Pohjois-Karjalan viljatoimialan kehittäminen & Myllytoimialaselvitys
- Pohjois-Karjalassa on hyvä yhteishenki ja vahva tahtotila siihen, että koko vilja-alan elintarvikeketju on
myös jatkossa omassa maakunnassa. Jalostusasteen nosto on keskeinen tavoite.
- Viljelijät ja yrittäjät ovat ylpeitä Pohjois-Karjalan alueella tuotetuista raaka-aineistaan ja tuotteistaan. He
panostavat sydämellään omaan tuotantoonsa, tuotekehitykseen ja tuotteiden laatuun.
- Raaka-aineiden jäljitettävyys tilalle ja peltolohkolle asti on noussut yhä tärkeämmäksi. On tärkeä luoda oma
tarina ja brändi, joka tunnetaan eri asiakassegmenteissä ja sosiaalisessa mediassa.

- Pohjois-Karjalassa on myös hyvät rahoitusinstrumentit yleiseen ja yrityskohtaiseen kehittämiseen sekä
investointeihin sekä vahva elintarvike- ja maatalousalan neuvonta- ja hankekanta.

- Tulevaisuudessa erikoistuminen luomutuotantoon ja erikoiskasveihin on varteenotettava
vaihtoehto tavanomaisen tuotannon rinnalla.
Puhdaskaura, herne, härkäpapu, tattari, öljyhamppu, rypsi/rapsi, kumina
Pohjois-Karjalassa ilmastomuutoksen myötä rukiin satotaso kasvaa 63 %,
kauran 15 %, vehnän 12 %, ohran 5 % vuoteen 2055
-Tarvitaan yhä enemmän tiivistä yhteistyötä ja monimuotoista vuorovaikutusta
kasvinviljelijöiden, yritysten, osuuskuntien, viljelijärenkaiden, tutkimuksen, kehittäjien,
neuvonnan ja kasviraaka-aineita käyttävän teollisuuden välillä.
- Verkostoiduttava myös maakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

- Investointi uuteen myllyyn, siiloihin ja viljan kauppakunnostustiloihin on kannattava eri
laskentatavoilla. Tarvitaan ”veturiyritys”!

- Niillä leipomoilla, joilla vientiä jo on, on myös mielenkiintoa sitä laajentaa. Gluteenittomat
tuotteet nähdään erityisen potentiaalisina vientituotteina.
- Viljoista etenkin kauran kysyntä kansainvälisillä markkinoilla on merkittävä.
- Erikoistumiseen ja pitkälle jalostettuihin kannattaa tähdätä esim. lihan korvikkeet,
proteiinilähteet, välipalatuotteet, gluteenittomat tuotteet. Vaan ensiksi pitää olla kunnossa
perusmyllytoiminta ja yhteistyörakenteet, jotta saadaan raaka-ainetta pitemmälle
jalostettuihin tuotteisiin.

Jatkotoimenpiteet
1.
-

Käynnistetään (on käynnistetty) toimet, joissa on tavoitteena
perustaa viljelijärenkaita / viljelijöiden osuuskunta
Yhteistyötä viljan kuivaukseen, varastointiin, kauppakunnostukseen,
sopimusviljelyyn, markkinointiin ja logistiikkaan liittyen
Myynti- ja markkinointiyhteistyötä
Mahdollisesti jatkojalostukseen liittyvää yhteistyötä
Yhteystyö muiden viljelijäosuuskuntien kanssa

Jatkotoimenpiteet
2. Haetaan rahoitusta yritysryhmälle, jossa on mukana viljan jatkojalostajia.
-

-

Tavoitteena luoda pohjoiskarjalainen viljatuoteperhe / brändi, tuotannollinen
yhteistyö, yhteismarkkinointi.
Keskiössä Saarion Mylly Kiteellä (ent. Kiteen meijerin mylly). Liittymäpinta matkailuun,
yhteismarkkinointia matkailusektorin kanssa, tarinoita pellolta pöytään.
Pakkauksissa selkeästi ilmoitettu, miltä tilalta vilja on lähtöisin & QR-koodit, jotka
johdattavat tilalla kuvattuun videoon.
Tuotteissa heti alkuvaiheessa perustuotteiden lisäksi myös erilaisia
jauhoseoksia ja pidemmälle jalostettuja tuotteita.

Jatkotoimenpiteet
3. Neuvotellaan, verkostoidutaan ”isompien toimijoiden” kanssa.
- Tavoitteena myllytoiminnan ja muun jatkojalostuksen
käynnistyminen Pohjois-Karjalassa.
- Mylly-toimialaselvityksessä noussut esiin hyviä perusteluja sille,
miksi juuri Pohjois-Karjala sijainniltaan olisi hyvä paikka
jalostustoiminnalle.

Lisäksi
Kehittämishanketoiminnassa, neuvonnassa
- Mukana uudet kasvit, kasvinviljelyn kannattavuus.
- Jatkojalostuksen tuotepilotoinnit, osaamisen kehittäminen.
- Liiketoiminnan suunnittelu, erilaiset kehittämiseen / investointeihin
liittyvien rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen.
- Mukana koko viljaketju pellolta pöytään.

Kiitos!
Lisätiedot:
Johanna Rinnekari, yritysasiantuntija, hankevastaava
p. 040 301 2441, johanna.rinnekari@proagria.fi
https://ita-suomi.proagria.fi/hankkeet/vastuullistaproteiinia-poytaan-9714
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