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Uuden opettelu

- kasvit, tuotantosuunta, toimintatavat

Tuotannon intensiivisyys kasvaa

Liikevaihto/ha kasvaa (mahdollista)

Konekannan kartoitus – tarvitaan erikoiskoneita

Varastot. Olemassa olevien rakennusten muunneltavuus

Suotuisat peltolohkot; lähellä talousrakennuksia eli, kun kasvustot ovat 
ns. silmäin eessä → tulee havainnoitua ja hoidettua paremmin



Kastelun järjestäminen. Hallantorjunta

Tautien ja tuholaisten määrä lisääntyy

- uudet taudit ja tuholaiset → kemiallinen ja biologinen 
kasvinsuojelu

Rikkakasvien torjunnan merkitys kasvaa

Markkinointi

Työmäärä nousee merkittävästi (pelto → puutarha)

Työnantajarooli

- viranomaiset, velvoitteet, vastuu, organisointikyky



Oman alueen markkinatilanteen kartoitus
Paljonko marjaviljelyä/erikoiskasvituotantoa alueella

- markkinointi alueen laajuus – kaupungit

- potentiaalinen asiakaskunta alueella

paikalliset asukkaat, mökkeily, ohiajoliikenne, tapahtumat

Mikä olisi markkinointikanavasi

- suoramyynti tilalta, toreilta, muilta omilta myyntipisteiltä

- toimitus lähialueen vähittäiskauppoihin, tukkuihin, välittäjät

- marjojen pakastus, jatkojalostus



Viljelymaiden soveltuvuus, kunto, riittävyys
Maalaji

- hieno hieta, karkea hieta, hietamoreeni. Varauksin 
hieta/savimaat→mix OK. Vadelma vaateliaampi maalajin suhteen kuin 
herukka

Kastelumahdollisuus

Monivuotiset marjakasvustot

- pellon tarve alkuunsa vähäinen. Viljelykierron tarpeellisuus++

Loivat rinteet hyviä

Hallanarkoja paikkoja vältettävä



Vesistöjen läheisyys ja merkitys

- ennen kukinta-aikaa vesistöt ehtivät sitoa jonkin verran lämpöä 
kevään lämpimien jaksojen aikana → keväthallojen torjunta

Runsas lumipeite

EI, EI, EI

Jäykkä savimaa (sopiiko millekään)

Alavat, hallan arat paikat

Kylmät turvemaat

Paikat, missä vesi seisoo → ojitukset, pinnanmuotoilut haastavia



HUOLELLINEN KASVUPAIKAN VALMISTELU
Maanäytteet, viljavuus

- peruskartoitus + hivenravinteet

hivenravinteista ainakin B, Cu,Mn ja sinkki

kalkitustarve, pH lukemissa 5,8 – 6,4

mieluiten esikasvin kautta

Pellon muotoilu → lanttokohdat pois

Monivuotisten rikkakasvien hävitys

Maan parannustoimet → esikasvit; syväjuuriset, maan multavuutta

parantavat ja orgaanista massaa lisäävät



Käsittely- ja varastointitilat

Pakkaamo, jossa tilaa esim. poimintakapoille, laatikoille + laatikoiden 
kokoamiselle. Pöytätilaa. Varastotilaa rasioille ja muille tarvikkeille.

Vaaka. Hygienia.

Jäähdytystila väliaikaiselle varastoinnille sekä nopeaan tuotteiden 
jäähdyttämiseen. Tarpeeksi iso → satohuippujen tasaamiselle

Herukan osalta pääsääntöisesti konekorjuu → jäähdyttämön tarpeellisuus 
harkitaan tapauskohtaisesti



Tarvittavat työkoneet
Mansikka

- pääasiassa pienehköllä traktorilla pärjää. Penkin teko, 
muovinlevitys, kasvinsuojeluruisku (sumuruisku), kastelukalusto, 
istutuskone (isoimmille aloille), muovin poistoon irroitusrauta

Vadelma

- konetarve vähäisempi. Mahdollisimman kapea traktori →
pienempi rivinväli. Käytävien ajot esim. päältä ajettavalla ruohonleikkurilla, 
ruiskutukset traktorilla

Herukka

-leikkaus ja sadonkorjuu yleensä koneellinen. Viljelijäyhteistyö



Mistä työntekijät

Mansikalla yleisohjeena 10 poimijaa/ha

Muut työvoimaa vaativat tehtävät

- muovin levitys, istutus, kitkentä, kauppakunnostus/pakkaaminen,

leikkaus (herukka, vadelma), tuenta (vadelma), kasvustojen raivaus...

Esim. vadelman tuenta ja leikkaus → noin 120 h/ha

Poimintatyöt etupäässä ulkomaisin voimin- Ukraina tällä hetkellä 
suosituimpia maita. Bulgaria, Puola painottuvat tulevaisuudessa. 
Suomalaiset.



Aloituskustannukset/ Herukka
- Mustaherukan perustamiskustannukset ovat noin 9000 €/ha ostotaimilla,

noin 6000 €/ha ostopistokkailla

- Satoikään mustaherukka tulee vasta 3./4. vuonna istutuksesta

- Kts. herukan tuotantokustannuslaskuri/ Markku Kajalo, Oulun yliopisto

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper/puutarha/marjat/herukka/
herukkalaskelmat

- Oma emotaimimaa ostopistokkaista/-taimista→ pistokkaat 
tuleentuneesta kasvustosta→varastointi→ kevätistutus pistokkaista 
suoraan kasvupaikalleen → leikkaukset. Perustaminen pienillä 
kustannuksilla, mutta satoikä myöhemmin

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper/puutarha/marjat/herukka/herukkalaskelmat


Aloituskustannukset/ Mansikka

- Mansikkamaan perustamiskustannukset ovat (muuttuvat kustannukset + 
työ) ovat noin 15 000 €/ha (25 000 tainta + käsin istutus)

- ylläoleva ei sisällä sadonkorjuusta aih. kustannuksia, eikä kiinteitä 
kustannuksia

- Talvehtiminen aiheuttaa paljon taloudellista riskiä

- Kts. mansikan tuotantokustannuslaskuri/Markku Kajalo, Oulun yliopisto

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper/puutarha/marjat/mansikka
/mansikkatalous

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper/puutarha/marjat/mansikka/mansikkatalous


Mansikkakasvuston perustaminen ja taimikustannusten vertailut
Avojuuriset pakastetaimet (Frigo –taimet)

A- taimi→ juurenniska 6 – 8 mm. Istutusvuotena ei satopotentiaalia.

A taimi→ juurenniska 9-13 mm, istutusvuotena noin 75 – 100g mansikkaa

A+ taimi (pieni satotaimi)→juurenniska 14 – 17 mm, istutusvuonna 1 – 3 kukkavanaa 
ja noin 100 – 200g mansikkaa

LWB (kevyt odotuspeti) taimi→ juurenniska 16 – 19 mm, istutusvuotena 2 – 4 
kukkavanaa ja n. 200 – 300g mansikkaa

HWB (odotuspeti) taimi→juurenniska 21+ mm, istutusvuotena 4 – 7 kukkavanaa ja 
noin 300 – 500g mansikkaa

Tray taimi→paakkusatotaimi, suuri satopotentiaali. Paakun koko 7 x 7 x 7 cm. 4 – 7 
kukkavanaa. Kasvihuoneisiin ja tunnelituotantoon.

Avojuuritaimet. Paakkutaimet. Rönsytaimet.



Lajike A A+ LWB HWB Tray

Aikaiset lajikkeet

Honeoye 0,15 0,27 0,37 0,50 x

Rumba 0,22 0,30 0,43 0,57 0,70

Elsanta x x 0,38 0,54 0,72

Flair 0,24 0,35 0,51 0,57 0,77

- ALV 0. (jarvenkyla.fi hinnasto. Tilattaessa isompia määriä→ tee tarjouspyyntö) TÄSSÄ ESIMERKKINÄ!

- Honeoye ja A+ /ESIM. 25 000 kpl/ha x 0,27 €/kpl = 6750 €

- ESIM. 15 000 kpl/ha x 0,27 €/kpl = 4050 €

PYYDÄ AINA TARJOUS – KILPAILUTA!



Lajike A A+ LWB HWB Tray

Pääsatokauden lajikkeet

Korona 0, 15 0,33 0,37 0,50 x

Polka 0,15 0,27 0,37 0,50 x

Sonata 0,21 0,28 0,43 0,57 0,70

Sonsation 0,23 0,34 x x 0,80

Myöhäiset lajikkeet

Salsa 0,21 0,28 0,39 0,52 x

Faith 0,24 0,36 0,51 0,57 0,79

- ALV 0 %



Luomu Frigo –taimien hinnoista/
A- taimi→juurenniska 6 – 8mm. Istutusvuotena ei satopotentiaalia

Lajike A- A A2+ HBW Tray

Honeoye 0,29 0,34 0,44 x 1,14

Korona 0,29 0,34 0,44 x 1,14

Rumba 0,37 0,41 0,51 0,84 1,14

Salsa 0,37 0,41 0,51 x 1,14

Sonata 0,37 0,41 0,51 0,84 1,14

Polka 0,29 0,34 0,44 x 1,14

- ALV 0%



Marjakasvien taimituottajia
Luomuhyväksytty lisäysaineisto

www.ruokavirasto.fi

Luomu → Luomun tuotantopanokset→ Luomulisäysainerekisteri

www.ihalantila.fi

www.marjoniementaimitarha.fi

www.tahvoset.fi

www.peuraniementaimitarha.fi

www.jarvenkyla.fi

https://taimituotanto.net >Marja-Suomen Taimituotanto Oy

http://www.ruokavirasto.fi/
http://www.ihalantila.fi/
http://www.marjoniementaimitarha.fi/
http://www.tahvoset.fi/
http://www.peuraniementaimitarha.fi/
http://www.jarvenkyla.fi/
https://taimituotanto.net/


Aloituskustannukset/ Vadelma

- Perustamiskustannukset avomaalla ovat noin 16 000 – 19 000/ha

- maanparannus, lannoitus, muovi, taimet, tukirakennelmat, 
kasvinsuojelu, tihkukastelu, työkoneet ja työ

- Kunnolla satoikään 3. vuonna istutuksesta. 2. vuonna istutuksesta vähäinen 
sato



KASVUTIHEYSVAATIMUKSET

- Seuraavilla puutarhakasveilla on noudatettava vähintään alla 
mainittuja vähimmäsitiheysvaatimuksia (ympäristötukiehdot)

- Koskee niin tavanomaista kuin luonnonmukaistakin tuotantoa

Mansikka, mesimaarain, jalomaarain 1) 15 000 kasvia/ha

Herukat, karviainen, (ruusunmarja) 2 200         ¨

Vadelma 2 800 ¨

Tyrni 800 ¨

Pensasmustikka 2 250 ¨

Hedelmäpuut 400 ¨



1) Jos em. kasveilla käytetään viljelytapaa, jossa maanpinnan katteena ei käytetä 
muovia ja syntyvien rönsytaimien annetaan juurtua emotaimien viereen, 
kasvutiheys voi ensimmäisenä kasvukautena olla pienempi, mutta kuitenkin 
vähintään 11 000 kasvia/ha. 30.06. jälkeen istutettujen kasvien osalta lopullinen 
taimitiheys on saavutettava tällöin istutusvuotta seuraavana kasvukautena.

Näitä kasvutiheyksiä ei kuitenkaan sovelleta ennen ensimmäistä sitoutumisvuotta 
perustettuihin kasvustoihin, jos ne täyttävät muutoin ammattimaisen viljelyn 
tunnusmerkit.

Istutusvälit eivät ole ratkaisevia, vaan taimien määrä hehtaarilla.
Kasvutiheyksiä laskettaessa on otettava huomioon myös mahdolliset päisteet ja 
hoitokäytävät, jotka ovat mukana ko. kasvin viljelyalassa.



MYYNTIKANAVAT

- Suoramyynti tilalta. Poimittuina valmiiksi/itsepoiminta

- Sopimustuotanto jalostajille, pakastamoille

- Tukut, välittäjät

- Myynti suoraan vähittäiskauppoihin

- Shop in shop. Myyntipaikka kaupassa

- Suoramyynti kuluttajille torilla, tila, erilliset myyntipisteet

- REKO

- Kumppanuusmaatalous



Myynti alkutuotantona
Marjojen myynti katsotaan alkutuotannoksi, jos

- marjat myydään suoraan kuluttajille omassa myyntipisteessä

- marjat toimitetaan suoraan paikalliseen vähittäismyyntiin

- molemmissa määräraja 100 000 kg/vuosi/myyntitapa

Et tarvitse elintarvikehuoneistoilmoitusta

Et tarvitse omavalvontakuvausta

Laatuluokittelu ei ole pakollista suoramyynnissä

HOX! Myynti kansi kiinni rasiassa→ elintarvikehuoneistoilmoitus



Kiitos!

http://www.witas.fi/default.asp?op=NaytaSivu&id=etusivu&alisivusto=0










Kiitos!

http://www.witas.fi/default.asp?op=NaytaSivu&id=etusivu&alisivusto=0

