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Niemisiarven maamiesseuran talossa pidetyn hamppuproiektin-.
taustavbimat, taiteliia ia tulkkina toiminut Anita Hemmila ia tutki,a
James Callaway.

Niin ja niiin
aai toisin piiin?

Rikoslaissa on selvd kielto
viliellii huumausainetta tai
ren raaka-ainetta. Laki ei
erottele pitoisuuden mliiiriiii.
joten on sama. onko huu-
maavan aineen mddrd olema-
ton tai suuri.

- Raja on nolla. HamPun
viliely huumetarkoitukseen
on rikos. muistutti nimismies
Juha Piiivinen.

Mutta: hampun viljelY si-
ndnsti ei ole Suomessa kiel-
letty, vaikka hamPPu sisiiltii-
si piiihdyttiivid aineita' Eri la-
iikkeiden oitoisuudet vaihte-
ievat, ja niita on erittdin vai-
kea erottaa toisistaan.

- Kuinka se nyt on. Onko
sen viljely sallittu? kYsYi se-
minaaiiin llmajoelta tullut
Ritva Oksanen ja jiii muiden
tapaan asiaa ihmettelemddn'

Hin kertoi muuttaneensa
miehensd kanssa kauPungis-
ta Ilmajoelle. Hehtaarin ala
on ollut naapurilla vuokralla,
mutta pariskunta haluaisi it-
sekin kokeilla viljelYii, vaik-
kaoa hampun onnistumista.
Viiian jatkbjalostuksessa Ok-
sanen on mukana. Hdnen
tyonantajansa on Primalkon
Koskenkorvan tehdas.

- Saanko hamPun kasva-
tukseen luvan? Oksanen lry-
syi.

- Poliisi ei tdssti maassa
vilielvluoia mvonnd. Se on
miic(en' viranom aisten teht6-
v6, totesi nimismies Piivi-
nen.

Kun kiiytinto edelleen
tuntui epdselvdlti, Yleison
.ioukosta eriis mies kYsYi:

- Minua ei kiinnosta nYt
tdmd huumepuoli, vaan kui-
dun kiiytto tappuraksi ja eris-
temateiiaaliksi rakenneteolli-
suudelle. Siis: jos kYlvilii
hamppua. saako pelto kas-
vaa, onko tyorauha'/

- Hamppua voi viljellii,
mutta ei huumeeksi, sanoi ni
mismies Pdivinen kolmannen
tai nelidnnen kerran.

Hiin huomautti. etta vilje-
lvssi uskottavan kiiYttotar-
lioituksen osoittaminen on
vaikeaa. Huomautus ihmetYt-
ti kuuliioita: pitliiko rehelli-
nen kdyttotarkoitus itse to-
distaa? Kuinka se nYlqvai-
heessa todistetaan, kun mi-
kiiiin yritys ei hampPua jatko-
ialosth? N im ismies tasmensi.-etta ios hamPun viljelijiiii
epiiil liiiin rikollisesta puuhas-
ta, siis huumevil.ielystii, niiyt-
tOvelvollisuus on viranomai-
silla.

Tilanne on kuitenkin Pdi-
visen mukaan sellainen, ettd
ios pelisddntojd ei saada ensi
.satokauteen menn essd selvik-
si, "ainakin Poliisilla tulee
olemaan hankalaa".

Hampun viljelyala koe-,
kuitu- ja siementuotantoa
varten oli viime kesdnd vajaa
vksi hehtaari.' Maa- ja metsltalousminis-
terion suunnittelija Osmo
Riinty lupasi, etta ensi talve-
na oelisdlnnot laaditaan mi-
nist'eri6iden Yhteisryonii.
mutta se "keskustelu taPah-

EDELLISELTA SIVULTA

tettiin kaikki kokeiluvaiku-
tukset.

Vaikka satoa ei korjattu,
tuloksia saatiin muuta kautta:
N iemisj iirvelle hamPPuPiiivii
ja pdlffajAt miettimShn, mitd
iatkossa tehdiiiin.' Kaaosteoriaa hamPulle
tuovat komerotalouden ko-
keilut, joiden tuloksena
useimmin on piiiviisakkoja ja
kurkkukipuja, seki ammatti-
maisemmat huumeyrittiijiit.
Tiillainen tapaus Paljastui
slryskuun puolivdlissd Tam-
misaaressa. Torkedstf, huu-
mausainerikoksesta ePailff
mies kasvatti kesdmokin luo-

26

na kahden aarin hamPPu-
alaa. Poliisin arvion mukaan
hamppu oli tarkoitus jalostaa
piilkaupungin huumemark-
kinoille.

Tiimiin syksyn suhteellisen
niiyttiivii uutisointi hamPun
huumeviljelyst[ panee kYsY-
mddn, onko piiihdeviljelY
meillii lisiiiintynyt vai onko
kvse m uusta? Viihiittelem iittii
huumeiden kiiyton vaaralli-
suutta iAA ihmettelemtidn,
onko rikosuutisoinnin tarkoi-
tuksena saada aikaan tdYsi
viljelykielto. Tai jos se ei on-
nistu. niin mahdollisimman
tiukat rajat ja valvonta?

Tero Laakkosta kiinnostaa hampun oliy, ionka --
iaviniorooslumusta pidetddn itianteeilis6na. Viime kesdn
;ilillyko6mrisesta'hdn tietaa hampun pitdvdn typesta ia
nauttivan auringosta.
-loiriioiiit k-esiiy<it viela nostavat laatua, m.eilli olisi
irri"tbiiu puoleilal Jos Suomessa yrittaa tuottaa samaa ia ....U;;i;;;[;iein luin satami lioona'a vilieliiiiii muualla, sen tietea,
kuka hdviSd.

Kuvassa tuleva Finola Ky/Oy:
James – alias  – Jace Callaway ja
Anita Hemmilä

Niemisjärven maamiesseurantalo, 
Hankasalmi

Finola



Keskisuomalainen 15.6. 1995

Hankasalmen hamppuprojekti (1995-1996) oli yksityisen pariskunnan, James – alias Jace – Callawayn ja 
Anita Hemmilän sekä Hankasalmen kulttuurisihteeri Ulla Kolehmaisen projekti, jossa Hankasalmen
aseman kulttuuripellossa kasvatettiin ranskalaisia kuituhamppuja (FEDORA ja FUTURA). Pelto niitettiin
ennen aikojaan polisiin painostuksesta. Lisäksi jotkut nuoret luulivat hamppua huumehampuksi ja repivät
pellosta kasveja. Projektiin kuuluva, nyky-Suomen ensimmäinen hamppuseminaari pidettiin Keski-
Suomen rikospoliisin vastustuksesta huolimatta Hankasalmella syyskuussa. Hemmilä käytti pellosta
saatua hamppukuitua taidepaperin valmistukseen oppilaidensa kanssa Hankasalmen kuvataidekoulussa
sekä teki teoksista näyttelyn v. 1996 Hankasalmen aseman Kihveli Soikoon –tapahtumaan. 

Finola
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www. finola.fiHankasalmen hamppupelto sai laajaa julkisuutta koko kesän
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Maaseudun tulevaisuus
22.8. 1995

“Hampunviljelystä tuli 
Hankasalmella 
lyhytaikainen kokeilu. ... 
Hamppupelto niitettiin 
nurin poliisin ja viljelijöiden 
yhteisellä päätöksellä…”

“EU.ssa hampun 
hyötyviljelyyn 
suhtaudutaan 
myönteisesti.”

Finola



Hankasalmen Sanomat
7.9.1995

Seminaari: 9.9.1995

Finola



10.9.1995
Finola



Seminaari-julkaisu

Callaway James Clayton,Jr;
Hemmilä Anita;

Kolehmainen Ulla

Hankasalmen kunta
Kulttuuritoimi 

1995

Finola



Keskisuomalainen
24.12.1995
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Hankasalmen Sanomat
14.12.1995

Finola



Finola

Savon Sanomat 20.8.1995
SS:n mainitsema “hamppupelto” viittaa Hankasalmen aseman kuituhamppuihin. 
Kuvassa näkyvät kasvit ovat Callaway-Hemmilän puutarhassa kasvavaa
FIN-314:tä eli FINOLAA.



Vasabladet, 17.1.1998: Vöyryn seminaari

Hamppuseminaareja Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa
Huomio siirtyy ruokaan
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MAATALOUS
UATSU,II]IIIIIDIASUID Perjantaina 5. elokuuta 2011

Oljyhampussa on paljon potentiaalia.

i{iiyttely
kokoaaliihes
5OOponh
Vermoon
vemor mdradalL 13.-14.8.
jiri*effi KNIiinm hd-
dysdyo"ffwwfto-
t@ GalusjaedtykseL
NeyrelF od ilmdtm €o
FiaybledHdekffidrod@tuldmpdkG
bH$oEde@

Josdk@jtoidd€
naFdy m t3milt woder
Huese merHffid*i l'a *ffiruodoihtuu@iden
ffi on mod*etuen al-
tuEcien osaltisiam!toiitr

'Se kdoo, sd suomald-
mFtu@oleaiDatm
hn@pmlriei4hda
tuihsle€ lHr j.niy!&
lybffimdrls@
rneEffi@ajal@iakuffioidnaa', niyrelyD
BhenjobBjam tois ru@a
tffiFfr-ffi@L

Kmiliden dyftely oD
wod6tuopfrpdMa
si$ dhd:tu lihes 20 Ftu-
td*n nayEelyluo&kaa, seki
tr@ ja ajoluoMa ja dy
Ghonttra Hprtujq hten
ri{iliekFile jaNodle
onHki offi M€rluokaq
iois Hprilaa Fnitr €sid-

{&ne on blds6es v.-
petsiry.

ffi

Eldinten
hyvinvointiraportti
kommentoitavissa
EIilEeD hwiwohkeMo jds sfiees l6ytry ttr@
(ER, leled! drinten hy Muhm ovat kdH eleima
tuoidmpodB luouoilon muM frdlistris dldoddf,
mddolli$a komentoida 15. p&mwt tuomdodffdir
elohuB d. kpofti l6M xd6mil[dffiEMc
v€rkos ia kotmedt siihen eltudiitelmffioDmpffi
pryde& UhffiffiEffiD loppupuoleu, myas ki$telry
iohtria h lr.$ile sffi6- edker
@ie 6oiEe6trD sauEu- RapodE tetedseen owt
d@heldfrS. EHKo kmssa osallisMeet

Rusrt s*s siru pitken doltMntnMsetEdu
rapodn t$koiff o! toots elffnten tery- ja hryhoifti
yhteedajaM$i$adetmelilD -ykik6d sekii eldNuojelua
rcn hryinvdndsh Suomessa kosk€Sa sfid6b, ddsl€-
sekE tsjou Sineiln li$ddoD wtd@oddmaa-jabd-
l6Flmis€n helpotramiseksi. talsmitud6d.
ElikDmukaudedolledyH vieraskytrE-cioissa kEdtd-
enemtukBtm ja.apodn hmlmm$satuo@eia
toirctam vasam trnsalds- koe-eltida sekl elrhtm hy-
rcadedoo @eewr LoluXL tuinqa dNdessri{ pold-
neo mpd julkiffi ryksF kNa. eeeo pS.M Duu
ai}@ 6 s{ildisd mu.s$ ru&je MTk ja eEh-

Ti€toja on kom seki fr- $ojehj&je$L
rdlbisa eftl epidrellisista TffiERm
hhtds$. kos€ sidtle mu R@dhwi&bffineedwl
muassa dhstotietoia, dran- b http://ebiMbeMilk-
odmner{ybinskatffiel'e, CdeSoE/

Koloradonkuoriaista
liiytyi Pohianmaalta
Kolomdonkuodaisu o, ryt KarkloF$@@81ffi6
rde my6 tslrllm ptuo- i, Hrk DDldu ea EkU-
tdtodueelh PohjD@aill hhiameleskffim
EtelE-tuhjdmaan lsojoella ldyd6HI ooy'i krtsikytM{-
tehtylrydeonyhd€tkuodd- A
m jflkeleise*e. PeruDakw*os wi m

oieEffieoEd6ii@ie l6n! touklapesElkeiu ti
otrslu€ela6€lmffi.sdD dNsia horidsia. Mftili
dskhtuerflleMeUdJdhi horidsiE d saada torju@
oletuv@-tudimfinju dhsdkuodaktHsmffi
eteHFolim alue mrhmtalreMtue Kffine

(oloradonkuoddsiaonff hed perunm tdme@dsetr
kfftodffi poiketuIis ialkm tatvehtu€dkuodais
ladalaahens. nouevet llmtun ry6dto

LOydketr BEtu! ei hten- Jalffirydb
kae ole kM sM ja kiM llmo;ruket haitudtu ja
l6yd6k6et owt yksitiidn pe- epenyi$ Etu peiq@-
selkda mer@E o4o 801 4s7 keilo

Kuodri$. @ l6mF Lou- 9-2qrytuviikodoppubh
mis-ja Etell-Suomesta sele w

l,ltbltand5tuG,A4o fitge,JeCdn rytsAIdt lhnoStutktratCffirtaal$ra

6ljyhamppu
on mokm ravinto-
kasvi,jokakilpailee
tehokkmti
rikkatasvien kmsa

O[Vnamppu sopii luomuun
du lql6lll Maab dm oh Siemenrt dytry hilata hL
UnEia ruureD ll,mudehr6 M. Ltup6tilseisa ollakm.
dvkw k€mpi M m a*€@ Muu-

Tppihmihrksn tus dn ne aukeawt ja rrsalBpot
sdoon oli pi€aa Keytuffi hpewr
60 kilogaman mpidern rlNAurya-sfl
heMeill€ did aEaM hy-

Suomess vilielliinFi;&-h;;p* t8ffi1ffif"ffi",,"- HamPPuon
............-.:.... .. ***il;:ll5ll,t*,: valkuaiskasvi

kin rehni d ryd, s@ooh
Hmpps on er& parhaits ASria Etele-Pohjalrmm luo- Hmppu on hwi li3n v-alh'
lmmiriu sopidsm kswisu. mueurcjaeihMo. aisomavaraisuuteeD. Oljyn
hjadimdhddddruF L€hdffisrs FJe pdjoa jok pi*dse ja! irielle mo-
khsltfun(Mmy;* ,lecej&pdbG dur6ind kakr seD voi
rcnttupi*etriohEjaAdo Hamppu on keryidetr lL jrdaa,iateyfrmleimmrssa
&Dt mmulcsseHpdlee vennlismaidetr kasd. Mite (akEsoDv.lkuai$a3rpto-
Ehouad ykshdda tu- rulMdd$mpior@dd seda, sild Ste oo knylery
trm;a usmr pumpi. stuilla kos$tu ruu russ eneryiapmikoh_

tuhohytueHeeiolesykryL o.liikaa. sa.valkuinedimytPhelPm'
lihuDuNimenemiflwt "tumprl€k*qGjuutt tr kuiD soiiuTlrkeiDosa
Ituuille. seooherHdhde€$ahi- p?deiidsonalbdide,jda

K.dtauddste rinostaen rudelleMyohmh€dd, otrmyft ]llffiu$a tu-
p&hoEe otr ddollioen. piedl hwutu ja ptu", pleeiolestute{i&
meff.ioleffimu6S keneffi tuordllFimla "OljFse onms{rd mod-
Icyd@hepFpeiloila. Oy,#. trydyttlmffidi rasalappo-

Sat€beDA syksFl siemnet $omBsr @illiilm s*o on ja. tudD ntffi on lbolhap-
&! HFfrr homehaeD- 800 Hor. Menirylla Fns po, ja alfrlinole.dhapFl
Hp;da srcondlulffikildbehEa'Kdoinese$pidhryitrEmi

ffi*ffi nm:leotrtut- ika. Kmadas Dshaat sdot HmE$a myklpaljotrome-
ktuhffippdajilkeie. oledl@0-2omHlekeino- F tolm€-Bmhappoja tui!

ItulaoratutsrcmssfrL keldr pellmsa,Mahnatpitiwt
ielysrolmBfiyhamppuhjike. hampBta eDemmto". keroo

kqs6tuU Mmn jaj6- V.diipft*ih*du{.n Jre C.tr.w KuopioD yll
ffiFllorpierydBs H@pp pui&m tmllisella opi*ofl
YItua dm d&oll. wo ShfrUL Ajtuh on noia Lyprylehmieo ruoHmsssa
&tr208&oe$lot5u l$ lspfrduddrhol, se Estra rysie ehukife

Kerolitullohlryldiaryk- baa 60-16 ffi Ldkeak rajoiftaa &iooastaad korlea
rysetoersiidkiahrcImeft d. hid& Siki hmppu kma@
hm@u rd rli lom tilm Kuift }iery jorh wne jallMihi3ntuoHFhda
dmeNd@ puimdn mdder rpndls siEu-ffioikddeDtskdsin&-

Kot€e$a vertaituitr my6s tuppudytyypddahieltw Dtwom.Y€isgmidhd@
kykejantu.krssto vihrc;d. Ruskeana tuitu on etrnkyldsimenenpde
sadh wMsna, &*okuB iimkom. muuwASH

Eteldn maidontuottaia toivoo
tuotantoon sidottuia tukia
PoYTYA(MD
Mdtotilojsolsqpiffi lm-
voida rykyid €o€ffi l€h-
d€tria ddolae Nytuli
tupeltot'awokdinq j&
dd* hehtarituet tuka4
m€ffi mddonsofrajet h-
ttujaevdHof,mrlcr
P6ytyr! Ylheela

MTK:tr meitovaliohnta
derdli tdsim Kmdedm
ddla. Kesiikolouken ohessa
tutufttaan etellilomsldseetr
maidontuotartoon, valio-
kunar puneenjohteji E.s
lstm krtoo. Vuod stoed
olfrKBki{uom6s.

I$ll!@ mukam mfiokura
kay kdtokd*se$d hpi eb-
dlyde sel(i mitoMhoi-
dendlall|]@ "kpputo ffio

My6s EqD meitopolitiik-
k todedtoise*i puhllfu.
Iell,mld$Eutrtu@id
oBt dkncet ks*utella ks-
llmftet kataBta hMsq
Dild spisi hpin €nre. tot-

tuftlruh\^[e\bikb M(otk) lortotEt6tu
bh nahffiffih rB6dhI6b#h vhll-
Ldl,. Milm mdhiitulb, ckull. rtifti npaela
bjdM bmtus ei ldrd, sekd koetutE maatdouss
ku Hut owt Douced dele sHpotus6 "Telna etd{sd
eneffi oEwike.Fmed!,dksisah

Kroddlih€ttidtMTldle Lilonetria pohjois€m tneld
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FINOLA-kylvösiementä oli myynnissä ruokatuotteiden valmistajille jo 2000-luvun alussa



Savon sanomat 11.5.2011 uutisoi EU-tukien palautuksesta Suomeen



Savon Sanomat 16.4.2013 uutisoi
EU-tukien palautuksesta koko EU-alueelle

Koska tuki FINOLA-lajikkeelle palautettiin EU-alueelle myöhään keväällä, huhtikuussa 2013, 
sen vaikutus sertifioidun kylvösiemenen myyntiin näkyi myynnin nousuna vasta v. 2014.



Kaksikotinen FINOLA-lajike

-Kaksikotinen
-Varhain kehittyvä
-Matala (150-175 cm)
-Lähes haarautumaton
-Sietää pientä pakkasta
-Sietää kuivuutta
-Runsaasti MoniTyRasHa
-Runsaasti proteiinia
-Alhainen THC (<0.2%)

Male Female

EmikasviHedekasvi

www.finola.fi Finola



FINOLAN
siemeniä

kypsymässä Finola



Rasvahappokoostumus

%
Linolihappo (18:2 omega-6) 54
alpha-linoleenihappo (18:3  omega-3) 22
Oliivihappo (18:1  omega-9) 9
gamma-linoleenihappo (18:3 omega-6, GLA) 4

Stearidonihappo (18:4  omega-3, SDA) 2

omega-6/omega-3 = 2.4

www.finola.fi Finola



Kasvisöljyjen rasvahappokoostumuksia

rasvahappo % Rypsi Oliivi Pellava Finola
Linolihappo
(18:2 omega-6)

22 11 13 54

alpha-linoleenihappo
(18:3  omega-3)

10 <1 55 22

gamma-linoleenihappo
(18:3 omega-6, GLA)

0 0 0 4

Stearidonihappo
(18:4  omega-3, SDA)

0 0 0 2

omega-6 / omega-3 2.2 15 0.2 2.4

Monityydyt. rasvahapot
(englanniksi PUFAs)

32 11 68 82

www.finola.fi Finola



Aminohappokoostumus
Amino acid gram / 100 g 

of seed 

Aspartic acid 3.38

*Threonine 1.14
Serine 1.50

Glutamic acid 5.55

Proline 1.36

Glysine 1.21

Alanine 1.47

*Valine 1.17
*Methionine 0.74
*Isoleucine 0.97
*Leucine 1.85
*Tyrosine 0.82
*Phenylalanine 1.25
*Histidine 0.90
*Lysine 1.19
Arginine 3.24

*Tryptophan 0.23
*Cystine 0.41

Ø Kaikki välttämättömät aminohapot

ØProteiini: 1/3 albumiini, 2/3 edestiini

ØHelposti imeytyvässä muodossa

www.finola.fi Finola



www.finola.fi

Vitamin E 90.0 mg/100 g
Thiamine        (B1) 0.4
Riboflavin      (B2) 0.1
Phosphorous  (P) 1160
Potassium       (K) 859
Magnesium    (Mg) 483
Calcium         (Ca) 145
Iron                (Fe) 14
Sodium          (Na) 12
Manganese    (Mn) 7
Zinc               (Zn) 7
Copper           (Cu) 2

Vitamiinit ja mineraalit: mg/100 g FINOLA-hampunsiemenessä

Finola



Oil
Protein
Carbohydrates
Moisture
Ash

Kokonainen siemen Siemenkakku

43%

11%

34%

6% 7%

35%
28%

24%

7% 6%

Hampunsiemenen ja siemenkakun koostumus

Callaway JC. 2004. Hempseed as a nutritional resource: an overview. Euphytica 140: 65-72.
PDF ladattavissa:  www.finola.fi

24%

Finolawww.finola.fi



TEKES/Kuopion yliopiston tutkimusprojekti 2000-2003

• Hampunsiemenen terveellisyys terveissä vapaaehtoisissa
Schwab et al. (2006). Effects of hempseed and flaxseed oils on the profile of serum lipids, 
serum total and lipoprotein lipid concentrations and haemostatic. European Journal of 
Nutrition 45(8):470-7.

• Hampunsiemen funktionaalisena ruoka-aineena
Callaway et al. (2005). Efficacy of dietary hempseed oil in patients with atopic    
dermatitis. Journal of Dermatological Treatment 16: 87-94.

• Sokko-kokeissa käytettiin Finola-öljyä
• Positiiviset tulokset: Finola-öljy auttoi atooppisen ihon hoidossa
• Tutkimuksista kertovat tiedelehtien julkaisut pdf-versioina: 

www.finola.fi

www.finola.fi Finola



3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

4

4.05

4.1

4.15

Week 0 Week 4 Week 0 Week 4

Total-to-HDL cholesterol ratio

Mmol/L

Finola oil Linseed oil

P < 0.05 P > 0.05

*

*

www.finola.fi

Kuopion yliopiston kokeet Finola-hampunsiemenöljyllä osoittivat sen alentavan
haitallista kolestrolia. Pellavansiemenöljyn hyödyllisyys tässä asiassa oli vähäisempää. 

Finola



Psoriasisliiton lehti

Ihon aika
2/2006

Finolawww.finola.fi



FINOLAN kylvö, korjuu ja varastointi
• Kylvö toukokuussa lämpimään, muokattuun ja

rikkaruohottomaan maahan, n. 25 kg/ha
• Hyvin vettä läpäisevät maalajit parhaita, kovaa savea varottava
• Kylvösyvyys n. 1 cm
• Lannoitus kuten rypsi, mutta typpeä 10-20 % enemmän
• Kasvukausi 120-130 päivää
• Sadonkorjuu syys(-loka)kuussa tavanomaisilla puimureilla; 

hedekasvit tällöin jo kuivuneet, emit vihertäviä
• Siementen kuivaus aloitettava välittömästi matalalla

lämpötilalla, 
n. 30 oC (Ei yli 50 asteen), esim. kylmäilma- tai lavakuivuri

• Siementen varastointikosteus 9 %, mittarin kalibrointi
öljyhampulle (tai rypsin määrityksen mukaan: 7-8 %). 
• Kuivassa ja viileässä varastoituna, siemenet säilyvät hyvinä n. 

2-3 v.
www.finola.fi
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FINOLA ei lakoonnu kovistakaan sateista

Finola



FINOLA EU:ssa
• Rekisteröity v. 1998

• FINOLA Hyväksyttiin EU:n tukikasvien listalle v. 2003

• Oli ensimmäinen öljykasviksi hyväksytty hamppulajike (aiemmat 
kuitulajikkeita)

• Poistettiin EU-tukilistalta v. 2006; palautettiin tukilistalle: v. 2011  Suomeen; 
v. 2013 koko EU alueelle. 

Syy listalta poistoon: EU:n säännösten vastaisesti tehdyt THC mittaukset.

• FINOLAA viljelllään koko EU:n alueella ja suosio kasvaa koko ajan

• Viljelyala Suomessa n. 1000 ha; muualla EU:ssa n. 10 000 ha

• Sana Finola:

lajikkeen nimi: FINOLA
rekisteröity tavaramerkki: Finola ®

yrityksen nimi: Finola Oy

www.finola.fi Finola



FINOLA-lajike menestynyt 
Kanadassa jo reilu 20 v.

Edelleen suosituin 
hamppulajike

Kattaa n. kolmanneksen 
hampunviljelystä: 
n. 18 000 ha v. 2020

Luomupelto Albertan 
provinssin eteläosassa

Kuva: Darrell McElroy

FINOLA Kanadassa

Finola



FINOLA Australiassa ja Uudessa Seelannissa
Vuodesta 2019

Finola



Hampusta terveellistä ja herkullista ruokaa
Lähtien vasemmalta: kuorittu hampusiemen, kylmäpuristettu öljy, kokonainen siemen

Finola



Finola Oy suosittelee:
Kylmäpuristettua öljyä ja

miedosti paahdettua kuorittua hamppua:
umami-maku gomasiosta

Finolawww.finola.fi



Tofua kotimaisesta hampusta
Uskomattoman hyvää!

Finola Tofu-valmistuksen ohjeet: www.finola.fi/uses



Hamppu-tofu sopii moneen

Finola

Kokeile vaikka wokki-vihannesten tai 
pastakastikkeen kanssa!



Lisätietoja FINOLA:n historiasta ja viljelystä:
• Turun ammattikorkeakoulun öljyhampun viljelyopas (N. Norokytö) 
• youtube.com: Hankasalmen hamppuseminaari, Hampun viljelyohjeita 
viljelijöiltä ja tuotteistajilta  (Juha Sorsan videokoosteet Hankasalmen 
20-vuotisjuhlaseminaarista 10/2015)

Trans Farm Oy: FINOLA-kylvösiemenen myynti,
viljelysopimukset ja viljelytietoa

Finola


