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TAIMISSA TUOTANNON PERUSTA
Marjakasvien tuotannossa monet asiat rakentuvat
käytetyn taimimateriaalin ympärille. Laadultaan
heikoista taimista ei välttämättä synny riittävästi
satoa kattamaan tuotannosta aiheutuneita kustannuksia, vaikka muut tuotannontekijät olisivatkin kunnossa. Taimen laatu koostuu niin ulkoisista
kuin sisäisistä ominaisuuksista. Hyvälaatuinen
taimi on lajikeaito, vapaa kasvintuhoajista, rakenteeltaan elinvoimainen sekä omaa hyvän satopotentiaalin eli kyvyn tuottaa hyvä sato. Myös hyvä
talvenkestävyys on tärkeä kriteeri Suomen oloissa.
Marjakasvien tuotannossa on ollut erilaisia trendejä eri aikakausina ja tämä koskee myös viljelyssä
käytettyjä taimia. Viljelijät ja marja-alan toimijat
ovat hakeneet malleja ja kokemuksia uusista tuotantomenetelmistä kotimaasta ja ulkomailta.
Kaikki ulkomailla hyväksi todetut menetelmät eivät kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa Suomen pohjoisiin olosuhteisiin. Tässä selvityksessä
on kuvattu tärkeimpien Suomessa viljeltyjen marjakasvien; mansikan, vadelman ja mustaherukan
taimiin liittyviä näkökohtia.
Selvitys on osa 63 Degrees North -Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi –hanketta. Selvitys on laadittu
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n alaisuudessa toimivassa Marjaosaamiskeskuksessa Suonenjoella kesällä 2020. Sen ovat laatineet Marjaosaamiskeskuksen johtaja Raija Kumpula, kesätyöntekijänä
kesän 2020 toiminut Pekka Tuovinen sekä marjaalan asiantuntija Jari Känninen. Lisäksi toiminnanjohtaja Leena Koponen Suonenjoenseudun marjanviljelijäin yhdistyksestä on kommentoinut tekstiä. Selvitys perustuu kirjallisuustietoihin, henkilöhaastatteluihin, Luonnonvarakeskuksen puutarhatilastoihin sekä kirjoittajien omiin näkemyksiin ja
kokemuksiin.

Kuva 1. Selvityksen kirjoittajat Pekka Tuovinen ja Raija Kumpula
Marjaosaamiskeskuksen koetilalla 10.8.2020

MANSIKAN TAIMIA ERI LÄHTEISTÄ
Mansikan viljelyhistoria ulottuu kauas. Suomessa
mansikkaa on tiettävästi viljelty 1700-luvulta lähtien. Viljely oli aluksi kotitarveviljelyä ja kaupalliseen tarkoitukseen mansikkaa alettiin viljellä
1910-luvulla. Siitä lähtien uusia viljelmiä perustettiin ja viljelyalat alkoivat kasvaa.
Voimakas laajeneminen tapahtui 1960-luvulla, jolloin teollisuuslaitokset alkoivat ostaa marjaa jatkojalostukseen. Viljelmät perustettiin tuohon aikaan
pääasiassa itselisätyillä taimilla ja ainoastaan poikkeustapauksissa taimet ostettiin muualta. Tällainen poikkeustapaus oli viljelyn käynnistäminen,
jolloin ensimmäiset taimet ostettiin joltakin viljelyn aikaisemmin aloittaneelta tilalta.
Kun viljelyn alkuun oli päästy, kasvustojen lisääminen ja uudistaminen tapahtui oman tilan taimien
tuottamilla rönsyillä. Nähtiin, että itsetuotetuissa
taimissa oli monia etuja. Yksi niistä oli taimien
laatu, joka pidettiin yleensä parempana kuin ostotaimissa. Ostotaimien toimitusajat olivat yleensä
pitkät ja laatu kärsi. Yksi etu itsekasvatetuissa taimissa oli lisäksi se, että ne voitiin istuttaa juuripaakun kera. Mansikan taimien kaupallinen tuotanto
laajeni 1980- ja 1990-luvuilla, kun alettiin tuottaa
tarkastettuja mansikantaimia. Ongelmat taimien
terveydessä olivat tulleet esille, kun rönsyjä oli
otettu
marjoja
tuottavilta
viljelmiltä.
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Viljelyoppaassa todettiin, että näin ei pitäisi menetellä. Samassa maassa ei voi tuottaa molempia;
paljon marjoja ja hyviä taimia.
Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys perustettiin vuonna 1966 edistämään marjaelinkeinoa Sisä-Savon alueella. Yhteisostot laajenivat
koskemaan monia tiloilla tarvittavia tuotteita mm.
lannoitteita ja taimia. Vielä 1990-luvun lopulla pidettiin mansikantaimituotantokursseja, joilla neuvottiin taimien lisäämistä. Kursseilla opeteltiin
mm. pienien kasvihuoneiden rakentamista taimituotantoa varten.
Taimien terveyden ja puhtauden merkitys korostuivat 1970-luvulla, jolloin tervetaimituotanto
aloitettiin Suomessa. Taimikantoja puhdistettiin ja
puhtaiden taimien käyttäjät huomasivat satotasojen nousun. Tervetaimiasema perustettiin Laukaaseen ja valiotaimien tuottaminen siirtyi kokonaisuudessaan sinne vuoden 1991 alussa. Tuotanto-ohjeet yhtenäistettiin muiden Pohjoismaiden kanssa.
Tervetaimiasema Laukaassa lakkautettiin vuonna
2017 ja tuotanto siirrettiin Luonnonvarakeskuksen
muihin toimipisteisiin. 1970-luvun puolivälissä
käynnistynyt tervetaimituotanto on saanut aikaan
merkittävän sadon määrän ja laadun paranemisen
Suomen mansikantuotannossa.
Suomen EU-jäsenyyden myötä myös taimikauppa
vapautui. Viljelyyn haluttiin saada uusia, entistä
satoisampia lajikkeita. Tilakokeisiin taimia tuotiin
EU:hun liittymisen aikaan Ruotsista ja Norjasta.
Uusien lajikkeiden talvenkestävyys ja satoisuus olivat omiaan lisäämään tuontitaimien suosiota. Istutusvuonna satoa antavat frigo- taimet valtasivat
mansikka-alaa. Viljelijöiden usko taimiin, joissa oli
suuren juuren lisäksi vain juurakko “kruunu”, oli
aluksi koetuksella, mutta hämmästys oli suuri, kun
he näkivät jo istutusvuonna saadun sadon (Veikko
Raivio).
Tällä hetkellä taimet tulevat pääasiassa Hollannista, mutta myös Italiasta, Espanjasta, Saksasta ja

Puolasta. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton viljelijäkyselyt osoittavat, että vuonna 2005 mansikan istutuksissa käytettyjen ulkomaisten taimien
osuus oli noin 60 %, vuonna 2016 osuus oli lähes
90 %.

MANSIKAN TUOTANNON
KEHITYKSESTÄ
Mansikan taimien menekki riippuu olennaisesti
viljeltävästä pinta-alasta ja tuotantomenetelmästä. Avomaalla taimien määrä hehtaaria kohden vaihtelee suuresti, mikä vaikeuttaa taimien
tarpeen kokonaismäärän arviointia. Tunnelissa
taimia istutetaan hehtaaria kohti huomattavasti
avomaata enemmän.
Tärkeä tekijä taimien kysynnän arvioimisessa on
kasvustojen uusimisaika. Viljelijöillä on eri käytännöt kasvustojen uusimisessa ja uusimisnopeus
riippuu viljelytavasta, taimityypistä sekä lajikkeesta. Ongelmalliseksi taimien kysynnän selvittämisen tekee se, ettei kasvustojen uusimistahdista
tai taimien määrästä hehtaaria kohden ole saatavilla avointa tilastoa. Taimien määrästä Suomessa
ei voida sanoa mitään varmaa, mutta arvioimalla
taimien tiheyttä hehtaaria kohden voidaan tehdä
karkea arvio, jota voidaan verrata satoon hehtaaria kohden. Vuosittaiset tiedot mansikan viljelyn
pinta-alasta sekä sadosta hehtaaria kohden on
saatavilla LUKE:n tietokannasta.
Penkkien ja rivivälien leveys vaihtelee tilakohtaisesti. ProAgrian oppaan perusteella mansikan viljelyssä penkkien leveyden määrittää usein käytettävän traktorin mitat ja rivivälin leveys on taimesta
taimeen mitattuna usein 1,3—1,4 m. Taimiväli on
yksittäisrivissä yleensä 25—35 cm ja paririvissä
30—45 cm.
Ville Matala käyttää oppaassaan samoja lukuja rivivälin ja taimivälin arvioimiseen. Tästä laskettuna
yksittäisrivissä taimien määrä on 20 400–30 800
kpl/ha. Paririvissä taimien määrä on näin laskettuna 31 500—47 300 kpl/ha.
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Maatilatalouden sähköinen palvelukanava Farmit
on arvioinut taimien määrän yksittäisriveissä olevan noin 25 000 kpl/ha kohden ja paririviviljelyssä
30 000—40 000 kpl/ha.
Yksittäisrivien osalta on luontevaa käyttää Farmitin arviota 25 000 kpl/ha, sillä se on myös keskiarvo ProAgrian oppaan perusteella lasketusta
määrästä. Paririvin osalta joudutaan tyytymään
arvioon 37 000 kpl/ha, joka on ProAgrian oppaan
ja Ville Matalan käyttämien lukujen perusteella
laskettujen ja Farmitin arvioimien määrien keskiarvo pyöristettynä lähimpään tuhanteen.
Mansikan viljelyala Suomessa on ollut viime vuosina nousussa ja vuonna 2019 se oli 4 397 ha. Tuon
alan täyttämiseksi tarvitaan arvion perusteella
110—162 miljoonaa tainta. Vuonna 2019 Suomessa satoikäistä kasvustoa oli yhteensä 3 941 ha.
Satoikää nuorempaa kasvustoa oli siis yhteensä
456 ha, mikä vastaa arvion perusteella 11,4—16,8
miljoonaa tainta, eli noin 10 % avomaan taimista
koko Suomessa.

Kaavio 1. Mansikan viljelysalan muutokset Suomessa 2014—2018

Kaaviosta näkyy, että mansikan viljelysala Suomessa on kasvanut lähivuosina tasaisesti. Viljelysalan kasvava trendi sopii yhteen taimien maahantuojien sekä taimituottajien kokemuksiin kysynnän kasvusta.

Mansikan kasvustot pitää uusia 3—6 vuoden välein, riippuen lajikkeesta ja maan laadusta. Jokainen tila uusii kasvustoja omaan tahtiinsa, mikä vaikeuttaa taimien vuosittaisen kysynnän arviointia.
Taimien tuottajien sekä maahantuojien haastatteluiden perusteella taimien kysyntä on ollut vakaassa nousussa. Luonnonvarakeskuksen tilastoissa tähän kysynnän kasvuun viittaa mansikan
viljelysalan vakaa kasvu lähivuosina.

Kaavio 2. Mansikan sato vaihtelee vuosittain kasvuolosuhteiden mukaan, mutta sato on pysynyt jo pitkään 12 miljoonan kilon yläpuolella.

Vadelman sekä herukan osalta vastaavanlaista arviota ei ole mielekästä tehdä, sillä kyseisten marjojen viljelytavat poikkeavat toisistaan paljon
enemmän tilakohtaisesti. Vadelman ja herukan kysynnästä voi kuitenkin tehdä johtopäätöksiä ainakin viljelyalan perusteella, jota on lähivuosilta tilastoitu Luonnonvarakeskuksen tietokantaan.

Kaavio 3. Mansikkaa viljelevien tilojen määrä on ollut aikaisemmin
laskeva, mutta pysynyt pitkään tuhannen yläpuolella.
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Marjanviljely on mansikan ja vadelman osalta siirtynyt yhä enemmän kausihuoneisiin. Kun kausihuoneet tulivat investointituen piiriin v.2015, niiden rakentaminen kiihtyi. Vadelman viljelyalat
kasvoivat alkuun nopeammin kuin mansikan,
mutta ovat vadelmalla alun jälkeen tasoittuneet.
Vadelma hyötyy tunnelista enemmän kuin mansikka. Vadelman hehtaarisato tunnelissa on merkittävästi suurempi avomaalta saatavaan satoon
verrattuna; jopa kymmenkertainen. Mansikallakin
päästään avomaata korkeampiin satoihin tunneleissa, mutta suhteellisesti sadonlisäys on vadelmaa vähäisempi. Vadelman tuotantokustannus
tunneleissa on mansikkaa alhaisempi, koska se ei
tarvitse kalliita pöytäratkaisuja.

on laajentunut. Yksinkertaisin tapa toteuttaa rönsylisäystä on antaa rönsyjen juurtua vapaasti riviväleihin, josta ne nostetaan istutuksen yhteydessä
ylös joko keväällä ja syksyllä. Menetelmän huono
puoli on se, että rönsytaimien mukana taudit ja tuholaiset siirtyvät helposti uusille kasvupaikoille.
Parempi tapa on perustaa erillinen emotaimimaa,
joka on selvästi erillään marjojen tuotantoalueesta. Taimialueella tulee käyttää ainoastaan puhtaita työvälineitä ja emokasveina varmennettua
taimiaineistoa, jolloin tauti- ja tuholaisriskiä saadaan vähennettyä.
Mansikan taimia voidaan tuottaa joko avojuurisina
tai juurrutettuina paakkutaimina, joilla kummallakin on sekä hyviä että huonoja puolia. Avojuuritaimi kasvatetaan pellolla tai penkissä ilman kasvatusastiaa. Avojuurisia taimia voidaan tuottaa
tuoretaimina (engl. fresh plant) tai niitä voidaan
varastoida, jolloin puhutaan frigo- taimista.
Tuoretaimi istutetaan heti maasta noston jälkeen
syksyllä. Kuljetusetäisyydet pitää ottaa huomioon,
jolloin niiden käyttö on yleisintä tuotantoalueen
lähietäisyydellä.

Kaavio 4. Mansikan ja vadelman tunneliviljelyn pinta-alojen kehitys
2016—2018

MANSIKAN VILJELYSSÄ KÄYTETYT
TAIMITYYPIT
Lähes kaikki markkinoilla olevat taimet on tuotettu
hyödyntäen mansikan kykyä tuottaa rönsyjä.
Muista kasvullisista lisäystavoista mikrolisäys on
mahdollista, mutta kalliina lisäystapana se ei ole
yleistynyt taimien kaupallisessa tuotannossa.
Emotaimien varmennetussa tuotannossa mikrolisäys on käytössä oleva menetelmä.
Siemenlisäys on kolmas tapa lisätä mansikkaa ja
sitä käytetään mansikan jalostuksessa. Viime vuosina markkinoille on tullut lisää erilaisiin viljelymenetelmiin sopivia taimityyppejä ja lajikevalikoima

Frigo- taimi on mansikan rönsytaimi, joka nostetaan maasta myöhään syksyllä (tai keväällä) taimen lepotilan jo alettua, varastoidaan talven yli ja
istutetaan peltoon keväällä ennen kasvun käynnistymistä.
Frigo- taimi -nimitys viittaa taimien varastointitapaan. Noston jälkeen taimesta poistetaan suurimmat lehdet, lajitellaan eri kokoluokkiin ja sen jälkeen varastoidaan laatikoissa muoviin käärittyinä
n. -1,5 asteen lämpötilassa.
Taimen kokoluokka määrittelee sen satopotentiaalin istutuskesänä. Satotaimiksi lasketaan ne frigotaimityypit, joista saadaan merkittävää satoa jo
istutusvuonna, noin 8—9 viikon kuluttua istutuksesta.
Suomessa avojuuriset frigo- taimet tulivat laajaan
käyttöön 1990-luvulla, kun tuonti helpottui EU:n
myötä. Kiinnostus ulkomailta tuotuja frigo- taimia
5

kohtaan kasvoi, kun niistä saatiin satoa jo istutusvuonna.
Frigo-taimia tuotetaan useissa Euroopan maissa.
Suurin osa Suomeen tuotavista frigo- taimista tuotetaan Hollannissa. Mutta myös Puolasta, Espanjasta ja Saksasta tuodaan taimia Suomeen.
Avojuuristen taimien tuottaminen ja kuljetus ovat
edullisempia kuin juurrutettujen taimien. Lisäksi
ne sopivat käsin istutukseen ja joihinkin istutuskoneisiin.
Taimien kasvuun lähtö istutuksen jälkeen pysähtyy
yleensä hetkeksi ja taimien käsittelystä on huolehdittava hyvin ennen istutusta.
Avojuurisilla taimella on suurempi tautiriski kuin
juurrutetuilla taimilla, koska taimi on kasvanut
maapohjalla. Niiden tuotantokustannukset ovat
edullisemmat ja tuotanto pidemmälle koneellistettavissa kuin paakkutaimilla.
Paakkutaimi-nimitystä käytetään taimesta, joka
on juurrutettu turpeelle tai muulle vastaavalle kasvualustalle. Juurrutusalustana voidaan käyttää
myös kookos- tai muita kuitualustoja tai alusta voi
olla inaktiivinen. Paakkutaimet voidaan istuttaa
kasvussa olevina tai lepotilaisina, jos ne on varastoitu frigo- taimien tavoin kylmävarastossa.
Suomessa tuotettava kaupallinen mansikantaimituotanto on tällä hetkellä paakkutaimien tuotantoa. Eri tuotantomenetelmiin sopivia taimityyppejä juurrutetuista taimista tullut viime vuosina lisää.
Kooltaan suurimmat taimet ovat odotuspetitaimia
tai tray-taimia ja niitä käytetään yleisimmin kasvihuone- tai tunnelituotannossa. Odotuspetitaimien
eli penkkisatotaimien alkumateriaalina käytetään
samana kesänä tuotettuja rönsytaimia. Ne istutetaan uudelleen jatkokasvatukseen. Taimet saavat
kasvaa marras-tammikuulle, jolloin ne lepotilaisina voidaan nostaa pois ja laittaa kylmävarastoon.
Odotuspetitaimien tuotannossa on paljon työvaiheita, mikä nostaa niiden hintaa.

Mansikan viljelyssä voidaan käyttää myös suurikokoisia paakkusatotaimia, joita kutsutaan tray-taimiksi. Ne tuotetaan erillisillä tray-pot alustoilla ja
niiden tuottamiseen tarvitaan tasainen taimikenttä, missä on kastelu- ja lannoitusjärjestelmä.
Tuotanto vaatii paljon käsityötä ja taimien hinta
sen vuoksi korkea verrattuna avojuuritaimiin.
Paakkusatotaimilla on verraten varma kasvuun
lähtö ja yleensä suuri ja hyvälaatuinen sato.
Juurrutettujen paakkutaimien tilantarve kasvatuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa on suurempi
kuin avojuurisilla taimilla. Lisäksi niiden juurtuminen on varmempaa, koska paakun sisällä on koko
ajan toimiva juuristo. Myös taimien kasvuun lähtö
on nopeaa.
Kuvaus taimityypeistä on erillisellä liitteellä 1.

KOTIMAINEN TAIMITUOTANTO
Vaikka mansikan lisäys on periaatteessa helppoa,
asettaa Suomen ilmasto tehokkaalle taimituotannolle rajoituksia verrattuna eteläisimpiin maihin.
Lyhyempi kasvukausi vaikuttaa mm. siihen, että
rönsytaimien määrät emokasvia kohden jäävät
pienemmiksi kuin Keski-Euroopassa. Myös kukkaaiheiden muodostumisessa voi olla eroja.
Frigo-taimien tuottaminen on Suomessa mahdollista, mutta taimien koko, määrä ja tuotannon kustannustehokkuus eivät meillä yllä keskieurooppalaisen tuotannon tasolle. Erityisesti kasvukauden
pituus eroaa meillä merkittävistä frigo-taimien
tuotantomaista. Taimia ei välttämättä ehdi nostaa
Suomessa syksyllä, jolloin nosto olisi vasta keväällä. Lisäksi taimien tuotantoon sopiva maalaji ja
muut tuotanto-olosuhteet pitää olla kunnossa.
Edullisimmat olosuhteet frigo- taimien tuottamiselle Suomessa löytyvät etelärannikolta, missä
syksy jatkuu muuta maata pidempään. Etuina Suomen olosuhteissa on pienempi paine kasvintuhoajissa sekä alhaisemmat varastointikustannukset
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kuin Keski-Euroopassa.
Kotimaisia varmennettuja frigo- taimia on tuotettu 2010-luvun alussa Ihalan tilalla Uudenkaupungin Kalannissa. Taimet ovat herättäneet mielenkiintoa viljelijöiden keskuudessa. Tällä hetkellä
taimituotanto Ihalan tilalla on tauolla.
Mansikantaimien tuotantoa, tuottajia ja maahantuojia on esitelty seuraavassa kappaleessa. Esittely
ei ole täydellinen, sillä esimerkiksi taimien maahantuojien nimiä ei ole saatavissa.
Peuraniemen taimitarha (Peuraniementie 65, Kajaani) tuottaa vuodessa n. 1,5 milj. mansikan kennotainta yhdeksästä lajikkeesta. Polka on päälajike, muut lisäyksessä olevat lajikkeet ovat Korona,
Jonsok, Honeyoe, Frida, Elsanta, Ria (jatkuvasatoinen) sekä kotimaiset jalosteet Kaunotar ja Lumotar.

Kuva 2. Mansikan emotaimien kasvatusta kasvihuoneessa Peuraniemen taimitarhalla

Emotaimet tulevat varmennetusta tuotannosta ja
ne uusitaan vuosittain. Emotaimet kasvatetaan
kasvihuoneessa ja rönsypistokkaita niistä leikataan 4—5 kertaa kesässä.
Peuraniemen taimitarhalla taimien tuotannossa
on siirrytty tuotantomenetelmään, jossa taimi ei
ole maakosketuksissa lainkaan. Rönsypistokkaiden leikkauksen jälkeen ne laitetaan juurtumaan
kennoihin (66 kpl/levy) ja kaksi viikkoa kestävä alkukasvatus tapahtuu sumutuksen alla kasvihuoneessa.
Juurtumisen jälkeen taimikennot siirretään ulos
vankistumaan Mypex- matolla päällystetylle taimikentälle. Taimien kasvatusaika kestää kaikkiaan
4—5 viikkoa, jonka jälkeen ne toimitetaan asiakkaille. Taimia toimitetaan asiakkaille kahden kuukauden ajan; heinäkuun alusta elokuun loppuun.
Kuva 3. Rönsypistokkaiden leikkausta.
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Kuva 4. Rönsypistokkaat laitetaan juurtumaan kennoihin.

Ongelmana marjakasvien taimituotannossa yrittäjä Kari Komulainen pitää sitä, että ulkomailla jalostettujen lajikkeiden lisäysoikeuksia on vaikea
saada ja ne ovat kalliita. Jalostajat eivät välttämättä ole kiinnostuneita yhteistyöstä pienten taimituottajien kanssa.

Kuva 5. Juurrutuksen ensimmäinen vaihe tapahtuu kasvihuoneessa.

Norjalaisiin lajikkeisiin on saanut parhaiten lisäysoikeuksia. Kari näkee, että kotimaisen taimen kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä tasapainossa,
mutta kysyntä lisääntyy. Emomateriaalin tarjonnassa on tällä hetkellä hyvä tilanne kahden tuottajan ansiosta.
Uutta teknologiaa taimituotannossa edustaa Seppälän koulutilalle Kajaaniin vuonna 2019 valmistunut 200 m2 vertikaalikasvatushuone. Kerrosviljelmällä emokasvien kasvatus voidaan aloittaa jo
vuoden vaihteessa. Emoista leikataan rönsypistokkaat jo maaliskuussa ja ne siirrettiin Peuraniemen
taimitarhalle kasvihuoneeseen kasvamaan. Ensimmäisten kokemusten mukaan taimet kasvavat
yhtä hyvin Led-valojen alla vertikaalihuoneessa
kuin kasvihuoneessa.

Kuva 6. Tutustuimme Peuraniemen taimitarhan tuotantoon 8.7.2020
yrittäjä Kari Komulaisen johdolla. Juurtumisen jälkeen taimet siirretään ulos ennen niiden toimittamista asiakkaille.

Lisätietoa: www.peuraniementaimitarha.fi/
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Puutarha Tahvoset (Taimitie 40, Raasepori) on
vuodesta 1956 lähtien toiminut yritys Pohjankurussa. Tuotanto on alkanut omenapuun taimituotannolla ja siitä laajentunut kattamaan muita hedelmä-, marja- ja koristekasvien taimia.
Puutarha tuottaa noin miljoona varmennettua
mansikantainta vuosittain sekä viljelmille että vähittäiskauppaan. Viljelmille tästä määrästä menee
tällä hetkellä n. 10—15 %. Aikaisemmin viljelyyn
menevä määrä on ollut suurempi.
Pottitaimien ohella tuotetaan myös pieniä määriä
isompia satotaimina käytettäviä tray-taimia. Taimia tuotetaan lajikkeista Bounty, Honeoye, Frida,
Jonsok, Kaunotar, Korona, Lumotar, Polka, Ria ja
Senga Sengana
Kuva 7. Vertikaalikasvatushuone Seppälän koulutilalla.

www.tahvoset.fi/
Marjoniemen Taimitarha (Marjoniementie 64 B,
Kesälahti) tuottaa varmennettuja taimia lajikkeista
Polka, Lumotar, Frida, Honeoye ja Bounty paakkutaimia viljelijöille ja puutarhamyymälöihin.

www.marjoniementaimitarha.fi/
Ihalan tila (Sannistentie 358, Kalanti) ei tuota tällä
hetkellä mansikantaimia.
Taimiemo Oy (Haradsholmantie 50, Parainen) on
käynnistänyt v. 2019 mansikan mikrotaimituotannon perustamalla lisäyslaboratorion. Piispanristin
toimitila on hyväksytty mansikan perusemokasvien tuotantopaikaksi.
Mikrotaimet toimitetaan maaliskuussa viikosta 10
alkaen taimituottajille emokasveiksi. Mansikasta
tuotetaan mikrotaimia lajikkeista Honeoye, Polka,
Bounty, Korona, Elsanta ja Frida. Taimisto tekee
yhteistyötä norjalaisen Saga Plant AS:n kanssa.
Kuva 8. Viljely tapahtuu kolmessa kerroksessa Led-valojen alla.
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Kinnalan Taimisto Oy (ent. Saaroisten taimistot)
(Kinnalantie 16, Pälkäne) on tuottanut varmennettua taimimateriaalia taimituottajille, mutta toiminta loppuu v.2020 loppuun mennessä. Kinnalan
taimisto on osa Luonnonvarakeskuksen varmennetun taimituotannon ketjua ja Luke etsiikin uutta
toimijaa.
Kotimaisten varmennettujen taimien neljä tuottajaa ovat toimineet Tervetaimituottajat -nimellä
neljän vuoden ajan. Vuosittain uusittava emokasvimateriaali tulee Luken ja Kinnalan Taimiston yhteistyönä mikrolisättynä valioemona. Nyt tuotetaan noin neljä miljoonaa mansikan tainta vuosittain, määrä on lisääntynyt viimeisten 2—3 vuoden
aikana yli 25 % aikaisempaan verrattuna. Taimituottajat markkinoivat ja toimittavat tuottamansa
taimet itse henkilökohtaisesti suoraan ammattiviljelijöille.

TILAN OMA TAIMITUOTANTO
Yksi vaihtoehto on kehittää tilojen omaa taimituotantoa. Se tosin lisää työvoiman tarvetta ja kysyy
viljelijältä ammattitaitoa.
Taimien hinnassa säästäminen kiinnostaa viljelijöitä. Oman taimituotannon etuja on lisäksi se,
että taimiketjussa ei ole muita välikäsiä, taimien
laatu ja alkuperä ovat varmasti viljelijän tiedossa.
Ongelmaksi omassa taimituotannossa voivat muodostua tuotantopaikat, jotka pitäisi saada etäälle
viljelypaikoista kasvintuhoajariskin vuoksi. Waltteri Soirion opinnäytetyön kyselytutkimuksen tulosten mukaan osalla viljelijöistä on kiinnostusta
omaan satotaimituotantoon.
Oman taimituotannon haasteena on myös haluttujen lajikkeiden emotaimimateriaalin hankinta ja
lisenssimaksut. Kotimaisia lajikkeita jalostusmaksuin sekä vanhempia, lisenssimaksuista jo vapaita
lajikkeita on saatavissa varmennetun taimen tuottajilta. Uudempien ulkomaisten lajikkeiden kohdalla on erikseen haettava lisäyslupaa ja jalostusmaksut on maksettava myös omaan käyttöön

tulevasta taimituotannosta, sillä marjatuotantoon
tulevan taimimateriaalin käyttö lisäykseen on pääsääntöisesti viljelysopimuksella kielletty.

ULKOMAINEN TAIMITUOTANTO
Suurin osa mansikantaimista tulee Suomeen Hollannissa, missä taimien tuotantotekniikkaa on kehitetty vuosikymmenten ajan. Yritykset ovat erikoistuneet tuottamaan tiettyä taimityyppiä ja työvaiheet ovat pitkälle automatisoituja. Seuraavassa
on lueteltu joitakin ulkomaisia taimistoja, joista tulee taimia Suomeen.

ESPANJA
Vivero el Pinar, markkinoija Lassen Canyon International
Espanjassa taimituotanto tapahtuu ns. High-elevation olosuhteissa eli ylänköalueilla 800—1200 m
merenpinnan yläpuolella. Näissä olosuhteissa taimen kasvutapa poikkeaa merenpinnan tasolla tuotetusta taimesta mm. kompaktimman kasvutavan
ja tasapainoisemman taimen muodossa.
Näissä olosuhteissa taimet ehtivät myös tuleentua
jo pellolla, toisin kuin useimpina vuosina Alankomaiden tuotannossa. Tätä samaa kasvatustapaa
käytetään paljon myös Kaliforniassa.

www. viveroelpinar.com.gt

ALANKOMAAT
Alankomaissa mansikantaimia tuotetaan erityisesti Maas ja Waal jokien eteläpuolella, sillä sitä
pidetään mm. päivänpituuden ja tuotanto-olosuhteiden puolesta parhaimpana alueena hyvälaatuisen ja runsaan satopotentiaalin omaavien taimien
tuotantoon.
Taimistoja löytyy myös pohjoisempaa mm. Flevolandin maakunnasta. Alankomaissa taimia tuotetaan sekä paikalliseen marjantuotantoon että
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vientiin niin Etelä-Eurooppaan kuin Keski- ja Pohjois-Eurooppaankin. Taimistot tuottavat sekä tuoretaimia avojuurisina ja kennotaimia että kylmävarastoitavia frigo -taimia ja usein myös lisäysaineistoa (plugplants ja rönsypistokkaat) omat paakkusatotaimet kasvattaville viljelijöille sekä muille
taimistoille.

Goossens Flevoplant
Flevoplant B.V. tuottaa taimia merestä vallatulla
alueella Flevolandissa. Taimistolla on ollut myös
omaa lajikejalostusta, mutta jalostusyksiköstä on
muodostettu oma yhtiö Flevo Berry Consept nimikkeen alla. Goossens Flevoplantin taimia tuo
Suomeen Marja-Suomen taimituotanto Oy, Flevo
Berry B.V. lajikkeita muilta taimistoilta tuodaan
myös jonkin verran. www.flevoplant.nl/

Henselmans
www.firmahenselmans.nl
Kemp
Kempin taimisto tuottaa sekä tavanomaisia mansikan taimia, mutta myös harvoja luomutarkastettujen taimien tuottajia.
www.dekemp.nl

Neessen
Neessenin taimisto sijaitsee Limburgin maakunnassa ja taimiston toiminta on alkanut jo vuonna
1906. Varsinainen puutarhatuotantoon erikoistuminen on alkanut 1950-luvun lopulla ja nykyinen
keskittyminen mansikan- ja parsantaimiin 60-luvulla.
Neessenin taimisto tuottaa lisäysmateriaalin itse
kirvasuojatuissa kasvihuoneissa. Taimia he tuottavat yli kahdestakymmenestä lajikkeesta frigo-tuotantona, odotuspetitaimena ja paakkusatotaimena. Osa paakkusatotaimien tuotannosta tehdään kasvihuoneessa, erityisesti juuristotaudeille
arkojen lajikkeiden kohdalla.

Neessenin taimia tuo Suomeen mm. Marja-Suomen laatikkopalvelu, DeltaGreen B.V. sekä Helle.

www.neessen.nl
Rapo (The Roosendaalse Aardbei Planten Onderneming Rapo B.V.) on perustettu vuonna 1975 ja
nykyiset omistajat Werner Hack ja Marielle
Hagtzaam ovat omistaneet taimiston vuodesta
2005.
Vuonna 2018 toteutettiin marjanviljelijöiden opintomatkan kansainväliseen marjakonferenssiin
Hollantiin osana EduBerry -hanketta. Samassa yhteydessä kävimme tutustumassa Rapon taimistoon Roosendaalissa lähellä Belgian rajaa.
Vuonna 2006 Rapo aloitti yhteistyön kolmen
muun johtavan taimiston ja Wageningenin yliopiston kanssa Fresh Forward -nimen alla mansikan lajikejalostustyön. Heidän lajikkeittaan testataan
ympäri Eurooppaa ja eri viljelytekniikoilla. Myös
Marjaosaamiskeskuksen kokeissa ja koetilalla
näitä lajikkeita on ollut useita. Rapo tuottaa taimet
Roosendaalin ympäristössä eteläisessä Hollannissa.
Rapo myy taimia ympäri Eurooppaa, mutta heillä
on vankka asema myös Hollannin omilla taimimarkkinoilla. Rapon taimia tuo Suomeen mm.
Marja-Suomen Taimituotanto sekä Delta Green
B.V.

www.rapo.nl/en

Kuva 9. Polka- lajikkeen A++ taimia noston ja lajittelun jälkeen tammikuussa 2018 Rapon varastolla.
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Van den Elzen
Van den Elzenin taimisto tuottaa sekä mansikan
että vadelman taimia. Taimiston taimia tuo Suomeen DeltaGreen B.V.

PUOLA
Hortplant on perheyritys, jossa taimia on tuotettu
30 vuoden ajan. Avojuuristen taimien taimituotantoala on 1215 hehtaaria.

Kuva 11. Frigo- taimimaa Hortplatilla lokakuussa 2019

Taimista ensimmäiset sukupolvet ovat varmennettua Elite tainta. Myöhemmät sukupolvet ovat
CAC taimia (varmentamaton taimi). Suomessa ei
voida tuottaa samalla taimistolla sekä Elite ja CAC
taimia. Yrittäjän mukaan frigo taimien käyttö on
suositeltavampaa kuin tuoretaimien käyttö. Frigot
istutetaan keväällä ja ne ennättävät valmistautua
paremmin talveen. Molemmat taimityypit ovat samanhintaisia.
Kuva 10. Tuoretaimien nosto aloitetaan Hortplantilla lokakuussa
ja frigojen joulukuussa. Kuvassa tuoretaimien lajittelu käynnissä

Emotaimiaineisto Hortplantille tulee osin paikalliselta tutkimuslaitokselta ja osin ulkomaisilta taimistoilta. Hortplant tuottaa kolmea eri taimityyppiä – frigo, fresh ja tray. Frigo taimia tuotetaan
vuosittain noin viisi miljoonaa kappaletta ja tuoretaimia kaksi miljoonaa. Tray-taimien tuotanto on
vielä kehitysvaiheessa.

Hortplantilla taimia tuotettiin alkuun vain Puolan
markkinoille, mutta toiminta on laajentunut ensin
Etelä-Eurooppaan ja myöhemmin Keski- ja Itä-Eurooppaan. Etelä-Eurooppa on ajallisesti haastava
markkina-alue, sillä Puolan taimet eivät aina ehdi
valmistua ajoissa istutuksia ajatellen.
Tällä hetkellä taimituotannossa on noin 10 lisenssin alaista lajiketta, neljä omaa jalostetta sekä
pieni määrä lisenssivapaata Polkaa. Polkaa ei lisätä
paljoa, sillä sen kysyntä on hyvin pientä. Omista
jalosteista toivotaan uusia lajikkeita. Uusista jalosteista on kokemuksia jo 10 vuoden ajalta. Jalostustoiminnassa Hortplant on tiiviissä yhteistyössä
Skiernewicen puutarhainstituutin kanssa.
Opintomatkan yhtenä vierailukohteena oli AgroTrus -niminen yritys. Se sijaitsee n. 30 km luoteeseen Lodzista Pustkowa Góra -nimisessä kylässä.
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Mansikan viljelyä ja taimien tuottamista on harjoitettu vuodesta 1990. Viljelyssä oleva ala on lisääntynyt alun 7 hehtaarista vähitellen 100 hehtaariin.
Mansikkaa viljellään ja taimia tuotetaan tästä
alasta n. 20 hehtaarin alalla.
Mansikan taimia (frigo) tuotetaan erillisellä lohkolla. Taimia tuotetaan lajikkeista Honeoye, Kent,
Elsanta, Elkat, Polka, Senga Sengana, Panvik, Florence, Grandarosa, Pink Rosa. Omistaja kertoi
Skierniewicessä jalostetun Grandarosan olevan
eniten arvostettu lajike. Maa-analyysi tehdään ennen emokasvien istutusta sekä ja maan desinfiointi (ulkopuolinen yritys tekee).
Tilalla tuotetaan myös tray- taimia tilan omaa tuotantoa varten. Emotaimet kasvatetaan tunnelissa.
Näkemämme tray-kenttään rönsypistokkaat on istutettu n. 10.7. sen jälkeen emotaimet hävitetään.
Käytössä on minitray, jossa yhdessä alustassa on
12 kpl potteja. Minitray-taimella satokausi on
pitkä; 3 vk pidempi kuin frigolla. Taimet laitetaan
kylmiöön (-1,5 o C) marraskuussa. Myös tuoretaimia tuotetaan. Taimituotanto on sertifioitua
tuotantoa (Inspection for Plants and Seeds).

Mansikkaa viljellään sekä tunnelissa että avomaalla. Tilan tunneliala on ½ ha (0,3 ha viljelyala).
Taimia istutetaan n. 50 000 kpl tälle alalle.
Viljelyalustoina olivat säkit, jotka oli sijoitettu mustien muovilaatikoiden päälle. Samaa kasvustoa pidetään kahdella kasvukaudella ja samasta alustasta otetaan neljä satoa. Kasvatus etenee seuraavasti: heinäkuussa istutus, elo-syyskuussa sato, sitten toinen sato toukokuussa. Sen jälkeen kasvusto
hävitetään ja uudet taimet istutetaan samalle kasvualustalle heinäkuussa. Satotaso tunnelista on 25
tn/ha. Avomaan mansikka-ala on 15 ha. Satotaso
avomaalta on 25 tn/ha.

www.agro-trus.pl/eng
SAKSA

Kraege www.kraege.de

TAIMIEN MAAHANTUONTI
Vuosittain Suomeen tuodaan noin 25—30 miljoonaa mansikan tainta, joista suurin osa on peräisin
Hollannista. Valtaosan taimista myyvät niiden
tuottamiseen perehtyneet yritykset, mutta myös
viljelijät osatavat taimia suoraan ulkomailta.
Suomeen tuodaan taimia ulkomailta jatkuvasti,
sillä Suomessa toimii 52 rekisteröityä taimien
maahantuojaa (LUKE). Niistä 8—10 ovat merkittävimmät marjakasvien taimien maahantuojat.
Tuontitaimien etuna ovat edullinen hinta ja laaja
lajikevalikoima. Hinnat vaihtelevat lajikkeittain ja
taimityypeittäin noin 13—79 snt/kpl (alv. 0 %).
Edullisimpia ovat pienet frigo-taimet.
Kotimaisten kennopaakkutaimien hinta vaihtelee
58—69 snt/kpl. Tuontitaimiin liittyy kuitenkin riskejä, joista merkittävin on kasvitautien leviäminen. Tautitapaukset ovat herättäneet paljon keskustelua terveestä ja puhtaasta taimimateriaalista.

Kuva 12. Tray-taimien tuotantoa omaa käyttöä varten (Agro-Trus)
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perustettu yritys Sauvossa. Se tuo mansikantaimia
Englannista, Hollannista ja Saksasta.

www.jarvenkyla.fi
Marja-Suomen laatikkopalvelu /Taiminetti (Raiviontie 14, Suonenjoki) on toiminut vuodesta 1995
Suonenjoella. Yritys tuo vuosittain 3—5 milj. kpl
mansikantainta.
Frigo A+ -taimi on suosituin taimityyppi, sen hinta
viljelijälle on n.20—22 snt/kpl (alv 0 %). Myös Atainta tuodaan ja sen hinta on noin 10—12 snt/kpl.
Odotuspeti (WB) ja tray-tainta tuodaan tunneliviljelyyn ja niistä tray- taimi on suositumpi.
Yritys tuo taimia neljältä taimistolta. Taimien laadussa on vaihtelua. Taimitilaukset tehdään noin
vuosi etukäteen ja nyt on vuoden 2021 taimet tilattu.
Kuva 13. Uusi istutus on pahimmillaan tämän näköistä.
Kuva: Leena Koponen otettu 8.7.2020.

www.marjalaatikko.fi

MAAHANTUOJIA
Alanteen tila Paimiossa tuo Suomeen hollantilaisen Henselmans-taimiston taimia.

www.alanteentila.fi
DeltaGreen B.V.
DeltaGreen on markkinointiyhtiö, joka markkinoi
pääasiassa Van der Elzen ja Rapon mansikantaimia
Hollannista. Yhtiö toimittaa myös muihin Skandinavian maihin. DeltaGreenin kautta Suomeen tulee n. 6 milj. mansikantainta vuosittain.
Helle Oy (Rengaskuja 3, Vanhalinna) on v.1988 perustettu puutarha-alan tukkuliike Liedossa lähellä
Turkua. Se välittää hollantilaisia Neesenin taimiston ja saksalaisen Kraegen taimiston frigo-taimia.

www.helle.fi
Järvenkylä Oy (Timperintie 5, Sauvo) on v.1894

Kuva 14. Taimet lähdössä asiakkaalle Marja- Suomen
Laatikkopalvelun varastolta keväällä 2020

Marja-Suomen taimituotanto (Vehvilänsalontie
19, Suonenjoki) on marjakasvien taimien tuontiin
ja tuottamiseen erikoistunut yritys Suonenjoella.

www.taimituotanto.net
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KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ
TAIMISTA
Tiloilla on hyvin erilaisia kokemuksia käytetyistä
taimista. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton
vuonna 2016 viljelijöille tekemän kyselyn mukaan
yli puolella vastaajista oli ollut ongelmia taimien
kasvuun lähdössä. Lähes puolet vastasi, että haluttua taimityyppiä tai lajiketta ei ole ollut saatavilla.
Taimissa oli esiintynyt kasvintuhoojia, mutta vain
neljännes vastaajista oli kokenut ne ongelmaksi.
Katja Moilanen on tehnyt opinnäytetyönä mansikan taimien markkinatutkimuksen v. 2018, jossa
on selvittänyt mansikan taimien markkinatilannetta.
Kyselyyn vastanneiden viljelijöiden, jotka käyttävät ulkomaisia taimia, tärkeimmät kriteerit taimivalinnassa ovat runsassatoisuus, maku ja talvenkestävyys.
Kotimaisia taimia käyttävät taas arvostavat makua, talvenkestävyyttä sekä taimen terveyttä. Tutkimuksessa selvisi, että mansikanviljelijöillä ei ole
riittävästi tietoa kotimaisista taimista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi niiden korkeaksi mielletty hinta ja heikko saatavuus muodostuivat ongelmaksi isoja määriä ostettaessa. Viljelijät toivovat kotimaisten tuottajien valikoimaan
enemmän lajikkeita ja eri taimityyppejä. Kotimaisten mansikan taimien tunnettavuutta tulisi jatkossa lisätä suunnitelmallisella markkinoinnilla ja
taimituottajien aktiivisuudella erilaisissa alan tilaisuuksissa.
Mansikanviljelijät haluavat parhaan mahdollisen
sadon joka vuosi, joten on tärkeää, että taimityyppi on valittu oikein ja se on tuottoisa. Tunnelissa viljeltäessä satoa pitäisi saada vähintään 400
g/taimi ja avomaalla 200 g. Lisäksi taimien pitäisi
talvehtia mahdollisimman hyvin mielellään ilman
harsoa. Laskelmien perusteella voidaan todeta,
että taimimateriaalilla on iso merkitys kannattavuudelle.

Laura Mäkelän opinnäytetyössä vuodelta 2014 on
tehty laaja vertailu kotimaisen ja ulkomaisen taimimateriaalin välillä selvittämällä taimityypin vaikutusta mansikan sadontuottoon ja viljelijän talouteen. Työn tavoitteena oli löytää sadontuoton
kannalta parhaat taimivaihtoehdot.
MTT Sotkamossa suoritetut kenttäkokeet toivat
eri taimityyppien väliset erot esiin. Kokeissa suomalainen taimimateriaali pärjäsi tuontitaimiin verrattuna, vaikka ei se tuottanutkaan satoa ensimmäisenä vuonna. Taloudellisesti kannattavin tässä
kokeessa oli hollantilainen odotuspetitaimi sekä
suomalainen Regalis-aineella käsitelty paakkutaimi.
Myös Suonenjoella Marjanviljelyn koetilalla toteutetussa Uusien mansikkalajikkeiden kokeessa saatiin hyviä kokemuksia suurien taimien käytöstä
avomaalla niin sadontuoton kuin talvehtimisenkin
suhteen.
Waltteri Soirion opinnäytetyössä keväältä 2020
“Mansikan satotaimien tuotantomahdollisuudet
ja kysyntä Suomessa” selvitettiin mansikanviljelijöiden kiinnostusta kotimaassa tuotettuja tray-taimia kohtaan. Viljelijöille tehdyn kyselyn perusteella kysyntää kotimaassa tuotetuille tray-taimille on, kunhan taimien hinta saadaan pidettyä
maltillisena.

KEHITYSTYÖTÄ HANKKEIDEN KAUTTA
Mansikan satotaimien tuotantomahdollisuuksista
Suomessa on tehty paljon selvityksiä. Kiinnostus
tuottaa mansikan satotaimia Suomessa heräsi
2000-luvun alkupuolella, jolloin tehtiin useita kokeita satotaimien tuottamiseksi. MTT hallinnoimissa Tervemarja ja Tervetarha -hankkeissa
laadittiin tuotanto-ohjeita ja aloitettiin satotaimien tuotanto neljällä marjatilalla vv. 2014—
15.
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa
hankkeessa Satotaimet Savosta (2019—2021)

15

päätavoitteena on kehittää toteuttamiskelpoinen
ja kannattava tuotantomenetelmä kotimaisten
mansikan satotaimien tuotantoon.
Rönsyjen tuotannossa hyödynnetään LED-valotekniikkaa, jolloin taimikasvatusvaiheeseen päästään
nopeasti ja pystytään hyödyntämään kasvukausi
taimien jatkokasvatukseen tehokkaasti. Kukkasilmujen indusoimiseen selvitetään lyhytpäiväkäsittelyn soveltuvuutta paakkutaimikasvatuksessa.
Tavoitteena on löytää optimiolosuhteet ja käsittelyt kaikissa taimituotannon vaiheissa satopotentiaaliltaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisten taimien tuottamiseen.
Hankkeen aikana kartoitetaan myös taimituotannon ongelmakohtia, kuten tautiriskiä ja sääolosuhteiden vaikutusta kukinnan indusointiin, joihin pyritään löytämään ratkaisuja.
Satotaimet Savosta -hankkeessa kehitetään mansikan ympärivuotinen rönsy- ja satotaimi-tuotantomenetelmä, missä taimituotanto tulee kiinteäksi osaksi marjantuotantoketjua. Tuotettu taimimateriaali on paakkusatotainta (tray- taimi),
mutta myös pienemmän kennotaimen kasvatusta
selvitetään.
Taimituotannon kannattavuus on myös hankkeessa esillä. Hankkeen tuloksena tuotetaan käytännön ohjeet puhtaiden satotaimien tuottamiseen.
Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään Itä-Suomen Yliopiston kasvatushuoneita, Luonnonvarakeskus Suonenjoen toimipisteen toimintaympäristöä sekä Marjaosaamiskeskuksen kasvutunneleita.

VADELMAN VILJELYSTÄ
Vadelma on kansainvälisesti merkittävä viljelykasvi. Suurimpia tuottajamaita ovat Venäjä, Meksiko, Serbia, USA ja Puola.
Selvityksen puolalaisen marjojen ja hedelmien

tuotannon nykytilasta saimme vierailullamme
Skiernewicessä sijaitsevassa tutkimuslaitoksessa
(Research Institute of Horticulture) tohtori Stanislaw Plutan toimesta.
Puolassa tuotetaan vadelmaa n. 100 Mt/v., joista
80—90 % menee teollisuuteen. Tuotantomäärät
ovat olleet nousussa, vaikka teollisuuden maksama tuottajahinta 0,64 €/kg on alhainen. Alhaisen hinnan vuoksi vadelman tuonti Suomeen on
ollut viime vuodet nousussa.
Suomessa vadelmanviljely käynnistyi 1900-luvun
alussa. Viljelyn kehittymistä rajoittivat heikot lajikkeet ja saastunut taimimateriaali. 1970-luvulle tultaessa viljelyä vauhditti uusien, entistä parempien
lajikkeiden tulo markkinoille sekä tervetaimituotannon käynnistyminen. Vadelman jalostaminen
alkoi ja markkinoille saatiin kotimainen Ville -lajike
sekä mesivadelmat Heija ja Heisa.
Vadelman satomäärissä on paljon vuosittaista
vaihtelua, joihin yhtenä syynä ovat useana vuonna
esiintyneet talvivauriot. Myös kasvukauden pituus
ja lämpösumman kehittyminen voivat olla viljelyä
rajoittavia tekijöitä.
Avomaalla viljelyssä ovat edelleen alkujaan kanadalaiset lajikkeet Ottawa ja Muskoka, jotka alkujaan laskettiin markkinoille 1940- ja 1950-luvuilla.
Tunneliviljelyn käynnistyminen 2000-luvulla on lisännyt kiinnostusta vadelman viljelyyn, koska viljelyvarmuus ja saadut satotasot ovat aivan eri
luokkaa kuin avomaalla viljeltäessä.
Vadelmaa on viljelykasvina kahta tyyppiä: 2-vuotisilla versoilla sadon tuottavat lajikkeet, joita meillä
Suomessa pääasiallisesti käytetään sekä primocane- eli syysvadelmalajikkeet, jotka tuottavat satoa jo ensimmäisen vuoden versoilla, mutta antavat satoa verson keski- ja alaosalla toisena viljelyvuotena.
Maailmalla primocane-lajikkeitten viljely on yleistynyt vahvasti ja niitä hyödynnetään paljon lajikejalostuksessa. Suomessa niiden viljelyä on kokeiltu
Ismo Ruutiaisen toimesta 2000-luvun alussa sekä
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Suonenjoella uudemmilla lajikkeilla Marjanviljelyn
koetilan käynnistäminen-hankkeessa Suonenjoella.
Suomessa kasvukauden lyhyys rajoittaa primocane-viljelyä avomaalla, myös tunneliviljelyssä riittävän suuren sadon saanti kannattavasti on haasteellista. Pitkäversotaimet parantavat primocanelajikkeiden viljelymahdol-lisuuksia, kuten Pauliina
Palonen on todennut Helsingin yliopiston tutkimuksissa.
EduBerry -hankkeessa syksyllä 2018 tehdyllä opintomatkalla Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan tutustuimme vadelmatila Hallongårdeniin, joka sijaitsee aivan Ruotsin etelärannikolla, Juutinrauman
sillan läheisyydessä. Hallongården on perheyritys,
jossa tilan isännän Johan Biärsjön lisäksi osakkaina
ovat hänen vaimonsa sekä tyttärensä.
Tilalla on viljelyn lisäksi myös vadelman jatkojalostusta. Isäntä kertoi, että avomaalla viljeltäessä vadelman satotaso oli ensimmäisinä vuosina noin 8
000 kg/ha, seuraavana 6 500 kg/ha ja aina vain
pienempi. Vadelman ruukkuviljelyyn (tunneleissa)
siirryttiin viisi vuotta sitten (n. 16 000 ruukkua/vuosi). Viljelyyn valikoituneen päälajikkeen
Glen Amplen osuus tilalla on 90 %. Bjärsjönin mukaan Glen Ample on satoisa ja hyvänmakuinen. Satotaso on ollut tunneleissa 20–24 tn/ha.

Kaavio 5. Vadelman viljelysala Suomessa vv.2014—2018. Vadelman
viljelysala avomaalla on vähentynyt Suomessa. Syinä voivat olla tunnelituotannon lisääntyminen ja vadelman tuonti.

Kaavio 6. Vadelman kokonaissato näyttää vähentyneen viljelysalan
pienenemisen myötä, tosin tunnelikasvatuksen pinta-alan kasvu hidastaa kokonaissadon putoamista.

VADELMAN TUOTANNON
KEHITYKSESTÄ
Vadelman sekä herukan osalta samankaltaista arviota taimitarpeelle kuin mansikalla ei ole yhtä
helppoa, tai edes mielekästä tehdä, sillä vadelmapensaiden määrä hehtaaria kohden vaihtelee paljon enemmän tilakohtaisesti.
Vadelman ja herukan taimien kysynnästä voi kuitenkin tehdä johtopäätöksiä ainakin viljelyalan perusteella, jota on lähivuosilta tilastoitu Luonnonvarakeskuksen tietokantaan. Alla olevassa kaaviossa näkyy vadelman viljelysalojen muutokset
vuodesta 2014 vuoteen 2018.

Kaavio 7. Vadelmaa viljelevien tilojen lukumäärä on vähentynyt
viime vuosina.
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VADELMAN VILJELYSSÄ KÄYTETYT
TAIMITYYPIT
Vadelman taimien kasvatus tiloilla ei ole niin
yleistä kuin mansikan tai herukan kohdalla. Tautitilanne ja taimituotannon vaatimukset ovat mahdolliset esteet.
Mahdollisuudet tuottaa vadelman taimia on monia. Yksi tapa on käyttää hyväksi kasvukaudella
juurisilmuista kehittyneitä kasvuversoja. Tätä menetelmää tehokkaampi tapa on käyttää lisäykseen
juurenpaloja.
Koska vadelmalla esiintyy lukuisia kasvitauteja, parempi tapa on perustaa puhtaista taimista erillinen
emotaimimaa ja hyödyntää sieltä syntyvät kasvuversot tai juurimassa. Tasalaatuisinta vadelmantainta saadaan pikkupistokkaista, jotka tuotetaan
kasvihuoneessa.
Vadelman long-cane -tuotanto
Vadelman tunnelituotannossa käytetään pääasiassa pitkäverso- eli long-cane taimia. Pitkäversotaimet ovat sadontuottoon virittäytyneitä, yleensä
160—180 cm pitkiä versoja, jotka kylmävarastoinnin jälkeen istutetaan ruukkuihin tai säkkeihin
turve- tai kookospohjaiseen kasvualustaan. Nämä
taimet tuottavat runsaan sadon, versoa kohden
1—2 kg lajikkeesta ja olosuhteista riippuen.
Pitkäversotaimista pyritään ottamaan maksimaalinen sato ja siksi niiden juurelle kasvavat uudet kasvuversot poistetaan ja kasvusto uusitaan vuosittain.
Pitkäversotaimia tuotetaan sekä avojuurisina että
pottitaimina 1—2 litran ruukuissa. Nykyään suositaan enemmän pottitaimia mm. tautiriskien ja helpomman käsittelyn vuoksi. Pottitaimessa on
yleensä 2—3 pitkää satoversoa ja istutustiheys lasketaan näiden versojen mukaan niin, että rivimetrille tulee tavallisissa lajikkeissa kuusi versoa ja primocane- eli syysvadelmissa viisi versoa. Lisää vadelman long-cane-tuotannosta erillisellä liitteellä
(liite 2).

VADELMAN JALOSTUS
Vadelman kotimaista lajikejalostusta tehtiin viimeksi 80- ja 90-luvuilla, nykyään kotimaista jalostusta ei juurikaan ole. Vadelman lajikejalostusta
tehdään maailmalla tällä hetkellä kuitenkin paljon
vadelman tuotantotekniikan muuttuessa yhä
enemmän avomaalta rajattuun kasvualustaan tunneleissa ja kasvihuoneissa. Jalostusta tehdään
sekä yleisissä lajikejalostusohjelmissa (James Hutton Insititute) että kaupallisissa yrityksissä (Advanced Berry Breeding ja Driscoll’s).

James Hutton Insitute (ennen yhdistymistä toisen
tutkimuslaitoksen kanssa v. 2011 Scottish Crop Reseach Institute SCRI)
Instituutilla on takanaan jo yli 60 vuotta vadelman
jalostustyötä. Sen tunnetuimmat vadelmalajikkeet
ovat Glen-lajikkeet, joista Glen Ample on viljellyin
ja paljon käytössä myös meillä. Muita Suomessa
koeviljelyssä lajikkeita ovat mm Glen Dee ja Glen
Carron. Jalostusohjelmassa ovat myös syysvadelmalajikkeet.

www.hutton.ac.uk
Advanced Berry Breeding
ABBreeding on hollantilainen primocane- eli syysvadelmalajikkeisiin keskittynyt vadelman lajikejalostaja. Sen lajikkeita ovat mm. Alankomaissa runsaasti viljelty Kwanza sekä Kweli, Imara ja Mapema, joita on viljelytestattu Marjanviljelyn koetilalla Suonenjoella sekä Helsingin Yliopistolla.

www.abbreeding.nl
Driscoll’s
Driscoll’s on kansainvälinen marja-alan yritys, joka
tuottaa marjoja lajikejalostuksesta aina myytävään marjaan saakka “yhtenä perheenä”. Heidän
lajikkeensa ovat pääasiallisesti vain sopimusviljelijöiden viljeltävissä, mutta muita lajikkeita
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verrataan marjana ja viljelyominaisuuksiltaan
usein heidän päälajikkeisiinsa esimerkiksi Maravillaan. Driscoll’silla on tuotantoa myös Suomessa.

https://www.driscolls.com

Kuva 15. Vadelman longcane- taimet istutuksen jälkeen keväällä
2019 Marjaosaamiskeskuksen koetilan tunnelissa
Kuva 16. Vadelmantaimet sumumonistuksessa Peuraniemen taimitarhan kasvihuoneessa 8.7.2020

Puutarha Tahvoset

KOTIMAINEN VADELMAN
TAIMITUOTANTO
Luonnonvarakeskus tuottaa vadelman emotaimia
ja ne myydään Haapastensyrjän toimipisteestä.

Marjoniemen taimitarha
Tuottaa n. 100 000 kpl vadelmantaimia vuosittain.

Peuraniemen taimitarha
Tuottaa n. 40—50 000 kpl vadelman taimia vuosittain lajikkeista Ottawa, Muskoka, Maurin Makea
ja Stiora (norjalainen lajike). Emokasvit kasvatetaan astioissa ja syksyllä juurimassa hyödynnetään
vadelman lisäyksessä. Taimen viljelijähinta on 1—
2,50 €/kpl.

Puutarha Tahvoset tuottaa vadelmantaimia lajikkeista Jatsi, Jenkka, Glen Ample, Maurin makea,
Takalan herkku, Ottawa ja Muskoka kahden litran
astiataimina. Myynnistä suurin osa menee kuluttajakauppaan kotipuutarhureille ja vain vähän viljelijöille.

ULKOMAINEN VADELMAN
TAIMITUOTANTO
Van der Avoird Trayplant
Avoird on hollantilainen mansikan ja vadelman lisäysmateriaalin tuottaja. He ovat erikoistuneet
tuottamaan pikkupistokastaimia sekä vadelman
long-cane-tuotantoon että mansikan paakkusatotaimen tuotantoon. Trayplant.nl/en

Genson, Alankomaat
Hollannin eteläosassa North-Brabant -maakunnassa sijaitseva monialainen yritys, jonka yhtenä
artikkelina ovat marjakasvien taimet.
www.genson.nl
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EU plants, Iso-Britannia

VADELMAN TAIMIEN MAAHANTUONTI

EU plants on Englannissa toimiva taimisto, joka
tuottaa vadelman ja mansikan taimia Euroopan
markkinoille, myös Suomeen. Taimisto on yksi
uranuurtajia tasalaatuisen pistokastaimen tuottajana pitkäversotaimituotannon pohjaksi. EU plantsin taimia tuo Suomeen Sampo Keskinen.

Marja-Suomen laatikkopalvelu

www.euplants.com

Marja-Suomen taimituotanto

Van den Elzen, Alankomaat

Välittää vadelman longcane –taimia ulkomaisilta
taimistoilta. Lopettaa oman vadelman taimituotannon tähän vuoteen.

Vand den Elzen on viime vuosina laajentanut vadelman pitkäversotaimen tuotantoa merkittävästi. Sen taimia tuo Suomeen Delta Green B.V.

Välittää vuosittain n. 50 000 kpl vadelman longcane-taimia. Pistokasmateriaali tuotetaan Hollannissa (Vissers) ja pitkäversojen (long-cane) tuotanto tapahtuu yhteistyötaimistoilla Puolassa.

kuva 17. Tunnelivadelmia marjanviljelyn koetilalla kesällä 2019

Kraege, Saksa
Kraegen taimisto on Suomessa tunnetumpi mansikan taimien tuottajana, mutta sen valikoimaan
kuuluvat myös vadelman päälajikkeet.
www.kraege.de

Thwan van Gennip, Alankomaat
Thwan van Gennip tuottaa vadelman ja mansikan
taimia. Suomeen sieltä tuodaan erityisesti vadelman pitkäversotaimia.
http://www.thwanvangennip.nl

Vissers, Alankomaat
Vissers tuottaa marjakasvien taimia Alankomaissa
sekä yhteistyötaimistoilla Puolassa ja Valko-Venäjällä. Suomeen tuodaan lähinnä vadelman pitkäversotaimia, mutta myös tuoreita paakkutaimia
sekä avojuurisia kylmävarastoitua lyhyttä taimea.
Vadelman pistokasmateriaali on hollantilaista,
mutta kasvatus tapahtuu pääosin yhteistyötaimistolla Puolassa. Näin tuotetuissa taimissa on runsaasti hankasilmuja lyhyillä nivelväleillä.
http://www.vissers.com/
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MUSTAHERUKAN TUOTANTO
Herukoiden viljely ei ole kansainvälisesti niin laajaa kuin mansikan ja vadelman. Kolme suurinta
tuottajamaata ovat Venäjä, Puola ja Ukraina.
Myös Suomessa herukkaa viljellään suhteellisen
paljon, sillä herukka sopii luontaisesti hyvin Suomen olosuhteisiin. Viljely on keskittynyt maan itäosaan ja viljelytekniikka on kehittynyttä.

Kuva 18. Näkymä herukkapellolle Prosto z krzaka -tilalla.

Teollisuuden sopimusviljelytoiminta käynnistyi
Suomessa 1950-luvun lopussa ja viljelytekniikka
alkoi sen myötä kehittyä. Viljelyala (kaavio 9) on
lähtenyt kasvuun ja on nyt n. 1 500 ha.
Herukkatilojen määrä on ollut laskussa, kuten
muillakin marjakasveilla. Herukan viljelyyn on siirtynyt tiloja muusta maataloudesta, koska sen viljely muistuttaa eniten perinteistä peltoviljelyä.
Kohti oppivia marjatilaverkostoja -hankkeessa
teimme opintomatkan Puolaan syksyllä 2019. Yhtenä tilakohteena oli Varsovan lähellä sijaitseva
mustaherukkatila Prosto z krzaka (http://prostozkrzaka.pl).

Kaavio 8. Herukkatilojen lukumäärän muutokset vv.2014—2018

Tilalla viljeltiin paikallisia mustaherukkalajikkeita
Tiben, Tisel ja Ruben. Sadonkorjuussa käytettiin
puolalaista Weremczuk-konetta, joka ottaa puoli
pensasta kerrallaan ja pensaan keskiosan kahteen
kertaan.
Satotasojen kerrottiin tilalla olevan jopa 18–20
t/ha ja 5–6-vuotiailla pensailla 15 t/ha. Keskimääräisen satotason kerrottiin olevan Puolassa 6 t/ha.

Kaavio 9. Herukan viljelysala on ollut viime vuosina nousussa.

Herukan tuotantokustannuksiksi isäntä Tomasz
Rombel ilmoitti 0,40 €/kg ja samoin herukan sadosta saaduksi hinnaksi 0,40 €/kg.
Myöhemmin toisessa vierailukohteessa saimme
kuulla, että herukasta maksettava hinta on
yleensä vielä alhaisempi ollen alimmillaan 0,10–
0,15 €/kg. Isännän ilmoittama hinta 0,40 € on kuulemma jo hyvä hinta.
Kaavio 10. Herukan satomäärä vaihtelee vuosittain. Kokonaissato on
ollut nousussa.
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HERUKAN TAIMITUOTANTO

TAIMIEN MAAHANTUOJAT

Yleisimmin mustaherukka lisätään puutuneista
pistokkaista, jotka kerätään joko syksyllä tai keväällä. Myös ruohomaisia pistokkaita tai taivukaslisäystä voidaan käyttää lisäysmenetelminä. Pistokasmateriaalin tulee olla lajikeaitoa ja puhdasta
taudeista ja tuholaisista. Tervetaimilla istutetuilta
viljelmiltä voidaan varmemmin ottaa pistokkaita
kuin kauan viljelyssä olevilta lohkoilta.

Marja-Suomen laatikkopalvelu /Taiminetti tuo
maahan n. 10 000 kpl herukan taimia vuosittain.
Suurimarjaista Black Pearl - lajiketta on tuosta
määrästä suurin osa.

Kuolaniementila (Kuolaniementie 2, Sotkamo)
myy herukan pistokasmateriaalia.

MARJAKASVIEN TAIMIEN
LUOMUTUOTANTO
Marjakasvien luomutuotanto on ollut viime vuosina kasvussa. Niin yritysten määrässä kuin kokonaistuotannossa on nähtävissä nousua (taulukko
1). Kiinnostusta viljelyyn lisää luomumarjan kasvava kysyntä.
Lähtökohta luomuviljelyssä on luonnonmukaisesti
tuotettu lisäysaineisto. Suomessa oli pitkään vallalla tulkinta ja käytäntö, jonka mukaan luomuviljelyssä on pystynyt poikkeusluvan hakemalla käyttämään mansikan tuotannossa tavanomaisesti
tuotettuja frigo-taimia. Näistä tavanomaisesti viljellyistä taimista poimitun sadon on voinut myydä
luonnonmukaisesti tuotettuna.
Perusteena poikkeuslupahakemuksissa on se, että
lajiketta ei ole luomutaimena saatavana ja käyttö
on emotaimien kasvattamiseen.

vuosi

2016

2017

2018

2019

yritykset

240

244

265

291

pinta-ala
(ha)

549

590

678

492

sato
(1000 kg)

488

581

547

618

(kpl

Kuva 19. Mustaherukan kennopiiskataimia Peuraniemen taimitarhalla.

Peuraniemen taimitarha tuottaa kennopiiskatainta herukasta emokasveiksi ja viljelyyn. Taimia
tuotetaan n. 50 000 kpl/v, joista kotimaista Mikael
-lajikkeen tainta noin puolet. Taimen hinta on 1,05
€/kpl (alv 0 %). Se sopii pottiputkella tehtäviin
syysistuksiin.

Taulukko 1. Luomumarjojen tuotanto Suomessa vv.2016—2019

Teinitaimi on emotaimesta irrotettu rönsypistokas, jota on irrottamisen jälkeen hoidettu ja kasvatettu luomusäännösten mukaan. Teinitaimia ei siis
emokasvista irrottamisen jälkeen ole käsitelty luomutuotannossa kielletyillä aineilla. Tämä koskee
sekä
kasvualustaa,
lannoitusta
että
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kasvinsuojeluakin.
Teinitaimi tulee kasvattaa erillään tavanomaisesti
tuotetuista taimieristä. Teinitaimi ei ole sama asia
kuin luomutaimi, joten teinitaimimateriaalia ei saa
markkinoida tai myydä luomutaimena. Teinitaimia
kuitenkin saa käyttää kuten luomutaimia eikä näiden taimien käyttäminen aloita lohkolla siirtymävaihetta uudelleen, kuten tavanomaisesti tuotetun taimen kohdalla kävisi.
Teinitaimien tuottaja vastaa omalla vakuutuksellaan (kirjallinen) siitä, että teinitaimi täyttää sille
asetetut vaatimukset. Vakuutuksellaan tuottaja sitoutuu myös siihen, että viranomaiset saavat
käydä tarkastamassa tuotantoa ja ottaa tarvittaessa näytteitä asian todentamista varten.
Luomuvalvontaan teinitaimien tuottajan ei kuitenkaan tarvitse kuulua.
Teinitaimien käyttämiseen mansikantuotannossa
tulee viljelijän hakea ELY-keskukselta poikkeuslupaa.

LUOMUTAIMIEN TUOTTAJAT
Keskyän tila (Lillbyntila 39, Kirjala) Paraisilla tuottaa marjakasvien luomutaimia. Mansikasta lajikkeista Bounty, Polka, Honeoye ja Lumotar. Mustaherukasta lajikkeista Öjebyn, Mortti, Hedda ja Ola
ja viherherukasta lajikkeista Venny ja Vilma.
Luomutila Jari Sallinen (Salokyläntie 912, Rasivaara) Rääkkylässä tuottaa marjakasvien luomutaimia. Mansikasta lajikkeista Bounty, Polka ja Lumotar ja herukasta lajikkeesta Marski
Teinitaimia tuottavat Peuraniemen ja Marjoniemen taimitarhat.

PÄÄTELMÄT
Marjakasvien taimien tuotantomenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Kasvukautta voidaan pidentää
LED-kasvatustekniikalla
ja
hyödyntämällä

vertikaaliviljelyä. Näistä on jo kokemuksia Suomessa ja nyt tarvittaisiin toimintamalleja, miten
uutta teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti
taimikasvatuksessa.
Kehitys on johtanut siihen, että tuontitaimet ovat
lyöneet itsensä läpi niin mansikalla kuin vadelmalla. Satotaimista istutusvuonna saatava sato
merkitsee viljelyn kannattavuudessa paljon, mutta
asiaa tulisi tarkastella pitemmällä aikavälillä. Toisaalta kotimaisen syysistutetun kennotaimen sato
voi seuraavana vuonna olla selkeästi suurempi
kuin kevätistutetun frigon.
Taimia hankkiessaan viljelijän on punnittava monia asioita- kannattavuus, taimien terveys, taimityyppi, sadonajoitus jne.
Viljelijät arvostaisivat kotimaisia taimia, jos niitä
olisi enemmän saatavilla ja olisivat valmiit maksamaan vähän korkeampaa hintaa kuin nyt tuontitaimista maksavat. Taimien toimitusvarmuus on tärkeä näkökohta ja siinä voi tapahtua yllättäviä muutoksia, jotka voivat johtua sääolosuhteista, tautitai tuholaistilanteesta tai toimituksiin liittyvistä
muista tekijöistä. Taimien terveys on puhututtanut paljon viime vuosina, varsinkin tuontitaimien
kohdalla.
Tilojen omasta taimituotannosta on esimerkkejä
maailmalta. Tunneliviljelyn lisääntyessä tätä vaihtoehtoa kannattaisi selvittää vähän pidemmälle.
Meneillään olevassa Satotaimet Savosta -hankkeessa ja aikaisemmissa hankkeissa on tuotettu
tietoa isojen paakkusatotainten kasvatuksesta.
Kotimaista marjakasvien taimituotannon osaamista tulee edistää kokoamalla tietoa ja kokemuksia mahdollisten taimitarhayrittäjien ja viljelijöiden käyttöön. Näkisin, että Marjaosaamiskeskuksella voisi olla jatkossa nykyistä suurempi rooli
asian koordinoimisessa.
Lajikejalostus ja taimituotanto kulkevat jollakin tapaa käsi kädessä. Tähän saakka kotimainen lajikejalostus on ollut MTT:n ja sittemmin Luken vastuulla. Jos jalostus kotimaassa tulee liian kalliiksi,
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voisiko kaupallinen yhteistyö esim. Pohjoismaiden
kesken parantaa asiaa.
Yksittäisen taimiston ja viljelijän on vaikea saada
lisäyslupia ja hoitaa lisenssimaksuja uusiin lajikkeisiin. Yksi mahdollisuus helpottamaan uusien lajikkeiden kotimaista tuotantoa voisi olla yhteisyritys,
joka huolehtii lupakäytännöistä ja lisenssimaksuista. Se voisi myös tuottaa alkuvaiheen lisäysmateriaalia niin taimistoille kuin viljelijöiden omaa
taimikasvatusta varten hollantilaisen Avoird’in tapaan.
Vadelman tuotannossa rajoitteena on monipuolisen lajikevalikoiman sekä kotimaisen varmennetun taimen puuttuminen.
Avomaalla tuotetaan vanhoja ja varsin pienimarjaisia lajikkeita ja vaikka uusia lajikkeita on maailmalta paljon koeviljelty, niin olosuhteisiin sopivia
lajikkeita on niukalti.
Tunnelituotanto avaa mahdollisuuksia lajikevalikoiman laajentamiseen, koeviljelyä uusista lajikkeista tarvittaisiin laajemmin. Glen Ample on nyt
valta-asemassa, mutta maailmalla sen merkitys alkaa hiipua ja myös sen pitkäversotuotanto vähenee.
Jalostuksessa haetaan pääasiallisesti primocane
lajikkeita, joiden viljely ilman pitkäversotaimia on
meillä haasteellista. Tilaa olisikin kotimaiselle pitkäversotuotannolle, silloin voitaisiin primocanelajikkeita ja mahdollisesti myös kotimaisia suurempimarjaisia lajikkeita kuten Maurin makeaa.
Tämän selvityksen laatiminen on ollut paitsi mielenkiintoista, mutta myös haastavaa. Marjakasvien taimituotannon ympärillä toimivilla tahoilla
on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten ja mistä
taimet tulisi hankkia. Käyttämällä kotimaisia taimia saamme nostettua marjojen kotimaisuusastetta ja kestävyyttä marjantuotantoon.
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Heikel B.W.: Hedelmän- ja marjanviljelys. Otava
1919

Mistä taimet mansikkapellolle (AnnaMarja Vilander) 3/2012

HML: HML:n marja-omenakysely 2016. Katsaus
kyselyn tuloksiin. Kaamoskurssit 2016.

Polka pitää pintansa (Tuija Tanska) Puutarha ja
Kauppa 1/2017

Hoppula K. ym., Marjakasvien taimituotannon
lainsäädäntö, Luonnonvarakeskus 2019

Syysvadelma kasvihuoneessa ja avomaalla 1/2003

Lehtonen V. ja Jokela K. Taimistokirja. Helsinki
1953.
Leskinen A. ja Virtanen M. Käytännön marjanviljely. Puutarhaliitto 1981.

Tarjolla kotimaisia mansikantaimia (AnnaMarja Vilander) 3/2020
Vihannestaimia tuodaan (AnnaMarja Vilander)
11/2019

Luke Puutarhatilastot.

Riepula Soili: Mansikalla maineeseen Suonenjoen
mansikka 100 vuotta. 2016

Matala Ville: Mansikan viljely Puutarhaliiton julkaisuja nro 340. Helsinki 2006.

Ruottinen Mikko: Mansikan taimet ja niiden tuotanto. Marjaosaamiskeskus 2005

Matala Ville: Herukan viljely. Puutarhaliiton julkaisuja nro 269. Helsinki 1993.

Ruutiainen Ismo: Vadelman viljely. Puutarhaliiton
julkaisuja nro 282 Helsinki 1995

Moilanen Katja: Mansikan taimien markkinatutkimus. Lepaa puutarhatalouden koulutusohjelma
2018.

Soirio Waltteri: Mansikan satotaimien tuotantomahdollisuudet ja kysyntä Suomessa. Opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulu 2020.

Mäkelä Laura: Taimityypin vaikutus mansikan sadontuottoon ja viljelijän talouteen. Opinnäytetyö
Oulun ammattikorkeakoulu 2014.

Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no:
34: Maataloustieteenpäivät 2018 esitelmä- ja posteritiivistelmät

Pankakoski Antero: Puutarhurin kasvioppi. Opetushallitus 2006.

www.farmit.net

ProAgria: Opas aloittaville marjanviljelijöille
Puutarha&Kauppa:
Belgiassa hallitaan mansikan taimituotanto (Saila
Karhu) 11/2018
Kerrosviljely kiinnostaa (Lassi Remes) 6/2020
Kohti ympärivuotista mansikan taimituotantoa
(Marja Rantanen ym.) 3/2020
Kotimaiset kennosatotaimet kiinnostavat (Saila
Karhu) 5/2016

www.savogrow.fi/marjaosaamiskeskus
haastattelut:
16.6. ja 18.8.2020: Jari Känninen
23.6.2020: Ilkka Voutilainen
7.7.2020: Päivi Parikka/LUKE
8.7.2020: Kari Komulainen/Peuraniemen
taimitarha
22.7.2020: Kaisu Avotie/Kinnalan taimisto
22.7.2020: Ilpo Koivu/Puutarha Tahvoset
28.7.2020: Veikko Raivio/Marja-Suomen laatikkopalvelu
5.8.2020: Jarmo Röppänen/Marja-Suomen taimituotanto
25

