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Kysely
Suomen Viininkasvattajat ry. toteutti kyselyn viininkasvatuksen nykytilasta Suomessa. Kyselyajankohta oli 2.12.- 18.12.2021.
Kysely toteutettiin webbilomakkeella, johon jaettiin linkkiä facebookissa yhdistyksen ryhmässä “Viininviljely Suomessa”, yhdistyksen
Instagram –profiilissa sekä sähköpostilla yhdistyksen jäsenille. Kyselyyn sai vastata vaikka ei olisikaan yhdistyksen jäsen.

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 39 henkilöä, joka on huomattavasti enemmän kuin noin viisi vuotta tehtyyn kyselyyn, johon
vastauksia saatiin 12 kappaletta. Kyselyyn vastaajista 64% on tällä hetkellä yhdistyksen jäseniä. 20% vastaajista haluaisi liittyä
yhdistyksen jäseniksi, joka kertoo siitä, että alan harrastajien joukossa on kiinnostusta yhdistyksen toimintaan.

Vastaajien koulutus viininkasvatukseen liittyen

Viinitarhojen sijainti kasvuvyöhykkeittäin

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/kunnat-ja-kasvuvyohykkeet

Viinitarhojen sijainti Suomessa
Oheisessa kartassa näkyy vastaaajien ilmoittamia viinitarhojen sijainteja
suuntaa-antavasti.
Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet sijaintia ja toisaalta joillakin
vastaajilla viiniköynnöksiä kasvaa useammassa kuin yhdessä sijainnissa.
Päätelmänä voidaan todeta, että suurin osa vastaajien viinitarhoista
sijaitseen Pori-Lappeenranta –akselin eteläpuolella, tosin yksittäisiä
tarhoja on myös pohjoisempana.

Viinitarhojen koko ja perustamisvuodet
Viinitarhojen perustamismäärät vuosittain

Kyselyyn vastanneiden antamien tietojen mukaan viiniköynnösviljelmysten koot
vaihtelevat suuresti.
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Suurin ilmoitettu pinta-ala oli 1,5 hehtaaria ja toisaalta pienimmät olivat muutaman
neliön pinta-aloja. Keskimäärin vastaajien viinitarhan koko on 7,21 aaria, mediaanin
ollessa 1,3 aaria.
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Yli 60% vastaajista aikoo myös lisätä kasvatuksen määrää tulevaisuudessa. Yksikään
vastaajista ei aio vähentää viiniköynnöstensä määrää/viljelyksen kokoa.
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Vastaajien viinitarhat on pääosin perustettu 2000-luvulla painottuen viimeiseen
kymmeneen vuoteen. Tämä kertoisi ehkä siitä, että viiniköynnösten kasvatuksen
suosio on viime vuosina ollut kasvussa. Toki, vastaajien joukossa oli myös jo 1990luvullakin perustettuja tarhoja.

2

Vuosi 2009

1

Vuosi 2010

1

2

Vuosi 2011

Yhteensä viljelyala 267 aaria ja rypälesato vuonna 2021 yhteensä noin 1500 kg
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Viiniköynnösten määrät ja lajikkeet
Vastaajat ilmoittivat kasvattavansa Suomessa yhteensä 223:a eri lajiketta. On toki huomioitava, että muutama
kasvattaja ei listannut kaikkia lajikkeitaan, joten kokonaisuudessaan lajikkeiden kirjo Suomessa on vielä tätäkin
määrää laajempi.

Keskimäärin yhdellä kasvattajalla on viljelyksessä 13 eri lajiketta. Lukumääräisesti kasvattajalla on
keskimäärin 54 viiniköynnöstä mediaanin ollessa 29, eli muutamilla kasvattajilla on siis huomattavan iso
viiniköynnösmäärä keskimääräisen kasvattajaan nähden.
Vastaajat ilmoittivat kasvattavansa yhteensä yli 2100:a viiniköynnöstä, jotka siis edustavat 223:a eri lajiketta.
Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikki eivät ilmoittaneet tarkkoja lukumääriä ja osittain lukumäärät ovat
arvioita. 10 suosituinta lajiketta näistä 223:sta lajikkeesta edustaa kuitenkin yli 50%:ia viiniköynnösten
lukumäärien kannalta, eli suurin osa kasvatuksessa olevista on samoja suosittuja lajikkeita.

TOP-30 viiniköynnöslajikkeet
kasvattajien lukumäärän perusteella
Viiniköynnöslajike
Zilga
Rondo
Hasanski Sladki
Somerset Seedless
Supaga
Solaris
Jubilei Novgoroda
Guna
Bianca
Leon Millot
Summersweet
Sukribe
Swenson Red
Mika
Siegerrebe
Fabel
Beta
Marechal Foch
Adalmiina
Riesling
Pinot Noir Precoce
Vanessa
Spulga
Boskoop Glory
Sele
Liepajas Dzintars
Marquette
Nordica
Juodupe
Vroege van der Lan

Kasvattajien lukumäärä
32
25
23
22
19
18
15
12
10
10
10
9
8
7
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3

Rypäleiden jalostus ja käyttö

Vastaajista valtaosa käyttää satoa syöntimarjoiksi ja yli puolet jalostaa rypäleistä punaviiniä. Reilu kolmasosa tekee rypäleistä myös valko- ja/tai roseviiniä.
Kaksi viidestä käyttää rypäleitä mehun tekoon.
Yllä olevien käyttökohteiden lisäksi vastaajat kertoivat kasvattavansa viiniköynnöksiä koristeellisena kasvustona ja erään vastaajan sato menee pääasiassa
hönteisille ja linnuille ravinnoksi, ellei ehdi suojaamaan satoa ajoissa.

Satomäärä arviolta 2021
Osalla vastaajista viinitarha on suhteellisen nuori, ja näin ollen monella sato jää vielä pieneksi,
sitä ei vielä tule lainkaan tai tuhoeläimet syövät koko sadon.
Keskimääräinen satoarvio/vastaaja vuodelta 2021 oli kuitenkin 38 kg mediaanin ollessa 17,5 kg.
Yhteensä kyselyn mukaan sata 2021 noin 1500 kg.

Kaupallinen tuotanto tulevaisuudessa
10%:lla vastaajista on suunnitelmissa jonkilainen kaupallinen tuotanto jatkossa.
60% vastaajista ei aio tehdä minkäänlaista kaupallista viiniköynnöksiin liittyvää tuotantoa tulevaisuudessa.

Jalostustyö

Lajikkeiden menestyminen Suomessa
Pääosa vastaajista olisi halukkaita tuottamaan tietoa lajikkeiden
menestymisestä Suomen oloissa.
Vastaajista puolet ei suojaa köynnöksiään millään tavalla talvisin.
Vastaajat jotka suojaavat köynnöksiään, käyttävät mm. seuraavia
suojaustapoja:
- Pakkaspeite/pakkasharso/pakkaskangas
- Biolan talvisuoja
- Havut, kuiva heinä, puru, turve, kuorike, lehdet, oksat, tammenlehtiä
- Aluskate
- Rungonsuoja jyrsijöitä vastaan
- Lumen lapioiminen juurelle

Lajikkeita jotka menestyvät Suomessa
Vastaajien omakohtaisten kokemuksien ja testien mukaan ainakin seuraavat lajikkeet tulivat mainituiksi hyvin Suomessa menestyviksi. Toki, tässäkin on vaihtelua
viinitarhan sijainnin ja olosuhteiden kannalta.
-

Zilga
Mika
Swenson
Beta
Hasaine Sladkii
Sukribe
Rondo
Solaris
Somerset Seedless
Skujins 675

-

Frankenthaler
Frühburgunder
Brita
Kerner
Pinot Blanc
Manzoni Bianco
Chardonnay
Perinteisten lisäksi useita kymmeniä muita
Liian hiton moni

Viiniköynnösten kasvatustapa ja lisälämpö
Yli puolet vastaajista kasvattaa viiniköynnöksiä pelkästään avomaalla. Lähes
40% kasvattaa avomaan lisäksi myös kasvihuoneessa. Vastaajista, jotka
kasvattavat kasvihuoneessa, yli 20% käyttää myös jonkinlaista lämmitystä
kasvihuoneessa joko koko talven taikka osan ajasta.
Avomaalla kasvatuksessa käytetään vastaajien mukaan seuraavia
lisälämmönkeräysmetodeja:
- Musta kangas maassa
- Kiviä
- Osa-aikainen kasvutunneli
- Ruohoton multa
- Musta aita
- Heijastavat levyt
- Tuuliseinämä pajuaidasta ja juurikankaasta
- Muoviaita
- Alumiinipaperi

Kokemuksia haittaeläimistä ja niiden torjunnasta
-

Verkko/riista-aita viinitarhan ympärille (peurat, rusakot, jänikset)
Ympärysverkko yksittäisille köynnöksille
Verkko lintuja varten
Runkosuoja
Kasvihuoneessa verkko-ovi
Tekohaukka/pöllö
Hyttysverkkopussi rypäletertuille
Muurahaiset ja hämähäkit kirvoja vastaan
Kissa myyriä varten

Vastaajien toiveet yhdistyksen toimintaan liittyen
-

Kursseja (kasvatuksen aloittaminen, viininteko, kuohuviinin teko, siiderin teko)
Vierailuja/tapaamisia
Kokemusten jakoa
Tietoa jatkojalostuksesta (mm. viininlehtien jatkojalostus, ohjeet, reseptit)
Tietoa markkinointimahdollisuuksista
Vinkkejä
Talvileikkausohjeita/kokemuksia
Kuvia
Kasvatustietoutta
Tietoa ulkona menestyvistä lajikkeista
Yhteisostoja ulkomailta
Tietoa lajikkeiden saatavuudesta
Tietoa luotettavista taimien toimittajista
Tiedotusta
Webinaareja
Lisää suomenkielistä tietoa nettisivuille
Tietoa herkuttelurypäleistä

https://viininkasvattajat.fi/
https://www.facebook.com/Viininkasvattajat/
Instagram: suomenviininkasvattajat

