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Kautta aikain meillä on ajateltu, että rikastuminen 
tapahtuu jotenkin muuten. Työnteko sinänsä on 
vain hengissä pysymistä. Professori Terhi-Anna Wilska

h 

Tutkimuslaitos VTT:n mitta-
usten mukaan E10-bensiiniä 
ei kulu normaalissa ajossa sen 
enempää kuin 98-oktaanista. 
Vertailukelpoiset tulokset 
saatiin, kun kumpaakin polt-
toainetta testattiin kuudella eri 
autolla.

Aiemmin on arvioitu, että 
E10:n kulutus olisi pari pro-
senttia suurempi. Siksi moni 

autoilija on varmuuden vuoksi 
tankannut 98-oktaanista myös 
sellaisiin autoihin, joihin kävisi 
myös halvempi E10-bensa.

VTT julkistaa koko tutki-
musraportin tarkkoine lukui-
neen lähiaikoina.

Testeissä käytetyt polttoai-
neet ostettiin huoltoasemilta, ja 
kullakin autolla ajettiin kaksi 
koetta kummallakin laadulla.

TUTKIMUS

VTT: E10-bensaa ei kulu 
ajossa 98:aa enempää Keiteleläisen kattoristikkoval-

mistajan Sepan valmistuskapa-
siteetti tuplaantuu lähivuosina.

– Nyt pystytään noin 230 000 
kattoristikkoon. Tarkoitus on 
nostaa tuotanto 400 000 ristik-
koon, toimitusjohtaja Kimmo 
Norojärvi sanoo.

Investointiohjelman arvo on 
noin kuusi miljoonaa euroa. 
Tuotannon kasvattamisen 
mahdollistaa uusi sahausyksik-

kö, mutta muitakin investoin-
teja on tulossa.

Yhtiö rakentaa varastotilaa 
ja osa tavarankäsittelystä auto-
matisoituu. Investoinnit eivät 
vaikuta työntekijämäärään.

– Tämä johtuu automatisoin-
nista, mutta toisaalta suunnit-
teluun tarvitaan lisää väkeä, 
Norojärvi kuvaa.

Norojärven mukaan yritys 
panostaa jatkossa erityisesti 

vientiin. Tällä hetkellä ulko-
maille menee viisi prosenttia 
tuotteista.

– Eurooppa ja Skandinavia 
ovat tähtäimessä. Pyrimme 
alentamaan rahtikustannuksia. 
Nyt tavaran mukana menee 
liikaa ilmaa.

Sepan liikevaihto kasvoi 
viime vuonna vajaat 40 pro-
senttia 16 miljoonaan euroon. 
Työntekijöitä on 120.

KEITELE

Sepa tuplaa kapasiteettinsa

ARKISTOKUVA : ANTTI RAATIKAINEN

KUOPIO

Janne Laitinen

K
uopiolainen dosentti ja 
neurokemisti James Cal-
laway sai tänä keväänä 
kauan odottamansa pää-
töksen, kun hänen jalosta-

malleen Finola-öljyhampulle pa-
lautettiin EU:n maataloustuet.

– Tämä on uusi alku, mut-
ta olemme taas nollapisteessä, 
Callaway sanoo kotonaan Pui-
jonlaaksossa.

Päätös tarkoittaa, että Fino-
lasta maksetaan viljelijälle muun 
muassa peltoalaan perustuvaa ti-
latukea. Toistaiseksi tukipäätös 
koskee vain Suomea.

– Emme ole vielä tyytyväisiä, 
mutta tilanne voisi olla huonom-
pikin.

Finola menetti EU-tuet vuon-
na 2007, koska hampusta ote-

tuista näytteistä löydettiin liikaa 
huumaavaa ainesosaa eli tetra-
hydrokannabinolia (THC).

– Meitä on kohdeltu kaltoin. 
Näytteenotto oli tehty vastoin 
EU-säännöksiä, mutta viran-
omaiset eivät piitanneet, vaik-
ka varoitimme heitä etukäteen 
näytteidenoton oikean ajankoh-
dan tärkeydestä.

Maa- ja metsätalousministeriö 
rahoitti myöhemmin uuden kak-
sivuotisen tutkimuksen, jossa pi-
toisuuksien todettiin jäävän alle 
raja-arvojen. Vahinko ehti kui-
tenkin jo tapahtua.

Callawaylle ja vaimolleen 
Anita Hemmilälle jäivät käsiin 
liki 30 tonnin varastot hampun-
siementä, jolle ostajat olivat har-
vassa ilman tukia. Heidän bis-
neksensä perustui siementen 
vientiin EU-alueen viljelijöille.

Pariskunnan kahdestaan pyö-

rittämän Finola Ky:n liikevaih-
to romahti kahdessa vuodes-
sa 100 000 eurosta kymmenes-
osaan.

– Minulta vietiin mahdollisuus 
työllistää itseni, ja Finolan mai-
ne koki kolauksen, Callaway sa-
noo.

Kysyntä elpymässä
Callawayn mukaan Finolaa vil-
jellään tänä vuonna Suomessa 
noin 75 hehtaarilla. Uutta kylvö-
siementuotantoa Callawaylla ja 
Hemmilällä on itsellään viljelyk-
sessä 16 hehtaaria sopimuspel-
loilla. Omia peltoja heillä ei ole.

Finola on ainoa hamppulaji-
ke, joka tuottaa Suomen olois-
sa siemensatoa.

Tukipäätöksen myötä kysyn-
nässä on jo elpymisen merkke-
jä kotimaassa. Vähäiset varastot 
on myyty loppuun.

– Kiinnostuneita suomalaisia 
viljelijöitä on ollut tänä vuonna 
enemmän kuin koskaan, Hem-
milä sanoo.

Terveystuotteita
Finolasta saadaan omega-rasva-
happoja sisältävää hampunsie-
menöljyä, jota käytetään lisuk-
keena salaateissa ja lämpimis-
sä ruuissa.

Öljyn valmistaa somerolainen 
Elixi Oil Oy lisenssioikeudella. 
Neljänneslitran pullo maksaa 
nettikaupoissa 13–17 euroa.

Öljyhampun markkinapoten-
tiaali on paitsi terveysvaikuttei-
sissa elintarvikkeissa myös eläin-
rehussa, Callaway sanoo.

– Hampunsiemen on ravin-
teikkaampi kuin mikään muu 
näin pohjoisessa viljeltävä kas-
vi. Finolan suurimmat markki-
nat voisivat olla rehussa soijan 
korvaajana.

Finolan viljelystä ovat olleet 
kiinnostuneita myös naapuri-
maat Ruotsi ja Viro.

– Toivon, että tuet palaute-
taan kaikille EU-maille. Mak-
samme vuosittaista kasvinja-
lostusoikeusmaksua kuitenkin 
koko EU:lle.

Tuotanto voi jatkua
1KASVINVILJELY

2Finola on ainoa Suomes-
sa jalostettu ja ilmasto-olois-
samme siemensatoa tuottava 
hamppulajike.
2Se tuottaa siemensatoa 
Suomessa noin 800 kiloa 
hehtaarilta. Määrä on verrat-
tavissa pellavan satotavoit-
teeseen.
2Lajike oli tukikelpoisten lis-
talla EU:ssa 2004–2006.

2Keskusrikospoliisi tut-
ki Finolan THC-pitoisuuden 
säännöllisesti ja totesi sen 
olevan alle raja-arvon.
2Raja-arvo ylittyi 2005 jois-
sakin te-keskuksen ottamista 
ja ulkomailla otetuissa näyt-
teissä, ja tuet poistettiin.
2Myöhemmin todettiin, että 
myöhäinen näytteenottoaika 
vääristi tuloksia.

2Helmikuussa 2011 EU-ko-
missio päätti palauttaa maa-
taloustuet. Päätös koski vain 
viljelyä Suomessa.
2Myös Ruotsi ja Viro ilmai-
sivat komissiolle kiinnostuk-
sensa saada Finola tukikel-
poiseksi. Molemmissa mais-
sa on jo tällä hetkellä joitakin 
Finolan viljelijöitä tai viljelystä 
kiinnostuneita.

Finola : Kotimainen öljyhamppulajike

Kotimaiselle öljyhampulle 
saa tänä vuonna taas EU:n 
maataloustukia.

”Hamppu voisi 
korvata soijan
eläinrehussa.”

HAMPPUPELTO  Tällaisia hamppupeltoja viljellään Suomessa tänä vuonna 75 hehtaarilla. Kotimainen Finola-öljyhamppu kylvetään toukokuun alussa ja 
korjataan syyskuussa.

JAMES CALLAWAY

  Elintarvikkeita ja siemeniä. Finolasta tehdään Suomessa 
hampunsiemenöljyä.

MARKO HAPPO

VARKAUS

Martti Ripaoja, Vuokko Viljakka

European Batteries Oy:n maa-
nantainen lomautusuhka oli 
taas takaisku Varkauden toiveil-
le. Akkutehtaan käynnistys- ja 
menekkivaikeudet eivät kuiten-
kaan tarkoita, että uuden teolli-
suuden lupaava tulevaisuus oli-
si jo takana.

– Ehkä enemmän toisinpäin. 
Tässä on ehkä kyse enemmän-
kin lupaavan markkinan alkuun 
liittyvistä epävarmuuksista, sa-
noo ylijohtaja Petri Peltonen, 
työ- ja elinkeinoministeriön in-
novaatio-osaston päällikkö.

Peltosen mukaan autoilun 
sähköistyminen on niin vahva 
trendi, että pitemmät näkymät 
ovat myönteiset. Suomalaiset to-
ki saavat vastaansa suuria, kan-
sainvälisiä yrityksiä.

– Vaikka tunnen Varkauden 
akkuteollisuutta vain etempää, 

uskon että osaavalle, vaikkakin 
pienelle, toimijalle on mahdolli-
suuksia. Käyttökohteita on niin 
monia.

VTT:n tutkimusprofessorin 

Nils-Olof Nylundin mielestä EB 
on tehnyt oikean teknologiava-
linnan. Litium-rautafosfaattiak-
ku on turvallinen ratkaisu, jo-
hon moni iso autonvalmistaja 

on päätynyt. Pitkälle automati-
soidussa tuotannossa työvoiman 
hintakaan ei ratkaise.

– Vaikka tekniikka ja kustan-
nustasokin ovat hallinnassa, 
mutta kun edustat Keski-Eu-
roopassa akkutehdasta keskel-
lä metsää, joillakin Hitachin tai 
Toshiban herroilla on tietty etu-
lyöntiasema.

– Toivon hartaasti, että tämä 
on ohimenevä tilanne, koska ky-
syntä tulee kasvamaan vauhdil-
la, Nylund sanoo.

– Tietty analogia löytyy 20 vuo-
den takaa, kun Kemira Metalkat 
teki Laukaalle katalysaattoriteh-
taan. Tekniikka oli edistyksellistä 
ja laite suoritusarvoiltaan päte-
vä, mutta kesti kymmenen vuot-
ta ennen kuin niitä päästiin toi-
mittamaan autoteollisuudelle.

Ei yllätystä
– Yt-neuvottelut tulivat tuskin 
työntekijöille yllätyksenä. Täs-

sä on menty jo jonkin aikaa va-
jaalla kuormalla, joten tilantee-
seen on osattu varautua. Kaik-
kia silti varmasti harmittaa ko-
vasti, kertoo European Batteries 
Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kos-
kinen.

Koskinen korostaa, että vaik-
ka neuvottelut koskevat kaik-
kia työntekijöitä, koko henki-
löstöä ei ole suinkaan tarkoitus 
lomauttaa.

Yt-lain mukaan neuvotteluai-
ka on vähintään kaksi viikkoa ja 
ensimmäiset lomautukset voivat 
alkaa siitä aikaisintaan kahden 
viikon kuluttua.

– Kaikki on vielä täysin auki 
ja neuvottelut vasta alkamassa. 
Uskoisin, että lomautukset ovat 
edessä vasta elokuussa, jos nii-
hin päädytään.

Varkauden tehtaan pääluot-
tamusmies Panu Vartiainen ei 
halunnut tiistaina kommentoi-
da tilannetta.

Varkauden akkutehtaan lomautukset eivät tarkoita, ettei alaan kannata satsata.

Alkuyskähtelyä uusilla markkinoilla

  Akkutehtaan avajaisissakin puhunut tutkimusprofessori Nils-
Olof Nylund uskoo, että alalla on edessään kova kasvu.

ARKISTOKUVA: MERJA MÄNNIKKÖ HELSINKI

Johan Jaakkola / STT

Lapissa asuvat antavat ylimää-
räistä rahaa kaikista mieluiten 
läheisille, Oulussa pidetään osa-
kesäästämistä eniten arvossaan 
ja idässä uskotaan vakaimmin, 
että myös palkalla voi rikastua. 
Suomalaisten suhtautumisessa 
rahaan on selviä alueellisia ero-
ja, selviää Nettipankki Nordne-
tin teettämästä tutkimuksesta.

Oulussa ajatellaan, että kun ti-
lillä on 500 000 euroa, voi tuntea 
itsensä rikkaaksi. Muualla Suo-
messa riittää noin 100 000. Tutki-
jan mukaan Oulun ”ahneuteen” 
voidaan nähdä monia syitä.

– Selitys voi olla, että seudul-
la on rikastuttu ja käsitys rahasta 
on muuttunut. Monessa suhtees-
sa Oulun seudulla ollaan myös 
konservatiivisempia ja siellä on 
isompia perheitä kuin muualla, 
miettii suomalaisten kulutus-
tapoja tutkinut professori Ter-

hi-Anna Wilska Jyväskylän yli-
opistosta.

Mitä suurin osa ihmisistä sit-
ten tekisi, jos taivaalta sataisi ti-
lille 100 000 euroa? Säästäisivät 
tai jatkaisivat elämää kuten en-
nenkin, väittää Nordnetin tut-
kimus, johon vastasi hieman yli 
tuhat suomalaista. Myös muis-
sa tutkimuksissa on havaittu, et-
tä säästäväisyys on edelleen tär-
keä perusarvo.

Ylimääräistä rahaa toki myös 
kulutettaisiin – mutta selkeästi 
eri tarkoituksiin eri puolilla maa-
ta. Etelässä ja lännessä panostet-
taisiin taloon tai luksusmatkaan. 
Lapissa nousevat tutkimuksessa 
esille hyväntekeväisyys ja rahan 
antaminen läheisille.

Yksinkertaisimpana tapana 
rikastua nähdään joka puolel-
la perintö. Keskimäärin 40 pro-
senttia suomalaisista pitää pe-
rintöä helppona tapana tienata, 
kun työn tuomiin rikkauksiin 
uskoo vain kymmenes.

Idässä uskotaan, että 
palkalla voi rikastua

Clas Ohlson avaa 
toisen liikkeen 
Kuopioon
Clas Ohlson on sopinut 
uuden 1 500 neliön 
myymälän avaamisesta 
Kuopioon, Matkuksen 
kauppakeskukseen. Uusi 
myymälä avataan Ika-
noon lokakuussa 2012.

Clas Ohlsonilla on ava-
jaisten jälkeen yhteensä 
20 myymälää eri puolilla 
Suomea.

– Laajennamme 
myymäläverkostoamme, 
koska näemme edelleen 
positiivista kasvupotenti-
aalia Suomessa. Matkus 
tulee olemaan vetovoi-
mainen kauppapaikka. 
Matkukseen on erittäin 
hyvät liikenneyhteydet ja 
pysäköintimahdollisuu-
det, mikä on asiakkai-
demme kannalta tärkeää, 
kertoo markkinointipääl-
likkö Petter Eklund.

KAUPPAKETJU

Lyhyet 
uutiset

Alkoholin 
matkustajatuonti 
kovassa kasvussa
Alkoholin matkusta-
jatuonti kasvoi alku-
vuonna. Esimerkiksi 
siideriä tuotiin tammi–
huhtikuussa maahan 
60 prosenttia enemmän 
kuin vuotta aiemmin. 
Tiedot ilmenevät ky-
selystä, jonka teettivät 
ravintola-alan, teollisuu-
den ja kaupan järjestöt.

Sataprosenttiseksi al-
koholiksi muutettuna al-
koholin matkustajatuonti 
kasvoi lähes kymmenen 
prosenttia. Olutta tuotiin 
yli viidennes enemmän 
kuin vuosi sitten.

Alan etujärjestöjen 
mielestä alkoholin tuon-
tia kasvattaa Suomen ja 
Viron välinen veroero.

KYSELY

Teollisuus sai maalis-
kuussa uusia tilauksia 
24,7 prosenttia enemmän 
kuin vuotta aiemmin. 
Tilastokeskuksen mu-
kaan kasvu jatkui kaikilla 
päätoimialoilla, mutta oli 
voimakkainta paperi- ja 
kartonkiteollisuudessa. 

Teollisuus sai 
uusia tilauksia

24,7 %

Koivunlehtipankkien 
alkuvuosi sujui 
hyvin
POP Pankki -ryhmän 
talletus- ja luottokannat 
kasvoivat tammi–
maaliskuussa selvästi 
vuodentakaisesta.

Paikallisosuuspankki-
en luotot kasvoivat 4,7 
prosenttia ja talletukset 
6 prosenttia. Pankkien 
talletuskanta oli maalis-
kuun lopussa yhteensä 
noin 3,6 miljardia euroa 
ja luottokannan määrä 
noin 3,4 miljardia euroa.

Voimakkaimmin 
kasvoivat asuntoluotot. 
Asuntoluottokanta kas-
voi alkuvuoden aikana 
yli seitsemän prosenttia.

OSAVUOSI


