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JATKAJAT

Uusia yrittäjiä

Aaltonen Piia 35. Hattula. 
Keisarin tila. 9.4.2019. Viljan-
viljely.
Ihamäki Juho 20. Alajärvi. 
Ihamäen tila. 1.5.2019. Mai-
dontuotanto.
Järri Petri ja Merja. Sasta-
mala. Järrin tila. 1.8.2018. Kas-
vinviljely ja metsätalous.
Korvela Kalle ja Mikko 21 ja 
23. Kokkola. Vanha-Korvelan 
tila. 1.5.2019. Maidon- ja lihan-
tuotanto.
Kutinlahti Mikko 30. Keu-
ruu. Kutinlahden maatila. 
4.4.2019. Kasvinviljely.
Mty Leppänen Soile ja Par-
tala Seija. Lavia. Hakalan tila. 
1.1.2019. Maidontuotanto.
Levelä Jani 24. Töysä. Mäki-
talon tila. 27.3.2019. Emoleh-
mätuotanto.
Mansikkamäki Marita ja 
Jari 30 ja 36. Ikaalinen. Paju-
lan tila. 31.12.2018. Luomuvil-
jely.
Miettinen Eero 27. Lieksa. 
Kotalahden tila. 7.2.2019. Li-
hanautojen 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. Kasvinvil-
jely ja metsätalous.
Piirto Ville 24. Kurikka. Piir-
ron tila. 1.1.2019. Broilerilihan 
tuotanto ja kasvinviljely.
Plusisaari Tomi 26. Kokko-
la. Harjunpään tila. 4.10.2018. 
Kasvinviljely.
Pälvilä Pekka 23. Kempele. 
Pääskylän tila. 31.12.2018. Kas-
vinviljely.
Pöyry Heini ja Jari 26 ja 32. 
Puumala. Rasinrannan tila. 
31.12.2018. Kananmunatuo-
tanto ja lammastalous.
Mty Rytkönen Jussi, Olli ja 
Tuomo 34, 29 ja 36. Pielavesi. 
Tenholan tila. 7.1.2019. Kasvin-
viljely ja metsätalous.
Takkinen Anna-Riikka, 
Virkkunen Eveliina ja Moi-
lanen Katariina 39, 35 ja 31. 
Pieksämäki. Mty Tissarinmä-
ki. 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. Loi-
maa. 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. Eh-
tona on, että sukupolvenvaih-
dos tehdään tai yritystoiminta 
aloitetaan vuonna 2019 ja siitä 
ilmoitetaan Maaseudun Tule-
vaisuuden tai Landsbygdens 
Folkin Uusia yrittäjiä -palstal-
la. 
Ilmoitus on maksuton. Lisäk-
si ehtona on, että jatkaja on 
MTK-yhdistyksen jäsen. 
Valtran edustaja ottaa puheli-
mitse yhteyden ja sopii haala-
rien toimittamisesta. 
Isku lahjoittaa Uusia yrittäjiä 
-palstalla vuonna 2019 suku-
polvenvaihdoksesta ilmoitta-
ville peitto- ja tyynysetit (vain 
jatkajille). Maataloustuotan-
toa jatkava pariskunta saa 
noutaa setit (kaksi settiä/jat-
kajapariskunta) mistä tahansa 
Isku-myymälästä (ei Kuopion 
eikä Vaasan Vepsäläinen Isku 
-myymälöistä). 
Peitto- ja tyynysettejä nou-
taessa jatkajan on esitettävä 
MTK:n yhdistyksen jäsenkort-
ti, MT:n Uusia yrittäjiä -pals-
talla ollut ilmoitus ja henkilöl-
lisyystodistus. 
Hankkija Oy myöntää vuonna 
2019 sukupolvenvaihdoksen 
tekeville yrittäjille (MTK:n 
yhdistyksen tai mhy:n jäseniä) 
ja Uusia yrittäjiä -palstalla il-
moittaville sadan euron alen-
nuksen verkkokauppaostok-
seen. Hankkijan asiakaspalvelu 
ottaa yhteyttä sukupolvenvaih-
doskaupasta ilmoittaneisiin. 
Lähetä jatkajien tai yrittäji-
en nimet, mielellään myös iät, 
osoite, puhelinnumero, tilan 
nimi, sijaintikunta ja päätuo-
tantosuunnat sekä jatkamisen 
tai yrittämisen aloituspäivä-
määrä osoitteeseen: Maaseu-
dun Tulevaisuus, Jatkajat, PL 
440, 00101 Helsinki tai anita.
munter@mt.fi.

Biohiili on se, mitä tästä haem-
me, totesi start-up-yrittäjä 
Markku Suutari MT:n haastat-
telussa syksyllä 2016.

Yrityksen nimi oli Pajupojat 
Oy ja Suutari kuvattiin istutta-
massa pajuntaimia Oulussa en-
tiselle turpeennostoalueelle.

Niin paljon kuin hiilensidon-
nasta puhutaan, biohiilen mark-
kinat eivät ole lähteneet kunnol-
la vauhtiin.

Nyt kolme vuotta myöhem-
min yrityksen toimiala onkin 
siirtynyt pajuntuotannosta 
entistä selvemmin biohiileen. 
Nimikin on vaihtunut sen mu-
kaisesti Carbons Finland Oy:ksi.

”Kun löydämme biohiilen oikeat 
käyttökohteet, lähdetään saman 
tien kansainvälisille markkinoil-
le”, Suutari linjaa.

Tehokkaimmalta käyttökoh-
teelta näyttää nyt ravinteiden 
suodatus. Yksinkertainen bio-
hiilisuodatin hoitaa 15–20 heh-
taarin valumavedet.

Lisäksi suojauksia voidaan 
Carbonsin mukaan tehdä koh-
tuukustannuksin pihattojen ja 
hevostalleilla tarhojen ympä-
rille.

Käyttökohteet eivät rajoitu 
maatalouteen. Hulevesien puh-
distaminen ja hallinta viherra-
kentamisella yleistyy kaupun-
geissa, kun kovat sateet ovat 
aiheuttaneet Pohjoismaissakin 
tulvia.

Tukholmassa on Suutarin 
mukaan käytetty jo kymmen-
kunta vuotta hulevesien suoda-
tukseen järjestelmää, jossa bio-
hiilellä on olennainen osa.

Laajentaminen suoraan myös 
vientiin on luontevaa. Maata-
louden ravinnevalumien vähen-
tämisessä on työtä koko Itäme-
ren alueella. 

Suomi on yrittäjän sanoin 
kärkikahinoissa, kun tuotteis-
tetaan biohiilipohjaisia suodat-
timia.

Carbons ei ole kuitenkaan kii-
rehtinyt tuotannon aloittamista.

”Jos tehtäisiin vain yhtä laa-
tua tuotetta, olisi eri juttu. Mut-
ta kun käyttötarkoituksia on 
ainakin 4–6 erilaista, tarvitaan 
erilaisia tuotteita eri raaka-ai-
neista eri ominaisuuksilla”, Suu-
tari huomauttaa.

Hän vertaa biohiiltä autoon. 
”Joka auto kulkee eteenpäin, on 
se kilpa- tai kuorma-auto. Mut-
ta niillä on ihan eri asiakkaat ja 
käyttökohteet.”

Tämän ymmärtäminen vei 
Carbonsin yrittäjiltäkin aikaa. 
Alussa tuntui selkeältä lähteä 
vain viljelemään pajua biohiilen 
tuotantoon.

Biotaloudessa löytyy Markku 
Suutarin sanoin ”ihan hemme-
tisti hyviä firmoja”, jotka toteut-
tavat kestävän talouden peri-
aatteita ja joilla on potentiaalia 
vientiin. Juuri sellaisista yrityk-
sistä Sitran ja kansainvälisten 
järjestöjen tänään maanantaina 
alkavassa kiertotalousfoorumis-
sa puhutaan innostuneesti.

Suutarilla on taustaa, millä 
puhua. Ennen biohiilibisnestä 
hän johti parikymmentä vuotta 
keskisuurta perheyritystä kasvi-
huonealalla.

Ongelmana on kuitenkin, 
mistä löytää sijoittajia, jotka ym-
märtävät tämän.

”Kyllä sitten löytyy kiinnos-
tusta, kun on 20 prosentin tuot-
to-odotus ja kassa kunnossa”, 
hän heittää.

Rahoitusneuvotteluissa perä-
tään tuotetestien perään, vaikka 
biohiilen tutkimusta on run-
saasti.

Toinen Suutaria hämmentävä 
seikka on suomalaisrahoitta-
jien usko teknologiaan. ”Mutta 

montako potentiaalista asiakas-
ta löytyy satojatuhansia maksa-
valle laitteelle?”

Biohiileen perustuvia suoda-
tinratkaisuja voidaan rakentaa 
jopa 300–400 eurolla ja sen se-
koittaminen lantaan maanpa-
rannuksessa maksaa myös muu-
tamia satasia.

”Kun Suomessa on noin 
6  000 maitotilaa, sille kalliille 
laitteelle on ehkä viisi potenti-
aalista ostajaa. Biohiilestä voi 
tuottaa sopivan ratkaisun lähes 
joka tilalle.”

Biohiilellä monta käyttöä  
ravinteiden suodatuksessa
Rahoittajat  
eivät tahdo  
ymmärtää  
bio talouden  
potentiaalia, sanoo 
Carbons Finlandin 
yrittäjä.

KAIJALEENA RUNSTEN 
KOUVOLA

KARI SALONEN

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.

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

Kiertotalousfoorumi kerää väkeä

Alkuviikolla Helsingin Finlan-
diatalossa järjestetään kolmatta 
kertaa kansainvälinen kiertota-
lousfoorumi, WCEF.

Tämän vuoden tapahtumassa 
ovat järjestävän Sitran mukaan 
esillä edistyneimmät hallinnon, 
teollisuuden, yritysten sekä ko-
titalouksienkin kiertotalousrat-
kaisut. 

”Kiertotalous tarjoaa ratkai-
suja tilanteessa, jossa maailma 
hakee uusia tapoja taata ihmis-
ten hyvinvointi ilmastohaastei-
den varjossa”, toteaa Sitran Hii-
lineutraali kiertotalous -teeman 
johtaja Mari Pantsar.

Kiertotaloudessa uudistetaan 
taloudellista toimintaa niin, että 
se yhtä aikaa tuottaa toimeentu-
loa ja perustuu maapallon kanto-
kykyyn. Kulutuksen kestävyyttä 

painotti myös maaliskuussa 
pidetty YK:n ympäristökokous 
loppulausumassaan.

Osallistujia on yli 2 000 noin 
sadasta maasta. Tapahtuma ke-
rää lisäksi yli 40 ulkomaista toi-
mittajaa.

Kokouksen järjestäjinä ovat 
Sitra ja useat ministeriöt sekä 
Maailmanpankki, Euroopan 
investointipankki ja Euroopan 
komissio.

KAIJALEENA RUNSTEN

MONTA HYÖTYÄ

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.

CARBONS FINLAND

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.

Biohiiltä tutkitaan  
runsaasti

Biohiiltä on tutkittu runsaasti 
Suomessa ja maailmalla.

Se suodattaa maaperästä ra-
vinteita. Toisaalta se tukee maa-
perän mikrobien toimintaa sito-
malla sekä ravinteita että vettä.

Luonnonvarakeskus Luke 
on todennut sen sopivan hyvin 
turkistarhojen lannan kateai-
neeksi, mikä vähensi ammoni-
akkipäästöjä. Lannasta ja bio-
hiilestä syntyi kompostoimalla 
kasvualusta kasvihuonetuotan-
toon.

Tuloksia odotetaan tutki-
muksesta, jossa on verrattu 
erilaisten biohiilen ja muiden 
biomassojen kykyä sitoa hiiltä 
maaperään.

Uusimpana Luke tutkii bio-
hiilen yhdistämistä kaivannais-
jätteisiin viherrakentamisessa.

Sveitsissä on tutkittu, kuinka 
maaperään lisätty biohiili vai-
kuttaa myönteisesti säilörehun 
kautta eläinten ravitsemuk-

seen. Kanadassa taas seurataan, 
miten biohiili sitoo nautojen re-
hun 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 saa-
daan nopealla kierrolla täysin 
homogeeninen raaka-aine, hän 
sanoo.

Pajua voi kasvattaa paitsi 
entisillä turpeennostoalueilla 
myös turvepohjaisilla pelloilla. 
EU:ssa kaavaillaan rajoituksia 
niiden käyttöön ilmakehään va-
pautuvan hiilidioksidin vuoksi.

Suutarin mukaan viljelijöi-
den selvä viesti on, että turve-
maille tarvitaan jonkinlainen 
ympäristötuki kannustamaan 
siirtymistä pajuun.

Carbonilla on itsellään tois-
taiseksi 120 hehtaaria pajumet-
sikköä.

KAIJALEENA RUNSTEN

Tehokkaimmalta 
käyttökohteelta 
näyttää ravintei-
den suodatus. 

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

Atria-konsernin ja osuuskun-
tien A-tuottajat Oy:n toimitus-
johtajan Reijo Flinkin mukaan 
maatiloja menee yhtiön alueella 
joka vuosi nurin jokunen eli nol-
lasta muutamaan. 

Hänen mielestään määrä ei 
ole kuitenkaan kasvanut viime 
vuosina. ”Merkittävää poikkea-
maa aiemmasta ei ole näkyvillä.”

”Tilat ovat kyllä tosi tiukalla, 
koska kilpailu alalla on kovaa ja 
kansainvälistä. Epäonnistumi-
sen sarjaan ei ole millään maati-
lalla varaa.”

”Maatilat vaativat hyvää 
johtamista, oikeaa ostamista ja 
myymistä ja investointien ja lii-
kevaihdon oikeaa suhdetta.”

Nurinmenojen takana voi 
olla Flinkin mukaan myös epä-
onnea, esimerkiksi eläintauti 
voi iskeä juuri silloin kun inves-
tointien takaisinmaksu on suu-
rimmillaan.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi 
viime viikon perjantaina, että 
maatiloja on menossa konkurs-
siin kiihtyvällä tahdilla, ja tiu-
kimmilla ovat maitotilat.

Monella maitotilalla on Flin-
kin mukaan varmasti vaikeaa, 

sillä niistä jotkut saattoivat las-
kea tilan tuoton pitkään varsin 
korkeana pysyneen maidon 
hinnan mukaan. ”On totta, että 
Krimin selkkauksen maksu-
miehinä toimivat Suomessa 
maatilat.”

A-tuottajat toimivat koko 
maassa. Keskeiset hankin-
ta-alueet ovat Pohjanmaalla, 
Savossa ja Karjalassa.

LS O:n toimitusjohtajan 
Veikko Kempin mukaan 
osuuskunnasta ei ole viime vuo-
sina erottu sen vuoksi, että tila 
olisi tehnyt konkurssin. Pääsyy 
eroamiseen on, että toiminta 
loppuu eikä jatkajaa ole.

OP Etelä-Pohjanmaan toimi-
tusjohtajan Olli Tarkkasen 
mukaan pankilla ei ole havain-
toja konkursseista tai velkasa-
neerauksistakaan asiakasmaati-
loilla.

”Totta kai kautta aikain ta-
lous on ollut maatiloilla tiu-

koilla heikkojen satovuosien 
jälkeen. Odotimme tilanteen 
kriisiytyvän enemmänkin, kun 
oli kaksi vaikeaa satovuotta”, 
Tarkkanen kertoo.

Hänen mukaansa käytän-
nössä pankissa on sovittu tar-
vittaessa lainanlyhennysten 
siirroista. 

”Olemme opastaneet asi-
akkaille, että tulisivat mah-
dollisimman ajoissa keskus-

telemaan, jos näyttää olevan 
tarvetta lyhennysten siirtoihin.”

OP Etelä-Pohjanmaalla maa-
tilojen lainakannoista suurin 
ryhmä ovat maitotilat. Maati-
la-asiakkaat jakautuvat suhteel-
lisen tasaisesti myös sikatilojen 
ja broilerituotannon kesken.

Suuret velat keskittyvät yhä 
harvemmille tiloille, jotka ovat 
investoineet paljon. Toisaalta 
ne, joilla on paljon velkaa, ei-
vät välttämättä ole niitä, joilla 
olisi vaikeuksia. Tilat ovat am-
mattimaisesti hoidettuja, ja 
investointien kannattavuus on 
ennalta laskettu kasvavaa tuo-
tantoa varten.

JOUKO KYYTSÖNEN 
KIMMO LUNDÉN

”Jokunen maatila menee nurin joka vuosi”
 ”On totta, että 
Krimin selkkauk-
sen maksumiehi-
nä toimivat Suo-
messa maatilat.”
REIJO FLINK


