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Urpo ja Raija Takkulan yksityinen 
luonnonsuojelualue sijaitsee 
Kuusamossa Kumpuvaaralla.

Hankkijan tavoitteena on saada Claas traktoreiden 
markkinakakkoseksi mahdollisimman nopeasti.

Raviohjastaja 
Henri Bollström 
voitti viime 
vuonna Tähen 
Toivomuksen 
kanssa 
Kuninkuusravit.22

Muuttuviin 
sääoloihin 
voi varautua. 
Juho Lassi ja 
Teemu Helkala 
esittelevät uusia 
apuvälineitä, 
jotka mahdol-
listavat uusia 
viljelytapoja.
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Kelirikon aikaan 

metsäkoneen täytyy olla 
kevyt, jotta työskentely 
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Sanna ja Niko Honkanen kasvattavat 
syötäviä kasveja Kotipellon puutarhalla.47
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M
oni tämän numeron juttu katsoo tulevaisuuteen. Miten 
luoda kasvua ja menestystä lähivuosille? Mihin odotta-
mattomaan pitäisi osata varautua pidemmällä aikavälillä?

Yksi mahdollisuus tiloille ovat erikoiskasvit.
Spelttiyrittäjä Kari Kaipainen on ollut yrityksensä kans-

sa aikaansa edellä, parikymmentä vuotta sitten speltin tunsivat vain steiner-
koululaiset. Megatrendit haistanut mies markkinoi tuotetta aitoudella, eetti-
syydellä, reiluudella ja kestävyydellä. Vaikka speltin tunnettuus on lisäänty-
nyt, isoa loikkaa bisnes ei ole vielä tehnyt. Oikea hetki lienee edessäpäin, ja 
Kaipaisen tuote tarinoineen on valmis, kun hetki koittaa. (s. 12)

Joskus mahdollisuus voi itää vaikka versoissa. Kun vuonna 1997 perus-
tetun puutarhan tilat alkoivat käydä ahtaiksi, oli perheyritys tilanteessa, jos-
sa oli keksittävä jotain uutta. Perinteisten vihannesten viljely vaihtui erikois-
tuotteisiin, ja muutos onnistui vientikaupan siivittämänä. (s. 46)

Myös tutkimuspuolella on käynnissä kiinnostavia hankkeita, jotka tuke-
vat esimerkiksi uusiin puutarhakasveihin suuntautuvaa liiketoimintaa. Voi-
siko amerikankarpalosta löytyä vastaus kotimaan karpalovajeeseen? Tai 
saadaanko ahomansikoiden avaingeenejä tutkimalla kehitettyä jaksottais-
satoisuutta? (s. 42)

Kun tulevaisuudesta puhutaan, propellipääosastollekin on paikkan-
sa. Huolta luonnon monimuotoisuudesta tai uhkaa resurssipulasta ei voi-
da olan kohautuksella ohittaa, joten nykyisenkaltainen maatalous muuttuu 
väistämättä. Näin ennakoi biotekniikan tohtori Lauri Reuter. Täysin uuden-
laisen ajattelutavan sisäistäminen voi olla menestymisen edellytys. Voisi-
ko maan viljelijöistä tulla esimerkiksi ilman viljelijöitä? Tai korvautuuko leh-
mä bioreaktorilla? (s. 36)

Moni asia muuttuu, ja muutosvauhti sen kun kiihtyy. Silti jotkut seikat 
ovat ja pysyvät. Meille tarinansa kertoneita, uutta ja kannattavaa liiketoimin-
taa luoneita yrittäjiä yhdistävät tässäkin numerossa monet ikiaikaiset me-
nestystekijät: ahkeruus, rohkeus, sitkeys, omistautuminen, halu oppia ja 
uskallus epäonnistua.

Tohtori Reuter ei ole lainkaan huolissaan. Suomalaiset maatilayrittäjät 
ovat hänen mielestään innovatiivista porukkaa. Ottavat teknologian käyt-
töön, kun siitä on hyötyä ja ovat varsin kekseliäitä ratkaistessaan ongelmia. 
Monella maatilalla uudet liikeideat ovat skaalaamista vaille valmiita.
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