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Näin naapurissa

Olin viime syyskuussa Ruotsin viininkasvattajien yhdistyksen vuosikokouksessa. 
Skoonessa ja muualla Ruotsissa Tukholman korkeudelle saakka oli ammattitaidol-
la hoidettuja viinitarhoja. Suurimmat niistä olivat 6000 köynnöksen viinitiloja, joka 
pohjolassa tarkoittaa 2 - 3 hehtaarin viljelypinta-alaa. Niiden lisäksi oli useita 2000 - 
3000 köynnöksen tarhoja ja lisää oli suunnitteilla. Tätä en olisi uskonut ellen itse oli-
si nähnyt. 

Ruotsin viininkasvattajien yhdistyksessä on noin 270 jäsentä ja viinitarhojen yh-
teispinta-ala on 90 - 100  hehtaaria. Kyse ei siis ole enää mistään aivan merkityksettö-
mästä seinänvieruskasvatuksesta ja pienen joukon puuhastelusta, vaan lähitulevaisuu-
dessa merkittäväksi muodostuvasta maaseudun sivuelinkeinosta. Se tuntuu kiehtovan 
erityisesti nuoria maaseutuyrittäjiä ja lisää maaseudun monimuotoisuutta.

EU:n viinimaaksi A-kategoriaan Ruotsi on hakeutunut viisi vuotta sitten ainoas-
taan lisäämällä tukikelpoisten kasvien listalleen viiniköynnöksen. Teknisesti tämä 
kuulostaa perin yksinkertaiselta. Samaan kategoriaan kuuluisi Suomikin, jos liitty-
mishalut heräisivät. Ruotsi ei saa viiniköynnöksen viljelylle mitään erityistukea, vaan 
saman tuen ja samoilla ehdoilla kuin muidenkin pelto- tai puutarhakasvien viljelylle. 

Viiniköynnöksen kasvatus-nimisessä urheilulajissa ruotsalaiset ovat ottaneet kai-
kessa hiljaisuudessa meihin  ainakin kymmenen vuoden etumatkan. Se johtuu ennen 
kaikkea maataloudesta ja elinkeinoista päättävien poliitikkojen myönteisestä asen-
teesta tätä uutta puutarha- tai viljelykasvia kohtaan. Korkealla taholla on huomattu 
oman ruotsalaisen rypäleviinin suuri imago- ja propaganda-arvo maalle, vaikkei tuote 
olisikaan lähivuosina ranskalaista crand cru-luokkaa.

Vuosikokouksessa oli paikalla myös itse maatalousministeri Eskil Erlandsson. 
Ministeri Erlandssonin mukaan Ruotsi tähtää lähivuosina EU:n johtavaksi ruoka- ja 
viinimaaksi (mat och vinlandet), johon liittyy yhtenä osana ruotsalaisten viinirypälei-
den kasvatuksen edistäminen ja niistä valmistettavan viinin markkinointi ulkomaille 
ja suora tilamyynti kotimaassa. Edessä on pitkä tie, mutta ministeri tuntui uskovan 
asiaansa.

Sen verran isänmaallinen olen, että en kehu mielelläni Ruotsia enkä tasapuolisuu-
den vuoksi myöskään Venäjää, mutta tässä tapauksessa on pakko antaa Ruotsille ja 
maatalousministeri Erlandssonille täysi kymppi. Hän on visionääri, jolla on poliiti-
koille harvinainen kyky nähdä tulevaisuuteen. Hän ei ole henkilökohtaisesti jämähtä-
nyt sellaisiin viime syksynä Ruotsia kuohuttaneisiin teemoihin kuin sikaloihin tai jat-
kuvaan kinasteluun milloin mistäkin aiheesta liian innokkaiden luonnonsuojelijoiden 
kanssa. Niitä keskusteluja varten Ruotsin maatalousministeriössä on joukko asiansa 
osaavia virkamiehiä.

Juha Karvonen
Suomen viininkasvattajat ry:n puheenjohtaja



�  – Suomen Viininkasvattajat ry

Ilmaston muutokset ja pohjoinen 
viiniköynnöksen kasvatus

Maapallon historiassa nopeat ilmaston 
muutokset eivät ole olleet ainutkertaisia. 
Jääkausia on ollut useita. Viimeisin ko-
ko Suomen kattanut  jääkausi alkoi noin 
120 000 vuotta sitten. Silloin manner-
jäätikkö levittäytyi hyvin nopeasti - eh-
kä muutamassa sadassa vuodessa - koko 
Pohjois- ja Keski-Eurooppaan ja peitti al-
leen suurimman osan mannerta. Muutos 
oli niin nopeaa, että Euroopassa 200 000 
vuotta elänyt ja meitä edeltänyt ihmisla-
ji eli Neandertalin ihmiset eivät ehtineet 
sopeuta ilmaston muutokseen, vaan kuo-
livat vähitellen sukupuuttoon. Heidän ti-
lalleen tulimme me nykyihmiset 40 000 
vuotta sitten Aasiasta.

Jääkauden jälkeen noin 6000 vuotta 
sitten ilmasto lämpeni ja Suomessa oli 
muutaman tuhannen vuoden ajan läm-
min jakso. Silloin vuoden keskilämpö 
oli 2 – 3ºC astetta nykyistä korkeampi 
eli sama, jonka ennustetaan tulevan Suo-
meen jo vajaan sadan vuoden kuluessa. 
Lämpiminä jaksoina Suomen metsät oli-
vat tammea ja muita jaloja lehtipuita kas-
vavia sekametsiä. Tuhat vuotta kestäneen 
lämpimän jakson jälkeen ilmasto muuttui 
suurin piirtein nykyiseksi, joskin välillä 
viimeksi keskiajalla Euroopassa on ollut 
lyhempiä lämpimiä ja kylmiä jaksoja.

Mikään ei ole muuttumatonta ja eri-
tyisesti säät vaihtelevat paljon lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä. Huominen päivä on 
aina hieman erilainen kuin tämä päivä, 
vaikka eroa ei helposti huomaa. Tulevai-
suuden ennustaminen on vaikeaa ja sen 
oikein ennustaminen on kaikkein vaikein-

ta. Ilmastonmuutos on kuitenkin selvästi 
tapahtumassa lisääntyvän kasvihuone-
ilmiön vaikutuksesta. Päästöjä rajoitta-
malla sitä voidaan ehkä  hidastaa, mutta 
pysäyttäminen on käynyt yhä mahdotto-
mammaksi. Nämä ennusteet perustuvat 
erilaisiin ilmastomalleihin, joissa syöttei-
nä käytetään kasvihuonepäästöjä.

Ajanlaskumme aikana Euroopassa ja 
Pohjois-Euroopassa on ollut lämpimiä ja 
kylmiä jaksoja noin 1000 vuoden välein. 
Viimeksi sellainen on ollut Euroopassa 
vuosina 1150 - 1300, jolloin Pohjois-Eu-
roopan lämpötila on ollut 1 - 2 °C nykyistä 
korkeampi. Tuohon aikaan Grönlannissa 
on viljelty jopa vehnää. Näihin aikoihin 
osuu myös viikinkien Amerikan eli “vii-
nimaan” löytöretki. Silloin viikinkien 
maihinnousupaikalla saattoi hyvinkin 
kasvaa Vitis riparia. Tuolloin  myös Fen-
noskandian eteläosissa viiniköynnöksen 
kasvatus olisi  ollut ilman lämpötilojen 
puolesta mahdollista. Sen jälkeen ilmasto 
kylmeni muutamassa vuosikymmenessä 
joka puolella Eurooppaa. Tätä keskiajan 
lämpiämää jaksoa seuranneen “pienen 
jääkauden” aikana 1500- ja 1600 luku-
jen vaihteessa Suomessa oli kylmyyden 
aiheuttamia nälkävuosia. 1680-luvulla 
Lontoossa Thames oli talvisen kuukau-
sien ajan niin paksussa jäässä, että jäällä 
grillattiin Lapin lampaaksi mainostettua 
lammasta.

Ilmaston muutoksen vaikutuksesta vii-
niköynnöksen viljelyn ja viinin tuotan-
non painopiste muuttuu ennusteiden 
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mukaan pohjoisemmaksi. Nykyisiä Ete-
lä-Euroopan lajikkeita ei ehkä voida 
enää kasvattaa Välimeren maissa, kos-
ka siellä ilmasto muuttuu liian kuumaksi 
ja kuivaksi, vuotuiset sademäärät vähe-
nevät ja kasvukausi lyhenee. Voimak-
kaista lämpötilan vaihteluista seuraa 
tuhoisia pyörremyrskyjä kuten Espanjas-
sa on viime vuosina ollut. Tämän vuok-
si sikäläisten lajikkeiden kasvatus siirtyy 
Keski-Eurooppaan. Pohjois-Euroopas-
sa ilmasto lämpenee,  kasvukausi pitenee 
ja sademäärät lisääntyvät, jolloin keski-
eurooppalaisten viiniköynnöslajikkeiden 
kasvatus tulee mahdolliseksi Keski-Suo-
meen saakka. Myös Pohjois-Suomeen 
sopivia lajikkeita tulee olemaan.

Kasvihuoneilmiö aiheutuu  siitä, että 
maapallon ilmakehässä oleva hiilidiok-
sidi, metaani, pöly ja muut vähäisemmät 
tekijät estävät maan pinnalle säteillyttä 
auringon lämpöenergiaa heijastumasta ja 
palaamasta takaisin avaruuteen. Suurin 
osa siitä tosin heijastuu takaisin avaruu-
teen, mutta ilmakehän hiilidioksidin ja 
metaanin estävän vaikutuksen vuoksi osa 
jää lämmittämään ilmakehää. Siitä joh-
tuen maapallon ilmaston lämpötila nou-
see aivan samoin kuin kasvihuoneessa, 
jossa muovi- tai lasiseinä estää lämmön 
haihtumista ulkoilmaan.

Kasvihuoneilmiö ei sinänsä ole haitalli-
nen tekijä vaan päinvastoin. Maapallolla 
on ollut kasvihuoneilmiö niin kauan kuin 
täällä on ollut kasveja tai eläimiä. Jos 
maapallolla ei olisi ”normaalia” kasvi-
huoneilmiötä, ilmasto olisi monta astetta 
nykyistä alhaisempia ja eläminen Suo-
messa olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta. 
Ihmisen toiminnan ja hiilidioksidipäästö-
jen seurauksena maapallon kasvihuoneil-
miö on kuitenkin viime vuosikymmeninä 

vahvistunut, josta on seurannut ilmake-
hän ja maapallon pinnan lämpeneminen. 
Jos nykyistä kehitystä ei saada pysähty-
mään, tulee koko maapallon lämpötila 
kohoamaan huomattavasti. Tässä ilmas-
ton muutoksessa Suomi ja  pohjoinen 
Eurooppa saattavat olla voittajia ja Etelä-
Euroopan maat häviäjiä. 

Ilmaston muutoksilla ei tulisi olemaan 
Pohjois-Euroopan maataloudelle ja oras-
tavalle viininkasvatukselle pelkästään 
myönteisiä vaikutuksia. Etelä-Euroopan 
kasvukauden radikaali lyheneminen ja 
maataloustuotannon painopisteen siirty-
minen etelästä pohjoiseen tulisi aiheut-
tamaan etelässä toimeentulo-ongelmia. 
Se voisi laukaista Euroopan sisällä uu-
den kansainvaelluksen  ja synnyttää so-
tia luonnonvarojen, viljelymaan ja veden 
hallinnasta. Nykyinen elintasopakolai-
suus Afrikasta Eurooppaan voisi muut-
tua ilmastopakolaisuudeksi Euroopasta 
Aasiaan ja Afrikkaan eli päinvastaiseen 
suuntaan kuin nykyisin oletetaan. Tämä 
tuntuu kaukaiselta, vaikka se saattaa olla 
ovella vajaan sadan vuoden kuluessa. 
Sata vuotta on maapallon historiassa kä-
sittämättömän lyhyt aika. Mitä enemmän 
armonaikaa kuluu, sitä vähemmän tulee 
ongelman ratkaisuvaihtoehtoja. Kun ei 
tunneta mennyttä ei myöskään nähdä tu-
levaisuuteen

Tutkijoilla on monta erilaista mallia 
kasvihuoneilmiön ja ilmaston lämpene-
misen vaikutuksesta nykyiseen ekosystee-
miin. YK:n ilmaston muutosta käsitelleen 
kokouksen (IPCC) mukaan seuraavan sa-
dan vuoden kuluessa maapallon lämpötila 
tulee kohoamaan 1,5–6,0 ºC. Mikäli ei ta-
pahdu yllättäviä muutoksia kuten atomi-
sotaa tai hiilidioksidipäästöjen voimakas-
ta vähenemistä tai Golf-virran suunnan 
muutosta, ilmasto lämpenee myös Suo-
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messa sille tasolle, jolla se on ollut 6000 
vuotta sitten kivikaudella. Tammiseka-
metsät palaavat Keski-Suomeen, Etelä-
Suomeen tulee Keski-Euroopan ilmasto 
ja Lappiin Etelä-Suomen ilmasto.

Muutaman sadan vuoden aikaväillä 
Suomen talven 0 ºC päivien lukumäärä 
on lisääntynyt. Se on kohottanut vuoden 
keskilämpöä 170 vuodessa 2 ºC. Vuosina 
1979–1993 yön minimilämpö on noussut 
0,2 ºC/10 vuotta ja päivän maksimilämpö 
0,1 ºC/10 vuotta. Tämä ei kuitenkaan vielä 
merkitse kasvukauden ratkaisevaa lisään-
tymistä, koska keväällä esiintyy edelleen 
lämpimien jaksojen välillä kylmiä jaksoja 
ja ankaraa hallaa sekä syksyllä ilmasto 
kylmenee aikaisin. Muutokseen kannat-
taa kuitenkin valmistua - tapahtuupa se 
sitten tai ei. Se mahdollistaisi Suomessa 
muidenkin uusien kasvilajien kuin viini-
köynnöksen kasvatuksen jo lähivuosi-
kymmeninä. Pohjoisessa köynnöksen vil-
jelymahdollisuudet paranevat sitä mukaa 
kuin  ne etelässä heikkenevät.

Pohjoisen ilmaston ennustettu lämpe-
neminen vaikuttaisi paitsi elinympäris-
töömme myös maaperän lämpötiloihin 
ja kasvustoon. Pohjois-Ruotsin ilmaston 
lämpötilan vuotuisen keskiarvon on en-
nustettu nousevan seuraavan sadan vuo-
den aikana 4,8 ºC, joka on varsin rohkea 
ennuste.  Maaperän lämpötila noussee 
vähemmän ja sen vuotuisen keskilämmön 
10 cm:n syvyydessä on arveltu olevan 
sadan vuoden kuluttua 0,9 ºC - 1,5 ºC 
korkeampi kuin nyt. Talven  lumipeittei-
nen jakso lyhenee 73 - 93 vuorokaudella 
ja sademäärä lisääntyy 315 mm. Samalla 
havumetsät vähenevät ja tilalle tulee ja-
loja lehtipuita. Samankaltaiset olosuhteet 
ovat vallinneet Fennoskandian keskiosis-
sa atlanttisella kivikaudella 6000 vuotta 
sitten. 

Ilmasto ja maaperä ovat tiiviissä vuo-
rovaikutuksessa keskenään ja muiden 
ympäristötekijöiden kanssa. Ilma  läm-
pötilan tilapäiset ja pysyvämmät muutok-
set vaikuttavat maaperän lämpötiloihin 
ja joskus päinvastoin. Maaperän lämpö-
tilan vuosikeskiarvo 50 cm syvyydessä 
saadaan arvioiduksi, kun paikkakunnan 
ilman lämpötilan vuosikeskiarvoon lisä-
tään 1 °C. Pohjoisessa ja suurten vesistö-
jen alueella tämä maaperän lämpötilan ja 
ilman lämpötilan vuosikeskiarvo on kui-
tenkin suurempi kuin 1 °C. Viiniköyn-
nöksen kasvuympäristön tutkimuksissa 
on keskitytty pääasiassa ilman lämpö-
tiloihin ja maaperän rakenteeseen, mut-
ta kaikkiin näihin yhteisesti vaikuttava 
maaperän lämpötilojen tutkiminen on 
jäänyt vähemmälle. 

Ennustettu pohjoisen ilmaston läm-
peneminen vaikuttaa myös maaperän 
lämpötiloihin ja kasvustoon.  SWECLIM-
ilmastomallin avulla on ennustettu, miten 
Pohjois-Ruotsin ilmaston ja metsämaan 
lämpötila nousee 100 vuoden kuluttua. 
Tämän ennusteen mukaan Pohjois-Ruot-
sissa ilman lämpötilan vuotuinen kes-
kiarvo nousee sadassa vuodessa 4,8 ºC 
ja maan vuotuinen keskilämpö 10 cm:n 
syvyydessä nousee 0,9 ºC - 1,5 ºC. Tal-
ven  lumipeitteinen jakso lyhenee 73 - 
93 vuorokaudella ja sademäärä lisääntyy 
315 mm. Samalla havumetsät vähenevät 
ja tilalle tulee jaloja lehtipuita. Saman-
kaltaiset olosuhteet ovat vallinneet koko 
Fennoskandian keskiosissa atlanttisel-
la kivikaudella 6000 vuotta sitten. Myös 
historiallisella ajalla noin 1000 vuotta sit-
ten on pohjoisessa ollut lyhyehkö lämmin 
kausi, jolloin viiniköynnöstä on tavattu 
Baltiassa ja Etelä-Skandinaviassa.
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Suomen maaperän lämpötiloihin ennus-
tettu ilmaston muutos tulee vaikuttamaan 
muutamalla maaperän lämpötilaluokitus-
ta. Soil Taxonomy-järjestelmässä kylmin 
luokka “pergelic” edustaa viljelykel-
votonta ikiroudan maata ja seuraavak-
si kylmin “cryic” maataloustuotantoon 
kelpaavaa maata, jossa kuitenkin maan 
kylmyys rajoittaa merkitsevästi kasvin-
tuotantoa. Asiaa on merkittävällä tavalla 
selvittänyt Suomen osalta Helsingin yli-
opistossa prof. Yli-Halla, joka on toden-
nut “cryic” rajan kulkevan tällä hetkellä 
Suomen ja Viron välillä. Sen eteläpuolel-
la alkavat lämpimämpään “frigid” luok-
kaan kuuluvat maat, joita saattaa jo 
esiintyä paikoitellen Etelä-Suomessakin 
ja jotka ulottuvat Skåneen saakka. En-
nustettu ilmaston lämpötilan nousu tu-
lisi lähivuosina muuttamaan myös koko 
Etelä-Suomen viljelymaiden lämpötila-
luokitusta siten, että ne siirtyvät samal-
la tasolle kuin eteläisin Ruotsi ja Tanska 
ovat tällä hetkellä.

Kun on selvitelty ilmastonmuutoksen ai-
heuttamaa viiniköynnöksen kasvatuk-
sen muuttumista Euroopassa seuraavan 
50 vuoden aikana, on päätelty, että ilman 
lämpötilan vuosikeskiarvojen nousu pi-
dentää kasvukautta pohjoisessa, mutta ly-
hentää sitä etelässä. Etelässä kasvukautta 
lyhentävät kuumuus ja kuivuus, ja säiden 
muutokset tulevat nopeiksi ja ääreviksi, 
joka on ollut jo havaittavissa viime vuo-
sina. Tämä voi tehdä viiniköynnöksen 
kasvatuksen siellä mahdottomaksi. Jois-
sakin Espanjan osissa sademäärän ennus-
tetaan jäävän vain tasolle 100 mm/vuosi, 
joka ilman keinokastelua johtaa maan aa-
vikoitumiseen.  

Miten viininkasvattajat itse ovat tiedos-
taneet ilmastonmuutosten vaikutukset ? 
Tämän selvittämiseksi haastateltu Eu-
roopan suurten viinintuottajamaiden vii-
ninkasvattajia. Haastattelututkimuksen 
mukaan 80 - 90 % saksalaisista, ranska-
laisista ja italialaisista viljelijöistä on tä-
män tiedostanut ja 40 - 60 % on alkanut 
havaita ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sia omilla tarhoillaan. Ne ovat ilmenneet 
vaikeampina tauteina ja tuholaisina ja 
heikompana viinin laatuna. Saksalaisista 
60% aikoo hankkia ilmaston muutoksen 
vuoksi uusia köynnöslajikkeita ja yhtä 
moni on niitä aikonut myös kokeilla. 60 
% ranskalaisista ja 50 % italialaisista ei 
pidä lajikkeiden uusimista tarpeellisena 
ja vain 14 % ranskalaisista ja 22 % ita-
lialaisista on aikonut kokeilla uusia viini-
köynnöslajikkeita. 

Eri tutkimuslaitosten ilmastomallit, en-
nusteet ja tutkimusten tulokset poikkea-
vat toisistaan, mutta yhteistä niille on 
maapallon keskilämpötilan nousu ja sen 
jo varsin hyvin tiedostetut seuraukset. 
Ennustettu ilmaston lämpeneminen tuli-
si toteutuessaan kohottamaan  pohjoises-
sa myös maan lämpötiloja ja lisäämään 
satoa ja uusien kasvien viljelymahdol-
lisuuksia. Näissä skenaarioissa Suomen 
ilmasto lämpenee ja sadesumma kasvaa 
merkittävästi. Koko Suomen alueen vuo-
tuinen ilman keskilämpötila saattaa ko-
hota vuoteen 2050 mennessä jopa 3 ºC, 
joka varsin hyvin vastaisi meistä 1200 
km etelämpänä olevien Keski-Euroopan 
maiden vuoden keskilämpötilaa.   

Juha Karvonen
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Supermatala kasvatustapa olosuhteiden pakottamana

Hapuileva alku

Joskus elämä kulkee outoja latuja.  Sa-
moin minun viinikasvatukseni on alusta 
lähtien vaeltanut omaa ennalta arvaama-
tonta polkuaan.

Ostimme 1990 puolivälin tienoil-
la puolivälin tienoilla puolen hehtaarin 
lounaisrinnepaikan Savitaipaleelta n. 30 
kilometriä Lappeenrannasta pohjoiseen.  
Hiukan myöhemmin ostin Pentti Alan-
gon ja Meeri Saarion kirjoittaman Pihan 
ja puutarhan marjat - kirjan.   Ostamam-
me tontin erinomaisten kasvuolosuhtei-
den takia innostuin kokeilemaan kaikkea 
mahdollista ja mahdotonta kasvatettavaa 
puutarhassamme tarkoituksenani saada 
kasvamaan kirjan jokaisesta kasviryh-
mästä jotain kasveja.  

Viineistä aloitin muovihuoneessa Be-
talla ja jo seuraavana vuonna hankin en-
simmäiset Zilgat ja Supagat avomaalle.  
Samoin halusin kokeilla Rieslingiä sekä 
avomaalla, että muovihuoneessa.  Myös 
Leon Millot, Auxerrois ja Boskoop Glory 
ilmestyivät muovihuoneeseen.  

Rielingin-kokeilu sai ajatteluni avautu-
maan ja kasvupaikkatekijöiden (varsinkin 
avain-sellaisten) hallinta alkoi mietityttää 
enenevästi.  Huomasin, että Riesling kyp-
syy muscat-maiseksi muovihuoneessa, 
mutta saa talvella vaurioita.  Avomaalla 
taas rypäleet eivät ehtineet kypsyä, mutta 
suojattuna viini selvisi talvista aina ilman 
vauriota.  Toisaalta Leon Millot saavutti 
erinomaiset ominaisuudet muovihuonees-
ta huolimatta.  Eli hyvän sokeritason (Brix 
26 vähintään) ja lähes täydellisen happo-
tasapainon sokereihin nähden.

Huomasin myös, että jotkut viinit olivat 
tautialttiita varsinkin katettuina.  Toiset 
taas tuntuivat olevan lähes immuuneja 
esimerkiksi homeille.  Zilga ja Supaga 
taas selvisivät avomaalla loistavasti il-
man mitään näkyviä ongelmia.

Kohti päämäärätietoisempaa kokeilua

Aloin haarukoida aktiivisesti tietoja vii-
neistä ympäri maailmaa ja kävin aja-
tustenvaihtoa ennen kaikkea kylmien 
alueiden kasvattajien kanssa.  Ystävys-
tyin Latvialaisen Andris Dishlersin kans-
sa, jonka yhteydet ja tietämys auttoivat 
paljon.  Tutkin tietoja ja pommitin tutki-
joita ja harrastajia  Saksassa, Yhdysval-
loissa ja Kanadassa.  Lopulta päätimme 
aloittaa ystäväni Ville Ruottisen kanssa 
laajemman viinien lajike- ja kasvatuste-
kijäkokeilun.

Liian pohjoisessa, liian lyhyt kasvu-
kausi ja liian pieni lämpösumma

Kokeiltavien lajikkeiden valinnassa 
kiinnitimme huomiota kolmeen pääasi-
aan:  lajikkeen aikaisuus, talvenkesto ja 
taudinkesto.

Osan viineistä alkukasvatin itse Geil-
weilerhofin tutkimusasemalta saamistani 
pistokkaista ja osan tilasimme Saksasta 
valmiina ammattilaistaimina eri perus-
runkoihin vartettuina.  

Pian huomasimme, että myös lajik-
keen manterevisuus/merellisyys vaikuttaa 
kasvin selviytymiseen.  Mantereisemmat 
viinit saivat näennäisestä paremmasta tal-
venkestostaan huolimatta yllättäen varsin 
helposti talvivaurioita.  Toisaalta hiukan 
vitsinä mukaan otetut Cabernet Frankit ja 
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Chardonnayt selvisivät vuodesta toiseen.
Kasvatustapaa miettiessämme tulim-

me siihen tulokseen, että kasvukauden 
pituutta, halloja ja lämpösummaa olisi 
manipuloitava, jotta viininkasvatus avo-
maalla olisi varmempaa.  Myös ankarien 
talvipakkasten vaikutus olisi syytä estää. 

Päädyimme supermatalaan kasva-
tustapaan, jossa perusrunko kasvatetaan 
maan suuntaisena ja vain vuosittaiset kas-
vut ohjataan ylöspäin. 

Tällä tavalla voidaan kasvustojen 
yllä pitää erilaisia harsoja tai muoveja, 
jolloin kasvuun lähtö aikaistuu, kukkimi-
nen aikaistuu, hallojen torjunta helpottuu, 
kasvukausi pitenee ja samalla tietenkin 
lämpösumma kohoaa.  Talvella kasvustot 
jäävät lumen alle niillä alueilla, jossa lun-
ta on ja myöskin talvisuojaus muutoinkin 
on helpompaa.

Suojaavat harsot tai muovit on syytä 
poistaa viimeistään kukintojen nuppu-
vaiheessa.  Tällöin tuuli pääsee vaikutta-
maan pölytykseen ja samalla rypäleiden 
laatu paranee.  Syksyn lähetessä on syytä 
varautua taas halloihin ja peittää kasvus-
tot.  Näin puutuminen ja samalla viinin 
talvenkesto paranee.

Nyttemmin olemme huomanneet, että 
kevyt suojaus talveksi on riittävä. Esi-
merkiksi kasvihuonemuovikin riittää. Itse 
olen päätynyt PVA-harsoihin, niiden ve-

denläpäisevyyden, hallantorjuntaominai-
suuksien, keveyden ja kestävyyden takia.  

Viime talvena peitin Regentit ja Bian-
cat DT-550-harsolla ja kaikki viinit selvi-
sivät talvesta, vaikka ensimmäiset -25C 
pakkaset tulivatkin paljaan maan aikaan.  
Tänä kesänä leikkasin kaikki kukinnot pois 
vahvistaakseni viinejäni.  Pari Regentiä 
pääsi kuitenkin kukkimaan ja pölyttämään 
joskus heinäkuun toisen viikon jälkeen ja 
silti Brix-arvot kohosivat 18 asti.

Lyhyt loppukaneetti 

Manipuloimalla ilmastoa ja suojaamal-
la kasvustoa olemme saavuttaneet eteläi-
sen Saksan kasvuolosuhteet.  Tosin samat 
lajikkeet jotka Saksassa kypsyvät syys-
kuun lopulla kypsyvät meillä pari viik-
koa aiemmin manipuloituna.  

Pienellä suojauksella talvenkesto pa-
ranee huomattavasti, mutta se lisää tauti-
alttiutta, jolloin pitäisi valita tauteja hyvin 
kestävät köynnöslajikkeet.

Baltialaiset ja venäläiset hybridit ovat 
varmempia kasvattaa, mutta viinin laadun 
vuoksi olen itse kiinnostunut enemmän 
viniferoista.

Mitä tiedän nyt: Viinit kasvavat mai-
niosti Suomessa.  Muuta en sitten tiedä-
kään, mutta hyviä arvauksia voin yrittää. 

Timo Taskinen
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Ympäristöolosuhteiden (vesi, ravinteet, valo, lämpötila) 
vaikutus viini-köynnöksen viljelyssä

Avomaalla kasvava viiniköynnös on ko-
ko elinkaarensa ajan tiiviissä vuorovai-
kutuksessa  kasvuympäristönsä kanssa. 
Kasvupaikan ja sen ympäristöolosuhtei-
siin parhaiten sopivan köynnöksen va-
linta onkin olennaisen tärkeää viljelyn 
onnistumiseksi ja korkealaatuisen rypä-
lesadon saamiseksi. Välimeren rannoilta 
tai Etelä-Euroopassa viljeltävät lajikkeet 
eivät todennäköisesti menesty pohjoises-
sa, koska ne ovat tuhansien vuosien ai-
kana sopeutuneet etelän lämpimämpään 
ilmastoon. Pohjoisessa ei suurta me-
nestystä voi odottaa myöskään Pohjois-
Amerikasta tuoduilta lajikeilta erilaisen 
valonsaannin ja yö-päivävaihtelun vuok-
si. Ilmastoomme sopivia köynnöksiä tu-
lisi hakea eurooppalaisten,  aasialaisten 
ja pohjoisamerikkalaisten lajikkeiden ris-
teytyksistä tai vanhoista pohjoisen Kes-
ki-Euroopan lajikkeista, joita on vielä 
olemassa, mutta joiden viljely on taantu-
nut II maailmansodan jälkeen alkaneen 
viinin tehotuotannon vuoksi.

Viinintuotannon lisäksi rypäleitä syö-
dään sellaisenaan tai niistä valmistetaan 
mehuja ja hilloja. Viiniköynnöstä kas-
vatetaan myös koristekasvina ja sen leh-
tiä voidaan käyttää ruoan valmistukseen. 
Köynnöksen rypälesadon määrä ja laa-
tu riippuu paitsi sopivasta köynnösla-
jikkeesta ja hoitotoimenpiteistä myös 
kasvupaikan maaperästä, vedensaannis-
ta, ravinteista, valosta  ja lämpötilasta, 
josta ranskalaiset käyttävät yhteisesti ni-
mitystä terrori. Jos näistä jokin tekijä ei 
ole kohdallaan, viiniköynnöksen vilje-

lyssä ei päästä parhaaseen mahdolliseen 
tulokseen. Optimaalisissa ympäristöolo-
suhteissa viiniköynnös saa tasaisen riittä-
västi vettä ja ravinteita ja runsaasti valoa 
ja lämpöä. 

Vesi

Veden saanti on viiniköynnökselle ja kai-
kille muillekin kasveille korvaamattoman 
tärkeää, koska keskeiset biokemialliset 
prosessit tapahtuvat vesiliuoksissa. Ve-
si rajoittaa kasvien kasvua aina jossain 
vaiheessa, ellei sitä ole riittävästi saata-
villa. Kasvit kuluttavat kasvukautensa 
aikana miljoonia litroja vettä hehtaaria 
kohti, fotosynteesiin sekä ravinteiden ja 
aineenvaihduntatuotteiden kuljetukseen. 
Vedestä johtuvan nestejännityksen eli tur-
gorin avulla lehti pysyy muodossaan. Jos 
kasvi ei saa riittävästi vettä, turgori häviää 
ja lehdet lakastuvat. Veden tarvetta lisää 
kuumuuden ja tuulen aiheuttama voima-
kas haihtuminen. Viileä lämpötila puoles-
taan vähentää kasvien vedentarvetta.  

Täysikasvuinen viiniköynnös tarvitsee 
noin 500 mm sadevettä vuodessa.. Sii-
tä vähintään 300 mm pitää saada kasvu-
kauden aikana. Sademäärän vaikuttaa 
kasvupaikan korkeus merenpinnasta. Se 
lisääntyy 50 mm jokaista 100 m nousua 
kohti. Lähellä merenpinnan tasoa sijait-
sevan Etelä-Suomen vuotuinen sademää-
rä noin 650 mm riittää köynnökselle 
hyvin. Veden tarve vaihtelee kasvukau-
den mukaan ja sen pitää olla tasapainossa 
muiden kasvutekijöiden kanssa. Köyn-
nös tarvitsee eniten vettä voimakkaim-
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man kasvukauden aikana, jolloin se alkaa 
kasvattaa lehvästöä ja rypäleterttuja.  Sa-
de- ja  kasteluveden tarve vähenee, kun 
köynnös on saanut juurensa riittävän sy-
välle maaperään, josta se etsii vetensä. 

Viiniköynnöksen kasvua haittaa suuri il-
man suhteellinen kosteus ja suuret yht-
äkkiset sademäärät, koska ne rikkovat 
versoja ja lehtiä, estävät haihduntaa ja li-
säävät homesienten tartuntaa. Kuivuus 
johtaa köynnöksen väsymiseen eli kui-
vuusstressiin. Sitä tulee kaikin keinoin 
välttää. Kuivuusstressi voi johtua ku-
kinnan jälkeisestä pitkään jatkuneesta 
kuivasta jaksosta, kasvuleikkausten lai-
minlyömisestä ja liian suurista hehtaari-
kohtaisista rypälesatotavoitteista. Muita 
väsymisen syitä ovat köynnösten väliin 
kylvettyjen viher- ja ruohokasvien huono 
hoito tai hoitamattomuus. Rivien välissä 
kasvava ruoho on pidettävä noin 5 cm pi-
tuisena, muuten se kuluttaa  liikaa tarhan 
sadevettä. 

Liian suureksi kasvava lehvästön pinta-
ala haihduttaa enemmän vettä. Sen vuok-
si versoja on tarpeen mukaan leikattava 
ja typistettävä kesällä. Vedenpuutetta li-
sää kesäleikkausten laiminlyönti, liian 
suuri haihduttava lehtipinta-ala, liian voi-
makas leikkaus, liian suuri rypäleiden 
määrä köynnöksessä ja hoitamattomak-
si jätetyn viherkasvuston ja köynnöksen 
välinen kilpailu maahan tulevasta vedes-
tä. Köynnöksen vedenpuutteesta johtuva 
väsyminen aiheuttaa viinin laadun hei-
kentymisen, joka ilmenee viineissä  vir-
hearomeina ja makuina.

Eräiden pää- ja hivenravinteiden 
merkitys 

Ravinteet jaetaan pääravinteiksi (makro-
ravinteet) ja hivenravinteiksi (mikrora-
vinteet). Makroravinteita ovat hiili (C), 
happi (O), vety (H), typpi (N), fosfori 
(P), rikki (S), kalium (K), kalsium (Ca) ja 
magnesium (Mg). Mikroravinteita ovat 
rauta (Fe), mangaani (Mn), kupari (Cu), 
sinkki (Zn), molybdeeni (Mo), boori (B) 
ja kloori (Cl). Pääravinteet ja hivenra-
vinteet ovat välttämättömiä kasvin kehi-
tykselle siemenestä siemeneen. Näiden 
lisäksi jotkut kasvit tarvitsevat kobolttia, 
kuparia, natriumia ja piitä.

Fosfori

Fosfori lisää köynnöksen kasvunopeutta 
ja parantaa marjojen laatua. Se on tärkeä 
kasvin energiatalouden säätelijä. Fosfo-
ria esiintyy epäorgaanisina ja orgaanisi-
na yhdisteinä. Sen ensisijainen lähde on 
apatiitti. Fosforia on kasveissa suhteel-
lisen vähän. Orgaanisia fosforiyhdistei-
tä on kasvin solukalvoissa,  siemenissä, 
energiaa sitovina ja luovuttavina fosfo-
risidoksina soluissa ja nukleiinihapoissa 
perimän siirtäjinä. Kasveissa epäorgaa-
ninen fosfori esiintyy suoloina, jotka toi-
mivat solun aineenvaihdunnassa pH 
puskureina ja säätelevät sen happo-emäs-
tasapainoa. 

Maaperän fosforimäärät vaihtelevat. Fos-
foria on enemmän multamaissa kuin ki-
vennäismaissa. Nykyisin maassa on 
runsaasti fosforia, mutta sen siirtyminen 
kasvien käyttöön on hidasta. Kasvien fos-
forin käytön ja maaperän eroosion vuoksi 
niitä joudutaan lannoituksella ja ravintei-
den käytöllä täydentämään. Maanesteissä 
fosforia on vähän ja se liikkuu heikosti, 



1�  – Suomen Viininkasvattajat ry

joten kasvit joutuvat tekemään kovasti 
töitä saadakseen tarvitsemansa fosforin 
maasta ja kasvattamaan juurensa pitem-
miksi päästäkseen fosforilähteiden luo. 

Happamassa kalkitsemattomassa maas-
sa fosforin saanti heikkenee. Liukoisessa 
muodossa fosfori sitoutuu rauta- ja alu-
miiniyhdistesiin, jolloin sen lannoiteteho 
laskee. Maassa voi olla fosforia, mutta 
kasvi ei pysty saamaan sitä näistä vaikea-
liukoisista yhdisteistä. Kalkitus ja pH:n 
nosto palauttaa fosforin liukoisuuden en-
nalleen. Kasvien fosforinsaannin turvaa-
miseksi on käytetty fosforilannoitteita, 
joista tavallisimpia ovat olleet superfos-
faatti, tuomaskuona ja luujauho. Super-
fosfaatin käyttöä on pyritty rajoittamaan 
sen vesistöihin huuhtoutumisen vuoksi.

Köynnökset tarvitsevat fosforinsa kasvu-
kauden alussa, joillein sitä käytetään juur-
ten kasvattamiseen. Sitä tarvitaan myös 
kasvukauden lopussa seuraavaa kasvu-
kautta varten, koska maahan levitetty-
jen fosforilannoitteiden käyttökelpoisuus 
heikkenee talven aikana. Karjalanta on 
hyvä fosforilähde, koska siitä suuri osa 
on suoraan käyttökelpoisessa muodossa. 
Myös teollisten fosforilannoitteiden ra-
keistamisella voidaan parantaa fosforin 
hyväksikäyttöä. 

Fosforin puutetta sairastava köynnös on 
yleensä rinteen yläosassa. Se kasvaa hei-
kosti ja siinä on paljon hentoja haaroit-
tuneita versoja. Niissä ei ole kukintoja 
eivätkä ne tuota satoa. Köynnöksen heik-
kokasvuiset lehdet ovat poikkeuksellisen 
vihreitä tai jopa tummanvihreitä. Myös 
fosforia liikaa saaneen köynnöksen leh-
det jäävät pieniksi ja kitukasvuisiksi. Mo-
nille lajikkeille tyypilliset lehtipoukamat 

ovat heikosti kehittyneet. Nämä fosfo-
rin puutetta muistuttavat lehtimuutokset 
johtuvat siitä, että liika fosfori heikentää 
typen, kuparin, sinkin ja mangaanin hy-
väksikäyttöä. 

Kalium

Köynnökset saavat maaperästä helposti 
kaliumia, koska päinvastoin kuin fosfori 
kalium liikkuu maassa hyvin Jos kaliumia 
on maanesteissä runsaasti, kasvit voivat 
ottaa sitä yli tarpeen. Ne eivät voi varas-
toida kaliumia. Kalium, kalsium ja mag-
nesium ovat samankaltaisia aineita, joten 
niillä on keskinäistä kilpailua. Kalium pi-
tää yllä kasvin solunesteen osmoottista 
painetta, jolla on tärkeä merkitys kasvin 
ravinteiden saannissa ja kuljetuksessa. Se 
säätelee lehtien ilmarakoja, joiden kautta 
kasvi ottaa  hiilidioksidia yhteyttämistä 
varten sekä haihduttaa vettä. Kalium ak-
tivoi entsyymien toimintaa ja osallistuu 
selluloosan synteesissä peptidisidosten 
muodostamiseen.

Kaliumin tärkeä tehtävä on kasvin kyl-
mänkestokyvyn lisääminen. Se estää ke-
sällä hallan tullessa tai talvipakkasella 
kasvin solujen jäätymisen solunesteitä 
väkevöittämällä, jolloin solujen jäätymis-
piste alenee. Tätä esiintyy pohjoiseen so-
peutuneilla kasveilla, joka on ilmeisesti 
pitkän kehityksen ja sopeutumisen tulos. 
Viiniköynnös voi ennen tuleentumista 2 
- 3 ºC  pakkasen. Silloin siinä esiintyy 
kuitenkin vihreiden versojen vaurioi-
ta. Talvella viiniköynnöksen puutuneet 
ja hyvin tuleentuneet versot kestävät la-
jikkeesta riippuen yli 35 ºC pakkasen. 
Suojattuna tai paksun lumikerroksen al-
la köynnös voi selviytyä yli 50 ºC pak-
kasesta.
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Kaliumin puute aiheuttaa lisääntynyt-
tä köynnöksen vedentarvetta. Se näkyy 
kasvukauden aikana selvimmin lehdissä. 
Niiden reunat ovat ruskehtavia ja lehti-
suonten välissä voi olla kellertäviä pilk-
kuja tai laikkuja. Punaviinilajikkeissa 
reunat voivat olla ruskean sijasta viole-
tin värisiä. Kukinnot ovat pieniä ja ver-
sojen ja juurien kasvu on heikentynyt. 
Kasvitaudit ja tuholaiset tarttuvat hel-
posti kaliumin puutetta kärsivään köyn-
nökseen. Kaliumin puutteen vuoksi 
köynnös tuleentuu huonosti syksyllä, ke-
sän versot eivät puudu ja pakkasenkes-
tokyky heikkenee. Kaliumin yliannostus 
on harvinaista, mutta massiivinen kaliu-
min yliannostus heikentää versojen kas-
vua, koska kalium heikentää kilpailijansa 
magnesiumin hyväksikäyttöä.

Magnesium

Magnesiumilla on neljä tärkeää tehtä-
vää luomakunnan ylläpitämisessä. Mag-
nesium on välttämätön fotosynteesissä. 
Kasvien fotosynteesi tapahtuu lehtivih-
reässä, joka sisältää magnesiumia 2,7 
%. Magnesium toimii myös entsyymien 
aktivaattorina energiaa tuottavassa fos-
forylaatiossa ja energiaa sitovassa ja va-
pauttavassa ADP-ATP-reaktiossa. Se 
vaikuttaa valkuaisaineiden tuotantoon 
solun ribosomeissa ja se toimii siemen-
ten vararavintona ja solun rakenteiden yl-
läpitäjänä.

Magnesium on köynnökselle ja muil-
le vihreille kasveille elintärkeä, koska 
se on lehtivihreän keskusatomi. Sitä on 
maassa riittävästi mutta yleensä ei lii-
kaa. Magnesiumin puutetta voi ilmetä 
keväällä, jolloin se on liian syvällä maas-

sa ja karkeissa maissa, koska magnesium 
huuhtoutuu helposti maaperästä. Maape-
rän magnesiumin puutosta esiintyy myös 
liian matalien ja korkeiden pH-arvojen 
aikana. Kun pH on alle 4,5, korkea vety-
ionipitoisuus haittaa magnesiumin ottoa. 
Kun pH nousee yli 6, alkaa kahdenarvoi-
nen kalsium-ioni estää magnesiumin ot-
toa.

Magnesiumin tärkein lähde on maan bio-
tiitti, jossa on noin 9 % magnesiumia. 
Myös karjanlanta ja dolomiittikalkki si-
sältävät magnesiumia. Tonni kiinteätä 
karjanlantaa sisältää kilon magnesiumia. 
Kasvien magnesiumin tarve vaihtelee 5 
- 50 kg/hehtaari. Kasvinjätteet, naatit ja 
korret ovat hyvä maaperän magnesiu-
min lähde. Ne voidaan helposti muokata 
maahan. Köynnöksen vanhemmissa var-
jossa olevissa kasvin lehdissä fotosyn-
teesi heikkenee ja magnesium käy siellä 
tarpeettomaksi.  Viiniköynnös voi siirtää 
tämän magnesiumin vanhoista lehdistä 
nuorempiin niissä lisääntyvää fotosyn-
teesiä varten.

Magnesiumin puutteesta kärsivän köyn-
nöksen lehtien lehtisuonten välit ovat so-
lujen heikentyneen fotosynteesin vuoksi 
kellertäviä. Kloroottisten alempien leh-
tien lehtisuonten välissä on  vihertäviä ja 
kellertäviä raitoja ja kellertävien raitojen 
välissä ruskeita pilkkuja. Magnesiumin 
puute heikentää kylmänsietokykyä ja vä-
hentää kukintoja. Hyvin runsas magne-
siumin määrä aiheuttaa samantapaisia 
lehtimuutoksia kuin kaliumin puute. Sii-
nä lehtien reunoihin tulee ruskeita tai kel-
lertäviä pilkkuja ja laikkuja.  
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Boori

Boori on hyvin tärkeä viiniköynnöksen 
tarvitsema hivenaine. Boorin puutetta 
esiintyy Suomessa helposti viiniköynnök-
sen ja monen muunkin viljelykasvin kas-
vatuksessa. Lannoituksessa saatetaan 
booria antaa helposti liikaa. Sitä tarvi-
taan kukintaan ja siementen muodostuk-
seen. Ilman booria kasvien hedelmöitys 
ei onnistu, koska boorin puutteessa  sii-
tepölyhiukkasen siiteputki ei kasva eikä 
pölytystä tapahdu. Sitä tarvitaan solun 
seinämien ja johtosolukkojen kehitty-
miseen sekä sokerien kuljettamiseen ja 
varastoimiseen. Sitä tarvitaan myös val-
kuaisaineiden muodostukseen. Itse boori 
liikkuu kasvissa huonosti ja sitä on saata-
va koko kasvukauden ajan.

Boorin puutosongelmia aiheuttavat hel-
pos-ti vettä läpäisevät vähämultai-
set kivennäismaat, joiden pH on 6,5 tai 
enemmän. Booria tarvitaan kasvien kas-
vatuksessa hyvin pieniä määriä, joten sen 
oikea annostelu silmämääräisesti on vai-
keaa. Boorin puutetta ja yliannostusta on 
vaikea erottaa toisistaan, koska ne aiheut-
tavat lähes samanlaiset oireet. Jos booria 
on  maaperään jo lisätty, pitäisi boorin 
puutetta epäiltäessä turvautua maape-
räanalyysiin. Jos booria on liikaa ja sitä 
vielä lisätään, voi köynnös kuolla koko-
naan.

Boorin puute ja yliannostus aiheuttavat 
keväällä varttuneen köynnöksen heikon 
kasvuunlähdön, koska kasvupisteet eivät 
kehity. Kukintaa ei tapahdu tai kukka-
tertut ovat pieniä. Lehtisuonten ympäris-
tö ja niiden väli on kellertävä tai hiukan 
ruskehtava ja lehdet reunoiltaan käpristy-
neitä ikään kuin hallanpanemia. Köynnös 

kasvaa pensasmaisena ja versojen kas-
vu on heikkoa. Jos booria liikaa tai lii-
an vähän saaneeseen köynnökseen tulee 
syksyllä rypäleitä, ne ovat pääasiassa pie-
nikokoisia. Marjojen koko voi vaihdella 
samassa rypäletertussakin nuppineulan-
pään kokoisesta normaalikokoiseen. Eni-
ten on kuitenkin pieniä marjoja.

Rauta, mangaani, kupari ja sinkki

Raudanpuutetta esiintyy Suomen happa-
massa maaperässä hyvin harvoin, mutta 
Keski-Euroopan kalkkipitoisissa mais-
sa se on yleistä. Meillä maan liian runsas 
kalkitus voi johtaa kasvin raudanpuut-
teeseen. Jos maan pH nousee kivennäis-
maissa yli 6 ja eloperäisissä maissa yli 7, 
kasvien raudanotto maaperästä heikkenee 
Kasvi ottaa raudan maasta  Fe2+ tai Fe3+ 
ioneina tai rautagelaattina, jota annetaan 
lannoitteina kasvien raudanpuutteessa. 
Fe3+ on muututtava Fe2+ muotoon enne-
kuin se pääsee soluun. Monet 2-arvoiset 
ionit kuten Ca2+, Mn2+ tai Mg2+ kil-
pailevat Fe2+ raudan kanssa ja haittaavat 
sen ottoa. Kasvi varastoi rautaa fytofer-
ritiinina. Sitä tarvitaan monissa entsyy-
meissä ja lehtivihreän muodostamisessa. 

Koska rauta vaikuttaa lehtivihreän syn-
tyyn, viiniköynnöksen raudanpuu-
te ilmenee lehtien kloroosina, kasvun 
hoikkenemisena ja huonona tuleentu-
misena. Raudanpuute aiheuttaa lehdissä 
samanlaisia värimuutoksia kuin magne-
siumin puute. Magnesiumin puutteessa 
lehtimuutokset ovat alalehdissä ja rau-
danpuutteessa ylälehdissä. Rautaa tulee 
kuitenkin harvoin niin paljon liikaa, että 
se aiheuttaisi muutoksia viiniköynnöksen 
lehdissä 
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Mangaania kasvi tarvitsee fotosynteesissä 
ja entsyymitoiminnassa. Mangaanin puu-
te aiheuttaa samanlaisia lehtien värimuu-
toksia kuin magnesiumin puute eli lehden 
tyviosan lehtisuonten välissä esiintyy 
kellerrystä ja keltaisia ja vihreitä raitoja. 
Puutosta esiintyy kylminä ja kuivina kas-
vukausina turve- ja hiekkamaissa, joiden 
pH on lähellä 7:ää eli neutraalitasolla.  

Kuparista suurin osa on kasvin kloroplas-
teissa. Se edistää lehtivihreän ja solun 
seinämien muodostumista ja osallistuu 
tärkeisiin entsyymitoimintoihin. Kuparin 
puute on köynnöksen perinteisillä kasvu-
alueilla harvinaista, koska useat kasvin-
suojeluaineet sisältävät runsaasti kuparia. 
Jos maaperään joutuu hyvin paljon kupa-
ria se voi heikentää juurten ja versojen 
kasvua ja aiheuttaa kloroosia. Liika ku-
pari voi heikentää myös maaperän laatua 
tuhoamalla kastematoja. Kuparin ylian-
nostus aiheuttaa suunnilleen samanlaisia 
kasvu- ja lehtioireita kuin kuparin puute-
kin eli kasvun hidastumista, köynnöksen 
pensastumista ja lehtien kloroottisuutta.

Sinkki toimii entsyymien aktivaattorina 
ja edistää hiilihydraattien ja valkuaisai-
neiden tuotantoa ja kasvuhormonin toi-
mintaa. Melko harvinainen sinkin puute 
ilmenee viiniköynnöksen lehdissä lehti-
suonten välien epätasaisena kellerrykse-
nä ja lehtien pienuutena. Versojen kasvu 
on heikentynyt ja solmuvälit eli interme-
diumit ovat normaalia lyhemmät. 

Rikki, molybdeeni, kloori ja seleeni

Rikkiä tarvitaan kasvin entsyymeissä, 
aminohapoissa ja aminohapoista muo-
dostuvissa valkuaisaineissa. Metionii-

ni- ja kysteiini-nimiset aminohapot sekä 
B-ryhmän vitamiinit tiamiini ja biotii-
ni sisältävät rikkiä. Rikin puute haittaa 
kasvin valkuaisaineiden muodostusta. 
Köynnöksen rikinpuute muistuttaa typen 
puutetta ja se ilmenee nuorten lehtien 
kellastumisena. Sen sijaan varsinainen 
typenpuute ilmenee vanhempien lehtien 
kellastumisena. 

Molybdeeni osallistuu typpiyhdisteiden 
hyväksikäyttöön ja aiheuttaa köynnökses-
sä samantapaisia lehti- ja kasvuhäiriöitä 
kuin rikin puute eli lehtien kellastumista. 
Molybdeenin puutetta esiintyy harvoin ja 
niitä on silmämääräisesti vaikea erotella 
toisistaan. Siihen tarvitaan jonkin verran 
kokemusta. Jos kasvun heikentymisen 
epäillään johtuvan maaperän hivenravin-
teiden niukkuudesta, on viisainta ottaa 
maaperänäyte analyysia varten. Sen jäl-
keen korjaavat toimenpiteet tehdään ana-
lyysitulosten ja kirjallisuudesta tai muilta 
kasvattajilta saatujen ohjeiden perusteel-
la. 

Klooria on maaperässä riittävästi ja sen 
käyttöä viinitarhoilla on vältettävä, koska 
viiniköynnös ei pidä kloorista. Tarhojen 
lannoituksessa käytetään vain klooriva-
paita lannoitteita. 

Seleeni on ollut tärkeä lähinnä ihmisten 
ja eläinten toimintakyvyn ylläpitämises-
sä, mutta sen on havaittu edistävän myös 
kasvien selviytymistä stressitilanteista. 
Viiniköynnöksellä on samoja stressiä ai-
heuttavia tekijöitä kuin ihmiselläkin eli 
ympäristötekijät, ravinteiden ja veden 
puute (vesistressi), sairastuminen ja van-
heneminen.
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Valo

Viiniköynnös vaatii menestyäkseen run-
saasti aurinkoa ja valoa. Sen valontarve 
riippuu köynnöslajikkeesta. Runsas au-
ringonvalo parantaa rypäleiden laatua 
ja lisää niiden sokeripitoisuutta.  Köyn-
nöksen pitäisi saada kasvukautensa ai-
kana auringonvaloa 1200  -  1700 tuntia.  
Vuonna 2004 Eteläsuomen auringonva-
lon määrä oli kasvukautena 1350 tun-
tia  ja koko vuonna 2200 tuntia. Vuoden 
2004 aikana saatu auringonvalon energia 
oli 0,33 megajoulea/cm2. Ne vastaavat 
Saksan pohjoisilla viininkasvatusalueilla 
mitattuja lukemia. 

Päivän pituus vaikuttaa kasvin kehit-
tymisnopeuteen. Suomessa on pitkän-
päivän olosuhteet. Etelä-Suomessa on 
kesällä valoisaa yli 17 tuntia. Kesällä au-
rinko saattaa paistaa yhtenä vuorokaute-
na melkein koko vuorokauden. Suomessa 
myöhäiskeväällä köynnöksen kasvu on 
huomattavasti nopeampaa kuin Keski-
Euroopassa. Siellä köynnös alkaa tulla 
hiirenkorville jo maaliskuun lopussa, jol-
loin Etelä-Suomessa avomaalla  silmut 
ovat vielä tiukasti kiinni ja maassa lun-
ta. Etelä-Suomessa silmut alkavat turvota 
vasta huhti-toukokuun vaihteessa. 

Keski-Euroopassa silmujen puhkeami-
nen ja versojen kasvu edistyy keväällä 
hitaammin kuin meillä. Unkarissa maa-
liskuun loppupuolella alkavasta silmu-
jen turpoamisesta kukintaan kuluu 10 
- 11 viikkoa. Suomessa silmujen turpoa-
misesta kukintaan kuluu noin 8 viikkoa. 
Pohjois-Unkarissa köynnös kukkii kesä-
kuun puolen välin jälkeen 3. - 4. viikolla 
ja Suomessa normaalikesinä heinäkuun 
1. - 2. viikolla. Vaikka keväällä silmuun-

tumisen ero on  4 - 5 viikkoa,  niin kuk-
kien puhkeamisvaiheessa ero on enää 2 
- 3 viikkoa. Unkarissa saman lajin rypä-
leet ovat kypsiä muutamaa viikkoa ai-
kaisemmin kuin Suomessa. Vertailussa 
voidaan havaita, että Suomessa kukin-
nasta rypäleiden kypsymiseen kuluva ai-
ka jää muutamia viikkoja pitemmäksi 
kuin Unkarissa. 

Vähemmän runsas auringonvalonvalon 
saanti ja viileys ei aina vaikuta haitalli-
sesti viinin laatuun. Vähemmän aurin-
gonpaistetta saavilla ja viileillä alueilla 
viinirypäleiden sokeripitoisuus jää to-
sin pienemmäksi, mutta niiden hapok-
kuus ja aromaattisten happojen määrä on 
suurempi. Viileä ilmasto lisää rypäleiden 
omenahappopitoisuutta. Se tekee poh-
joisen rypäleistä ja viineistä raikkaita ja 
aromaattisia. Runsasaurinkoisilla ja läm-
pimillä alueilla rypäleiden sokeripitoi-
suus tulee korkeaksi, mutta viineissä on 
vähemmän hapokkuutta. 

Viiniköynnökset pyritään sijoittamaan  
suojaiselle etelärinteelle tai sellaiseen 
paikkaan, johon valoa tulee paljon. Suo-
siteltavin paikka on melko loiva ja  
suojaisa etelärinne. Se saa vuodessa au-
ringonvaloa lähes kaksi kertaa enemmän 
kuin vastaava pohjoisrinne. Suomessa ja 
muuallakaan pohjoisrinne ei sovi viini-
köynnöksen kasvatukseen. Tasamaa sekä 
kaakkois- ja lounaisrinteet ovat hieman 
etelärinnettä heikompia, mutta soveltuvat 
vielä hyvin viiniköynnöksen istutukseen 
ja kasvatukseen. Pohjoisrinne on aina so-
pimaton, koska siellä auringonvalo tulee 
maahan liian pienessä kulmassa ja  köyn-
nös jää varjoon.

Etelärinteet keräävät saavat keväällä 
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lämpöä ja kasvukausi alkaa niillä aikai-
semmin. Myös syksyllä etelärinne kerää 
enemmän auringonlämpöä ja pidentää 
kasvukautta. Etelärinteen kasvuolosuh-
teita voidaan edelleen parantaa penger-
tämällä, jolloin köynnökset suojaavat 
toisiaan tuulilta. Pengerrettäessä on kui-
tenkin varottava, ettei maan humuskerros 
joudu väärään paikkaan eli liian syvälle 
pintamaan alle. Itärinteellä köynnösrivit 
saavat runsaasti aurinkoa aamulla, jol-
loin yhteyttäminen on vilkkainta, mutta 
itärinne on hallanarka. Länsirinteelle tu-
lee saman verran valoa kuin itärinteel-
le. Länsirinne ei ole yhtä hallanarka kuin 
itärinne, mutta se on tuulisempi.

Valonsaantiin vaikuttaa jon-
kin verran etelärinteelle istutettujen 
köynnösrivien suunta. Etelärinteelle itä-
länsisuuntaan istutetut rivit saavat enem-
män aamuaurinkoa kuten itärinteelle 
sijoitetut köynnösrivit, mutta keskipäi-
vällä auringonpaiste vähenee. Pohjois-
eteläsuuntaan istutetuille köynnösriveille 
tulee eniten päiväaurinkoa. Viinitarhan 
suunnittelussa ja köynnösten istuttami-
sessa on valon lisäksi otettava huomioon 
tuuli ja halla. Suomessa tarhaa ei pidä si-
joittaa laakson pohjalla, koska se on hal-
lanarka eikä mäen päälle, koska se on 
tuulinen. Parhaita paikkoja ovat suojais-
ten etelärinteiden keskialueet.

Keväällä päivän piteneminen, valo ja 
lämpö vaikuttavat viiniköynnöksen he-
räämiseen ja silmujen puhkeamiseen. 
Vastaavasti syksyllä jo elokuun aikana 
päivien lyheneminen ja ilmojen viilene-
minen aiheuttavat niiden vetäytymistä 
talvilepoon. Pohjoisamerikkalaisten Vi-
tis riparia lajikkeiden kesäversojen puu-
tuminen ja lehtien variseminen tapahtuu 

jo syyskuun alkupuolella.  Silloin sen al-
kuperäisellä kasvukorkeudella päivän 
pituus on useita tunteja lyhempi kuin 
Pohjois-Euroopassa. Tämän viiniköyn-
nöslajikkeen silmut ja kesäversot ovat jo 
syys-lokakuussa niin puutuneita, että ne 
kestävät  - 20ºC pakkasia.

Lämpötila

Suomen kesäkuukausien keskilämpö on 
ollut pitkällä aikavälillä 18 - 19 ºC eli mo-
nien kasvien kasvatukseen riittävä. Perin-
teiset suomalaiset viljelykasvit kuuluvat 
ns. C3-kasveihin  ja useat tulokkaat ku-
ten maissi C4 kasveihin. Näiden kasvien 
fotosynteesit eroavat toisistaan siten, että 
C3-kasveilla ne alkavat alemmissa läm-
pötiloissa kuin C4-kasveilla. C3-kasvien 
yhteyttämisen optimi- ja maksimilämpö-
tila ovat alhaisemmat kuin C4-kasveilla. 
Koska perinteisten viljelykasvien yhteyt-
täminen alkaa alemmissa lämpötiloissa, 
niiden yhteyttäminen ja kasvu pääsevät 
käyntiin keväällä aikaisemmin kuin tu-
lokkaiden. C4-kasvien sopeutumista on 
edistänyt ilmojen lämpeneminen.

Viiniköynnös näyttää sijoittuvan C3- 
ja C4-kasvien välimaastoon. Sen yh-
teyttämisen optimilämpötila on 26 °C. 
Tätä korkeampi lämpötila voi lisätä kas-
vua, mutta sadon laatu heikkenee. Hyvin 
korkea ympäristön lämpötila heikentää 
köynnöksen kasvua ja voi johtaa köyn-
nöksen kuolemaan. Silloin sen lehtien 
hengitys ja lämmön haihduttaminen ku-
luttavat enemmän energiaa kuin yhteyt-
täminen tuottaa. Kompensaatiopisteessä 
hengitykseen kuluu saman verran ener-
giaa kuin sitä yhteyttämisessä tuotetaan. 
Siinä köynnöksen lisäkasvu loppuu.
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Jos ilmaston lämpötila laskee alle kasvin 
kestämän minimilämpötilan, koko kasvi 
tai sen osat voivat paleltua ja kuolla. Vilje-
lykasvien jäätymispiste on alle  0 °C, joten 
ne kestävät jonkin verran pakkasta. Viini-
köynnös kestää muutaman asteen lyhyen 
yöpakkasen syksyllä, mutta rapakoiden 
jäätyessä ja lämpötilan laskiessa - 3 °C:
seen versojen latvaosat paleltuvat. Alem-
pana oleville lehdille ja rypäleille ei yleen-
sä vielä tapahdu mitään, koska ne saavat 
lämpöä maasta ja lehvästö suojaa niitä. 

Sadetusta käytetään suojaamaan viini-
köynnöksiä syys- ja keväthalloilta, kos-
ka siinä lämpöä siirtyy vedestä kasviin 
ja suojaa sitä jäätymiseltä. Monet köyn-
nökset kestävät kymmenien asteiden 
talvipakkasia. Syyslannoituksessa köyn-
nökselle on annettava riittävästi fosforia 
ja kaliumia. Parhaiten kasvi suojautuisi 
talven varalle, jos lämpötila laskisi syk-
syllä tuleentumisen kestäessä tasaises-
ti.  Meillä lämpötilan vaihtelu  syksyllä ja 
keväällä on kuitenkin hyvin jyrkkää. Jo-
pa muutaman viikon sisällä lämpötila voi 
laskea  hellelukemasta pakkasen puolelle 
tai keväällä yön ja päivän erot saattavat 
olla jopa 30 °C. 

Mansikkamuovin käytöllä keväällä on 
etunsa. Musta mansikkamuovi kerää 
lämpöä ja kohottaa maan lämpöä juurten 
tasolla noin 2 ºC. Siitä johtuen uuden is-
tukkaan juuret kehittyvät  kehittyvät ke-
väällä ja kesällä nopeammin ja niistä 
tulee vahvoja. Istukkaiden tulee olla alun-
perinkin vahva- ja pitkäjuurisia. Heikko- 
ja harvajuuriset istukkaat kannattaa jättää 
kokonaan pois tai kasvattaa sitä ruukus-
sa myöhempää istutusta varten. Muovin 
lämmittämässä maassa istukkaan rungos-
ta tulee jo ensimmäisenä kesänä tukeva 

Voimakkaassa valossa fotosynteesi li-
sääntyy kaksinkertaiseksi jokaista 10 °C 
lämpötilan nousua kohti aina + 30 °C:
een. Viiniköynnös voi lisätä kasvuaan 38 
ºC saakka. Sitä korkeampi lämpötila ja 
kova kuumuus on viiniköynnöksen kas-
vatuksessa haitallista. Varttunut köynnös 
kestää yli 30 ºC:een lämpötiloja hyvin, 
mutta yli 45 ºC kuumuus ja voimakas au-
ringonpaiste voi vahingoittaa alle vuo-
den vanhoja köynnöksiä. Sen vuoksi 
niitä joudutaan voimakkaassa auringon-
paisteessa varjostamaan tai peittelemään 
maalla. 

Yön ja päivän lämpötilavaihtelu edistävät 
köynnöksen  kasvua. Päivällä lisäkasvu 
on voimakkaimmillaan + 20 °C lämpöti-
lassa ja jatkuu yöllä melko viileässä + 10 
°C lämpötilassa. Viileä kesän yölämpö 
edistää yleensä kasvien lisäkasvua. Ke-
sän kylminä ja sateisina jaksoina viini-
köynnös ei kasva eivätkä rypäleet kypsy. 
Jos yölämpötilat laskevat  + 2 – +3 ºC:
een ja päivälämpötilat ovat + 15  - +16 
°C, viiniköynnöksen pituuskasvu pysäh-
tyy täysin, mutta alkaa heti lämpötilan 
noustua kahteenkymmeneen asteeseen. 

Fotosynteesin jatkojalostus tapahtuu kas-
vissa yöllä. Silloin päivällä syntyneitä fo-
tosynteesin tuotteita muutetaan sokereiksi 
ja siirretään kasvin juuriin ja varastoihin. 
Kypsyvät rypäleet toimivat rypälesokerin 
yhtenä varastona. Liian lämpiminä öinä 
köynnöksen hukkahengitys on niin suu-
ri, ettei yhteyttämistuotteita lisäkasvuun 
eikä rypäleiden sokerivarastojen lisää-
miseen. Viileät mutta ei liian kylmät yöt 
lisäävät viiniköynnöksen rypäleiden aro-
maattisuutta ja hapokkuutta, mutta vä-
hentävät niiden sokeripitoisuutta. 
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ja jalo-oksan versot lähtevät nopeammin 
kasvuun. Myös versoista tulee tukevia. 
Muovin peittämässä istukasrivissä köyn-
nöksen ravinteita kuluttavat rikkaruohot 
eivät kasva ja rivi pysyy siistinä. Muovin 
suojassa olevat köynnökset on kastelta-
va kannusta tai muovin alle on asetettava 
kasteluputki.

Tuuli  

Voimakas tuuli vaikuttaa haitallises-
ti viiniköynnöksen kasvuun ja sillä on 
vaikutusta ympäristön vesitalouteen, 
lämpötilaan ja valonsaantiin. Se lisää ve-
den haihtumista kasvista, aiheuttaa kas-
vien kuivumisstressiä ja lisää tarhan 
veden ja kastelun tarvetta. Tuulen suo-
jat estävät maaperän kuivumista. Tuulel-
ta suojatuilla tarhoilla vesi on pitempään 
köynnösten käytettävissä. Korkeista tuu-
len suojista voi olla myös haittaa. Ne 
varjostavat kasvustoa ja muuttavat pai-
kallisen mikroilmaston ääreväksi ja hal-
lanaraksi. Kylmällä ja sateisella säällä 
tuuli lisää kylmyyttä entisestään ja läm-
pötilan laskiessa lähelle nollaa aiheuttaa 
tuulihallaa. Se palelluttaa keväällä ja syk-
syllä vihreitä osia.

Näiden riskitekijöiden vuoksi köynnös-
rivit istutetaan rinteille tai aukeille si-
ten, että ne suojaavat toisiaan tuulelta. 
Viiniköynnöstä ei pidä istuttaa tuuliselle 
paikalle mäen tai rinteen päälle. Reunim-
maiset rivit saavat eniten tuulta ja niiden 
kasvu on heikompi kuin sisempien ri-
vien. Tuulta vastaan voi suojautua myös 
keinotekoisilla tuulisuojilla tai käyttä-
mällä muita kasveja tuulensuojina. Suu-
rilla peltoaukeilla tien molemmin puolin 
istutetut puut alentavat tuulen voimaa ja 
suojaavat viljelyksiä tuulelta. 

Tuulesta on myös hyötyä. Se pölyttää 
kasveja, joiden kukat ovat pieniä, vaati-
mattomia ja hajuttomia kuten viiniköyn-
nöstä. Sateen jälkeen tuuli haihduttaa 
tarhalta ylimääräistä kosteutta ja vä-
hentää homesienten leviämisvaaraa Au-
ringon paisteella kevyt tuuli liikuttaa 
köynnöksen lehtiä, jolloin myös alemmat 
ja taaempana olevat lehtikerrokset saavat 
enemmän aurinkoa ja niiden yhteyttämi-
nen paranee. Normaalisti ensimmäisten 
lehtikerrosten takana olevat lehdet saavat 
vain pienen osan auringonvaloa ja niiden 
yhteyttäminen on vähäistä. Ne voidaan 
kesäleikkausten yhteydessä poistaa.

Juha Karvonen
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Kysymys

Mökille pellonkulmaan viinitarhan istutus ei tänä vuonna taidakaan vielä onnistua; 
pala on ollut monta vuotta viljelemättä ja runsaasti heinittynyt. Pinnalla on savista 
multaa, alempana moreenia. Voisiko naapurin isäntä auttaa traktorillaan?

Vastaus

Kun ajattelit istuttaa enemmän kuin vain muutaman taimen, niin maa kannattaa pe-
rustaa kunnolla. Kääntäminen ei yksinään riitä, vaan se vaatii muitakin toimenpiteitä, 
ennen kuin sinne kannattaa mitään istuttaa.

Maan muokkaamisella on rikkaruohojen tappamisen lisäksi muitakin etuja. Kun 
maan kääntää kultivaattorilla, tai minkä naapurin syvimpään maata kääntävä kone 
pystyy tekemään, se sekoittaa pintamultaa syvempiin kerroksiin ja parantaa juurien 
kasvuoloja. Veden läpäisevyys paranee, juuret pääsevät syvemmälle helpommin, ja 
ravinteiden saanti helpottuu.

Jos maa on tasainen, voi samalla kasata esim. 30-50 cm leveitä 20-30 cm kor-
keita harjanteita tulevien viinirivien kohdalle. Maa lämpenee keväällä nopeammin ja 
juuriston saa korkeammalle: liiallinen maan märkyys ei ole heti kasvun este. Talven-
kestävyys samalla paranee. Istutuskesänä taimen kohdalle voi silloin jättää kuopan, 
johon vettä on helppo kaataa juuriston vielä hakeutuessa syvemmälle. Syksyksi kuop-
pa pitää sitten täyttää.

Ennen naapurin traktorin tilaamista kannattaa tehdä viljavuusanalyysi, jolloin 
muokkaamisen yhteydessä lannoitteet saadaan levitettyä tasaisesti. Etenkin jos peltoa 
on viljelty kauan ja kasvatettu yksipuolisesti samaa kasvilajia, sieltä yleensä puuttuu 
joitakin ravinteita ja hivenaineita.  Analyysin pohjalta asiantuntija osaa suositella vii-
niköynnöksille sopivaa lannoittamista ja kalkituksen määrää.

Muuten, rikkaruohoista ei pääse eroon kertakäsittelyllä. Monivuotisten rikkaruo-
hojen kaikkien juurtenpalasten tappaminen vaatii useita muokkauksia. Sen jälkeen 
maahan varisseet siemenet aloittavat kasvunsa. Taimen tyvi kannattaa kattaa mustalla 
lämpö keräävällä katekankaalla. Myös oksasilppu yms. luomukate auttaa.

Kysymys

Mitä arvelette, kannattaisiko minun jättää ensimmäisenä vuonna viiniköynnökseni 
isoihin n. 60 litran ruukkuihin ja viedä ne ensimmäiseksi talveksi kellariin? Aina-
kaan kovat pakkaset eivät silloin tapa tai vaurioita tainta.
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Vastaus

Ensimmäinen talvi on aina haasteellisin, koska taimi on hennompi rangaltaan ja 
juuristoltaan. Ohut runko ja ohuessa rungossa olevat silmut vaurioituvat aina hel-
poimmin. Lisäksi viiniköynnös etenkin ensimmäisenä syksynä puutuu yleensä aika 
hitaasti, ja on siten alttiimpi talvivauriolle.

Vaan kannattaako kaikki taimet lajikkeesta ja koosta riippumatta viedä talveksi 
kellariin? Vastaukseni on, että se riippuu kellarista. Jos se on tarpeeksi kylmä, ilman-
vaihto toimii ja se on puhdistettu asiallisesti, niin siellä ei ole homeita. 

Minulla viiniköynnösten säilyttäminen talven yli kellarissa on usein onnistunut 
huonosti: kellari on liian lämmin ja etenkin liian kostea. Ilmanvaihto ei ole tarpeeksi 
hyvä.  Homeet viihtyvät, vaikka seinät olen välillä kalkinnutkin. Olen vienyt taimia 
sinne pussissa tai purkissa, joiden koko on ollut 1-8 litraa. Turhan paljon taimia on 
keväällä ollut hengettömiä.

Jos viiniköynnös on ehtinyt syksyllä hyvin puutumaan ja lajike on talvenkestävä, 
niin se kevyellä suojaamisella tai pakkaskankaan alla luultavasti selviää talvesta maa-
han istutettuna ulkonakin. 

Viiniköynnöksen kasvatuskurssi pidettiin 
Tuorlassa 6.11.2010 
Suomen Viininkasvattajat ry järjesti Piik-
kiössä Viiniköynnösten kasvatuskurssin. 
Yli neljäkymmentä alan harrastajaa naut-
ti paitsi lohisoppaa, myös hyvin valmis-
telluista esityksistä. Useilla osallistujilla 
oli omakohtaisia kokemuksia viiniköyn-
nösten kasvatuksesta Suomessa. Tilai-
suus oli varsin avoin ja keskusteleva. 

Professori Risto Tahvonen kertoi 
Raaseporissa menossa olevasta kasva-
tuskokeilusta, jossa hyödynnetään au-
rinkopyydyksiä mm. parantamaan her-
kempien lajikkeiden kestävyyttä ja satoa. 
Viimeisen 30 vuoden aikana lämpösum-
ma Suomessa on kasvanut noin 15%, ja 
suunnilleen saman verran kasvua on odo-
tettavissa seuraavan 20 vuoden aikana. 
Tämä tarkoittaa, että tältä osin Suomen 
kasvuolosuhteet viiniköynnökselle tule-
vat olemaan varsin hyvät. 

Kokemuksesta tiedetään, että Kes-
ki-Euroopan kokemukset eri lajikkeiden 

kasvusta eivät päde Suomessa, ja tästä syys-
tä Suomen Viinikasvattajat ry:n puheenjoh-
taja Juha Karvonen kertoi viiniköynnöksen 
lannoituksesta ja toivoi useampien harras-
tajien liittyvän mukaan lajikekokeiluihin. 
Kokeiluilla pyritään erityisesti löytämään 
lajikkeita, jotka hyötyvät Suomen pitkästä 
päivästä. Kokemusta on jo useista lajikkeis-
ta, jotka kestävät yli 30° C asteen pakkasia 
vaurioitumatta. 

Tilaisuudessa oli esillä myös ensimmäi-
set Manner-Suomessa kasvatetusta Zilga-
rypäleestä valmistetut pullot rose- ja puna-
viiniä. Tilaisuuden päätökseksi järjestetyssä 
paneelikeskustelussa sivuttiin myös viini-
köynnöksen kasvatukseen liittyviä liiketoi-
minta-ideoita ja ansaintalogiikoita, mikä on 
ihailtavaa, kun otetaan huomioon että Suo-
mea ei toistaiseksi EU:n piirissä edes lueta 
viinintuottajamaihin.

Timo Saario
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JÄSENASIOITA JA ILMOITUKSIA

VUOSIKOKOUSKUTSU 

Suomen  Viininkasvattajat  ry:n vuosikokous

Kokouspaikka: Wiurilan kartanoravintolan kokoustilat, Viurilantie 126, Halikko 
Kokousaika: 22.1.2010  klo 13.00 alkaen

Vuosikokousohjelma

13.00 Lounas

14.00 Vuosikokousesitelmä

15.00 Kahvitarjoilu

16.00 Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat

Vuosikokouksen päätyttyä suomalaisten rypäleviinien maistelu

18.00 Illallinen

Lounas ja kahvitarjoilu 20 euroa.

Illallinen ja yöpyminen maksetaan Wiurilan kartanoravintolaan.
Yöpymistä varten kartanosta on varattu 5 kahden hengen huonetta hintaan 70 euroa/
huone.

Ilmoittautumiset kokoukseen, illalliselle ja yöpymistä varten tulee tehdä 
2.1.2011 mennessä mieluiten yhdistyksen kotisivuille 

www.viininkasvattajat.fi

tulevalla ilmoittautumislomakkeella. Jos et käytä internettiä, voit ilmoittautua myös 
kirjeitse tai soittamalla yhdistyksen sihteerille. Hänen yhteystietonsa:

Ari Markkula
Knutersintie 670, 00890 Helsinki

puhelin: 040047003
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Ruotsinkielistä koulutusta

Günter Brüninghaus järjestää maaliskuussa 2011 ruotsinkielisille suunnattua viinin-
kasvatuskoulutusta. Puhujina on ahvenanmaalaisia ja ruotsinkielisen Etelä-Suomen 
viininkasvattajia. Päivämäärä ja ohjelma ilmoitetaan yhdistyksen internet-sivuilla

Syksyn 2011 opintomatka Eestiin ja/tai Latviaan

Baltian viiniköynnösekskursio on alustavasti suunniteltu tehtäväksi 15. - 18.9.2011  
bussimatkana, jos osanottajia ilmaantuu vähintään viisitoista. Lähtö olisi torstai-il-
tana Helsingistä laivalla Tallinnaan. Ensimmäinen to-pe välinen yöpyminen olisi 
laivalla. Sen jälkeen alkavan kiertomatkan aikana ovat käynnit taimistoissa, viinitar-
hoilla, kasvattajien luona ja kaksi yöpymistä hotellissa. Sunnuntaina tullaan takaisin 
Helsinkiin. Arvioitu matkan hinta olisi kuljetuksineen, yöpymisineen ja aamiaisineen 
yhteensä alle 400 euroa. Jos osanottajia ei tule tarpeeksi, lähdemme ilmeisesti mat-
kaan omilla autoilla. Tarkempi reitti ja ohjelma tulee nettisivuille keväämmällä.

Kuumuus, kylmyys, otsoni, saasteet 
ja kaikki mutkin kasvun haittatekijät li-
säävät kasvin energian kulutusta paikka-
kunnasta riippumatta. Kuumuden samoin 
kuin muidenkin haittatekijöiden on ko-
keissa todettu nostavan haitallisesti solun 
sisäistä kalsium-ionien määrää. Niiden 
pääsy solun sisälle tapahtuu kalsium-ka-
navien kautta, joka voidaan sekä kasvi- 
että eläinyksilöillä estää kalsium-salpaa-
jilla. 

Viiniköynnöksen kasvatuksessa muu-
taman päivän 40 - 45º C:n lämpötila ei 
haittaa kasvua. Vasta useita viikkoja kes-
tävä helle ja voimakas auringonpaiste 
ilman sadetta tuhoavat ilman suojausta 
olevat köynnökset. Sen vuoksi köynnös 
kannattaa suojata varmuuden vuoksi sekä 
kylmyyttä että kuumuutta ja kuivuutta 
vastaan.

Juha Karvonen
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