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Vuoden 2004 kesäkuussa istutin ensimmäi-
sen viiniköynnökseni. Enpä olisi uskonut, 
mitä tuo yksi köynnös saisi aikaan. Toisena 
kesänä tullut ensimmäinen sato ruokki in-
nostusta ja unelma omasta viinitarhasta al-
koi elää. Kun innostus syttyi, en enää voinut 
käydä taimikaupassa ostamatta sieltä uutta 
lajiketta kokeiltavaksi. 

Kuumana heinäkuisena kesäpäivänä tun-
tuu, ettei arimpienkaan viiniköynnösten 
kasvatukselle Suomessa ole mitään esteitä. 
Marraskuun räntäsateessa, lumettoman 
joulukuun pimeydessä ja helmikuun pauk-
kupakkasissa ajatusmaailman luulisi ole-
van toisenlainen, negatiivisempi. Ei ole… 
Silloinkin tulee lueskeltua erilaisista kas-
vatustavoista ja mielenkiintoisista uusista 
lajikkeista, joita voisi seuraavana suvena 
kokeilla. Tuollaisina hetkinä tilataan Ries-
lingiä, Chardonnaytä ja muutamaa muuta 
“perusvarmaa” lajiketta. 

Tällä hetkellä Suomessa on kokeiltuna 
noin 130 eri lajiketta. Esimerkiksi juuri 
Riesling on ollut ainakin allekirjoittaneelle 
suurimpia positiivisia yllättäjiä varsinkin 
talvenkestonsa suhteen. Itse en toistaiseksi 
käytä minkäänlaisia kasvukautta pidentäviä 
viritelmiä tai talvisuojauksia. Tavoitteena 
on saada mahdollisimman vähällä lisätyöl-
lä pärjäävä tarha. Tulevaisuuden ajatuksissa 
on kuitenkin varustaa rivi tai kaksi jonkin-
näköisellä tunnelilla tai muoviseinämällä. 
Lämpösumma kasvaisi juuri ratkaisevasti, 
jotta vaativatkin lajikkeet kypsyisivät sään-
nöllisesti Suomen ajoittain koleissa kesissä. 
Suojaisella talonseinustalla olosuhteet ovat 
jo valmiiksi avomaata paremmat ja talvi-
suojauskin helpompaa. Suomessa on run-
saasti hyviä viinikasvatuspaikkoja. Osa on 
luonnostaan hyviä suotuisan pienilmaston 
ansiosta, osa rakennusten tms. antaman 
suojan takia. Oma paikkani ei 10 vuotta 
sitten ollut kovinkaan suotuisa kasvatus-

Puheenjohtajalta

Rypälesatoa Perttelistä

kokeilulle. Tuuli puhalsi, puhkui ja vei 
mukanaan niin lämmön, kuin suojaavan 
lumenkin. Vasta 400 havukasvin ja sadan 
tuuliverkkometrin jälkeen paikka alkoi ke-
hittyä viljelyskelpoiseksi. Joten TE, joilla on 
suojainen paikka valmiina, kokeilkaa roh-
keasti erilaisia, uusiakin rypälelajikkeita ja 
kasvatustapoja. Ja TE, joiden tuleva tarha 
sijaitsee vaativammassa paikassa, teiltä vaa-
ditaan eniten kekseliäisyyttä, sinnikkyyttä 
ja uusia innovaatioita. Niitä suomalainen 
viininviljely tarvitsee kehittyäkseen seuraa-
valle tasolle.

Talven 2015-2016 on sanottu olleen mo-
nin paikoin aroille kasveille vaikea. Oma 
tarhani onneksi säästyi suuremmilta tal-
vivaurioilta. Kasvukausi 2016 alkoi lämpi-
mänä ja köynnökset olivat jo varhain hy-
vässä kasvussa kunnes 7.6. maanpinnassa 
lämpötila käväisi -2,5 asteessa. Osa kukin-
noista ja versojen kärjet paleltuivat tarhan 
alavimmissa osissa. Uusi kasvu vehreytti 
viinit pian uudestaan, mutta kuluvan kesän 
satoa se pienensi muutaman lajikkeen osal-
ta reilusti. Vaikkei kulunut kesä ollut eri-

tyisen lämmin, kuiva ja aurinkoinen syksy 
kypsytti sadon mukavasti ja rypäleistä tuli 
makeita. Hyvä syksy jatkui vielä koko loka-
kuun ja köynnökset saivat rauhassa valmis-
tautua talveen ilman kylmetessä tasaisesti. 
Näin odotukset tulevaa kasvukautta koh-
taan ovat suuremmat kuin koskaan ennen. 
Kaksi ensimmäistä omaa punaviiniäni tein 
tämän kesän sadosta, ensi kesänä on tarkoi-
tus tehdä viittä erilaista viiniä. Toki säillä 
on oma sanansa sanottavana, kuten parina 
viime vuonna olemme saaneet huomata. 
Positiivisin mielin jään kuitenkin odotta-
maan lumista talvea, hallatonta kevättä ja 
pitkää kesää.

Hyvä kasvupaikka, hellä hoito ja lannis-
tumaton sekä innovatiivinen luonne on 
viininviljelyssä verraton yhdistelmä. Ja kun 
vielä jaatte onnistumisenne ja pettymyk-
senne meidän muidenkin opiksi, on suo-
malaisen viininkasvatuksen kehittyminen 
taattu!■ 

Yrittänyttä ei laiteta!
Ville Salmi
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hydrokloridi, pantoteenihappo ja biotiini. 
Lisäksi siinä on mineraaleja. Magnesium 
lisää hiivan alkoholitoleranssia ja 
pantoteenihappo vähentää rikkivedyn 
(H2S) tuotantoa käymisessä. 

YANC (Yeast Available Nitrogen 
Content) on alfa-aminohappojen ja 
sitoutumiskykyisen typen summa. 
Mikäli pitoisuus on liian matala, syntyy 
ei-toivottuja rikkiyhdisteitä ja käyminen 
keskeytyy. Näin typpeä kannattaa lisätä 
ja tässä orgaaninen ravinneperäinen 
typpi vaikuttaa olevan tehokkaampaa 
kuin epäorgaaninen N2. Typen lähteellä 
vaikuttaa olevan merkittävä vaikutus 
lopputuotteen aromaattisiin tuoksuihin. 
Alle 150ppm typpipitoisuus on liian 
matala, ja typpipitoisia ranteita täytyy 
lisätä käymisen joka vaiheessa. Paras 
tapa arvioida lisäravinteiden tarve 
on määrittää YANC ja korvata vain 
jos puutteita. 1. Vaiheessa annetaan 
monipuolisempaa ravinnetta, lopussa 
tarvittaessa vain täydennetään DAP:lla.

Yhteenvetona: Käymisen alussa 
makroravinteita, mikroravinteita, happea, 
vitamiineja. Käymisen keskivaiheilla 
typpeä ja steroleita. Loppukäymisen (<10 

Brix) aikana ei mitään, koska alkoholi 
estää hyödyntämästä mitään paitsi 
sokeria. 
 
Lisää tietoa aiheesta  
www.lallemandwine.com 

Ja sokerina pohjalla VINKKI  
thermovinifikaatiosta joka on 
kirjaimellisesti uusinta hottia viininteossa. 
Rypäleiden ja mäskin kuumentaminen 
hetkellisesti lähes kiehumispisteeseen 
ennen käyttämistä käytetään 
Kaliforniassa erityisesti huonoina vuosina 
ja sen sanotaan tekevän ihmeitä värin 
ja tanniinien irtoamiselle ja parantaa 
laatua.  Muita termejä Maischeerheitzung, 
Flasch detente. Kuumennus 94 
asteeseen, jäähdytys vakuumissa. 
Esim. www.midwestwinepress.
com/?s=thermovinification

Vihdoinkin jotain meillekin sopivaa, 
sillä tämän voi tehdä MEHUMAIJASSA, 
kunhan muistaa jäähdyttää 
nesteen nopeasti ja käyttää hiivaa 
edellä annettujen ohjeiden mukaan.
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Yhdestä Pinot noirin taimesta alkanut vii-
niharrastus kasvaa 41 vuodessa yli tuhan-
nen köynnöksen viinitarhaan ja satojen 
pullojen luomuviinin vuosituotannoksi 
Suomessa, Vaasan eteläpuolella, Sundo-
missa. Kesälomailijalle on tarjolla harvi-
naista herkkua: aito suomalainen viiniti-
lakierros ja mahdollisuus maistaa aidoista 
Suomessa kasvaneista rypäleistä käymis-
menetelmällä valmistettua lopputuotetta 
(jonka oikeaa nimeä ei saa mainita, koska 
emme ole virallisesti viinintuottajamaa). 
Tällaista tarinaa olisi vaikea keksiä,  ellei 
se olisi jo muuttunut todeksi Kaarlo Neli-
markan peräänantamattomuudella.

41 vuotta viinitarhurina 
Pohjanmaalla

Suomen Viininkasvattajat RY:llä oli ilo 
saada vuosikokouksen luennoitsijakseen 
tiettävästi Suomen kokenein viininviljelijä. 
Kaarlo jakoi kanssamme arvokkaita koke-
muksiaan niin viinitarhan perustamisesta, 
erilaisista kasvatusmenetelmistä, sopivista 
lajikkeista ja talvisuojauksestakin.  Matka ei 
ole ollut helppo, mutta vaikeat vuodet ovat 
opettaneet eniten.

Merkittävimpänä tekijänä onnistumiselle 
hän piti havaintoa, että viininkasvatusop-
paista ei löydy käytännössä Suomen olosuh-
teisiin sopivaa tietoa. Vasta kun kirjat siir-
rettiin hyllyyn ja otettiin käytännön ajattelu 
ja kokeilut käyttöön alkoi tulla tulosta. Suo-

Jari Suvilehto Kaarlo Nelimarkan 
esityksen pohjalta

Kaarlo Nelimarkka

Suomen viininkasvattajat RY:n 
vuosikokous

Toimintakalenteri 2016
Tuorlan koulutus, istutus-ja kitkentätalkoot 11.6
Tuorlan tarhan hoito 2.7.
Retki Nelimarkan viinitilalle Vaasaan 10.9.
Tuorla, tarhan valmistaminen talveen loka-marraskuu
Vuosikokous maalis-huhtikuu 2017
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voipa joku olla arempikin maukkaita rypäleitä tuottava, kunhan sen saa selviämään 
normaalitalvista kevyellä suojauksella. 

Lajikkeita, joita voi käyttää Zilgan kanssa on paljon. Guna on valoisalla paikalla hyvin 
talvenkestävä ja satoisa, ja sen rypäle on aromikas ja suurempi kuin Zilgan rypäle.  
Hasanski sladki, Jadviga, Sukribe, Somerset Seedless…

Jos laitat joka toisen taimen Zilgaa, ja toisen jotain muuta, saat maksimoitua maukkaan 
sadon määrän. Peittävän tiheyden saat nopeasti, jos toisena vuonna taivutat Zilgan ver-
soja vaakarangaksi paremman makuisia rypäleitä kasvattavien toisen lajikkeen versojen 
lomaan. Voit kasvattaa Zilgan korkeammalle myös katoksi helpommin kuin useimmat 
muut. Kaikkein arimmat voit kasvattaa alhaalla ja suojata ne talveksi pakkaspeitteel-
lä, pakkasturpeella tms. Muista sekin, että viiniköynnös on talvenkestävämpi, kun sen 
ranka on paksumpi ja vanhempi. 

Köynnöksiä voit leikata ja ohjata oman mielesi mukaan. 

Istuttamisessa ei ole eroa siihen, miten viiniköynnökset muutenkin istutetaan. Kaiva 
niin suuri kuoppa kuin viitsit kaivaa ja vähän vielä sitä syvemmän. Viiniköynnös menes-
tyy vettä läpäisevässä moreenimaassa, mutta multa sekoitettuna siihen parantaa ravin-
teiden ja veden saantia. Savimaahan kaivettu kuoppa on syksyn sateiden jälkeen täynnä 
vettä, jolloin talvenkesto vaarantuu.

Esa-Matti Lautala

Paikalle oli saapunut yhdistysaktiiveja kuu-
lemaan Kaarlo Nelimarkan esitystä. Halli-
tukseen valittiin Ville Salmi puheenjohta-
jaksi, lehden päätoimittajaksi Jari Suvilehto 
ja sihteeri-taloudenhoitajaksi Esa-Matti 
Lautala. Varajäseniksi valittiin Kirsti Han-
dolin ja Tero Karhi. 
Kokouksessa sovittiin, että puheenjohtaja 
ja Tero Karhi muodostavat Tuorlan tarhan 
vastuutiimin. Kokouksessa keskusteltiin 
nettisivuista ja niiden kehittämisestä. Jä-
senet toivoivat suljettua sivustoa, jossa olisi 
tarkempia tietoja, ohjeita ym. Nettisivuston 

kehittämiseen toivotaan jäseniltä apua (il-
moittaudu puheenjohtajalle vsalmi@hot-
mail.com ). 
Kokouksessa myös päätettiin toteuttaa 
maksullinen ohjevihko, johon kerätään 
kokemuksia ja ohjeita viininkasvatukseen. 
Lehden toimitustiimi toi myös esille, että 
jäsenet voisivat kirjoittaa omista kokemuk-
sista viininkasvatuksessa ja toimittaa tekstit 
päätoimittajalle (jari.suvilehto@kolumbus.
fi). Jos kirjoittaminen tuntuu vaikealta, lä-
hetä päätoimittajalle kuva tai kuvia ja niihin 
kuvateksti. ■

Vuosikokous pidettiin 19.4. Helsingissä. 
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messa riittää aurinkotunteja kesällä paljon 
enemmän kuin Keski- tai Etelä-Euroopassa. 
Toisaalta meillä talvi pitää huolen monista 
taudeista ja pystymme tuottamaan myr-
kyttömästi rypäleitä, jos köynnöksemme 
selviävät kylmistä talvista, kevään halloista 
ja lyhyen kesän aiheuttamista ongelmista. 

Toimivia viininkasvatusmetelmiä 
Suomessa
Kaarlo on kokeillut kuutta erilaista kasva-
tusmenetelmää, joista 5 on edelleen käytös-
sä. Bollingerin viinitilalta opittu maan alta 
kasvatus ei toiminut, ehkä maalajin tiiviy-
den vuoksi. Hienossa hiekassa tämäkin olisi 
voinut onnistua.

 Lämmittämätön kasvihuone on helpoin 
tapa saada Suomessa kasvatettua viiniköyn-
nöksiä. Sen avulla onnistuvat useimmat 
köynnökset. Toinen tapa on tehdä kausikas-
vihuone, joka katetaan kasvihuonemuovil-
la keväällä ja syksyllä. Tällä tavalla kasvaa 
hyvin esimerkiksi Pinot noir ja Gewürztra-
miner.  Talven ajaksi köynnökset suojataan 
myöhemmin kuvatulla kaksinkertaisella 
aluskatteella. Mikäli katemuovin alla ei ole 
kiviä, kannattaa reunan alle laittaa puuka-

puloita parantamaan ilman kiertoa homeen 
välttämiseksi.

Pinot noir viihtyy kausikasvihuoneessa

Astiataimina kasvattaminen ulkona 
mansikkakankaan päällä n. 12-15 litran 
sangoissa onnistuu hyvin jopa 5-6 vuoteen 
saakka.  Tuolloin taimet voi istuttaa maa-
han. Erityisesti Rondo onnistuu tällä tavoin 
hyvin. Kastelu on tärkeää ja sangot on tu-
ettava puukepeillä joihin kiinnitetään myös 
astiassa kasvavat köynnökset jotta tuuli ei 
riepottele niitä. Talvella taimisangot säily-
tetään kylmässä sisätilassa ja nostetaan ulos 
kesäkuussa, kun hallat ovat loppuneet. Pal-
jasjuuritaimillakin astiakasvatus alussa noin 
2 kk:n ajan ennen istutusta nopeuttaa kas-
vuunlähtöä ja parantaa talvenkestävyyttä 
ensimmäisenä talvena. Paljasjuuristen tai-
mien juuristoista kannattaa leikata reilusti 
pois, jättää 10-15 cm.

 Kaikkein suositeltavimmaksi menetel-
mäksi Nelimarkka on kehittänyt Suomen 
oloihin sopivan tunnelikasvatuksen. Köyn-
nösten suojaus hallalta ja myös linnuilta on 
nopeaa ja helppoa ja mitään lisätuentaa ei 
tunnelikaarien lisäksi tarvita. Sen avul-
la saadaan kypsiä rypäleitä huonoinakin 
vuosina ja sateisina kesinä voidaan paran-

Rondoa astiakasvatuksessa

taa sadon laatua. Jopa vaikeana kesänä 2015 
tällä menetelmällä saatiin kypsiä rypäleitä 
4 viikon tunnelikasvatuksella keväällä. Vas-
taavalla tavalla suuremmassa mittakaavassa 
on turvattu muun muassa Englannin me-
nestyksekkäitä viinitarhoja. 

Köynnökset istutetaan paririveihin 80 
cm taimivälillä ja noin 120 cm rivivälillä 
laittaen talvisuojausta varten jäljempänä 
mainitun 30 cm rautakaaren n. 2 metrin 
välein. 25-32 mm mustasta muoviputkes-
ta katkotaan noin 3 metrin pätkiä, jotka 
muodostavat kaaret.  Myös alumiinista 
sähköputkea voi käyttää tässä. Maan sisään 
köynnösrivien ulkopuolelle, ei taimien 
kohdalle upotetaan muoviputken sisälle 
sopivaa ohuempaa rautaputkea, jota jäte-
tään pinnalle niin, että putket tulevat noin 
40 cm sisäkkäin. Paksumpi muoviputki 
muodostaa noin 130 cm korkean kaaren, 
johon kiinnitetään 5 rautalankaa. Ne pi-
tävät kaaret paikallaan ja toimivat samalla 
köynnöstukina. Päätykaaret täytyy erikseen 
tukea. Kaarien väli kannattaa sovittaa niin, 
että se sopii hyvin esim. 6,2 metrin pituisten 
kasvihuonemuovien jatkamiseen. Päälle lai-
tetaan kirkasta kasvihuonemuovia, jota pi-
detään paikallaan kukintaan saakka. Muo-
vikalvo voidaan nitoa suoraan muoviseen 
kaariputkeen. Tunnelin päihin voi laittaa 
pakkaskankaan viileinä keväinä ja hallan 
uhatessa päissä voi pitää pientä lämmitys-
tä esimerkiksi kattilaan laitetuin kynttilöin 
tai lyhdyin. Syksyllä kaarien yli on helppo 
virittää rastasverkko. Tällä menetelmällä 
erillisiä tukitolppia tai lankoja ei tarvita, 
vaan kaaret ja langat hoitavat molemmat 
tehtävät. Kaariin on myös helppo kiinnit-
tää ristikkäiset narut suojaamaan muovia 
kovilta tuulilta.

Viinitarhan perustamisesta
Tarhan perustaminen alkaa paikan valin-
nista ja maaperän muokkauksesta. Suo-
jainen etelään viettävä, aurinkoinen rinne 
toimii parhaiten, mutta kokeilu on meneil-
lään myös loivaan pohjoiseen viettävällä 
rinteellä tunneliviljelynä. Parhaalta vai-
kuttaa vanha metsän pohja, joka ei kelpaa 
maanviljelykseen. Muokkaus tehdään n 50 
cm syvyyteen esimerkiksi hakulla tai kai-
vinkoneella. 

Hyvää viinimaata, vanhaa metsänpohjaa

Kivet nostellaan muokkausvaiheessa istu-
tusrivien väleihin ja maa nostellaan aumak-
si, johon köynnökset istutetaan. Varren-
nuskohta 4-5 cm maanpinnan yläpuolelle 
ja taimet ympäröidään mansikkakankaan 
asennuksen jälkeen ylös kaivetuilla kivillä. 
Kivet parantavat mikroilmastoa, varaavat 
lämpöä hallaöiden varalle, kuivavat nope-
asti sateen jälkeen ja nopeuttavat roudan 
sulamista keväällä. Viiniköynnös ei pidä 
nopeista lämpötilan vaihteluista ja tätäkin 
kivet tasoittavat. Mansikkakangas suojaa 
myös härmältä sateisena kesänä. Mansik-
kakangas taimirivin kohdalla ja väleissä 
helpottaa viinitarhausta olennaisesti, kos-
ka muuten ei pysty järkevällä työmäärällä 
pitämään rikkaruohoja kurissa.
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150 cm pätkä betonirautaa (yhdestä ko-
konaisesta saa 4 kpl) taivutetaan U-muo-
toiseksi ja painetaan n. 40 cm maan sisään 
n. 2 metrin välein.  Pinnalle jää noin 20-30 
cm. Rautakaaresta toiseen vedetään kes-
kelle 3 rautalankaa, joista keskimmäinen 
kiinnitetään napakasti ja reunoilla olevat 
ovat liikuteltavissa.  Syksyllä lankojen ala-
puolelle leikatun köynnöksen talvisuojaus 
tapahtuu tämän kaaren avulla yksin tai kak-
sinkertaisella valkoisella peltikaton halkilei-
katulla aluskatteella, kiinnitetään nitomalla 
monikäyttöisillä nippusiteillä rautakaareen 
kiinnitettyihin puurimoihin. Tiivis alus-

kate hidastaa maasta nousevan lämmön 
karkaamista paremmin kuin harsot ja ha-
vut. Muovit kannattaa numeroida. Suojan 
poistamisen ajankohta keväällä on tärkeä, 
säiden mukaan maaliskuun puolivälistä 
huhtikuun vaihteeseen.

Viiniköynnöksen kasvatuksesta
Silmuja kannattaa jättää kaksi versoon, yh-
teensä 10-15 köynnökseen. Kukinnan jäl-
keen raakileista kannattaa leikata pois kol-
masosa ja huomioida, että rypäleet, jotka 
ovat 20-40 cm korkeudella ehtivät yleensä 
kypsiksi, mutta 50 cm ylöspäin eivät yleen-
sä ehdi kypsyä. Jos kukkiminen tapahtuu 
ennen juhannusta, rypäleet ehtivät hyvin 
kypsiksi syksyllä.

Mitä paremmin maaperässä on ravintoa, 
sitä huonompaa viiniä saadaan. Lannoit-
teessa on hyvä olla niin vähän typpeä kuin 
mahdollista. Liian voimakkaasti kasvavat ja 
vesiversoja tekevät köynnökset eivät kestä 
talvea. Koivun tuhka toimii hyvin, syksyllä 
kivennäislannoite, jossa kaliumia ja fosfo-
ria.

Muokattua viinipeltoa, jatkossa 
mansikkangas myös rivien väleissä

Hyviä rypäleitä Suomeen: 
Summersweet, selvinnyt ilman suojaakin 
Vaasassa, hyvää kuohuviiniainesta.
Madeleine Angevine 7672, tulee hyvää 
Riesling tyyppistä valkoviiniä, kun ei anna 
rypäleiden kehittää yli 160-170g/kg soke-
ria. Tätä kypsempään tulee “maan makua”. 
Vaatii hieman parempaa talvisuojausta  
avomaalla parin ensimmäisen vuoden ajan.

Solaris onnistuu hyvin jos maa ei ole liian 
ravinteikas. Siegerrebe on uusi kokeilu joka 
on kestänyt jopa -26 astetta pakkasta.

Rondo, ylivoimaisesti paras astiaviljelyssä, 

tätäkään ei kannata päästää liian kypsäksi 
ennen poimimista. 

Pinot Noir ja Gewürztraminer onnistuvat 
hyvin kausikasvihuoneessa, josta kesäksi 
muovit pois. Talvella suojaus kaksinkertai-
sella aluskatteella. ■
Maakuntamatkailua suunnitteleville: 
www.sundomwine.fi

Nelimarkan vuosikokousesitelmän voi 
saada katsottavakseen dropboxin kautta 
lähettämällä pyynnön artikkelin kirjoitta-
jalle: jari.suvilehto@kolumbus.fi

Matala leikkaus ja rautakaari talvisuojauksen tueksi

Kausitunneli ja sen päätuenta
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10.9.2016 suunnisti 12 hengen joukko kohti 
Vaasaa (tarkemmin Sundomia). 

Flunssa oli joukkoa hieman harventanut. 
Junassa katselimme keväällä kuvattua esi-
telmää. Duettovaunussa matka kului rat-
toisasti jutellen ja kuunnellen Nelimarkan 
keväistä esitelmää ja maistellen erilaisia ry-
päleitä. Vaasassa siirryimme Nelimarkan 
tilalle paikallisten kyydittäjien ja tilataksin 
avulla. Nelimarkan paikka oli monelle yllä-
tys (itsekin ajattelin kuvien perusteella, että 
menemme maatilalle), kun se olikin tavalli-
nen, suurehko omakotitalotontti. 

Pihalle saapuessamme huomasimme, et-
tä harrastus ei vaan rajoittunut viineihin 
(erilaisia kaktuksia näkyi ympäri pihaa). 
Saapumisen jälkeen Kaarlo johdatti meidät 
viherhuoneeseen, jossa aivan aluksi luo-
vutimme kunniajäsenyys-diplomin. Sitten 
Kaarlo kertoi harrastuksen aloittamisesta 
samalla kun nautimme maukasta lohisop-
paa ja talon viinejä. 

Harrastus alkoi yhdestä paljasjuurisesta 
taimesta vuonna 1975 ja on nyt laajentunut 
yli tuhanteen taimeen. Lohisopan nautti-
misen jälkeen siirryimme tarhalla ja siellä 
Kaarlo esitteli käytännössä omia kasvatus-
systeemeitä. Tämän hetken hittinä hän piti 
tunnelikasvatusta (myös vuonna 2015 tuli 
satoa, vaikka lämpötilaolosuhteet olivat 

Kunniajäsenyys ja diplomi Kaarlo Nelimarkalle

Retki Nelimarkan viinitilalle 
syksyllä 2016
Esa-Matti Lautala

heikot viinin valmistumiselle). Lisälämmön 
lähteenä (hallantorjunta) tunnelikasvatuk-
sessa Kaarlo käytti ihan tavallisia kynttilä-
lyhtyjä. 

Kasvatusmuotona Kaarlolla oli matala, 
nyrkkimäinen kanto, koska talvisuojaus 
(peltikaton alusmuovi) haluttiin mahdol-
lisimman lähelle maanpintaa. Toki Kaar-
lolla oli viinejä kasvussa katottomassa 
kasvihuoneessa, mutta tunnelikasvatatus 
halpuuden ja helppouden osalta tulee var-
maan viemään voiton. Tarhakierroksen jäl-
keen nautimme kahvit ja valmistauduimme 
kotimatkaan. Matka oli antoisa kokemus. 
Toivottavasti lehtijutun kautta saamme edes 
osan kokemuksesta jaettua.
 

Vierailu Nelimarkan Viinitilalle on läm-
pimästi suositeltava kaikille suomalaisille 
viininkasvattajillle! ■

Suomen viininkasvattajien koetarha sijait-
see Varsinais-Suomessa Kaarinan Tuorlas-
sa 1B vyöhykkeellä. Tarha sijaitsee Kuusis-
tonsalmen rannalla ja matkaa vesirajaan 
on 250 metriä. Tarhan pohjoispuolella on 
tammi-/pähkinäpuumetsä ja sekä lännessä, 
että idässä tuulensuojapuustoa. Olosuhteet 
viiniköynnöksen kasvatukselle ovat siis 
Suomen olosuhteissa erittäin suotuisat. 
Suojapuuston ansiosta niiden olosuhteet 
tarhalla ovat tavallista peltokasvatusta pa-
remmat, mutta lämmintä talon seinustaa 
heikommat.

Koealassa kasvaa tällä hetkellä kolmessa 
lajistoltaan identtisessä rivissä 186 köyn-
nöstä eli 62 köynnöstä per rivi. Seitsemää 
lajiketta on 7 köynnöstä per rivi siis 21 
yhteensä. Lajikkeet ovat Solaris, Liepajas 

Suojapuustoa Tuorlassa

Ville Salmi

Quo vadis Tuorlan koetarha

dzintars, Ciravas Agra, Supaga, Leon mil-
lot,  Regent ja Pinot noir precocé. Pienem-
piä määriä on lajikkeita Mars 12, Hibernal 
9, Siegerrebe 6, Jadviga 6 ja Karadzidzigi 6. 
Rivit ovat lajikkeistoltaan identtiset. Koea-
lan ulkopuolella kasvavat 26 köynnöstä ovat 
Zilga 5, Hasanski sladki 5, Guna 5, Eddy’s 
blue wonder 5, Jubileinaja novgorodja 3 ja 
Summersweet 3.

Tuorlan koetarhan ensimmäinen talvi 
2013-2014 oli tarhalla haasteellisin. Köyn-
nökset kasvoivat liian pitkään tarhalle 
päässeen lannoituksen myötä vielä syksyllä 
kovaa vauhtia. Talveen valmistautuminen 
kärsi ja lokakuun alussa iskenyt 9 asteen 
pakkanen teki tuhojaan. Jos haluaa mak-
simoida onnistumisen todennäköisyyden 
on vartetut taimet suojattava ensimmäisinä 



14 15

talvina tai sitten olisi käytettävä omajuurisia 
taimia, jotka versovat juurelta hyvinkin var-
masti myös kovien talvien jälkeen.

Vartetut taimet ovat osoittautuneet tar-
halla haasteellisiksi ja niiden selviäminen 
ensimmäisestä talvesta on ollut epävar-
maa. Etelä-Suomessa ei voi luottaa lumi-
peitteen suojaavaan vaikutukseen, kuten 
kaksi viimeistäkin talvea ovat osoittaneet. 
Olisi mielenkiintoista kokeilla Suomessa 
pohjoisamerikkalaisia erittäin kovaa pak-
kasta kestäviä perusrunkoja tai vaihtoeh-
toisesti täällä kestäviksi todettuja Zilgaa ja 
Betaa perusrunkoina. Itse istutan vartetut 
köynnökset nykyään niin, että varttamis-
kohta jää 5-10cm maanpinnan alle. Tällöin 
köynnöksestä tulee omajuurinen ja vaikka 
maanpäälliset osat paleltuisivatkin, nousee 
suurella todennäköisyydellä uusia versoja. 
Toki perusrungon kasvulle hyödylliset omi-
naisuudet menetetään ja esim. viinikirvan 
saapuminen Suomeen nousee teoreettiseksi 
riskiksi. Yksi vaihtoehto tietenkin on viljellä 
täällä vain lajikkeita, jotka kestävät kirvan 
mahdolliset hyökkäykset ilman perusrun-
koon varttamistakin, mutta silloin lajike-
valikoima suppenee ratkaisevasti ja osa 
jännityksestäkin ehkä katoaa.

Kesällä 2014 tarhalle istutettiin lähinnä 
omajuurisia taimia ja lajikkeistoa laajen-
nettiin. Silloin ei vielä haluttu istuttaa edel-
lisestä talvesta kärsineiden köynnösten 
tilalle uusia, sillä viiniköynnöksellä on us-
komaton kyky herätä henkiin vaikka kaikki 
toivo näyttäsi olevan jo mennyttä. Parhaim-
millaan jopa heinäkuussa voi vielä yllättyä 
positiivisesti, joten malttia odotukseen. 

2015 vartettuja köynnöksiä istutettiin uu-
delleen ja nyt kesäkuussa 2016 tarhalle istu-
tetaan uudestaan vaikeasta ensimmäisestä 
vuodesta kärsineet Rondot ja muutama 
Solaris. Tämän jälkeen, ensi kesänä, alkaa 
olla jo ensimmäisten tulosten ja päätelmien 
aika. Toki mieleen tulee paljon ajatuksia jo 
nyt, mutta varsinkin viiniköynnöksen kas-
vattamisessa ensimmäisen kesän ja talven 
olosuhteilla on suhteettoman suuri merki-
tys. Eli suoraan sanottuna säiltään sopivana 
vuonna istutetulla tarhalla on huomattavas-
ti paremmat selviämisen edellytykset. Siksi 
onkin hyvä odottaa ja vielä vuosi ja antaa 
tietyille lupaaville lajikkeille uusi mah-
dollisuus. Hyvää suomalaista Solariksesta 
tehtyä viiniä maistaneena uskoisin, että se 
kannattaa.
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voipa joku olla arempikin maukkaita rypäleitä tuottava, kunhan sen saa selviämään 
normaalitalvista kevyellä suojauksella. 

Lajikkeita, joita voi käyttää Zilgan kanssa on paljon. Guna on valoisalla paikalla hyvin 
talvenkestävä ja satoisa, ja sen rypäle on aromikas ja suurempi kuin Zilgan rypäle.  
Hasanski sladki, Jadviga, Sukribe, Somerset Seedless…

Jos laitat joka toisen taimen Zilgaa, ja toisen jotain muuta, saat maksimoitua maukkaan 
sadon määrän. Peittävän tiheyden saat nopeasti, jos toisena vuonna taivutat Zilgan ver-
soja vaakarangaksi paremman makuisia rypäleitä kasvattavien toisen lajikkeen versojen 
lomaan. Voit kasvattaa Zilgan korkeammalle myös katoksi helpommin kuin useimmat 
muut. Kaikkein arimmat voit kasvattaa alhaalla ja suojata ne talveksi pakkaspeitteel-
lä, pakkasturpeella tms. Muista sekin, että viiniköynnös on talvenkestävämpi, kun sen 
ranka on paksumpi ja vanhempi. 

Köynnöksiä voit leikata ja ohjata oman mielesi mukaan. 

Istuttamisessa ei ole eroa siihen, miten viiniköynnökset muutenkin istutetaan. Kaiva 
niin suuri kuoppa kuin viitsit kaivaa ja vähän vielä sitä syvemmän. Viiniköynnös menes-
tyy vettä läpäisevässä moreenimaassa, mutta multa sekoitettuna siihen parantaa ravin-
teiden ja veden saantia. Savimaahan kaivettu kuoppa on syksyn sateiden jälkeen täynnä 
vettä, jolloin talvenkesto vaarantuu.

Tarhan keskimmäisen rivin yläosaa 
peittää Dia betalon-kangas ja nostaa läm-
pösummaa, aikaistaa kukintaa ja suojaa 
talvelta. Käytännössä kuitenkin kankaan 
kiinni- ja ehjänäpysyminen on tuottanut 
päänvaivaa ja se vaatii aktiivisempaa seu-
rantaa ja toisaalta myös vaihtoehtoisia kiin-
nitystapoja. Myös suojausmateriaalin ja sen 
tukirakennelman kehitystyö on meneillään 
ja uusia vaihtoehtoja etsitään. Kahta muu-
ta riviä kasvatetaan avomaa-periaatteella. 
Toinen niistä voidaan muuttaa tarvittaessa 
testaamaan tiettyä uudenlaista kasvatus-/
suojaustapaa, joten jos sinulla on ideoita 
kasvatuskokeiluun, ota rohkeasti yhteyt-
tä. Ajatuksena olisi löytää mahdollisim-
man helppo, edullinen ja toimiva ratkaisu 
arempien ja suurempaa lämpösummaa 
vaativien lajikkeiden kasvatukseen. Toki 
on liuta lajikkeita, jotka eivät kasvukauden 

Tuorlan viinitarhaa kevätsiistimisen jälkeen

manipulointia tarvitse. Suomen vaihtele-
vat olosuhteet astettavat kuitenkin suuren 
haasteen arempien ja erityisesti viinintekoa 
varten kasvatettavien lajikkeiden kasvatuk-
sessa. Niiden talvenkesto, sokeriarvot ja ry-
päleiden laatu paranisivat huomattavasti jos 
lämpösummaa saataisiin nostettua 200-300 
astetta. Samalla itse lopputuote eli viini olisi 
oletettavasti huomattavasti laadukkaampaa, 
tasalaatuisempaa ja kypsyminen jokavuo-
tista. ■



16 17

Mitä tapahtuu Skandinavian 
viinirintamalla?

Ruotsi:
Viinifestivaali Skepparps viinitilalla 7. – 8. heinäkuuta, itä Skåne,
Ravlundan pohjoispuolella. Monet Ruotsin viinitilat tuovat tuotteensa maistiaisissa. 
Viinitila Skepparps järjestää opastiksen sekä tiedotuksen.
www.skepparpsvingard.se,
puh. +46-70 577 19 10 Bengt Åkesson,
sähköposti: info@skepparpsvingard.se

Föreningen Svenska Vinodlare FSV
Puheenjohtaja Staffan Lake, sähköposti: staffan.lake@hotmail.com
Vuosikokous 2016: 21. – 22. toukokuuta, MTLgårdarna, Klippan
Kurssi: Vinifera 13.8., Snårestad byskola, Ystad, 1300 SEK
Ilmoittautumiset: svesmail@gmail.com, Sveneric Svensson

Tanska:
Foreningen af Danske Vinavlere FDV, www.vinavl.dk 
Puheenjohtaja Knud K. Zangenberg, Borupvej 18, Snekerup, 
DK-4140 Borup, e-mail: kkz@vinavl.dk 
Viinilehti „Vinpressen“ ilmestyy 6 kertaa vuodessa

Norja:
Norske Druedyrkere, Droebakveien 380, 1430 Ås (Oslon eteläpuolella)
puh. Norja 994 04 038 , www.norske druedyrkere 
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Arvoisat suomalaisen viininkasvatuk-
sen pioneerit! Kasvukausi 2015 oli vii-
ninkasvatuksen kannalta erinomaisen 
hyvä Suomessa. Ole tyytyväinen! Öh… 
kuulenko jostain kohoavan vastalausei-
den myrskyn? Niin, niin, niin, satoihan 
melkein koko ajan, tuuli hervottomasti, 
juu, juu juu …oli kylmää, kukinta epäon-
nistui, linnut söivät rypäleet raakoina etc.  
Mutta silti pidän vuotta erinomaisena.  
Miksikö?

Lähes koko 2000-luvun ovat kesät olleet 
pitkiä, aurinkoisia ja lämpimiä. Kaiken-
laisia lajikkeita on voinut kokeilla ja avo-
maallakin on tullut reippaita sokereita 
useista lajikkeista. Homma on mennyt 
ihan rallatteluksi ja maistuvaa satoa on 
ollut mukava nauttia loppukesästä pitkälle 
lämpimään syksyyn. Liian helppoa, sanon 
minä. Eihän tästä mitään opi.

2013 kesä oli kuuma ja sateinen. Oi mikä 
autuus, kasvitaudit roihahtivat valloilleen.  
Sain selkeää näyttöä uusien lajikkeiden 
paremmuudesta noissa olosuhteissa. 
Vanhat lajikkeet olivat aivan kuoleman 
kielissä. 2014 olikin sitten normaalimpi 
vuosi, mutta pettymys oli valtaisa: Kaikki 
lajikkeet selvisivät tautiryöpytyksestä ja 
tänä kesä ei juurikaan lehtiä syöviä ötököi-
tä kummempaa ilmennyt.

Mutta tämä kesä on ollut loistava leik-
kuri lajikkeille: Huonon kesän jälkeen 
nähdään, mitkä lajikkeet selviävät talvesta, 
mihin tulee rypäleitä ensi kesänä ja mitkä 
saavat uutta pontta ravinteiden päästyä 
liikkeelle sateiden vuoksi.

Tämän kesän osalta syöntikuntoon val-
mistui (joita linnut eivät popsineet) Sku-
jins 675, Solaris, Garant ja Liepajas Dzin-
tars. Nämä tulivat siis omalla pihallani. 
Tosin Kusminki Sini tuli myös kypsäksi, 
mutta itse pidän sen makua niin neutraali-
na, etten osaa lajiketta edes kuvailla. Säätä 
se kyllä kestää.

Pieni huhun tynkä:

Jostain on kaikunut viestejä, ettei Suomi 
tule kuulumaan Euroopan viininkasva-
tusalueeseen. (Salainen riemukas elä-
köön-huuto). Kuka tarvitsee statusta, jos 
voi tehdä asioita parhaaksi katsomallaan 
tavalla olosuhteisiin ja omiin resursseihin 
suhteuttaen? Nyt vaan peltoa kääntämään 
ja reilusti satsaamaan kaikkeen kiinnosta-
vaan. 

Ai niin, ihan meinasi unohtua. Lehdes-
sämme on mukava kattaus meille viinin-
kasvattajille ja tammikuussa kattauksessa 
on Jätkäsaaressa myös jotain mielenkiin-
toista.

Timo Taskinen

Hiljainen puheenjohtaja ja viinin monia-
laosaamaton

  

Puheenjohtajalta
Günter Brüninghaus

Viiniriehassa Pohjoinen haastoi 
Etelää viininkasvatusalueena
Suomen Viininkasvattajat kiit-
tää kaikkia esiintyjiä ja Rie-
haan osallistuneita ahkerasta 
osanotosta ja erityisesti Juuri 
tapahtumia kulinaarisista nau-
tinnoista! Pohjoisia viinejä 
saattoi alkuillasta luonnehtia 
vähintäänkin mielenkiintoi-
siksi ja loppuillasta jopa mu-
kiinmeneviksi! Ylivoimainen 
voittaja oli kuitenkin Etelän 
Candiallen Chianti Classico. ■

Abavasin Solaris Dr.Rosenin Drakeblod

Abavasin Rondo Vester Ulslev Vingårdin
 Premium Red Label

Jarkko Peränen kertoi, miten 
tehdään huippuchiantia Toscanassa.

Tehtävä ei niin totisille: Viinipiru Arto 
Koskelo ja puheenjohtaja Timo Taskinen 

luonnehtivat maisteltavia viinejä

Tarkkaavaista joukkoa

Fine Dining
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Motto: Mikään elämässä tärkeä ei tule 
helposti 
    
Seuraavassa joitakin muistiinpanoja ja lai-
nauksia symposiosta:

60 vuotta sitten tarvittiin neljä miestä juo-
maan englantilaista viiniä: uhri, kaksi piteli-
jää ja yksi kaatamaan juoma kurkusta alas.  
Hmm. Tuohan kuulostaa melkein suoma-
laiselta rypäleviiniltä! Nyt englantilaiset 
kuohuviinit voittavat kansainvälisiä palkin-
toja ja joitakin on arvioitu jopa paremmik-
si kuin alkuperäiset shampanjat. Vastaava 
kehitys on tapahtunut Uuden Seelannin 
Sauvignon blanceille ja Pinot noireille.

Tyypillinen viileän ilmaston viinialueen 
kehitys (By Dr Jamie Goode www.winea-
norak.com):

1. Joku on tarpeeksi hullu istuttaakseen 
muutamia köynnöksiä huolimatta parem-
mista neuvoista (Tämän tekstin lukija on 
jo todennäköisesti päässyt tähän vaiheeseen 
ja ohikin)
2. Useita lajikkeita kokeillaan (tuttua…)
3. Kokeilun ja erehdyksen kautta sattumalta 
löytyy oikeita toimintamalleja.
4. Tavoitteeena on tehdä juotavaa viiniä 
(hear-hear)
5. Ensimmäisen aallon onnistuminen tuo 
mukanaan toisen aallon
6. Toiminta alkaa olla ammattimaisempaa
7. Teollisuus alkaa kypsyä ja saada ääntä
8. Kansainvälinen tunnustus: menestys tuo 
menestystä

COOL BRIGHTON
Jari Suvilehto

Sama järjestys on toteutunut viime vuo-
sikymmeninä Uudessa Seelannissa ja myö-
hemmin Englannissa, jotka ovat olleet 
myös ilmastonmuutoksen nettohyötyjiä. 
Britannian viinintuotanto 1964 oli 1100 
pulloa, nykyään 6.3 miljoonaa pulloa. 
Englantilainen viini voitti kansainvälises-
sä kilpailussa ensimmäisen kerran 1984 ja 
nyt tuotetaan jopa maailman parhaaksi ar-
vioitua kuohuviiniä. Suomessa ollaan vielä 
tukevasti vaiheissa 1-4.

Tärkeitä asioita viininkasvatuksen aloitta-
mista mietittäessä ovat ainakin seuraavat:
 
1. Onko maaperä sopiva? Kannattaa kaivaa 
kuollut taimi ylös ja katsoa mitä sen juurille 
kuuluu. Istutussyvyys on tärkeä! Maaperän 
mikrobiologia vaihtelee hyvin paljon alu-
eesta toiseen ja sillä todettiin olevan mer-
kitystä viinialueiden välisiin  makueroihin. 
Tätä pidettiin oleellisena erona terroirien 
välillä. Arveltiinkin, että ilmasto, maaperä 
ja mikrobisto muodostavat yhdessä terroir 
vaikutuksen. Tässäpä hyvä syy olla käyttä-
mättä myrkkyjä kasvatuksessa!

 2. Ovatko lajikkeet oikeita? Geneettisten 
tutkimusten avulla on pystytty löytämään 
alkuperäisiä vanhoja viniferalajikkeita, jot-
ka ovat menestyneet mm. korkealla alppien 
rinteillä ja Kaukasiassa. Tällaisia ovat Gou-
ais Blanc, jota nimitetään “viinimaailman 

Casanovaksi”, koska sitä on kiittäminen 
suuresta osasta nauttimiamme parempia 
viinejä. Risteytyksinä Pinotin kanssa ovat 
syntyneen mm Chardonnay, Gamay ja 14 
muuta Bourgognen alueen viinilajia. Näistä 

johdettuja muita lajeja ovat mm. Riesling, 
Elbling, Blaufränkisch ja Furmint.  Sitä kas-
vaa puhtaana vain yhden hehtaarin alueel-
la Sveitsissä, 700 metrin korkeudessa, jossa 
lämpötilavaihtelu on -10-+34 astetta ja sa-
detta tulee vuodessa 500-600 mm. Arvinen 
vanhemmat eivät ole tiedossa. Savagnin 
Blanc  on samaa sukua kuin “Traminerit” 
ja kasvaa samoissa olosuhteissa kuin Gou-
ais Blanc. Maistamani viinit (Gwäss 2011 ja 
Eclat 2014) olivat erinomaisen aromikkaita 
valkoviineja. Areni kasvaa vain Arenin ky-
lässä Armeniassa. Samasta kylästä on löy-
tynyt maailman vanhin, 6100 vuotta vanha 
viinivalmistamo, jossa viini valmistettiin 
maan sisään upotetuissa ruukuissa. Vii-
ni kasvaa 1400-1600 metrin korkeudessa, 
lämpötilavaihtelu -18-+38 astetta ja sadetta 
500-600 mm vuodessa ja ilmasto manterei-
nen. Maistettu Yeraz 2012 oli erinomainen 

punaviini, jolle on ennustettu suurta tule-
vaisuutta.  Krasnostop Zolotovskyi vai-
kutti punaviineistä lupaavimmalta. Se on 
aito vinifera, joka ei ole geneettisesti sukua 
millekään muulle viiniköynnöslajille. Se 

kuuluu 1960 luvulla elvytettyihin ns. Ka-
sakkalajikkeisiin. Kasvualue on 78 metrin 
korkeudessä, lämpötila vaihtelee -32-+40 
astetta. Köynnökset talvisuojataan maal-
la peittämällä. Sadetta tulee n. 650 mm/v. 
Maistettu viini oli Vedernikovin viinitilal-
ta Rostov-On-Donilta v. 2012, hyvä vahva 
punaviini.

Muita lajikkeita, joiden pakkasenkestä-
vyys on todettu hyväksi olivat Gamay noir, 
Pinotage, Rotberger, Chardonnay, nämä 
neljä ensimmäistä suojaamatta  jopa -18 as-
teeseen saakka. Myös Malvasier, Regent, 
Siegerrebe, Carmenere mainittiin pakka-
senkestävinä lajikkeina. Bacchus ja Müller-
Thurgau ovat yleisesti Englannissa viljeltyjä 
lajikkeita, jotka tuntuvat olevan myös var-
sin talvenkestäviä. Ontariossa tavallisim-
mat lajikkeet olivat Chardonnay, Riesling, 
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 3. Onko ilmasto sopiva? Ilmastonmuutos 
on sekä ystävä että vihollinen. Keskilämpö-
tilat nousevat, mutta epätyypilliset ilmasto-
tapahtumat lisääntyvät ja tuovat lisäriskejä 
kasvatukseen. Pohjoisempana keskilämpö-
tilan nousu on ollut suurempaa. Suomi ei 
vielä lähivuosienkaan ennustettujen ilmas-
tonmuutosten seurauksena yllä nykyisten 

“viileän ilmaston viinien kasvuvyöhykkei-
den” tasolle, mutta suotuisissa paikoissa 
ja olosuhteissa viinisadon kypsyminen on 
mahdollista, ainakin hyvinä vuosina. Tämä 
lisää laadun vaihteluita ja tuotantokustan-
nuksia ja jopa satojen menetykseen täytyy 
varautua. Kasvukausi on alle 7 kuukautta, 
mutta kesäpäivät ovat pitkiä ja yöt valoisia. 

Cabernet franc, Pinot noir. Toissijaisena 
viljeltyjä Gamay, Merlot, Sauvignon blanc, 
Pinot gris, Syrah ja Vidal. Lajikkeiden tal-
venkestävyydestä enemmän: 
www.ccovi.ca/vine-alert. 

Keväisin ja syksyisin on lisääntynyt halla-
riski. Sisämaassa runsaat talvipakkaset ai-
heuttavat taloudellisen riskin ja rannikolla 
runsaat sademäärät lisäävät tautiriskiä. Il-
masto ei ainoa määrite. GDD (Groth degree 
days) ei toimi viileällä alueella. Toisaalta 
uudet alueet ovat lähempänä kuluttajia. 
Keskilämpötilavertailu ei riitä, biologisesti 
tehokkaat päivät merkittäviä (fenolikehitys 
korkeimmillaan 19 asteessa) ja huomioi-
daan päivän pituus. Fotosynteesikapasiteetti 
uusiutuu 48 tunnissa ja kapasiteetti paranee 
viileässä. Sademäärä merkittävä tekijä. Syk-
syllä tapahtuu hitaampi kypsyminen, mutta 
laadukkaiden “terroir” viinien saamiseksi 
rypäleiden tulisi parhaimmassa tapauksessa 
saavuttaa täysi kypsyys syyskuun 10 ja loka-
kuun 15 päivän välisenä aikana. 
Totta puhuen Suomea ei vielä luokitella 
edes extreme saatikka emerging cool cli-
mate kastiin.

 4. Onko asenne oikea?
Kokemuksia kannattaa jakaa ja ottaa tois-
tenkin erehdyksistä oppia. Muilta oppimal-
la oman juomakelpoisen lopputuotteen voi 
saada jopa viisi vuotta aikaisemmin, jos 
pystyy välttämään virheitä kasvatuksen 
aloitusvaiheessa ja viinin teossa. Omakin 
yhdistyksemme pyrkii edistämään hyvää 
asiaa keräämällä ja jakamalla tietoa jäse-
nistönsä kesken. Eihän kukaan ehdi tehdä 
kaikkia virheitä itse!

 “Viileä ilmasto on aarre, se on mielen-
tila, vaatii haasteiden kohtaamista”. Oz 
Clarke.

Haasteen kohtaamista helpotti Brightonin 
570 osallistujalle 22000 viinilasia, 4200 pul-
loa viiniä, 3 tonnia jäitä ja vähintään yksi 
viininmaistelu päivässä. Pois sylkeminen 
olikin sitten suuri haaste! 

Kuvat Dr. Jones
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Useaan otteeseen tuotiin esiin, että lähtö-
kohdaksi ei kannata ottaa vanhoja viinimai-
ta. Kannattaa yrittää löytää oma tyyli, jota 
lähtee kehittämään ja yrittää mieluummin 
tulla hyväksi yhdessä asiassa kuin kohtalai-
seksi monessa. 
Hybrideillä on parempi kylmän ja taudin 
kesto ja lyhyempi kasvukausi. Hybridivii-
nien laadun optimoinnissa ei voida kuiten-
kaan luottaa vanhoihin menetelmiin. Hy-
bridit varastoivat sokerinsa diglukosideinä 
ja aidot monoglukosideina. Katso tarkem-
min www.northerngrapesproject.org.

Uutena ilmiönä voi pitää matala-alkoho-
lipitoisten viinien tarkoituksellista tuotta-
mista.  2% alkoholipitoisuuden muutosta 
ei pysty aistinvaraisesti huomaamaan, kun 
muut ominaisuudet on pystytty säilyttä-
mään. Uudessa Seelannissa on tuotettu vii-
nejä n 9-10% alkoholipitoisuudella maun 
kärsimättä (esimerkkinä The Doctors Sau-
vignon Blanc) ja kuluttajat ovat ottaneet 

ne hyvin vastaan. Tällöin sadonkorjuu on 
tapahtunut Brix 18 tasolla. 

Englannissa Chardonnayssa saat-
taa olla keruuaikana (jopa marras-
kuussa) Brix 12-13! Kuohuviinin 
valmistuksessa matala sokeri ei 
ole ongelma.
Suurten viinintuottajamaiden 
ongelmana alkaa olla ilmaston 
lämpenemisestä johtuen so-
kerien ja alkoholipitoisuuden 
nousu ja hapokkuuden vähe-
neminen. Kaksi ranskalaista 
shampanjataloa on jo aloit-
tanut/aloittamassa rypälekasvatuk-
sen Englannissa, toinen ostamalla valmiin 
tarhan ja toinen ostamalla maata omaan 
tarhaan.

5. “Kaikki merkittävä on uutta. Kuka vaan 
voi tehdä lämpimässä viiniä. Viileässä se on 
jännittävämpää, mutta riskillä.” Oz Clarke

Muutamia mieleen jääneitä vinkkejä 
Vastaleikatun ruohon “foxy” maku tulee 
alkyyli-metoksipyrosiinista (MP), jota on 
eniten rangoissa, runsaasti rypäleen kuo-
ressa ja siemenissä. Pääasiassa vähenee 
rypäleen kypsyessä, mutta poikkeuksiakin 
on. Yllättäen tätä on runsaasti myös leppä-
kertuissa, yksikin leppäkerttu rypäleiden 
seassa riittää pilaamaan pullollisen viiiniä. 
Aistitaan vahvasti hyvin pieninäkin määri-
nä ja se yhdistetään usein huonoon laatuun. 
Hoitona tähän rankojen poisto tarkkaan, ja 
mahdollisimman lyhyt kuorikontakti. Kir-
kastaminen esimerkiksi bentoniitilla tai 
ilman vähentää tätä jopa 95%:lla. mMUP 
tuoksuja sitova proteiini vähensi MP:n 
lähes sadasosaan (Inglis et al. 2010). Ter-
movinifikaatiolla (kuumennuskäsittelyllä, 
katso Viininlehti 1-2/2015) saatiin aikaan 
29-67% väheneminen. Hiivan valinnnalla 
oli vain vähän merkitystä. Aktiivihiili pois-
taa hyvin, mutta samalla kaikki muutkin 
maut.  Kirkkaissa pulloissa valo vähentää 
MP:n jopa alle puoleen. Tammitus peittää 
MP:tä. Myös Tetrapak purkissa foxy häviää 
ja muovikorkkisessa pullossakin vähenee. 

Tarhan kattaminen osaksi vuotta läpi-
kuultavalla muovikalvolla osaksi vuotta 
(Cloche) nopeutti kasvuunlähtöä ja kypsy-
mistä jopa neljällä viikolla, Brix arvoja 4:llä 
ja lisäsi satoa jopa kuusinkertaiseksi. Tuu-
letus kalvon alla on hyvin tärkeää. Tätä voi 
pitää vakuutuksena huonojen olosuhteiden 
varalta. www.capatex.uk

Vitis flower appilla (Android, myöhem-
min myös iOS) voi laskea kukkia määrän 
tertussa. Vaatii toistaiseksi mustan tausta-
pahvin.

Tarhan lämpimin paikka (keskilämpö) 
on yllättäen 5 cm maan alla! Kanadassa oli 
kokeiltu hyvällä menestyksellä sahanpurua 
n 30 cm kerroksena köynnöksen juurella. 
Tällä saatiin hyvin suojattua matalalla maan 
pinnan lähellä oleva rungon osa, jonka kuo-
leminen johti koko kasvin kuolemiseen.

Geotekstiileillä talvisuojaamalla maalla 
peittämisen sijaan saatiin myös Kanadassa 
parempia satoja. (ks. Nelimarkan suojaus-
ohje toisaalla tässä lehdessä). Maatuvilla 
kasvuputkilla suojaamalla istutetuista tai-
mista saatiin nopeampaa kasvua suhteelli-
sen pienellä työmäärän lisääntymisellä.

Hajuaisti paranee ja tarkentuu harjoittele-
malla. Eli ei muuta kuin vihannesosastolle 
nuuhkimaan hedelmiä ennen viininmais-
tajaisia. Hajuaistimus myös muuttuu vä-
rivalojen ja musiikin vaikutuksesta. Tätä 
suosittelen kokeilemaan seuraavissa viini-
maistajaisissa. ■

Ps. Kongressin esitykset ladattavissa netistä 
tammikuun 2017 jälkeen ilman salasano-
ja www.iccws2016.com. Seuraava ICCWS 
symposio Ontariossa Kanadassa heinä-
kuussa 2020.

Gaalailta Brightonissa.




