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Pohjois-Savossa
riittäisi puuta viidelle
bioöljyjalostamolle. Sivu 12

Luokkaretkistä rahaa.

Keväiset luokkaretket
lihottavat bussifirmojen
tulosta. Sivu 6

PÄÄKIRJOITUS Villiruuasta rakennetaan viennin veturia
YLIÖ Kaivosteollisuuskin voi olla kestävää
KOLUMNI Miksi nuoriin ei luoteta?
m.mt1.fi Lue uutiset ja kuntasää matkapuhelimesta

Nuoret kalaan.

Lauantaina alaikäiset saavat
kalastaa ilmaiseksi Metsähallituksen arvokalakohteilla. Sivu 8
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Laidasta laitaan.

Utsjoen Kevolla mitattiin
toukokuussa sekä Suomen
ylin että alin lämpötila. Takasivu

Utsjoki

–9,7 °C

Tukin hinnan nosto
vauhdittaa puukauppaa
Puuta myyty 15 prosenttia viime vuotista enemmän
Puukauppa on käynyt alkuvuonna
yli 15 prosenttia viime vuoden alkua vilkkaammin. Puuta tarvitsevat sahat ovat vauhdittaneet kauppaa nostamalla havutukin kuutiohintoja 4–5 eurolla.
Metsänomistajat ovat tarjonneet
puuta myyntiin poikkeuksellisen

tasaisesti viime syksystä lähtien.
”Tukin kysyntä on hyvä, mutta
kuitupuuta on saattanut kertyä
varastoon. Toivottavasti suurteollisuus ei silti ala jarruttaa puukauppaa”, tutkimuspäällikkö Erno
Järvinen MTK:sta sanoo.
”Hyvin käyvä puukauppa on

helppo lyödä läskiksi. Sen uudelleen virittäminen on paljon työläämpää”, muistuttaa Järvinen.
Kantorahaa näyttäisi kertyvän
metsänomistajille tänä vuonna aiempaa enemmän. Viime vuonna
teollisuus maksoi 1,7 miljardia euroa kantorahaa. Metsänomistajien

Euroa/m3 (reaalinen hinta) Lähde: Metla
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Tampereen taidehallin näyttely
paljastaa, miten jätemuovi täyttää
meret salakavalasti. Sivu 13

www.yrma.net

Lannan fosfori
riittäisi pelloille
oikein jaettuna

Tukin kantohinnat yksityismetsissä

kantorahatilit ohenivat edellisvuodesta noin kymmenesosan.
Metsänomistajien kannalta heikoin tilanne on Pohjois-Suomessa.
Siellä Metsähallitus on lisännyt
puun tarjontaa samaan aikaan, kun
tehtaita on ajettu alas.

Muovia meressä.

-öljyt nyt
YRMAmyymälöistä

Kuusitukki
Mäntytukki
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Kotieläinten lanta riittäisi Suomen lähes kaikkien peltojen fosforilannoitukseen, jos sitä kyettäisiin levittämään kullekin pellolle juuri oikea määrä.
Niin laskevat lannan käytön tehostamista selvittäneet Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja ympäristökeskus
Syken tutkijat kirjoituksessaan
Maaseudun Tiede -liitteessä.

Jaana Kankaanpää

Käytännössä lantaa on vahvoilla kotieläintuotannon alueilla
käytettävissä liikaakin ja vilja-aukeilla liian vähän.
Tutkijoiden mukaan fosforivarojen tunteminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Fosforia on
kaivoksissa rajallinen määrä, ja
sen ehtyessä fosforilannoitteiden
hinta nousee.
Maaseudun Tiede, sivu 5

Joonas Junkala

Mavin valvontayksikön johtaja
Jukka Pekonniemi esittelee
valvojien koulutukseen kuuluvaa
lohkoa.

Tukivalvojat
treenaavat
Tammelassa

Kannuslaisessa Hanhinevan koulussa kuudesluokkalaiset kastelevat
viidesluokkalaiset. Koulun lakkautuksesta päätetään ensi viikolla.

Koulut päättyivät,
taistelu jatkuu

Peltotukien valvonnat käynnistyvät juhannusviikolla. Valvontaan
on tänä vuonna valittu 3 400 tilaa.
Elykeskusten valvojat kertaavat
taitojaan tällä viikolla Mustialan
koulutilalla Tammelassa. Maanantaina joukko valvojia eri puolilta maata kiersi arvioimassa kuvitteellisen maatilan peltolohkoja.
Tavoitteena on, että tulkinnat
ovat eri alueilla mahdollisimman
yhdenmukaisia.
Maaseutuvirasto kouluttaa tänä
vuonna noin 260 valvojaa.

Koulut päättyivät lauantaina, ja
joissakin veisattiin Suvivirsi viimeisen kerran.
Opetushallituksen mukaan
Suomessa suljetaan noin sata
peruskoulua joka vuosi, yleensä
pienimmästä päästä.
Tulevana syksynä perusopetusta antavia kouluja arvioidaan
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olevan noin 2 650. Vielä vuonna 2010 peruskouluja oli lähes
3 000.
Taistelu kyläkoulujen puolesta
on tuttua ympäri Suomen. Kannuksessa päättäjät ratkaisevat
kahden kyläkoulun kohtalon ensi
viikolla.

Epäilys heräsi
Kreikka-takuista

Kasvustot
kehittyneet
vauhdilla
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Fortum pohtii
kaasua Inkooseen

Kasvukausi on tavanomaisessa
aikataulussa tai hieman normaalia edellä suurimmassa osassa
maata.
Kainuussa ja Lapissa kylvetään
viimeisiä kevätviljoja. Etelä-Suomessa säilörehun korjuu on alkamassa.
Ensimmäisiä varhaisvihanneksia on korjattu viime viikolla.
Paikoin on tullut rankkoja sadekuuroja, mutta kuivuus alkaa
pian hidastaa kasvua Etelä- ja
Keski-Suomessa sekä rannikkoalueilla.
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Pasi Leino
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Rajuilmat
saattavat
yleistyä
Takasivu

Porolaidunnus
viilentää
ilmastoa
Sivu 10

Laatulihaa Nystun tilalla Paraisten Korppoossa naudat ja lampaat
perinne- hoitavat luonnonlaitumia. WWF julkisti maanantaina
maisemasta tuotantovaatimukset luonnonlaidunlihalle.
Sivu 11

Raision Myllyn Prismassa avattiin perjantaina lähiruokatori.
Kiinnostuneita oli tungokseksi saakka.

Lähiruoka porskuttaa
Varsinais-Suomessa 
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