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Mikko Niipala



Maatilojen haasteita 
Alhaiset tuottajahinnat ja kysynnän 
arvaamattomuus 

Raskas ylläpito 

Mahdoton hyödyntää kaikkia resursseja 

Yksin tekemisen vaatimukset 

Tuotannon heikko resilienssi ja 
ekologinen kestävyys



Maaseudun vahvuuksia 
Yhteys ruoantuotantoon ja mahdollisuus 
kasvattaa itse 

Tekemisen vapaus ja monipuoliset resurssit 

Monien mielestä hyvän elämän arvot 

Dynaamiset yhteisöt 



Ongelma: 
Maaseutu kiinnostaa hyvin monia, mutta 
heillä ei ole siihen mahdollisuutta

Ratkaisu: 
Maatila tarjoaa alustan monimuotoiselle 
yrittäjyydelle ja muulle toiminnalle



Yhteisön mahdollisuuudet 
Monipuolisuus: paljon erilaisia ihmisiä 

Resurssit: voimien yhdistäminen avaa 
uusia mahdollisuuksia 

Yksilöllisyys: yhteisössä voi erikoistua 

Innovatiivisuus: ulkopuolelta tulevat 
osaavat katsoa laatikon ulkopuolelta   

 



Lähiruokakeskus,  
esimerkki maatilayhteisöstä 



Täyden ruovalion ja kestävän ruokaturvan yksikkö lähialueen ihmisille. 

Pientuottajien keskus alkutuotannosta jalostukseen ja valmistukseen. 

Mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan niin pientuottajille kuin maatilalle. 

Vastaa ekologisiin haasteisiin uudistavan viljelyn keinoin ja ravinneomavaraisesti. 

Lähiruokakeskus jakaa tietoa ja tarjoaa koulutusta ruoan kasvatuksesta ja 
vastuullisesta maataloudesta.

Lähiruokakeskuksen idea 



1. Holistinen suunnittelu 
2. Laiduneläimet osana kokonaisuutta ja maan kasvukuntoa 
3. Pysyvä penkkiviljely kasvisten tuotannossa 
4. Agrometsätalous eli puustoinen maatalous 
5. Suljetut ravintokierrot 
6. Modernit ratkaisut ja työkoneet 
7. Eri tuotantohaarojen synergia 
8. Taloudellisesti kestävä niin pientuottajille kuin maatilalle

Lähiruokakeskuksen tuotannon 
periaatteita 



Oma verkkokauppa ja sen noutopisteet 

Suoramyyntipisteet 

Tapahtumat tilalla ja lähialueella 

Kumppanuusmaatalouden mukaiset jäsenyydet 

Yhteistyö paikallisten ravintoloiden ja suurkeittiöiden kanssa 

Lähiruokakeskuksen asiointitavat 



Yhteisömaatila-konsepti
Jarkko Lehtopelto



Sitoutuneet kumppanit, 
kiinnostuneet 
kaverit

Kuluttaja- 
kumppanit

Kaverit

Tila

Yritys- 
kumppanit



Tilakohtainen 
mahdollisuuksien kirjo

Sitoutunut toimija, työntekijä, asiakas 
tai asukas 
- tilalle sijoittuva yritys 
- tilan asukas 
- yritysyhteistyökumppani 
- siirtolapuutarhakumppani 
- työntekijä 
- sato-osuuden tilaaja 
- ravintola- ja suurkeittiökumppani 
- tapahtumajärjestäjä 
- tutkimuskumppani

Toiminnasta kiinnostunut asiakas tai 
toimija 
- etätyöntekijäkaveri 
- kaupunkilaiskaveri 
- naapurikaveri 
- mökkiläiskaveri 
- talkoolainen 
- tapahtumavieras 

KaveriKumppani



Kolme esimerkkiä ja 
tilan tarjonta

- Maksuton kahvi- ja välipalapöytä 
- Maksuton toimistotilojen käyttö 
- Alennuksia kokous- ja majoitustiloista 
- Alennuksia tilan tuotteista 
- Tilan verkkokaupan käyttöoikeus 
- Näkyvyys tilan markkinoinnissa 
- Posti- ja osoitepalvelut 
- Alennuksia tilan tapahtumista 
- Säännöllistä viestintää 

- Alennuksia kahvilan tuotteista 
- Etätyötoimiston käyttöoikeus 
- Alennuksia kokous- ja 

majoitustiloista 
- Alennuksia tilan tuotteista 
- Alennuksia tilan tapahtumista 
- Säännöllistä viestintää 

- Alennuksia palstan ylläpitopalveluista 
- Ilmaisia koulutuksia palstaviljelyyn 
- Alennuksia kahvilan tuotteista 
- Etätyötoimiston käyttöoikeus 
- Alennuksia kokous- ja majoitustiloista 
- Alennuksia tilan tuotteista 
- Alennuksia tilan tapahtumista 
- Säännöllistä viestintää 

Tilakumppani Siirtolapuutarha-
kumppani Kaupunkilaiskaveri



Mahdollisia  
yhteisömaatiloja

Metsätilakeskus

Biotalouskeskus

Maatilamatkailu-
keskus

Hyvinvointimaatila

Lähiruokakeskus



Seuraavaksi:  
konseptin kehittäminen käyttökelpoiseksi 
ja pilotti Niipalan tilalla 



Mikko Niipala 
045 275 0323, mikko.niipala@gmail.com 
niipalantila.fi 

Jarkko Lehtopelto 
050 553 9921, jarkko.lehtopelto@halffull.fi 
halffull.fi   

Kiitos! 


