
Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma -hanke keräsi yhteen  
Koillismaan metsä- ja puutoimialan toimijat sekä määritteli keskeisimmät 
kehittämisen teemat, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille.  
Hankkeen tavoitteena oli myös perustaa alueelle toimialaryhmä, jonka 
toimintamuoto ja rahoitusmalli määriteltiin hankkeen aikana.
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Toimialaryhmä tukemaan 
puutoimialan kehittämistä
Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma -hankkeessa koottiin alan toimijat yhteen 
ja määriteltiin kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä perustettiin toimialaryhmä 
alueen halukkaiden toimijoiden joukosta.

Nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen seurauksena met-
sien merkitys ja arvo ovat nousemassa uudelle tasolle. Ra-
kentamisessa puuta käytetään enenevissä määrin, pahvia 
tarvitaan aiempaa enemmän, sellulle keksitään uusia käyt-
tökohteita ja puun solurakenteen osista syntyvät tuotteet 
löytyy uusia markkinoita. 

Naturpolis Oy:n hallinnoiman Koillismaan puutoimialan 
kehittämisohjelma -hankkeen yhtenä tavoitteena oli 
perustaa Koillismaan metsä- ja puutoimialalle toimiala-
ryhmä. Syksyn ja alkutalven aikana joukko toimijoita ko-
koontui useampaan kertaan alueen kehittämisohjelman 

työstämisen sekä toimialaryhmän perustamisen tiimoil-
ta. Tavoite saavutettiin, kun paikalliset metsätalouden ja 
puunjalostuksen toimijat perustivat Northern Forest & 
Wood Ry:n. 

”Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma -hanke ke-
räsi yhteen Koillismaan metsä- ja puutoimialan toimijat ja 
määritteli keskeisimmät kehittämisen teemat, tavoitteet 
ja toimenpiteet tuleville vuosille. Hankkeen tavoitteena 
oli myös perustaa alueelle toimialaryhmä, jonka toimin-
tamuoto ja rahoitusmalli määriteltiin hankkeen aikana”, 
hanketta vetänyt projektipäällikkö Tanja Koukkula Natur-
polis Oy:stä sanoo.



Koko puun arvoketju mukana

Koillismaalla on puutoimialalla pitkät perinteet, vahvaa 
osaamista ja menestyviä yrityksiä, joiden toiminnan kehit-
tämistä halutaan tukea.

Metsäklusteri on tärkeä työllistäjä Koillismaalla, mutta 
alan yritysten yhteistä ja suunnitelmallista kehittämistoi-
mintaa ei ole juurikaan ollut. Metsäalan toimijoiden välisen 
yhteistyön kehittäminen sekä tutkimus-, koulutus- ja ke-
hittämisorganisaatioiden yhteistyön lisääminen on mer-
kittävin elinvoimaisuutta lisäävä tekijä, jolla voidaan tukea 
yritysten liiketoiminnan kehittymistä. 

”Oleellista tässä hankkeessa oli, että koko puun arvoketju 
saatiin toimialaryhmään mukaan. Metsäklusteri on alueel-
la suuri toimiala, mutta sen piirissä ei ole ollut systemaat-
tista ja yhteistä kehittämistoimintaa”, Tanja Koukkula to- 
teaa.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli perustaa puutoimialalle toimialaryhmä ja käynnistää sen toiminta, ra-
kentaa toimialaryhmän ja ulkopuolisen asiantuntijatyön avulla Koillismaan puutoimialan kehit-
tämisohjelma sekä hakea toimintaan hyviä käytäntöjä muualta. 

Toimialaryhmän tärkein tehtävä oli määritellä ja sopia toimialan yhteiset tavoitteet ja ne ensim-
mäiset toimenpiteet, mitä halutaan edistää lähivuosien aikana. Samalla toimialaryhmän toimin-
nalle ja rahoitukselle luotiin hankeaikana toimintamallit ja etsittiin kumppanuuksia sekä edistet-
tiin yhteistyöverkostojen syntymistä.

Tulokset
Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyi Koillismaan metsä- ja puutoimialaryhmä, Northern 
Forest & Wood ry, jonka toiminnalle luotiin yhteiset tavoitteet sekä toiminta- ja rahoitusmalli. 

Yhteistyössä toimialaryhmän sekä muiden toimialan yhteistyötahojen kanssa koostettiin Koil-
lismaan puutoimialan kehittämisohjelma, johon on kirjattu toimialan yhteiset keskeiset kehittä-
miskohteet ja -teemat tuleville vuosille. Jatkossa kehittämisohjelmaa päivitetään, ylläpidetään ja 
sen toteutumista seurataan Northern Forest & Wood ry:n toimesta.

Kehittämisohjelmaa tukevana pohjatyönä ja yritysten yhteistoiminnan ja oman kehittämistyön 
aktivoimiseksi sekä verkostoitumisen edistämiseksi käytiin tutustumassa Kuhmon Woodpolik-
seen sekä Saksa-Itävallan alueella sijaitseviin metsä- ja puutoimialan yrityksiin, joiden toiminta 
oli samankaltaista hankkeen kohdeyrityksien kanssa.



Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntää rahoitusta alueen kehittämishankkeisiin EAKR-ohjelmasta 

EAKR-toimintalinjat ja erityistavoitteet: 
Toimintalinja 1. 
Pk-yritysten kilpailukyky 
• Uuden liiketoiminnan luominen 
• Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikka-

yhteyksien parantaminen (Itä- ja Pohjois-Suomessa) 
• Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 
• Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen. 

Toimintalinja 2. 
Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntä-
minen
• Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittä-

minen alueellisten vahvuuksien pohjalta 
• Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 
• Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 

kehittäminen. 

Lisätietoa 
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta ja rahoituksen ha-
kemisesta: www.rakennerahastot.fi 

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii rakennerahasto-oh-
jelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 
rakennerahasto-ohjelman alueellisena rahoitusviran-
omaisena. Rakennerahastorahoitusta kohdistetaan hank-
keisiin, jotka uudistavat kasvua ja kilpailukykyä, lisäävät 
elinvoimaa alueiden ja toimijoiden verkostoitumisesta ja 
luovat hyvinvointia kumppanuuksilla. Euroopan aluekehi-
tysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä 
lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjel-
mien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti 
maamme heikommin työllistyvillä alueilla. Euroopan alue-
kehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimer-
kiksi innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä. 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakenne-
rahasto-ohjelmassa on kaksi toimintalinjaa ja seitsemän 
erityistavoitetta Euroopan aluekehitysrahastolle. Kaikkien 
hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteis-
ta. Suomen valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hy-
väksyneet ohjelma-asiakirjan.


