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Maaseudun Tulevaisuus

UUTISET
JATKAJAT
Uusia yrittäjiä
Aaltonen Piia 35. Hattula.
Keisarin tila. 9.4.2019. Viljanviljely.
Ihamäki Juho 20. Alajärvi.
Ihamäen tila. 1.5.2019. Maidontuotanto.
Järri Petri ja Merja. Sastamala. Järrin tila. 1.8.2018. Kasvinviljely ja metsätalous.
Korvela Kalle ja Mikko 21 ja
23. Kokkola. Vanha-Korvelan
tila. 1.5.2019. Maidon- ja lihantuotanto.
Kutinlahti Mikko 30. Keuruu. Kutinlahden maatila.
4.4.2019. Kasvinviljely.
Mty Leppänen Soile ja Partala Seija. Lavia. Hakalan tila.
1.1.2019. Maidontuotanto.
Levelä Jani 24. Töysä. Mäkitalon tila. 27.3.2019. Emolehmätuotanto.
Mansikkamäki Marita ja
Jari 30 ja 36. Ikaalinen. Pajulan tila. 31.12.2018. Luomuviljely.
Miettinen Eero 27. Lieksa.
Kotalahden tila. 7.2.2019. Lihanautojen kasvatus.
Moijanen Johanna ja Mikko
35 ja 44. Nurmijärvi. Riuskan
tila. 3.4.2019. Kasvinviljely.
Niemi Lauri ja Jaakko 25 ja
22. Haapajärvi. Nurmelan tila.
1.5.2019. Maidontuotanto.
Paronen Lasse 24. Virolahti.
Ojalan tila. 2.1.2019. Kasvinviljely ja metsätalous.
Piirto Ville 24. Kurikka. Piirron tila. 1.1.2019. Broilerilihan
tuotanto ja kasvinviljely.
Plusisaari Tomi 26. Kokkola. Harjunpään tila. 4.10.2018.
Kasvinviljely.
Pälvilä Pekka 23. Kempele.
Pääskylän tila. 31.12.2018. Kasvinviljely.
Pöyry Heini ja Jari 26 ja 32.
Puumala. Rasinrannan tila.
31.12.2018. Kananmunatuotanto ja lammastalous.
Mty Rytkönen Jussi, Olli ja
Tuomo 34, 29 ja 36. Pielavesi.
Tenholan tila. 7.1.2019. Kasvinviljely ja metsätalous.
Takkinen Anna-Riikka,
Virkkunen Eveliina ja Moilanen Katariina 39, 35 ja 31.
Pieksämäki. Mty Tissarinmäki. 11.1.2019. Kasvinviljely.
Toivanen Lari ja Riina 35 ja
36. Siilinjärvi. Saarenmaan
tila. 1.1.2019. Kasvinviljely.
Tuttavainen Jarmo 34.
Halikko. Koisniityn tila.
23.4.2019. Kasvinviljely.
Vähä-Hakula Minna 31. Loimaa. Koivulan tila. 10.12.2018.
Siipikarjanlihan tuotanto.
MTK:n jäsenedut jatkajille
Valtran, Iskun ja Hankkijan
edut sukupolvenvaihdoksen
tehneille maatalousyrittäjille
jatkuvat vuonna 2019.
Valtra antaa kesähaalarit. Ehtona on, että sukupolvenvaihdos tehdään tai yritystoiminta
aloitetaan vuonna 2019 ja siitä
ilmoitetaan Maaseudun Tulevaisuuden tai Landsbygdens
Folkin Uusia yrittäjiä -palstalla.
Ilmoitus on maksuton. Lisäksi ehtona on, että jatkaja on
MTK-yhdistyksen jäsen.
Valtran edustaja ottaa puhelimitse yhteyden ja sopii haalarien toimittamisesta.
Isku lahjoittaa Uusia yrittäjiä
-palstalla vuonna 2019 sukupolvenvaihdoksesta ilmoittaville peitto- ja tyynysetit (vain
jatkajille). Maataloustuotantoa jatkava pariskunta saa
noutaa setit (kaksi settiä/jatkajapariskunta) mistä tahansa
Isku-myymälästä (ei Kuopion
eikä Vaasan Vepsäläinen Isku
-myymälöistä).
Peitto- ja tyynysettejä noutaessa jatkajan on esitettävä
MTK:n yhdistyksen jäsenkortti, MT:n Uusia yrittäjiä -palstalla ollut ilmoitus ja henkilöllisyystodistus.
Hankkija Oy myöntää vuonna
2019 sukupolvenvaihdoksen
tekeville yrittäjille (MTK:n
yhdistyksen tai mhy:n jäseniä)
ja Uusia yrittäjiä -palstalla ilmoittaville sadan euron alennuksen verkkokauppaostokseen. Hankkijan asiakaspalvelu
ottaa yhteyttä sukupolvenvaihdoskaupasta ilmoittaneisiin.
Lähetä jatkajien tai yrittäjien nimet, mielellään myös iät,
osoite, puhelinnumero, tilan
nimi, sijaintikunta ja päätuotantosuunnat sekä jatkamisen
tai yrittämisen aloituspäivämäärä osoitteeseen: Maaseudun Tulevaisuus, Jatkajat, PL
440, 00101 Helsinki tai anita.
munter@mt.fi.

Biohiilellä monta käyttöä
ravinteiden suodatuksessa
KARI SALONEN

Rahoittajat
eivät tahdo
ymmärtää
biotalouden
potentiaalia, sanoo
Carbons Finlandin
yrittäjä.

Biohiiltä tutkitaan
runsaasti
KAIJALEENA RUNSTEN
Biohiiltä on tutkittu runsaasti

Suomessa ja maailmalla.
Se suodattaa maaperästä ravinteita. Toisaalta se tukee maaperän mikrobien toimintaa sitomalla sekä ravinteita että vettä.
Luonnonvarakeskus Luke
on todennut sen sopivan hyvin
turkistarhojen lannan kateaineeksi, mikä vähensi ammoniakkipäästöjä. Lannasta ja biohiilestä syntyi kompostoimalla
kasvualusta kasvihuonetuotantoon.
Tuloksia odotetaan tutkimuksesta, jossa on verrattu
erilaisten biohiilen ja muiden
biomassojen kykyä sitoa hiiltä
maaperään.
Uusimpana Luke tutkii biohiilen yhdistämistä kaivannaisjätteisiin viherrakentamisessa.
Sveitsissä on tutkittu, kuinka
maaperään lisätty biohiili vaikuttaa myönteisesti säilörehun
kautta eläinten ravitsemuk-

KAIJALEENA RUNSTEN
KOUVOLA

Biohiili on se, mitä tästä haem-

me, totesi start-up-yrittäjä
Markku Suutari MT:n haastattelussa syksyllä 2016.
Yrityksen nimi oli Pajupojat
Oy ja Suutari kuvattiin istuttamassa pajuntaimia Oulussa entiselle turpeennostoalueelle.
Niin paljon kuin hiilensidonnasta puhutaan, biohiilen markkinat eivät ole lähteneet kunnolla vauhtiin.
Nyt kolme vuotta myöhemmin yrityksen toimiala onkin
siirtynyt pajuntuotannosta
entistä selvemmin biohiileen.
Nimikin on vaihtunut sen mukaisesti Carbons Finland Oy:ksi.

seen. Kanadassa taas seurataan,
miten biohiili sitoo nautojen rehun osana metaania.
Carbons Finlandin Markku
Suutari korostaa, että biohiili
muokkautuu täysin luontoon,
kuten vanhastaan tiedetään
metsäpaloista ja kaskeamisesta.
Biohiiltä on helpoin tuottaa

pyrolyysilla pajusta, jolloin saadaan nopealla kierrolla täysin
homogeeninen raaka-aine, hän
sanoo.
Pajua voi kasvattaa paitsi
entisillä turpeennostoalueilla
myös turvepohjaisilla pelloilla.
EU:ssa kaavaillaan rajoituksia
niiden käyttöön ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin vuoksi.
Suutarin mukaan viljelijöiden selvä viesti on, että turvemaille tarvitaan jonkinlainen
ympäristötuki kannustamaan
siirtymistä pajuun.
Carbonilla on itsellään toistaiseksi 120 hehtaaria pajumetsikköä.

”Kun löydämme biohiilen oikeat

käyttökohteet, lähdetään saman
tien kansainvälisille markkinoille”, Suutari linjaa.
Tehokkaimmalta käyttökohteelta näyttää nyt ravinteiden
suodatus. Yksinkertainen biohiilisuodatin hoitaa 15–20 hehtaarin valumavedet.
Lisäksi suojauksia voidaan
Carbonsin mukaan tehdä kohtuukustannuksin pihattojen ja
hevostalleilla tarhojen ympärille.
Käyttökohteet eivät rajoitu
maatalouteen. Hulevesien puhdistaminen ja hallinta viherrakentamisella yleistyy kaupungeissa, kun kovat sateet ovat
aiheuttaneet Pohjoismaissakin
tulvia.

Biohiilellä on monta käyttöä. Eniten siihen on kiinnostusta
ravinteiden suodatuksessa.

Tehokkaimmalta
käyttökohteelta
näyttää ravinteiden suodatus.
Tukholmassa on Suutarin
mukaan käytetty jo kymmenkunta vuotta hulevesien suodatukseen järjestelmää, jossa biohiilellä on olennainen osa.
Laajentaminen suoraan myös

vientiin on luontevaa. Maatalouden ravinnevalumien vähentämisessä on työtä koko Itämeren alueella.
Suomi on yrittäjän sanoin
kärkikahinoissa, kun tuotteistetaan biohiilipohjaisia suodattimia.
Carbons ei ole kuitenkaan kiirehtinyt tuotannon aloittamista.
”Jos tehtäisiin vain yhtä laatua tuotetta, olisi eri juttu. Mutta kun käyttötarkoituksia on
ainakin 4–6 erilaista, tarvitaan
erilaisia tuotteita eri raaka-aineista eri ominaisuuksilla”, Suutari huomauttaa.
Hän vertaa biohiiltä autoon.
”Joka auto kulkee eteenpäin, on
se kilpa- tai kuorma-auto. Mutta niillä on ihan eri asiakkaat ja
käyttökohteet.”
Tämän ymmärtäminen vei
Carbonsin yrittäjiltäkin aikaa.
Alussa tuntui selkeältä lähteä
vain viljelemään pajua biohiilen
tuotantoon.

Pitkä tuotekehitys on tarvittu, jotta biohiilestä on löydetty oikeanlaiset tuotteet eri käyttötarkoituksiin, kertoo Carbons Finlandin
toimitusjohtaja Markku Suutari sylissään biohiilisuodatinsäkki. Säkki voidaan asettaa puron tai ojan pohjalle ja sen keräämät
ravinteet saadaan uusiokäyttöön.
Biotaloudessa löytyy Markku

Suutarin sanoin ”ihan hemmetisti hyviä firmoja”, jotka toteuttavat kestävän talouden periaatteita ja joilla on potentiaalia
vientiin. Juuri sellaisista yrityksistä Sitran ja kansainvälisten
järjestöjen tänään maanantaina
alkavassa kiertotalousfoorumissa puhutaan innostuneesti.
Suutarilla on taustaa, millä
puhua. Ennen biohiilibisnestä
hän johti parikymmentä vuotta
keskisuurta perheyritystä kasvihuonealalla.

Ongelmana on kuitenkin,
mistä löytää sijoittajia, jotka ymmärtävät tämän.
”Kyllä sitten löytyy kiinnostusta, kun on 20 prosentin tuotto-odotus ja kassa kunnossa”,
hän heittää.
Rahoitusneuvotteluissa perätään tuotetestien perään, vaikka
biohiilen tutkimusta on runsaasti.
Toinen Suutaria hämmentävä

seikka on suomalaisrahoittajien usko teknologiaan. ”Mutta

montako potentiaalista asiakasta löytyy satojatuhansia maksavalle laitteelle?”
Biohiileen perustuvia suodatinratkaisuja voidaan rakentaa
jopa 300–400 eurolla ja sen sekoittaminen lantaan maanparannuksessa maksaa myös muutamia satasia.
”Kun Suomessa on noin
6 000 maitotilaa, sille kalliille
laitteelle on ehkä viisi potentiaalista ostajaa. Biohiilestä voi
tuottaa sopivan ratkaisun lähes
joka tilalle.”

MONTA HYÖTYÄ

CARBONS FINLAND

Biohiilipohjaisilla
suodattimilla voidaan
ehkäistä ravinteita
huuhtoutumasta vesistöihin.
Biohiili käy kompostointiin ja
maanparannukseen, etenkin
luomuviljelyyn.
Se suodattaa kaupunkien ja
asuinalueiden hulevesistä
ravinteita kasvualustoissa.
Viherrakentamisessa se sopii
lisäraaka-aineeksi kasvu
alustoihin ja golfkenttien
viheriöiden pohjiin.
Maanparannuksessa biohiili
sitoo ravinteita ja tarjoaa
mikrobeille kasvualustan.
Se toimii alustana mikrobeille,
jotka muokkaavat ravinteet
kasvien juurille sopivaan
muotoon.

Kouvolalainen Carbons
Finland Oy eli Carbon
perustettiin Pajupojat Oy:n
nimellä vuonna 2014.
Yritys valittiin toukokuussa
Sitran listalle, jossa on reilu
sata kiertotalouteen vahvasti
nojaavaa suomalaisyritystä.
Toimitusjohtaja on
Markku Suutari ja
hallituksen puheenjohtaja
Reijo Louko. Heidän lisäkseen
yrityksessä on neljä osakasta.
Liikevaihto-odotus tälle
vuodelle on vajaa miljoona
euroa.

Kiertotalousfoorumi kerää väkeä
KAIJALEENA RUNSTEN
Alkuviikolla Helsingin Finlan-

diatalossa järjestetään kolmatta
kertaa kansainvälinen kiertotalousfoorumi, WCEF.
Tämän vuoden tapahtumassa
ovat järjestävän Sitran mukaan
esillä edistyneimmät hallinnon,
teollisuuden, yritysten sekä kotitalouksienkin kiertotalousratkaisut.

”Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja tilanteessa, jossa maailma
hakee uusia tapoja taata ihmisten hyvinvointi ilmastohaasteiden varjossa”, toteaa Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teeman
johtaja Mari Pantsar.
Kiertotaloudessa uudistetaan
taloudellista toimintaa niin, että
se yhtä aikaa tuottaa toimeentuloa ja perustuu maapallon kantokykyyn. Kulutuksen kestävyyttä

painotti myös maaliskuussa
pidetty YK:n ympäristökokous
loppulausumassaan.
Osallistujia on yli 2 000 noin
sadasta maasta. Tapahtuma kerää lisäksi yli 40 ulkomaista toimittajaa.
Kokouksen järjestäjinä ovat
Sitra ja useat ministeriöt sekä
Maailmanpankki, Euroopan
investointipankki ja Euroopan
komissio.

Maatilat pärjäävät kuten
aiemminkin eli suurta
konkurssiaaltoa ei ole
näkyvissä, osuuskunnissa ja
pankeissa arvioidaan.

telemaan, jos näyttää olevan
tarvetta lyhennysten siirtoihin.”
OP Etelä-Pohjanmaalla maatilojen lainakannoista suurin
ryhmä ovat maitotilat. Maatila-asiakkaat jakautuvat suhteellisen tasaisesti myös sikatilojen
ja broilerituotannon kesken.
Suuret velat keskittyvät yhä
harvemmille tiloille, jotka ovat
investoineet paljon. Toisaalta
ne, joilla on paljon velkaa, eivät välttämättä ole niitä, joilla
olisi vaikeuksia. Tilat ovat ammattimaisesti hoidettuja, ja
investointien kannattavuus on
ennalta laskettu kasvavaa tuotantoa varten.

”Jokunen maatila menee nurin joka vuosi”
JOUKO KYYTSÖNEN
KIMMO LUNDÉN
Atria-konsernin ja osuuskun-

tien A-tuottajat Oy:n toimitusjohtajan Reijo Flinkin mukaan
maatiloja menee yhtiön alueella
joka vuosi nurin jokunen eli nollasta muutamaan.
Hänen mielestään määrä ei
ole kuitenkaan kasvanut viime
vuosina. ”Merkittävää poikkeamaa aiemmasta ei ole näkyvillä.”
”Tilat ovat kyllä tosi tiukalla,
koska kilpailu alalla on kovaa ja
kansainvälistä. Epäonnistumisen sarjaan ei ole millään maatilalla varaa.”

”Maatilat vaativat hyvää
johtamista, oikeaa ostamista ja
myymistä ja investointien ja liikevaihdon oikeaa suhdetta.”
Nurinmenojen takana voi
olla Flinkin mukaan myös epäonnea, esimerkiksi eläintauti
voi iskeä juuri silloin kun investointien takaisinmaksu on suurimmillaan.
Maaseudun Tulevaisuus kertoi

viime viikon perjantaina, että
maatiloja on menossa konkurssiin kiihtyvällä tahdilla, ja tiukimmilla ovat maitotilat.
Monella maitotilalla on Flinkin mukaan varmasti vaikeaa,

sillä niistä jotkut saattoivat laskea tilan tuoton pitkään varsin
korkeana pysyneen maidon
hinnan mukaan. ”On totta, että
Krimin selkkauksen maksumiehinä toimivat Suomessa
maatilat.”
A-tuottajat toimivat koko
maassa. Keskeiset hankinta-alueet ovat Pohjanmaalla,
Savossa ja Karjalassa.
LSO:n toimitusjohtajan
Veikko Kempin mukaan
osuuskunnasta ei ole viime vuosina erottu sen vuoksi, että tila
olisi tehnyt konkurssin. Pääsyy
eroamiseen on, että toiminta
loppuu eikä jatkajaa ole.

”On totta, että
Krimin selkkauksen maksumiehinä toimivat Suomessa maatilat.”
REIJO FLINK
OP Etelä-Pohjanmaan toimi-

tusjohtajan Olli Tarkkasen
mukaan pankilla ei ole havaintoja konkursseista tai velkasaneerauksistakaan asiakasmaatiloilla.
”Totta kai kautta aikain talous on ollut maatiloilla tiu-

koilla heikkojen satovuosien
jälkeen. Odotimme tilanteen
kriisiytyvän enemmänkin, kun
oli kaksi vaikeaa satovuotta”,
Tarkkanen kertoo.
Hänen mukaansa käytännössä pankissa on sovittu tarvittaessa lainanlyhennysten
siirroista.
”Olemme opastaneet asiakkaille, että tulisivat mahdollisimman ajoissa keskus-

