksen Heiskanen tutkii tällä
hetkellä Hevosten terveydeksi -hankkeessa juuri

INFO

Riitta Niemi yhdessä 14-vuotiaan
suomenhevostamma Kajon kanssa.
Kajo on rauhallinen vammaisratsastukseen
tottunut hevonen.

Suomen
hevostietokeskus
Toiminnanjohtaja
Minna-Liisa
Heiskanen
050 5361371
www.hevostietokeskus.fi
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apuna
fysioterapiassa
hevosten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä
asioita ja kehuu Niemen toimintaa.
- On hienoa, että yrittäjä panostaa eläinten
hyvinvointiin ja että niillä on näin paljon tilaa
ympärillään. Hevonen nauttii tilasta ja laumaeläimenä se myös rentoutuu laiduntaessa lajitovereidensa kanssa, Heiskanen sanoo.
Nyt rakenteilla olevaa maneesia Niemi on
suunnitellut pitkään. Sen valmistuminen tarkoittaa suuria muutoksia hevosten pitoon ja yrityksen palveluihin.
- Maneesin rakentaminen on tarkoitus saada
päätökseen jo viimeistään vuoden lopussa,
kunhan vaan kelit ovat puolellamme. Onneksi
yhteistyö Ely-keskuksen kanssa on sujunut hienosti, Riitan puoliso Matti Niemi kertoo.
- Meillä on paljon suunnitelmia maneesin
varalle ja monia juttuja onkin jo sovittu, vaikka
rakennus ei olekaan vielä valmis. Tärkeintä kuitenkin on se, että tulevaisuudessa meidän ei
tarvitse perua varattuja tilaisuuksia kelien takia
vaan ne voidaan pitää suojassa maneesissa,
Niemi kertoo.

Maidontuottaja Jussi Tuovinen Varpaisjärveltä:

”Valokuitu on
ihan ehoton peli!”
- Minä voisin istua vaikka Sydneyssä terassilla ja
katsella videoyhteyden kautta, miten poikiminen
omassa navetassa sujuu, Tuovinen nauraa esitellen etäyhteyttä navettaan.
Tuovinen on saanut nauttia valokuidun
nopeudesta ja toimintavarmuudesta jo kolme
vuotta; 60 lehmän maitotilalle piuha vedettiin
Laajakaista kaikille -hankkeen alkumetreillä.
- Maatilat olisivat helisemässä, jos pitäisi
mokkulan varassa sinnitellä. Lypsyrobottiin päivitettiin uudet ohjelmat; mutta nämäpä eivät
tahtoneet toistensa kanssa keskustella. Hollannin tehtaalta asentaja sitten valokuitua pitkin
asetuksia hämmenteli.
Valokuituyhteys on kansainvälistänyt tilan
toimintaa.
- Meille tulee netin välityksellä harjoittelijoita
ympäri maailmaa, harrastuskavereita on oman
maan rajojen ulkopuolelta ja tavaroita tulee hankittua ulkolaisista nettikaupoista.
Yksi toive Tuovisella vielä on.
- Voi kun meidänkin kylällä kaikki pian saisivat valokuidun! Kylää halkova silta on kuin maamerkkinä siitä, missä yhteydet jo toimii ja paratiisi alkaa.

Teksti ja kuvat: Minna Jaakkola

Valokuitua

Valokuiturakentaminen Pohjois-Savossa
2014 loppuun mennessä

eniten

Vieremä

Ylä-Savossa

Sonkajärvi
Kiuruvesi

Valokuiturakentamisen
neljäs vuosi on käynnissä.

Rautavaara

Lapinlahti

Pielavesi
Keitele
Maaninka
Siilinjärvi

Juankoski
Kaavi

Tervo
Vesanto
KUOPIO

Tuusniemi

Rautalampi

Suonenjoki
Leppävirta

Ei valokuiturakentamista

Varkaus

Valokuituverkko kesken
Runkoverkko valmis 2014 loppuun mennessä
Savon kuitu

Kaisanet

Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta

INFO

P

ohjois-Savossa lähdettiin innokkaasti tavoittelemaan Laajakaista
kaikille -hankkeen tavoitetta
paremmista tietoliikenneyhteyksistä
haja-asutusalueilla: vaikka valtakunnallisesti olemmekin onnistuneet
rakentamisessa kohtuullisesti, ovat kuntien väliset erot valokuiturakentamisessa suuret.
Parhaimmalla mallilla yhteyksien rakentaminen on Ylä-Savossa. Onnistumisen taustasyistä
ei vähäisin ole voimakas maatalous: syrjäiset
tuotantotilat ovat alkumetreiltä saakka olleet
mukana hankkimassa valokuituyhteyksiä.
Toisena tärkeänä tekijänä on alueelle valittu
operaattori. Kaisanet on Pohjois-Savon liiton
kilpailuttamista kolmesta valokuituoperaattorista ainoa, joka on pystynyt rakentamaan kattavan valokuituverkon kaikille hakemilleen hankealueille.
Varta vasten valokuiturakentamista varten
perustetut Savon Kuitu ja RTVO ovat painineet
rahoitushaasteiden kanssa. Julkisesta tuesta
huolimatta runkoverkkorakentaminen vaatii
alkuvuosina suuria investointeja. Savon Kuitu
on vedonnut rakentamisaikeiden supistuessa
myös riittämättömään kysyntään.
Valokuidun hankkineet kuntalaiset ovat olleet
investointiin tyytyväisiä: vihdoinkin saatavilla on
nopea ja luotettava nettiyhteys, joka ei ole altis
säätilan vaihteluille tai töki verkon kuormittuessa.
Monelle valokuitu mahdollistaa elinkeinon harjoittamisen nykyisiltä sijoiltaan: isojen tiedostojen
siirto, sähköisten lomakkeiden täyttö sekä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tapaaminen
videoteitse tarvitsevat riittävästi kaistaa.
Kaista Savoon -hanke on kulkenut kuntien ja
operaattoreiden rinnalla tarjoten apua valokuitutiedotukseen. Viestintähanke päättyy vuodenvaihteessa ja ensi vuonna myönnetään viimeiset
tuet rakentamishankkeille. On aika tähyillä tulevaisuuteen: miten valokuituinfraan investoineet
kunnat saavat satsauksestaan hyödyn irti kehittäen ja ottaen käyttöön uusia sähköisiä palveluja,
jotka palvelevat kuntalaisia entistä paremmin?

Iisalmi

Kaista Savoon -hanke
Rahoitus: Pohjois-Savon ELY-keskus / maaseuturahasto
Toteuttaja: Sisä-Savon seutuyhtymä
Viestintäpäällikkö Minna Jaakkola
020 746 4646
www.kaistasavoon.fi, minna.jaakkola@futuria.fi
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Ohjelmakaudella 2014 – 2020 Pohjois-Savossa tukeudutaan sek

Rajattomien mahdollisu

Pohjois-Savon maaseudun visio vuonna 2020
Vuonna 2020 Pohjois-Savo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta.
Ruoan tuotanto ja jalostus on ekotehokasta. Monipuolinen metsätalous on perustana vahvalle bioenergian
tuotannolle. Uusiutumiskykyiset yritykset ja uudenlaiset yhteistyöverkostot ovat osa kestävää
ja viihtyisää rajattomien mahdollisuuksien maaseutua.

• Pohjois-Savoa kehitetään nurmen- ja maidontuotannon osalta maan johtavaksi osaajaksi ja naudanlihan
tuotannon osalta vahvaksi osaajaksi, jolla on hyvin toimivat kansalliset ja kansainväliset toimintaverkostot
• Varmistetaan koulutuksella, neuvonnalla ja monialaisilla toimijaryhmillä, että maatilat
ovat liiketaloudellisesti kannattavia ja hallitsevat alkutuotannon koko prosessin ”pellolta pankkiin”
• Rahoitetaan kannattavia, erikokoisia maatilainvestointeja ja edistetään uusien yritysmuotojen
mallintamista, mm. yhteisnavetat ja –kasvattamot sekä yhteistyön ja alihankintaketjujen edistäminen
• Varmistetaan maatilojen ja alkutuotannon jatkuvuus sekä maatilayrittäjien hyvinvointi
• Edistetään muuta lihantuotantoa (lammas/karitsa, sika, siipikarja) ja tuetaan kannattavan tuotantoketjun
rakentamista alkutuotannosta loppukäyttäjille
• Varmistetaan maatalouden kilpailukykyä ja ympäristönsuojelua tukevien
innovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä

PAINOPISTE 2: ERIKOISMAATALOUS
• Vahvistetaan Pohjois-Savon edelläkävijäasemaa marjojen ja erikoiskasvien vahvana tuotantoalueena
ja luodaan maakuntaan marjantutkimuksen ja neuvonnan huippuosaamisverkosto
• Parannetaan erikoismaatalouden tuottavuutta mm. erikoistumalla, kehittämällä
viljelymenetelmiä, tilakohtaista kannattavuutta ja kustannustehokkuutta
• Tuetaan alan uusien yritysten alkuinvestointeja sekä investointeja yrityksen kehittämis- ja laajennusvaiheissa
• Edistetään avomaan maustekasvien, luonnonmarjojen ja villiyrttien liiketoimintamahdollisuuksia
• Luodaan maakunnallinen erikoismaatalouden tuottajaorganisaatio tukemaan tuotteiden markkinointia
• Tilojen jatkuvuuden turvaamiseksi edistetään sukupolvenvaihdosten ja tilakauppojen tekemistä
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PAINOPISTE 1: PERUSMAATALOUS
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PAINOPISTE 3: ELINTARVIKEJALOSTUS
• Kehitetään elintarvikejalostuksen maakunnallista osaamiskeskittymää vahvistamalla tutkimuksen,
koulutuksen, neuvonnan ja yritysten yhteistyötä, jolla varmistetaan yritysten uuden tiedon,
tuotekehitysosaamisen ja teknologian saatavuus sekä tuotekehitysprosessien kokonaisuus
• Tuetaan sekä uusien yritysten alkuinvestointeja että investointeja yrityksen kehittämis- ja
laajennusvaiheissa sekä varmistetaan yritysten hallittu kasvu
• Varmistetaan, että elintarvikeyrityksillä on mahdollisuus parantaa kannattavuuttaan mm. tuottamalla
ja hyödyntämällä innovaatioita tuotekehityksessä, jalostuksessa ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisessä
• Varmistetaan, että erityisesti uudet yritykset tuovat markkinoille uusia tuotteita
(mm. kasvien bioaktiivisuuteen perustuvat tuotteet)
• Edistetään pohjoissavolaisten yritysten tuotteiden saamista sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille
ja hyödynnetään markkinoinnissa tuotteiden puhtaus ja laatu

Pohjoissavolaisen maaseudun elinvoimaisuuden
kehittämiseen on Pohjois-Savon ELY-keskuksella
käytettävissä ohjelmakaudella 2014 – 2020
EU:n maaseuturahaston yritys- ja hanketukea
yhteensä 42 miljoonaa euroa.
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Tämän lisäksi maatilojen kehittämistä tuetaan
maatilojen investointituella ja aloitustuella
sekä erityisympäristötukien kautta.

ä alueen vahvuuksiin että uusiin avauksiin ja innovaatioihin

uuksien maaseutu 2020
Pohjois-Savon maaseutustrategia 2014 – 2020

Vision toteutumiseksi kohdennetaan maaseuturahaston ja muiden rahastojen rahoitusta
yrittäjyyden kehittämiseksi valituissa painopisteissä - ruokaketjussa, metsäketjussa, maaseutuyrittäjyyden
monipuolistamisessa. Toimenpiteet kohdistuvat tiedon ja osaamisen lisäämiseen, yrittäjyyden vahvistamiseen
yhteistyön ja innovaatioiden avulla sekä toimintaympäristön kehittämiseen. Ekosysteemipalveluihin pohjautuva
strategia huomioi ilmastonmuutoksen ja ympäristön kaikessa toiminnassa.

PAINOPISTE 4: METSÄKETJU
• Kehitetään metsänhoidon osaamista ja liiketalousajattelua ja edistetään
tutkimustiedon jalkautusta metsänomistajille ja metsätalouden harjoittajille
• Edistetään hajautettua energiantuotantoa sekä bioenergiaan perustuvan
liiketoiminnan kasvua ja varmistetaan bioenergian raaka-aineen riittävä hankinta
• Edistetään kotimaisen puun käyttöä ja jatkojalostusta maaseudun mikro- ja pienissä yrityksissä
• Hyödynnetään metsien tarjoamat ympäristöpalvelut ja edistetään metsäluontoon perustuvaa
yritystoimintaa kehittämällä mm. palveluiden tuotteistamista ja markkinointia

PAINOPISTE 5: MONIPUOLINEN MAASEUTUYRITTÄJYYS
• Parannetaan yritystukien avulla maaseutualueilla toimivien mikro- ja
pienten yritysten toimintaedellytyksiä, kasvua ja jatkuvuutta
• Edistetään yritystukien avulla uusien yritysten perustamista
sekä olemassa olevilla vahvuusalueilla että kokonaan uusilla aloilla
• Edistetään tutkimustiedon siirtämistä erikokoisten ja eri vaiheessa olevien yritysten käyttöön
• Edistetään elinkeinotoimintaa tukemalla toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä
ja uusia kumppanuuksia sekä hyödyntämällä uusia yrittäjyysmuotoja
• Edistetään yritysten kehitystyötä hyödyntämällä uusia menetelmiä
(mm. palvelumuotoilu ja kysyntälähtöinen tuotteistaminen) sekä yhteistyötä
markkinoinnissa ja asiakkaiden sitouttamisessa
• Edistetään tietoverkkojen ja teknologian monipuolista hyödyntämistä palveluiden tuottamisessa

PAINOPISTE 6: MAASEUDUN KESTÄVÄ ALUERAKENNE
• Vahvistetaan pohjoissavolaisen maaseudun vetovoimaisuutta asuin- ja työpaikkana
ja varmistetaan, että maakunnan kirkonkylät ovat elinvoimaisia lähipalvelukeskuksia
• Vahvistetaan paikallista päätöksentekoa ja lähidemokratiaa sekä edistetään maaseudun
palveluiden kehittämistä asiakaslähtöisesti paikallisin ratkaisuin ja teknologisia innovaatioita
hyödyntäen
• Edistetään toimivien laajakaistayhteyksien rakentamista ja niiden hyödyntämistä
• Edistetään maakunnan omaleimaisen kulttuurin säilymistä ja näkyvyyttä
sekä maaseutumaiseman ja ympäristön säilymistä ja parantamista

LÄPILEIKKAAVAT TAVOITTEET
ILMASTONMUUTOS, VÄHÄHIILISYYS
Ympäristökuormituksen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää kaikessa tuotannossa ja toiminnassa energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä jätteiden
vähentämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä.

NUORISO
Nuoria yrittäjiä tulee kannustaa innovaatioiden
tuottajina ja hyödyntäjinä sekä olemassa olevilla
vahvuusalueilla että kokonaan uusilla aloilla. Maaseudun ja sen elinkeinojen vetovoimaisuutta voidaan parantaa tukemalla nuorten ennakkoluulottomuutta uuden teknologian hyödyntämisessä.

KANSAINVÄLISYYS
Kansainvälistyminen tukee maaseudun yritystoiminnan uusiutumista, kilpailukyvyn paranemista
ja yritysten markkina-alueen kasvua. Kansainvälinen toiminta on mm. tutkimusta ja kehitystyötä
kansainvälisissä verkostoissa sekä uusien teknologiaratkaisujen ja osaamisen tuontia.
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Pekka Kärkkäinen näkee ELY-keskuksen menneen hanke- ja
rahoituskauden onnistuneen, koska myönnetyt rahat ovat löytäneet
hyvin ottajansa ja kehitystyötä on tapahtunut useammilla osa-alueilla.
- Vaikka osa rahoista menee maksuun vielä ensi vuoden puolella,
olemme pysyneet hyvin asetetuissa aikarajoissa, Kärkkäinen tarkentaa.

Maaseutu
kehittyy
pitkäjänteisellä työllä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen
yksikön päällikkö Pekka Kärkkäinen
Uskon vahvasti maaseudun positiiviseen kasvuun, mutta
näen tulevaisuuden asettavan markkinapoliittisia haasteita.
Ulkomaanviennin muutokset ja vaikeudet vaikuttavat laajasti
toimintaamme ja meidän täytyy pystyä löytämään niihin
ratkaisut.
Lähiruoka-ajatusta on laajennettava ja puhuttava ennemminkin
itäsuomalaisesta ruoasta ja sen kehittämisestä, koska pienistä
yksiköistä on laajennuttava kilpailukykyisempään suuntaan.
Erityismaatalouden ponnistelut ovat alkaneet kantaa hedelmää,
joka voidaan nähdä esimerkiksi yrtti-alan kasvattajien ja
yritysten kasvuna.

Pitkäjänteisyys on valttia maatalouden hanketyössä, koska
tulokset alkavat näkyä hitaammalla aikajänteellä. Kehityksen
positiiviset merkit alkavat nyt vihdoin näkyä ja mm.
pohjoissavolaisen maitosektorin asema on vakiintunut hienosti.
Olen tyytyväinen tämän ohjelmakauden saavutuksiin ja koen
kilpailukykymme parantuneen jokaisella sektorilla.
Yhteistyö ja yritysten verkostoituminen ovat eväitä
menestykseen kilpailluilla markkinoilla. Yhdessä voimme
rakentaa vahvempia sekä monipuolisempia yrityksiä.
Tavoitteenamme on ollut toiminnan kilpailukyvyn
parantaminen sekä toiminnan nykyaikaistaminen ja mielestäni
olemme saavuttaneet asetetut päämäärät hienosti. Lisää
tehtävää löytyy kuitenkin ruokamaakunnan vahvistamisessa
sekä tuottavien toimintamallien jalkauttamisessa.
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Pekka Kärkkäinen, yksikön päällikkö, p. 029 502 6587
pekka.karkkainen@ely-keskus.fi
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