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1

Johdanto

Kaupallista versotuotantoa on Suomessa hyvin vähän muihin lehtivihanneksiin verrattuna.
Monille vanhemman ikäpolven ihmisille versot ovat tuttuja, sillä he ovat lapsuudessaan
kasvattaneet niitä itse ja kasvattavat mahdollisesti edelleen. Tuote on kuitenkin vuosien
aikana unohtunut ja on monille täysin tuntematon ja usein versot sekoitetaankin ituihin.
Uusien tuotteiden saaminen markkinoille voi olla haastavaa. Suuret ruokaketjut ovat
heränneet kotimaisen ruuan kasvavaan kysyntään sillä kuluttajat kaipaavat ekologista,
puhdasta, kotimaista ruokaa. Tämä näkyy luomutuotteiden sekä pientuottajien kasvavana
valikoimana kauppojen hyllyillä. Erilaiset kauppaketjujen kampanjat ja lähiruokatapahtumat
nostavat mitä erilaisempia kotimaisia tuotteita esiin kuluttajien saataville ja mahdollistavat
pientuottajille mahdollisuuden pärjätä markkinoilla ja samalla arvostus pientuottajia kohtaan
kasvaa.
Versot tuovat markkinoille kaivattua vaihtelua perinteisten salaattien joukkoon. Markkinoilla
on teollistetun ruoan rinnalla tilaa hauskan näköiselle, erilaiselle vihertuotteelle, joka tuo
kasvilajista riippuen erilaisia vivahteita totuttuun makumaailmaan. Versot houkuttelevat
näyttävyydellään, monipuolisuudellaan ja terveellisyydellään. Niiden vitamiini- ja
hivenainetasot ovat korkeammat kuin esimerkiksi lehtisalaatilla, joka on asiakkaille tuttu ja
turvallinen.
Monet kasvilajikkeet ovat helppoja ja nopeita versotettavia ja niiden kasvatus on mahdollista
ammattimaisessa mittakaavassa sekä kuluttajien kotona toteutettavaksi. Ammattimainen
viljely onnistuu pienelläkin panostuksella kasvatustarvikkeisiin.
Versoja voi tuottaa monin eri tavoin ja ratkaisuin, mutta tässä opinnäytetyössä käsitellään
kaupallista pienimuotoista sirkkalehtivaiheessa olevien versojen tuotantoa perustuen
Puutarha Miniverson kokemuksiin, käytäntöihin ja toimintatapoihin, jotka on kehitetty
toimiviksi kyseiselle yritykselle. Työssä avataan myös yrityksen taustaa ja kehityskaarta sekä
käsitellään yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia SWOT-analyysin
avulla. Työn tavoitteena oli luoda sirkkalehtivaiheessa olevien versojen ammatillista
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tuotantoa käsittelevä opas, josta voisivat hyötyä pienimuotoisesta versotuotannosta tai
yritystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt.
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Verson määritelmä

Versoiksi voidaan kutsua nuoria sirkkalehtivaiheessa olevia kasveja tai kasveja, joissa on
yhdestä kolmeen kasvulehtiparia. Sirkkalehtivaiheessa olevien versojen ravinnepitoisuudet
ovat korkeammat kuin aikuisilla kasveilla. Versot sisältävät runsaasti vitamiineja, kivennäisja hivenaineita. Katkaistujen kasvien ravinnepitoisuudet laskevat ajan mittaan, jonka vuoksi
versot kannattaa hyödyntää mahdollisimman tuoreina. (Hill, 2012, ss. 9–10, 39–40)
Puutarha Miniverson kokemuksen mukaan versojen makukirjo on laaja ja maku muuttuu
kasvin kasvaessa. Toiset versot kuten retiisi (Raphanus sativus) on sirkkalehtivaiheessa
maultaan polttava ja maistuu retiisille, mutta kasvin kasvaessa versovaiheen ohi lehtien
maku miedontuu ja polte vähitellen häviää. Joillakin versoilla, kuten maultaan pähkinäisellä
auringonkukanversolla (Helianthus annuus), ei sirkkalehtivaiheessa ole lainkaan kitkeryyttä,
mutta jo ensimmäisen kasvulehtiparin (Kuva 1) pilkistäessä kitkeryys ilmaantuu, eikä verso
maistu enää hyvältä. Makueroja on myös eri lajikkeiden kesken.
Kuva 1 Ensimmäisten kasvulehtien ilmaantuessa auringonkukanversojen maku muuttuu
kitkeräksi.
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Mikäli versot kasvatetaan vain sirkkalehtivaiheeseen ei lisälannoitusta tarvita, etenkään
nopeasti itävillä kasvilajeilla. Miedosti peruslannoitettu turve riittää. Yhtä tai kahta lehtiparia
tavoitellessa kasvuaika pitenee, jolloin ravinteiden puute näkyy muun muassa lehtien
vaalenemisena. Pidemmälle kasvatettavien versojen kohdalla tulee ottaa lannoituksen lisäksi
huomioon harvempi kylvötiheys, sillä liian tiheä kylvö aiheuttaa muun muassa kasvuston
mädäntymistä. (Hill, 2012, ss. 27–28) Tietoa versojen kasvatukseen liittyvistä menetelmistä
ja tarvikkeista löytyy esimerkiksi Urban Farmer Curtis Stone -YouTube-videoista ja -kirjasta.
(Stone, n.d.)
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Puutarha Miniverso

Puutarha Miniverso on yritys, jonka toimintaan tämä opinnäytetyö perustuu. Toimin itse
Puutarha Miniverson toisena yrittäjänä yhdessä yrityksen perustajan kanssa vuosina 2018–
2020. Yrityksen toimenkuvaan kuului versojen ympärivuotinen kasvatus
sirkkalehtivaiheeseen saakka.
Yritys aloitti toimintansa Kanta-Hämeessä toiminimenä syksyllä 2017, Hämeen
Ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksella. Kampuksen alueella olevaan alkutuotantotilaksi
luokiteltavaan vihannesvaraston kauppakunnostustilaan saatiin käyttölupa. Aluksi
kasvatustyö suoritettiin käytettynä ostetussa siistikuntoisessa varastohyllyissä (Kuva 2).
Talven aikana tila jäi pieneksi ja käyttöoikeus tilaan loppui.
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Kuva 2 Versotuotantohylly Lepaan vihannesvaraston työtilassa.

Yritys muutti Lammin Mainiemeen maaliskuussa 2018, jolloin yritysmuoto vaihtui avoimeksi
yhtiöksi ja viralliseksi nimeksi tuli Puutarha Miniverso. Uudessa Mainiemen toimipisteessä oli
käytössä vanha puutarhatila, johon kuului kolme maapohjaista kasvihuonetta sekä
puutarhan sisätilat, josta oli kulku suoraan kasvihuoneisiin. Puutarha Miniverso tuotti versoja
pienimmässä kasvihuoneessa, joka oli 20 m pitkä, 5 m leveä ja 3 m korkea (Kuva 3).
Kasvihuoneissa oli teräsrunko, jonka päälle oli asennettu alumiiniprofiilit. Alun perin
huoneiden katteena ollut lasi, oli vaihdettu kaksinkertaisiin muoveihin, joiden väliin saatiin
puhallettua ilmaa eristeeksi. Huoneessa oli sähköisesti säädeltävät kattoluukut.
Lämmitysmuotona oli öljy ja vesikiertoiset lämmitysputket kulkivat kasvihuoneen lattian ja
katon rajassa sekä seinillä.
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Kuva 3 Puutarha Miniverson versotuotantoon käyttämä kasvihuone Mainiemessä.

Mainiemeen muutettaessa tuotanto oli tarkoitus siirtää suoraan kasvihuoneeseen, mutta
versotuotanto jatkui hyllyissä puutarhan sisätiloissa kasvihuoneen lämmitysongelmien
vuoksi. Vähäisen tilan takia, kasvihuone oli saatava käyttöön hyvinkin nopeasti.
Kasvihuoneen sisälle tehtiin ohuista muoviputkista, paksusta muovista ja harsosta
väliaikainen muovitunneli (Kuva 4), jota lämmitettiin rakennuslämmittimillä tunnelin sisältä
ja pöydän alta. Tunneli oli valoisaan aikaan avoinna (Kuva 5) ja suljettiin yöksi. Säiden
salliessa tuotanto siirrettiin kokonaan kasvihuoneeseen pöytäviljelyyn.
Kuva 4 Väliaikainen kasvutunneli versohuoneen sisällä
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Kuva 5 Väliaikainen kasvutunneli versohuoneen sisällä avattuna valoisaan aikaan

Kasvihuone oli jaettu väliseinällä kahteen osaan, joita kutsuttiin nimellä H1 ja H2.
Kasvihuoneen etuosa ”H1” (Kuva 6) kattoi 1/3 osaa huoneen pinta-alasta. Metalliset
kasvihuoneeseen kiinteiksi hitsatut pöytien rungot olivat huoneen reunoilla ja yksi huoneen
keskellä. Betonista valetut kulkukäytävät olivat keskimmäisen runkorivin molemmin puolin.
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Kuva 6 Kasvihuoneen etuosa H1 kattoi 1/3 kasvihuoneen pinta-alasta

Kasvihuoneen takaosa ”H2” (Kuva 7) kattoi 2/3 osaa kasvihuoneen pinta-alasta. Metalliset
kasvihuoneeseen kiinteiksi hitsatut pöytien rungot olivat kolmessa rivissä. Vasemmassa
reunassa oli metrin syvyinen pöytärunko, joka oli katettu pellillä ja vieressä oli betonista
valettu käytävä. Pöytää hyödynnettiin aina tarvittaessa sekä sadonkorjuupäivinä. Keskellä ja
oikeassa reunassa olevat runkorivit olivat 160 cm leveitä. Oikeassa reunassa olevan rivin
molemmilla puolilla oli kaksi hiekkapintaista kulkukäytävää.
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Kuva 7 Kasvihuoneen takaosa H2 kattoi 2/3 osaa kasvihuoneen pinta-alasta.

Aluksi tuotantomäärien ollessa pieniä kasvatukseen käytettiin ainoastaan H1-osaa.
Kesäkuuhun 2019 mennessä tuotantomäärät olivat kasvaneet ja H2 otettiin ympärivuotiseen
tuotantokäyttöön.
Puutarha Miniverso lopetti toimintansa Mainiemessä elokuussa 2020 Kiinteistö Oy Lehto &
Nummenmaa -konkurssipesän katkaistessa vuokrasuhteen keväällä 2020.

4

Tuotekehitys

Puutarha Miniverson yrittäjät suunnittelivat etiketit ja valitsivat tuotteiden
pakkausmateriaalit itse. Etiketeissä ja pakkausmateriaaleissa haettiin selkeyttä,
käytännöllisyyttä, yhteneväisyyttä tuoteperheen sisällä sekä hillittyä näyttävyyttä, joka erotti
tuotteet kilpailijoista.

4.1 Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalissa päädyttiin uudelleen suljettavaan kirkkaaseen muovipakkaukseen,
jossa tuotteet säilyivät hyvin ja tuote oli tarkasteltavissa jokaiselta sivulta. Tuotteen
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tarkastelumahdollisuus helpotti tuotteen kunnon arviointia kuluttajien ja kaupan HeVihenkilökunnan kohdalla. Puutarha Miniverson alkuaikoina tilaukset pakattiin Etra Oy:n
kautta tilattuihin 1 kg ja 2 kg kokoisiin elintarvikekelpoisiin PE-pusseihin (Kuva 8). Teipillä
suljettaviin pusseihin jätettiin mahdollisimman paljon ilmaa, jotta pakkaus näyttäisi
houkuttelevalta ja versojen tiivistymiseltä vältyttäisiin. Ilmaa täynnä oleva pussi osoittautui
kaupan vihanneshyllyssä tilaa vieväksi ja hankalaksi, sillä siisti pinoaminen ei ollut
mahdollista. Pussinsulku ei ollut tarpeeksi tiivis, jonka takia ilmat poistuivat pakkauksen
sisältä vähitellen pussia käsiteltäessä. Tyhjentyneessä pussissa tuote ei näyttänyt enää
houkuttelevalta ja tiivistyi. Pussin sisälle kertyi paljon kosteutta ja versojen säilyvyys kärsi.
PE-pussi päädyttiin vaihtamaan siistiltä näyttävään ryhdikkääseen rasiaan, joka piti
muotonsa, oli helppo käsitellä ja pinota päällekkäin. Pussin vaihtaminen rasiaan nopeutti
pakkaustoimia pakkauksen täyttämisen sekä sulkemisen osalta.
Kuva 8 Aluksi versot pakattiin PE-pusseihin ja etiketti oli vaakatasossa

4.2 Etiketit
Etiketin koko suunniteltiin sopusuhtaiseksi pakkauksen kokoon nähden. Pohjaväri oli
valkoinen, joka loi selkeän ja siistin vaikutelman. Etiketin teksteissä oli nähtävillä vain kaikki
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oleellinen ja tarvittava tieto. Tuotteilla oli omat värikoodit, joilla ne pyrittiin erottamaan
toisistaan ja herättämään kuluttajien kiinnostus. Vuoden 2018 aikana alkuperäinen
vaakatasossa ollut etiketti (Kuva 8) muutettiin pystymalliseksi ja etiketteihin tuli versojen
mausta kertovat kuvaukset (Kuva 9). Aluksi paperipintaiset etiketit tulostettiin itse
etikettiarkille. Kylmiössä ja kauppojen kylmähyllyissä paperiset etiketit keräsivät kosteutta ja
kurttaantuivat, joten etiketit muutettiin muovisiksi. Kesän 2019 aikana käyttöön tulleista
uusista etiketeistä (Kuva 10) poistettiin versokohtaiset kuvaukset ja korostettiin lähiruokaa
sekä tuotiin esiin mielikuva pienestä paikallisesta tuotteesta lauseella ”LÄHIRUOKAA
LAMMILTA”. Uudet etiketit tilattiin rullissa Data-Mate Oy:n kautta.
Pakkauksissa oli parasta ennen -päiväys, jonka leimaamista varten hankittiin pieni
käsileimasin, käsin kirjoittamisen sijaan. Leimaaminen oli suurissa määrin työlästä ja hidasta.
Leimasimessa oli mustetyyny, johon tuli lisätä mustetta aina tarvittaessa. Muovietiketteihin
siirryttäessä mustetyynyyn lisättävä muste tuli olla liuotinpohjaista, jotta painettu päiväys
kuivui nopeasti muovin pintaan. Mustetyynyyn piti lisätä mustetta ja ohennetta sopivassa
suhteessa, mikä esti mustetyynyn liian nopean kuivumisen.
Kuva 9 Uudelleen suljettava rasia paransi säilyvyyttä, pystymallinen etiketti ja versojen
mausta kertovat kuvaukset herättivät kuluttajien kiinnostuksen
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Kuva 10 Kesällä 2019 käyttöön tulleissa etiketeissä makukuvaukset poistettiin ja korostettiin
lähiruokaa

4.3 Tuotevalikoima
Tuotevalikoima vaihteli yrityksen kehittyessä. Valikoimaan päätyvien tuotteiden kriteereinä
olivat nopea itävyys, hyvä säilyvyys ja maku sekä siemenen saatavuus. Aluksi valikoimaan
kuului auringonkukka (Helianthus annuus) (Kuva 1), retiisi (Raphanus sativus var. sativus) ja
kyssäkaali (Brassica oleracea var. gongylodes). Muita myynnissä olleita kasveja olivat rukola
(Eruca sativa), parsakaaliin (Brassica oleracea var. italica), herne (Pisum sativum),
sareptansinappi (Brassica juncea) (Kuva 11), härkäpapu (Vicia faba) (Kuva 12) ja
vihanneskrassi (Lepidium sativum). Tuotevalikoiman laajentamista kokeiltiin muun muassa
kikherneen (Cicer arietinum) (Kuva 12) ja öljyhampun (Cannabis sativa ’Finola’) (Kuva 13)
versoilla, mutta yllä mainitut kriteerit eivät täyttyneet. Retiisin miniversot koostuivat vihreän
’Daikon’- ja violetin ’Sango’-lajikkeiden sekoituksesta.
Tuotteista suosituimpia olivat herneenversot ja auringonkukan versot. Myös parsakaalin
versot olivat melko suosittuja. Rukolan versot, retiisin versot ja sinapin versot löysivät oman
asiakaskuntansa, mutta vahvan makunsa takia niiden menekki ei ollut yhtä suurta. Eri
versolajien suosioon vaikutti maun ohella myös niiden säilyvyys, jossa on lajien välillä
selkeitä eroja. Säilyvyyteen vaikuttaa sadonkorjuuolosuhteet, sadonkorjattujen versojen
jäähdytysnopeus, kylmäketjun eheys sekä varastointilämpötila ja -kosteus. Puutarha
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Miniverson valikoimissa olleet versot säilyivät suljetussa rasiassa jääkaapissa keskimäärin
10–14 vuorokautta.
Kuva 11 Sareptansinappi (Brassica juncea)

Kuva 12 Vasemmalla härkäpapu (Vicia faba) ja oikealla kikherne (Cicer arietinum)

Kuva 13 Öljyhamppu (Cannabis sativa 'Finola')
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5

Myyntikanavat

Puutarha Miniverso myi aluksi tuotteitaan Hämeenlinnaan muutamiin Osuuskauppa
Hämeenmaan kauppoihin sekä kolmelle ravintolalle. Yrityksen suurin myyntikanava vuosina
2017–2018 olivat REKO-lähiruokarenkaat, joita oli useita Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja
Uudenmaan alueella. REKO-piirien kautta Puutarha Miniverso kasvatti asiakaskuntaansa ja
toi tuotteitaan kuluttajille tutuksi. Toisen toimintavuoden aikana yritys päätti lisätä
ruokakauppojen myyntiosuutta ja vähentää REKO-toimintaa, koska REKO-toiminta vei liikaa
aikaa suhteessa siitä saatuun myyntivolyymiin. REKO-toiminnan loppuessa useat REKOasiakkaat jäivät kaipaamaan Puutarha Miniverson tuotteita.
Puutarha Miniversolla oli asiakkainaan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella 34 S-ryhmän ja 15 Kryhmän ruokakauppaa. Toimintaa alettiin laajentamaan myös Pirkanmaan ja Uudenmaan
alueille, missä asiakkaita oli yhteensä 27 K-ryhmän ruokakauppaa. Toiminnan loppuessa
Puutarha Miniverson tuotteita oli myynnissä yhteensä 78:n ruokakaupan valikoimissa.
Ruokakauppojen lisäksi asiakkaina oli kolme ravintolaa Hämeenlinnassa. Pirkanmaalla
ravintola-asiakkaita oli kaksi, joihin toimitettiin tuotteita REKO-toimitusten yhteydessä.
Toimitukset kyseisiin ravintoloihin loppuivat REKO-toiminnan päättymisen myötä. Tuotteita
tarjottiin myös joihinkin kausimyymälöihin, mutta vain yksi myymälä Kanta-Hämeen alueella
tilasi tuotteita kesäisin. Puutarha Miniversolla oli kaksi kuluttaja-asiakasta, jotka hakivat
tuotteita suoraan puutarhalta aina sovittaessa, muutoin suoramyyntiä puutarhan tiloista ei
ollut.
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Yrityksen näkyvyys ja markkinointi

Kesällä 2019 Puutarha Miniverso osallistui Osuuskauppa Hämeenmaan
lähiruokakampanjaan, jossa toteutettiin mainosvideo yrityksestä (Hämeenmaa, 2019).
Videomainosta näytettiin TV:ssä ja suoratoistopalveluissa. Lokakuussa 2019 YLE teki
yrityksestä TV-sekä radiohaastattelun ja kirjallinen haastattelu oli nähtävissä YLE:n
uutisvahdissa aikajanamuodossa (YLE, 2019). Puutarha Miniversosta tehtiin
lehtihaastatteluja muun muassa Hämeen Janne-paikallislehteen sekä Puutarha&Kauppaammattilehteen (Mattila, 2019, ss. 6–7; Soini, 2019 ss. 10–11).
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Puutarha Miniversolla oli omat nettisivut sekä Facebook ja Instagram-tili. Nettisivuilta oli
löydettävissä tietoa yrityksestä ja versoista. Instagramin ja Facebookin kautta yritys mainosti
tapahtumia sivuillaan ja teki satunnaisesti ajankohtaisia päivityksiä puutarhalta.
Facebookissa mainostettiin myös maksullisilla mainoksilla, joiden avulla saavutettiin
kuluttajia laajasti valitulla alueella, kuten Pirkanmaa, Häme tai Uusimaa.
Puutarha Miniverso toimi tuote-esittelijänä muutaman kerran vuodessa K-ryhmän kaupoissa
järjestettävissä konsulentti- ja lähiruokatapahtumissa. Tuolloin asiakkaat pääsivät
maistamaan kaupan valikoimissa olevia versoja sellaisenaan ja tutustumaan yritykseen.
(Kuva 14). Toisinaan versot olivat tarjouksessa tapahtumapäivänä.
Kuva 14 Puutarha Miniverson konsulenttipiste K-Supermarketissa, jossa oli mahdollisuus
tutustua tuotteisiin ja yritykseen.

Konsulenttipäivien hyöty oli pieni, eikä vaikutusta huomannut tulevissa myynneissä. Versot
ovat tuoretuote, jonka takia konsulenttipäivien valmistelu oli hankalaa. Tuotteiden menekki
täytyi yrittää arvioida etukäteen jo kylvövaiheessa niin, että hävikkiä syntyisi
mahdollisimman vähän. Pääsääntöisesti konsulenttipäivien tuotteet pyrittiin pakkaamaan
kauppojen tilauksilta ylijäävästä osasta, sillä konsulenttipäivien menekkiä oli käytännössä
mahdoton arvioida. Jokaista myynnissä olevaa laatua oli saatava kuhunkin tilaisuuteen

15
mukaan. Versoja tuli varata konsulenttipäiviä varten keskimäärin yhteensä 80 rasiaa. Tästä
määrästä huolehdittiin myös kaupan myyntihyllyn täyttö.
Konsulenttipäivien esivalmistelut veivät aikaa ja eikä kulutetulle ajalle maistatuspisteellä
saanut vastinetta. Sopiva vuorokauden aika konsulenttitilaisuudelle oli Puutarha Miniverson
näkökulmasta klo. 10:00–16:00, mutta lähes poikkeuksetta ruokakaupat toivoivat
maistatukselle myöhäisempää ajankohtaa, kuten klo. 10:00–18:00 tai 12:00–20:00.
Kauppojen myyntihuippu oli klo. 16:00 jälkeen, joka oli syy myöhäisemmälle aikatoiveelle.
Puutarha Miniverson konsulenttitilaisuuksista kerryttämän kokemuksen perusteella
asiakkaat ovat aamupäivällä vastaanottavaisimmillaan ja kiinnostuneita tuotteista. Iltaa kohti
mentäessä asiakkailla ei ole mielenkiintoa tutustua uuteen tuotteeseen ja usein kaupan
myyntihuipun aikaan, ei versoja myyty lähes ollenkaan väenpaljoudesta huolimatta.
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Viljelytavan valinta ja suunnittelu

Viljelyn voi aloittaa vuokra- tai omistustiloissa. Halvin ratkaisu on vuokrata käytöstä pois
jäänyt tila. Tuotanto voidaan aloittaa myös tarkoitukseen rakennetussa uudessa tilassa,
jolloin aloituskustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Yrityksellä, joka on
alkuvaiheessa investoinut uuteen liiketilaan, kalustoon ja tarvikkeisiin, on enemmän painetta
onnistua ja liiketoiminnan riskit ovat suuremmat.

7.1 Maltilliset investoinnit
Versojen tuotannon voi suunnitella käytössä olevien tilojen mukaan. Viljelyn pystyy
aloittamaan pienin kustannuksin ja investoida välineisiin ja tarvikkeisiin toiminnan
kehittyessä. Kaikkea ei kannata aina ostaa uutena, sillä pienillä maltillisilla kehittyvillä
askelilla pystytään välttämään suuria aloituskustannuksia. Käyttökelpoista tavaraa voi löytää
edullisesti esimerkiksi myyntipalstojen kautta. Varovaisella toiminnan aloituksella pystytään
tunnustelemaan mahdollisia markkinoita ja yrityksen toiminnan käynnistymistä. Kasvavalla
myynnillä voidaan rahoittaa kehittyvän yrityksen toimintaa, jonka myötä tuotanto muuttuu
vähitellen kannattavammaksi. Mikäli pienin askelin aloittanut yritys osoittautuu
kannattamattomaksi jo alkuvaiheessa, ei rahallinen tappio ehdi kasvaa suureksi. Yrityksen
maltillisen kehityksen kääntöpuolena on hitaampi liiketoiminnan kasvu.
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7.2 Viljelymuodot
Kerrosviljelyssä, eli vertikaaliviljelyssä tuotantokasvit kasvavat hyllyissä tai päällekkäisissä
tasoissa. Viljelyyn käytettävän tilan koko ja paikka ei ole este viljelyn toteuttamiselle, sillä
hyllyt on mahdollista pystyttää tilan koosta riippumatta lähes mihin vain esimerkiksi halliin,
konttiin, kellariin, vanhoihin tuotantotiloihin tai kasvihuoneeseen. Kerrosviljelyllä pystytään
mahdollistamaan pienenkin tilan maksimaalinen sadontuotto. Kerrosviljelyssä viljelytekniset
ratkaisut ja teknologia ovat tärkeässä roolissa kastelun, valotuksen, tuuletuksen, sekä
lämmön ja ilmankosteuden säädön osalta. Kerrosviljelyssä haasteita aiheuttaa kasvuston
oleminen katseen ulottumattomissa, jolloin sadon tarkkailu on hankalampaa. Puutarha
Miniverso aloitti versokasvatuksen metallisissa varastohyllyissä, mutta päätti siirtyä
pöytäviljelyyn, koska se oli yksinkertaisempi toteuttaa.
Pöytäviljelyssä kasvusto on yhdessä tasossa ja helposti nähtävillä, jolloin versojen laadun,
kasteluntarpeen, tuholaisten ja laatuongelmien tarkkailu on helpompaa. Pöytäviljelyn
vaatima lattiapinta-ala on kerrosviljelmää suurempi, mutta hoitotoimenpiteet ovat
helpompia ja nopeampia toteuttaa.
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Viljelytarvikkeet

Viljelijän Berner ja Schetelig ovat ammattiviljelytarvikkeisiin erikoistuneita yrityksiä, joilta voi
tiedustella versotuotantoon sopivia välineitä. Yrityksiltä saatavista katalogeista löytyy
saatavilla olevat tuotteet ja tarvittavia tuotteita voi tiedustella suoraan yrityksiltä. Haettu
laatu ja hinta kannattaa pitää mielessä, sillä esimerkiksi viljelyalustoja löytyy paljon erilaisia
ja hinnat voivat olla todella korkeita. Joskus tarvittaville välineille on vaikea löytää
suomenkielisiä termejä, mikä hankaloittaa etsimistä. Esimerkiksi versoviljelyalustoja voi
hakea hakusanalla ”microgreen tray”.

8.1 Viljelyalustat
Hyvät viljelyalustan ominaisuudet:
•

Vahva, tukeva ja helposti käsiteltävä: Alusta kestää käsittelyä ja kannattelee itseään
huonommassakin otteessa. Alustaa pystyy kantamaan yhdellä kädellä ilman vaaraa
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alustan taipumisesta. Ohuesta muovista valmistetut viljelyalustat murtuvat todella
herkästi, jonka takia uusien hankkiminen on aika-ajoin pakollista.
•

Mitoilta sopiva: Alustojen koko on kannattavaa suunnitella viljelypöytiin/-hyllyihin
sopivaksi hukkatilan minimoimiseksi. Helppo käsin liikuteltavuus otettava huomioon.

•

Pinottava: Päällekkäin pinotut alustat kannattelevat toisiaan reunojen varassa ja näin
turve ei tiivisty.

•

Helposti puhdistettava ja kuumaa vettä kestävä: Viljelyhygienian kannalta alustojen
puhdistettavuus on otettava huomioon.

•

Syvyys: Viljelyalustan syvyydeksi riittää 2,5 cm. Vähäinen turvemäärä riittää sadon
tuottamiseen ja matalan alustan ansiosta turvetta säästyy. Matalassa alustassa koko
turvetila täytetään alustan yläreunoihin asti, jolloin liian korkeat reunat eivät
hankaloita sadonkorjuutoimenpiteitä.

Rei’itetyt pohjat: Altakastelun mahdollistamiseksi reiät alustojen pohjissa ovat
välttämättömät. Altakastelun ansiosta tarpeettomalta kasvuston kastelemiselta vältytään ja
kasvualustan tasaisen kosteuden saavuttaminen on mahdollista. Reikien ansiosta
kasvualustan voi kastella hyvin märäksi, sillä ylimääräinen vesi pääsee valumaan pois.
Pohjassa olevista rei’istä juuret pääsevät kasvamaan läpi, jolloin kasvava juurakko ei nosta
kasvualustaa (Kuva 15) viljelyalustan reunojen yläpuolelle. Kasvualustan nostaminen on
tavallista erityisesti vahvajuurisille kasveille, kuten herneelle. Ilmaan noussut kasvualusta
hankaloittaa kastelua ja nopeuttaa kasvualustan kuivumista.
Kuva 15 Herneen versojen juuret nostavat kasvualustaa viljelyalustan reunojen yläpuolelle,
kun reiät alustan pohjasta puuttuvat.
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Aluksi Puutarha Miniversolla oli käytössään alustoja, joiden pohjissa ei ollut reikiä.
Tuotannon siirtyessä kasvihuoneeseen yritys tilasi 1000 kpl laadukkaita kylvöalustoja (Kuva
16). Alustat olivat mitaltaan 30 cm*60 cm, jolloin alustoja sopi käytössä oleviin
varastohyllyihin kolme alustaa rinnakkain kullekin hyllylevylle. Käytössä oleville
vuoksiluodepöydille alustat mahtuivat kahteen riviin, jolloin isommille pöydille viljelyalustoja
mahtui yhteensä 24–26 kpl ja pienemmille pöydille 20–22 kpl halutun tiheyden mukaan.
Uudet viljelyalustat oli suunniteltu pinottavaksi tiiviisti päällekkäin, jolloin ne kannattelivat
toisiaan reunojen varassa (Kuva 17). Aikaisemmin käytössä olleet alustat olivat painollaan
alemman alustan kylvöpinnan päällä, joka aiheutti alemman alustan kylvöksen tiivistymistä
ja pohjan kuviointi rikkoi tasaisen kylvöpinnan (Kuva 18).
Kuva 16 Pohjassa olevat reiät mahdollistavat altakastelun, jolloin kasvusto pysyy kuivana ja
kosteus kasvualustassa saadaan tasaisemmaksi. Rei’istä kasvien juuret pääsevät kasvamaan
läpi.
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Kuva 17 Kuvan etuosassa olevan alustan muoto mahdollistaa useamman alustan pinoamisen
päällekkäin, jolloin alustat kannattelevat toisiaan. Takana oleva alusta on koko painollaan
alla olevan kylvöksen päällä.

Kuva 18 Alustojen vahva pohjakuviointi rikkoo alla olevan alustan tasaisuuden ja lisää
kylvöksen tiivistymistä, jos alustat eivät kannattele toisiaan reunojen varassa.
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8.2 Kasvualusta
Puutarha Miniverso käytti 70 litran säkkeihin pakattua peruslannoitettua ja kalkittua
Novarbo B2 + WA keskikarkeaa kasvuturvetta. Yritys myös kokeili 320 litran
kompressiopaaleihin pakattua turvetta, jotka vaativat paalin hajottamisen ja turpeen
kostutuksen etukäteen isoa sammiota apuna käyttäen. Kokeilun myötä paalit koettiin liian
työläiksi puutarhan käytäntöihin (Taulukko1).
Taulukko 1 Säkkiturpeen ja turvepaalin erot pienimuotoisessa versotuotannossa

SÄKKITURVE

TURVEPAALI

+ Helposti käsiteltävä koko

+ Hinnaltaan suhteessa edullisempi

+ Valmiiksi tasaisen kostea

+ Tiiviisti pakattu

+ Ei pölyä

+ Vaatii suhteessa vähemmän säilytystilaa

+ Valmista käytettäväksi

- Vaikeasti käsiteltävä

+ Kuohkeassa muodossa

- Raskas liikutella

+ Tarvittava säkkimäärä helppo arvioida

- Kuivaa ja pölyävää

+ Pystyy annostelemaan vaikka suoraan pussista
kaatamalla

- Kostutettava etukäteen

- Suhteessa kalliimpi hinta

- Hankala hajottaa

- Vaatii suhteessa enemmän säilytystilaa

- Kosteus hankala saada samaksi
- Tarve hankala arvioida

Viljelyssä kokeiltiin myös monia muita kasvualustoja. Hieno kylvöturve nopeuttaa pienten
siementen, kuten parsakaalin ja rukolan kylvöä, sillä turpeen hienon koostumuksen vuoksi
pinnasta saa nopeasti tasaisen. Toisaalta hienon koostumuksen vuoksi turve tiivistyy
enemmän, jonka takia sitä tarvitaan kylvöalustan täyttämiseen enemmän. Auringonkukan,
herneen ja retiisin kylvöön tämä turve on tarpeettoman hienojakoista. Hienojakoisen
kylvöturpeen hinta on korkeampi kuin karkeammalla turpeella, jonka vuoksi sen käytön
tarpeellisuutta kannattaa miettiä.
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Perliittiturve, jota oli Puutarha Miniverson käytössä, oli ominaisuuksiltaan samanlaista kuin
hieno kylvöturve. Perliitin tarkoitus on tuoda turpeeseen ilmavuutta, kuohkeutta ja edistää
juurien kasvua (Nelson Garden, n.d.), mutta versotuotannossa positiivinen vaikutus on lähes
olematon. Perliitti tuottaa ongelmia etenkin parsakaalin ja rukolan viljelyssä. Versojen
kasvaessa perliittiä nousee kasvualustasta tiheän versokasvuston joukkoon, jossa se tylsyttää
sadonkorjuuveistä nopeammin. Kasvustossa olevan perliitin pois karsiminen on työlästä ja
hidastaa sadonkorjuuta sekä pakkausta. Vaarana on perliitin päätyminen
kuluttajapakkauksiin, mikä ei ole suotavaa.
Luomuturve on hinnaltaan hieman kalliimpaa kuin tavallinen turve. Turpeen koostumus on
kuitenkin karkeampaa, sillä turpeeseen lisättävä luomulannoite on raekooltaan suurempaa
kuin tavalliset lannoitteet, jolloin turve-erän seulomiseen käytettävä seula täytyy olla
suurempi. Viljelyalustoissa tapahtuvaan versoviljelyyn luomuturpeen rakenne ei kuitenkaan
ole este.
Puutarha Miniverson turpeen toimittajina olivat Novarbo ja Kekkilä. Toimittajien turpeissa oli
eroja niin laadussa kuin hinnassa. Novarbon turpeessa oli enemmän suurehkoja paakkuja ja
oksan pätkiä, joiden poistamien kylvön yhteydessä oli tarpeellista. Kekkilän turve oli
tasalaatuisempaa, mutta hinnaltaan myös kalliimpaa. Edullisemman hinnan vuoksi Puutarha
Miniverson käyttöön lopulta valikoitui Novarbon turve.
Kasvualustana voidaan käyttää myös kookoskuitua, jota kotimainen versotuotantoon ja
luomusiementen myyntiin erikoistunut Kiemi Oy käyttää muun muassa sen
vedensitovuuden, keveyden, kuohkeuden, luonnonmukaisuuden ja sopivan pH-tason vuoksi
(Kiemi Oy, n.d.). Pinoa Foods on toinen kotimainen versoviljelyyn erikoistunut yritys, joka
käyttää tuotannossaan lähiviljeltyä hamppukuitua sen kosteudensitovuuden,
ravinteikkuuden ja hygieenisyyden vuoksi (Pinoa Foods, 2019).

8.3 Siemenet
Versotuksessa voidaan käyttää lähes kaikkia syötävien kasvien siemeniä. Kuitenkin käyttöön
otettavien siementen käyttökelpoisuus kannattaa tarkistaa, jos ei ole täysin varma kasvin
sopivuudesta ravinnoksi. Tällaisia kasveja on esimerkiksi lääkeyrttinä käytetty kurkkuyrtti eli
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rohtopurasruoho (Borago officinalis), jonka käyttöä ei suositella suurina määrinä tai usein
käytettynä maksalle haitallisten pyrrolitsidiinialkanoidien vuoksi (Luonto Portti, n.d.).
Kaupalliseen versoviljelyyn tarkoitetut siemenet on tilattava ulkomailta, sillä kotimaisia
ammattiviljelyyn tarkoitettuja siemeniä ei ole saatavilla. Siementoimittajia ovat esimerkiksi
italialaiset SubaSeeds ja REM seeds, sekä englantilaiset CN seeds ja Aconbury sprouts.
Puutarha Miniverson käyttämät herneen siemenet saapuivat Tšekistä kotimaisen
PeltoSiemen Oy:n kautta. Versotuotantoon tarkoitetut siemenet ovat sertifioituja
patogeenien ja tautien varalta.
Siemenmyyjien valikoimista löytyy useita lajikkeita kustakin kasvilajista. Siemenet myydään
kilohinnalla ja hinnat vaihtelevat lajikkeen, toimittajan ja eräkoon mukaan, joten tarjouksen
pyytäminen toimittajalta on kannattavaa. Monelta toimittajalta on mahdollista saada
erisuuruisia siemenpakkauksia. Puutarha Miniverso tilasi kutakin viljelyssä olevaa versolajia
25 kg säkeissä. Retiisin, parsakaalin ja rukolan siemeniä tilattiin 2–3 säkkiä/toimitus, kun taas
auringonkukan ja herneen siementä 10–20 säkkiä/toimitus. Myös luomusiemeniä on
saatavilla, mutta hinnat ovat korkeammat.
Kustakin viljelyyn otettavasta kasvilajista ja lajikkeesta kannattaa pyytää testierä
siementoimittajalta koekylvöjä varten, sillä siementen laatu voi vaihdella suuresti
siemenerästä riippuen. Koekylvöt ovat tärkeä osa, jolla pystytään varmistamaan saatavilla
olevien siementen laatu ja välttymään suurilta tuotannollisilta ongelmilta. Suurimpia
siemenlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat lajike, sekä tuotantomaan sääolosuhteet kyseisen
siemenerän kasvukauden aikana. Siementen laatu vaikuttaa siementen itämistarmoon eli
itämisnopeuteen ja tasaisuuteen, joka on suorassa yhteydessä satotasoon. Siemenlaadulla ja
lajikkeella on myös vaikutusta siemenkuorien irtoamiseen ja versoissa esiintyviin
laatuvirheisiin. Yleisimmät laatuvirheet ilmenevät auringonkukanversojen sirkkalehdissä
ruskeina laikkuina ja retiisin versoissa mustina pisteinä (Kuva 19), joiden vuoksi versot
pilaantuvat liian nopeasti. Laatuvirheitä ei esiinny enää ensimmäisissä kasvulehdissä.
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Kuva 19 Retiisin sirkkalehdissä esiintyvät laatuvirheet ovat yhteydessä lajikkeeseen ja
siemenerän laatuun.

8.4 Valotus
Valotuksen merkitys vaihtelee sen mukaan, tapahtuuko kasvatus sisätiloissa vai
kasvihuoneessa. Sisätiloissa kasvit ovat täysin kontrolloidussa ympäristössä, mikä
mahdollistaa valotuksen tarkan suunnittelun ja toteutuksen vuodenajasta riippumatta.
Hyllyviljelyssä lisävalon tarve on aina välttämätöntä, sillä päällekkäin olevat hyllyt varjostavat
kasvustoja.
Puutarha Miniverson aloittaessa versotuotantonsa kasvatushylly oli isojen ikkunoiden
vieressä. Ikkunoista tuleva luonnonvalo vähensi versojen valotuksen tarvetta, mutta
lamppujen ollessa pitkään sammutettuina, versot kääntyivät kohti ulkoista valonlähdettä
positiivisen fototropismin vaikutuksesta (Fagerstedt ym., 2011, s. 101). Vähäinen versojen
kääntyminen ei versotuotannossa haittaa, sillä kasvusto suoristuu kasvuvalojen ollessa
päällä. Pitkäaikainen sivulta tuleva valo saa versojen varret venymään ja kääntymään lähes
vaakatasoon kasvualustan pinnalle, jolloin varret jäävät käyriksi kasvuvaloista huolimatta.
Käyräksi jääneestä kasvustosta kosteus poistuu huonommin ja satotaso jää pienemmäksi,
sillä sadonkorjuussa vartta ei saa katkaistua riittävän alhaalta.
Kasvihuoneessa tehtävässä pöytäviljelyssä vuodenajat, sääolot ja luonnonvalon määrä
vaikuttavat versojen kasvuun. Puutarha Miniverson kokemuksen mukaan maaliskuusta
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lähtien valotuksen määrää voi vähitellen vähentää luonnonvalon lisääntyessä. Kasvihuoneen
pöydillä toteutettava versotuotanto ei vaadi valotusta kesäaikana riittävän auringonvalon
ansioista. Puutarha Miniverso ei valottanut versoja lainkaan kesä-elokuun välisenä aikana
vuonna 2020. Syyskuusta eteenpäin valotusta on lisättävä ja sen merkitys on suurin
marraskuusta helmikuuhun. Puutarha Miniverso valotti versoja marras-tammikuun välisenä
aikana lähes 24 h/vrk, sillä valaisimien teho oli alhainen ja luonnonvalon määrä oli vähäistä.
Lisävalot sammutettiin vain riittävän aurinkoisina päivinä. Yhtäjaksoisella valotuksella
versojen kasvu saatiin pysymään normaalissa viljelykierron rytmissä, joka muutoin olisi
muuttunut liikaa yrityksen käytäntöihin nähden.
Valotuksen avulla versot avaavat lehtensä, kasvavat pituutta, kerryttävät massaa sekä saavat
lehtiinsä väriä. Ilman valotusta kasvusto jää vaaleaksi, heiveröiseksi, lehdet pieniksi ja
pituuskasvu on liiallista. Puutarha Miniverson havaintojen perusteella erityisesti
herneenversojen vaatima valontarve on talvella haasteellinen, sillä liian vähäisellä valolla
hernekasvusto kasvattaa vartta, eivätkä lehdet aukene (Kuva 20). Ero aukeamattomien ja
auenneiden herneenversojen (Kuva 21) välillä on selvä. Avautumattomat lehdet antavat
kuluttajille tuotteesta kuihtuneen vaikutelman, vaikka kasvusto olisi tuoretta ja muuten
hyvälaatuista. Kauppojen HeVi-osaston henkilökunnalta saadun palautteen mukaan lehtien
antaman vaikutelman takia tuote ei mene kaupaksi yhtä hyvin ja pahimmillaan
vihannesosaston työntekijät eivät laita tuotteita edes näytille luullessaan niitä paleltuneiksi.
Kuva 20 Riittämättömän valon vuoksi herneenversojen lehdet ovat supussa ja antavat
nuutuneen vaikutelman. Kuva otettu joulukuussa.

25
Kuva 21 Hyvin auenneet herneenversot. Kuva otettu toukokuussa.

Kesäaikana haasteeksi tulee liian runsas valon määrä ja laatu, jolloin versot eivät kasva
tarpeeksi pituutta ja sato jää pienemmäksi. Kasvihuoneen pinnalle levitettävä varjostusaine
rajoittaa auringonvaloa kasvihuoneessa ja kesäaikaan vaikuttaa kasvien pituuskasvuun
positiivisesti.
Erityisiä kasvivaloja ei versotuotantoon välttämättä tarvita versojen lyhyen kasvuajan vuoksi.
Valonlähteeksi riittää esimerkiksi tavalliset suljetut loisteputkivalaisimet. Puutarha
Miniverson käytössä oli 140 cm pituiset valaisimet, joissa jokaisessa oli kaksi 48 W
loisteputkivaloa. Valaisimet olivat yhdessä rivissä jokaisen kasvatuspöydän keskellä koko
pöytämitan matkalta (Kuva 23). Loisteputkien valon värilämpötila vaihteli 2700–4000 K
(kelvin) välillä ja pöytien viljelyalan keskimääräisen asennusteho oli 36,6 W/m². Valaistuksen
tehoa ja laajuutta säädettiin valaisimien etäisyydellä. Näin ollen valaisimet olivat noin 100
cm korkeudella pöytätasosta, jolloin valokeilan laajuus riitti kattamaan 150 cm leveän
pöydän. Pimeään vuoden aikaan Puutarha Miniversolla käytössä olleiden valojen määrä ei
kuitenkaan riittänyt täydellisesti kaikkien versolajien tarpeisiin. Pöytien reunoilla versot
kurottivat pöydän keskellä olevaa valoa kohti ja siksi versojen asettelu tuli tehdä
mahdollisimman keskelle pöytää. Positiivisen fototropismin takia versoalustojen
kääntäminen 180° pituussuunnassa tai alustojen uudelleen sijoittelu oli aiheellista tarpeen
vaatiessa.
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Kuva 22 Loisteputkivalaisimet aseteltuna yhteen riviin viljelypöytien ylle.

Puutarha Miniverson ratkaisu valaistukseen kuitenkin toimi. Valoja lisäämällä tai aivan
erilaiset valaisimet hankkimalla monilta haasteilta olisi vältytty. Koska yritys hankki lähes
kaikki viljelytarvikkeet käytettyinä ja vain viljelyn mahdollistavan määrän, oli ratkaisu
riittävän hyvä. Uusien valojen hankintaa ei yrityksen toiminta-aikana katsottu kannattavaksi
kustannusten takia.
Valojen asettelun kannalta paras ratkaisu olisi saada valaistus kohtisuoraan versojen
yläpuolelle tai niin että valokeilat risteävät keskenään ja luovat mahdollisimman tasaisen
valon kasvustoon. Yhteen riviin aseteltujen valojen kohdalla kohtisuora tai risteävä valo ei
toteudu. Puutarha Miniverson ratkaisu asetella valaisimet yhteen riviin johtui suurilta osin
kasvihuoneen rakenteista, joissa valmiita kiinnityspaikkoja oli rajallisesti. Valaisimet
roikkuivat kasvihuoneen runkoon kiinnitettynä muovipinnoitettujen vaijerien varassa.
Valojen määrän lisääminen olisi ollut saatavaan hyötyyn nähden myös melko haastavaa ja
aikaa vievää uusien kiinnitysratkaisujen kehittämisen vuoksi.

8.5 Kastelutarvikkeet
Versoviljelyssä kastelua toteutetaan monella eri tapaa tilanteesta riippuen. Esimerkiksi
kylvöjen yhteydessä kylvökset kastellaan päältäkasteluna kastelupistoolilla ja sadonkorjuun
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lähestyessä kasvusto pyritään pitämään kuivana, jolloin kastelu toteutetaan altakasteluna
vuoksiluodepöydillä.
Kasteluletku: Letkuja löytyy markkinoilta paljon eri hintaisia, laatuisia, kokoisia ja vahvuisia.
Notkean puutarhaletkun käsittely on helpompaa kuin jäykän, eikä se jää niin herkästi jumiin
puutarhan rakenteisiin. Käyttämättömänä olleen letkun läpi tulee juoksuttaa vettä, jotta
letkussa seisonut vesi poistuu ja kasveille päätyy vain raikasta vettä. Etenkin halvempien
letkujen sisäpinnalta irtoaa vaahtoa, joka loppuu veden juoksutuksen yhteydessä.
Kastelupistooli: Puutarha Miniversolla letkuun liitettävää kastelupistoolia käytetään
erityisesti kylvövaiheessa. Suihkun on oltava tasainen ja riittävän leveä, jotta viljelyalustojen
kosteus saadaan tasaiseksi.
Kastelusauva: Letkuun liitettävä pitkävartinen kastelusauva on hyödyllinen apuväline, jonka
avulla ylettyy hankaliin paikkoihin. Sauvan pään saa vaihdettua kasteluun tai sumutukseen
sopivaksi. Puutarha Miniversolla hyödynnettiin kastelusauvaa muun muassa versojen
sumutuksessa ennen siemenkuorien poistoa, turpeen huuhtelussa pois kasvustosta ja
versojen päältäkastelussa sekä pöytien siivouksessa.
Vuoksiluodepöydät: Vuoksiluodepöytien ansiosta versokasvusto pysyy kuivana, kun vesi
johdetaan pöydille altapäin. Altakastelulla saadaan varmistettua kunkin alustan tasainen
kastelu, mikä ei päältä kastellessa ole mahdollista. Pöytiin liitetään letku tai kasteluputkisto,
jonka kautta vesi johdetaan pöydille ja pöydiltä pois. Jokaisessa pöydässä on sulku, jonka
avulla kunkin pöydän saa avattua tarpeen mukaan.
Sumutinjärjestelmä: Sumutus helpottaa auringonkukan siemenkuorien poistoa.
Sumutinsarjan voi liittää kasteluajastimeen, jolloin sumutuksen saa säädettyä haluamalleen
säännölliselle rytmille. Puutarha Miniverson käytössä oli Solem BL-NR -kasteluajastin, joka oli
ohjattavissa puhelinsovelluksen kautta.

8.6 Tuuletus ja ilmakosteus
Tuuletus on versoviljelyn tärkeimpiä osa-alueita. Ilman tehokasta tuuletusta tuotanto on
lähes mahdotonta tiheän kasvuston vuoksi. Kasvihuoneviljelyssä liiallista ilmankosteutta
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voidaan poistaa kattoluukkujen avulla, mutta kasvuston tuuletuksen kannalta tärkein keino
on erilliset tuulettimet, jotka kierrättävät ilmaa kasvustossa. Tunnetusti ilmavirta aiheuttaa
kasvustolle mekaanista stressiä, joka vahvistaa kasveja. Tuulettimia on markkinoilla
monenlaisia ja hintaisia. Kasvihuonekäyttöön tarkoitetut tuulettimet ovat useimmiten
todella kalliita ja tehokkaita, mutta halvempana vaihtoehtona markkinoilta löytyy
rakennustuulettimia.
Puutarha Miniverson havaintojen mukaan tuuletustarpeessa on versolajien välillä eroja.
Useimmille kasveille tuuletus on välttämätön kasvuston kuivumisen kannalta, mutta
herneenversot pärjäävät ilman niille kohdistettua tuuletusta, kunhan ilma liikkuu jonkin
verran ja tilassa on riittävän alhainen suhteellinen ilmankosteus. Hernekasvustoon ei kerry
kosteutta samalla tavoin kuin esimerkiksi retiisikasvustoon. Herneen versoilla runsas
tuuletus voi olla jopa haitaksi, sillä tuuletuksen vaikutuksesta kasvualusta kuivuu nopeasti ja
kasteluntarve lisääntyy.
Idätyspinoista valojen alle juuri levitetyillä versoilla juuret ovat vielä hyvin pinnalla ja
juurikarvat, jotka tehostavat ravinteiden ja veden ottoa, ovat kasvualustan pinnalla näkyvissä
(Kuva 23). Tässä vaiheessa tuuletus voi kuivattaa hentoa kasvualustan pinnalla olevaa
juuristoa ja siten heikentää tulevaa kasvua. Versot saavat kasvaa levityksen jälkeen ilman
tuuletusta, jotta pinnalla olevat juuret ehtivät hakeutumaan kasvualustaan, vinossa olevat
varret (Kuva 23) suoristuvat ja supussa olevat sirkkalehdet (Kuva 24) avautuvat (Kuva 25).
Tuuletus käynnistetään noin 12–24 tuntia levityksen jälkeen olosuhteiden mukaan.
Tuuletuksen ollessa pois päältä, versojen pinnalle kerääntyy kosteutta, mikä helpottaa
siemenkuorien poistoa.
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Kuva 23 Pinoissa olleet parsakaalit ovat vinossa ja juurikarvat ovat näkyvissä. Kun itämässä
olleet versoalustapinot on siirretty kasvihuoneen pöydille, versot suoristuvat ja juuret
painuvat kasvualustaan.

Kuva 24 Pinoista juuri pöydille siirretyille versoille ei laiteta heti tuuletusta, sillä supussa
olevista sirkkalehdistä siemenkuoria ei voida vielä poistaa. Kuvassa rukolan versoja.
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Kuva 25 Tuuletus voidaan käynnistää 12–24 tunnin kuluttua levityksestä, kun sirkkalehdet
ovat auenneet ja siemenkuorien poisto on mahdollista. Kuvassa rukolan versoja.

Tuuletuksen ollessa pois päältä, kosteus tiivistyy nopeasti versokasvustoon, mikä ei ole enää
toivottavaa yli vuorokauden kasvihuoneessa viettäneillä versoilla. Tuuletuksen voi säätää
ajastukselle esimerkiksi pistorasiaan liitettävällä ajastimella, jolloin tuulettimet välillä
pysähtyvät. Puutarha Miniversolla tuuletustauko oli 15 min ja tuuletus 1,5 h. Tuulettimien
suuntauksen säätömahdollisuus on tärkeää, sillä ylimääräinen kosteus kasvustosta pystytään
saamaan nopeasti pois kohtisuoralla voimakkaalla tuuletuksella esimerkiksi sadonkorjuun
yhteydessä. Pitkäaikaisessa käytössä kohtisuoraa tuuletusta on vältettävä, sillä se voi kaataa
ja kuivattaa kasvuston. Suhteellisen ilmankosteuden ollessa korkea pystytään tehokkaalla
tuuletuksella estämään liiallisen kosteuden kerääntyminen kasvustoon.

9

Tuholaiset ja torjunta

Puutarha Miniversolla ongelmaksi koituneita tuholaisia olivat harsosääsket, kaalikoit ja
kasvihuoneen maapohjaan pesivät yökköset. Apua tuholaisten tunnistukseen ja
torjuntamenetelmiin yritys sai Biotus Oy:ltä.
Tehokkain keino tuholaisten torjuntaan (Taulukko 2) oli lyhyt viljelykierto, joka oli
versolajikohtaisesti noin 6–11 vuorokautta. Lyhyen viljelykierron ansioista tuholaisten
aikaansaama vioitus oli hyvin vähäistä. Harsosääskien ja kaalikoiden torjunnassa hyväksi
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havaittu keino oli keltaiset liima-ansat, joita laitettiin kasvihuoneen lattiatasoon, sekä
pöytien ylle. Ylijääneitä retiisi-, rukola- ja parsakaalialustoja käytettiin houkuttimena
laittamalla niitä viereiselle pellolle, jolloin kaalikoiden määrä kasvihuoneessa väheni. Vuonna
2020 pellolla oli myös pieni määrä kiinankaalia houkutuskasvina.
Mikäli tuholaisongelmiin ei tartuttu tarpeeksi nopeasti niiden määrä kasvoi todella suureksi,
jonka takia hyönteisiä oli versokasvuston joukossa. Kasvuston joukosta hyönteisiä oli vaikea
havaita ja riskinä oli tuholaisten päätyminen myyntipakkauksiin.
Taulukko 2 Puutarha Miniversolla esiintyvät tuholaiset, niiden aiheuttamat ongelmat ja
torjuntakeinot.
Tuholainen
Harsosääski

Vuodenaika
Vioitus/ongelma
Kesä
- Tuholaisten paljous
- Ruskeat alueet

Torjunta
- Liima-ansat
- Viljelykierto

herneenversojen
juurakossa
Kaalikoi

Kesä

- Tuholaisten paljous

- Liima-ansat

- Reikiä versojen lehdissä

- Houkutuskasvit
kasvihuoneen ulkopuolella
- Viljelykierto

Yökköset

Kevät

- Tuholaisten paljous
- Pesivät kasvihuoneen

- Mekaaninen torjunta
(esimerkiksi liekitys)

maapohjaan
- Aktiovituvat pimeään
aikaan

10 Tuotantovaiheet
Viljelynkierron ja työvaiheiden rytmitys on kehitettävä huolella loppuun asti. Yritystä
kehitettäessä on mietittävä, miten työvaiheita voisi parantaa ja selkeyttää sekä miten
vaiheet suunnitellaan viljelykierron rytmin kanssa yhteensopiviksi. On hyvä muistaa, että
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tuotannon kannalta riittävän hyvään työnjälkeen kannattaa pyrkiä. Liian tarkalla tekemisellä
työn tehokkuus kärsii. On opeteltava katsomaan työn jälkeä ja määrittämään mikä on
hakemasi lopputulos. Yleensä työt kannattaa suorittaa yksi työvaihe kerrallaan.

10.1 Kylvö
Liitteessä 1 käydään vaiheittain Puutarha Miniverson kylvöohjeet auringonkukan, retiisin,
parsakaalin, rukolan ja herneen kylvöön. Ohjeessa mainitut määrät ovat sopivia 2,5 cm × 30
cm × 60 cm kokoiseen kylvöalustaan. Kylvössä käytettiin esikostutettua turvetta.
Kasvualustaa tiivistetään kylvön aikana esimerkiksi alustaan sopivalla tasapohjaisella
laudalla, jonka voi tarvittaessa tehdä itse. Tiivistys tapahtuu painamalla lautaa tasaisesti
molemmilla käsillä. Painamisessa ei saa käyttää liikaa voimaa, vaan tarkoituksena on saada
pieni porras kylvöalustan reunan ja turvepinnan välille. Kylvettyjä siemeniä ei peitetä
turpeella, sillä peitettyjen siementen itäessä turve tarttuu kasvien lehtiin, jonka jälkeen sen
poistaminen on hankalaa.
Kylvöstä kasteltaessa tavoitteena on saada kasvilajikohtaisesti tasainen kosteus kaikkiin
alustoihin, jotta lähtökohdat olisivat samat ja lopputulos yhtenäinen. Kosteus on sopiva, kun
alustat pysyvät kosteina itämisprosessin ajan. Liian runsasta kastelua ja alustojen kuivumista
on vältettävä, jottei itäminen häiriinny. Kastelumäärä arvioidaan työn kautta opitulla
käsituntumalla. Kylvövaiheessa käytettävän veden lämpötila vaikuttaa siementen
itämisnopeuteen. Kylvön päätteeksi alustat pinotaan neljän kappaleen pinoihin itämistä
varten.

10.1.1 Retiisi
Puutarha Miniverso on kasvattanut retiisin versoja kahdella eri tavalla. Puutarha Miniverson
kylvöohjeissa (Liite 1) selitetty toimintamalli on kokemuksen mukaan helpompi ja nopeampi.
Vaihtoehtoisessa toimintamallissa kuohkea kasvualusta tiivistetään ja kastellaan. Siemenet
ripotellaan kasvualustan pinnalle ja ohut kuultava kerros turvetta sihdataan siementen
päälle. Lopuksi kylvös kastellaan, jolloin sihdattu turve laskeutuu puoleenväliin siemeniä.
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Tämä tapa on kylvövaiheessa monivaiheisempi ja hitaampi. Retiisin siementen peittely
parantaa itävyyttä, mutta levityksen jälkeen kasvusto on huuhdeltava erittäin hyvin
sumuttamalla vettä läheltä, sillä siementen päälle sihdattu turve nousee kasvuston
joukkoon. Huuhtelua ei voi tehdä tavallisella kastelupäällä, sillä tulos ei ole tarpeeksi tarkka.
Kun kastelupäätä käytetään lähietäisyydeltä tai hitaalla liikkeellä veden määrä on niin runsas,
että turve ja versot tulvivat ja kylvös voi mennä pilalle.

10.1.2 Herne ja auringonkukka
Herneen ja auringonkukan siemenet vaativat liotuksen ennen kylvöä. Liotus pehmentää
siemenkuorta ja siemenen itäminen on tasaisempaa ja nopeampaa. Siemenet voi laittaa
likoamaan kylvöä edeltävänä päivänä/iltana, mutta liotuksen olisi hyvä kestää vähintään
kahdeksan tuntia. Siemenet huuhdellaan hyvin ennen ja jälkeen liotuksen, jotta irtonainen
pöly, lika, roskat ja mahdolliset kasvitaudinaiheuttajat saadaan poistettua siementen
joukosta. Puutarha Miniverso käytti liotuksessa ja huuhtelussa 20 l elintarvikekelpoisia
muovilaatikoita (Kuva 26). Huuhteluastian pohjassa oli reikiä, joista huuhteluvesi pääsi
valumaan pois. Herneen siemenet pysyvät vedellä täytetyn astian pohjalla itsestään, mutta
auringonkukansiemenet kelluvat vedellä täytetyssä astiassa ja tarvitsevat siksi rei’itetyn
kannen päälleen, sekä tiilen kannen painoksi.
Kuva 26 Siementen huuhteluun tarkoitettujen 20 l laatikoiden pohjiin tehtiin reikiä.
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Auringonkukansiementen koko ja laatu vaihtelee toimittajan, siemenerän tai lajikkeen takia,
minkä vuoksi sopiva kylvömäärä vaihtelee eräkohtaisesti. Liotetut ja huuhdellut siemenet
annostellaan esimerkiksi kauhalla tai desilitramitalla kasvualustan päälle ja levitetään käsin.
Liian tiheän kylvön seurauksena auringonkukansiemenet menevät päällekkäin ja juuret eivät
kiinnity kasvualustaan, minkä vuoksi sato jää pienemmäksi ja suuri osa versoista ei ole
kiinnittynyt kasvualustaan kunnolla. Herneenversot kasvavat hyvin liian tiheästä kylvöstä
huolimatta, mutta valonpuutteen vuoksi vaaleita versoja on enemmän.

10.1.3 Parsakaali ja rukola
Parsakaalin ja rukolan viljelytavat ovat samanlaiset. Pinta, jolle kylvö tehdään, on oltava
tasainen, jotta siemenet levittyvät hyvin. Epätasaisuuksien vaikutuksesta siemenet ajautuvat
rykelmiin muodostaen kasvustoon liian tiiviitä kohtia, joista kosteus ei poistu tehokkaasti,
eivätkä kaikki versot mahdu kasvamaan tarpeeksi suuriksi. Kerääntyvän kosteuden ja ahtaan
kasvutilan vuoksi versot pilaantuvat herkemmin.
Kylvettävät siemenet annostellaan esimerkiksi mittasetin (Kuva 28) avulla ja sirotellaan
valmistellun kasvualustan pinnalle mahdollisimman tasaisesti. Sirottelussa kannattaa olla
järjestelmällinen, jotta siemenet asettuvat mahdollisimman tasaisesti. Sirottelukäden
korkeudella, asennolla ja nopeudella pystyy vaikuttamaan kylvön tasaisuuteen. Turvepinnan
tulee olla märkä mutta ei vettynyt. Siemenet asettuvat ja tarrautuvat märälle turvepinnalle
hyvin, eivätkä liiku. Vettynyt pinta lisää kylvöksen epätasaisuutta, sillä sirotellut siemenet
jäävät putoamiskohtaan.
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Kuva 27 Siementen määrän mittaamiseen ja sirottelukylvöön kannattaa hyödyntää
esimerkiksi mittasettejä. Kuvassa 1 dl, 0,5 dl ja 15 ml mitta.

10.2 Itäminen
Puutarha Miniversolla oli käytössään metallisia hyllyjä, joihin alustat nostettiin itämään
neljän alustan pinoissa, kolme pinoa hyllylle (Kuva 29). Jos itämispino on liian korkea,
alimmaiset versot eivät pääse itämään kunnolla liiallisen päällä olevan painon takia. Sopivan
kokoisessa pinossa kasvavat versot jaksavat itäessään nostaa päällä olevia viljelyalustoja.
Sopivan kokoiset pinot ovat myös yhden ihmisen liikuteltavissa. Kylvötiheydellä ja
itämistarmolla on vaikutusta itämispinon kokoa mietittäessä.
Päällekkäin olevat kylvöalustat toimivat toisilleen kansina ja pitävät kosteutta estäen
kylvöksen kuivumisen. Pinojen päälle laitetaan tyhjä kylvöalusta päällimmäisen kylvöalustan
kanneksi ja pinon päälle painoksi esimerkiksi kaksi punatiiltä (Kuva 30). Painot painavat
alustoja toisiaan vasten parantaen siementen kontaktia turpeeseen. Lisäksi painot toimivat
vastuksena samassa alustassa eri aikaan itäville siemenille ja edistävät kasvuston tasaisuutta.
Puutarha Miniverson kokemuksen perusteella juuret tunkeutuvat paremmin kasvualustaan
painojen vaikutuksesta. Ilman painoja tai liian aikaisin pois otettujen painojen vaikutuksesta
versot irtoavat herkemmin juurineen sadonkorjuun yhteydessä.
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Kuva 28 Kylvön jälkeen neljän pinoihin pinotut kylvöalustat on nostettu hyllyyn itämään.

Versojen itämisnopeutta voidaan ohjata lämmön vaihtelulla. Sopiva itämislämpötila on +22
°C – +24 °C, mutta Puutarha Miniversolla lämpötila vaihteli vuodenajasta riippuen +20 °C –
+26 °C välillä. Ylimmän ja alimman hyllyn lämpötilaero saattoi Puutarha Miniversolla olla 4
°C. Lämpötilaeroa pystyttiin hyödyntämään eri kasvilajien itämisnopeuden säätelyssä, sillä
nopein itäminen ei ollut aina toivottavaa viljelykierrossa, jossa saatiin kaksi satoa viikossa.
Kierron rytmitys on hyvä, kun vanhan erän poistuessa uusi erä saapuu tilalle. Kahden erän
välissä suoritetaan tarvittavat siivoustoimenpiteet (Liite 2). Puutarha Miniverso hyödynsi
hyllystön lämpötilaeroja esimerkiksi niin, että herne oli viileimmällä paikalla ja parsakaali
lämpöisimmällä.
Painot poistetaan pinojen päältä 2—3 vuorokauden kuluttua kylvöstä. Oikea hetki painojen
poistoon on, kun versot näkyvät alustojen väleistä (Kuva 30), mutta pinoa raottaessa versot
ovat suorassa. Liian pitkään olleista painoista tai liian pitkään pinossa olleena versot kasvavat
pituutta ja käyristyvät (Kuva 24). Pahasti käyristyneet versot eivät enää suoristu kunnolla ja
sato on vähäisempi.
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Kuva 29 Idätyspinon päältä voi poistaa painot, kun versot näkyvät alustojen välistä.

Painojen poiston yhteydessä herneen ja auringonkukan kylvöalustat erotellaan toisistaan
nostamalla kutakin alustaa toisesta päädystä ilmaan niin, että päällä olevan alustan pohjan
läpi tulleet juuret irtoavat alemman alustan kasvualustasta. Mikäli erottelua ei tehdä, juuret
kasvavat päällä olevan alustan läpi alemman alustan turpeeseen, jolloin levityksen
yhteydessä juurien mukana voi lähteä suuriakin turvealueita. Pinot levitetään noin kolmen
vuorokauden kuluttua kylvöstä, kun siemenet ovat itäneet ja kasvuun lähteneet versot ovat
nostaneet alustoja eroon toisistaan (Kuva 31).
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Kuva 30 Pinot ovat valmiita purettaviksi ja levitettäviksi viljelypöydille, kun versoalustat ovat
erkaantuneet toisistaan kasvavien versojen vaikutuksesta.

10.3 Levitys ja siemenkuorien poisto
Versot kannetaan pinoissa kasvihuoneeseen. Erityisesti vuoksiluodepöydille levitettäessä
alustojen pohjiin tarttuneet itäneet siemenet ja turve on hyvä putsata pois. Mikäli pohjia ei
putsata tukkii irtoava orgaaninen aines vuoksiluodepöytien kastelupisteessä olevat sihdit ja
lisää pöydillä tapahtuvaa levän kasvua. Tämän takia myös pöytien siivous hidastuu. Alustat
asetellaan pöydille kasvilajeittain, etteivät ne kosketa toisiaan tai pöydän reunoja (Kuva 31).
Näin parannetaan ilmankiertoa versokasvustossa. Raot versoalustojen väleissä myös
helpottavat tarkkailua muun muassa kastelutarpeen osalta. Pinoista juuri levitetyt versot
ovat väriltään keltaisia (Kuva 32) valonpuutteen vuoksi ja lehdet ovat supussa, mutta
seuraavan vuorokauden aikana vihreä väri muodostuu lehtiin ja lehdet avautuvat.
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Kuva 31 Versoalustat asetetaan pöydille tasavälein, kasvuston tarkkailun ja ilmankierron
edistämiseksi. Aluksi versot ovat väritykseltään keltaisia.

Siemenkuoret poistetaan seuraavana päivänä levityksestä retiisin, rukolan ja parsakaalin
versoista. Toimenpiteen tavoitteena on minimoida siemenkuorien määrä valmiissa
tuotteessa. Mikäli toimenpide viivästyy ei sitä voi enää tehdä, sillä kasvaneet versot
vahingoittuvat herkästi ja kasvaneet lehdet estävät kuorien poistamisen. Ennen
siemenkuorien poistoa, kasvusto sumutetaan, jotta kuoret irtoavat helpommin. Seuraavaksi
alustat nostetaan yksitellen pöydän reunalle kallelleen kasvusto poispäin pöydästä. Alustaa
pidetään toisella kädellä paikoillaan samalla kun toista kättä liikutetaan kasvuston pinnalla
melko nopealla liikkeellä, jonka vaikutuksesta suurin osa siemenkuorista irtoaa. Liikkuvalla
kädellä painetaan hieman kasvuston pintaa. Liian nopealla tai raskaalla liikkeellä versojen
varret katkeavat herkästi.
Auringonkukan siemenkuoret poistetaan viimeistään sadonkorjuuta edeltävänä päivänä,
jolloin jäljessä itäneet versot ovat kasvaneet riittävästi. Auringonkukan siemenkuoret
poistetaan liikuttamalla kättä kasvuston pinnalla samoin, kuin parsakaalin, rukolan ja retiisin
versoista. Toimenpiteen jälkeen jäljelle jääneet kuoret on poistettava sormin nyppimällä,
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jolloin versot käydään alusta kerrallaan läpi järjestelmällisesti edeten. Toimenpide
suoritetaan molempia käsiä yhtäaikaisesti käyttäen, jotta aikaa säästyy. Siemenkuorien alta
paljastuva vaalea osa saa vihreän värin seuraavan vuorokauden aikana (Kuva 33). Versot
kaatuvat käsittelyn yhteydessä, mutta suoristuvat sadonkorjuuseen mennessä, mikäli valoa
on riittävästi saatavilla.
Kuva 32 Siemenkuoret poistetaan liikuttamalla kättä kasvuston pinnalla. Versojen vaalea
väritys poistuu vuorokauden kuluessa.

Irrotetut siemenkuoret ja versot, joista kuori ei irtoa heitetään syrjään ja siivotaan lopuksi
pois. Juurineen irtoavat ja vioittuneet versot poistetaan. Vioitus ilmenee esimerkiksi
murtuneina lehtinä tai ruskeana värityksenä lehdissä, jonka vuoksi tuotteen säilyvyys
heikkenee. Kuorien poiston jälkeen auringonkukanversokasvusto huuhdellaan runsaalla
vedellä, sillä siemenkuorien nyppimisen yhteydessä kasvuston joukkoon nousee turvetta,
jonka joutumista myyntirasiaan pyritään välttämään. Lopuksi alustat asetetaan
tuuletukseen, jotta kasvusto kuivuu sadonkorjuuta varten.
Siemenkuorien poisto auringonkukan versoista on tuotannon työläin vaihe. Kuorien poisto
on hidasta ja hyvää työasentoa ja työskentelynopeutta on hankala ylläpitää. Puutarha
Miniverson kokemuksen mukaan käytettävällä siemenerällä on merkittävä vaikutus
siemenkuorien irtoamiseen ja vioittuneiden lehtien määrään kasvustossa.
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10.4 Kastelu ja sumutus
Versot on paras kastella altapäin esimerkiksi vuoksiluodepöytien avulla. Pöydissä olevia
kouruja pitkin vesi jakautuu tasaisesti ja pääsee viljelyalustojen alle. Viljelyalustojen pohjissa
olevista rei’istä vesi nousee versojen saataville.
Vaihtoehtoinen tapa kastelulle on kastelusauvalla suihkuttaminen päältäpäin. Pääasiallisena
kastelukeinona päältä kastelua ei voi suositella, sillä kasvuston lehdet kastuvat jokaisella
kastelukerralla ja tasaisen kastelutuloksen saaminen on vaikeaa. Juuri itäneille versoille
päältä kastelua suositellaan, sillä irtonaiset siemenkuoret sekä versojen mukana noussut
turve painuvat alas, eivätkä juuri kasvihuoneeseen levitetyt lyhyet versot kaadu vesisuihkun
vaikutuksesta. Mikäli pitkäksi kasvanut kasvusto kaatuu vesisuihkun takia ei se välttämättä
enää suoristu täysin ja satotaso heikkenee, sillä versoa ei saada leikattua tarpeeksi alhaalta.
Suoristumattomaan kasvustoon kerääntyy kosteutta, joka ei poistu tuuletuksessa yhtä hyvin
kuin suorasta kasvustosta. Kerääntyvän kosteuden seurauksena mätä ja home lisääntyvät
sekä sadonkorjuu hidastuu. Herneen ja auringonkukan versot sietävät rakenteensa ansiosta
päältä kastelua hyvin.
Kasvualustat kastellaan aina märäksi ja varmistetaan ettei kuivia kohtia jää. Tuuletus
kuivattaa kasvualustat yhdestä kolmeen vuorokaudessa riippuen kasvilajista, tuuletuksen
suuntauksesta ja kasvihuoneen lämpötilasta.
Kastelun lisäksi auringonkukan versot vaativat sumutuksen siemenkuorien irtoamisen
edistämiseksi. Sumutuksesta kannattaa suorittaa usein, sillä kuivat kuoret voivat aiheuttavat
vioitusta sirkkalehtiin, mikä heikentää tuotteen säilyvyyttä. Sumutuksen voi hoitaa
vaihtamalla kastelusauvaan sumutinpään, mutta esimerkiksi erillisen ajastetun
sumutinjärjestelmän asentaminen voi olla kannattavaa. Puutarha Miniverson käytössä oli
kastelujärjestelmään liitettävä Solem BL-NR-ajastin, jota ohjattiin bluetooth-yhteyden
välityksellä puhelinsovelluksen kautta. Tiheä sumutus korvaa kastelun. Sumutuksen sopivaan
tiheyteen ja kestoon vaikuttavat kasvuston laatu, kuten kasvuston tiheys ja ympäröivät
olosuhteet. Puutarha Miniversolla sopiva sumutusväli vaihteli vuodenajan ja siemenerän
mukaan.
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10.5 Sadonkorjuu ja tarvittavat välineet
Sadonkorjuu voidaan suorittaa keittiöveitsellä ja sato kasataan esimerkiksi
elintarvikekelpoiseen muovilaatikkoon. Hygieniasyistä käytetään elintarvikekelpoisia
nitriilikäsineitä, jotka vaihdetaan aina tarvittaessa. Käsineet myös suojaavat käsiä pieniltä
veitsen viilloilta ja parantavat otetta. Päähineeksi sopii esimerkiksi kertakäyttöinen
hiussuoja, trikoopipo tai buffi joka estää hiuksien päätymisen tuotteeseen. Päähinettä
vaihdetaan aina kun on tarpeen ja kankaiset päähineet pestään säännöllisesti työnantajan
toimesta. Puutarha Miniversolla sadonkorjuussa ja pakkauksessa käytettiin valkoista 100%
puuvillaista napillista työpaitaa. Työvaatteet estävät työntekijän omista vaatteista irtoavaa
nukkaa, roskaa tai hiuksia päätymästä sadon joukkoon. Napillisen paidan saa nopeasti
tarvittaessa pois ja valkoisen värin ansioista mahdollinen lika havaitaan helposti. Työpaidat
pestään säännöllisesti, tai aina tarvittaessa 90 °C lämmössä työnantajan toimesta.

10.5.1 Valmistelut
Ennen sadonkorjuuta veitset teroitetaan timanttipuikolla ja pestään elintarvikekäyttöön
soveltuvalla pesuaineella. Teroitetut veitset voi säilöä esimerkiksi kasvihuoneen seinällä
olevassa veitsimagneetissa, josta ne voi nopeasti ottaa käyttöön. Samalla pisteellä voi olla
myös esimerkiksi käsidesi, käsipaperia, kertakäyttöhanskoja ja roska-astia.
Sadonkorjuuta edeltävänä vuorokautena versojen tuuletus on hyvä olla jatkuvasti päällä,
jotta kasvustoon kerääntyy mahdollisimman vähän kosteutta. Ennen sadonkorjuun aloitusta
tuulettimien suuntaus kannattaa kääntää kohtisuoraan lähinnä olevia versoja kohden, jolloin
saadaan tehostettua kuivattavaa vaikutusta. Kosteuden poistumiseen kasvustosta auttaa
myös kevyt käden liikuttaminen versokasvuston pinnalla, jolloin kosteus nousee liikkeen
vaikutuksesta pintaan ja kasvusto kuivuu nopeammin.

10.5.2 Sadonkorjuu
Satoa korjataan yhtä kasvilajia 40 litran sadonkorjuulaatikkoon 1,5–5 kg kerrallaan. Kaikkia
kasvilajeja pyritään korjaamaan suunnilleen samaa tahtia, jotta toteutuneet tilaukset
voidaan pakata ja toimittaa mahdollisimman nopeassa rytmissä. Sadonkorjuuta tekevät
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henkilöt seuraavat tietokoneelta sadonkorjuu- ja tilausmääriä sadonkorjuun edetessä ja
ohjaavat versojen tuuletusta versolajien sadonkorjuumääriä ennakoiden.
Sadonkorjuuveitsen terävyyteen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Tylsä veitsi tekee
epätasaisen leikkuujäljen tai jopa halkoo verson vartta pituussuunnassa, jolloin tuotteen
säilyvyys heikkenee ja ulkonäkö kärsii.
Viljelypöydältä valitaan sadonkorjuupöydälle siirrettäväksi yhdestä kahdeksaan
kasvustoltaan kuivaa alustaa, vapaana oleva tila huomioon ottaen. Korjuussa olevien
versojen laatu tarkastetaan silmämääräisesti päällisin puolin. Satoa korjattaessa toisella
kädellä pidetään kiinni versokasvustosta, kun toisella kädellä leikataan versot veitsellä (Kuva
34). Leikkauksen aikana kasvustosta kiinni pitävän käden ote määräytyy kasvuston pituuden
mukaan. Kasvuston ollessa lyhyttä, kuten parsakaalilla ja rukolalla, pidetään versoista kiinni
päältäpäin. Pidempivartisilla versoilla, kuten herneellä ote otetaan sivusta. Sato leikataan
mahdollisimman alhaalta, paitsi herneellä, jonka pituutta voi tarvittaessa säätää halutun
leikkuukorkeuden mukaan, mikäli kasvusto on liian pitkää.
Kuva 33 Sadonkorjuussa versokasvustosta pidetään kiinni toisella kädellä kasvuston päältä
tai sivusta ja toisella kädellä varret katkaistaan veitsellä, mahdollisimman alhaalta leikaten.
Kuvassa retiisin sadonkorjuu.
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Sadonkorjuuta ei suoriteta vuoksiluodepöydillä, sillä versojen siirtely on oltava esteetöntä.
Parhaiden tuuletuspaikkojen vapauduttua kasvustoltaan kosteat versoalustat siirretään
lähemmäs tuulettimia, jolloin versokasvustoa saadaan jatkuvasti kuivaksi. Viljelypöydillä
tehty sadonkorjuu heikentää jouhevaa työskentelyä ja hidastaa sadonkorjuuta. Katkenneet
kasvinosat nuutuvat ja tarttuvat pöytäpinnalle ja hidastavat viljelypöytien siivousta.
Jokaisen leikkauksen jälkeen versot käännetään kädessä varret ylöspäin ja poistetaan
tarvittaessa mukaan lähteneet juuret, turve ja vioittuneet tai pilaantuneet versot, sekä
pudistellaan irtonaiset siemenkuoret pois. Tarkastetut versot laitetaan
sadonkorjuulaatikkoon, jota pidetään sadonkorjattavan kasvualusta takana. (Kuva 35)
Kuva 34 Katkaistujen versojen laatu tarkastetaan altapäin kääntämällä versot kädessä
ylösalaisin. Versojen joukosta poistetaan juuret, turve, vioittuneet tai pilaantuneet versot,
sekä irtonaiset siemenkuoret.

Versoja ei tarvitse asetella laatikkoon, herneenversoja lukuun ottamatta. Herneenversot
pinotaan laatikkoon siististi ja järjestelmällisesti, jotta tuotteiden pakkaus on helpompaa.
Pinojen avulla myös versojen halutun pituuden arviointi on helpompaa sadonkorjuun
yhteydessä. Laatikoihin kerättävä sopiva versomäärä on 1,5–5 kg riippuen versolajista.
Määrän keräämiseen tulee kulua enintään noin 15 minuuttia, jotta kerätyt versot saadaan
nopeasti kylmään ja ripeä työtahti säilyy.
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Kun sato on kerätty pöydälle nostetuista alustoista, nostetaan uudet alustat vanhojen päälle.
Kaksi korjattua alustaa käännetään kasvualustat vastakkain, jotta kasvienosat eivät tarraudu
alustojen pohjiin. Alustapinot kannetaan ulos kasvihuoneesta, kun alustoja on kuusi alustaa
päällekkäin. Puutarha Miniversolla alustat pinottiin ulos kuormalavan päälle ja käytetyt
turpeet tyhjennettiin kompostikasaan ja hyödynnettiin viereisellä pellolla
maanparannusaineena.

10.5.3 Sadonkorjuun jälkeen
Sadonkorjuun jälkeen jokainen sadonkorjuulaatikko punnitaan ja kirjataan Excel-tiedostoon.
Punnituksen jälkeen laatikko suljetaan kannella ja siihen merkitään versolaji sekä
päivämäärä. Punnituksen jälkeen laatikko viedään kylmiöön, jossa lämpötila on noin + 4 °C.
Sadonkorjuuveitsien terävyyttä tulee ylläpitää jatkuvasti, sillä eri versolajit kuluttavat terää
eri tahtiin. Puutarha Miniversolla ylläpitoteroitukseen käytettiin itsetehtyä kapulastroppia,
eli puupalikkaa, jonka pintaan oli liimattu nahka. Nahan pintaan hierotaan hiontavahaa,
jonka avulla ylläpidetään veitsen terävyyttä. Oikea teroituskulma eurooppalaisissa veitsissä
on 20°, mutta nahkaa käyttämällä, ei terän kulmaa saa helposti pilattua. Nahan käyttö on
helppoa ja nopeaa kokemattomammallekin teroittajalle ja veitsestä saa hyvin terävän.
Ennen ja jälkeen nahan käytön täytyy veitsi pestä hyvin. Ylläpitoteroituksen voi tehdä myös
esimerkiksi teroituspuikolla, jolloin oikean teroituskulman kanssa täytyy olla tarkempi.

10.6 Tilaukset ja pakkaus
Puutarha Miniversolla tilaukset saapuivat kaupoilta sähköisellä tilausjärjestelmällä tai
soittamalla. Joillakin asiakkailla oli tilausrunko, jota he saivat tarpeen mukaan muuttaa.
Tilaukset kirjattiin Excel-taulukkoon, jossa oli listattuna kaikki aktiiviset asiakkaat. Taulukosta
tulostettiin pakkauslista, jonka perusteella tilaukset pakattiin.
Pakkaukset tehtiin siihen tarkoitetussa erillisessä huoneessa eli pakkaamossa. Puutarha
Miniverson pakkaamossa oli helposti puhtaana pidettävät pakkaustasot. Kannet ja eri
kokoiset rasiat säilytettiin hyllyillä pakkaustasojen yläpuolella niille merkityillä paikoilla.
Hyllyjä täydennettiin tarpeen mukaan. Pakkaajia huoneeseen mahtui yhtäaikaisesti kolme.
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Tarvittaessa neljäs henkilö pystyi avustamaan kiinnittämällä etikettejä ja lajittelemalla
rasioita toimituslaatikoihin.
Kukin pakkaaja haki kylmiöstä yhden sadonkorjuulaatikon, joka asetettiin sille tarkoitetulle
paikalle pakkaustason päähän. Versot pakattiin sadonkorjuulaatikoista annostellen oikeisiin
myyntipainoihin (Taulukko 3). Rasiat suljettiin kansilla ja päälle liimattiin muovipintaiset
etiketit, joihin oli leimattu parasta-ennen päiväys etukäteen. Rasiat tilattiin Berner Oy:n
kautta ja ne saapuivat Italiasta.
Taulukko 3 Versolajikohtaisesti käytettävät rasiakoot ja myyntipainot

Kasvilaji

Rasiakoko

g / rasia

Herne

H70

80

Auringonkukka

H70

80

Retiisi

H50

80

Parsakaali

H50

60

H50/H40

60

Rukola

Pakatut rasiat laitettiin pahvisiin toimituslaatikoihin 16 rasiaa/laatikko. Kaikista pakatuista
rasioista pidettiin kirjaa liitutaululle päiväkohtaisesti tukkimiehenkirjanpidolla. Jokainen viiva
tarkoitti yhtä 16 rasian laatikkoa ja ylimenevä määrä merkittiin numerolla (Kuva 36).
Kuva 35 Kuvassa pakattujen rasioiden kirjanpito. ”Tukkimiehenkirjanpito” kuvaa kokonaisia
16 rasian laatikoita ja numerot laatikoiden ylimeneviä rasioita.
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Pakatut rasiat siirretiin kylmiöön, jossa toimituslaatikot olivat odottamassa. Tuotteet
lajiteltiin tilauksien mukaan toimituslaatikoihin, joihin oli liimattu toimitustarra. Tarrassa luki
asiakkaan nimi ja tilatut tuotteet. Toimitustarraan tehtiin merkintä, kun kyseiseen tilaukseen
oli lajiteltu tarvittava määrä kutakin tilattua tuotetta. Lopuksi tilauksiin jaettiin
tilauslähetteet ja tarkastettiin että toimitustarrassa ja lähetteissä olevat määrät täsmäävät.

10.7 Toimitus
Puutarha Miniverso toimitti tuotteensa asiakkailleen itse. Tuotannon ollessa alussa
toimitukset suoritettiin yrittäjien omilla henkilöautoilla, jolloin kylmäketjun säilyttämiseksi
hyödynnettiin suuria kylmälaukkuja. Kylmälaukkuihin laitettiin tarpeen vaatiessa
kylmävaraajat, jotka suojattiin pyyhkeellä suoran kontaktin välttämiseksi myyntipakkauksen
ja kylmävaraajan välillä. Tuotannon kasvaessa yritys hankki elokuussa 2018 Mercedes-Benz
Vito -pakettiauton (vuosimalli 2001) pakettiauton eläkkeelle jääneeltä elintarvikeyrittäjältä.
Pakettiauton kuormatila oli eristetty, auto oli varustettu kylmäkoneella, joka oli kesäisin
välttämätön. Tuotannon edelleen kasvaessa yritys hankki vanhan pakettiauton tilalle
heinäkuussa 2019 Peugeot Boxer -kylmäpakettiauton (vuosimalli 2017) (Kuva 37), jossa oli
muun muassa suurempi tavaratila ja sitä lämmittävä toiminto, joka oli talvisin tarpeellinen.
sekä verkkovirtaliitäntä, jonka avulla auton tavaratilaa pystyi käyttämään esimerkiksi
lisäkylmiönä puutarhalla.
Kuva 36 Lämmittävällä kylmäkoneella varustettu pakettiauto on välttämätön
ympärivuotisten versotoimitusten tekemiseen.
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11 Hygienia, puhtaanapito ja siivous
Versotuotanto lukeutuu vähäisen riskin alkutuotantoon, jonka tuotannon yläraja
lehtivihanneksilla on 50 000 kg vuodessa. Alkutuotanto liittyvässä toiminnassa ei vaadita
erityistä elintarvikehuoneistoa. Uudesta alkutuotantopaikasta ja toiminnasta ja toiminnassa
tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa kunnan elintarvikeviranomaiselle. (Ruokavirasto,
2019a)
Puutarha Miniversolla hygienia-asioista otettiin mallia Laatutarha-ohjeistosta. Lisäksi
käytäntöjä ja työtiloja käytiin läpi sekä kehitettiin kaupungin ympäristö- ja terveystarkastajan
kanssa.

11.1 Sadonkorjuulaatikot
Puutarha Miniversolla sadonkorjuulaatikot huuhdeltiin jokaisen käyttökerran jälkeen ja
pestiin jokaisen viikon päätteeksi. Laatikoiden ja kansien sisäpintojen pesuun käytettiin
elintarvikehyväksyttyä pesuainetta. Ulkopintojen pesuun käytettiin suihkepulloon laitettua
desinfioivaa pesuainetta. Sisä- ja ulkopinnoille oli määrätty omat pesuharjat, joiden
harjapäät vaihdettiin uusiin aina tarvittaessa. Huuhtelun tai pesun jälkeen laatikot ja kannet
kuivatettiin pesupisteen vieressä olevilla hyllyillä ylösalaisin (Kuva 38).
Kuva 37 Sadonkorjuulaatikoiden ja kansien kuivaushyllyt pesupisteen vieressä.
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11.2 Kasvihuone ja viljelypöydät
Puutarha Miniverson käytössä oli yksi kasvihuone, joka oli jaettu kahteen osaan väliseinällä.
Kasvihuoneen etuosaa kutsuttiin nimellä H1 ja takaosaa nimellä H2. Siivoukset suoritettiin
kahdella eriasteisella siivouksella kahdesti viikossa. Siivoustyypit on kuvattu taulukossa
kirjainpareina AC ja BC (Taulukko 4). Kasvihuoneen siivousvaiheet on vaiheittain kuvattu
liitteessä 2 (Liite 2).
Taulukko 4 Kasvihuoneiden viljelypöytien siivousrytmi kuvattuna kahden sadon
viikkokierrossa. Siivous A on kokonaisvaltainen siivous, johon kuuluu pöytien pesu ja
imurointi. Siivous B on kevyempi siivous, johon kuuluu vain pöytien imurointi. Siivous C on
ylläpitosiivous, joka tehdään tarpeen vaatiessa. Tarkemmat siivousohjeet on selostettu
liitteessä 2.

Viikko

Huone

Ajankohta

Siivousmalli

1

H1

alkuviikko

Siivous A

1

H2

alkuviikko

Siivous C

1

H1

loppuviikko

Siivous C

1

H2

loppuviikko

Siivous A

2

H1

alkuviikko

Siivous B

2

H2

alkuviikko

Siivous C

2

H1

loppuviikko

Siivous C

2

H2

loppuviikko

Siivous B

Siivousrytmi on hyvä pitää tasaisena, jotta siivous ei siirry hankalammalle ajankohdalle tai
kokonaan seuraavalle viikolle. Puutarha Miniversolla siivousrytmi määräytyi viljelykierron
mukaan niin, että siivoustoimenpiteet sijoittuivat sadonkorjuupäivälle, jolloin siivous on
yksinkertaisinta ja nopeinta tehdä tyhjien pöytien vuoksi. Samana, tai viimeistään
seuraavana päivänä uusi tuotantoerä tuotiin kasvihuoneeseen. Viikkosiivouksen jakaminen
kahdelle päivälle oli Puutarha Miniversolla käytännön asioiden kannalta järkevämpää, sillä
kasvihuoneessa oli jatkuvasti yksi tuotantoerä kasvamassa. Kahden siivouspäivän rytmi myös
tasoitti työajan ja -määrän jakautumista.
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Siivouksessa käytettiin käsisuihkua pöytäpintojen kostuttamiseen siivouksen aluksi, sekä
loppuhuuhteluun. Pitkävartisella harjalla irrotettiin lika pöydän pinnasta ja käsiharjalla
pöydän lika ja kerääntynyt levä pöydän kouruista. Likainen vesi ja roskat imuroitiin pois
pöydiltä vesi-imuria käyttäen.

11.3 Kylvöalustat
Kylvöalustojen hygieniasta on huolehdittava tuholaisten, homeiden ja sienien leviämisen
ehkäisemiseksi. Pinoissa olevien alustojen pohjiin tarttuu versojen alkuja, jotka mätänevät ja
levittävät homeita sekä itämättömiä siemeniä, joiden seurauksena versolajit sekoittuvat
siementen itäessä.
Puutarha Miniversolla kylvöalustat puhdistettiin jokaisen sadonkorjuupäivän jälkeen, eli
kahdesti viikossa. Turpeesta tyhjennetyt alustat kannetiin pesupisteelle. Muovisammio
täytettiin 90 °C vedellä. Yhdeksän kappaleen alustapino upotettiin veteen tiilipainon alle ja
annettiin liota muutama minuutti. Pino nostettiin vedestä pesualtaaseen ja uusi pino
laitettiin veteen likoamaan. Alustat pestiin yksi kerrallaan molemmin puolin painepesurilla,
jotta turve ja kasvinosat irtosivat. Pestyt alustat kasattiin pinoihin vieressä olevaan
kuivaushyllyyn. Vesi pääsi valumaan pois alustojen pohjissa olevien reikien kautta.
Pesuaineiden, kuuman veden ja melun kanssa työskennellessä tulee huomioida oikeanlainen
suojavarustus. Puutarha Miniversolla pitkävartiset kumihanskat, saappaat, vedenpitävät
vaatteet, esimerkiksi kertakäyttöinen muoviessu, suojalasit/ visiiri, hengityssuojain ja
kuulosuojaimet, kuuluivat suojavarustukseen tarpeen mukaan. Työterveystarkastuksessa
pesupisteen äänenvoimakkuudeksi mitattiin lähes 80 dB.

12 Laatutarha-ohjeisto ja sirkkalehtimerkki
Laatutarha-ohjeiston ja sen tekijänoikeudet omistaa Kotimaiset Kasvikset ry. Ohjeiston
laatumerkkinä on sirkkalehtimerkki, jonka käyttöoikeus voidaan myöntää suomalaisia
kasviksia viljelevälle ja/tai pakkaavalle yritykselle. Ohjeiston tarkoituksena on taata
tuotteiden puhtaus, turvallisuus, vähäinen ympäristökuormitus, sekä työntekijöiden hyvät
työolot. (Kotimaiset Kasvikset Ry, 2020)
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Laatutarha-järjestelmään liittyminen ei ole tuottajille pakollista, mutta ohjeistoa voi silti
hyödyntää oman yrityksen toiminnassa. Laatutarha-järjestelmään liittyminen ja
sirkkalehtimerkin käyttö kertovat asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vastuullisesta
kotimaisesta tuotannosta. Monet tukkuliikkeet vaativat ohjeistoon liittymisen.

13 Pakkausmerkinnät
Tuotteiden myynnissä täytyy noudattaa kaupanpitämisen vaatimuksia, joita säätelevät
Euroopan Unionin neuvoston ja komission antamat asetukset. Kaupan pitämisen
vaatimusten noudattamista valvoo Ruokavirasto. Vaatimusten tavoitteena on varmistaa
tuottajille, kauppiaille ja kuluttajille yhdenmukainen reilu kaupankäynti hintaan, laatuun ja
tietoon liittyviltä osilta. (Ruokavirasto, 2019e).
Kaupanpitämisen vaatimukset jaotellaan erityisvaatimuksiin ja yleisvaatimuksiin.
Versotuotanto kuuluu yleisvaatimusten piiriin, jonka mukaan tuotteiden tulee olla
hyväkuntoisia, kohtuullisen hyvälaatuisia ja myyntikelpoisia. (Ruokavirasto, 2019d).
Aina pakollisia pakkausmerkintöjä ovat alkuperämaa, pakkaajan tai lähettäjän nimi ja osoite,
sekä elintarvike-erän tunnus (Ruokavirasto, 2019c). Kaksikielisellä alueella myytävissä
tuotteissa tulee olla kaikki pakkauksen tiedot suomeksi ja ruotsiksi (Ruokavirasto, 2019b, s.
25).

14 SWOT-analyysi
SWOT-analyysi on menetelmä, jonka avulla pystytään suunnittelemaan ja arvioimaan
yrityksen toimintaa helposti ja tehokkaasti. Kyseinen analyysimenetelmä on tunnettu ja
paljon käytetty yksinkertaisuutensa vuoksi. Analyysilla pystytään käsittelemään joko koko
yrityksen tai organisaation toimintaa tai vain yhtä osaa siitä. Analyysi kuvataan
nelikenttämuodossa, joka auttaa hahmottamaan yrityksen tilannetta. SWOT-analyysissä
kuvataan yrityksen positiivisia ja negatiivisia puolia, käsitellään nykytilannetta ja
tulevaisuutta, sekä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä (Taulukko 5). (Suomen Riskienhallintayhdistys
Ry, n.d.)
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Taulukko 5 SWOT-analyysin ominaisuudet

Engl.

Positiivi
nen

Vahvuudet

Strength

x

Heikkoudet

Weakness

Mahdollisuudet
Uhat

Opportunity
Threat

Negatiivi
nen

x

Sisäiset
asiat

Ulkoiset
asiat

Nykyhetki

x

x

x

x

x
x

Tuleva

x

x

x

x

Vahvuuksiin pystytään vaikuttamaan ja niitä pystytään vahvistamaan sekä käyttämään
hyväksi. Ne ovat perusta, jonka varaan toiminta rakentuu.
Heikkoudet pyritään poistamaan. Jos vaikuttaminen ei onnistu mietitään, onko kiertäminen
tai korvaaminen mahdollista.
Mahdollisuuksiin ja uhkiin yritys ei pysty suoraan vaikuttamaan ulkoisten vaikutteiden
vuoksi. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkiin varautuminen on mahdollista, mutta
niiden muuttaminen tai poistaminen mahdotonta. (Osaava yrittäjä, n.d.)

53
Taulukko 6 Puutarha Miniverson SWOT-analyysi

VAHVUUDET
• Vahva brändi
• Rohkea ja määrätietoinen asenne
• Vahva asiakaskanta
• Tuotteiden tuoreus toimittaessa

HEIKKOUDET
• Vähäinen aktiivisuus sosiaalisessa
mediassa
• Ajan puute
• Suuri työllistävyys

• Tuotteiden laatu ja säilyvyys

• Kirjallisten + kuvallisten ohjeiden puute
joistain työvaiheista

• Ei minimitilausmäärää tai ostositoumusta

• Kasvien kasvurytmin vaihtelu

• Vähäinen kilpailu
• Tiivis suora yhteys HeVi-henkilökuntaan
• Kuljetus yrityksen omalla kylmäautolla
• Tuotteen hinnan itsemäärittäminen
• Mahdollisuus sopeuttaa tuotantomäärä
kysynnän mukaan

• Rajalliset varastotilat
• Yrittäjien kokemattomuus työnantajina
• Yrittäjien jaksaminen
• Toiminnan sitovuus ja vähäinen vapaaaika

• Toimiva viljelykierto
• Mahdollisuus viljelyalan skaalaamiseen
• Osaavat vastuulliset työntekijät
• Yrityksellä ei suuria velkoja
• Kyky soveltaa

MAHDOLLISUUDET

UHAT

• Tuotannon laajentaminen

• Kiinteistön kunto

• Luomusertifikaatti

• Vuokrasuhde

• Yhteistyö tukkujen kanssa

• Uudet kilpailijat

• Asiakaskannan laajentaminen

• Vähäinen vapaa-aika

• Kuluttajien kasvava kysyntä ja kunnioitus
lähiruokaa ja pienyrittäjiä kohtaan

• Hyvälaatuisen siemenen
saatavuus

• Tuotantotilan lämmitysärjestelmän
muuttaminen

• Työntekijöiden vaihtuvuus
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• Uudet pakkausmateriaalit

14.1 Analyysin tulkinta
Puutarha Miniversosta tehdyn SWOT-analyysin perusteella (Taulukko 6) vahvuuksia
yrityksestä ilmenee muita osa-alueita enemmän. Mahdollisuuksien, heikkouksien ja uhkien
osuus on sen sijaan tasainen. Kokonaisuutena kuitenkin positiiviset asiat vallitsevat
negatiivisia enemmän.

14.1.1 Vahvuudet
Puutarha Miniverso onnistui luomaan itselleen vahvan brändin melko lyhyessä ajassa.
Maltillisin askelein ilman lainanottoa kehitetty yritys aloitti toimintansa aikana, jolloin
lähiruoan ja pientuottajien kannatus oli vahvassa kasvussa ja kilpailu kotimaisten versojen
osalta vähäistä. Yrittäjien valinta tunnustella markkinoita REKO-lähiruokarenkaiden kautta
auttoi luomaan tuotteelle kasvot ja tuomaan nuoret innokkaat yrittäjät lähelle asiakkaitaan.
Yrittäjien lähestyessä elintarvikeketjuja reipas määrätietoinen asenne, houkutteleva
erottuva pakkaus, vastaavien tuotteiden vähäisyys markkinoilla, paikoittain valmis
asiakaskunta, tuotteen laatu, lähituotanto sekä toimitukset ilman minimimäärää tai
ostositoumusta todennäköisesti rohkaisi ruokakauppoja ottamaan tuote valikoimiinsa.
Asiakassuhteen synnyttyä yritys sai suorat yhteydet vihannesostojen vastaaviin, joiden
kanssa tilauksista keskusteltiin viikoittain yrittäjien soittaessa heille. Puheyhteyden ansiosta
asiakkailta oli helppo kysyä tuotteen säilyvyydestä ja menekistä, sopia vakiotilauksista tai
tilauskatkoista ja muistuttaa edellisistä tilausmääristä, jos asiakas tietoa kaipasi. Paremman
ammatillisen suhteen luontikin asiakkaaseen oli helpompaa.
Yrityksen omalla kylmäautolla tehtävät toimitukset takasivat sen, ettei tukkuliikkeiden
palveluita tarvittu. Näin ollen tukut eivät päässeet vaikuttamaan tuotteiden hinnoitteluun,
vaan hintojen määräämisoikeus säilyi Puutarha Miniversolla ja mahdollisti aluekohtaisen
hinnoittelun. Lyhyen viljelykierron ansiosta yritys pystyi muuttamaan tuotantomääräänsä
nopeastikin kysynnän vaihteluiden mukaan viljelykierron puitteissa.
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Ahkerat luotettavat työntekijät olivat yrityksen kehityksen kannalta tärkeitä. Yrittäjien
tehdessä hallinnollisia tehtäviä ja toimituskierroksia pystyivät he luottamaan vastuullisiin
työntekijöihin, jotka osasivat puutarhan käytännöt.

14.1.2 Heikkoudet
Pienin askelin luodun pienyrityksen raskaana puolena oli suuri työnmäärä, toiminnan
sitovuus ja ajanpuute. Vanhan puutarhatilan siistiminen, kunnostaminen ja käytännön
suunnittelu oli todella raskasta aamusta keskiyöhön kestäneiden työpäivien takia. Taakan
käydessä liian raskaaksi yritys palkkasi ensimmäisen työntekijän ja tuotannon kasvaessa lisää
työntekijöitä. Työntekijöiden mukana tuli kuitenkin lisää vastuuta, joka osoittautui
kokemattomille työnantajille todella suureksi haasteeksi niin henkisen kuormittavuuden kuin
työnjohdollisten, sekä hallinnollisten seikkojen vuoksi. Yrittäjien työnjohtotaitojen ja
ihmislukutaidon puutos näkyi ajanmittaa työyhteisössä. Suullisten työohjeiden tueksi olisi
kaivattu kirjallisia ohjeita, joiden laatiminen oli hankalaa toimintatapojen hakiessa vielä
muotoaan. Lisähaastetta toi kasvien kasvurytmin vaihtelu vuodenajoista johtuvien seikkojen
mukaan, jolloin totutuista toimintatavoista jouduttiin poikkeamaan joskus paljonkin ja
soveltamaan ratkaisuja eteen tulleisiin haasteisiin.

14.1.3 Mahdollisuudet
Kasvava kysyntä ja arvostus kotimaista lähiruokaa ja pienyrittäjiä kohtaan kannustivat
yrittäjiä suunnittelemaan tulevaa. Ekologisempia pakkausmateriaaleja, sekä luomuun
siirtymistä asiakkaat olivat toivoneet useasti ja niiden kannustamina asioista otettiin selvää.
Mikäli tuotantoa olisi haluttu lisätä, käytössä ollut kasvihuonetila olisi jäänyt pieneksi
lähitulevaisuudessa. Saman kiinteistön viereinen tyhjillään ollut suurempi kasvihuone olisi
ollut mahdollista ottaa käyttöön. Uuden tilan myötä tuotannon runsas laajentaminen olisi
ollut välttämätöntä kustannusten lisääntymisen vuoksi. Tästä syystä uusia markkina-alueita
ja myyntikanavia olisi ollut pakollista hankkia. Mahdollista yhteistyötä tukkujen kanssa myös
harkittiin. Tiloja vuokrannut taho suunnitteli lämmitystavan muuttamista koko Mainiemen
alueelle, joten myös koko puutarhan lämmitysjärjestelmään olisi tullut muutos
ekologisempaan lämmitysvaihtoehtoon.
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14.1.4 Uhat
Vuokrasuhde sekä vanhat kiinteistöt ovat yritystoiminnalle uhka, sillä yritys on toimitilojensa
puolesta riippuvainen ulkopuolisesta tahosta. Korvaavaa kiinteistöä voi olla vaikea löytää ja
toiminnan siirtäminen on hankalaa.
Versotuotannon kannalta hyvälaatuisen siemenen saatavuus ei ole itsestäänselvyys. Hyvän
siemenerän loputtua voi seuraavan erän etsimiseen kulua aikaa, eikä sopivan siemenen
saatavuudesta ole varmuutta. Siemenpuutoksen seurauksena valikoimaa voi joutua
muuttamaan. Kilpailu versotuotannossa on kasvanut lisääntyneen kysynnän myötä.
Hyvät työntekijät ovat arvokkaita yritykselle, sillä työntekijän etsimiseen ja kouluttamiseen
joudutaan panostamaan paljon yrittäjien aikaa. Hyvän työntekijän työsuhteen päättyminen
voi olla pienelle yritykselle iso menetys, sillä työvoiman äkillinen pieneneminen rasittaa
muita työntekijöitä suhteessa enemmän, kuin isossa yrityksessä.

15 Päätelmät
Puutarha Miniverson toiminta jouduttiin lopettamaan vuokrasuhteen keskeyttämisen
vuoksi. Yrityksen toiminta oli loppuvaiheessa nousujohteista. Tuotteiden kysyntä oli kasvussa
ja tulevaisuuden mahdollisuuksia oli monia. Yritys oli saanut kasatuksi itselleen hyvän
luotettavan työtiimin ja edessä olisi ollut vähintään yhden uuden työntekijän palkkaaminen.
Uusia ratkaisuja työtilojen järjestelyihin olisi tullut pohdittavaksi, sillä pakkausvaiheen hitaus
ja kylmiön ahtaus olivat toimintaa rajoittavia tekijöitä. Yritys suunnitteli panostavansa uusiin
houkuttelevampiin pakkausmateriaaleihin, joita oli jo mietitty.
Puutarha Miniverson viimeiset toimintakuukaudet olivat poikkeukselliset, kun vuonna 2020
keväällä covid19-viruksen aiheuttama epidemia levisi ympäri maailmaa. Epidemia ei
kuitenkaan vaikuttanut tuotteiden menekkiin juuri ollenkaan. Epidemian alkuaikana
elintarvikeketjuilla oli haastavaa ihmisten hamstratessa tavaraa kauppojen hyllyiltä.
Puutarha Miniverson asiakkaina olevista kaupoista vain kaksi sanoi keskeyttävänsä versojen
tilauksen toistaiseksi, jotta pystyvät keskittymään peruselintarvikkeisiin. Ravintolat joutuivat
sulkemaan ovensa väliaikaisesti hallituksen antamien ohjeistusten takia, minkä vuoksi
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Puutarha Miniverson asiakkaina olleet ravintolat keskeyttivät tilauksensa. Tilanteen
tasoittuessa lähes kaikki tilauksensa keskeyttäneet asiakkaat palasivat tilauslistoille.
Monien mielessä epidemiatilanne vahvisti puhtaan ja vastuullisen kotimaisen
elintarviketuotannon tärkeyttä. Puutarha Miniverson tuotteet kuuluivat omassa
kategoriassaan korkeimpaan hintaluokkaan. Tuotteet menivät silti kaupaksi
poikkeuksellisista ajoista huolimatta. Puutarha Miniverso myynti painottui ruokakauppoihin
ravintoloiden sijaan, siksi tuotteiden menekki pysyi tasaisena poikkeustilanteesta
huolimatta.
Puutarha Miniverso oli itselleni ensimmäinen kokemus yrittäjyydestä. Kasvihuoneyrityksen
rakentaminen, kehittäminen ja toiminnan ylläpitämien oli raskasta, palkitsevaa ja
opettavaista. Vapaa-aikaa ei juurikaan ollut, mikä oli pidemmän päälle kuormittavaa.
Viimeisen vuoden aikana yrittäjät panostivat parhaansa mukaan lepopäiviin. Hiljaisempina
päivinä puutarhalla tehtiin vain välttämättömät työt, jolloin vapaa-aikaa jäi enemmän.
Asuminen puutarhan yläkerrassa olevassa kaksiossa oli kätevää, sillä työmatka oli lyhyt ja
mahdollisiin vastoinkäymisiin pystyi reagoimaan nopeasti. Toisaalta töistä oli hankala pitää
välillä etäisyyttä.
Omien tuotteiden näkeminen kauppojen hyllyillä ja asiakkaiden positiiviset kommentit olivat
palkitsevia. Negatiivista palautetta yritys sai harvoin, vaikka joskus sitä olisi toivottu, jotta
toiminnan kehittäminen olisi ollut helpompaa. Kuluttaja-asiakkaat REKO-ringeissä ihastelivat
tuotetta ja monet odottivat toimitusta. Toisinaan he joutuivat pettymään toimitusten
peruuntuessa. Konsulenttitilaisuuksissa lukuisat kuluttajat pääsivät maistamaan miniversoja.
Asiakkaat saattoivat aluksi olla epäluuloisia versojen suhteen, mutta tuote-esittelyn jälkeen
monet kuitenkin uskaltautuivat maistamaan versoja. Puutarha Miniversolla oli tapana
maistattaa tuotteensa ilman lisukkeita, jotta tuotteiden maku tuli paremmin esille. Myös
kauppojen henkilökunnalta tuotteet saivat hyvää palautetta. Puutarha Miniverson
lopettaessa vastaavia tuotteita on kysytty muilta lähialueen puutarhayrityksiltä.
Mietin pitkään opinnäytetyön aihetta. Yrityksen toiminnan alusta asti, lukuisista
pohdinnoista huolimatta, mikään mahdollinen aihe ei tuntunut hyvältä. Itsestään selvältä
kuitenkin tuntui, että Puutarha Miniversoon aihe liittyy. Yrityksen toiminnan dokumentointi
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tuntui itselleni tärkeältä, tulevaisuutta ajatellen. Toivon muidenkin hyötyvän tästä työstä.
Työn pohjautuessa suurilta osin Puutarha Miniverson käytäntöihin ja omaan kokemukseen
oli työn kirjoittaminen melko haastavaa. Suurin haaste oli kaiken kokemuksen ja opitun
kirjoittaminen ymmärrettävään muotoon. Asiaa on paljon, eikä kaikkea voinut tähän työhön
kirjoittaa. Kaikista työvaiheista en ole ottanut kuvia, sillä ajatus opinnäytetyönaiheesta on
tullut vasta yrityksen päätyttyä.
Yritystoiminnan loppuminen oli haikeaa, sillä työtä toiminnan kehittämiseen oli tehty paljon,
mutta päällimmäisenä tunteena oli kuitenkin helpotus. Vuokrasuhteesta ja kiinteistön
kunnosta koituneet vaikeudet aiheuttivat paljon työtä ja stressiä. Stressitasot olivat välillä
todella korkealla, mikä välillä vaikutti omaan mielenlaatuun ja henkiseen hyvinvointiin
negatiivisesti. Vapaa-ajan puute uuvutti ja yritys oli mielessä vapaa-ajallakin.
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Liite 1: Puutarha Miniverson kylvöohjeistus

Kylvöalustojen täyttö, siementen liotus ja kylvöt
Kylvöalustojen täyttö
HUOM. Tässä ohjeessa käsiteltävien kylvöalustojen koko on 2,5 cm*30 cm*60 cm
1.
2.
3.
4.

Harjaa kylvöpöytä puhtaaksi
Levitä kylvöalustat riviin kylvöpöydälle
Annostele säkkikostea turve 3 l ruukulla alustoihin
Levitä turve käsin alustalle niin, että kuohkea turve on alustan yläreunan tasalla (älä painele käsillä)
- Poista tai lisää turvetta tarpeen mukaan
- Kiinnitä huomiota alustan kulmien täyttämiseen
5. (Jatka kasvikohtaisten ohjeiden mukaisesti)

Herne (Pisum sativum) 'Arvika'
LIOTUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punnitse siemenet vaa'alla 20 l huuhteluastiaan (reiät pohjassa, max. 5kg siementä/astia)
Täytä ämpäri käden lämpöisellä vedellä ja kaada vauhdikkaasti siementen päälle
Tee yllä kuvattu huuhtelu 3 kertaa
Laita huuhteluastia 20 l liotusastian sisään ja täytä kädenlämpöisellä vedellä piripintaan
Jätä likoamaan seuraavaan päivään
Merkitse liotetun siemenen tiedot ja liotettu kilomäärä kylvökalenteriin

KYLVÖ
1. Tiivistä turve tiivistyslaudalla kevyesti painaen niin, että turvepinta laskee hieman kasvualustan
reunan alapuolelle
2. Nosta huuhteluastia pois liotusastiasta lavuaariin korin päälle
3. Täytä ämpäri käden lämpöisellä vedellä ja kaada vauhdikkaasti siementen päälle niin, että vesi tulvii
astiassa, mutta ei nosta siemeniä astiasta ulos
4. Tee yllä kuvattu huuhtelu 3 kertaa ja laita kansi astian päälle
5. Kastele täytetyt kylvöalustat 2-3 kertaa
6. Annostele noin 7 dl siementä kauhalla turpeen pinnalle
7. Levitä siemenet käsin tasaisesti
8. Tiivistä siemenet tiivistyslaudalla
9. Kastele 1-2 kertaa
10. Pinoa kylvetyt alustat neljän pinoihin
11. Aseta kylvetyt pinot hyllyyn itämään
12. Merkitse kylvettyjen alustojen kappalemäärä kylvökalenteriin
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Auringonkukka (Helianthus annuus) ’Odino’
LIOTUS
1. Punnitse siemenet vaa'alla 20 l huuhteluastiaan (reiät pohjassa, max. siemenmäärä riippuu
siemenen koosta)
2. Täytä ämpäri käden lämpöisellä vedellä ja kaada vauhdikkaasti siementen päälle
3. Tee yllä kuvattu huuhtelu 3 kertaa
4. Kaada siemenet 20 l liotusastiaan
5. Täytä liotusastia käden lämpöisellä vedellä ilman kantta siihen asti, ettei siemenet nouse reunan
yläpuolelle
6. Laita rei’itetty kansi liotusastian päälle
7. Laita tiili kannen päälle
8. Täytä liotusastia vedellä niin että vesi nousee kannen päälle
9. Merkitse liotetun siemenen kilomäärä kylvökalenteriin

KYLVÖ
1. Tiivistä turve tiivistyslaudalla kevyesti painaen niin, että turvepinta laskee hieman kasvualustan
reunan alapuolelle
2. Poista tiili ja kansi liotusastian päältä
3. Kaada siemenet 20 l huuhteluastiaan
4. Täytä ämpäri käden lämpöisellä vedellä ja kaada vauhdikkaasti siementen päälle niin, että vesi tulvii
astiassa, mutta ei nosta siemeniä astiasta ulos
5. Tee yllä kuvattu huuhtelu 3 kertaa ja laita kansi astian päälle
6. Kastele täytetyt kylvöalustat 2-3 kertaa
7. Annostele noin 3 dl siementä alustoihin (sopiva määrä riippuu siemenen koosta)
8. Levitä siemenet käsin tasaisesti (siemenet eivät saa jäädä päällekkäin, jos jäävät, niin vähennä
siemenmäärää)
9. Tiivistä siemenet tiivistyslaudalla
10. Kastele 1-2 kertaa
11. Pinoa kylvetyt alustat neljän pinoihin
12. Aseta kylvetyt pinot hyllyyn itämään
13. Merkitse kylvettyjen alustojen kappalemäärä kylvökalenteriin
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Retiisi (Raphanus sativus var. radicula) ’Sango’ + ’Daigon’
KYLVÖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ota siementä pieneen ämpäriin
Mittaa 1 dl mittaan 0,9 dl siementä
Kylvä siemenet sirottelemalla kuohkean turpeen pinnalle
Tiivistä kylvös tiivistyslaudalla
Kastele kylvös 2-3 kertaa
Pyyhi sormin ylimääräinen turve ja siemenet kylvöalustojen reunojen päältä samalla kun pinoat
alustat neljän alustan pinoihin
7. Pyyhi vielä pinojen sivut ylimääräisestä turpeesta ja aseta pinot hyllyyn itämään
8. Laita hyllyn reunaan merkintä RE
9. Merkitse kylvettyjen alustojen kappalemäärä kylvökalenteriin

Parsakaali (Brassica oleracea var. italica)
Rukola (Eruca vesicaria subsp. sativa)
KYLVÖ
1. Tiivistä turve tiivistyslaudalla kevyesti painaen niin, että turvepinta laskee hieman viljelyalustan
reunan alapuolelle
2. Kastele turve kerran
3. Sihtaa hieno turve kostean turpeen pinnalle
4. Tasoita sihdattu turve käsin ja pyyhi turve alustojen reunoilta (älä tiivistä taputtelemalla)
5. Tiivistä sihdattu turve tiivistyslaudalla
6. Kastele kerran
7. Ota siementä pieneen ämpäriin
8. Mittaa 1,5 rkl siementä 1 dl tai 0,5 dl mittaan 15 ml mittaa apuna käyttäen
9. Sirottele siemenet mahdollisimman tasaisesti
10. Kastele kylvös kerran
11. Pyyhi sormin ylimääräinen turve ja siemenet kylvöalustojen reunojen päältä samalla kun pinoat
alustat neljän alustan pinoihin
12. Pyyhi vielä pinojen sivut ylimääräisestä turpeesta ja aseta pinot hyllyyn itämään
13. Laita hyllyn reunaan merkintä PK/RU
14. Merkitse kylvettyjen alustojen kappalemäärä kylvökalenteriin

Liite 2 / 1
Liite 2: Kasvihuoneen siivousvaiheet Puutarha Miniversolla

Kasvihuoneen siivousvaiheet
Siivous A
1.

Avaa pöydän poistoventtiili, jotta vesi valuu pois

2.

Kastele pöydän pinta lian irrottamiseksi

3.

Harjaa pinta esim. varrellisella katuharjalla

4.

Sulje poistoventtiili

5.

Harjaa pöydän kourut levän poistamiseksi

6.

Huuhtele pinta sumulla, jottei vettä keräänny pöydälle liikaa

7.

Imuroi liat ja vedet pois pöydän kouruista

8.

Irrota venttiilin sihti ja puhdista ympäriltä

9.

Imuroi tai huuhtele sihtiosuus ja paina takaisin paikoilleen

10.

Imuroi tarvittaessa kasvihuoneen reunakourut tyhjäksi vedestä

11.

Harjaa/imuroi korjuutasot

12.

Pyyhi pölyt lampuista ja tuulettimista

13.

Poista kasvijätteet lattialta

Siivous B
1.

Avaa pöydän poistoventtiili, jotta vesi valuu pois

2.

Harjaa pinta esim. varrellisella katuharjalla, kostuta tarvittaessa

3.

Huuhtele pinta

4.

Imuroi suurimmat roskat pois, vesien poistuttua

5.

Irrota venttiilin sihti ja puhdista ympäriltä

6.

Imuroi tai huuhtele sihtiosuus ja paina takaisin paikoilleen

7.

Harjaa/imuroi korjuutasot

8.

Poista kasvijätteet lattialta

Siivous C

(Huom. Siivous C tehdään vain tarpeen vaatiessa)

1.

Avaa poistoventtiili

2.

Huuhtele pöydät tarvittaessa

3.

Imuroi suurimmat roskat pois

4.

Irrota ja puhdista sihti, paina takaisin

