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1. Hankkeen tiedot 

POPELY/0347/05.02.09/2015 

Hankkeen julkinen nimi: Bioproduct Investments in Kuusamo Region 

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2016 – 31.12.2019 

2. Yhteenveto 

Kuusamon ja Taivalkosken alueella on tunnistettu tarpeita, jotka liittyvät uusiutuvan energian nykyistä 

laajempaan hyväksikäyttöön, biotuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten kasvun edellytyksiin, 

kansainvälistymiseen, investointimahdollisuuksiin, teollisten toimitilojen tarpeeseen sekä yritysten välisen 

että yritysten ja yliopistojen/muiden tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämiseen. 

Hankkeen tavoite, toimenpiteet ja tulokset on johdettu Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmasta 2014 - 2021, 

joka yhdistää kuntien elinkeinopoliittiset tavoitteet. Lisäksi tällä hankkeella jalkautetaan Pohjois-

Pohjanmaan biotaloustrategiaa Koillismaalla. 

Hankkeessa selvitettiin alueen biotaloustoimijat ja näiden investointisuunnitelmat. Lisäksi hankkeessa 

tehtiin selvityksiä, joilla kartoitettiin biotalouteen liittyviä kehittämistarpeita sekä liiketoiminta-

mahdollisuuksia. 

Selvitysten aiheita olivat: 

- Kuusamon ja Taivalkosken alueen biotalouden esiselvitys 

- Puuraaka-ainelogistiikka ja terminaaliselvitys 

- Investointirahastoon liittyvä selvitys 

- Tuhkan rakeistus 

- Juuston tuotannon heraan liittyvät liiketoimintamahdollisuudet 

- Mekaanisen puunjalostuksen sivuvirtoihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet ja 

mahdolliset integraatiot energiatuotantoon 

- Jätteiden hyötykäyttöön liittyvä selvitys 

- Pohjaveteen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet 

- Hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet 

- Koillismaan biotalouteen liittyvien mahdollisuuksien markkinointi – Koillismaan biotalouden 

roadmap 

Hankkeen kohteena ollutta toimintaa jatketaan mm Kuusamon uuden teollisuusalueen kehittämisellä mm 

selvittämällä alueen eri energiatuotantoratkaisuja, tukemalla puutoimialaryhmän perustamista 

Koillismaalle sekä selvittämällä Taivalkosken metsäautotieverkoston kehittämistä. Hankkeessa tuotetut 



alueen biotalousmahdollisuuksia esittelevät videot, esitteet ja flyerit tukevat alueen uusille toimijoille 

suunnattua markkinointia. 

3. Mitkä olivat hankkeelle ennalta asetetut tavoitteet? 

Kuusamon ja Taivalkosken alueella käynnistetään teollistamisohjelma, jonka tavoitteena on sekä alueen 

että alueen ulkopuolisten yritysten ja investorien kontaktoinnin avulla saada uusia uusiutuvan energian 

lisäkäyttöön sekä biotuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen liittyviä investointeja ja saada uusia 

yrityksiä sijoittumaan ja syntymään Kuusamon ja Taivalkosken alueelle. 

4. Missä määrin hankkeelle ennalta asetetut tavoitteet on saavutettu tai saavutetaan? 

Alueen ja alueen ulkopuoliset biotalouteen liittyvät toimijat kontaktoitiin ja informoitiin alueen 

biotalouteen liittyvistä mahdollisuuksista sekä selvitettiin näiden investointisuunnitelmat ja kiinnostus 

toteuttaa investointeja hankealueella. Alueen ulkopuolelta kontaktoitiin sellaiset toimijat, joiden raaka-

aineiden hankinta-alueeseen Koillismaa kuuluu tai joiden sijoittumisesta Koillismaalle arvioitiin olevan näille 

esimerkiksi logistista/muuta synergiahyötyä. 

Biotalouteen liittyvien investointien edellytykset ovat parantuneet hankeaikana Taivalkosken 

teollisuusalueen laajennuksen valmistumisen myötä ja tulevat paranemaan merkittävästi Kuusamon uuden 

teollisuusalueen valmistuttua.  

Hankeaikana on toteutettu/toteutetaan parhaillaan biotalouteen liittyviä investointeja yli 10 M€:n arvosta 

ja suunnitelmia jatkoinvestointien suhteen on tehty. 

Hankkeen ohjausryhmän arvio hankkeesta: Hankkeessa kartoitettiin kattavasti biotalouteen liittyviä 

liiketoimintamahdollisuuksia ja biotalouden toimintaedellytyksiin liittyviä kehittämiskohteita. Hankkeen 

toimenpiteitä kohdennettiin hankeaikana hankealueen konkreettisten tarpeiden mukaisesti. Hankkeen 

toteuttamat selvitykset antavat hyvän pohjan c biotalouden toimintaedellytysten jatkokehittämiselle. 

5. Mitkä ovat hankkeen konkreettiset tulokset? 

Tunnistettiin Koillismaan biotalouden kehittämiseen liittyvät reunaehtoja ja mahdollisuuksia. 

Koillismaalla on ennestään vahva mekaanisen puunjalostuksen kulttuuri ja veturiyrityksenä toimii Pölkky 

Oy. Lisäksi Kuusamon ja Taivalkosken taajamien lämmitys hoidetaan energiatehokkaasti käyttämällä 

polttoaineena lähinnä sahojen sivutuotteita.  

Pohjois-Suomessa on työn alla useita suurhankkeita jotka kaikki toteutuessaan tulevat voimakkaasti 

lisäämään alueen puun käyttöä. Tätä taustaa vastaan on yhden ison puuta käyttävän yksittäisen 

investointihankkeen toteutuminen Koillismaalle epätodennäköistä. Selvitystyön alkuvaiheessa selvisi, että 

teollisen toiminnan aloittaminen Kuusamossa ja Taivalkoskella ilman uudenlaista toimintamallia on 

haastavaa. Uudenlainen teollinen symbioosimalli, jossa alueen yritykset pystyvät tuottamaan ja saamaan 

synergiaetuja toimiessaan yhteistyössä samalla teollisuusalueella, mahdollistaa kustannushyötyjen 

saavuttamisen. Tällä toimintamallilla on mahdollista pienentää pitkien välimatkojen aiheuttamaa 

kustannusta tuotteiden kuljetuksissa markkinoille. Kiertotalous, yhteistyö, energiaomavaraisuus ja 

paikallinen ruoantuotanto luovat mahdollisuuksia kehittää alueen elinkeinoja. 

 

 



5.1. Teollisen infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät investoinnit 

Taivalkosken teollisuusalueen vastavalmistunut laajennus tarjoaa hyvät mahdollisuudet edellä kuvatun 

symbioosimallin toteuttamiseen Pölkky Oy:n höyläämöinvestoinnin ja suunniteltujen jatkoinvestointien 

toteutumisen myötä. Taivalkosken teollisuusalueen laajennuksen kokonaiskustannukset olivat noin 1,2 M€. 

 

Kuusamon suunnitteilla oleva uusi teollisuusalue tulee tarjoamaan hyvät lähtökohdat greenfield, 

standalone –hankkeen toteuttamisen. Teollisuusalueen koko tulee olemaan noin 400 ha. Alueelle 

ensimmäisenä tullaan toteuttamaan uusi jätevedenpuhdistamo, jonka kustannusarvio on noin 10 M€. 

Lisäksi parhaillaan selvitetään jätteiden käsittelylaitoksen toteuttamista alueelle.  Ko laitoksen 

kustannusarvio on noin 10 M€ (lähde Jouko Manninen, Kuusamon kaupunki) 

 

Havainnekuva Kuusamoon suunnitellusta teollisuusalueesta 

 



5.2. Muita investointipäätöksiä 

Hankeaikana on tehty uusia investointipäätöksiä. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on investoinut 

tuhkan rakeistukseen liittyvään laitokseen. Lisäksi Pölkky Oy toteuttaa parhaillaan yli 10 M€:n 

höyläämöinvestointia Taivalkoskelle ja tämä puolestaan mahdollistaa sivuvirtojen jatkojalostukseen 

liittyvien investointien toteuttamisen tulevien vuosian aikana.  Kuljetus Lohilahti investoi pienimuotoiseen 

biopolttoaine (hake) terminaaliin Taivalkoskella varmistaakseen hakkeen toimitusvarmuuden. Taiwalkosken 

Panimo Oy aloitti toimintansa hankeaikana ja käyttää oluen valmistukseen lähdevettä. 

Uutena biotaloustoimijana hankealueella aloitti Biotermo Oy, joka teki sopimuksen Kuusamon Juuston 

lämpökeskuksen operoinnista. Lämpökeskus käyttää pääasiassa puupohjaisia polttoaineita. 

5.3. Suunnitteilla olevia investointihankkeita 

Taivalvaaran lähteikön hyödyntämisestä kiinnostuneen yrityksen kanssa on käyty neuvotteluita. Ko yritys 

on ilmaissut kiinnostuksensa varata Taivalkosken teollisuusalueelta tontti vedenpullottamoa varten. 

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on tunnistettu/arvioitu. Nämä liittyvät: 

- Jätteiden hyötykäyttöön 

o yhdyskuntajäte 

o energiantuotannossa syntyvään tuhkaan 

o jäteveden puhdistamon lietteeseen 

- Juuston tuotannossa syntyvään heraan, proteiineihin ja mineraaleihin 

- Mekaanisen puunjalostuksen sivuvirtoihin 

- Pohjaveteen 

6. Mitä vaikutuksia hankkeella on saatu tai saadaan aikaan pk-yritysten toimintaympäristön 

kannalta? 

Hankkeen toteuttamia selvityksiä on hyödynnetty mm Kuusamon uuden teollisuusalueen sekä alueelle 

toteutettavien muiden investointien suunnittelussa. Hankkeessa tuotettuja Koillismaan biotalouden 

roadmap:piin liittyviä videoita, flyereitä ja muita materiaaleja voidaan hyödyntää alueen biotalouteen 

liittyvien mahdollisuuksien markkinoinnissa. 

Hanke on osaltaan ollut edistämässä sekä kunnallisten päättäjien että yritysten ymmärrystä alueen 

biotaloudelle tarjoamista mahdollisuuksista ja näihin liittyvistä kehittämistoimenpiteistä. 

7. Miten hankkeen kohteena ollut toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen ja / tai mitkä 

ovat hankkeen jatkotoimenpiteet? 

Kuusamon uuden teollisuusalueen kehittämistä jatketaan ja sen tarjoamia mahdollisuuksia markkinoidaan 

yrityksille. Taivalkosken teollisuusalueen laajennuksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia markkinoidaan 

yrityksille. Sijoittumispalveluiden kehittyminen ja biotalouteen liittyvien mahdollisuuksien markkinointi 

parantavat kuntien yritysimagoa edesauttaen uusien yritysten sijoittumista alueelle jatkossa. 



Metsäklusteri on biotalouden merkittävin osa-alue ja tärkeä työllistäjä Koillismaalla, mutta alan yritysten 
yhteistä ja suunnitelmallista kehittämistoimintaa ei ole juurikaan ollut. Metsäalan toimijoiden välisen 
yhteistyön kehittäminen sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyön lisäämisellä 
pystytään tukemaan yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi käynnistettiin 
Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on määritellä puutoimialaryhmän 
toimintamalli sekä Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelman sisältö. 
 
Helmikuussa 2020 valmistelussa olevia biotalouden toimintaedellytyksiin liittyviä hankkeita: 

• Kuusamon bioteollisuusalueen energiantuotantoratkaisujen toteutettavuusselvitys 
• Taivalkosken puuraaka-ainelogistiikkaan liittyvä optimimetsätieverkoston kehittämisen 

selvityshanketta (2/2020) 
 

8. Työpaketit ja selvitykset ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä 

8.1. Esiselvitys 

8.1.1. Toteuttaja 

Pektu Oy, Pekka Tuovinen 

8.1.2 Tavoitteet 

Selvitetään: 

• Käytettävissä olevat raaka-aineet, volyymit, jakeet, kuljetuskustannukset, laatu, nykyinen käyttö => 

biomassapotentiaali 

• Alueen ja alueen ulkopuolisten yritysten biojalostukseen liittyvien investointisuunnitelmien kartoitus 

haastatteluilla 

• Potentiaalisten biotuotteiden loppuasiakkaiden kartoitus  

• Hankkeen tavoitteiden kannalta keskeisten yhteistyötahojen kartoitus 

• Edellä esitettyjen toimenpiteiden perusteella yksilöidään 1 – 3 vaihtoehtoa, joiden osalta tehdään 

suunnitelma jatkotoimenpiteistä. 

 

8.1.3. Tulokset 

Yhteenveto: 

• Käytettävissä olevista raaka-aineista, volyymeistä, kuljetuskustannuksista ja nykyisestä käytöstä => 

biomassapotentiaali 

• Alueen ja alueen ulkopuolisten yritysten biojalostukseen liittyvien investointisuunnitelmista 

• Potentiaalisten biotuotteiden loppuasiakkaista 

• Hankkeen tavoitteiden kannalta keskeisten yhteistyötahoista 

 

Esitys jatkotoimenpiteistä: 

• Tunnistettu potentiaalisimmat hankkeessa jatkotyöstettävät osa-alueet: 

a. Kuusamon uuden teollisuusalueen suunnittelu (kaavoitus- ja jatkosuunnittelu jatkuu 

Kuusamon kaupungin toimesta) 

b. Terminaalien toimintaedellytysten arviointi (Puuraaka-aine ja logistiikkaselvitys) 

c. Jätteiden käsittely (Jätteiden hyötykäyttöön liittyvä selvitys) 



8.2. Puuraaka-aine logistiikka-  ja terminaaliselvitys 

8.2.1. Toteuttaja 

Ramboll Oy 

8.2.2. Tavoitteet / Selvityksen sisältö 

• Terminaalit, nykytilanne ja kehitettävät vaihtoehdot 

• Aines- ja energiapuun saatavuus ja käyttö 

• Energiapuun hankinta-alueen määrittely ja logistiset vaihtoehdot 

• Uusien / kehitettävien terminaalien liiketoimintamallit ja - konseptit 

• Kustannus- ja riskianalyysit, muut toteutettavuustarkastelut 

• Yhteenveto ja johtopäätökset 

8.2.3. Tulokset 

Tieto puuraaka-aineen saatavuudesta ja nykyisestä käytöstä, terminaalitoimitusketjun 

kustannuskilpailukyvystä vaihtoehtoisiin toimitusketjuihin nähden. 

Terminaalien liiketaloudellisen kannattavuuden arviointi. 

Tieto terminaalin optimaalisesta sijoittumispaikasta Kuusamon ja Taivalkosken alueella. 

8.3. Investointirahastoon liittyvä selvitys 

8.3.1. Toteuttaja 

Toteutettiin hankkeen projektipäällikön toimesta 

8.3.2. Tavoitteet 

Selvitetään käytössä olevien investointirahastomallien käyttömahdollisuudet biotalousinvestointien 

tukemiseen Koillismaalla. 

8.3.3. Tulokset 

Selvitetty Northern Start Up –fund –tyyppisen epäsymmetrisen investointi-rahastomallin 

käyttömahdollisuus Koillismaalla. 

Todettiin, että Koillismaan alueella ei ole riittävästi potentiaalisia biotalousalan yrityksiä, joiden 

joukosta rahoitettavat yritykset voidaan valita. 

 

 

 



8.4. Tuhkan rakeistus 

Tuhkan rakeistukseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet tunnistettiin peruskartoituksen yhteydessä. 

Hankkeen toimesta järjestettiin Rakeistus Oy:n ja Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan tapaaminen. 

Teknologiatoimittaja ja Kuusamo Energia- ja 

Vesiosuuskunta ovat tehneet jatkoselvityksiä  ja 

näiden pohjalta investointipäätöksen. 

 

 

8.5. Juuston tuotannon hera 

8.5.1. Toteuttaja 

Mikko Ahokas Consulting Oy, Mikko Ahokas 

8.5.2. Tavoitteet 

Toteutettavuustutkimuksessa selvitetään liiketoimintamahdollisuudet, jotka liittyvät Kuusamon ja 

Taivalkosken alueen maidonjalostuksen yhteydessä syntyvän heran fermentointiin etanoliksi ja rehuksi 

8.5.3. Tulokset 

Tunnistettiin juuston tuotannon heraan liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ja tuotettiin 

investoripaketti. 



Liiketoimintamahdollisuudet liittyvät juuston valmistuksessa syntyvään laktoosiin, proteiineihin sekä 

mineraaleihin. 

Laktoosia voidaan jalostaa elintarvike-, lääke- tai kemianteollisuuden käyttöön. 

Proteiineja voidaan pilkkoa terveysvaikutteisiksi peptideiksi 

Mineraalit voidaan käyttää verisuoniterveyttä edistävänä maitosuolana 

 

 

8.6. Mekaanisen puunjalostuksen sivuvirtoihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä 

mahdolliset integraatiot energiantuotantoon 

8.6.1. Toteuttaja 

 Metsä ja Bioenergia Klinikka Oy, Juha Hyvärinen 

8.6.2. Tavoitteet 

Selvityksen tarkoitus on selvittää Kuusamon ja Taivalkosken alueen mekaanisen puunjalostuksen 

sivuvirtoihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä mahdolliset integraatiot 

energiatuotantoon. 

 

8.6.3. Tulokset 

Selvitettiin hankealueen mekaanisen puunjalostuksen sivuvirrat sekä neljään potentiaaliseen 

lopputuotteeseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet sekä mahdolliset integraatiot 

energiatuotantoon.  



Selvityksen tuloksia on käytetty hyödyksi alueella toteutettavissa investointien suunnittelussa. Mm 

Pölkky Oy:n Taivalkoskelle toteutettava höyläämöinvestointi luo uusia sivuvirtojen hyödyntämiseen 

liittyviä investointimahdollisuuksia. 

 

8.7. Jätteiden hyötykäyttö 

8.7.1. Toteuttaja 

Ramboll Oy 

8.7.2. Tavoitteet 

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Koillismaan alueella syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyötykäytön 

vaihtoehdot sekä laatia toteutuskelpoisista hyötykäyttövaihtoehdoista taloudelliset laskelmat. 

Selvityksessä tulee huomioida kalakantojen hoitoon, kalastukseen, kalanjalostukseen ja 

kalankasvatukseen liittyvät sivuvirrat, koska niitä voidaan hyödyntää samoissa prosesseissa, kuin 

esimerkiksi biojätettä. 

Lisäksi selvitystyön tavoitteena on selvittää jätteiden käsittelyyn / eri jätejakeisiin liittyvät 

liiketoimintamahdollisuudet ja tukea uuden paikallisen kannattavan biojalostustoiminnan syntymistä ja 

siten vahvistaa aluetaloutta. 

8.7.3. Tulokset 

Selvitys eri jätejakeiden määristä, koostumuksesta sekä niiden nykyisestä käsittelystä. Esiteltiin 

jätteiden eri käsittelyn ja hyötykäytön vaihtoehdot sekä alueelle uudet jätteiden käsittelyteknologiat. 

Kuvattiin lainsäädännön vaikutukset uusien käsittelyvaihtoehtojen valintaan. Vertailtiin 9 eri jätteiden 

käsittelyskenaariota. 

Selvityksessä ei huomioitu kalakantojen hoitoon, kalastukseen ei kalankasvatuksen sivuvirtoihin liittyviä 

liiketoimintamahdollisuuksia. 

Selvitys osaltaan aktivoi Kuusamon kaupunkia käynnistämään jätehuollon kehittämiseen liittyviä 

toimenpiteitä 

 
Koillissanomat 14.9.2019 



8.8. Pohjavesi 

8.8.1. Toteuttaja 

Posbility-hanke, Taivalkosken kunta sekä hankkeen projektipäällikkö 

8.8.2. Tavoite 

Taivalvaaran lähteikön hyödyntämiseen liittyvän liiketoimintakonseptin markkinointi ja potentiaalisten 

toimijoiden aktivointi investointien tekemiseen. 

8.8.3. Tulokset 

Pohjaveden hyödyntämiseen liittyvä taustatieto perustuu Posibility-hankkeessa toteutettuun 

selvitykseen. 

Taivalvaaran lähteikköön hyödyntämiseen liittyviä neuvotteluita on käyty potentiaalisen toimijan 

kanssa yhteistyössä Taivalkosken kunnan edustajien kanssa. 

 

8.9. Hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet 

8.9.1. Toteuttaja 

Metsä ja Bioenergia Klinikka Oy, Juha Hyvärinen ja hankkeen projektipäällikkö 

8.9.2. Tavoite 

Selvitetään alueella syntyvän hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet puutarhaviljelyssä tai 

kalankasvatuksessa. 

8.9.3. Tulokset 

Mekaanisen puunjalostuksen sivuvirtoihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä mahdolliset 

integraatiot energiatuotantoon – loppuraportissa (Työpaketti 6) esiteltiin mallia lämmöntuotannon 

uudelleenorganisoimiseksi Kuusamossa. 

Taivalkoskella syntyvän hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet puutarhaviljelyssä ja 

kalankasvatuksessa selvitettiin. Taivalkosken Lämpö Oy:n toiminnassa ei synny riittävästi 

hyödynnettävää hukkalämpöä. 

8.10. Koillismaan biotalouteen liittyvien mahdollisuuksien markkinointi – Koillismaan biotalouden 

roadmap 

8.10.1. Toteuttaja 

Mikko Ahokas Consulting, Mikko Ahokas 

8.10.2. Tavoite 

Laaditaan Koillismaan biojalostusmahdollisuuksien yhteenveto.  



Ko yhteenveto pitää sisällään raaka-ainepotentiaalin lisäksi myös selvityksen alueen tarjoamasta 

infrastruktuurista mm Kuusamon suunnitteilla olevasta teollisuusalueesta sekä Taivalkosken vasta 

valmistuneesta teollisuusalueen laajennuksesta. 

Yhteenveto julkaistaan esitteenä ja Naturpoliksen www-sivuilla sekä lehdistötiedotteena. 

Alueen biotalouteen liittyvien mahdollisuuksien markkinointia toteutetaan osallistumalla alan 

tapahtumiin ja / tai järjestämällä itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa aiheeseen liittyviä 

tapahtumia. 

8.10.3. Tulokset 

Tuotettiin 48-sivuinen ”Kuusamo ja Taivalkoski -biotalouden mahdollisuudet” julkaisu sekä samasta 

aiheesta erilliset videot Koillismaan, Kuusamon ja Taivalkosken osalta. Videot on julkaistu osoitteessa; 

https://www.youtube.com/channel/UCOELiaxmmfbpKNl_YLAM81w/featured 

Lisäksi tuotettiin eri raaka-aineisiin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista flyerit, joiden aiheena ovat: 

- hera 

- vesi  

- metsä 

- puutoimiala 

- kierrätys 

 

 

Biotalouden roadmappia voidaan käyttää hyväksi Koillismaalle suunniteltujen investointien 

suunnittelussa. 

https://www.youtube.com/channel/UCOELiaxmmfbpKNl_YLAM81w/featured


Osana Roadmapissa tunnistettuja kehittämistarpeita Koillismaalla käynnistettiin puutoimialan 

kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on synnyttää puutoimialaryhmä, joka pyrkii edesauttamaan 

alueen yritysten yhteistyötä ja kehittymistä. 

Koillismaan biotalouteen liittyviä mahdollisuuksia esiteltiin vuosina 2018 ja 2019 World Bioeconomy 

Forumin vieraille toteuttamalla metsänkasvatukseen liittyvät tutustumistilaisuudet. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hkaJN3na-SM&feature=youtu.be 

Koillismaan biotalouteen liittyviä mahdollisuuksia markkinointiin hankkeen päätösseminaarissa 

18.12.2019 

 

9. Toteutuksen organisaatio 

Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis jossa hankkeen 
toteutuksesta vastasi projektipäällikkö Ari-Matti Toivonen. Projektisihteerinä toimi Berit Lahtela. 
Projektipäällikkö ja projektisihteeri tekivät töitä hankkeelle osa-aikaisesti erillisen 
työaikakirjanpidon mukaisesti.  

https://www.youtube.com/watch?v=hkaJN3na-SM&feature=youtu.be


10. Rahoitus 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 

209 880 euroa (70%) 18.2.2016. 

 

Alla on esitetty hankkeen hyväksytty kustannusarvio: 

 

Kustannuslaji Hyväksytty rahoitus (euroa) Haettu (euroa) 

Ulkopuoliset palvelut ja 

asiantuntijat 

231 980 241 980 

Henkilöstö palkat sis. lakisääteiset 

työantajamaksut 

54 720 54 720 

Välilliset menot 13 132 13 132 

Yhteensä 299 832 309 832 

Myönnetty avustus 209 880 216 883 

 

 

Hankkeelle haettiin muutosta 5.12.2018 haetulla muutospäätöksellä ja hankkeen uusi hyväksytty 

hankeaika on 1.1.2016-31.12.2019. Hankkeen budjetti pysyi muutosten jälkeen samana. Muutospäätös 

saatiin 11.12.2018. 

 

 

Hankkeen kustannukset 1.1.2016-31.12.2019 

 

Kustannukset Budjetti (euroa Toteuma (euroa) Ero budjettiin (euroa) 

Palkat 54 720 42 910,36 11 809,64 

Ostopalvelut 231 980 225 816,42 6 163,58 

Flat rate 24 % 13 132 10 298,48 2 833,52 

Yhteensä 299 832 279 025,27 20 806,74 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hankkeen toteutunut rahoitus 1.1.2016 -31.12.2019 

 

Kustannuslaji Hankkeen toteutunut rahoitus 1.1.2016-31.12.2019 

(euroa) 

Toimintaympäristön 

kehittämisavustus 

195 317,69 

Kuntaraha 83 707,58 

Yhteensä 279 025,27 

 

 

Hankkeen kirjanpidosta vastasi Kuusamon kaupunki Naturpolis Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen 

mukaisesti. Kirjanpitäjänä toimi Satu Oja-Heiniemi. 

 

11. Aineiston säilytys 

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy arkistoi hankkeidensa asiakirjat Kuusamon kaupungin 

arkistotiloihin, jossa on erilliset hyllytilat Naturpolis Oy:n arkistointimateriaalia varten osoitteessa 

Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo. 

Kirjanpitotositteet arkistoi Naturpolis Oy:n kirjanpidosta vastaava Kuusamon kaupunki / 

laskentapäällikkö Paula Pohjola, osoite Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo. 

Naturpolis Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen arkistoinnista 18.2.2008 § 13. 
        

12. Raportointi ja seuranta 

 
Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, joka ohjasi ja seurasi hankkeen toteutusta. Ohjausryhmä ei 
ollut vastuussa hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu oli tuensaajalla eli Naturpolis Oy:llä. 
Ohjausryhmän jäsenet toimivat projektin ja sen keskeisten yhteistyökumppaneiden/rahoittajien 
välisenä kontaktipintana sekä linkkinä omaan organisaatioonsa. Ohjausryhmä ohjasi projektin 
toteutumista projektisuunnitelman mukaisesti, käsitteli tulokset sekä käsitteli ja hyväksyi 
maksatushakemuksen ja loppuraportin. Hankkeen päätyttyä ohjausryhmä esitti näkemyksensä 
jatkotoimenpiteiksi. 
 
Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän kertaa hankkeen aikana. Kokouksissa käytiin läpi mm. projektin 
toteuma toiminnan ja talouden osalta, tulevien toimenpiteiden toimintasuunnitelmat sekä esille tulleet 
ongelmat ja mahdolliset muutostarpeet. Ohjausryhmän kokouksista pidettiin pöytäkirjaa juoksevalla 
numeroinnilla. Pöytäkirjat allekirjoitettiin ohjausryhmän puheenjohtajan ja sihteerin eli hankkeen 
projektipäällikön toimesta. 
 
 
 
 



Ohjausryhmä koostui seuraavista organisaatioista ja heidän nimeämistään jäsenistä: 
 

• Metsänhoitoyhdistys Koillismaa, Seppo Miettunen, puheenjohtaja 

• Pölkky Oy, Hannu Virranniemi, varapuheenjohtaja 

• Kuusamon kaupunki, Jouko Manninen 

• Taivalkosken kunta, Kaisu Lehtinen-Nevalainen 

• Seudullinen kehittämistyöryhmä, Heikki Härkönen 

• Seudullinen kehittämistyöryhmä, Vesa Turpeinen 

• Metsähallitus, Vesa Härkönen 

• Koillismaan kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Jukka Kihlman 
Rahoittajan edustaja 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus, Janne Ranta 
Asiantuntija 

• Koillismaan kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Jari Hentilä 
 
Ohjausryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Ari-Matti Toivonen. Hankkeen etenemisestä 
raportoitiin seudulliselle kehittämistyöryhmälle ja Naturpolis Oy:n hallitukselle vastuualueraportoinnin 
yhteydessä. Hankkeen seurantatiedot tallennettiin sähköiseen aluehallinnon asiointipalveluun 
hankkeen loppuraportin yhteydessä. 
 
 
Kuusamossa helmikuun 18. päivänä 2020 

 

 
Ari-Matti Toivonen 

projektipäällikkö, Naturpolis Oy 

 


