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Viinikirva 
ja Suomi
Esa Tervo 

Puolitoista vuosisataa, eikä vieläkään ole 
löytynyt tehokasta keinoa viinikirvan 
(Phylloxera vastatrix,  Daktulosphaira vi-
tifoliae ) torjumiseksi. Ainoa tepsivä keino 
on varttaminen pohjoisamerikkalaisiin pe-
rusrunkoihin (”rootstock”). 

Niitähän piisaa lähtöön, jos toiseenkin. 
Niiden jalostus on oma tieteenhaaran-
sa. Suurin osa maailman viniferoista on-
kin viinikirvasta johtuen vartettu näihin 
hybridi-perusrunkoihin. Todellisuudessa 
siis jokainen lasillinen mitä tahansa viiniä 
(Merlot, Malbec, Riesling, Chardonnay, jne, 
jne) juotkin – siis mistä päin maailmaa ta-
hansa – kasvaa ”uuden maailman” juurten 
kasvuvoimalla!

Meidän kannaltamme Suomessa suurin 
haaste on se, että näitä perusrunkoja ei 
ole jalostettu pohjoisia olosuhteita varten. 
Meillä ei vielä viinikirva pärjää ja hyvä niin. 

Sen rantautuminen Pohjolaankin lienee 
vain ajan kysymys, mikäli ilmasto lämpe-
nee. Onneksemme meillä kasvatetaan pää-
asiassa hybridejä, joista pääosa on perinyt 
amerikkalaisilta esi-isiltään viinikirvan 
sietokyvyn. Samoin kuin muunkin taudin-
keston. Ne eivät siis kaipaa ympäristölle va-
hingollista jatkuvaa myrkyttämistä…

Kaikkiin maailmankolkkiin viinikirva ei 
ole tosin ehtinyt. Euroopassakin on eris-
tyneitä alueita, joissa on vanhoja tarhoja, 
joihin kirva ei päässyt käsiksi. Vain (jopa )
noin 70-90% Euroopan tarhoista tuhoutui 
amerikkalaisten vitsauksien pyyhkäistes-
sä ”mustan surman” tavoin yli Euroopan 
1800-luvun loppupuolella. Hybridien (”di-
rect producers”) kehittäminen alkoi silloin 
- jopa liian hyvin tuloksin, kuten myöhempi 
historia osoittaa (kielto EU:sa 1975 Rans-
kan mallin mukaan)…

No, Suomihan ei ole viinituotantomaa 
ja uusi alkoholilaki kielsi viinirypäleiden 
käytön tilaviineissä. Meillä olisi loistavat 
mahdollisuudet luoda pohjoisen puhtaan 
luonnon imagon mukaisia vientituotteita, 
jos meidän oma eduskuntamme sen vain 
sallisi…. Sitä odotellessa! ■

Puheenjohtajalta
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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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Viininkasvattajien vuosi- 
kokouksen kuulumisia
Esa-Matti Lautala

Vuoden 2019 vuosikokous pidettiin Fis-
karsissa. Hallitukseen valittiin varsinaisik-
si ja varajäseniksi Mia Snellman, Esa-Matti 
Lautala, Esa Tervo, Sampo Tolkki, Harri 
Höglund, Sirpa Kytölä, Tero Karhi, Esa 
Wikman ja Jari Suvilehto. Kokouksessa 
valittiin puheenjohtajaksi Esa Tervo. Leh-
den päätoimittajana jatkoi Jari Suvilehto 
ja viestinnästä (ml. julkinen facebook) 
vastuun otti Mia Snellman. Jäsenrekisterin 
ylläpito siirtyi Sampo Tolkille (sampotolk-
ki@yahoo.co.uk) eli jos osoite ja jäsenyys-
tiedot muuttuvat, ota yhteyttä Sampoon. 
Taloudenhoitaja jatkoi Esa-Matti Lautala. 
Sihteeri tehtäviä hoitaa Tero Karhi yhdessä 
valitun taloudenhoitajan kanssa.

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan, vaikka 
jäsenmäärä on pienentynyt viiniharrastuk-
sen hiipumisen takia (uusia jäseniä liittyy 
vain joitakin vuosittain). Vuoden 2017 kesä 
sai monet luopumaan köynnöksistä, mutta 
toivottavasti tulevat kasvukaudet ovat suo-
siollisempia köynnöksille ja yhdistykselle. 

Jäsenmaksutulon pienentyminen vaikuttaa 
myös järjestettäviin tapahtumiin, joihin on 
tulossa lisämaksu myös jäsenille.

Toiminta keskittyi vuonna 2019 Tuorlan 
tarhan hoitoon. Tavoitteena on myös jär-
jestää Lepaalle talvikautena tutustumista 
viinin valmistukseen.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen tu-
tustuimme Kuura siiderin valmistukseen. 
Kokoukseen osallistujilla oli mahdollisuus 
ostaa Kuura siiderin tuotteita. Kuura-sii-
derin viinurina toimii Petri Halmetoja (on 
jäsenä myös Suomen Viininkasvattajissa). 

Vuosikokousryhmää Kuura Wineryssa

Kuura Wineryn tuotantotiloja

Siiderit tanssituksessa
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Jo pitkään matkakohdelistalla ollut San-
torini saatiin vihdoin viime heinäkuussa 
sovitettua lomakalenteriimme. Kaikkiin 
matkoihimme on jo vuosia liittynyt pai-
kalliseen viininviljelyyn ja viinikulttuuriin 
tutustuminen, joten tälläkin kertaa ennen 
matkaa internettiä selattiin mielenkiinnol-
la, etsien tietoa viinitiloista, rypäleistä ja 
tutustumismahdollisuuksista viinitiloihin. 
Aika nopeasti selvisi, että omatoimisesti on 
mahdollista tutustua viinitiloihin, jos niin 
haluaa. Etukäteisvaraus oli tarpeen osaan 
tiloista, mutta osaan voi mennä oman ai-
kataulun mukaan. Opastettuja kierroksia 
oli myös tarjolla ja päädyimme varaamaan 
Santorini Wine Adventure nimiseltä yrityk-
seltä opastetun paketin. Se sisälsi tutustu-

Matkakertomus viinin parissa: 
Santorini
Esa Wikman

misen kolmeen merkittävään viinintilaan, 
viinitastingin kullakin tilalla ja pieniä suo-
lapaloja, jotka oli sovitettu maisteltaviin 
viineihin.

Sovittuun aikaan pikkubussi kurvasi nou-
topaikalle ja oppaamme Giannis toivotti 
meidät tervetulleeksi kierrokselle ja kertoi, 
että haemme vielä lisää muutaman osal-
listujan. Kun mukaan tuli vielä muutama 
amerikkalainen nainen, oli auto täynnä ja 
suuntasimme saaren eteläosiin, kohti en-
simmäistä viinitilaa. 

Matkan aikana oppaamme kertoi Santo-
rinin viininviljelyn historiasta. Tarinan mu-
kaan viiniä on Santorinilla viljelty tuhansia 
vuosia sitten jo minolaisen kulttuurin ai-
kaan. Saari jäi asumattomaksi sadoiksi vuo-
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siksi, n. 1600 vuotta ennen ajanlaskuamme 
alkua tapahtuneen massiivisen tulivuoren 
purkauksen jälkeen. Historiasta enemmän 
kiinnostuneille löytyy useita sivustoja, jois-
ta saa lisätietoja, joten en tässä sen enempää 
siihen puutu.

Matkalla ensimmäiselle viinitilalle, py-
sähdyimme viiniviljelyksille ja Giannis 
kertoi viininviljelyn erityispiirteistä San-
torinilla. Ensinnäkään viiniä ei kasvateta 
pääsääntöisesti tyypillisessä ja tutussa rivi-
muodossa, vaan matalina pensaina. 

Tämä toimii käytännössä niin, että uutta 
kasvua sidotaan lenkille edellisen vuoden 
kasvun juureen, josta sitten vuosien kulues-
sa muodostuu kori, paikallisesti sanottuna 
”Kouloura”.

mansa veden merestä nousseen kosteuden 
tiivistymisestä lehvästöön ja siitä tippuen 
huokoiseen maaperään. Santorinin karut 
olosuhteet tekevät myös sen, että viinikirva 
ei ole pärjännyt alueella ja se on mahdol-
listanut todella vanhat kasvustot. Giannis 
kertoi Santorinin viinejä sanottavan myös 
”suolaisiksi” viineiksi ja se johtuu tuosta 
merestä nousseen kosteuden tiivistymi-
sestä. Jossain vaiheessa tuo edellä mainit-
tu kori sitten vuosien kuluessa kasvaa niin 
suureksi ja kerä pitkäksi, että ravinteet eivät 
enää saavuta uusia rypäleterttuja. Silloin 
tämä vanha kori leikataan pois ja kasvin 
typistettyyn vanhaan osaan vartetaan uusi 
alku, josta uutta koria aletaan kasvattaa.  

Lähteestä riippuen on Santorinilla tänä 
päivänä vajaat 20 viinitilaa, Gianniksen 
mukaan luku kesällä 2019 oli 19. Santo 
Wines on saaren suurin tuottaja, joka vuo-
situotanto on keskimäärin 650.000 pulloa 
vuodessa. Toinen suuri tuottaja on saaren 
pohjoisosassa toimiva Domaine Sigalas, 
jonka vuosituotanto on noin 300.000 pul-
loa, tällä tilalla myös on jonkun verran 
perinteisesti riveissä kasvavia viiniköyn-
nöksiä. Meso Goniassa sijaitseva Argyros 
Estate on saman kokoluokan tuottaja kuin 
Domaine Sigalas. Loput tuottajat ovat pie-
nempiä 10.000 – 150.000 pulloa keskimää-
rin vuodessa tuottavia.

Valtaosa saarella viljeltävistä rypäleistä 
on valkoisia lajikkeita, joista eniten viljelty 
lajike on Assyrtiko, joka kattaa noin 70- 80 
% koko tuotannosta. 

Assyrtikosta saadaan erittäin hapokkaita, 
mineraalisia ja hyvin raikkaan sitruunaisia 
viinejä. Vaikka sitä on Santorinin ulkopuo-
lellakin viljelty, tulevat sen tyypillisimmät 
ominaisuudet esiin vain Santorinillä kas-

Kasvatustavalle on parikin syytä. Saaren 
maasto on hyvin karua ja maaperä koos-
tuu pääasiassa laavakivestä, hohkakivestä 
ja vulkaanisesta tuhkasta. Lisäksi kasvilli-
suus on varsin vähäistä, joka mahdollistaa 
tuulien puhaltavan vapaasti yli saaren. Kun 
viini kasvatetaan matalana ja kerälle pako-
tettuna, suojaa kori rypäleitä kovan tuulen 
nostamalta hienojakoiselta ”hiekalta” ja 
toisekseen kuumalta auringonpaahteelta. 
Lisäksi viinejä ei kastella, lukuun ottamatta 
nuoria kasveja, vaan kasvit saavat tarvitse-

Kori eli ”kouloura”
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vatetuista rypäleistä. Kaksi muuta yleisin-
tä valkoista lajiketta ovat, toiseksi yleisin 
Aidani, joka on Assyrtikoa matalahappoi-
sempi ja hedelmäisempi sekä Athiri, joka 
on samantyyppinen kuin Aidani. Näitä 
molempia usein käytetään sekoituksissa 
pehmentämään Assyrtikon luontaisia omi-
naisuuksia.

Assyrtiko kestää hyvin kypsyttämistä ja 
saa silloin uusia piirteitä, kuten esimerkiksi 
hunajaisuutta, voimaisuutta ja paahteisuuta. 

Punaisia lajikkeita kasvatetaan vähäises-
sä määrin ja näistä yleisin on Mandillaria, 
jolla on vastaava osuus punaisista rypäleis-
tä kuin Assyrtikolla valkoisista rypäleistä. 
Se on varsin hapokas ja hyvin tanniininen, 
mutta usein alkoholia ei viinissä ole kovin 
paljon. Toinen lajike on Mavrotragano, 
joka viime vuosina on nostanut viljely-
alaa, oltuaan lähes sukupuuton partaalla 
aikaisemmin. Se on usein tuhdimpaa kuin 
Mandillaria ja myös alkoholia on enemmän 
lopputuotteessa.

Saarella on myös pari erikoisuutta. ”Nyk-
teri” viinit, joihin rypäleet on perinteisesti 
kerätty öisin, hyödyntäen hiukan pienem-
piä lämpötiloja ja kypsytetty tammessa 
useamman vuoden. Kaikella tällä pyrittiin 
tuottamaan laadukkaampia viinejä. 

Toinen erikoisuus on Vinsanto, joka on 
jälkiruokaviinityyppinen. Se valmistetaan 
todella myöhään kerätyistä rypäleistä, joita 
kuivatetaan auringossa ja annetaan sokerin 
kertyä. Tuottajasta riippuen aika voi vaih-
della, vähintään viikosta eteenpäin ja sitä 
kautta valmiiseen tuotteeseen voi tulla so-
keria jopa 300g/l. Vinsantossa rypäleistä yli 
puolet pitää olla Assyrtikos-lajiketta. Vinsa-
ntot myös kypsytetään tammessa vähintään 
2 vuotta, mutta useat tuottajat kypsyttävät 
sitä paljon pidempääkin, jopa 20 vuottakin. 

Ensimmäinen kohteemme oli Boutarin 
viinitalo, joka on alun perin perustettu 
vuonna 1879 Naoussassa ja 1980- luvulla 
se tuli myös Santorinille, kun he 1989 pe-
rustivat viinitilan Megalochorin kylän ku-
peeseen. 

Kierroksella pääsimme tutustumaan 
heidän tuotantotiloihin ja kellariin, jonka 
jälkeen oli tasting. Se koostui kolmesta val-
koisesta, yhdestä puhtaasta Assytikosta ja 
kahdesta sekoituksesta, yhdestä punaisesta, 
joka oli 50% Syrah ja 50 % Kotsifali sekoitus 
(ei siis Santorinin rypäleistä) ja Vinsantos-
ta, sopivien pikku suolaisten kera. Tähän 
tilaan voi hyvin tulla tutustumaan myös 
itsenäisesti. Tarjolla on erilaisia paketteja, 
joista voi valita. Kierrokset päivittäin maa-
nantaista lauantaihin alkaen klo 11.00.

Toinen kohteemme oli Hatzidakisin vii-
nitalo. Viininviljely on aloitettu uudelleen 
vuonna 1996 tilalla, joka oli hylätty vuo-

Hatzidakis Winery
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den 1956 suuren maanjäristyksen jälkeen. 
Vuonna 1997 olemassa olevaa vanhaa pik-
kukellaria laajennettiin nykyiseen muo-
toonsa, jossa myös vierailuja järjestetään. 
Nykyisin tilalla viljellään Assyrtikoa, Ai-
dania ja Mavrotragona orgaanisin mene-
telmin.

Maisteluun oli meille valittu kolme val-
koista, 100% Aidani, yksi sekoite, yksi Nyk-
teri, punainen Mavrotragano sekä Vinsanto. 
Jälleen oppaamme Giannis, joka oli itsekin 
viinintuottaja manner-Kreikasta ja hyvin 
asiansa tunteva, alkoi kertomaan kun-
kin viinin ominaispiirteistä, minkä ruuan 
kanssa ne sopisivat yhteen jne. Tässä koh-
taa alkoi näkyä viinin vaikutus ryhmämme 
amerikkalaisjäsenissä äänenvolyymin nou-
sun muodossa.

Tähän tilaan tutustumiseen on syytä en-
sin olla yhteydessä heihin ja sopia etukä-
teen. Tila sijaitsee Pyrgos Kallistiksen kylän 
liepeillä saaren etelä osassa.

Kolmas kohteemme Venetsanosin viinita-
lo sijaitsee Megalochorin kylässä Kalderan 
yläreunalla, josta on upeat näkymät alas 
merelle ja iltaisin auringonlaskun suun-
taan.  Alun perin viinitalo perustettiin 1947 
ja suuri osa sen tuotannosta meni vientiin. 
Tila oli vuosikymmeniä pois käytöstä, mut-
ta vajaat viisi vuotta sitten käynnistyi uu-
delleen. Talon erikoisuus oli kuitenkin sen 
rakenteissa. Tuotantolinja oli rakennettu 
ylhäältä alaspäin ja perustui painovoiman 
käyttöön. Maan pinnalla korkeimmalla 
kohdalla oli suuria altaita, joihin rypäleet 
kaadettiin ja jossa ne murskattiin. Tästä 
mehu valui alaspäin kallioon louhittuihin 
tiloihin, jossa olivat kypsytysastiat. Kun 
viini oli valmista toimitettavaksi asiakkail-
le ulkomaille, sitä ei pullotettu tai laitettu 

kuljetustynnyreihin, vaan valmis viini las-
kettiin putkia pitkin viinitalon alapuolella 
sijaitsevaan Athinioksen satamaan ja vasta 
siellä se laitettiin kuljetusastioihin ja las-
tattiin laivaan. Tämän talon viinitastingin 
”juttu” on maistella viinit ulkoterassilla ja 
katsella auringonlaskua. Myös täällä meillä 
oli viiden viinin kattaus, kaksi 100% Assyr-
tikoa, joista toinen terästankeissa kypsytet-
ty ja toinen tammessa kypsytetty Nykteri, 
yksi Rose, joka oli Mandillaria – Assyrti-
ko – Aidani sekoitus, yksi punainen 100% 
Mandillaria sekä yksi jälkiruokaviini, sekin 
100% Mandillaria. Pöytään oli taas katettu 
erilaisia juustoja, leikkeleitä ja muuta hyvää, 
joiden yhdistämiseksi viinien kanssa Gian-
nis suositteli erilaisia kombinaatioita. Tääl-
lä saimmekin lähes privaattiesityksen, kun 
seurueen amerikkalaisjäsenet pikku hup-
pelissa innostuivat ottamaan auringonlas-
kuselfietä ja viininmaistelu jäi vähemmälle 
huomiolle.

Kun tältäkin tilalta oli tuliaisviinit ostet-
tu, lähdimme kohti majapaikkaamme Ime-
roviglin kylään ja menimme varsinaiselle 
illalliselle, jossa ruokajuomaksi otimme 
viiniä Santorinilta, tietysti. ■

Auringonlasku Venesantoksen terassilta
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Vuoden 2018 alusta Suomessa astui voi-
maan tutkintouudistus, jossa tietyiltä osin 
oli siirtymäaikaa syksyyn saakka. Uudistuk-
sessa poistui muun muassa viinintuotan-
non ammattitutkinto, jonka osiot osittain 
siirtyivät elintarvikejalostuksen ammatti-
tutkintoon. Suomen viimeinen viinituotan-
non ammattitutkintoon tähtäävä koulutus 
käynnistyi Lepaalla kesäkuussa 2018 ja 
huipentuu nyt 20.12 2019 valmistumisti-
laisuuteen.

Puolentoista vuoden tiukkaan koulutuk-
seen kuului pakollisena osan tilaviinien 
valmistus. Sen lisäksi kaksi valinnaisista 
suuntautumisvaihtoehdoista (liköörit, tis-
leet, oluet, kuohuvat) tuli valita täyden tut-
kinnon suorittamiseksi. On huomioitava, 
että kaikki nämä osa-alueet tarkoittavat 
pienteollista tuotantoa, ei ”kotitarvetoimin-
taa”. Näistä kaikista voisi kirjoittaa monta-
kin artikkelia, mutta tässä käymme lyhy-
esti kuohuviinien valmistusta. Pohdimme 
samalla myös sitä, kuinka tämä onnistuisi 
kotioloissa.

Kuohuviinin valmistaminen 
pienteollisesti – entä kotioloissa?
Esa Tervo

Kuohuviiniä voi periaatteessa valmis-
taa mistä tahansa perusviinistä (cuve’e), 
kunhan tietyt perusedellytykset täyttyvät. 
Mikäli halutaan käyttää perinteistä samp-
panjamenetelmää (méthode traditionnelle, 
Methode Cap Classique, méthode champe-
noise), on syytä varautua pitkälliseen ja var-
sin työlääseen tuotantoon. 

Samppanjamenetelmä
Tällä perinteisellä tavalla valmistettuja ovat 
esimerkiksi samppanja, useat muut ranska-
laiset Cre’mant -kuohuviinit, espanjalainen 
cava, italialainen franciacorta, jne. Näin 
voi tehdä myös kotona, mikäli harrastusta 
riittää. 

Samppanjamenetelmässä pääkäymisen 
jälkeen halutut viinit sekoitetaan perusvii-
niksi (cuve’e) ja sitä tarvittaessa kypsytetään 
vielä lisää kellariolosuhteissa halutun ajan. 
Perusviini ei luonnollisestikaan saa olla 
stabiloitu esimerkiksi kaliumsorbaatilla ja 
myös rikkipitoisuuden tulee olla kohtuul-
linen. Sen jälkeen siihen lisätään pullo-
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tettaessa jälkikäymistä varten reseptiikan 
mukainen annos makeutusliuosta ja hiivaa 
(liqueur de tirage).  Esimerkkinä sopivasta 
hiivasta on Lalvin EC 1118. Toisin sanoen 
jälkikäyminen tapahtuu pulloissa kellari-
olosuhteissa aiheuttaen hiilidioksidin pai-
neenalaisen muodostumisen. Pullot tyy-
pillisesti suljetaan kruunukorkein ja niitä 
varastoidaan kuukausien ajan vaakatasossa, 
kunnes matalassa lämpötilassa tapahtunut 
jälkikäyminen (sekundääri fermentoitumi-
nen) on päättynyt. Tällöin jälkikäymisessä 

Kypsytyksen jälkeen siirto tanssitukseen Tanssituksen jälkeen kaulan jäädytykseen

Tanssitusteline

syntynyt sakka kerääntyy pullon vaakata-
soisesti alareunalla. 

Varastoimisen jälkeen pullot siirretään 
ns. ”tanssitustelineeseen”, missä ne ovat 
noin 45 asteen kulmassa kaula alaspäin. 

Pulloja käännellään määrävälein (”tanssi-
tus”) neljänneksen kerrallaan, jolloin sakka 
hiljalleen vajoaa pullon kaulalle kruunukor-
kin päälle. Suuremmassa mittakaavassa tä-
mä tehdään koneellisesti.

Tanssituksen jälkeen pullot siirretään 
kaulajäädytykseen. Tyypillisesti kaulan 
jäädytys tehdään sitä varten suunnitelluis-
sa laitteissa, joissa on esimerkiksi pakastin-
kylmää spriitä tai muuta vastaavaa nestet-
tä. Kotioloissa esimerkiksi pakastinkylmä 
vodka riittää tähän tarkoitukseen. Tässä on 

aina huomioita, että jäädytyssyvyys ei saa 
olla liian syvä. Tarkoituksena on jäädyttää 
ainoastaan kruunukorkki ja sen päällä oleva 
sakka. 

Kaulan jäädytys on nopea toimenpide ja 
se kestää vain muutaman minuutin. Tar-
kastuksen jälkeen pullo ”poksautetaan”. 
Toisin sanoen, suojatussa ympäristössä ja 
riittäviin suojavälineisiin pukeutuneena 
kruunukorkki avataan, jotta jäätynyt kruu-
nukorkki ja jäätynyt sakka purskahtavat 
ulos. Tässä on oltava erityisen huolellinen, 
jottei myös varsinaista kuohuviiniä mene 
ylettömästi hukkaan. Ylimenevän viinin 
keräykseen kannattaa kiinnittää huomiota, 
etenkin kotioloissa.
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Jäädytyksen jälkeen tarkistus  
ennen poksautusta

Jäädytyksen jälkeen poksautus

Jäädytetty kruunukorkki poksautuksen jälkeen

Jälkimakeutuksen ja stabiloinnin  
annostelu poksautuksen jälkeen

Poksautuksen jälkeen kuhunkin pulloon 
lisätään reseptiikan mukainen annos ma-
keutus/stabilointi-liuosta (dosage) (kuva 6), 
jonka jälkeen pullo täytetään täyteen mää-
rään toisesta poksautetusta pullosta. Näin 
jatketaan, kunnes kaikki pullot ovat täynnä.

Valmiit pullot suljetaan kuohuviinin pul-
lotukseen suunnitelluilla korkeilla ja var-
mistetaan metallipunoksella. Kotivalmis-
tajan on huomioitava koko prosessissa, että 
kaikkien pullojen on oltava paineenkestäviä 
ja kuohuviinivalmistukseen soveltuvia. Sa-
moin pitää huolehtia siitä, että alkuvaras-
toinnissa ja jatkovaiheissa paineen alaisten 
lasivalmisteiden mukaisia kulloinkin voi-
massa olevia suoja- ja turvasuosituksia tu-
lee noudatettua.

Tyypillisesti kaulan jäädytys  
tehdään sitä varten  
suunnitelluissa laitteissa,  
joissa on esimerkiksi pakastin-
kylmää spriitä tai muuta  
vastaavaa nestettä. Kotioloissa 
esimerkiksi pakastinkylmä  
vodka riittää tähän  
tarkoitukseen.
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Mitä muita  
tapoja  
kuohuviinin  
valmistukseen  
on tarjolla?

Charmat
Vaihtoehtoisista tavoista tyypillisin lienee 
Charmat- eli tankkimenetelmä, jota käyte-
tään toisinaan myös siiderin valmistuksessa. 
Italialainen Prosecco valmistetaan tyypilli-
sesti tällä menetelmällä. Lyhyesti sanottuna, 
stabiloimaton perusviini siirretään paineen-
kestävään, tätä varten suunniteltuun tank-
kiin ja siihen lisätään reseptin mukainen 
jälkimakeutusliuos sekundääristä fermen-
tointia varten. Jälkikäymisen synnyttämä 
hiilidioksidi tuottaa tarvittavan kuplaisuu-
den (allekirjoittaneen opinnäytetyö).

Tämä tapa ei oikein sovellu kotivalmista-
jille suurten alkuinvestointien vuoksi.

Siirto
Siirtomenetelmä on kahden edellä maini-
tun hybridi. Menetelmän alku on saman-

lainen kuin samppanjamenetelmässä, mutta 
pullot tyhjennetään painetankkiin, josta sit-
ten sedimentti suodatetaan pois ja siirry-
tään pullotukseen. Tämä säästää manuaali-
sia työvaiheita ja tuottaa lähes alkuperäisen 
vertaisia lopputuloksia.

Tämä tapa ei oikein sovellu kotivalmista-
jille suurten alkuinvestointien vuoksi.

Jatkuva ja esiaikainen menetelmä
Jatkuvaa menetelmää käytetään pääasiassa 
saksalaisten kuohuviinien (sekt) valmistuk-
sessa. Se on alun perin kehitetty Venäjällä ja 
se on osin saman kaltainen kuin yllä mai-
nittu Charmat-menetelmä, mutta monivai-
heisempi. Esiaikaista menetelmää käytetään 
lähinnä vain natu-viinien valmistuksessa. 
Nämä ovat erikoistapauksia, joita voi olla 
vaikea soveltaa kotioloissa

Entäpä hapottaminen?
Vaihtoehtoisesti voi perusviinin myös vaik-
ka hiilihapottaa. Hyvin monet edulliset 
kuohuviinit valmistetaan lisäämällä val-
miiseen viiniin hiilihappoa, samalla tavalla 
kuin virvoitusjuomat. Perinteisten menetel-
mien tuottamia uskomattoman pieniä, in-
tensiivisiä kuplia näin ei välttämättä saada, 
mutta lopputulos voi silti olla erinomaisen 
tyydyttävä. ■

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.

Useimmilla meistä ei ole pääsyä viinitilojen hapotuslaitteisiin, joten vaihtoedot 
ovat vähissä. Voiko käyttää esimerkiksi ”kuivajäätä”, ”soda stream”-tyyppisiä  
laitteita ennen pullotusta, jne. Näistä olisi hyvä kerätä jäseniltä kokemuksia!
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Tarha hoito alkoi toukokuussa rikkatal-
koilla. Voikukat, hevonhierakat ja pujot 
saivat kyytiä talkoissa. Tarhan elossa olevat 
köynnökset alkavat asettua paikalleen, jo-
ten juuren niskan silmujen katkeamisia ei 
tarvinnut varoa.

Vuosikokouksessa käydyn keskustelun 
perusteella tarhaan istutetaan uusia lajik-
keita. Kesäkuun istutustalkoissa maahan is-
tutettiin pohjoisamerikkalaista Marquette-
lajiketta ja latvialaista Juodupea. Yhteensä 
uusia taimia istutettiin 21 kpl (suuriosa 
Juodupea). Kesän kuivuus haittasi taimien 
kasvua, mutta taimet näyttivät olleen en-
simmäisten hallojen aikaan elossa olevilta.

Lokakuun puolessa välissä järjestettiin 
viimeiset talkoot tarhalla. Poutasäässä jäl-
leen päästiin työskentelemään, vaikka vettä 
tuli kaatamalla Raadelmasta itään. Sadon-
korjuun aika oli hieman myöhäinen (ry-
päleet jo ylikypsiä ja hallojen vioittamia). 
Satoköynnöksistä maininnan arvoinen on 
Mars seedless, joka tuotti runsaan sadon 
tänä kesänä. Hyvään satoon on varmasti 
vaikuttanut vuoden 2018 pitkä ja lämmin 

Tuorlan tarhan kehittyminen
Esa-Matti Lautala

kesä. Siemenettömälle rypäleelle voisi ol-
la Suomessakin markkinoita ja lajike toisi 
rypälehyllyyn myös makua. Toinen mainit-
seman arvoinen rypäle tuorekäyttöön on 
Supaga. Ainakin Tuorlan savimaalla rypä-
lekoko muodostui suurehkoksi. Myöhäinen 
sadonkorjuuaika ei sopinut Jadvigalle (jon-
kin verran jo pilaantunut). Sadonkorjuussa 
törmättiin myös tuntemattomiin rypälei-
siin/köynnöksiin.

Sadonkorjuuaika lisäksi rivit putsattiin 
rikoista jälleen. Ja samalla huomattiin, että 
yksi tolppa oli kaatunut. Keskusteltiin, että 
pyydetään apua kouluta tolppien pystytyk-
seen, koska savimaahan tolpan lyöminen 
hankalaa. Mahdollisesti käyttöön saata-
va moottorikaira auttaa tolppien ja myös 
taimien istutukseen. Mietintämyssyyn on 
hyvä myös laittaa se, että täytettäisiinkö is-
tutuskuopat soralla…

Ja näin vuoden päättyessä suunnittelem-
me jo ensi kesän istuksia. Tarkoitus on tilata 
Latviasta tarhaan jälleen uusia kokeiltavia 
lajikkeita. ■
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Adalmina 6 1 Ok talvenkesto, sato paranee ulkona pikkuhiljaa, terttu harvahko,  

   maku hyvä. Parempi tuotto ulkona kuin kasvihuoneessa

Aljosenkin  1 0 Avomaalla selviää hengissä, muttei tuota. Kasvihuoneeseen.

Beta 38 1 Talvenkestävä, satoisa, kypsyy myöhään, viiniin, hapokas.  

   Voimakaskasvuinen

Bianca 1 1 Ei selviä avomaalla tuottaakseen hyvin

Bolero 6 1 Erittäin tuottelias, ei kovin hyvä talven kesto, mutta hyvä ja  

   kookas rypäle sekä terttu.

Cabernet Frank 3 0 Selviää ulkona, sadosta ei vielä kokemusta, 2.vuosi

Chardonnay 9 1 Selviää, vahvistuu pikkuhiljaa ja tuottaa, muttei  ehdi kypsyä

Ciravas Agra 2 0 Ei vaikuta kovin kestävältä

Dovga 1 0 Ei vaikuta kovin kestävältä

Edelweiss 2 1 Kasvihuoneessa erittäin hyvä syöntirypäle, valkoviiniin, avomaalla  

   tuntuu kasvavan kovaa

Einset 1 0 Ei vielä kokemusta

Fabel 0 0 Ei ole selvinnyt parista yrityksestä huolimatta avomaalla

Frøya 4 1 Talvenkesto vaikuttaa hyvältä, nuori, ensimmäiset tertut, pienet rypleet

Grazina 2 1 Talvenkesto vaikuttaa hyvältä, nuori, ensimmäiset rypäleet,  

   lajike kysymysmerkki

Guna 2 1 Erittäin satoisa vuosi Gunalle, paljon kauniita isorypäleisiä terttuja

Hasanski 19 1 Hyvä talvenkesto, nopein kypsyjä

Hibernal 4 1 Ei tunnu kestävältä avomaalla, vahvistuu pikkuhiljaa, ei kypsy

Himrod 2 1 Liian arka ulos, kasvihuoneessa hyvänmakuiset rypäleet

Ilja Muramets 2 0 Selviää ulkona, sadosta ei vielä kokemusta, 2.kesä

Jadviga 3 1 Vaikuttaa lupaavan kestävältä ja nuorenakin kohtalaisen tuotteliaalta

Joudupe 1 1 Parantaa pikkuhiljaa, ensimmäiset rypäleet maistettu, erikoinen, hyvä aromi

Jubileinaja 8 1 Selviää ulkona hyvin, aikainen,ampiaiset kiusana

Karadzigidzigi 1 1 Talvenkesto kohtalainen, ensimmäinen terttu oli iso, maku ok

Katharina 1 1 Selviää talvista jotenkuten, tertut kauniita ja isoja, 300g

Kosmonaut 1 1 Selviää yllättävän hyvin, rypäleen maku ja koostumus loistavat!

Kusminski 1 1 Selviää talvista jotenkuten, ei satoista eikä mitenkään erikoinen maku

Lakemont 2 1 Vaikuttaa kohtalaisen kestävältä, marjat erikokoisia, maku ei ihmeellinen

Leon Millot 9 1 Selviää ihan hyvin, kypsyy paremmin kuin Foch, mutta pienempisatoinen

Liepajas Agra 1 0 Ei vaikuta kovin kestävältä

Liepajas Dzintars 2 1 Kohtalainen kestävyys, mutta tuottaa vähän, herkullinen rypäle!

Lydia 1 0 Ei vaikuta kovin kestävältä

Melna Skaistule 1 1 Vaikuttaa talvenkestävältä ja satoisalta, maku mausteisen Betamainen

Marechal Foch 13 1 Kestävä, satoisa, hyvänmakuiset marjat, on liian myöhäinen avomaalla 

   yhtä köynnöstä lukuunottamatta

Mars 1 0 Vaikuttaa arahkolta, selviää kyllä, muttei tuota rypäleitä.

Mika 1 1 Selviää avomaalla, pienet tertut, lintujen suosiossa

Millenium 1 0 Vahvistuu pikkuhiljaa ulkona

Muscaris 8 1 Parantaa koko ajan. Muuallakin kokemukset lupauksia antavia.  

   Myöhäisempi kuin Solaris.

Viiniköynnöskokemuksia,  
kesä 2019
Ville Salmi

Lajike  Lkm Erittäin subjektiivinen arvio
1=tuottaa  
0=ei tuota
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Lajike  Lkm Erittäin subjektiivinen arvio
1=tuottaa  
0=ei tuota

Muscat Bleu 7 1 Parantaa pikkuhiljaa, tuotti jo hyvänmskuisia rypäleitä

Müller Thürgau 1 0 Selviää alkuvaikutelman perusteella kohtalaisesti

New York Muscat 1 1 Selviää yllättävän hyvin, tuotti jo kolmantena kesänä

Negritionok 1 0 Selviää, muttei kasva kunnolla avomaalla

Nordica 1 1 Kestävä ja satoisa, maku ei miellytä, hapokas ja myöhäinen

Phillipp 1 1 Selviää ulkona muttei erityisen hyvin, pienen banaanin malliset  

   rypäleet eivät kypsy ulkona

Pine Lake 0 0 Ei tunnu kestävältä

Pinot Noir 16 1 Ei vaikuta riittävän kestävältä avomaalle ilman tunnelia.  

   Rypäleet kypsyvät kyllä, mutta huonon talvenkeston takia pienisatoinen

Porkka 3 1 Mysteeripistokas, kestävä ja tuottelias jo nuorena, ei kypsy ulkona

Primus 1 1 Selviää ulkona, todella isot, kauniit tertut, kypsyy myöhään

Riesling 11 1 Selviää talvista melkein yhtä hyvin kuin Solaris ja Rondo.  

   Sato paljon pienempi, eikä kypsy ulkona.

Rondo 26 1 Talvenkestävyys saisi olla parempi, marjat isohkot kuten tertutkin ja sato iso

Rusbol 0 0 Ei selviä avomaalla

Ruskij Jantarj 1 1 Selviää alkuvaikutelman perusteella hyvin ja vaikuttaa tuotteliaalta.  

   Ampiaisten ja mehiläisten mieleen.

Saperavi Severnyi 2 1 Hyvä talvenkesto. Satoisa, harvat, terveet tertut. Hyvänmakuiset rypäleet.

Sele 4 1 Selviää kohtalaisesti. Tuotto ja laatu vielä kysymysmerkki

Siegerrebe 11 1 Ei ole säännöllisen kestävä avomaalla, tarvitsi tunnelia tms.  

   Rypäle loistavan makuinen ja kypsyy aikaisin.

Skuijina 1 1 Selviää kohtalaisesti talvista, kasvaa todella voimakkaasti ja  

   tuottaa ainakin vain toistaiseksi satunnaisesti hyviä marjoja.

Solaris 58 1 Saisi olla talvenkestävämpi, kypsyy nopeasti, paljon sokeria hyvinä vuosina.  

   Terttu tiivis ja herkkä homeelle

Sommeset 9 1 Talvenkestävä, siemenetön, hyvänmakuinen, mutta pienisatoinen  

seedless   rypäleiden ja terttujen pienen koon vuoksi. Ei vaadi juurikaan  

   kesäleikkausta. Kypsyy erittäin aikaisin

Spulga 1 0 Ei tunnu kovinkaan kestävältä, joskin kasvaa huonohkossa paikassa

Sugarone 1 0 Ei vielä kokemusta

Sukribe 1 0 Ei vielä omaa kokemusta

Summersweet 2 1 Talvenkestävyys ok. Kuitenkin hidas kypsymään eikä maku ole hyvä.

Supaga 1 0 Ei vielä omaa kokemusta, mutta yleisesti pidetään kestävähkönä

Super Extra 0 0 Ei suostunut kasvamaan edes kasvihuoneessa

Suvenir 0 0 Ei suostunut kasvamaan edes kasvihuoneessa

St. Croix 3 1 Selviää ulkona, ei vielä satoa

Swenson Red 1 1 Ulkona arahko, mutta kasvaa kovaa, komeat rypäleet, täysi makeus  

   kasvihuoneessa tai seinustalla

Vanessa 1 0 Vahvistuu pikkuhiljaa ulkona

Varduva 1 0 Vahvistuu pikkuhiljaa ulkona

Venus 0 0 Ei pärjännyt kasvihuoneessa

Vidal Blanc 3 0 Ei tunnu kestävältä avomaalla, ensimmäiset rypäleet jäivät raaoiksi

Viurila Sweet 1 0 Uusi, Guntherin parhaita lajikkeita

X 3 1 

Zilga  18 1 Talvenkestävä, satoisa, hyvä hillomarja, syöntiin, viiniin suurin varauksin

Zweigelt 1 1 Selviää ja vahvistuu pikkuhiljaa, mutta ei silti lupaava

 354 48 

   

Rypäleitä tulee 2017 25 lajikkeeseen. Rypäleitä tulee 2018 26 lajikkeeseen. Rypäleitä tulee 2019 48 lajikkeeseen. 

Kasvihuoneessa, 1 Edelweiss, 1 Hasanski, 1 Marechal Foch, 1 Einset, 1 Himrod ja 1 Venus. Seinustalla 1 Zilga ja 2 Be-

taa. Kaikki muut avomaalla suojaamattomina kesät ja talvet. Kasvuvyöhyke 2. Vyöhyke 3:sen raja on hyvin lähellä.




