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Kylmästä lämpimään
Kulunut kesä oli poikkeuksellisen lämmin 
ja lämpösummaa kertyi mittauspisteillä 
ympäri Suomen kaikkien aikojen ennä-
tyksiin oikeuttavia lukemia. Ero kylmään 
viime kesään oli roima. Rovaniemellä oli 
tänä kesänä yhtä lämmintä kuin viime 
kesänä Helsingissä. Eteläisessä Suomessa 
tämän kesän lämpösummaa kertyi yli 
1800 astetta, mikä on taas samaa luokkaa 
Puolan ja Saksan lukemien kanssa. 

Kaiken lisäksi ilmastoennusteet antavat 
olettaa kuluneen kesän lämpösumman 
olevan tämän vuosisadan lopulla en-
neminkin vakio kuin poikkeus. Tämä 
herättää suomalaisessa viininviljelijässä 
paljon ajatuksia. Toki sään vaihtelevuus ja 
yllätyksellisyys tuskin koskaan Suomesta 
poistuu eli suoraviivaisesti kasvuolosuh-
teet eivät parane, mutta silti tilanne avaa 
uusia pohdintoja, mahdollisuuksia ja uh-
kiakin. Tässä niistä muutama:

Puheenjohtajalta

Kohti kesää
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1 Vaativammatkin lajikkeet saat-
tavat sittenkin menestyä myös 

avomaalla jos saavat suojan kylmää 
talvea vastaan.  

6Kasvukausi alkoi keväällä aikaisin 
ja kuumana, jolloin kesäkuun 

alun hallojen kukinnoille aiheutta-
mat tuhot olivat suojaamattomilla 
köynnöksiä normaalia suurempia. 

2 Kasvihuone ei automaattisesti 
olekaan parempi paikka kasvat-

taa viiniköynnöstä. Tänä vuonna 
olisi varjostusta ja ilmanvaihtoa 
pitänyt olla selkeästi ns. normaali-
vuotta enemmän. 

3 Kesän lämpö nopeutti ja helpotti 
kesäpistokaslisäystä ja toi siihen 

kaivattua lisälämpöä.  

4Viiniköynnösten versot puutui-
vat lämmössä hyvin ja se taas 

merkitsee parempaa talvenkestoa ja 
suurempaa satoa ensi kesälle.  

5 Rypäleet kypsyivät tasaisesti, 
aikaisin, makeiksi ja vähähap-

poisiksi. Tosin kaikissa lajikkeissa ei 
suuntaus ollut suoraviivainen. Täl-
laisena kesänä aikaisin kukkivat la-
jikkeet saivat toukokuun lämmöstä 
kaiken irti, kukkivat aikaisin ja saivat 
kaiken hyödyn siten myös alkuke-
sän pitkistä päivistä, tuplahyöty siis. 

7Rypäleiden kypsyessä aikaisin 
syksyllä, olivat muuttolinnut 

vielä Suomessa ja lentolämpötilat 
ampiaisille sopivia. Tämä aiheutti 
runsaasti vahinkoa ja suojautumis-
keinoja pitää pohtia tarkemmin.  

8Alkuvaiheen maisteluiden pe-
rusteella kuuman kesän rypäleis-

tä tehdyt viinit ovat pehmeämpiä 
ja vähähappoisempia sekä väriltään 
tummempia kuin edellinen vuosi-
kerta. 
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Vuosikokouskuulumisia
Esa-Matti Lautala

Viininkasvattajien puheenjohtajana jatkoi 
Ville Salmi. Vuosikokouksessa suunnitel-
tiin yhdistyksen viinitarhat hoitotoimen-
piteitä (lähinnä kitkentää) ja loppukesään 
suunniteltua tarhavierailua, joka lopulta 
onnistui parhaalla mahdollisella tavalla 
(korkeilla brix arvoilla olevia rypäleitä sai 
maistaa ja kerätä kotiin vietäväksi). Li-
säksi käytiin keskustelua nettisivujen uu-

distamisesta, johon on satsattu runsaasti 
hallituksen aikaa. Viininvalmistuskurssia 
ei järjestetty tänäkään vuonna, vaikka 
kyselyitä shampanjakurssista on tullut 
jäseniltä. Kuitenkin tutustumista siiderin 
valmistukseen on suunnitteilla (todennä-
köisesti siirtyy keväälle 2019 ja mahdolli-
suuksien mukaan tilaisuuteen yhdistetään 
vuosikokous).

Kesän 2018 satoa Perttelissä
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Vitinord 2018

Lähdimme Jari Suvilehdon kanssa 30.7. 
Helsingistä kohti Kööpenhaminaan osal-
listuaksemme pohjoisten viininkasvattaji-
en seminaariin. Kastrupista matkustimme 
Malmöhön ja samalla ihastelimme Silta-
sarjasta tuttua yhdystietä Tanskan ja Ruot-
sin välillä. 

Ohjelma alkoi Malmössä paikallisten 
viinitilojen maistiaisilla (oli viinejä koko 
viiniviljelyalueelta Öölannista Skåneen). 
Viinien laatu yllätti positiivisesti, joten tu-
levia päiviä alkoi odottaa innolla. 

Vitinord 2018 matkakertomus
Esa-Matti Lautala, Jari Suvilehto
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Vitinord 2018 päivien avaus Alnarpissa

Kullebergs VingårdInnovatiivista viinintuotantoa Ruotsissa

Ensimmäinen varsinainen seminaaripäivä 
Alnarpissa meni kuunnellessa mielenkiin-
toisia luentoja talvien kylmyydestä, lumi-
suudesta ja vesitaloudesta erityisesti eteläi-
semmillä alueilla (toki kun puhe on poh-
joisten alueiden kasvuolosuhteista, niihin 
luetaan myös Tasmania ja Etelä-Euroopan 
vuoristoalueet). Luennoista enemmän toi-
sessa artikkelissa.

Luentojen lomassa oli fika-taukoja, joissa 
ruotsalaiseen tapaan selvitettiin kaikki asiat 
(kokemusten jakoa puolin ja toisin, lisäsi ti-
laisuuden hyödyllisyyttä). Alnarpista pala-
simme illalliselle Malmön vanhalle hienolle 
raatihuoneelle. 

Toisena päivänä suunnattiin ruotsalaisille 
viinitiloille (Ruotsista löytyy 30 kaupal-
lista viinitilaa). Viinejä myydään tuottajia 
lähimmissä Systembolageteissa ja niitä saa 
nauttia tilojen omissa ravintoloissa. Syste-
missä myytävien viinien täytyy läpäistä sa-
mat tiukat laatuanalyysit kuin ulkomailta 
tuotavien viinien. 

Ensimmäisellä Kullabergin tilalla (1,8 ha, 
6-7000 ploa/v) tutustuttiin lähinnä viinin-
hoito- ja korjuukalustoon. Kalustosta löytyi 
mm. lehtien leikkureita (sivuversojen pois-
toa), pienten rypäleiden poistokone puhal-
lus-imutekniikalla  ja rangan leikkurikone 
syys-talvileikkausta varten (toki tarkempi 
silmumäärään perustuva leikkaus tehtiin 
vielä käsin). 

Luentojen lomassa oli fika- 
taukoja, joissa ruotsalaiseen  
tapaan selvitettiin kaikki asiat
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Kullarbergissa panostettiin konekantaan

Raakileiden poistopuhallin

Toisessa kohteessa, Arildin viinitilalla (20 
ha, 12 000 ploa, tavoite 20-30000 ploa/v) 
pääpaino oli viininteossa ja viinimatkailus-
sa, joista saimme perusteellisen esittelyn ja 
toki maistoimme tilan valkoviiniä kylmän 
lounaan kera.

Arilds
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18

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.

Arilds Vingård Arildsin emäntä esittelee tuotantotiloja

Kuohuviinia kehittymässä Arildsin kellarissa

Arilds Vingårdissa panostetaan matkailuun ja majoitukseen

Viininkorjuupuimuri Arildin tilalla
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Kolmas kohde oli Klagshamns (1,8 ha, 
7-9000 ploa/v.) Malmön lähettyvillä, lähel-
lä merta. Tällä tilalla oli kokeilussa useita 
lajikkeita, myös oma juurisia, mutta ongel-
mia aiheutti omajuurisilla erilaiset taudit. 
Vetäjiä sanottiin erittäin kunnianhimoisiksi 
laadun suhteen. Tarha olikin erittäin hyvin 
hoidettu ja viinit olivat myös pärjänneet 
hyvin vertailuissa. 

Vingården I Klagsmhamn

Klagshamin Rondoja

Torben Toldam-Andersen  
toivottaa tervetulleeksi Pometetiin

Tislausvälineistö sivutuotteille

Päivän päätteksi tutustuimme Tanskan vii-
nikasvatuksen tutkimukseen tutkimuslai-
toksella Pometetilla toki viinimaistiaisten 
kera. 

Kolmantena päivänä suuntasimme Fred-
riksbergin yliopistoalueelle kuuntelemaan 
mielenkiintoisia esityksiä, viininvalmis-
tukseen ja laatuasioihin keskittyen. Niistä 
toisaalla tässä lehdessä. Päivän päätteeksi 
taas viininmaistelua, tällä kertaa osanot-
tajien viinejä eri puolilta maailmaa. Myös 
positiivisesti yllättäviä punaisia oli tarjolla, 
muun muassa Marquette, Minnesotahy-
bridi, jonka pitäisi selviytyä myös Suomen 
pakkasista!
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Isä, poika ja Marquette

Neljäntenä päivänä suuntasimme tanska-
laisille viinitiloille. Kaikki tarhat sijaitsevat 
mikroilmastollisesti erinomaisilla kasvu-
paikoilla lähellä merta. Tiloilla tutustuttiin 
viininkasvatukseen ja viinivalmistukseen. 
Yhdellä tilalla oli rikkakasvien torjuntaa 
maanmuokkauksen avulla (torjuntaa esi-
teltiin paikan päällä).  Matkan aikana kuu-

ma ja kuiva sää suosi (alueella oli satanut 
Vapun jälkeen vain 13 milliä). Välimerel-
linen sää oli poikkeuksellista kesäaikana, 
talvisin alueella on välimerellinen ilmasto 
joka vuosi (ei juuri pakkasta ollenkaan). 
Välimerellisen talvi-ilmaston ansiosta vii-
ninviljely kukoistaa Etelä-Ruotsissa ja Tans-
kassa. Sjellandin länsirannikolla Tanskan 
suurimmalla Dyrehøjn viinitilalla (25 000 
köynnöstä) myös tyylillisesti ja määrälli-

sesti oltiin jo lähes välimerellisellä tasolla. 
Viinintekijä Zachary Brierly oli palkattu 
Uudesta Seelannista tekemään tuotannosta 
ammattimaista. 80% tilan tuotannosta myy-
dään “kellarin ovelta” eli hyvin varustetusta 
omasta myymälästä ja loput huippuravin-
toloihin. ■

Dyrehøj täydellinen viinitarhan paikka 

Dyrehøj tyyliä 

Kaikki tarhat sijaitsevat  
mikroilmastollisesti erinomaisilla 
kasvupaikoilla lähellä merta.
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Climate change

 

Vitinord 2018 
valittuja paloja 
luennoilta
Jari Suvilehto

Professori Kimberly Nicholas Lundin yli-
opistosta piti erittäin hyvän katsauksen 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta viinin-
kasvatukseen. Viinikasvattajien käytössä 
olevien keinojen hinta lisääntyy ilmaston-
muutoksen pahentuessa, ääritilanteessa 
joudutaan luopumaan kokonaan jonkun 
alueen viljelystä 
ja muuttamaan 
muualle. ”Mana-
ge what we can’t 
avoid and avoid 
what we can’t 
manage”. 80% vii-
ninkasvatuksesta 
maailmassa käyt-
tää alle 1% mah-
dollisista vaihto-
ehdoista, eli 12 
lajiketta. Hieman 
yllättävästi Kali-
forniassa viinin 
hiilijalanjäljestä 
jopa 29% liittyy 
lasipakkauksiin, 
9% muihin pak-
kaustarvikkeisiin! 
Lopuista 34% 
syntyy tarhalla, 
15% viininvalmistuksessa ja 13% valmii-
den tuotteiden kuljetuksessa. Niinpä viini-

kasvatuksen hiilijalanjäljen pienentämisen 
pitäisi keskittyä tarhan optimaaliseen hoi-
tamiseen, uusiutuvan energian käyttöön ja 
energiatehokkuuteen, pakkausmateriaalin 
keveyteen ja junien ja laivojen suosimiseen 
tuotteen kuljetuksessa. 

Juha Karvonen ai-
noana suomalaisena 
piti ansiokkaan esi-
tyksen lumikerrok-
sen suojaavasta vai-
kutuksesta köynnök-
sille. Lumen ansiosta 
runko ja juuristo on 
suojassa pakkaselta 
ja maa pysyy koste-
ana. Toisaalta raskas 
lumi voi vahingoittaa 
köynnöksiä ja sen 
alla tuhoeläimillä on 
mahdollisuus tehdä 
vahinkoa huomaa-
matta. Sulava ja jää-
tyvä lumikerros voi 
vahingoittaa kuorta 
köynnöksen tyvialu-
eella. Keväällä pak-
su lumi hidastuttaa 

maan lämpenemistä. Kokonaisuutena lumi 
on viininkasvattajan ystävä eikä vihollinen.
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Viinikonsultti Jens Heinemeyerin mukaan 
Kalifornian viininkasvattajien tavallinen 
kommentti on: ”Kuinka tehdään suuresta 
omaisuudesta pieni”. Hän listasi onnis-
tuneen viinitilan perustamisen merkittä-
vimpiä tekijöitä. Pohjalla tietenkin tarhan 
sijainti, lajikkeet, tuotantotilat. Viinityylin 
valinta, työvoiman hankkiminen ja brändin 
luominen alusta lähtien järjestelmällisesti 
on olennaista. Tarvittava pääoma, tavoit-
teellinen vuosituotanto ja tarve saada myös 
tuottoa sijoitetulle rahalle on hyvä määritel-
lä jo alussa. Hän kävi myös hyvin tarkkaan 
läpi tapausluonteisesti 3 hehtaarin Vejrhøj 
Vingårdin tilan perustamisen taustat ja kus-
tannuslaskelman erilaisilla tuotanto-odo-
tuksilla. 30hl/ha tuotannolla tila oli juuri ja 
juuri kannattava. Olennaisia lukuja olivat 
vuosituotanto hehtaaria kohden, tuotteen 
hinta/ pullo, tuotantokustannukset/hehtaa-
ri ja tuotantokustannukset/ pullo.

Richard Smart puhui suunnittelemansa 
muovisen Capatex- suojamateriaalin (Ca-
patex Smart vine cloches) vaikutuksesta 
satoon (3-6 kertainen lisäys), kypsyminen 
4 vkoa aikaisemmin ja sokerit Brix 14,1:stä 
18.8. tasolle. Tuote nostaa aurinkoisella 
lämpötilaa noin 6 asteella, suojaa sateelta 
ja vähentää ruiskutusten tarvetta noin nel-
jännekseen. Se myös suojaa tuulilta ja vä-
hentää kosteutta, mutta ei vaikuta maape-

rän kosteuteen tai lämpötilaan. Tämä voisi 
toimia Suomessakin tasaamaan vuosien 
kasvuolosuhde-eroja. Kiinnostuneet voivat 
laittaa sähköpostia allekirjoittaneelle, jolla 
tarkempia faktoja tuotteesta.

Felix Ahrberg puhui oikeasta ”pehmeästä” 
leikkaustekniikasta. Hyvällä leikkausteknii-
kalla saadaan köynnös voimaan mahdolli-
simman hyvin, säästetään työtä jatkossa ja 
saadaan paras saatavissa oleva tuotto. Hän 
esitteli terminologiaa: Kruunu (”Crown”) 
on verson tyvessä oleva kaulus, jota ei saa 
leikatessa vahingoittaa, vaikka leikkaus 
tehdään aivan kruunua myöten. Oikea se-
katöörin asento on tärkeä, alasin osa tulee 
olla poistettavan osan puolella ja terä tar-
kasti kruunun reunaa seuraten. ”Respect 
wood”, joka tarkoittaa Guyotin leikkauk-
sessa rungon päästä (”Head)” lähtevän yli 
1 vuotiasta versoa, johon tulee jättää tyveä. 
Sitä täytyy säästää noin kaksi kertaa ver-
son paksuuden verran. Mikäli tätä ei jäte-
tä, haavapinnan kuivaminen ulottuu pään 
alueelle ja estää ravinteiden virtauksen ja 
köynnöksen kasvu kärsii. Leikkauspintaa 
täytyy myös jättää niin vähän kuin mah-
dollista. Kun versoa leikataan ja jätetään 2 
silmua, jätetään kruunua lähin laskematta, 
koska se ei yleensä lähde kunnolla kasva-
maan. Ohessa muutama kuva selvittämään 
mistä on kysymys.
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Mark Hart puhui amerikkalaisten lajikkei-
den mahdollisuuksista Euroopassa. Minne-
sotan yliopiston lupaavia aikaansannoksia 
olivat Marquette, nimetty 2006 (punainen, 
hyvin talvenkestävä -37C, kuivista makei-
siin viineihin) erinomaista viiniä tästä teh-
tynä maistoimme ja onkin voittanut useita 
viileiden alueiden viniferaviinejä! Marquet-
te paikan suhteen herkempi kuin Fronte-
nac , nimetty 1996 (blanc, gris, noir, joista 
valkoisella paras potentiaali), La Crescent, 
nimetty 2002 (valkoinen, aikaisin kypsy-
vä, aromaattinen, hyvät hapot, parempi 
makeisiin viineihin). Itasca, nimetty 2017 
(valkoinen, talvenkestävä, taudinkestä-
vä, hyvä kuiville valkoviineille, sauvignon 
blanc tyyppinen). 

Hans J Rosenfeld esitteli jalostamiaan la-
jikkeita: Frøya (FrontenacxBolero) tumma, 
Idun (vapaasti pölytetty Frøya) vaalea, Nor-
se Odin (RondoxBolero), Thor (Hasanski 
SladkixSolaris) vaalea, Balder (vapaasti 
pölytetty Bolero), Sol 1-2-3 (SolarisxSey-
val Blanc), Fenrir(SmugljankaxJubilejnaja 
Novgoroda) punerva, Rosling (Riesling F3x 
Balder) vaalea, PBp-12 punerva. 

Ernst Weinmann Freiburgin kertoi sieni-
taudeille vastustuskykyisten kehittämisestä. 
Vitis amurensis risteytyksillä on parempi 
pakkaskestävyys. Muscaris, Solaris ja muut 
aikaisin kypsyvät freiburgilaiset ovat hänen 
mukaansa parempia viileään ja kylmään il-
mastoon.

Hyvällä leikkaustekniikalla saadaan köynnös voimaan mahdollisimman hyvin, 
säästetään työtä jatkossa ja saadaan paras saatavissa oleva tuotto.
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Piwi-lajikkeita

Anja Antes Antesin viinikasvattamosta 
Saksasta (1 600 000 myytyä taimea vuodes-
sa) kertoi Piwi (sienitaudeille vastustusky-
kyisistä) lajikkeista. 

Hänen mukaansa kannattaa kiinnittää 
huomiota pakkasenkestävyyteen, help-
poihin kasvatusvaatimuksiin, myöhäiseen 
silmujen puhkeamiseen, tuotantokykyisiin 
sekundaarisilmuihin, vakaaseen kukkimi-
seen, nopeaan kypsymiseen, hyvään puutu-
miseen ja hyvään sieni- ym. tautien sietoon. 
Huonosti sienitauteja sietäviä lajikkeita 
ovat mm. Pinot Noir Precoce, Kerner ja 
Kernling, Riesling, Auxerrois ja Traminer. 

Hänen mukaansa Piwi lajikkeiden tultua 
paremmin tunnetuiksi niiden käyttö tulee 
lisääntymään uusilla viinialueilla. 

Pohjoisille alueille sopivia viinityylejä 
ovat varhain kypsyvistä ja/tai talvenkestä-
vistä lajikkeista tehdyt pöytäviinit, jäävii-
nit, kuohuviinit ja appassimento/passito 
tyyppiset. Ensin mainittuihin sopisivat 
hybridit Saksasta, Sveitsistä, Tanskasta ja 
Minnesotasta.  ■

Osa luennoista on edelleen luettavana/
ladattavissa seuraavasta nettiosoitteesta: 
http://www.vitinord2018.org/programme/
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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
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Wine country Sweden/ 
Vinlandet Sverige®

Christina Skjöldebrandin esityksen pohjalta Jari Suvilehto

Ruotsi hyväksyttiin 1999 EU:n viinin-
tuottajamaaksi 250 000 litran  
tuotantokiintiöllä vuodessa. Ruotsissa 
on 250-300 viinintuottajaa, mutta vain 
10-15 jotka toimivat hyväksytyllä  
kaupallisella laatutasolla. 

Suurin on espanjalaisen Marc Tarridan 
omistama Hörnin viinitila Öölannissa, 30 
000 köynnöstä. Etelä-Ruotsin lämpötila ja 
kosteusolosuhteet vastaavat Bourgognen 
aluetta Ranskassa. Viininviljely Kanadan 
itäosissa, Vancouverin saarella ja Uuden 
Seelannin eteläsaarella on myös ilmastolli-
sesti samankaltaista Ruotsin kanssa.

Ruotsi sijaitsee  55 ja 70 leveyspiirin vä-
lissä ja ilmasto on leuto. Eteläosissa keski-
lämpötila on juuri pakkasen puolella hel-
mikuussa ja 16,5 0C kuumimpana kuukau-
tena (heinä-elokuu). Kasvukausi (yli +4C) 
on 220 vrk. Maasto on osin kumpuilevaa, 
osin tasaista ja maaperä on hedelmällistä ja 
pH on varsin korkea. Viiniviljelyperinteitä 
puuttuu, samoin kokemusta ja osaamista. 
Jääkausi kesti Ruotsissa 80 000 vuotta pi-
dempään kuin Ranskassa ja siksi maaperäs-
sä on enemmän mineraaleja. Tämän seu-
rauksena arvioidaan saatavan paremmin 
aromaattisia öljyjä lopputuotteeseen.

Christina Skjöldebrand puhui Pohjolan 

valoisuuteen liittyvästä kasvualueen tutki-
musalustasta: ”The Nordic Light Terroir 
Platform”, joka muodostettiin vuonna 2013. 
Esitutkimuksessa alkaen 2010 määriteltiin/
tutkittiin Ruotsin asemaa viininkasvatus-
maana Lundin yliopiston opiskelijoiden 
näytetyönä ja Food Country Sweden/Mat-
landet Sverige rahoituksella. Tavoitteena 
kehittää ruotsalaista viininkasvatusta ja 
muodostaa innovatiivinen osaamiskeskus 
viinintuotantoalalle.

Empiirisin tutkimuksin saatiin osoitet-
tua, että viinikasvatus onnistuu Ruotsissa. 
Uudet markkinointi-ja myyntikanavat joh-
tavat kehitystä. Suuntaus on vahvasti lähi-
ruokaan, -juomiin ja lähimatkailun kehit-
tämiseen. Markkinoiden ilmapiiri alan ke-
hityksestä kääntyi negatiivisesta odottavan 
kautta positiiviseen ja lopulta hypetykseen. 

Wineland Sweden ennusteita 10-15 vuot-
ta eteenpäin: Innovatiivinen ja dynaaminen 
paikallinen viinikulttuuri. Useita tuotan-
toyksiköitä, joilla hyvä tuotantoprosessin 
hallinta. Toiminta on taloudellisesti kan-
nattavaa, jotta tuleva kehitys on turvattu. 
Muualla tapahtuvat ilmastolliset ja ympä-
ristöön liittyvät asiat lisäävät kiinnostusta 
tuotantoalueeseen ja nopeuttavat kehitystä. 
Valmistuspuolen kehitys johtaa uusien in-
novatiivisten juomien kehittämiseen myös 
muista hedelmistä ja marjoista kuin viini-
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rypäleistä. Kehityskohteita ovat laatu, talo-
udellisuus, lisäarvo ja muodollisuus. 

Ruotsalaisen viinin osaamiskeskus jär-
jestelee kursseja ja koulutusta. Laadunvar-
mistusta tehdään sekä aistinvaraisesti että 
kemiallisin analyysein. Kehitysprojekteihin, 
uusiin innovaatioihin, yritysmalleihin kan-
nustetaan. Yrityspuolella panostetaan viini-
matkailuun ja mahdollisuuteen myydä tuo-
tetta tuotantopaikalla (Systemin monopoli 
estää tämän toistaiseksi). Markkinointiin ja 
konseptien leviämiseen panostetaan. Yh-
teistoimintaa maailman enologisten tiede-
kuntien kehitetään, hyödyntäen tutkimus-
tietoa ja osaamista ilmaston ja kasvatusalu-
een erityisolosuhteista. Samalla pyritään 
selvittämään, mitä muualla maailmassa 
alalla tapahtuu.

Maisterikurssien työpajojen loppupäätel-

minä tuli esille seuraavaa: Vahva suositus 
panostamaan kuohuviinityyleihin ja suun-
tauksiin. Kylmän ilmastoalueen viininkas-
vatuksen ja enologian koulutusohjelmia 
tulisi aloittaa. Haetaan uusien brändien 
etsijöitä kehittämään ja laajentamaan vii-
niturismia. Ollaan ylpeitä omasta viinitari-
nasta. Kehitetään ruoan ja viinin yhteenso-
vittamista, uutta gastronomiaa. Kehitetään 
viiniperheitä, muodostetaan oma viinialue 
(apellaatio). Koska maaperätyypit vaihtele-
vat runsaasti, on hyvä mahdollisuus suun-
nitella tarkkaan mihin viinitarhansa perus-
taa. Valon määrään kannattaa erityisesti 
kiinnittää huomiota. Alueen erityispiirteitä 
(kylmyys, valo, raikkaus, puhtaus jne) kan-
nattaa korostaa brändien kehityksessä. ■
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Juhan tarhaa Rusutjärvellä. Takarivissä vasemmalla Juha Karvonen ja Jaan Kivistik,  
edessä Raivo Nurk ja Ari Markkula. Kuvan otti Margot Lindpere. 

VIROLAISTEN VIININ- 
KASVATTAJIEN VIERAILU 
JUHA KARVOSEN TARHALLA TUUSULAN RUSUTJÄRVELLÄ SYYSKUUN ALUSSA 2018 

Ari Markkula

Viron ja Suomen viininkasvatuskirjallisuu-
den luojat Jaan Kivistik ja Juha Karvonen 
kohtasivat Juhan viinitarhalla syyskuun 
alussa 2018. Virosta Jaanin mukaan olivat 
tulleet Raivo Nurk ja Margot Lindpere. 
Ene Promvalds ei lopulta heidän mukaan-
sa päässyt. Hän osallistui melkein samoina 
päivinä Roogojan tilalla 8. syyskuuta ry-
pälepäiviin, jossa oli maisteltavana yli 100 
rypälelajiketta. Sellaista päivää me saamme 
täällä vielä hetken odotella…

Juha Karvonen on Suomen Viininkas-
vattajat ry:n perustajajäsen ja suomenkie-
lisen kirjallisen viininkasvatustiedon luoja. 
Monet tuntevat hänet myös yhdistyksen 
kursseilta muutaman vuoden takaa. Jaan 
Kivistik taas on kirjoittanut useita kirjoja 

viinilajikkeista ja viininkasvatuksesta Vi-
rossa. Hän on toiminut opettajana Räpinän 
puutarhaoppilaitoksessa ja on seurannut 
vuosikymmeniä kymmenien viinilajikkei-
den menestymistä.

Juhan viinitarha on Rusutjärven ääressä, 
joskin omaa rantaa tontilla ei ole. Tulkit-
sin, että koska maa on alavaa, mahdollinen 
kylmä ilmamassa ei helposti siirry pois tar-
halta. Järven veden lämmettyä hallanvaara 
toki vähenee. Aiemmin tontin reunassa 
kasvoi korkeita kuusia, jotka toisaalta var-
jostivat, mutta myös pitivät lämminnyttä il-
maa paikallaan estämällä ilman virtauksia. 
Nyt viinitarha oli huomattavasti valoisampi 
kuin muutamia vuosia aikaisemmin siellä 
käydessäni.
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Juhalla on ollut suuri määrä viinejä tarhal-
laan. Nykyisellään niitä on enää alle 50. Tal-
venkestävimpiä ovat olleet Zilga ja Nordiga.

Viron vieraamme toivat mukanaan omia 
viinejään, joista suurin osa oli Jaanin teke-
miä, osa Raivo Nurkin ja Margot Lindperen. 
Raivo on viinintuntija, siihen vihkiytynyt 
ammattilainen. Makueroja löytyi, kun kym-
mentä koe-erää maisteltiin juuston kera. 

Jaanin haasteena ovat pienet määrät yhden 
lajikkeen rypäleitä, joiden käymistä on vai-
kea hallita. Jaanille kuten minullekin viini-
rypälelajikkeet ja niiden erojen seuraaminen 
on jollakin tavalla kiinnostavampaa kuin vii-
ninteko. No, ehkä tilanne minulla hiljalleen 
muuttuu, kun sadon määrä kasvaa..

Viineistä yksimielisesti parhaaksi valittiin 
Juhan tekemä viini. Käymismenetelmä oli 
malolaktinen. Siinä oli zilgaa ja muita ry-
päleitä, mutta maku oli äärettömän hieno. 
Minusta se oli erittäin hyvää laatuviiniä, jo-
ka oli parempaa kuin moni kaupasta ostettu 

hinnakaskin viini. Viinintekoa on yhdistyk-
senkin kursseilla harjoiteltu, mutta kunhan 
rypäleitä saadaan riittävästi, voidaan päästä 
testailemaan erilaisia käymismenetelmiä ja 
niiden vaikutusta viinin makuun.

Yhteinen toiveemme oli, että nämä tar-
havierailut saavat jatkoa. Kokemukset eri-
laisista lajikkeista, kasvatusoloista ja kas-
vatusmenetelmistä sekä - luonnollisesti 
- viinin tekemisestä luovat hiljalleen uutta 
osaamista. Vaikka ilmasto lämpenee, se ei 
yhden ihmisen eliniän aikana muuta kas-
vuoloja täydellisesti:  myös niitä huonoja 
vuosiakin mahtuu joukkoon. Kasvupaikat 
ovat erilaiset, ja lämpösumma riippuu suo-
jaamistavoistakin. 

Mitkä lajikkeet ovat hyviä, millä tavalla 
ne saadaan menestymään, me joudumme 
sen omissa oloissamme itse opiskelemaan. 
Siksi yhteistyö ja tutustuminen toisten tar-
hoihin on hyvin hyödyllistä. Jaettu tieto ei 
kulu koskaan loppuun. ■

Rypäleitä ja viinejä. Viineistä vasemmalla Juhan Aino -viini. Rypäleistä osa on Jaanin  
omia lajikkeita, esimerkiksi oikean puoleinen JK -alkuinen.
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ProBIO Tech™ mikrobien  
käyttö kasvun tehostajana
Mia Snellman, Pääpuutarhuri

Olemme koekäyttäneet 1000 taimen 
viinitarhallamme kyseistä tuotetta  
kahden vuoden ajan, sekä ruukku-
istutuksissa, että viinitarhassa.
Olemme myös käyttäneet ProBIO tech™ 
tuotetta muissa tuotannollisissa  
kohteissa, kuten omenatarhalla.

Nykyisin käytetyt ympäristötekniset rat-
kaisut hoitavat vain ympäristössä esiinty-
viä oireita. Olisi kuitenkin parempi hoitaa 
oireiden sijasta niiden aiheuttajia. Elinym-
päristössämme elää miljoonittain eri tavoin 
vaikuttavia mikrobeja.  

ProBIO Tech™ tuotteen käytön tarkoi-
tuksena on edistää ja parantaa tehokkai-
den hyödyllisesti vaikuttavien mikrobien 
toimintaa, jotta ympäristömme voisi toipua.

Luonnon tasapainon on mahdollista pa-
lautua, mikäli osaamme käyttää hyödyksi 
luonnon omia prosesseja.  Monipuolisen 
viljelyn seurauksena maaperän eliöstökin 

monipuolistuu.  Erilaisten orgaanisten ai-
nesten lisääminen laajentaa maaperän mik-
robikantaa.

Hyödylliset ja haitalliset mikrobit kamppai-
levat jatkuvasti valta-asemasta. Miljoonat 
seuraajamikrobit ovat valmiita muuntu-
maan valta-aseman saavuttaneiden mikro-
bien kaltaisiksi toimiakseen niiden kanssa. 
Tehokkaiden hyödyllisesti vaikuttavien 
mikrobien päästyä vallalle niiden positiivi-
set vaikutukset kertautuvat ja taudinaiheut-
tajia vähentävät ominaisuudet aktivoituvat
• maaperässä, ilmassa ja vedessä
• kasvustoissa ja puustossa
• maatalous- ja puutarhatuotteissa  
(turvallisempaa ruokaa)
• ihmisten ja eläinten terveydessä

Viljellyssä maaperässä vallitsevat tavalli-
sesti haitallisesti toimivat mikrobit.  Yksi-
puolinen monokulttuuri (yksilajinen)viljely, 
puutteellinen viljelykierto, keinolannoittei-
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den runsas käyttö, maatalouskemikaalit, 
haitallinen tai vääränlainen maanmuok-
kaus, maaperän tiivistyminen ja maaperän 
pitäminen paljaana voivat aiheuttaa maape-
rän mikrobikannan epätasapainoa.  Haital-
liset teollisuuden ja kotitalouksien päästöt 
lisäävät omalta osaltaan haitallisia mikro-
beja. Yhteisvaikutuksena maaperän kunto, 
tuotetun ravinnon laatu, sekä ihmisten ja 
kotieläinten terveys heikkenevät.

ProBIO Tech™ mikrobiseoksella saadaan 
orgaaninen biomassa maatumaan hapet-
tomassa olosuhteessa kasvien käyttöön. 
Mikrobivalmisteen käyttö pelloilla lisää 
kasvien kasvua parantaen maassa olevien 
luonnollisten ravinteiden ja lannoitteiden 
imeytymistä kasvien käyttöön. Koska tuote 
ei ole varsinainen lannoite, on lannoitteet 
(lanta) ja kalkitus edelleen tärkeä, mutta 
niiden tarve vähenee  huomattavasti. 

Tuotteen mikrobit pystyvät ottamaan il-
masta typpeä maaperään kasveille. Kastelu-
veden mukana mikrobit vievät juurikerrok-
seen myös happea, jota kasvit välttämättä 
tarvitsevat. 

Siinä on myös luonnollisten luonnossa 
esiintyvien hyvien bakteerien ja hiivojen 
lisäksi sokeria, joka on kasvien hyvinvoin-
nin kannalta tärkeä. 

Koska ProBIO Tech™ tuotteessa olevat 
mikrobit ovat luonnon tuotteita, ne sopi-
vat myös luomutuotantoon ja helpottavat 
siihen siirtymistä. 

Tuote soveltuu kasveille, jotka vaativat 
kasvualustalta happamuutta sekä kasveil-
le, jotka viihtyvät neutraalissa tai lievästi 
emäksisessä kasvualustassa. 

Tuote vähentää lumihomeen ja jääpolt-
teen vaikutusta.

Tuote voidaan levittää peltoon esim. ruis-
kulla syksyllä heti sadonkorjuun jälkeen ja 
keväällä kaksi viikkoa ennen kylvöä sekä 
tarvittaessa kesken kasvukauden. Saavut-
taakseen parhaan lopputuloksen, on tuot-
teen käytön oltava säännöl-
listä ja pitkäjännitteistä.

Yksittäisten kasvien 
käyttöön käy tuotanto-
tilan kokoluokasta 
riippuen, joko ihan 
kastelukannu levitys 
tai esim. tihkukaste-
lun yhteydessä tehty 
levitys. 
Kasvihuoneissa 
käyttö on myös 
mahdollista esim. 
kastelutikkujen 
avulla.
 
Siirrymme ensi ke-
väänä käyttämään 
tuotantotilallamme 
entistä enemmän 
kyseistä tuotetta. ■

Tuotteen valmistaja on Suomen  
Biokiertotuote Oy ja sitä saa tilata  
Puutarhuri Snellman Oy:n kautta  
www.puutarhurisnellman.fi. 

Tuote on siirtymässä myös vähittäis- 
myyntiin ja sitä on saatavilla useissa  
eri pakkauskokoluokissa.
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