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• Metsäomaisuus Joensuun seudulla
• Lähtökohtana ammattimainen
liiketoiminta
• PEFC, FSC, Luomu sertifikaatit
• Tavoite hankkia lisää metsätiloja

• Kauko Näkemyksen tavoitteena kehittää metsäalaa kohti
digitaalisempaa tulevaisuutta vankalla ammattitaidolla.
Tässä tavoitteessa on oleellista tarjota asiakkaille
ratkaisuja, joilla he pystyvät kasvattamaan
liiketoimintaansa, hankkimaan lisätuloja tai
saavuttamaan merkittäviä säästöjä. Kauko Näkemys
tarjoaa asiantuntijapalveluita, joiden juuret juontuvat
syvälle asiakaslähtöiseen, avoimuuteen, luottamukseen
sekä uudistumiseen perustuviin arvoihin.

• Metsätilan hankinnassa 6 %:n tuottotavoite

• Mahlantuottaja v. 2018 lähtien
• Tuotantopinta-ala 16 ha

• Arvosienten kasvatus v. 2019 lähtien
• Pakurikääpä ja lakkakääpä

• Tarkastelun alla olevia luonnontuotteita
• Arvosienten pölkkyviljely

• Kumppanuudet
•
•
•
•

Suurmetsänomistajat
Puunhankintayhtiöt
Ohjelmistoyhtiöt
Luonnontuoteyritykset

Tavoite kaksinkertaistaa metsäntalouden nettotulos luonnontuotteiden avulla!
Miten se on mahdollista?
• Selkeä liiketoiminnan rajaus
•
•
•
•

Jokamiehenoikeuden ulkopuolella olevat tuotteet
Keskittyminen raaka-aineen tuottamiseen
Kumppanuudet/toimitussopimukset vain ja ainoastaan ”toimialan parhaiden osaajien” kanssa
Toimintaperiaate: Laatu edellä, tulot ylös, kustannukset alas

• Laskentaesimerkki 200 ha metsäomaisuudella:
• Hakkuutulot, tuotanto pinta-ala 200 ha
•
•
•

Hakkuut 6 m3/ha/v (keskimääräinen vuosikasvu) => Vuosihakkuut 1200 m3
Myyntitulo 1200 m3 * 35 €/m3 = 42 000 €
Nettotulo n. 30 000 €

• Mahlatulot, tuotanto pinta-ala 8 ha
•
•
•

Investointi n. 8 000 €/ha * 8 ha => 64 000 €
Sato 50 l/puu, 400 r/ha => 20 000 l/ha
Nettotulo 0,10 €/l (Luke:n arvio) * 160 000 l = 16 000 €

• Pakurikääpä, tuotanto pinta-ala 3 ha/v
•
•
•

Investointi n. 5 000 €/ha
Sato (olettamus) n. 8-10 vuoden kuluttua n. 600 kg/ha
Nettotulo n. 10 000 €/ha (Kääpä Forest laskelmat)

• Lakkakääpä, tuotanto pinta-ala 2 ha

Luomu = Luonnonmukainen keruutuotanto
• Liiketoiminnan perusedellytys, esim. mahlan ja pakurin tuotannossa.
• Menettelyt, lomakkeet, ELY-keskus/Ruokavirasto.
•

Luomutuotannon aloittamiseen liittyvät toimenpiteet.
•
•
•

Ilmoitus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi (Luomuvalvontalomake 1).
Luomutuotanto suunnitelma (vapaamuotoinen).
Hakemus ”Siirtymäajan lyhentäminen” (Luomuvalvontalomake 9).
•

•

Lausunto Mhy:ltä tai puukauppakumppanilta.

Vuosittaiset toimenpiteet.
•
•

Luomukeruualueen omistajan vuosisuunnitelma (Luomuvalvontalomake 13).
Tuotantotarkastuskertomus ja tarkastajan lausunto tuotantotarkastuksesta (Luomuvalvontalomake 4c), ELY-keskuksen valtuuttama tarkastaja laatii
tuotantokauden aikana.

•

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (tuotantokauden jälkeen).

•

Vaatimuksena kirjapito tuotannosta ja tehdyistä toimenpiteistä.

• Merkitys metsänomistajan käytännön toimenpiteisiin
•
•
•
•

Noudatettava luonnonmukaista tuotantotapaa keruuseen käytetyillä alueilla.
Torjuntaaineiden käyttö kielletty
Kantokäsittely urealla kielletty, harmaaorvakka (rotstop) sallittu.
Lannoitus kasvatuslannoitteilla kielletty, tuhkalannoitus ja terveyslannoitus sallittu.

• Kustannukset
•
•

Liittyminen 200-300 €.
Vuosikustannukset (tarkastus) 200-400 €.

• Kokemukset
•
•
•

Ohjeiden perusteella tulee epätoivon tunne – ohjeet laadittu virkamiehelle.
Käytännössä hyvin yksinkertainen prosessi ja tietosisältö.
Pienessä mittakaavassa toimittaessa merkittävä rasite, määrien kasvaessa lisätyö ja –kustannus kohtuullinen.

Kassavirtalaskelmat eri luonnon
tuotteilla on hyvin erilaiset
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