
Hankkija toi Suomeen ensimmäisen 
itsekulkevan leikkuupuimurin. 

Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän 
yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön kanssa. 

Suosituimmaksi puimurimalliksi Suomessa tuli 
”Pikku-Massikka” MF-630, jota parhaimmillaan 

myytiin yli 900 kpl vuodessa. Toinen suosikki 
oli MF-685. Vuoteen 1980 mennessä Hankkija 
oli myynyt yhteensä yli 15 000 MF-puimuria.

1950



Traktorikauppa vauhdittui, kun 
sotien jälkeen tuontikauppa avautui 

ja Hankkija otti Zetor traktorit edustukseensa. 
Ensimmäisenä vuonna myytiin 600 kappaletta 

ja seuraavana vuonna kolminkertainen 
määrä. Vuosien 1952 –1961 aikana 

myytiin yli 11 000 Zetoria.

1952



Massey-Ferguson traktorit Hankkijalle. 
Massikan myynti lähti nousukiitoon. 

Myynti vaihteli 1700 – 3600 traktoria vuodessa. 
Vuosina 1961 –1980 myytiin yhteensä 

47 000 MF- traktoria.
Samalla vahvistettiin voimakkaasti 

koneiden huoltopalveluja.

1961



1962 Fiatilla vauhdilla autokauppaan. 
Hankkijan saatua Fiat-autojen edustuksen 

perustettiin autokauppaa hoitamaan tytäryhtiö 
Autonovo Oy. Suosituimmaksi malliksi nousi 

Fiat 600, joka teki Suomen ennätyksen autojen 
maahantuonnissa kun v. 1971 purettiin laivasta 

Helsingin Sompasaaren satamaan 3 532 
”kuussatasta”. Parhaimmillaan Fiatin 

markkinaosuus oli 18 %.

1962



Yhteistyö maatalouden työkoneita 
valmistavien kotimaisten tehtaiden kanssa 

tiivistyi.  Muodostettiin ns. H-ryhmä solmimalla 
liikesuhteet valikoidulle ryhmälle kotimaisista 

pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Tähän 
ryhmään kuuluivat mm.: Juko Oy, Ylö-tehtaat, 
Syväsen Konepaja, Maaseudun Kone, Kesla, 

Velsa ja Peltosalmen Konepaja.

1962



 Viljakauppaa tehostettiin. 
Uudet viljalaitokset rakennettiin 

Hämeenlinnaan, Porvooseen ja Orimattiaan. 
Vuonna 1975 aloitettiin viljelysopimusten 

teko leipä- ja rehuviljasta. 1980-luvun alussa 
Hankkijan markkinaosuus viljakaupassa oli 

jo 30 %. Vuonna 1984 Hankkijalla oli 
150 omaa viljan vastaanottopistettä sekä 

vuokra- ja yhteisvarastoja niin, että vastaan-
ottokykyä oli yhteensä 250 milj. kilolle.

1966



Oy Union-Öljy Ab:sta tuli Hankkijan 
tytäryhtiö, kun yhtiön osake-enemmistön 

siirtyi Hankkijan omistukseen.
Oman kotimaisen yhtiön avulla vahvisti 

Hankkijan aikaisempia asemia öljytuotteiden 
kaupassa sekä koneellistuneen 
maatilatalouden öljyhuollossa.

1967



Labor ja Hankkija yhteistyösopimukseen. 
Labor täydensi Hankkijan ruotsinkielisten 

asiakkaitten palvelua. Lisäksi Labor toi 
yhtymän piirin hyvät kone-edustukset. 

Sopimuksen myötä Hankkijan omistukseen 
siirtyi Laborin tytäryhtiön Oy Agroma Ab:n 

osakekannan pääosa.

1968



Tytäryhtiö Oy Farmer Ab:n toiminta käynnistyi. 
Yhtiön toiminta-ajatuksena on 

suomalaisen pienen ja keskisuuren lähinnä 
maatalous- ja metsäkoneteollisuuden 

tuotteiden viennin kehittäminen. 
Yhtiö tuki merkittävästi ns. H-ryhmän 

teollisuuden vientitoimintaa.

1969



Uusi valtakunnallinen toimintakeskus 
valmistui Helsingin Oulunkylään. 

Keskuksen muodostivat: Hankkija-Yhtymän 
pääkonttori, tietokoneohjattu automaattinen 
keskusvarasto, tietokonekeskus, huoltokeskus 

ja Union huoltoasema.

1976



Oman öljynpuristamon Tuottajain Rypsi Oy:n 
rakentaminen Kouvolaan vahvisti 

Hankkijan otetta rehutoimialalla. Tehtaan 
tekniikka suunniteltiin erityisesti rehuksi 
käytettävän rypsipuristeen tuotantoon. 

Tällä varmistettiin oman rehuteollisuuden 
raaka-ainehuoltoa sekä varmistettiin 

Hankkijan perusjäsenistön öljykasvituotannon 
kehittämismahdollisuuksia.

1983



Puolimatka-Yhtymästä Hankkija-yhtymän 
tytäryhtiö. Suomen siihenastisen 

taloushistorian suurin yrityskauppa syntyi 
Hankkijan ostettua Puolimatkan. 

Se johti huomattavaan rakennemuutoksen 
Hankkija-Yhtymän liiketoiminnassa.

1985



 Vuosikymmenet jatkunut kiista 
Hankkijan ja SOK:n välillä lähinnä 

maataloustavarakaupan reviireistä päättyi 
sopuun. Tämä sinetöitiin yhdistämällä 

kummankin osapuolen maatalous-
tavarakauppa muodostamalla Hankkija- 

Maatalous Oy:stä tasaomisteinen yhteisyritys.

1988



Hankkija-yhtymälle uusi toimintarakenne. 
Yhtymän liiketoiminta ryhmitettiin kuuteen 

yhtiöön: Hankkija-Maatalous Oy, 
Hankkija-Tekniikka Oy, Etek Oy, 

Automaailma Oy, Suomen Rakennuskone Oy 
ja Suomen Sähkötukku Oy.

1988



Hankkija-Yhtymästä tuli 
Novera-Yhtymä Oy. 
Käytännössä tämä 

merkitsi, että Hankkija-
Yhtymän liiketoiminta ja 

henkilöstö siirtyivät 
Novera-Yhtymään ja 

toiminta jatkui entisissä 
toimitiloissa. Juridisesti 

sekä hallinnon, 
organisaation ja 

toiminnan strategisten 
painotusten osalta 

muutos oli 
kuitenkin suuri.

Hankkija-Yhtymästä tuli 

merkitsi, että Hankkija-
Yhtymän liiketoiminta ja 

Novera-Yhtymään ja 
toiminta jatkui entisissä 
toimitiloissa. Juridisesti 

toiminnan strategisten 

1990



Novera-Yhtymän toiminta päättyi 
3.7.1992 konkurssiin ja sen myötä päättyi 

myös 87 vuoden ikään yltäneen Hankkijan 
toiminta. Syyt tapahtuneeseen ovat 

moninaiset ja aiheesta on tehty useampiakin 
tutkimuksia jopa kirjakin. 

Tässä virstanpylväiden listauksessa on 
turha edes yrittää niitä selostaa.

1992



Ja tästä eteenpäin 
Hankkijan alkuperäinen perustehtävä, 
maataloustavarakauppa, on kuitenkin 

jatkunut Hankkija-Maatalous Oy:n, 
sittemmin Hankkija Oy:n hyvin hoitamana.

Yritys, sen johto ja koko henkilöstö on 
tämän tehtävänsä hoitanut  

hankkijalaisia arvoja kunnioittaen.  
Yhtiö on monella tavoin halunnut myös 
tukea Hankkijan perinteen vaalimista, 

mistä Hankkijan Perinneyhdistys ry  
on kiitollinen.


