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”Puhdas
kauralla 
on hyvää 
kysyntää 
Euroopassa, 
samoin luomu
kauralla”, 
toteaa 
vientiyrittäjä 
Jukka Peltola.
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Tänä vuonna eteläisen 

Suomen pellot kuivuivat 
kylvökuntoon jo varhain.

Tuhkalannoitus on kelpo keino kiihdyttää puuston 
kasvua paksuturpeisilla soilla.

Kokosimme viiden maatilayrityksen kokemuksia 
eri myyntikanavista. Wennborg Oy:n Laura Soupas 
ja Jarkko Hietanen myyvät tuotteet koju ja 
tilamyyntinä. Tänä vuonna kokeilussa on myös 
itsepoiminta.
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”Erikoiskasvien viljely on vaativaa mutta 
mielenkiintoista”, kertovat perunaa, porkkanaa ja 
sokerijuurikasta viljelevät Maisa MikolaLuoto ja 
Mika Luoto.

Backers Baker 
luomuleipomolta 
vaadittiin paljon 
työtä, jotta 
tuotteet saatiin 
kauppoihin.
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U
usi vuosikymmen täydessä vauhdissa, ja sen lähtösuoralla pan-
demia, joka on ainakin keskustelujen tasolla ravistellut arvoja ja 
käytänteitä. Ei ihme, että medioissa on innostuttu erityisen pal-
jon kirjoittamaan siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Tämän lehden Ruokajärjestelmä muutoksen keskellä -artikkelissa  
(s. 36) pohditaan monista näkökulmista sitä, miltä suomalainen ruuantuo-
tanto ja -kulutus näyttävät vuonna 2040. Aihe on iso ja ajatuksia herättä-
vä, eikä se ihme ole. Onhan keskustelun ytimessä jokaista ihmistä joka 
päivä koskettava perusasia.

Näkökulmia on kovin monta, kuten ilmastokeskustelu, luonnon moni-
muotoisuuden väheneminen, väestönkasvu, eläinten oikeudet, kauppa-
neuvottelut, teknologian kehitys ja kuluttajien käyttäytyminen – muutamia 
mainitakseni. Vaatimukset tuntuvat paitsi vaikeilta, myös ristiriitaisilta. Mi-
ten lisätä tuotantoa ja samalla säästää resursseja?

Vuoteen 2040 tähyävät haastatellut uskovat paitsi haasteisiin myös 
mahdollisuuksiin. He uskovat, että kotimaisen ruuan arvostus nousee ja 
teknologian kehitys auttaa jatkossakin tehostamaan tuotantoa.

Pirstaloituminen jatkunee maatilataloudessa, kuten muillakin aloil-
la. Luultavasti perinteisten tuotantomuotojen rinnalle nousee lukuisia in-
novaatioita: Solumaatalous tarjoaa vaihtoehtoja eläinperäisille tuotteille, 
mutta kaikkea perinteistä tuotantoa se ei korvaa. Perinteinen peltovilje-
lykin jatkuu, vaikka bioteknologisesti tuotettu ruoka onkin arkea vuon-
na 2040.

Omalle tekemiselle avautuu kaistaa, kun näkyvyys tulevaisuuteen pa-
ranee. Toivottavasti juttu herättää miettimään, mihin tulevaisuuskehityk-
seen itse uskoo, mihin suuntaan omaa tekemistään kehittää ja mikä on 
oikea ajoitus.

Tässä lehdessä on juttu myös Backers Baker -perheyrityksestä, jo-
ka valmistaa luomuartesaanileipää (s. 26). Diana ja Olle Lindholm kerto-
vat, ettei myynti ollut helppoa. Vähän yllättävää, sillä luomutuotteiden ky-
synnän kasvuun on uskottu pitkään ja sen uskotaan kasvavan edelleen. 
Vilkkain vaihe taitaa olla Lindholmeillakin edessäpäin. Antaa tulla, sillä sitä 
varten on kaikki valmiina, ja mikä ehkä tärkeintä, yrittäjillä itsellään on vah-
va usko, että näin se menee.

Jokapäiväinen bioteknologisesti tuotettu leipä

Anna Malk
Päätoimittaja

Perustettu 1899

6.5.2021

Vastaava päätoimittaja
Anna Malk
Puh. 040 069 9614

Toimituspäällikkö
Sari Järvinen
Puh. 0400 620 199

Toimitussihteeri
Rita Lahti
Puh. 040 688 3305

Ulkoasu
Minna Aho  AD
Puh. 040 156 9162
Kaija Rinkinen

Tilaukset ja 
osoitteen muutokset
Puh. 020 413 2636

Hinta 8,35 snt/puhelu  
+ 16,69 snt/min (alv 24%)

tilaukset@pellervo.fi

Kestotilaus
Maatilan Pellervo  94,00 €
MP + Eläin-liite  112,00 €
Kodin Pellervo  82,00 €
MP + KP  130,00 €
MP + KP + Eläin 154,00 €

Tilaajien e-arkisto
pellervo-e-lehdet.fi

Ilmoitusten myynti
Agrimedia Oy
Tanja Forsman
Puh. 040 539 3089

Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)
00101 Helsinki
(09) 476 7501 (vaihde)
sähköposti:
maatilanpellervo@pellervo.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@pellervo.fi

Julkaisija
Pellervo-Media Oy
www.maatilanpellervo.fi

Pellervo on Aikakauslehtien 
Liiton jäsenlehti
ISSN 1456 7229

Pellervo vastaa vain tilattujen 
kirjoitusten ja kuvien 
säilyttämisestä
ja palauttamisesta.

Painopaikka

Tämän lehden tilaajarekisteriä 
voidaan käyttää 
suoramarkkinointitarkoituksiin.

Painotuotteet
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619

TOIMITUS


