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Kari Latvus 

 
 
 
Vuosi 2022 jää Suomessa historiaan, sillä 
mainittuna vuonna lähti liikkeelle virallinen 

aloite Suomen liittymisestä EU:n 
viinintuottajamaiden joukkoon. Tätä Herman 
Haapmanin tekemää aloitetta emme tienneet 
vielä alkuvuonna, kun Viininkasvattajat ry 
järjesti jäsenilleen mahdollisuuden osallistua 
viinibarometriin, jossa peilattiin yleistä viinien 
tasoa ja jokainen osallistuja sai viineistään 
henkilökohtaisen palautteen. Barometri-sana 
viittaa eräänlaiseen ilmapuntariin tai  
tilannekatsaukseen, joka voidaan aika ajoin 
toistaa ja seurata yleistä tason kehitystä. 
Keskeinen tavoite oli selvittää, millä tasolla 
nyt arviointiin tarjotut viinit ovat tasonsa 
puolesta ja mihin jatkossa kannattaa kiinnittää 
huomiota. 
 
Lähtökohdat 
 
Viinien arviointi tapahtui 3.4.2022 Helsingissä. 
Allekirjoittanut toimi arvioinnissa muistion 
kirjoittajana ja kolmantena maistajana. Ylintä 
viiniarvioinnin valtaa käyttivät alan opintoja 
kolunneet Jaakko Heinimäki (WSET AC eli 
advanced certificate -tutkinto) ja Päivi 
Vähäkangas (WSET 3 -tutkinto). 
 
Heinimäki ja Vähäkangas eivät tunteneet 
ketään viinintekijää tai osanneet odottaa 
keneltäkään erityistä tulosta (hyvää tai 
huonoa). Kuohuviini, valkoviinit ja roseet 
maistettiin +11 asteen lämpöisinä. Noin 3-5 
viiniä kaadettiin kerrallaan Riedelin 
arviointilaseihin ja viinitilkat olivat muutaman 
minuutin laseissa saamassa happea. Punaviinit 
maistettiin aavistuksen viilennettynä. 
 
 
Mitä arvioitiin? 
 
Tarkastelussa arvioitiin kirkkaus, väri, tuoksu 
ja maku. Maistamisen arvioinnissa käytettiin 
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WSET arvioinnissa käytettävää järjestystä, 
jossa ensin arvioidaan visuaalisesti väri, 
kirkkaus, toiseksi hajuaistein aistittava aromit 
ja hedelmäisyys ja lopuksi maistamalla aromit, 
hedelmäisyys, tanniinit ja erityisesti sitä 
minkälainen yhdistelmä syntyy makeuden, 
happojen ja hedelmäisyyden (aromikkuuden) 
yhdistelmästä. Olennaista on myös viinin 
jättämä jälkimaku. 
 
Mainioon viinin makuun kuuluu 
parhaimmillaan eri elementtien kompleksinen 
yhdistelmä. 
 
Yleiset havainnot 
 
Yleisenä havaintona suuressa osassa viinejä 
tuli ilmi, että merkittävän moni viineistä oli 
erittäin kuivaksi käyneitä ja sisälsivät myös 
erittäin runsaasti happoja. Vastaavasti niissä 
oli erittäin vähän (tai ei ollenkaan) 
hedelmäisyyttä ja aromeja. Luultavasti usein 
rypäleiden sokeripitoisuus on ollut 
kohtuullisen matala viininteossa (siis 
rypäleissä on ollut pieni brix-arvo) ja 
happoisuus on ollut vielä suurta – yleensä 
happojen määrä laskee sokeripitoisuuden 
kasvaessa.   
 
Rypälekohtaisena havaintona parhaat tulokset 
valkoviineissä olivat Solaris-rypäleistä 
tehdyissä viineissä ja punaviinissä Rondo-
lajikkeesta. Zilga-rypäleen soveltuvuus 
viinintuotantoon joko sellaisenaan tai osittain 
on tämän maistamisen perusteella 
kyseenalaista sen tuoksu- ja maku-arvion 
perusteella. Tämä havainto on linjassa yleisen 
käsityksen kanssa sen suhteen, että Zilga-
rypäle ei sovellu viininvalmistukseen mutta on 
ok syöntirypäleenä. Zilgasta voisi ehkä 

kuitenkin tehdä muita valmisteita, esimerkiksi 
balsamicoa.  
 
Tuloksista 
 
Henkilökohtaisesti olin odottanut viinien 
arvioinnista komeampaa tulosta, mutta 
loppujen lopuksi olennaista on nähdä se, missä 
mennään tällä hetkellä suomalaisessa 
rypäleistä tehdyssä viininvalmistuksessa. 
Tästä kaikesta voimme yksittäisinä tekijöinä ja 
yhteisönä oppia lisää. 
 
Viinit jaettiin neljään kategoriaan:  
 
Kategoria 1.  
Viallinen tuote 
Tuotteessa on korkkivika tai muu vastaava 
valmistusvirhe; tuotetta ei arvioida. 
 
Kategoria 2.  
Matkalla viinimaailmaan 
Tuotteessa on joitakin pulmia tuoksussa tai 
maussa 
 
Tuloksena on viinirypäleistä käymisen kautta 
tuotettu alkoholipitoinen juoma, jonka 
tekemisessä ollaan matkalla onnistumiseen ja 
viinien maailmaan 
 
Kategoria 3.  
Toivon merkit 
Perusteet kohdallaan: väri ja tuoksu; maussa 
löytyvät hapokkuus, tanniinit ja riittävä 
makeus tunnistettavissa ja mikään näistä ei 
ylitä muita. 
 
Tähän ryhmään pääsi muutamia viinejä. 
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Kategoria 4.  
Juhlaviinit 
Tähän kategoriaan ei tällä kertaa yltänyt 
kukaan.  
 
Lopuksi 
 
Kautta linjan viinien arvioinnissa esiin tuli 
paljon hapokkuutta ja vastaavasti aromit ja 
hedelmäisyys puuttui kovin usein. Tätä 
kysymystä tulee huolella miettiä jatkossa. 
Ovatko rypäleet poimittu niin varhain, että 
rypäleiden aromit eivät vielä ehtineet syntyä 
vai onko valmistusprosessi hukannut nyanssit? 
Ovatko käytetyt lajikkeet sellaisia, että 
rypäleet ehtivät tuottaa riittävän makeuden 
lisäksi makuaineita kuten fenoleita ja 
flavonoideja; siis aromeja, hedelmäisyyttä 
(viinien aromeista ja hedelmäisyydestä viinin 
valmistuksessa katso lisää esimerkiksi: 
https://jennyandmaria.wordpress.com/2017/1
2/20/sarja-jatkuu-viinin-rakenne-aromit/ tai 
https://viinilehti.fi/2021/02/viinin-valmistus-
kayminen/) 
 
Mahdollisia ratkaisuja voisivat olla 
malolaktinen käyminen ja erityisesti 
punaviineillä tuottaja voisi investoida 
puutynnyriin, jonka avulla voisi saada 
tanniinisuuden laskemaan. Lasinen/muovinen 
kypsytysastia ei anna viinille tilaa kehittyä 
pehmeämpään suuntaan, jossa tanniinien osa 
ei ole niin jyrkkä. 
 
Niin punaisten kuin myös vaaleiden rypäleiden 
osalta kuorikäyminen lisää aromikkuutta ja 
tähän kannattaa sen tähden panostaa. Myös 
pidempi viinin säilyttäminen käymisastiassa 
hiivasakan päällä  (sur lie eli sakan päällä) tuo 
mukaan uusia vivahteita. Erityisen 
mielenkiintoisen ratkaisun voisi tarjota se, että 

osa puristetusta, makeasta ja vahvan 
hedelmäisestä mehusta pakastaa ja sopivasti 
annostellen lisää sitä tarvittavan määrän 
valmiiseen viiniin. Harrastelijan kokeiluja 
eivät rajoita tässä suhteessa mitkään säädökset. 
Olennainen kysymys on kuitenkin se, että 
lajike ehtii kypsyä riittävän pitkälle, jolloin 
happojen määrä vähenee, aromien osuus 
kasvaa ja samalla myös sokeripitoisuus on 
kohdallaan. Sokeria voi jossakin määrin lisätä 
mehuun, mutta sillä ei voi kompensoida liian 
suurta happojen määrää tai puuttuvia aromeja. 
Yleisesti arvioinnin yhteydessä on olennaista 
antaa informaatio tuotantotavasta maistamisen 
jälkeistä analyysiä varten: ilmoittaa vuosi, 
rypäle, sokeri lisäykset  (määrä, mikä sokeri tai 
muu makeutusaine), missä astiassa kypsytetty, 
kuinka pitkään. Jatkossa on olennaista oppia 
myös mittaamaan happojen määrä. 
 
Vuoden 2022 viinibarometri ei ollut niin 
kovatasoinen kuin odotin ja Jaakko Heinimäki 
Viinilehden kolumnissaan tuntui jo toivonsa 
menettäneeltä kotimaisen rypäleviinin osalta. 
Seuraavat vuodet näyttävät onko uusien 
lajikkeiden myötä löytymässä Suomen 
ilmastoon paremmin sopivia lajikkeita. 
Samoin kiinnostaa on katsoa tuovatko 
kasvihuoneet tai kasvatustunnelit uusia 
ratkaisuja asiaan. Erityisesti on kysymys myös 
viininteon osaamisen kasvattamisesta, joten 
opittavaa riittää. 
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Esa-Matti Lautala 
 
Johdanto 
 
Kesällä 2022 matkustin kohti tuntematonta 
Kanadaa. Reissu toki alkoi ylimääräisellä 
käynnillä kotilentoasemaa lennon 
peruuntumisen takia, mutta matkaan silti 
pääsin. Laskeutumisen jälkeen Torontoon 
matka jatkui taksikuljetuksella kohti 
yöpymispaikkaa. Myöhäinen ilta oli jo käsillä, 
mutta valoisaa aikaa myös Pohjois-Amerikan 
mantereella riitti. Puolentoista tunnin 
ajomatka kulki täydellisen yllättävässä 
ympäristössä: persikka-, aprikoosi- ja 
viinitarhoja näkyi niin pitkälle kuin pystyi 
näkemään. Lopulta saavuin yöpymispaikkaan 
Brock yliopiston opiskelija-asuntolaan St. 
Catharinessa. Konferenssi järjestettiin Brock 
yliopiston tiloissa, aivan opiskelija-asuntolan 
vieressä. 
 
Tutustumiskäynnit (kiertokäynti) ja 
viinitilaillallinen 
 

 
 

Ensimmäinen aamu lähti käyntiin erittäin 
kevyellä aamiaisella, mutta porukalla 
piipahdimme Tim’sin pikaruokapaikassa. 
Tutustuminen alkoi heti, kun aihe oli kaikille 
tuttu. Aamiaisen jälkeen lähdimme kahdella 
bussilla tutustumaan lähiseudun viinitarhoihin. 
Kiertokäynti oli erillinen varsinaisesta 
konferenssista. Ensimmäinen kohde oli Thirty 
Bench Winery (todellakin Thirty Bench eikä 
Dirty Bench = likainen penkki). Tilalla 
pääosin kasvatettiin Rieslingiä, josta osa 
tuotettiin ilman torjunta-aineita ja osa 
käsiteltiin normaalisti. Suurimmalla osalla 
tiloista sattui talven 2020–2021 aikana erittäin 
paljon talvivaurioita Merlot-rypälelajikkeella 
(muutkin lajikkeet kärsivät erittäin kylmästä 
talvesta, mutta tuho koski lähinnä Merlot-
viljelyksiä). Merlot-lajike on korvattu 
Cabernet Franc-lajikkeella. Maistiaisia 
saimme sekä punaisesta että valkoisesta 
viinistä. 
 
Seuraava kohde oli Flatrock, joka on saanut 
nimensä Suuret järvet luoneesta maanalaisesta 
kalkkikivilaatasta. Tilan päärypälelajike on 
Pinot Noir. Seuraavat kohteet olivat 
Fruithaven farmin viinitarhat (tuuliturbiinit) ja 
Stratuksen viinimyymälä, jonka yhteydessä oli 
pieni viinitarha. Viinitarhalla saimme kokea, 
miten Kanadassa torjutaan hallaa ja pakkasta 
tuuliturbiinilla. Meille kerrottiin, että 
inversiotilanteessa korkeamman ja alemman 
ilman ero voi olla jopa 10 astetta 
(maanpinnassa -20 astetta, 10–20 metrissä 
vain -11). Tuuliturbiinilla saadaan aikaan 
tuulta, joka sekoittaa ilmamassat keskenään. 
Tuuli tuntui mukavalta myös kesäaikaan, kun 
ilman lämpötila hipoi 30 astetta. 
Viinimyymälästä tuli ostettua tölkkiviiniä. 
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Idea on toimiva, mutta tekeekö viinistä liian 
halvan tuntuista. Ainakin metallitölkit 
säilyivät ehjänä lentokoneen ruumassa. 
 

 
 

Tiistai-iltana suuntasin bussikuljetuksella 
viinitilaillalliselle. Tilaksi valikoitui lopulta 
Kanadan pitkäikäisin viinitila Inniskillin. 
Harmillisesti alkuperäiset suunnitelmat (kesä 
2020) Harmillisesti alkuperäiset suunnitelmat 
(kesä 2020) paikallisesti erittäin suositulle 
Four Sister-tilalle oli peruttu. Inniskillin tila on 
kuuluisa jääviineistä, mutta saimme maistaa 
16 erilaista valko- ja punaviiniä mukaan lukien 
yhtä jääviiniä viineihin soveltuvin annoksin 
kera. Tilan viiniin olen ennen matkaa 

tutustunut, kun ostin tilan viiniä Pekingin 
lentoasemalta. 
 

 
 
Konferenssipäivät (ma-to) 
 
Tutustumispäivää seuraavana päivänä alkoi 
varsinainen konferenssi. Konferenssi keskittyi 
pääosin tutkimuksiin, joilla pystytään 
alentamaan rypäleiden sokeripitoisuutta ja 
köynnösten lämpö-kuivuus-kestävyyteen, 
mutta myös uusien alueiden etsintämenetelmiä 
esiteltiin.  
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Uusien alueiden valjastaminen viinin 
viljelyyn 

Ilmastomuutos oli keskeinen asia 
konferenssissa. Nykyinen 1,5 asteen 
lämpeneminen tarkoittaisi Etelä-Suomen 
muuttumista viininviljelyalueeksi. Yli 2 asteen 
lämpeneminen tarkoittaisi lähes koko Suomen 
muuttumista viininviljelyalueeksi (meillähän 
taisi olla jäsen Sallassa, joten tämä voisi tietää 
hyvää sen alueen köynnöksille). 
Tutkimuksissa on myös ennustettu 
Pohjoismaihin tasaisempia ilmasto-oloja 
verrattuna Keski-Eurooppaan, joka tulee 
kärsimään erittäin suurista sademääristä 
toisina vuosina ja toisina vuosina erittäin 
kuivasta säästä. Esityksissä kerrottiin 
ilmastoalueiden siirtymisestä leveyspiiriltä 
leveyspiirille, mutta silti kylmien talvien 
mahdollisuus säilyy pohjoisilla leveyspiireillä. 
Tästä oli kokemusta Kanadassakin vuoden 20–
21 talvena, joka teki tuhoja Ontarion alueella. 
Osassa esityksiä keskityttiin tarkempiin 
alueellisiin tutkimuksiin, joilla on tarkoitus 
löytää parhaat alueet tulevaisuuden 
viininviljelyyn. Satelliittien ja paikallisten 
säätilastojen avulla voidaan löytää parhaat 
alueet pinnan muodon (rinteisyys), maalajin ja 
sään (hallaisuus, lämpösumma, kasvukauden 
pituus) osalta. Britanniassa kehitettyä IT-
sovellusta on mahdollista käyttää myös 
Suomessa. 
 

 

Toimenpiteet nykyisillä viininviljelyalueilla 
ilmaston lämmetessä 

Sokeripitoisuuden säätelyyn voidaan käyttää 
köynnösten leikkaustyyleissä sellaisia, jotka 
jättävät mahdollisimman paljon lehtiä 
köynnöksiin (rypäleet eivät olisi enää niin 
näkyvillä, vaan enemmän lehtien peitossa). 
Varjostusmateriaaleja voidaan myös käyttää, 
mutta usein se ei ole mahdollista isoilla tiloilla. 
Toki aikaistettu korjuu on myös mahdollinen 
ratkaisu alempaan sokeripitoisuuteen, mutta 
rypäleen kehitys voi olla eri vaiheessa kuin 
sokeripitoisuuden nousu. Tällöin ei muodostu 
perinteisiä, hapokkaita viinejä. Alkoholin 
poistoa on myös mahdollista tehdä, mutta 
tuskin ratkaisee ongelmaa lämpenevässä 
ilmastossa. Myös aluskasvillisuutta on 
kokeiltu vesitalouden parantamiseksi ja 
samoin luomalla varjostusta. 
 
Uusi ongelma kuivuudesta kärsivillä alueilla 
on savu, joka tarttuu rypäleihin ja siirtyy myös 
viineihin.  Savua aiheuttavat ympäristössä 
riehuvat metsäpalot, jotka voivat levitä myös 
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viinitarhoille. Savu-whiskyt ovat suosittuja, 
mutta savun makuiset viinit eivät ole kovin 
kelvollisia markkinoille. Tutkimustulokset 
osoittavat, että savun aromi siirtyy ensin 
rypäleisiin ja näistä valmistettuihin viineihin. 
Vähäisen savukontaktin vahingolliset 
makuhaitat on mahdollista poistaa 
savuttomalla ilmalla niin kauan kun rypäleet 
yhteyttävät (ja hengittävät), mutta 
kypsymisvaiheessa savun aromi jää pysyvästi 
rypäleeseen. 

Hybridi-viinistä laatuviiniä: rypäleiden 
käsittely ennen viinin valmistusta 

Suomalaisen viinin valmistuksen kannalta 
kiinnostavampia luentoja olivat 
hybridirypäleiden rusinointi (kuivatus ennen 
puristamista). Kanadassa tehdyissä 
tutkimuksissa suositeltiin rypäleiden 
keräämistä ja kuivattamista ilmavilla ritilöillä. 
Köynnöksessä rypäleen kuivattamista ei 
suositeltu epäsuotuisan happotasapainon 
muodostumisen takia. Tutkimukset olivat 
kanadalaisia, joten niiden soveltaminen 
Euroopassa vaatisi tutkimuksia. Saksassa 
Auslese-jääviineihin käytetyt rypäleet 
pidetään köynnöksissä ensimmäisiin pakkasiin 
saakka eli kypsymisprosessi rypäleissä on 
käynnissä keruuseen saakka ja se ei aiheuta 
liian happamia tai makuhaitallisia viinejä.  
 
Kuivumisen yhteydessä rypäleissä tapahtuu 
homehtumista ja mätänemistä, vaikka kuivatus 
tapahtuisikin ilmavassa, kuivassa tilassa. 
Pilaantumisen määrään vaikuttaa toki tertun 
tiiveys (harvoissa tertuissa pilaantuneita 
marjoja on vähemmän). Kanadalaisissa 
tutkimuksissa rypäleiden pilaantuminen ei 

aiheuttanut makuvikoja viineihin eikä 
homemyrkkyjä todettu viineissä, kun 
pilaantuminen on kohtuullista. Eli ainakin 
näiden tutkimusten perusteella marjojen 
nyppimistä ei tarvitse tehdä. Suomessa asiasta 
toki on hyvä tehdä omaa tutkimusta. 

Hybridi-viinistä laatuviiniä: viinin käsittely 

New Yorkin alueelta oli esittely erilaisista 
suodatusjärjestelmistä (suodatinkalvoja) 
hybridiviineille, joissa on mukana ruohon 
makua. Ruohonmaku tulee viiniin tietyistä 
yhdisteistä. Suodatinkalvoilla on saatu 
erinomaisia tuloksia ainakin Pohjois-
Amerikkalaisista hybridiviineistä. Näitä 
välineitä olisi hyvä kokeilla myös Suomessa 
ainakin Zilgalle, joka kuitenkin suuri- ja 
vuosittaissatoinen. 
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Perusrungot ja kasvatusmenetelmät 

Vaikka Ontariossa ja muillakin pääviinin 
viljelyalueilla kasvatetaan perinteisiä 
eurooppalaisia lajikkeita, kasvatetaan 
Kanadan kylmemmillä alueilla 
hybridilajikkeita. Quebecissa kasvatetaan 
ainoastaan hybridejä, mutta viljely on silti 
kaupallista eli rypäleistä valmistetaan viiniä. 
Lämpösummaltaan alue vastaa Ontarion 
aluetta, mutta talvilämpötilat ovat hyytäviä, 
ajoittain myös lumettomia. Alueella 
köynnöksiä pitää avustaa talven yli 
agrokankailla. Näytteitä 
agrokangasmateriaaleista pitäisi myös saada 
Suomeen. Mahdollisesti Puolassa käytettävät 
agrokankaat voisivat toimia myös Suomessa. 
Koska Kanadassa hybridiviljelmillä on satoja 
köynnöksiä, on agrokankaille varmasti 
traktorikäyttöiset levitysjärjestelmät (tästä ei 
ollut tietoa esitelmissä). 
 
Kanadan kylmän ilmaston takia on myös 
paikallisia perusrunkoja kehitetty, koska 
ajoittain hyytävät ilmat palelluttavat 
köynnöksiä (esimerkiksi talvi 20–21). Näitä 
tuskin on kokeiltu Euroopassa, koska tuonti 
EU:n ulkopuolelta vaatii pitkän lupaprosessin, 
mutta niiden kokeilu voisi olla kannattavaa 
Suomessa. 
 
Kokeessa oli käytetty perusrungot olivat 
214/101-14, 327/101-14, 327/3309 ja 
327/Riparia Gloire ja jalo-osassa oli Cabernet 
Franc-rypälettä. Tutkimuksessa stressattiin 
myös osaa köynnöksistä veden puutteella 
(selvitettiin tupla-stressitekijän vaikutusta). 

327/101-14, 327/3309 ja 327/Riparia Gloire 
antoivat köynnökselle parempaa pakkasen ja 
hallan kestoa. 
 
Kuivuusstressi (veden säännöstely) ei 
vaikuttanut pakkasen tai hallan kestoon. 

Orange-viinit 

Ekologisuus oli myös teemana, koska 
kuluttajilla on tarvetta lisäaineettomille 
viineille. Viinit valmistetaan rankoineen 
vaaleista rypäleistä vaihtelevalla käymisajalla. 
Pyrkimys orange-viineissä on saada käyminen 
tapahtumaan rypäleiden omilla hiivoilla, jotta 
lopputulos olisi luonnollisempi. Rikin ja 
säilöntäaineiden lisäämistä vältetään, joten 
riskiä on olemassa laadun osalta. Briteissä 
Orange-viineistä on muodostunut 
siiderityyppinen juoma ja valmistustapa tekee 
viineistä nopeasti nautittavia, ei säilytettäviä 
viinejä. 
 
Loppuyhteenveto 
 
Parasta antia oli ihmisiin tutustuminen 
viinilasi kädessä tauoilla ja 
viininmaistajaisissa. Eniten tuli tutustuttua 
Vancouverin saaren viljelijöille, mutta 
yhteyksiä on nyt Sveitsiin, Iso-Britanniaan, 
Uuteen Seelantiin, Tanskaan ja Ruotsiin. Ja 
toki monia osallistujia tuli myös 
vuoristoalueilta. Luentopäivien jälkeen 
suunnistimme St.Catharinesin keskustaan 
pubiin, jossa viinin sijaan nautimme paikallista 
olutta. Vancouverin saarella viininviljely on 
niin laajaa, että heillä on Viini-radiokanava 
(koskahan Suomessa?) 
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Seuraava konferenssi järjestetään Uudessa 
Seelannissa vuonna 2026. 
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Joonas Huhtiniemi 
 
Viinitarhan ensimmäiset vaiheet 
 
Muutama vuosi sitten, kuulin 
viininkasvattamisen olevan mahdollista – jopa 
Suomessa! Tämä sai minut välittömästi 
suunnittelemaan oman pienen viinitarhan 
perustamista. Mikä olisi mukavampaa kuin 
istua pergolassa, seurata saksanpystykorvien 
loputonta kohellusta ja maistella oman tarhan 
vuosikertaa. Innostustani lisäsi isäni ja setäni 
omistama vapaa-ajan asunto Sääksmäellä, 
jonka suurten mäntyjen suojaama länsirinne on 
otollinen paikka viinitarhalle.  
 
Puutarhaharastajana olin jo aikaisemmin 
tutustunut harjusorasta koostuvaan maaperään, 
joka sopii mainiosti monelle eksoottisemmalle 
kasville. Vuosituhansien aikana pyöreäksi 
hioutuneet kivet tuovat mieleen Rhonessa 
sijaitsevan Chateneuf-du-Pape:n tai Milton-
Freewaterin viinitarhat Oregonissa.  
 
Ensimmäisenä vuotena pyrin havainnoimaan 
mikroilmastoon liittyviä tekijöitä. Syksyllä 
seurasin, milloin aurinko laskee puiden taakse 
ja miten tuulet käyttäytyvät. Talvella etsin 
taivaalta pohjantähteä, jotta osaisin suunnatta 
viinitarhan mahdollisimman optimaalisesti – 
olisi tuohon voinut kompassiakin käyttää. 
Taivaan kappaleiden tarkkailusta tuli 
kuitenkin sopivan steinerilainen fiilis.  
 
Keväällä katselin mistä lumet sulavat 
ensimmäisenä ja milloin maaperä olisi sulanut 
ensimmäisiä istutuksia varten. Muutama 
Rondo, Supaga ja Solaris -köynnös päätyivät 
maahan toukokuun lopulla 2021. Kesällä 
istutin vielä muutaman köynnöksen lisää. 
Tarkoitukseni ei kuitenkaan ollut 
vielä ’’perustaa’’ viinitarhaa, vaan edelleen 

vain tarkkailla ympäristöä ja muokata 
kasvualustaa.  
 
Hankala lajikevalinta 
 
Eniten päänvaivaa minulle tuotti, mitä 
lajikkeita seuraavana keväänä istuttaisin. 
Perehdyin jo Suomessa kokeiltuihin 
lajikkeisiin, joista löytyi kattavasti tietoa 
Suomen viininkasvattajien nettisivuilta. 
Yllätyin, kuinka monia lajikkeita täällä on jo 
kokeiltu ja erityisesti, kuinka moni lajike oli 
osoittautunut kestäväksi. Rajoittavaksi 
tekijäksi kuitenkin osoittautui, että valitettavan 
moni hybridiköynnöksistä ei sovellu 
viinintuotantoon. Lähes kaikki Vitis viniferat 
suljin pois, koska ne ovat yleisesti talven 
arempia, eivätkä ehdi kypsyä lyhyen 
kasvukauden aikana.  
 
Viiniköynnösten tulisi olla eurooppalaisittain 
erittäin kylmän kestäviä ja kypsyä 
poikkeuksellisen aikaisin. Näitä vaatimuksia 
täyttäviä lajikkeita ei ollut helppoa löytää. 
Olen myös halunnut ajatella, että toivottavasti 
emme kykene kasvattamaan viinejä Suomessa 
ilmastonmuutoksen takia, vaan tavoitteellisen 
kasvinjalostuksen ja ennakkoluulottomien 
lajikekokeilujen lopputuloksena.   
 
Ensimmäinen köynnös, joka alkoi tuntua 
potentiaaliselta, oli Solaris. Saksalainen 
hybridiköynnös, joka on osoittautunut 
Suomessakin suhteellisen talvenkestäväksi. 
Köynnökset ovat menestyneet ja tuottaneet 
säännöllisesti satoa Ukonniemen 
Viinitarhalla Pohjois-Karjalan eteläosassa.  
Viinitarhan isännän Juha Quistin mukaan 
rypäleiden keruuerien Brix-lukemien 
keskiarvot ovat viime vuosina olleet 18–19,5. 
Yksittäisten köynnösten Brix-arvot ovat olleet 
jopa 21. Mielestäni nämä ovat erittäin lupaavia 
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lukemia, jotka puhuvat niin rypälelajikkeen 
kuin kotimaisen viininkasvatuksen puolesta. 
 
Kotimaista Solarista en ole henkilökohtaisesti 
päässyt vielä maistamaan. Viime kesänä 
minulla oli toisessa lasissa ruotsalaista 
Solarista ja toisessa Chablis’ta. Tämän 
kokemuksen perusteella on varmasti 
kiistatonta, että ranskalainen laatuviini on 
rakenteeltaan tasapainoisempi, 
hienostuneempi ja perinteisillä mittareilla 
parempi viini. Kuitenkin myös Solaris oli 
hyvin tehty, eikä missään nimessä vahvistanut 
hybridiköynnöksiin usein liitettyjä kielteisiä 
mielikuvia. Vahvan sitrushedelmän lisäksi 
viini jättikin oikein positiivisen jälkimaun. 
 

 
Sääksmäelle 2021 istutettu Solaris. Viime 
kesänä uskalsin jättää yhden tertun 
kypsymään. 

Länsinaapurin lisäksi Solariksesta tuotetaan 
viinejä ainakin Italiassa, Saksassa, Norjassa, 
Tanskassa ja Englannissa. Osa näistä valko- ja 
kuohuviineistä on saanut oikein hyviä 
arvosteluja. Solariksesta on myös tehty useita 
makuprofiilitutkimuksia, jotka ovat 
osoittautuneet lupaaviksi.  
 
Kaksi hybridilajiketta Italiasta 
 
Solarikseen perehdyttyäni huomasin, kuinka 
paljon kehitystyötä hybridiköynnösten kansa 
on tehty viime vuosikymmeninä. Niin kutsutut 
PIWI-lajikkeet ovat kasvattaneet suosiotaan ja 
kasvavissa määrin myös hyväksytty 
laatuviinien tuotantoon – jopa Ranskassa! 
Yksinkertaistetusti PIWI-lajikkeet ovat 
erilaisille taudeille vastustuskykyiseksi 
jalostettuja lajikkeita, jotka kestävät usein 
myös paremmin sään ääriolosuhteita.  
 
Monet eurooppalaiset ammattiviljelijät ovat 
ottaneet PIWI-lajikkeet osaksi portfoliotaan. 
Tämän avulla pyritään tukemaan siirtymää 
kohti ympäristöystävällisempää 
viinintuotantoa. Esimerkiksi Pohjois-Italian 
Bolzanon lounaispuolella sijaitsevan Thomas 
Niedermayrin viinitilalla kasvatetaan ja 
tuotetaan lähes yksinomaan PIWI-viinejä. 
Uudet lajikkeet mahdollistavat viljelyssä 
suljetun kierron, eikä ruiskutuksia tarvitse 
tehdä kuin erikoistapauksissa. Kasvanut 
tuottajien kysyntä onkin johtanut siihen, että 
monet taimet myydään nopeasti loppuun.  
 
Aloin siis etsiä potentiaalisesti Suomeen 
soveltuvia lajikkeita, joita täällä ei tietääkseni 
ole kokeiltu. Luin kasan tutkimuksia ja selasin 
eurooppalaisten jalostajien nettisivuja. Lopulta 
päädyin Soreli ja Fleurtai -lajikkeisiin, jotka 
ovat laatuviinien tuotantoa silmällä pitäen 
jalostettuja italialaisia valkoviinirypäleitä. 
Köynnökset on tuottanut italialainen Vivai 
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Cooperativi Rauscedo yhteistyössä Udinen 
yliopiston kanssa. 
 
Molempien lajikkeiden pitäisi kestää pakkasta 
noin -24 astetta ja ovat aikaisin kypsyviä. 
Köynnösten perimässä on italialaisen 
valkoviinin ystäville tuttua Tocai Friulanoa, 
jota myös makuprofiililtaan muistuttavat.  
Tiesin myös, että Långmyre Vineri on 
istuttanut tuhansia Soreli ja Fleurtai -
köynnöksiä Ruotsin Gotlantiin. Itse tilasin 50 
Sorelia ja 25 Fleurtaita. Mitään takeita sille, 
että ne pärjäisivät Suomessa ei tietenkään ole, 
mutta reilumman määrän tilaamalla havaintoni 
ovat luotettavampia – yksittäinen köynnös voi 
selvitä, vaikka Rovaniemellä. Jalostajalta ei 
myöskään pystynyt tilaamaan alle 25 taimen 
eriä.  
 
’’Jäätikköviini’’ Aostasta 
 
Halusin kuitenkin kokeilla myös Vitis 
viniferoja. Suurena Italian ystävänä kohdistin 
huomioni Aostan laaksoon, josta löytyy 
todellinen helmi – Prie Blanc. Valkoista 
lajiketta viljellään käytännössä vain Aostassa 
ja siitä tehdään arvostettuja valko- ja 
kuohuviinejä. Paikallista Cave Mont Blanc 
valkoviiniä olen maistanut, joka oli 
luonteeltaan hapokas, hedelmäinen ja hieman 
yrttinen. Valmistajan kuvaama salvian aromi 
tuntuu osuvalta luonnehdinnalta. Klassisella 
menetelmällä valmistettua kuohuviiniä 
minulla on kaapissa, mutta olen säästänyt sen 
jotain erityistä varten.  
 
Ajattelin, että Prie Blanc voisi soveltua 
Suomeen, koska sitä kasvatetaan Aostassa yli 
tuhannen metrin korkeudessa. Ja olosuhteet 
ovat äärimmäiset viininkasvatukseen. Lajike 
kypsyy myös todella aikaisin. Tänä vuonna osa  
sadosta kerättiin jo elokuussa – tosin kesä 2022 
oli Pohjois-Italiassa poikkeuksellisen kuuma.  

Lajike on uniikki, vanha ja sitkeä. Edes 
viinikirva ei ole onnistunut leviämään alueen 
köynnöksiin. Tästä syystä Prie Blancit ovatkin 
usein edelleen omajuurisia, joka Vitis 
viniferojen kohdalla on hyvin harvinaista. 
Myös kasvatustapa on uniikki. Viinit sidotaan 
mataliin pergolamuodostelmiin, jotka sitovat 
lämpöä maaperään. Tätä kasvatustapaa 
ajattelin myös itse kokeilla. 
 

 
Prie Blanc istutusvuotenaan. Kuvassa 
näkyy myös alueen harjusorasta koostuva 
maaperä 
 
Päätin tilata köynnöksiä testiin. Valitettavasti 
niiden hankkiminen oli yhtä vaikeaa, kun olin 
osannut odottaa. Lopulta löysin taimiston, 
josta sain tilattua 40 köynnöstä. Harmittavasti 
nämä köynnökset eivät olleet omajuurisia. 
Juurakoksi oli vielä valittu 110R, joka ei ole 
erityisen talvenkestävä ja siirtää köynnöksen 
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puutumista myöhemmäksi. Nämä 
ominaisuudet sopivat luonnollisesti   huonosti  
Suomeen. Juurakko on kuitenkin tarkoitettu 
kuivaan ja kivikkoiseen maaperään, joka sopii 
Sääksmäen harjusoraan täydellisesti. 
Istutettuani köynnökset juurtuivatkin nopeasti 
ja lähtivät huomattavasti paremmin kasvuun 
kuin Fleurtai ja Soreli.  
 
Nyt toivon vain, että köynnökset selviävät 
ensimmäisestä talvestaan. Tarkoitukseni on 
kerätä mahdollisimman paljon pistokas 
materiaalia ja juurruttaa niistä omajuurisia 
köynnöksiä.  
 
Kohti ensimmäistä talvea 
  
Aivan kuten luonnon pienille nisäkkäille, 
ensimmäinen talvi on myös viineille suuri 
koetus. Nyt marraskuun lopulla on jo selvää, 
että kaikki köynnökset eivät selviä tästä 

talvesta. Osa Fleurtai ja Soreli köynnöksistä 
lähtivät todella huonosti kasvuun ja tekivät 
kesän aikana vain muutaman lehden. 
Erityisesti Fleurtai juurtui huonosti – mitään 
johdonmukaisuutta tälle en ole keksinyt. 
Suurin osa köynnöksistä kuitenkin vahvistui 
hyvin, ja ovat aloittaneet talvehtimisen 
lupaavasti. Erityisesti Prie Blanc odottaa 
tuiskuavaa lumikerrosta, jonka suojassa se on 
kotiseudullaan tottunut talvehtimaan! 
 
Valitettavasti jokin pieni otus on käynyt osaa 
köynnöksistä nakertamassa. Kehotankin 
suojaamaan ensimmäisen vuoden taimet 
tavalla tai toisella, jo hyvissä ajoin. Katsotaan 
miten tässä käy – viimeistään juhannuksena 
ollaan viisaampia. Toistaiseksi kuitenkin 
kuohuviini pysyy kaapissa.  

  

 
Soreli ja Fleurtai valmistautumassa ensimmäiseen talveen ja 
hevosenkenkä tuomassa onnea. Rivien välissä kasvoi hunajakukkaa. 
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Jari Suvilehto 
 
Viininvalmistus alkaa tarhalta 

”Keskinkertainen viinintekijä saa hyvistä 
rypäleistä hyvää viiniä, mutta hyväkään 
viinintekijä ei saa huonoista rypäleistä hyvää 
viiniä”  

Petri 

Brinkhalsin pääviinintekijä Petri Halmetoja 
perehdytti aktiiviset kurssilaiset 
valkoviininteon perusteisiin hyvin kattavalla 
teoriapaketilla.  
Kaikki pääsivät myös toteuttamaan 
viiniyttämisen eri vaiheita käytännössä.  
 
Mitä kurssilta tarttui mieleen: 
 
Hyvää viiniä voi tehdä vain laadukkaista 
rypäleistä! 
Kypsässä rypäleessä on hedelmäisemmät 
aromit ja pehmeämmät tanniinit. Raaoissa 
rypäleissä on vihreitä ja vegetatiivisia aromeja 
ja aggressiiviset tanniinit. Raakaa ei saa 
kypsäksi valmistuksen aikana. 
 
Miten siis saadaan kypsempiä rypäleitä? 
Sääolosuhteilla kevään, kesän ja syksyn aikana 
on suuri merkitys eikä niitä pysty juuri 

ennakoimaan. Kasvukautta voi pidentää 
valitsemalla köynnökselle mikroilmastoltaan 
suotuisa kasvupaikka.  Kevään lämpösummaa 
voi parantaa esimerkiksi tunnelikasvatuksella, 
muunlaisella köynnösten suojaamisella tai 
kasvihuoneella. Näin kasvukauden alkua 
voidaan varhentaa, joka onkin paras tapa 
varmistaa rypäleiden kypsyminen Suomessa. 
On myös hyvin tärkeää huolehtia suojaus 
keväthalloilta herkässä kukintavaiheessa. 
 
Tärkeää on myös pitää sato kohtuullisena ja 
lehtien ja rypäleiden suhde parhaana 
mahdollisena. Tanskalaisen arvion mukaan 
12-14 lehteä/terttu tai 20 cm2lehteä/ gramma 
hedelmää on hyvä määrä.  
 
Tekniikkaa peliin 
 
Tärkeitä parametrejä optimaalisen 
sadonkorjuuajan määrittämisessä ovat 
rypäleiden sokerit (refraktometrilla Brix), 
hapot (titraamalla Blue indicator-liuoksen 
avulla kokonaishapot, TA), pH 
(mittari/liuskat), aromit, värit, ulkonäkö 
(aistinvaraisesti) ja säätila. 
 
Brix, kuivien liukoisaineiden osuus mehusta 
on käytännössä mehun sokeripitoisuus 
prosentteina.  
TA, Titratable Acid, omenahappo vähenee 
rypäleen kypsyessä, viinihappo pysyy samalla 
tasolla.  
Ph, ei korreloi suoraan happamuuden kanssa, 
mutta antaa suuntaa. 
Brix/TA suhde toisiinsa olisi suotavaa olla 
27-34 välillä. Netistä löytyy laskureita, joilla 
voi suhdetta vertailla! 
Kypsässä rypäleessä erottuvat lajiketyypilliset 
aromit. Mitä pidemmälle viinin iässä mennään 
nämä primaariaromit tulevat esiin käymisen ja 
hiivan aromien takaa. 
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Titraaminen on tarkkaa puuhaa 
 
Metoksipyratsiini (MP) kehittyy rypäleeseen 
ennen veraisonia (värinvaihdosta) ja laskee sen 
kypsyessä. Se on vastaleikatun ruohon tai 
vihreän paprikan läpitunkeva 
vihreä, ”kettumainen” (foxy) maku. 
Se on vaikea saada pois valmiista viinistä. 
Mitä kypsempi rypäle, sitä vähemmän MP:a. 
Rypäleiden paljastaminen auringonvalolle ja 
satojen rajoittaminen auttaa, jotta fenolinen 
kypsyminen ehtii tapahtua. Valkoviinissä 
selkeyttäminen on tärkeää. Leppäkertuissa on 
myös MP:a ja ne täytyy tarkasti poistaa 
rypäleistä ennen puristusta. Yksi leppäkerttu 
voi pilata pullon viiniä. Hellä puristus 
punaviineille ja sopiva hiiva auttavat myös 
jonkin verran. 
 
Viinikorjuu kannattaa ajoittaa aurinkoiselle 
ilmalle. Viiniyttäminen kannattaa tehdä heti 
poimimisen jälkeen. 
 
Puhtaus on puoli viiniä 
 
Kaikki viinin kanssa kosketuksiin tuleva 
välineistö täytyy pestä ja desinfioida tarkoin. 
Desinfiointi tuhoaa mikrobit ja estää bakteeri-
infektiot. 
 
Ennen puristusta rypäleet irroitetaan rangoista, 
huonot poistetaan ja huuhdellaan epäpuhtaudet 
ja leppäkertut pois. Murskaus (esim. ja 
puristus tehdään hellävaraisesti mieluiten 

hitaasti ja matalalla paineella. Puristamatta 
saatua, vapaasti valunut (Freerun) voi tuottaa 
laadukkaampaa mehua. 
Turhia juoksutuksia ja siirtoja tulisi välttää. 
 
 

 
Rankaaminen on käsityötä  
 
Maseraatiolla (siirtämällä murskattujen 
rypäleiden puristusta myöhemmäksi) voi 
kypsistä rypäleistä saada vahvempia aromeja. 
Esim. Solariksessa kylmämaseraatio toimii. 
 
Sulfiitin lisäämistä heti puristuksen jälkeen 
suositellaan erityisesti valkoviinissä. Se tappaa 
bakteerit ja villihiivat ja toimii antioksidanttina 
pitäen viinin raikkaana. Sitä suositellaan 
käytettäväksi niin vähän kuin mahdollista. 
 
Valkoviini selkeytetään pitämällä mehua 
matalassa lämpötilassa ja lapotaan sakan 
päältä neste käymisastiaan. Analyysien 
pohjalta lisätään sokeria jos Brix-arvo jää liian 
matalaksi. Vettä ei lisätä! 
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Joko vihdoin startataan? 
 
Viinimehu lämmitetään optimaaliseen 
käyntiinlähtölämpötilaan (huoneenlämpö), 
lisätään hiivaravinne ja hiiva. Alussa 
ravistellaan astiaa reilusti kunnes lähtee 
käyntiin ja sen jälkeen minimoidaan kontakti 
hapen kanssa. 
 

 
Viinimehut 
 
Hiivalaadulla on suuri merkitys, mm. 
jäännössokerin määrään, nuorena juotavien 
viinien makuihin ja jonkin verran happoihin ja 
kasvimaisiin makuihin. Kuivahiiva startataan 
pienemmässä nestemäärässä ja siirretään 
käyvänä viinimehun sekaan. Nestehiivan voi 
pienen esikäsittelyn jälkeen lisätä suoraan. 
 
Käymisastian täytyy olla tiivis ja varustettu 
vesilukolla. Valkoviinille hyvä 
käymislämpötila on 15-20o C, jossa käyminen 
tapahtuu hitaammin, mutta tuo 
hedelmäisempiä aromeja. 
Ominaispainoa seuraamalla näkee käymisen 
etenemisen. Kuivan viinin voi antaa käydä 
loppuun, mutta jos halutaan jäännössokeria, 
käyminen keskeytetään viemällä astia 
pakkaseen, tai käyttämällä rikkiä tai 
pastöroinnilla. Kaliumsorbaattia käytetään 
stabilointiaineena yhdessä rikin kanssa. 
 

Malolaktisessa käymisessä bakteerireaktiolla 
muutetaan terävämpää omenahappoa 
pehmeämmäksi maitohapoksi. Tämä on 
yleisesti käytetty menetelmä punaviineissä ja 
täyteläisissä valkoviineissä. Se alkaa 
pääkäymisen jälkeen suotuisissa olosuhteissa, 
huoneenlämmössä ja ellei sulfiittia ole lisätty 
liikaa. Oenococcus oeni-bakteerilla voi 
aktivoida käymistä. Käyminen ei ole helposti 
havaittavissa. 
 
Kypsytys tekee hyvää, vähintään vuosi 
valkoviinille. Kypsytysastia vaikuttaa. 
Teräsastiassa raikkaimmat viinit. 
Tammitynnyreistä viiniin tulee aromeja ja 
tynnyri hengittää, eli päästää viinin hieman 
hapettumaan. Liika happikontakti kuitenkin 
pilaa viinin. Astioiden avaamisen yhteydessä 
lisätyllä hiilidioksidikaasulla voi estää turhan 
hapettumisen. 
 
Kirkastus ei ole välttämätöntä. Jos sen haluaa 
tehdä, voi käyttää esimerkiksi gelatiinia, 
isinglassia tai bentoniittia kunkin ohjeen 
mukaan. Myös mekaanisella suodatuksella voi 
varmistaa hiivan poistamisen viinistä. Hiivan 
poistaminen on kriittisen tärkeää jos aikoo 
jälkimakeuttaa viinin. 
 
Pullotus tehdään vasta kun viini on kypsynyt 
ja käyminen on varmuudella loppunut tai 
lopetettu. Myös pullotuslaitteisto ja pullot 
täyty pestä ja desinfioida 
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Sirpa Kytölä ja Harri Höglund 
 

Olimme lokakuussa lomalla Pisassa ja 
mietimme, että miten pääsemme parhaiten 
tutustumaan viinitiloihin, jotka ovat 
kaupunkien ulkopuolella ja niihin pääseminen 
julkisilla kulkuneuvoilla on melko hankalaa 
ja  aikaa vievää. Päädyimme valmismatkaan, 
jossa oli kyseessä puolipäivämatka eli 
alkoi  klo 15 ja takaisin Firenzessä olimme 
noin 21 aikaan. 
  
Matkaan päästiin Firenzestä bussilla, joka vei 
meidät ryhmän kera Siennan alueella 
sijaitseville  viinitiloille. Kierrokseen kuului 
kaksi viinitilaa ja tutustuminen vanhaan 
linnoituskaupunkiin nimeltä Comune de 
Monteriggioni. Kierros alkoi viinivalmistaja 
Fattoria Lornanon nimisestä tilasta. 
https://www.lornano.it/ 
  
Ystävällinen opas kertoi, että heidän tila on 
valmistanut viiniä jo 1904 vuodesta alkaen.  
Viinejä saatiin maistella 3 erilaista punaviiniä. 
Kierros oli melko nopeasti ohi noin 45 min. 
 
Chianti Classico D.O.C.G,  oli yksi viineistä, 
joita tastingissä oli mukana. Viinien kuvauksia 
löytyy heidän sivuiltaan lisää ja näitä viinejä 

pystyy myös ostamaan Suomeen heidän 
kaupastaan. 
 

 
  
Seuraavaksi oli vuorossa 
https://casaledellosparviero.com/ 
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Tämä oli upea ja viihtyisä tila, jossa asiakkaat 
voivat myös yöpyä ja tutustua viinitilaan.Tilan 
historiasta ja toimintatavasta luomutilana 
saatiin informaatiota, ennen kuin siirryimme 
maistelemaan viinejä.  Chianti Classico 
DOCG- viini oli mielenkiintoinen ja hyvä. 
Viinit olivat mielenkiintoisia tuttavuuksia ja 
niitä sai tilata kotiin kuljetuksena. Kannattaa 
käydä tutustumassa tässä jutussa oleviin 
linkkeihin, joista löydätte paremmin itse 
tuotteet, joita tilalla valmistetaan.  

  
Valmismatkana tämä oli helppo tapa tutustua 
Toscanan alueen viinitiloihin. Seuraavan 
kerran  Italiaan suuntautuvalla matkalla 
haluaisin käyttää enemmän aikaa yksittäiseen 
viinitilaan tutustumiseen eli omalla autolla ja 
aikataululla liikkuminen houkuttaa. 
Arrivederci Sienna! 
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Kari Latvus 
Kirja-arvio: Juha	Karvonen: 
Viiniköynnös – suomalainen viljely- ja 
puutarhakasvi. 2. laajennettu painos 
2022. BoD, Books on Demand, Helsinki. 
 

Suomessa viinikasvatuksen historian voi 
venyttää kartanoiden kasvihuoneisiin sadan 
vuoden taakse, mutta merkittävä uusi vaihe 
alkoi 1990-luvulla. Tuolloin uudet 
talvenkestävät lajikkeet, niiden kärjessä 
Zilga-viiniköynnös, tekivät Suomesta 
käytännössä viininkasvatusmaan. 
Uranuurtajat kokeilivat, kehittivät uusia 
ratkaisuja ja myös perustivat Suomen 
viininkasvattajien yhdistyksen. 
Tuohon uranuurtajien joukkoon kuuluu 
erityisesti Juha Karvonen, Suomen 
viininkasvattajien ensimmäinen 
puheenjohtaja.. Karvonen on lääketieteen 
tohtori ja agronomi, joka on opiskellut ja 
tutkinut viiniköynnöksen kasvatusta Napa 
Valley Collegessa Kaliforniassa, Eisenstadtin 
ammattikorkeakoulun maisteriohjelmassa 
Itävallassa ja Helsingin yliopiston 
maataloustieteiden laitoksella. 
 
Karvonen ei siis tyytynyt vain kokeilemaan, 
miten viiniköynnös kasvaa Suomessa vaan 
paneutui intohimoisesti kaikkeen 
mahdolliseen, mikä liittyi viinikasvatukseen 
ja viinivalmistukseen. Käytännöllisten 
kokeilujen lisäksi Karvonen panosti jatkuvasti 
uuden alan opintoihin ja tutkimukseen. 
Uranuurtajan panos suomalaiseen 
viininkasvatukseen on merkittävä kaikilla 
mittareilla. 
 
Aiemmin Karvosen merkittäviä teoksia ovat 
olleet erityisesti Viiniköynnöksen kasvatus 

Suomessa (ensimmäinen painos 2007) ja 
samasta maaperästä noussut Vinkkejä 
suomalaisille viinitarhureille (2019). Uusin 
kirja on järkälemäinen teos Viiniköynnös – 
suomalainen viljely ja puutarhakasvi. Edellä 
mainitut kirjat ovat enemmän opaskirjoja 
viinitarhan perustajalle, kun taas uusien teos 
pyrkii tarkastelemaan lähes kaikkea 
mahdollista alkaen esihistoriallisesta 
kehityksestä, viinilehdistä tehtyihin 
sämpylöihin, ilmastonmuutokseen tai 
lämpösumman kertymisen vertailusta 
Euroopassa. Karvonen kykenee menemään 
asiassa kuin asiassa tutkija tarkkuudella, 
mutta silti pyrkien kuvaamaan myös 
monimutkaiset asiat niin että asiaan 
paneutuvalla lukijalla on mahdollisuus 
ymmärtää luettua. Tästä hyvän esimerkin 
tarjoaa muutamassa kohdassa kirjaa esiin 
nousevat pohdinnat lannoitteiden merkitystä, 
tarvetta ja käyttöä viinitarhoissa. Karvonen ei 
kuitenkaan tyydy tähän vaan menee pintaa 
syvemmälle ja selvittää yhden luvun verran 
nanolannotteiden näkökulmia. Niiden 
kehitystyö ja käyttö on vasta alkuvaiheessa, 
mutta voivat osoittautua tulevaisuudessa 
kiinnostavaksi mahdollisuudeksi.  
 
Kokonaisuudessaan kirjaan mahtuu liki 50 
mainiota esseetä, jotka tarjoavat kiinnostavia 
katsauksia maaperästä, kasvien biologiasta, 
tuulesta, ravinteista, luomusta, viinin 
valmistuksesta ja manipuloinnista, 
kasvitaudeista tai vaikkapa laskelmia 
viinitarhan perustamisen taloudesta parin 
vuoden ajan. Tarjolla on siis kaikkea 
mahdollista viiniviljelyyn liittyvää. 
 
Karvosen erinomainen piirre on se, että hän ei 
jää näpertelemään vain pienen takapihan 
viinitarhan parissa vaan koko ajan pitää esillä 
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näkökulmia ammattimaiseen viininviljelyyn 
Suomessa.  
 
Lähes kaikissa osissa on kirjan esittelyt 
päivitetty nykyhetkeen, vaikka osa 
materiaalista olisikin saanut innoituksensa jo 
aiemmin. Joissakin kohdissa heijastuu 
kuitenkin vielä asetelmat, jotka olivat 
ajankohtaisia ensimmäisen sukupolven 
uranuurtajien parissa. Yksi tällainen seikka on 
ajatus veden lisäämisestä viinin 
valmistuksessa. Vastaava asetelma oli yleinen 
1990-luvun kotiviinien ja marjaviinien 
tekijöillä, mutta tuskin on enää suositeltavaa, 

jos halutaan saada suomalainen 
viininvalmistus eurooppalaiselle tasolle.  
Kovin paljon Karvonen käytä tilaa uusien ja 
kiinnostavien lajikkeiden esittelyyn. Ehkä 
tällä kohden katse on käännettävä toiseen 
suomalaiseen uranuurtajaan ja toivottava Esa 
Tervon kirjoittavan teemasta. 
 
Juha Karvosen aiemmat julkaisut kannattaa 
aloittelevan viinitarhan suunnittelijan lukea 
ensin ja sitten siirtyä esitellyn kirjan pariin 
jatkokurssille.  Molemmat kuuluvat jokaisen 
viininviljelijän perusopintoihin.  
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