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HUMPPILA Siitä on nyt 30 vuot-
ta, kun Urpolan Kartano avattiin 
vieraille. Nykyiset yrittäjät Lee-
na ja Mikko Kylämarkula ovat 
isäntäparina kartanossa kymme-
nettä vuotta.

Yrittäjyys on asia, josta he sel-
keästi nauttivat. Yrittäjyyteen 
kuuluu erottamattomasti työn-
teko, ja sitä on kartanossa tehty 
alusta alkaen.

– Tämä on työntäyteistä hom-
maa, Mikko sanoo hymyillen.

– Hyvin täällä työssä pysyy. 
Meillä on mukavia asiakkaita ja 
monimuotoista toimintaa, Lee-
na laajentaa.

Urpolan Kartanon jugendhenki-
nen kartano on sukutilan vanha 
päärakennus. Se on rakennettu 
kodiksi viisihenkiselle perheelle 
vuonna 1924.

Monien vaiheiden ja entisöin-
nin jälkeen kartanoravintola 
avattiin vieraille vuonna 1984.

– Ennen kuin ryhdyimme kar-
tanon yrittäjiksi vuonna 2005, 
vanhempani Ulla-Maija ja Ilkka 
Kylämarkula toimivat kartanon 
yrittäjinä yli 20 vuoden ajan, 
Mikko kertoo.

Kartano on auki ympärivuoti-

Urpolan  
Kartanon  
yritystoiminta 
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vuotta

Urpolan Kartanon sviitti eli morsiuskammari näkyi Neljät häät -ohjel-
massa.

Tähän juhlasaliin mahtuu 70 vierasta. Jos kaikki juhlatilat lasketaan, vie-
raita mahtuu maksimissaan 200.

Lassi Puhtimäki

sesti tilauspohjalta. Myös tutus-
tumiskierroksia ja ryhmäretkiä 
järjestetään. Etenkin kesäaikaan 
kartanossa vietetään runsain mi-
toin erilaisia juhlia. 

Juhlatilaan mahtuu maksimis-

saan 200 ihmistä.
– Täällä voidaan järjestää per-

hejuhlia, syntymäpäiviä, rippi-
juhlia, häitä, yritysten tilaisuuk-
sia ja kokouksia, Mikko luettelee.

Myös 12 vuotta sitten raken-

nettu Viikinkisauna on ollut toi-
miva vetonaula. Hirsitaloissa 
puolestaan yöpyy asiakkaita ja 
tanssipaviljongissa voidaan pitää 
esimerkiksi tanssit häiden yhtey-
dessä.

Yrittäjille on tärkeää, että ju-
gendhenkisyys on saatu karta-
nossa säilytettyä. Viimeisin kun-
nostusprojekti tehtiin kattoon ja 
terassiin.

– Ihan liian paljon puretaan 
vanhoja taloja. Pyrimme siihen, 
että kartano säilyy tulevillekin 
sukupolville. Asiakkaat ovat ihas-
tuneet kartanoon, ja on tärkeää 
pitää se kunnossa, Leena kertoo.

Kylämarkulat eivät ehdi juuri lo-
mailla, sillä kesällä riittää asiak-
kaita.

– Kunnostimme juuri teras-
sin ja ei ehtinyt kulua kuin tun-
ti, niin jo tuli asiakkaita, Mikko 
naurahtaa.

– Ja tulevana viikonloppuna 
tulee saunojia ja kartanossa jär-
jestetään myös rippijuhlat, Lee-
na lisää.

Urpolan Kartanon 30-vuoti-
nen yrittäjyys tuntuu juhlan ar-
voiselta.

– Kyllä tämä sellainen etappi 
on, että sitä kannattaa juhlistaa, 
Leena kertoo.

Torstaina kartanolla vietettiin-
kin kutsuvierastilaisuus.

”Ihan liian paljon 
puretaan vanhoja 
taloja. Pyrimme 
siihen, että kartano 
säilyy tulevillekin 
sukupolville.”


