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Mäkelän Mansikka Oy:ssä on erikoistuttu mansikan viljelyyn. Kaikki alkoi vuonna 1980 karjanpidon
ohella, jolloin Veijo Mutikainen vaimonsa Raija Mutikaisen kanssa aloitti viljelyn. Mansikasta tuli
päätuotantokasvi vuonna 2000. Viljelyala vaihtelee vuosittain 35-40 hehtaariin.
Tila on nykyään Raijan ja Veijon tyttären Jaanan ja pojan Jussin sekä Jaanan miehen Antti Tolvasen
omistuksessa. Nykyiset yrittäjät saivat tilan vastuulleen 2010. Siitä alkoi entistäkin intensiivisempi
tilan kehittäminen. Pinta-alat ovat kasvaneet lähes vuosittain. Yrityksessä on selkeä työnjako niin,
että Jussi vastaa kastelujärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä peltojen teosta ja
kunnostamisesta ja koneiden huollosta. Jaanan tehtäviin kuuluu henkilöstöhallinto, työnjohto ja
kirjanpito. Toimitusjohtaja Antin vastuulla on viljelyn suunnittelu ja organisointi, kastelu- ja
lannoitusjärjestelmien käyttö, mansikan myynti, tilaukset ja investointien suunnittelu.
Sadonkorjuuvaiheessa kaikki ovat touhussa mukana.
Päältä kastelusta on siirrytty tihkukasteluun ja automaattiseen maaperän tarkkailuun. Vesi ja
ravinteet ohjataan suoraan viljelykasvin tyvelle muovin alle. Kastelua ja lannoitusta ohjataan
annostelu- ja säätöautomatiikalla, jolloin ravinteet voidaan antaa täsmällisesti oikeassa suhteessa
kasvin kasvuvaiheen ja säätilan mukaan. Koneistus on uusittu ja nykyaikaistettu ja poimijoille on
rakennettu lisää majoitustiloja. Viime talvena valmistui uusi pakkaamo- ja jäähdyttämörakennus,
jossa tullaan kesän aikana käsittelemään satoja tuhansia kiloja mansikoita. Hallin yhteyteen tulee
jatkossa myös toimisto- ja sosiaalitilat. Tuotantohallissa on oma 50 kW aurinkovoimala, josta
saadaan kesällä kaikki tarvittava energia tilan tarpeisiin. Ylimääräinen sähkö myydään
sähköyhtiölle. Marjat toimitetaan päivittäin markkinoille omalla jäähdytyslaittein varustetulla
kuljetuskalustolla.
Poimijat tulevat useista eri maista, eniten kuitenkin Ukrainasta. Kaikkiaan heitä on 140-150
henkilöä. Työvoima rekrytoidaan itse. Poimijoita varten on rakennettu asialliset majoitustilat tilan
yhteyteen. Entinen navetta on kunnostettu osittain majoitustiloiksi, osittain keittiötiloiksi, joissa
ruokaa voi valmistaa suurikin joukko kerrallaan.
Tilalla on viime vuosina panostettu paljon sadon ajoittamiseen. Sen tarkoituksena on tasoittaa
satohuippuja niin, että tuotetta olisi tarjolla mahdollisimman pitkän aikaa kesäkuun puolivälistä
jopa lokakuulle asti. Tasaisempi tuotanto on mahdollistanut pidemmän työjakson työntekijöille ja
tuotantovälineistön tehokkaamman hyötykäytön.

P-K:n Marjanviljelypiirin perusteet vuoden marjatilan valinnalle
Mäkelän Mansikka Oy:tä voi hyvällä syyllä pitää maakuntamme mansikan viljelyn keulakuvana.
Yritykseen on vuosien varrella panostettu todella paljon sekä taloudellisesti että henkisesti .
Yritystä johdetaan täysin ammattimaisesti ja päätoimisesti ja tulostakin on tullut. Tilan
viljelytekninen taso on alansa huippua koko maassa. Viljelmät ovat siistissä kunnossa, ne ovat
hyvin hoidettuja ja hyvätuottoisia. Myös ympäristöön on jaksettu panostaa. Rakennukset ja niiden
pihapiirit ovat siistejä ja miellyttäviä sekä omistajille, työntekijöille että vierailijoille.
Yrityksen omistajat ovat panostaneet todella paljon parhaimman tiedon hankkimiseen. He ovat
tuttu näky mm. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton valtakunnallisissa ja maakunnallisissa
tilaisuuksissa. Oppia haetaan jatkuvasti myös ulkomaille suuntautuvilta matkoilta. Yrityksessä
käytetään runsaasti myös neuvontaa. Kaikesta ei voi, eikä jaksa ottaa itse selvää, jolloin eri
ammattilaisten avusta on paljon apua. Voimme Päivin kanssa varmaankin olla yhtä mieltä myös
yrittäjien vieraanvaraisuudesta. Tässä talossa ei ole koskaan tarvinnut istua tyhjin vatsoin.
Pohjois-Karjalan Marjanviljelypiirin johtokunta haluaa vuoden marjanviljelijän valinnallaan osoittaa
arvostusta Mäkelän Mansikka Oy:n yrittäjille Jaana ja Antti Tolvaselle sekä Jussi Mutikaiselle.
Muistamme myös edellisen sukupolven, Raija ja Veijo Mutikaisen ansiokkaan ja edelleen jatkuvan
elämäntyön yrityksen kehittämisessä. Marjanviljely yritystoimintana on erittäin haastava, vaikea ja
raskaskin ammatti. Olette onnistuneet luomaan tinkimättömällä työllänne todella hienon
yrityksen, joka ei ole jäänyt huomaamatta. Sen osoituksena Pohjois-Karjalan Marjanviljelypiirin
johtokunta myöntää teille vuoden pohjoiskarjalaisen marjanviljelytilan kunniamaininnan.
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