
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Karhu 

 

TUOTANNON MONIPUOLISTAMINEN AVOMAANVIHANNESTEN AVULLA 
KARHUN TILALLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUOTANNON MONIPUOLISTAMINEN AVOMAANVIHANNESTEN AVULLA 
KARHUN TILALLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laura Karhu 
 Opinnäytetyö 
 Kevät 2014 
 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 
 Oulun ammattikorkeakoulu 
  



3 
 

TIIVISTELMÄ                 

 
 

Oulun ammattikorkeakoulu 
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 

 
 

Tekijä: Laura Karhu 
Opinnäytetyön nimi: Tuotannon monipuolistaminen avomaanvihannesten avulla Karhun tilalla 
Työn ohjaajat: Jarmo Kastikainen ja Jaana Väisänen  
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2014    Sivumäärä: 56 
5 liitesivua 
 

 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää avomaanvihannestuotannon edellytykset 
Pohjois-Pohjanmaalla. Työ suoritettiin selvityksenä, jossa olemassa olevalle tilalle suunniteltiin 
siirtymä vihannestuotantoon, ja saatiin jokseenkin yleispätevää tietoa viljelyn kannattavuudesta 
Pohjois-Pohjanmaalla. Työn toimeksiantajana oli Tyrnävällä sijaitseva Karhun tila, jolle 
kehityssuunnitelma tehtiin. Kehityssuunnitelmassa selvitettiin sopivat kasvivaihtoehdot tilalle, 
luotiin kasvinsuojelu- ja lannoitusohjelmat, sekä viljelykierto. Myös vihannestuotannon vaatimia 
investointeja pohdittiin. Työn tavoitteena oli varmistaa avomaanvihannestuotannon sopivuus 
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle viljatilalle. Viitekehyksen kokoamisessa päälähteinä olivat 
kirjallisuus ja Internet-lähteet, sekä asiantuntija- ja viljelijähaastattelut. Kehityssuunnitelma 
varmistettiin Cashman-ohjelmalla tehtyjen laskelmien avulla.  

Sekä eri skenaarioille tehtyjen laskelmien että työssä muuten ilmi käyneiden seikkojen takia 
lopputulos on, etteivät olosuhteet Pohjois-Pohjanmaalla ole sopivat läheskään kaikille 
vihanneslajeille. Sekä sato- ja hintavaihteluista, että suuresta investointitarpeesta johtuu, että 
avomaanvihannestuotanto päätuotantosuuntana on erittäin riskialtis vaihtoehto, ja saattaa 
herkästi romuttaa maatilan talouden. Sopimusviljely tai tuotannon monipuolistaminen tilalla, jolla 
on varastotilaa eikä tarvetta koneinvestoinneille, on kuitenkin vaihtoehto. Jatkotoimenpiteenä 
voitaisiin suorittaa selvitys eri myyntikanavista alueella, sillä ne eivät tässä opinnäytetyössä käy 
ilmi. 
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The purpose of the thesis was to find out the requirements for cultivation of vegetable crops in the 
Northern Ostrobothnia. The thesis was carried out as a case study in which the adding of 
vegetable crops to crop rotation was studied from various angles. In the study, suitable crops for 
the farm in case were indicated and a plant protection program as well as a fertilization program 
were established. Also the investments required for the vegetable production were stated. The 
results of the study were then confirmed with several calculations. With the information gained 
from the study, assumptions of the suitability of vegetable growing in the Northern Ostrobothnia 
can be made. Literature and different Internet sources were used as main sources of information, as well 
as consulting various experts and vegetable producers.  

The results of the thesis are that not all vegetable crops are suitable for the conditions in the Northern 
Ostrobothnia. Vegetable production as a main line of production is somewhat high-risk alternative as 
variation in yield and producer price may occur. Due to the large investments required in the vegetable 
production, it is unlikely that a farm with vegetables as a minor crop in production is able to carry the 
weight of debts and possibly great variation in income. Thus vegetable production is not encouraged 
unless there are existing storage and machinery, or the cultivation can be managed as contract cultivation. 
A study of possible sales channels can be made in the future as they are not represented in this thesis. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Avomaanvihannesten viljely on Suomessa keskittynyt lähinnä Satakuntaan ja Varsinais-

Suomeen, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla maatalouden päätuotantosuuntina ovat perinteiset 

karjatalous ja viljanviljely. Puutarhatalous on siis vielä tällä alueella lapsenkengissä, lukuun 

ottamatta laajamittaista perunantuotantoa esimerkiksi Tyrnävän alueella, sekä satunnaisia 

porkkanan ja nauriin viljelijöitä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko Pohjois-

Suomessa mahdollisuuksia laajamittaisempaan avomaanvihannestuotantoon. Työssä keskitytään 

Karhun tilaan, jonka toimintaa pyritään kehittämään puhtaasta viljatilasta monialaiseksi, 

moderniksi maatilaksi. Tälle tilalle on tehty kehittämissuunnitelma, jossa perehdytään 

vihannesten tuotantoon yleisellä tasolla, sekä tutustutaan tarkemmin muutaman tälle alueelle 

sopivan kasvilajin ominaisuuksiin, viljelyyn ja talouteen. Työssä tulevat esille myös 

vihannestuotannon vaatimat investoinnit, sekä pohditaan toiminnasta aiheutuvia taloudellisia 

riskejä talouslaskelmien avulla. Vaikka suunnitelma tehdään yhdelle tilalle, Karhun tila esiintyy 

työssä kuitenkin lähinnä alueen keskimääräistä pinta-alaa, viljelykasveja ja varustelutasoa 

edustavana mallitilana, jolle on helppo lähteä rakentamaan uutta viljelykiertoa, suunnitella 

kasvinsuojelu- ja lannoitusohjelma, sekä käyttää olemassa olevaa maatalouden veroilmoitusta 

talouslaskelmien pohjana. Näin työn tuloksia voidaan mahdollisesti soveltaa myös koko Pohjois-

Pohjanmaan maatalouteen.  

 Avomaanvihannesten viljely Pohjois-Pohjanmaalla on kuitenkin useiden työtä varten 

haastateltujen asiantuntijoiden mielestä vähintään kunnianhimoinen suunnitelma. Kuitenkin 

sadon onnistuessa ja markkinointikanavien sekä ostajien löytyessä vihanneksilla saattaa olla 

hyvin positiivinen vaikutus maatilan kassavirtaan. Monipuolisempi viljelykierto sekä riskien 

jakaantuminen usealle kasvilajille ovat vain muutamia muita syitä puoltaa viljelyn 

monialaistamista. Avomaanvihannesten viljelyn lisäämistä valta-alueen ulkopuolella puoltaa viime 

aikoina kuluttajien kiinnostuksesta alkanut lähiruokatrendi, joka todennäköisesti tulee kantamaan 

pitkälle tulevaisuuteen ja lisäämään yrittäjien kiinnostusta vihannestuotantoa kohtaan muuallakin 

kuin vihannesten valta-alueella. Vihannesten kiinnostavuutta lisää myös niiden viljatilan rutiineista 

poikkeavat työtehtävät kasvukauden aikana. On yrittäjänkin etu, etteivät työtehtävät toista itseään 

ja käy liian puuduttaviksi. 
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Työn edetessä kävi kuitenkin ilmi, etteivät jotkut vihannekset, kuten jotkut kaalilajit välttämättä 

sovellu pääviljelykasviksi Pohjois-Suomeen niiden olosuhdevaatimusten takia. Sato saattaa 

esimerkiksi herkästi epäonnistua kylmän kesän tai istutuksen jälkeen tulevan keväthallan takia. 

Kaalien kiinnostavuuden, haasteellisuuden ja kysynnän takia ne ovat kuitenkin työssä mukana. 

Erilaiset juuri- ja mukulakasvit, kuten alueella jo yleinen peruna, sekä esimerkiksi lanttu ja 

punajuuri, voisivat olla tiloilla jo olemassa olevaa tuotantoa täydentäviä vaihtoehtoja. Koska riskit 

epäonnistua sadon tuottamisessa ja markkinoinnissa ovat suuret, opinnäytetyön pohjalta ei 

kannusteta siirtymään pelkästään avomaanvihannestuotantoon. Tämänkaltainen tuotanto vaatii 

myös suuria investointeja, joita ei ole järkevää tehdä esimerkiksi edelleen viljoihin 

pääviljelykasvina painottuvalla tilalla. Näin ollen vihannekset voisivat Pohjois-Pohjanmaalla sopia 

sopimusviljelyyn tai viljelykiertoa lisääväksi kasviksi esimerkiksi perunatiloilla, joilla ei tarvitse 

välttämättä investoida varastoihin ja korjuukoneisiin. 
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2 AVOMAANVIHANNESTEN TUOTANTO 

 

 

2.1 AVOMAANVIHANNESTEN TUOTANTO SUOMESSA 

 

Kotimaisten vihannesten suosio kasvaa jatkuvasti kuluttajien keskuudessa. Viime vuosina 

mediassakin esillä olleet lähiruokatrendit ja kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan kertovat 

kuluttajien heräämisestä tukemaan kotimaista tuottajaa. Puutarhatilojen määrä on kuitenkin 

vähentynyt tasaisesti 1990-luvulta saakka, ja keskimääräinen pinta-ala tilaa kohden on kasvanut 

(kuvio 1). Kaikkiaan puutarhatilojen määrä on vähentynyt yli 10 000 tilasta noin 6 000:een hieman 

yli 20 vuodessa.  Kaikesta puutarhatilojen käyttämästä viljelyalasta avomaanvihannesten 

tuotannossa oli noin 9 000 ha vuonna 2013 (kuva 2).  Tästä viljelyalasta suurin osa oli 

tarhahernettä, porkkanaa ja ruokasipulia. Muut vihannekset, kuten kaalit, juurekset ja 

kasvihuonetuotannossa tärkeät kurkku ja tomaatti ovat vielä marginaalisia viljelykasveja. 

(Maataloustilastot 2013, hakupäivä 25.3.2014.) 

KUVIO 1. Puutarhayritysten lukumäärä ja pinta-ala vuodesta 1986 vuoteen 2013. 

(Maataloustilastot 2013, hakupäivä 25.3.2014.) 
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Kotimaisten vihannesten kasvavan kysynnän vuoksi on tärkeää varmistua lopputuotteen 

puhtaudesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta laadusta, sekä sadon riittävyydestä, jotta kuluttajille ja 

raaka-aineena vihanneksia käyttävälle teollisuudelle voidaan tarjota riittävästi käyttötarkoitusta 

vastaavaa tuotetta. Avomaanvihanneksien tuotanto, kuten kaikki muukin tuotanto, on kuitenkin 

riippuvaista esimerkiksi vallitsevista sääolosuhteista, kasvukauden pituudesta ja sademäärästä. 

Vuosittain saatava vihannessato vaihteleekin rajusti eri tekijöiden takia. Vuonna 2013 

avomaanvihanneksia tuotettiin noin 180 miljoonaa kiloa (kuvio 2). (Maataloustilastot 2013, 

hakupäivä 25.3.2014.) Taulukosta käyvät hyvin ilmi vuosittaiset satovaihtelut, mutta 

keskimääräinen sato on pysytellyt noin 15 000 – 18 000 kg/ha. Vaikka vihannesviljelyyn 

käytettävä pinta-ala näyttää pitkällä aikavälillä olevan laskussa, ovat vuosittaiset satotasot silti 

pysyneet yllättävän korkeina, kun tarkastellaan niiden kehitystä 1980-luvulta asti. Tämä saattaa 

johtua tehostuneista viljelymenetelmistä ja lajikejalostuksesta, mutta myös kiistellystä ilmaston 

lämpenemisestä, jolloin pidempi ja lämpimämpi kasvukausi tarjoaa paremmat mahdollisuudet 

kasvien sadontuottoon. 

 

 

KUVIO 2. Vihannesviljely avomaalla 1986 – 2013. (Maataloustilastot 2013, hakupäivä 25.3.2014.) 
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2.2 AVOMAANVIHANNESTEN VILJELYTEKNIIKKA 

 

2.2.1 MAANPARANNUS JA KASTELU 

 

Merkittävimmät vihannesten kasvua heikentävät viljelymaan rakenteelliset ominaisuudet ovat 

maan heikko vedenpidätyskyky, huono ilmavuus ja tiiviys, joka rajoittaa juurten kasvua (Farmit 

Website Oy 2014a, hakupäivä 14.1.2014). Saman kasvin viljely yhdellä lohkolla peräkkäisinä 

vuosina kuluttaa maan rakennetta, mahdollisesti lisää viljeltävälle kasvilajille ominaisten 

kasvitautien ja tuholaisten esiintymistä, sekä kuluttaa yksipuolisesti maaperän ravinteita, jolloin 

ravinnetasapaino järkkyy. (Farmit Website Oy 2014b, hakupäivä 14.1.2014.) Myös liiallinen 

muokkaaminen, esimerkiksi kyntö liian syvään kuluttaa maan mururakennetta, jolloin maaperä 

tiivistyy, ja sen vedenpidätyskyky heikkenee. Liiallinen märkyys taas aiheuttaa maaperän 

kuorettumista, jolloin satanut vesi ei imeydy maaperään, vaan jää seisomaan pellolle. Myös 

traktorilla ajo märissä olosuhteissa aiheuttaa maaperän tiivistymistä. Maaperän kuntoa voidaan 

parantaa lisäämällä maahan orgaanista ainesta, esimerkiksi kyntämällä viljojen oljet peltoon, ja 

peltotöiden ajoittaminen kuivaan aikaan estää maaperän tiivistymistä. Myös kalkitus on tärkeä 

keino maan rakenteen parantamisessa, sekä kasvien ravinteiden saannin parantamisessa.  

Vihannekset kuluttavat vettä enemmän kuin muut viljelykasvit, siksi niiden kastelu kasvukauden 

aikana on tärkeää. Riittävä kastelu ei vain turvaa kasvin ravinteiden saantia maaperästä, vaan 

myös ehkäisee laatuvirheiden syntymistä ja varmistaa kasvien normaalia kasvua. Maaperän 

kosteutta voidaan mitata esimerkiksi tensiometreillä, jotka ovat varmatoimisia ja joita on helppo 

tulkita. (Farmit Website Oy 2014a, hakupäivä 14.1.2014.) Erilaisia kastelujärjestelmiä ovat 

esimerkiksi enemmän kasvihuonetuotannossa käytetyt tippukastelujärjestelmät, muovitetuissa 

penkeissä kasvatettavien kasvisten tihkukastelujärjestelmät, sekä erilaiset sadettimet. Myös 

säätösalaojitusta ja säätökastelujärjestelmää, sekä kuivatusvesien kierrätystä voidaan käyttää 

peltomittakaavan tuotannossa.  

Tihkukastelujärjestelmissä kasteluputket vedetään maan alle, jolloin putkistossa olevista pienistä 

rei’istä tihkuva vesi kastelee kasveja altapäin. Tällaisen järjestelmän asentaminen usealle 

hehtaarille on kuitenkin työlästä, vaikka sen etuna on kasteluveden saaminen suoraan kasvien 

juurien ulottuville. Avomaantuotannossa on mahdollisesti edullisempaa ja helpompaa käyttää 

päältä kastelevia sadettimia, joita voidaan käyttää myös hallantorjuntaan.  
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Säätösalaojituksen avulla kuivatustehokkuutta ja pohjaveden pinnan korkeutta maaperässä 

voidaan säädellä. Järjestelmässä voidaan hyödyntää olemassa olevaa salaojitusverkostoa, ja 

vain säätökaivot täytyy asentaa vedenpinnan tarkkailua ja säätämistä varten. Vanhemmissa 

salaojaverkostoissa myös täydennysojituksen tarve on mahdollinen. Menetelmän etuna ovat sen 

yksinkertaisuus ja pienet investoinnit, jos valmis salaojaverkosto on olemassa. Keväällä 

maaperään sadantana kertyvää kosteutta voidaan säätösalaojituksen avulla varastoida salaojien 

yläpuoliseen maaperään kuivempia aikoja varten, kun kasvit ja haihdunta kuluttavat enemmän 

vettä kuin sataa (kuvio 3). Tällöin vedenpintaa voidaan nostaa säätömekanismin avulla. Märissä 

olosuhteissa kuivatusta voi tehostaa, samoin kuin työhuippujen, kuten sadonkorjuun, aikaan 

maaperän kantavuuden varmistamiseksi. Ulkopuolista vedenlähdettä ei siis myöskään tarvita, 

toisin kuin säätökastelussa. (Maaseutuvirasto 2009, hakupäivä 14.1.2014.) 

Kun säätösalaojitus toimii pelkästään luontaisen sadannan avulla, säätökastelussa 

salaojaverkostoon pumpataan tai johdetaan luontaisen valunnan avulla pintavettä (kuvio 3). 

Toimintaperiaate on samanlainen kuin säätösalaojituksessa, mutta menetelmän toimivuus riippuu 

alueen vedensaantimahdollisuuksista, sillä kovin kaukaa käyttöalueesta vettä ei kannata 

pumpata. Kolmas säätösalaojaverkoston avulla toteutettava kastelumenetelmä on kuivatusvesien 

kierrätys. Pellolta saatavat kuivatusvedet johdetaan varastoaltaaseen, josta ne pumpataan 

tarpeen vaatiessa takaisin säätösalaojaverkostoon kasteluvetenä. Samalla vähennetään 

luonnonvesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Menetelmän taloudellisuus riippuu 

kuitenkin alueesta, jolle varastoallas täytyisi rakentaa, sillä ilman suuria maansiirtotöitä 

menetelmä maksaa itsensä takaisin huomattavasti nopeammin. (Maaseutuvirasto 2009, 

hakupäivä 14.1.2014.) 
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KUVIO 3. Säätösalaojituksen ja säätökastelun toimintaperiaatteet. (Maaseutuvirasto 2009, 

hakupäivä 14.1.2013.) 

 

2.2.2 TAIMIKASVATUS, ISTUTUS JA KYLVÖ 

 

Taimikasvatus on avomaanvihannesten viljelyssä tärkeässä roolissa Pohjois-Suomen 

viljelyolosuhteiden takia. Lyhyt kasvukausi rajoittaa kylvöä suoraan avomaalle, ja hallanvaara 

keväällä kylvöaikaan vaarantaa kasvien kasvuun lähdön. Taimikasvatuksessa peitatut siemenet 

kylvetään valmiiksi lannoitetulle ja kalkitulle kasvualustalle, jolla varmistetaan voimakas 

kasvuunlähtö, sekä ehkäistään taimivaiheessa haitallisten tuholaisten ja kasvitautien aiheuttamia 

vaurioita. Taimikasvatusvaiheessa lannoitus suoritetaan kastelulannoituksena, eli käytettävä 

lannoite liuotetaan veteen. Sopivia lannoitteita tässä vaiheessa ovat esimerkiksi Yaran Ferticare 

Kombi 1 ja 2, jotka on suunniteltu kattamaan taimikasvatuksen tarpeet. Taimia kasvatetaan 

kasvilajista riippuen 4 – 8 viikkoa esimerkiksi kausi- tai kasvihuoneessa. (Farmit Website Oy 

2014a, hakupäivä 14.1.2014.) 

Taimet istutetaan avomaalle, kun vuorokauden keskilämpötila on noussut +5 - +10 °C:een. 

Istutuksen yhteydessä suoritetaan starttilannoitus, jolla nopeutetaan juuriston kasvua. 

Starttilannoitteena voidaan käyttää esimerkiksi Ferticare 10-52-17. (Farmit Website Oy 2014a, 
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hakupäivä 14.1.2014.) Kasvukauden aikana voidaan suorittaa lisälannoituksia itse tehtävien 

typpimittausten tulosten pohjalta. Taimikasvatusta käytetään yleisesti esimerkiksi kaalien ja 

kurkkujen viljelyssä, kun taas suoraan avomaalle kylvettäviä ovat esimerkiksi porkkana, lanttu ja 

nauris. Yksittäiset viljelijät saattavat esikasvattaa esimerkiksi lanttua, mikä onkin järkevää silloin, 

kun taimikasvatustiloihin on investoitu, mutta niiden kapasiteetti ei tulisi muuten täysin 

hyödynnettyä. Taimikasvatus antaa myös mahdollisuuden väistää eri tuhohyönteisten lentoajat, 

sekä nopeuttaa kasvuunlähtöä avomaalla lisäten sadontuoton varmuutta. 

 

2.2.3 VILJELYKIERTO 

 

Tärkeä asia avomaanvihannesten viljelyssä on huolellisesti suunniteltu viljelykierto. Eri 

vihannesten vuorottelu peltolohkoilla esimerkiksi ehkäisee kasvitautien ja tuholaisten esiintymistä, 

ja näin ollen vähentää kasvinsuojeluaineista vuosittain syntyviä kustannuksia. Välikasvien aikana 

on myös tehokasta huolehtia kestorikkakasvien torjunnasta, esimerkiksi glyfosaatin avulla 

viljakasvustoista. 

 Perussääntö on, ettei samaan heimoon kuuluvia vihanneksia saisi viljellä samalla peltolohkolla 

peräkkäisinä vuosina, vaan kierron tulisi olla 4 – 5 vuotta. Kierrossa voi käyttää esimerkiksi viljoja, 

joilla on maaperää puhdistava vaikutus monien kasvitautien osalta, eivätkä ne ole isäntäkasveja 

millekään vihannesten taudille. Vihanneksista syntyvä satojäte toimii maahan kynnettynä 

tehokkaana viherlannoituksena ja pienentää näin lannoituskustannuksia. Toisaalta viljoilla ei ole 

merkittävää positiivista vaikutusta maan rakenteeseen, mikä olisi tärkeä tekijä vihannesten 

kannalta. (Leinonen 2014, hakupäivä 26.1.2014.) Viljat myös kuluttavat yksipuolisesti maan 

ravinteita, joten niiden esikasvivaikutus ei ole suotuisa, sillä maaperän ravinnetasapainon 

korjaamiseksi saatetaan tarvita intensiivistäkin lannoitusta. 

Myös monivuotisen nurmen kylvöllä on maaperää parantavia ja puhdistavia vaikutuksia. Nurmen 

viljely ei myöskään vain lisää maahan eloperäistä ainesta, vaan myös käyttää vihanneksilta 

ylijääneitä ravinteita maaperästä, ja näin vähentää ravinnehuuhtoumien riskiä. Maahan 

kynnettynä nurmi toimii tehokkaana viherlannoituksena, ja sen suuri juurimassa parantaa 

huomattavasti maan mururakennetta ja vedenläpäisykykyä. (Leinonen 2014, hakupäivä 

26.1.2014.) 
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2.3 VIHANNESTEN LAATUVAATIMUKSET 

 

Euroopan unioni on määrittänyt kasviksille ja vihanneksille erilaisia laatuvaatimuksia ja 

kauppanormeja. Koko viljelyprosessin on tähdättävä näiden vaatimusten täyttämiseen. EU:n 

määrittämiin kaupan pitämisen vaatimuksiin kuuluu kaksi luokkaa: erityisvaatimukset ja 

yleisvaatimukset. Erityisvaatimukset koskevat ainoastaan kymmentä tuoteryhmää, joista yksikään 

ei ole tässä työssä esillä. Yleisvaatimukset koskevat taas niitä tuoteryhmiä, jotka eivät kuulu 

erityisvaatimusten piiriin. (Evira 2013, hakupäivä 14.1.2013.) 

Yleisvaatimusten mukaan myytävien tuotteiden tulee olla kauppakelpoisia ja kohtuullisen 

hyvälaatuisia. Tuotteiden tulee olla eheitä, terveitä ja puhtaita, eikä niissä saa olla viitteitä 

tuholaisista ja niiden aiheuttamista vaurioista. Epätavallista pintakosteutta sekä vieraita hajuja ja 

makuja ei saa esiintyä. Tuotteen tulee olla riittävän kehittynyt ja kypsä, mutta ei ylikypsä. 

Pakkauksissa täytyy ilmoittaa alkuperämaa sekä pakkaajan nimi ja osoite. Yleisvaatimuksiin ei 

sisälly vaatimusta laatuluokasta tai lajikkeesta. (Evira 2013, hakupäivä 14.1.2013.) 

 

2.4 VIHANNESVILJELYN KANNATTAVUUS 

 

Viime vuosina maatalouden trendinä on ollut tuotantokustannusten nousu, kun taas tuottajahinnat 

ovat laahanneet perässä. MTT:n kannattavuuden seurantalaskelmien mukaan maatalous- ja 

puutarhayritysten myyntituotot kasvoivat noin kahdeksan prosenttia vuonna 2011, kun taas 

esimerkiksi polttoainekustannukset nousivat 20 prosenttia, ja sähkö- ja lannoitekustannukset 

sekä palkkamenot noin kymmenen prosenttia. Vaikka maatalousyrittäjien saama yrittäjätulo on 

heikkenemään päin, maatalouden kannattavuus on pysynyt ennallaan, ja avomaanvihannestiloilla 

jopa kasvanut. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2013, hakupäivä 30.1.2014.) 

Yrittäjätulo taas on avomaanvihannestiloilla vaihdellut rajusti vuosittain (taulukko 1). Yrittäjätulo 

lasketaan vähentämällä tilan kokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen työstä 

ja omasta pääomasta aiheutuvia palkka- ja korkovaatimuskustannuksia, eli yrittäjätulo jää 

korvaukseksi yrittäjille tehdyistä työtunneista. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2014, 

hakupäivä 30.1.2014.) Avomaatiloilla yrittäjätuloon vaikuttavat todennäköisesti vuotuinen 

satomäärä, markkinat, mahdollinen ylitarjonta, sekä esimerkiksi vuosittain vaihtelevat 

tuhoeläinkannat ja niiden torjunnasta syntyvät kustannukset.  
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Talouden tarkastelussa otetaan huomioon myös käyttökateprosentti, joka kertoo, kuinka suuri osa 

liikevaihdosta jää kattamaan mahdollisia korkoja ja poistoja, sekä lopulliseksi voitoksi tai 

tappioksi. Käyttökate itsessään on erittäin toimialakohtainen, sillä mitä enemmän liiketoiminta 

vaatii investointeja suhteessa liikevaihtoon, sitä suurempi käyttökatteen on oltava. Siksi erityisesti 

maataloudessa käyttökatteet liikkuvat yleisesti suurissa luvuissa, sillä liikevaihto jää usein 

pieneksi sijoitettuun pääomaan nähden. Käyttökateprosentti lasketaan suoraan käyttökatteen ja 

liikevaihdon suhteesta lasketaan kuinka suuri prosenttiosuus jää kulujen jälkeen joko voitoksi tai 

tappioksi. (Kannattava maatilayritys 2008, 69.) Avomaanvihannestiloilla käyttökateprosentit 

vaihtelevat suuresti vuosittain, esimerkiksi vuonna 2012 käyttökateprosentit ovat olleet 

keskimäärin jopa negatiivisia, joten toiminta on ollut todennäköisesti tappiollista (taulukko 1). 

Toisaalta vuonna 2011 on ylletty jopa 18 prosenttiin, ja sitä edellisenä vuonna taas erittäin 

niukkaan tulokseen. Vaihtelevaan käyttökateprosenttiin vaikuttavat todennäköisesti samat tekijät 

kuin yrittäjätuloonkin; vaikeissa olosuhteissa toiminta saattaa olla jopa tappiollista, mutta hyvänä 

satovuotena tulos saattaa olla todella positiivinen. 

Käyttökateprosentin lisäksi tarkasteltavissa on kokonaispääoman tuottoprosentti, joka kertoo, 

paljonko tuottoa jää koroksi pääomalle, joka on sidottu liiketoimintaan. Maataloudessa nämä 

prosenttiluvut jäävät usein erittäin pieniksi, sillä pääomaa sidotaan esimerkiksi kalustoon ja 

tuotantorakennuksiin hyvin paljon, kun suhteutetaan määrä liiketoiminnasta saatavaan voittoon. 

Jos kokonaispääoman tuottoprosentti on negatiivinen, maatalouden kustannukset ovat 

suuremmat kuin tuotot yhteensä, jopa ilman korko- ja rahoituskuluja ja oman pääoman 

korkovaatimusta. (Kannattava maatilayritys 2008, 73.) Avomaanvihannestiloilla kustannukset ovat 

keskimäärin parina viime vuotena todellakin ylittäneet liiketoiminnasta syntyneet tuotot, ja korkoa 

pääomalle ei ole näin saatu. Kokonaispääoman tuottoprosentit ovat monina vuosina negatiivisia, 

ja hyvinäkin vuosina muutaman prosenttiyksikön luokkaa (taulukko 1). Suurimmat kustannukset 

näillä tiloilla saattavat olla esimerkiksi tuotantosuunnasta riippuen tarvittavan käsityön määrä, 

sekä vuodesta riippuen torjunta-ainekustannukset. 

Kannattavuuskerroin taas kuvaa, kuinka hyvin saatavalla yrittäjätulolla saadaan katettua oman 

pääoman korkovaatimus ja oman työn palkkavaatimus. Keskimäärin kannattavuuskertoimet 

jäävät maataloudessa alle 1:n, eikä avomaanvihannestuotanto ole poikkeus. (Kannattava 

maatilayritys 2008, 78.) Kannattavuuskertoimen vaihtelu vuosittain johtuu esimerkiksi 

tuottajahintojen ja tuotantopanosten hintojen vaihtelusta. Korkeat tuotantopanosten hinnat 

näkyvät erityisesti pienipinta-alaisten erikoiskasveja viljelevien maatilojen kannattavuudessa, sillä 

kustannukset suhteessa tuottoon ovat erittäin korkeat. Avomaanvihannestiloilla 
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kannattavuuskerroin on pitkällä aikavälillä keskimäärin 0,5 alapuolella, mutta hyvinä satovuosina 

voidaan päästä jo lähelle 1 (taulukko 1). Mikäli tuotantopanosten hinnat jatkavat nousuaan, täytyy 

pienten vihannestilojen siirtyä yhä suurempiin yksiköihin tai tehostaa toimintaa entisestään, jos 

halutaan säilyttää liiketoiminta kannattavana.  

 

TAULUKKO 1. Avomaanvihannestilojen talouden tunnuslukuja (Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskus 2014, hakupäivä 30.1.2014). 

Avomaanvihannestilojen talouden tunnuslukuja  2012 2011 2010 

Käyttökate% -5,22 18 3,99 

Kokonaispääoman tuotto% -7,3 1,7 -5 

Kannattavuuskerroin 0,24 0,8 0,3 

Yrittäjätulo 7650 22800 8920 

Omavaraisuusaste% 68,56 60,74 79,36 

Suhteellinen velkaantuneisuus 87,44 105,36 54,91 

 

Muita tärkeitä tunnuslukuja taloudesta ovat omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus 

(taulukko 1). Omavaraisuusaste kuvaa oman pääoman määrän ja koko omaisuuden 

yhteismäärän suhdetta. Maatiloilla omavaraisuusasteet ovat yleensä melko korkeat, sillä tuottoon 

verrattuna toimintaan sitoutuu erittäin paljon omaa pääomaa. Yleinen arviointiohje 

omavaraisuusasteelle: alle 20 % = heikko, 20 – 40 % = tyydyttävä, yli 40 % = hyvä. Suhteellinen 

velkaantuneisuus taas kuvaa tilan velkojen määrän suhdetta liikevaihtoon. Mitä suurempi on 

suhteellinen velkaantuneisuus, sitä suurempi osa liikevaihdosta joudutaan käyttämään velkojen 

hoitoon. Suuren toimintaan sitoutuneen pääoman määrän takia suhteellinen velkaantuneisuus voi 

maatiloilla olla melko suuri, vaikka omavaraisuusaste olisikin hyvä. Yleiset ohjearvot suhteelliselle 

velkaantuneisuudelle ovat: alle 40 % = hyvä, 40 – 80 % = tyydyttävä, yli 80 % = heikko. 

Maataloudessa karkeana tarkkailurajana voidaan kuitenkin pitää jopa 100 % suhteellista 

velkaantuneisuutta. (Kannattava maatilayritys 2008, 80-81.) Luonnollisesti velkaantuneisuusaste 

myös nousee ulkopuolisella rahoituksella tehtyjen investointien myötä, ja esimerkiksi 

sukupolvenvaihdostilanteessa voi yrityksen velkaantuneisuus olla hyvinkin korkealla. 
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Vihannesviljelyn kannattavuutta tarkastellessa tärkeässä roolissa ovat vihannesten markkinat ja 

hinnat. Talvella 2013 – 2014 vihannesten menekki on ollut normaalilla tasolla ja hintataso ollut 

vakaa, ja esimerkiksi porkkanalla jopa noussut. Vihanneksia, erityisesti kaalia tulee myös 

todennäköisesti riittämään vientiin Venäjälle, vaikka sadot olivat syksyllä 2013 paikoin jopa 20 % 

pienemmät kuin edellisvuonna. Alla olevassa taulukossa 2 ilmoitetut hinnat ovat tammikuulta sen 

hetkisiä markkinahintoja, eli verottomia pakkaamohintoja ostajalle toimitettuna. (Maaseudun 

Tulevaisuus 27.1.2014.)  

 

TAULUKKO 2. Avomaanvihannesten verottomat pakkaamohinnat 27.1.2014 (Maaseudun 

Tulevaisuus 27.1.2014.)  

Keräkaali 0,55 – 0,60 

Kiinankaali 0,90 – 1,00 

Sipuli  0,063 

Porkkana  0,58 

 

Vihannesten hinnat ovat kuitenkin hyvin riippuvaisia menneen vuoden satotasosta, varastojen 

koosta sekä markkinoiden kysynnästä, ja eri ajankohtien hinnat saattavatkin poiketa suuresti 

toisistaan. Siksi tämänhetkisiä hintoja ei kannata ottaa yhtenä ainoana totuutena, vaan tarkastella 

mieluummin esimerkiksi vuosittaisia keskihintoja. Esimerkiksi Kasvistieto Oy kerää 

verkkosivuilleen kuukausittaisia ja vuosittaisia vihannesten keskihintoja. I-luokan kotimaisten 

vihannesten keskimääräiset verottomat pakkaamohinnat vuosilta 2006 – 2013 on esitetty 

liitteessä 1. Esimerkiksi yleisimmistä vihanneksista porkkanan hinta on ollut tasaisessa nousussa 

vuosien 2006 ja 2013 välillä, kun taas esimerkiksi perunan hinta on pysytellyt tasaisesti noin 0,30 

€/kg, ja sipulin noin 0,50 €/kg, joskin viime vuonna sen hinta syystä tai toisesta hipoi jopa 0,70 

€/kg. Eri mausteyrttien, kuten tillin ja persiljan hinnat taas ovat nousseet hurjasti muutamassa 

vuodessa, ja niistä on maksettu jopa yli 8 €/kg vuosina 2012 ja 2013. (Kasvistieto Oy 2014, 

hakupäivä 23.1.2014.) 

Vaikka vihannesten hinnoista onkin kerättyä tilastotietoa, vaihtelevat niiden tuottajahinnat 

ajankohdan, viljelijän ja sopimuksen mukaan. Vihanneksilla on monenlaisia markkinakanavia; 
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karkeasti ne voidaan jaotella teollisuus- ja tuoretuotantoon. Teollisuustuotanto on 

sopimustuotantoa, jossa määrä, hinta ja laatuvaatimukset sovitaan ennen kasvukautta. 

Lopulliseen viljelijälle tilitettävään hintaan vaikuttavat sadon laatu ja kokonaismäärä, sekä 

toimitustapa. Näin hinnoista muodostuu asiakas- ja tuotekohtaisia.  

Tuoremarkkinoilla sopimukset ovat melko löyhiä ja niistä puuttuu monesti hinta. Tuotteita 

ostetaan senhetkiseen markkinahintaan, joka voi vaihdella voimakkaasti päivittäin ja vuosittain. 

Tuoremarkkinoilla myyntikanavia ovat suoramyynti, torikauppa, myynti suoraan kauppoihin, 

viljelijöiden omistamat myyntiyhtiöt, yksityistukut ja keskusliikkeet. Kaikilla näillä kanavilla 

muodostumismekanismi on omanlaisensa ja näin ollen hinta voi olla jokaisella eri, vaikka olisi 

kyse samasta tuotteesta. Hintaan vaikuttaa esimerkiksi onko tuote pakattu vai irtotavaraa, sekä 

toimituseräkoko. Rahti on yleisesti pienissä erissä huomattavasti korkeampi kuin suurissa 

toimituserissä. (Oravuo 18.2.2014, sähköpostiviesti.) 

Suuri maatilojen kannattavuutta tukeva tekijä on maataloustukijärjestelmä. 

Avomaanvihannestuotantoa harjoittavat tilat ovat oikeutettuja sekä EU-rahoitteisiin että 

kansallisiin maataloustukiin. Tukialueesta ja tilan olosuhteista sekä valinnoista riippuen on 

mahdollista hakea erilaisia tukimuotoja. Alla olevasta taulukosta 3 käyvät ilmi 

avomaanvihannesviljelytiloille mahdollisesti haettavat tuet. Taulukkoon ei ole listattu 

ympäristötuen erityistukisopimuksia. Tukitiedot ovat vuodelta 2013. 

 

TAULUKKO 3. Avomaanvihannestuotannossa olevien tilojen tukihakumahdollisuudet vuonna 

2013. (Maaseutuvirasto 2013, hakupäivä 30.1.2014.) 

Tilatuki  166,74 – 246,76 €/ha 

Luonnonhaittakorvaus + lisäosa 150 – 210 €/ha + 20 – 25 €/ha 

Maatalouden ympäristötuki (ohjelmakausi 2007- 

2013) 

438 – 450 €/ha 

Ympäristötuen lisätoimenpiteet  

- Typpilannoituksen tarkentaminen 

puutarhakasveilla 

- Katteen käyttö monivuotisilla 

puutarhakasveilla 

- Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö 

 

90 €/ha 

 

256 €/ha 

 

144 €/ha 

Puutarhatuotteiden varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä 
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olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden 

keskiarvosta 

Etelä-Suomen erikoiskasvituki 100 €/ha 

Pohjoinen hehtaarituki avomaanvihanneksille 535 €/ha 

Yleinen hehtaarituki  33 – 100 €/ha 

Nuorten viljelijöiden tuki 36 €/ha 

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki 350 €/ha 

Sokerijuurikkaan kuljetustuki Maksetaan vuosittain edellisen vuoden 

sopimusmäärän perusteella 
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Kaura 
19,18 ha

Ohra 
36,61  ha

Luonnonhoitopelto 
10,08 ha

Viljelemätön pelto 
1,18 ha

3 KARHUN TILA 

 

 

Karhun tila sijaitsee Tyrnävällä, Pohjois-Pohjanmaalla. Tilan nykyiset isäntä ja emäntä ovat 

harjoittaneet maataloutta vuodesta 1985, ja Karhun suvun omistuksessa tila on ollut 1800-luvulta 

asti. Kokonaispeltomäärä tilalla on 67,05 hehtaaria, ja pääviljelykasveina ovat ohra ja kaura. 

Lisäksi osa tilan peltoalasta on luonnonhoitopeltoa, jolla kasvaa monivuotinen nurmi, ja vuonna 

2013 osa pelloista oli myös tilapäisesti viljelemättöminä. Viljelyalojen jakautuminen vuonna 2013 

näkyy kuviosta 4. Tuotanto on vuosien saatossa yksipuolistunut, sillä maidontuotanto päätettiin 

lopettaa 2000-luvun alussa. Viljelykierrossa ei näin ollen ole viljan lisäksi muita kasvilajeja, sillä 

olemassa olevaa nurmea ei kierrätetä viljan kanssa. Tilan isäntä on lähellä eläköitymisikää, ja 

tilalle olisi mahdollisuus tehdä sukupolvenvaihdos muutaman vuoden kuluessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Viljelyalojen jakaantuminen vuonna 2013 Karhun tilalla. 

 

Tilan pellot ovat maalajiltaan pääosin karkeaa ja hienoa hietaa, sekä pieni osa alasta on 

hietamoreenia. Suurin osa pelloista on multavia, osa jopa runsasmultaisia. Maalajien 

jakautuminen prosenttiosuuksittain näkyy kuviosta 5. Karhun tilalla viljellään perinteisin 

viljelymenetelmin. Pellot ovat kasvupeitteisiä talven yli, ja perusmuokkaus tehdään keväällä. 
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Kylvö tehdään kynnön jälkeen karhitulle peltopinnalle. Myös lannoitus tapahtuu 

kylvölannoituksena. Kasvinsuojelutoimenpiteitä suoritetaan tarpeen vaatiessa. Tilalla ei ole 

esiintynyt merkittäviä tuholaisia tai kasvitauteja, mutta kestorikkakasvit, kuten peltovalvatti, ovat 

alkaneet yleistyä peltolohkoilla. Eri kestorikkakasvit hyötyvät monokulttuurissa käytetyistä 

viljelytavoista, mutta ongelma on pidetty kurissa kemiallisen torjunnan avulla. Viime vuosina 

rikkakasviongelmat ovat edelleen lisääntyneet luonnonmukaisen viljelyn saadessa jalansijaa 

alueella. Viljasato myydään rehuviljaksi ja osa sadosta hyödynnetään siemenviljana seuraavalla 

kasvukaudella. Tämä TOS-siemen peitataan kasvinsuojeluaineella hyvän kasvuunlähdön ja 

varman taimettumisen turvaamiseksi.  

 

 

KUVIO 5. Maalajien jakaantuminen Karhun tilan peltolohkoilla. Kokonaispeltoala 67,05 hehtaaria. 

 

Tilan kalusto on uudenaikaista ja riittävää keskikokoisen tilan tarpeisiin. Tilalla on kahden traktorin 

ja kylvölannoittimen sekä muokkausvälineiden lisäksi oma puimuri, sekä kiinteä viljankuivuri ja 

kolme viljasiiloa. Pellot ovat pääosin salaojitettuja ja perusparannuksia, kuten vesitalouden 

parantamista tai kalkitusta ei lähivuosina ole tarpeen tehdä. Nykyinen yrittäjä ei ole suunnitellut 

kalustoinvestointeja.  

Karhun tilan kotikunta Tyrnävä kuuluu viljelyvyöhykkeeseen IV, ja tukialueeseen C2. Termisen 

kasvukauden pituus tällä alueella on noin 155-165 vuorokautta (Ilmatieteen laitos 2013, 

Karkea hieta
57 %

Hietamoreeni
4 %

Hieno hieta
39 %
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hakupäivä 8.1.2014). Tyrnävän alueella oli vuonna 2012 194 aktiivitilaa, joista pääosa viljeli 

erilaisia viljoja. Perunaa viljeltiin yli 1000 hehtaarilla, kun taas marjoja hyvin pienellä, alle 10 

hehtaarin peltoalalla. Erikoiskasveista kuminan viljelyala oli noin 33 ha, ja rypsin noin 23 ha. 

(Tyrnävän kunta 2012, hakupäivä 8.1.2014.) Tyrnävän alueella on siis vahvat perinteet 

karjataloudessa ja viljan- sekä perunanviljelyssä. Vasta viime vuosina alueella ovat alkaneet 

yleistyä erilaiset erikoiskasvit, kuten kumina ja rypsi, mutta ne eivät ole saavuttaneet paikallisten 

viljelijöiden keskuudessa suurta suosiota. Vihanneksia ei tyrnäväläisillä pelloilla ole juurikaan 

esiintynyt.  
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4 KARHUN TILAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

 

 

4.1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITE 

 

Karhun tilan kehittämissuunnitelmassa selvitetään tilalle sopivat viljelykasvit avomaanvihannesten 

joukosta. Tarkoitus on myös selvittää esimerkiksi tarvittavat peltojen perusparannukset, sekä 

suunnitella viljelykierto sekä kasvinsuojelu- ja lannoitusohjelmat uusille viljelykasveille. 

Suunnitelmassa selvitetään myös avomaanvihannestuotannon vaatimat kalusto- ja 

rakennusinvestoinnit, sekä valittujen vihannesten tuotantokustannukset. Näiden hintatietojen, 

sekä keskimääräisten satomäärien ja tuottajahintojen avulla saadaan aikaan katetuottolaskelma 

jokaiselle Karhun tilalle valitulle avomaanvihannekselle. Nämä katetuottolaskelmat taas tulevat 

olemaan syvällisempien tuloslaskelmien pohjana, jolloin saadaan varmistettua 

kehittämissuunnitelman toteutuskelpoisuus. 

 

4.2 KASVIVAIHTOEHTOJA KARHUN TILALLE 

 

Kun valitaan parhaita kasvivaihtoehtoja Karhun tilalle, tulee maalajien ja peltolohkojen 

yleiskunnon sekä sijainnin lisäksi ottaa huomioon viljelykierrossa mukana oleva vilja, sekä kutakin 

kasvilajia koskevat mahdolliset investoinnit. Jatkuvaa kastelua vaativat kasvit, kuten 

avomaankurkku eivät ole näin ollen sopivia vaihtoehtoja, sillä täydennysojitukset ja 

kastelujärjestelmän asentaminen häiritsee viljojen työhuippua alkukesällä, ja käyttö ja huolto 

vaativat paljon työpanosta kasvukauden aikana. Kurkun ja muiden kasvilajien, kuten tomaatin 

vaatimat penkitys ja muovitus, sekä mahdollinen kausihuoneen tarve rajaavat edelleen 

kasvilajivalikoimaa. 

Kun otetaan huomioon tilan muut viljelykasvit, ohra ja kaura, työhuippujen ajoittuminen rajaa 

kasvivalikoimaa lisää. Kukkakaali ei ole sopiva tilalle, sillä sen sadonkorjuu osuu todennäköisesti 

samalle ajankohdalle viljojen sadonkorjuun kanssa. Kukkakaali ei säily pellolla kypsymisen 

jälkeen pitkiä aikoja ilman että esimerkiksi aurinkovioituksia alkaa esiintyä, joten sadonkorjuu 
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suoritetaan päivittäin, sitä mukaa kuin kasvit valmistuvat. Tällaista sadonkorjuutapaa ei ole 

mahdollista sovittaa viljojen kanssa samaan kiertoon. 

Karhun tilalle sopivia kasvilajeja ovat siis erilaiset juurekset sekä kaalit. Kerä- ja parsakaali ovat 

helppohoitoisia, eivätkä vaadi kastelua kuin pitkien kuivuusjaksojen aikana. Myös lanttu ja 

punajuuri olisivat tilalle sopivia pienen työmäärän takia. Juurekset toki vaativat omanlaisensa 

koneistuksen istutukseen ja sadonkorjuuseen, joten investointeja täytyy joka tapauksessa tehdä. 

Alueella ei ole muita vihannes- eikä rypsinviljelijöitä, joten kaaleja ja lanttua vioittavien kaalikoiden 

esiintyminen on todennäköisesti vähäistä. Niihin on kuitenkin syytä varautua, sillä ne leviävät 

helposti ilmavirtausten mukana paikasta toiseen. Myyrät aiheuttavat juureksien maanalaisiin osiin 

vaurioita, ja vihreiden, maanpäällisten osien uhkana ovat esimerkiksi alueella esiintyvät hirvet, 

mutta näiden tekijöiden aiheuttama satohävikki on minimaalista ja riippuu vuosittaisista 

eläinkantojen suuruuksista. 

 

4.2.1 KERÄKAALI (Brassica oleracea var. capitata) JA PARSAKAALI (Brassica oleracea 

var. italica) 

 

Kerä- ja parsakaalit ovat kaalin (Brassica oleracea) muunnoksia. Keräkaaleista (kuvio 6) on 

jalostettu myös talvilajikkeita, joilla on pitkä kasvuaika, ja jotka korjataan vasta lokakuun lopulla 

ennen kovien pakkasten tuloa. Niillä on myös parempi varastosäilyvyys kuin varhaiskaalilla. 

Esimerkiksi Helle Oy myy Suomessa talvikaalin siemeniä. Sopivia keräkaalilajikkeita Pohjois-

Suomeen ovat esimerkiksi Expect F1, joka säilyy varastossa pitkälle kevääseen, sekä Reaction 

F1, jolle päivänpituudella ei ole niin suurta merkitystä kuin muille kaalilajikkeille. Molempien 

kasvuaika istutuksen jälkeen on noin 145 vuorokautta. (Puutarhaliike Helle Oy 2014a, hakupäivä 

16.1.2014.)  
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KUVIO 6. Keräkaali (Brassica oleracea var. capitata). (Aava Stenman) 

 

Parsakaalista (kuva 7) on tarjolla jopa kesäkuussa kylvettäviä lajikkeita, kuten Marathon F1 ja 

Parthenon F1. Nämä lajikkeet myös säilyvät pellolla hyvin, ja niiden korjuuajankohta on 

myöhäisempi muihin lajikkeisiin verrattuna. (Puutarhaliike Helle Oy 2014b, hakupäivä 16.1.2014.) 

Karhun tilan sijaintia sekä viljanviljelyn työhuippuja ajatellen sekä kylvö että oma taimikasvatus 

ovat mahdottomia ajatuksia. Tehokkain vaihtoehto onkin valmiiksi esikasvatettujen taimien 

tilaaminen esimerkiksi puutarhaliike S.G. Niemiseltä, joka toimittaa kaalintaimia Hollannista. 

Taimimäärä keräkaalin Expect-lajikkeelle on noin 32 000 tainta/ha, ja Reaction-lajikkeelle noin 40 

– 45 000 tainta/ha. Parsakaalin Marathon- ja Parthenon-lajikkeiden taimimäärä on noin 35 000 

tainta/ha. (Niiniö 30.1.2014, sähköpostiviesti.) Taimien hinnat riippuvat tilatusta määrästä ja 

lajikkeesta. Keskimäärin keräkaalin taimen hinta on noin 63 – 67 €/ 1000 tainta. Parsakaalin 

taimien hinnat ovat lajikkeesta riippuen noin 60 – 65 €/1000 kpl. Hinnat sisältävät rahdin ja 

taimilaatikoiden palautuksen Hollantiin. (Myllymäki 30.1.2013, sähköpostiviesti.) 
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KUVIO 7. Parsakaali (Brassica oleracea var. italica). (Aava Stenman) 

 

Kaalien viljelyyn soveltuvat erityisesti karkeat hietamaat ja multavat hietamoreenit, sillä ne 

lämpenevät keväällä nopeasti kasvukuntoon. Kaalit vaativat kasvupaikaltaan valoisuutta ja 

avoimuutta, sillä tuulelta suojaisat lohkot mahdollistavat tuhohyönteisten nopeamman leviämisen. 

Noin neljä viikkoa taimikasvatustilassa viipyneet taimet karaistaan viileässä paikassa, esimerkiksi 

ulkona harsoilla peitettynä, jonka jälkeen ne istutetaan koneellisesti avomaalle. Istutusajankohdan 

täytyy olla tarpeeksi myöhäinen, jotta halla ei vahingoittaisi vastaistutettuja taimia. (Kallela 2008, 

152.)  

Peltolohkon täytyy olla muokattu ja lannoitettu ennen istutusta. Runsas typpi on kaaleille eduksi, 

sekä myös fosforin, kaliumin ja rikin saatavuus on varmistettava, mutta näiden lannoituksessa on 

seurattava viljavuustietoja sekä ympäristötuen mukaisia lannoitusohjeita. Lannoitusmääriä 

voidaan vähentää sijoittamalla kaalit viljelykierrossa esimerkiksi nurmen jälkeen, jolloin 

maaperään on sitoutunut tarpeeksi ravinteita kattamaan kaalien tarpeet. Lannoituksesta 

kerrotaan tarkemmin luvussa 4.1.4. 

Taimi- ja rivivälillä voidaan säädellä keräkaalin kokoa käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi 

suuremmalle, teollisuuteen menevälle keräkaalille sopiva taimiväli on 50 cm, ja riviväli vähintään 

60 cm. Keräkaali ei vaadi jatkuvaa kastelua. (Kallela 2008, 154.). Parsakaalin riviväli voi vaihdella 

30 – 60 cm ja taimiväli 30 - 45 cm. Pienempää riviväliä suositellaan, kun korjataan vain 

pääkukinto. Keräkaalista poiketen, parsakaali vaatii kastelua erityisesti kukinnon muodostumisen 
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aikaan. Viljelykierrossa eri kaalikasvien välillä on hyvä pitää noin 4 – 5 vuoden tauko, jotta tauti- 

ja tuholaisriski minimoidaan. (Sumption, Nunis, Rosenfeld & Davies 2005, 253-254.) 

 Tuholaisten esiintymistä seurataan liima-ansojen avulla. Kaalikärpäsiä vastaan tehtävä torjunta 

suoritetaan kun liima-ansoissa esiintyvien tuholaisten raja-arvot ylittyvät, kaalikoin torjunta taas 

on aiheellista, kun kasvustossa esiintyy silmin havaittavia vioituksia. Kestorikkakasvit torjutaan 

pellolta ennen kaalin viljelyä, esimerkiksi edellisen viljelykasvin aikana. Kasvukauden aikana 

rikkakasveista ei tarvitse huolehtia, sillä hyvän kasvuunlähdön saadessaan keräkaali kilpailee 

tehokkaasti rikkakasvien kanssa, ja suuri lehtimassa estää rikkakasvien kasvua. Karhun tilan 

peltolohkoilla esiintyy runsaasti peltovalvattia ja saunakukkaa, joten tarvittaessa rikkakasveja 

voidaan torjua kemiallisesti. Parsakaalin viljelyssä tulisi muistaa torjunta-aineiden käytön 

lopettaminen, kun kukinto alkaa muodostua, sillä kukintoihin saattaa jäädä jäämiä torjunta-

aineista, mikä rajoittaa niiden myyntiä elintarvikkeiksi. 

Keräkaalit korjataan käsin ennen kovia pakkasia, ja mahdollisesti varastoidaan, ellei 

viljelysopimusta jonkin teollisuuden toimijan kanssa ole. Keräkaalia on mahdollista myydä 

esimerkiksi suoraan lähialueen kaupoille ja muille toimijoille, tai tukkuliikkeelle. Parsakaalit 

korjataan myös käsin. Ne on korjattava yksitellen, kun kukinto on täysin kehittynyt, mutta edelleen 

tiukka ja kompaktin muotoinen. MTT:n viljelykokeissa Ruukin toimipisteellä keräkaalin satotasot 

ovat vaihdelleet 30 - 90 tonnia /ha vuosina 2011-2012 (Räty, Järvelin, Ylijoki, Kekkonen & 

Soppela 2013, hakupäivä 21.1.2014). Parsakaalin satotaso taas vaihteli noin 8 - 18 tonnia/ha 

vuonna (Räty 2014, hakupäivä 21.1.2014). 

 

4.2.2 LANTTU (Brassica napus) 

 

Lantun (kuvio 8) viljely on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti vähäistä. Se on kuitenkin 

teollisuudessa  ja suurkeittiöissä yleisesti käytetty raaka-aine. Esimerkiksi S.G. Nieminen myy 

lantun siemeniä ammattiviljelijöille. Lajikkeita ovat esimerkiksi Magres ja Gowrie, jotka ovat 

vastustuskykyisiä möhöjuurelle ja härmälle. Lajitellun ja peitatun siemenen kylvötiheys on noin 8 

kpl/m, ja riviväli 60 cm. Näin hehtaarille tarvitaan noin 140 000 siementä. (S.G. Nieminen Oy 

2014, hakupäivä 17.1.2014.) Siemenkustannukset Magresilla ja Gowriellä ovat noin 78,12 €/ha 

(Myllymäki 30.1.2013, sähköpostiviesti). 
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KUVIO 8. Lanttu (Brassica napus). (Kotimaiset Kasvikset Ry 2014a, hakupäivä 23.3.2014.) 

 

Toisin kuin muut Brassicaceae-heimoon kuuluvat vihannekset, kuten kaalit, lanttu ei tarvitse 

kasvaakseen paljon eloperäistä ainesta sisältävää maaperää. Sille käyvät esimerkiksi karkeat 

kivennäismaat. Mutta kuten muutkin kaalikasvit, lanttu tarvitsee paljon ravinteita pintamaahan 

lyhyiden juuriensa takia. Yksipuolisessa lantun viljelyssä saattaa ilmetä boorin puutosta, joten 

lisälannoitus myös hivenlannoitteilla on tarpeen. Tätä ongelmaa voidaan myös ehkäistä 

viljelykierrolla, jonka tulisi olla noin 4 – 5 vuotta. Viljelykierron merkitys korostuu myös tuholais- ja 

tautipaineen ehkäisyssä. (Sumption ym. 2005, 318.) 

Lanttu kylvetään kesäkuun alussa. Esikasvatus on suositeltavaa, kun halutaan välttää kaalikoiden 

lentoaika kesän alussa. Tällöin esikasvatettujen taimien istutus tapahtuu vasta juhannuksen 

jälkeen. Myös viivästetty kylvö on mahdollinen, sillä voi tosin olla vaikutusta juuren muotoon ja 

satotasoon. Lanttu ei tarvitse kastelua normaaliolosuhteissa, mutta pitkien kuivuusjaksojen 

aikana sadon laadun säilyminen voidaan varmistaa kastelulla. (Sumption ym. 2005, 318.) 

Rikkakasvitorjunta on tärkeää lantun kasvun alkuvaiheessa. Kaalikoi on lähes ainoa tuholainen, 

josta voi olla lantulle suurta haittaa. Se ei kuitenkaan ole kovin yleinen lantulla, joten sen 

torjunnan pitäisi perustua tarkkailuun ja silminnähtäviin vahinkoihin kasvissa. Myöskään 

kasvitaudit eivät ole yleisiä. Tarvittaessa kaalikoita voi torjua samalla valmisteella kuin kaaleilta. 

(Sumption ym. 2005, 318.) 
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Viivästetysti istutetut lantut ovat korjuukypsiä 3-4 kuukauden kuluttua istutuksesta. Sadonkorjuu 

voidaan suorittaa syyskuusta alkaen. (Sumption ym. 2005, 318.) MTT:n Sotkamon toimipisteellä 

saavutettiin lantulla jopa noin 150 tonnin hehtaarisatoja. Suurin osa lajikkeista saavutti kuitenkin 

vain noin 25 – 50 tonnin hehtaarisadon. (Räty 2014, hakupäivä 21.1.2014.) 

 

4.2.3 PUNAJUURI (Beta vulgaris) 

 

Punajuuresta (kuvio 9) on jalostettu monenkokoisia ja –värisiä lajikkeita, mutta  suosituin ja yleisin 

viljeltävä on edelleen perinteinen violetinpunertava ja pyöreän muotoinen juurekas. Punajuuren 

siemeniä toimittaa Suomessa esimerkiksi Helle Oy, jonka Pablo F1 on eniten teollisuuteen viljelty 

lajike. Tätä lajiketta saa myös valmiiksi peitattuna. (Puutarhaliike Helle Oy 2014c, hakupäivä 

17.1.2014.) Punajuuren siementarve on noin 600 000 kpl/ha. Siemenkustannus Pablo-lajikkeen 

peitatulle siemenelle on 439 €/500 000 siementä. (Niiniö 30.1.2014, sähköpostiviesti.) 

 

 

KUVIO 9. Punajuuri (Beta vulgaris). (Kotimaiset Kasvikset Ry 2014b, hakupäivä 23.3.2014.) 

 

Punajuuri viihtyy savisessa maassa. Se kestää varsin hyvin maaperän erilaisia olosuhteita, 

vaikka pH:n suhteen se onkin vaativa. Maaperän pH:n tulisi olla lähellä neutraalia, joten kalkitus 

on tarpeen liian happamilla peltolohkoilla. Punajuuri käyttää syvien juurtensa avulla tehokkaasti 

hyväkseen maaperään sitoutuneita ravinteita, ja typpilannoituksen kanssa tulisi olla varovainen. 

Punajuuri hyödyntää maasta muiden ravinteiden ohella erityisesti booria, ja boorinpuutoksen 
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välttämiseksi olisikin hyvä harkita esimerkiksi hivenlannoitusta kasvukauden aikana. Myös noin 

kolmen vuoden kiertoaika peltolohkolla ennen seuraavaa punajuuriviljelmää auttaa paitsi 

estämään tauti- ja tuholaiskantojen kasvua, myös maaperän ravinnetasoja palautumaan. 

(Sumption ym. 2005, 300.) 

Punajuuren taimia voi esikasvattaa alkukeväällä varhaiskylvöä varten. Pohjois-Suomessa 

varhaiskylvö ei kuitenkaan todennäköisesti ole mahdollista, sillä punajuuri on erittäin herkkä 

kylmyydelle. Se tulisi istuttaa ulos vasta, kun lämpötila on pysyvästi yli +10 °C. Myös kylvö 

avomaalle on keväisin ongelmallista, sillä siementen itämiseksi maaperän lämpötilan täytyy olla 

pysyvästi yli + 7 °C. (Sumption ym. 2005, 299.) Toimivin ratkaisu saattaakin olla 4 – 5 viikon 

taimikasvatus huhti-toukokuussa, jolloin taimien istutus tulee ajankohtaiseksi kesäkuun alussa, tai 

kylvö suoraan avomaalle mahdollisimman myöhään, esimerkiksi kesäkuun alussa. 

Punajuuren suositeltu riviväli on noin 30 cm, ja taimiväli vaihtelee noin 7,5 cm:stä jopa 30 cm:iin. 

(Sumption ym. 2005, 299). Tähän tavoitteeseen pääseminen kylvetyillä lohkoilla vaatii käsin 

tehtävää harvennusta, mikä ei suurilla pinta-aloilla ole mahdollista. Taimista istutettujen 

punajuurten taimiväliä taas voi kontrolloida jo istutusvaiheessa, joten suuremmilla pinta-aloilla 

tämä tekniikka säästää hyvin paljon työtä. Punajuuri vaatii kastelua pitkien kuivuusjaksojen 

aikana, sillä kun se kärsii kuivuudesta, sen juuresta tulee puumainen ja kova. Toisaalta liiallinen 

kastelu aiheuttaa juureen kasvuhalkeamia, ja nopeuttaa maanpäällisten osien kasvua juuren 

kustannuksella. (Sumption, ym. 2005, 300.)  

Kasvukauden alussa on huolehdittava rikkakasvitorjunnasta, joka voidaan suorittaa ensimmäisen 

kerran kemiallisesti ensimmäisten rikkakasvien ilmestyessä, ja toisen kerran niiden ollessa 

taimivaiheessa. Todellisuudessa vain yksi rikkakasvitorjunta istuttamisen jälkeen voi olla riittävä, 

sillä punajuuren lehdet varjostavat tehokkaasti kilpailevia rikkakasveja. Myös mekaaninen torjunta 

on mahdollista, esimerkiksi punajuuririvien multaus on tehokas keino rikkakasvitorjunnassa. 

(Peltokasvien kasvinsuojelu 2013. Valmisteet, käyttösuositukset, hehtaarikustannukset 2013, 41-

43.) 

Tuholaiset eivät aiheuta suuria ongelmia punajuurelle. Etanat saattavat aiheuttaa pieniä 

vioituksia, kuin myös jänikset ja myyrät. Näiden tekijöiden aiheuttamat sadonmenetykset ovat 

kuitenkin minimaalisia. Punajuuri ei myöskään kärsi suuremmista kasvitaudeista. Esimerkiksi 

yleisemmin porkkanalla esiintyvä porkkananmustamätä ja violettimätä saattavat harvoin aiheuttaa 

ongelmia. (Sumption ym. 2005, 300.) Myös erilaisia lehtilaikkutauteja ja härmiä esiintyy, ja niiden 

torjuntaan on hyväksytty minor-use –valmisteita. Näiden valmisteiden käyttö on laajennettu 
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jostakin toisesta käyttökohteesta koskemaan myös punajuurta, mutta niiden tehosta ei ole 

tarkkoja tutkimuksia. Minor use –valmisteen käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista 

vahingoista, joita valmiste aiheuttaa. (Peltokasvien kasvinsuojelu 2013. Valmisteet, 

käyttösuositukset, hehtaarikustannukset 2013, 41-43.) 

Punajuuren sadonkorjuun ajankohta vaihtelee elokuusta myöhään syksyyn. Täysin korjuukypsä 

punajuuri kestää myös pientä pakkasta, ja säilyy kohtuullisesti hyvin kuivatetuilla peltolohkoilla, 

joten korjuuta voi viivästyttää muiden työhuippujen ulkopuolelle. Jos maaperä on hyvin märkää, 

tule sadonkorjuu suorittaa välittömästi, sillä märissä olosuhteissa erilaiset homeet saattavat 

saastuttaa kasvuston. Sadonkorjuu voidaan pienillä pinta-aloilla suorittaa käsin. Korjatut 

punajuuret eivät kestä lämpimiä olosuhteita, joten ne on korjattava päivän viileimpään aikaan. Ne 

on myös kuljetettava mahdollisimman nopeasti varastoon, jossa ne viilennetään. Punajuuret 

säilyvät parhaiten noin 2 °C:ssa. (Sumption, ym. 2005, 300-301.) MTT:n Sotkamon toimipisteellä 

punajuuriviljelmät ylsivät noin 30 – 60 tonnin hehtaarisatoihin (Räty 2014, hakupäivä 21.1.2014). 

 

4.2.4 LANNOITUS- JA KASVINSUOJELUOHJELMA 

 

Kaalikasvit tarvitsevat runsaasti lannoitusta kasvukauden aikana lyhyiden juuriensa takia. Juuret 

eivät ole tarpeeksi pitkät nostamaan ravinteita syvältä maaperästä, joten ravinteiden tarjoaminen 

pintamaahan on olennaista. Kerä- ja parsakaalin typpilannoitusmäärä perustamisvaiheessa on 

noin 100 kg/ha (taulukko 4). Fosforin tarve ei kaalikasveilla ole suuri, noin 30 – 35 kg/ha 

vuosittain. Kasvukauden aikaiset typen lisälannoitukset määritetään liukoisen typen mittauksilla, 

jolloin lannoitusmäärä on 40 kg/N/ha, kun liukoisen typen määrä on alle 50 kg/ha. (Farmit 

Website Oy 2014c.) Kaalikasveihin myös kuuluvan lantun lannoitusmäärä perustamisvaiheessa 

karkeilla kivennäismailla on typen osalta noin 90 kg/ha (taulukko 4). Lanttu myös hyötyy 

kasvukauden ajalle jaetuista kahdesta lisälannoituksesta, joilla kertalannoituksen määrä on 40 

kg/ha. Fosforilannoituksen täytyy perustua viljavuustietoihin (Farmit Website Oy 2014c).  

Ympäristötuen mukaisten lannoitusmäärien mukaan punajuuren maksimityppilannoitus on 170 

kg/ha, ja fosforilannoitus viljavuusluokalla hyvä 35 kg/ha (Maaseutuvirasto 2013, hakupäivä 

30.1.2014). Tarkkoja lukemia punajuuren lannoituksesta on vaikea löytää, mutta ilmeisesti 

lannoitusohjelma vastaa monin tavoin porkkanan lannoitusta. Perusajatuksena on hyvin niukka 

pääravinteiden tarjoaminen punajuurelle, mutta hivenravinteiden saanti on turvattava 
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kasvukauden aikana. Tällöin starttilannoituksena annettava typen määrä on 60 kg/ha, ja fosforin 

määrä viljavuusluokassa hyvä on 35 kg/ha. Lisälannoitustarvetta kasvukauden aikana ei yleensä 

ole. (Hannola 5.2.2014, haastattelu.) 

 

TAULUKKO 4. Kaalikasvien typpi- ja fosforilannoitus (Farmit Website Oy 2014c, Maaseutuvirasto 

2013, hakupäivä 30.1.2014 ). 

Viljelykasvi Satotaso Perustamislannoitus 

kg/ha (karkeat 

kivennäismaat, 

viljavuusluokka 

hyvä) 

Lisälannoitus 

kg/ha 

Lisälannoitus 

kun liukoisen 

typen määrä alle 

(kg/ha) 

Keräkaali, 

aikainen 

25 N 100 

P 30 

N (40) <50 

Keräkaali, 

myöhäinen 

50 N 90 

P 35 

N 50 + 40 <50 

Parsakaali 12 N 80 

P 30 

N 40 <60 

Lanttu 50 N 90 

P 20 

N 40 + 40 <30 

Punajuuri   N 60 

P 35 

- - 

 

Kaalikasveilla sopiva lannoite on esimerkiksi Puutarhan Kesto Y (NPK 13-3-11), joka sisältää 

runsaasti hidasliukoista typpeä, mutta vain vähän fosforia. (Yara 2014a, hakupäivä 1.2.2014). 

Käyttömäärä 100 kg typpilannoituksella Puutarhan Kesto Y:lle on 769 kg/ha, sen verollinen hinta 

ilman rahtia on 848, 22 €/tonni (Lassila 1.2.2014, haastattelu). Punajuuren lannoitukseen sopiva 

valmiste on esimerkiksi Yaran Puutarhan Y2 (NPK 6-5-20), joka sisältää vain niukasti typpeä, 

mutta paljon hivenravinteita (Yara 2014b, hakupäivä 1.2.2014). Tämänhetkinen hintataso 

Puutarhan Y2 on noin 790 €/tonni (Hannola 5.2.2014, haastattelu). Lannoitussuunnitelma on 

esitetty taulukossa 5. 
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TAULUKKO 5. Kerä- ja parsakaalin, lantun ja punajuuren lannoitus. 

Viljelykasvi Lannoite Typpilannoitus 

kg/N/ha 

Lannoitteen 

käyttömäärä kg/ha 

Hinta 

Keräkaali Puutarhan Kesto Y 100  769  848,22 €/tonni 

Parsakaali Puutarhan Kesto Y 90 700  848,22 €/tonni 

Lanttu Puutarhan Kesto Y 90 700  848,22 €/tonni 

Punajuuri Puutarhan Y2 60 1000 790 €/tonni 

 

Kaalikasvien tuhoeläintorjunta perustuu tarkkailuun. Silminnähtävät vioitukset kasvustossa ja 

kynnysarvon ylittyminen liima-ansoissa ovat merkkejä tuholaistorjunnan tarpeesta. Sopivia 

valmisteita kaalikärpästä ja kaalikoita vastaan ovat esimerkiksi Karate 2,5 WG, tai Kestac 50. 

Karhun tilan pelloilla esiintyy runsaasti saunakukkaa ja valvattia, joiden torjunta voidaan suorittaa 

esimerkiksi Matrigon 72 SG –valmisteella. Leveälehtisiä rikkakasveja vastaan voi käyttää Butisan 

S -valmistetta. (Peltokasvien kasvinsuojelu 2013. Valmisteet, käyttösuositukset, 

hehtaarikustannukset 2013, 33-34.) Laajamittaiselle rikkakasvitorjunnalle ei kuitenkaan 

kaalikasvustoissa ole tarvetta, sillä kaalien suuri lehtimassa varjostaa tehokkaasti kilpailevia 

rikkakasveja. Juolavehnää vastaan voi käyttää varhaislantulle kiellettyä Agil 100 EC –valmistetta. 

Tarvittaessa voidaan käyttää Amistar-valmistetta kaalikasveilla yleisen mustalaikun torjuntaan. 

(Peltokasvien kasvinsuojelu 2013. Valmisteet, käyttösuositukset, hehtaarikustannukset 2013, 35.) 

Kasvitautitorjunta perustuu kuitenkin vihannesten viljelyssä pitkälti viljelykiertoon, jolloin 

välikasvina käytetään maaperää taudeista puhdistavia viljelykasveja, esimerkiksi viljoja.  

Punajuuren rikkakasvitorjunta voidaan suorittaa kemiallisesti rikkojen taimivaiheessa esimerkiksi 

Betanal SE-valmisteella tai Betanal Progress SE + Goltix – yhdistelmällä. Myös toinen käsittely 

kasvukauden aikana on mahdollinen. On kuitenkin huomattava, että monilla punajuuren 

rikkakasvien torjunta-aineilla on käyttörajoituksia. Esimerkiksi edellä mainittua Betanal SE-

valmistetta saa käyttää samalla lohkolla korkeintaan 6 l/ha vuodessa. Lisäksi Goltix-valmisteella 

on käyttökielto pohjavesialueilla Kasvitautitorjunta voidaan suorittaa ensimmäisten oireiden 

ilmaantuessa esimerkiksi Comet Pro –valmisteella lehtilaikkutauteja, härmää ja ruostetta vastaan. 

Sienitautien torjuntaan on myös minor use –valmiste Signum. (Peltokasvien kasvinsuojelu 2013. 

Valmisteet, käyttösuositukset, hehtaarikustannukset 2013, 41-43.) 
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TAULUKKO 6. Kerä- ja parsakaalin, lantun ja punajuuren kasvinsuojeluohjelmat (Peltokasvien 

kasvinsuojelu 2013. Valmisteet, käyttösuositukset, hehtaarikustannukset 2013, 33-35, 41-44). 

Viljelykasvi Rikkakasvitorjunta Kasvitautitorjunta 

(tarvittaessa) 

Tuholaistorjunta 

(tarvittaessa) 

Kustannukset 

€/ha 

Kerä- ja 

parsakaali, 

sekä lanttu 

Matrigon 72 SG (140-

165 g/ha) 

Butisan S (1,5 l/ha) 

Agil 100 EC (0,6 – 0,8 

l/ha) 

Amistar (0,8 – 1 l/ha) Karate 2,5 WG 

(0,2 – 0,3 l/ha) 

 

204 €/ha 

Punajuuri Betanal SE (2,5 -3 

l/ha) 

Comet Pro (0,6 – 1,2 

l/ha) 

Karate 2,5 WG 

(0,2 – 0,3 l/ha) 

 

82 €/ha 

 

4.3 AVOMAANVIHANNESTUOTANNON EDELLYTYKSET KARHUN TILALLA 

 

4.3.1 MAANPARANNUS JA KASTELU 

 

Karhun tilalla on jo yli vuosikymmen viljelty ainoastaan viljoja. Kuten aiemmin on jo mainittu, 

vihannesten kasvua eniten heikentävät tekijät ovat maaperän tiiviys, sekä maan kulunut 

mururakenne, jotka aiheutuvat yksipuolisesta viljelystä. Viljat kuluttavat maasta paljon ravinteita, 

sekä vähentävät maaperän multavuutta. Niiden juuret eivät ole tarpeeksi pitkät nostamaan 

ravinteita syvemmältä maaperästä, joten ne kuluttavat erityisesti pintamaan ravinteita ja 

rakennetta. Köyhä ja huonorakenteinen pintamaa taas on haitallista heikkojuurisille vihanneksille. 

Karhun tilalle olisi tärkeää luoda riittävä viljelykierto ennen vihannesviljelyn aloittamista, sekä 

käyttää muita maanparannuskeinoja sen ohella. 

Karhun tilalla peltolohkojen pH vaihtelee 5,7 – 6,7 välillä, joten välittömälle kalkitukselle ei ole 

tarvetta, sillä vihanneksille suotuisa pH vaihtelee 6 – 7 kasvilajista riippuen. Pellot ovat 

kasvipeitteisiä talven yli, ja keväällä oljet kynnetään peltoon. Maaperän rakenteelle voisi olla 

edullista luopua raskaasta syvämuokkauksesta, ja siirtyä pelkkiin kevennettyihin 

muokkausmenetelmiin, kuten kultivointiin ja äestykseen keväällä. Myös suorakylvö sängelle 

parantaisi maaperän rakennetta, sillä kun muokkaus jää pois, alkaa maaperä muokkautua 

biologisten prosessien avulla. Mururakenne ja kantavuus paranevat, ja huokostilavuus 
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maaperässä kasvaa. Myös ravinteiden huuhtoutuminen ja eroosio vähenevät, kun siirrytään 

syvämuokkauksesta keveämpiin menetelmiin. Maaperää parantavat toimenpiteet tarkoittavat siis 

Karhun tilalla viljavuustutkimuksen tuloksiin perustuvaa mahdollista kalkitusta, sekä maan 

rakennetta parantavien kasvilajien lisäämistä viljelykiertoon. Myös muokkausmenetelmien 

muuttaminen on tärkeä keino peltolohkojen kasvukunnon ylläpitämisessä. 

Keskimääräinen sademäärä Pohjois-Pohjanmaalla on vuosina 1981 – 2010 ollut 550 – 600 mm 

vuodessa. Tämä eroaa huomattavasti parhaiden vihannesviljelyalueiden sademääristä, jotka ovat 

keskimäärin 600 – 700 mm vuodessa. (Ilmatieteen laitos 2014, hakupäivä 23.1.2014.) Kastelusta 

saattaa siis Karhun tilalla olla hyötyä varsinkin pitkien kuivuusjaksojen aikana, vaikka tilalle valitut 

viljelykasvit eivät vaadikaan säännöllistä kastelua. 

Kastelun järjestäminen Karhun tilalla voi paikoin olla haasteellista, sillä suuria valtaojia tai jokia, 

saati muita vesistöjä ei kaikkien peltolohkojen lähettyvillä ole. Kasteluvesi täytyisi siis kuljettaa 

lohkoille esimerkiksi lietekärryn avulla. Mahdollista on myös säädellä peltojen vesitaloutta 

säätösalaojituksen avulla, sekä niin kutsutun säätökastelun avulla ja kuivatusvesiä kierrättämällä. 

Tällöin investointikustannuksia syntyisi säätöjärjestelmien asennuksesta, varastoaltaiden 

rakentamisesta ja mahdollisesta täydennysojituksesta (Maaseutuvirasto 2009, hakupäivä 

14.1.2014.). Suurin osa tilan lohkoista on salaojitettu, joten säätökaivojen asentaminen olisi 

todennäköisesti ainoa investoitava toimenpide. Toisaalta säätösalaojajärjestelmän ylläpitäminen 

ja huoltaminen saattaa tuottaa liikaa työtä vain satunnaisen kastelutarpeen takia. Osa tilan 

lohkoista sijaitsee Tyrnäväjoen välittömässä läheisyydessä, jolloin kasteluvesi voidaan pumpata 

joesta. Tällöin kastelu voidaan järjestää esimerkiksi tihkukasteluna, joka on aikaavievä ja kallis 

ratkaisu useiden hehtaarien aloille. Tihkukastelujärjestelmän asentaminen ei ole järkevä ratkaisu 

vihanneksille, jotka eivät vaadi jatkuvaa kastelua, joten erilaisten sadettimien asentaminen 

yksittäisille peltolohkoille saattaa olla toimivin ja halvin ratkaisu tilalle. 

 

4.3.2 VILJELYKIERTO 

 

Koska vihannesviljelyn soveltuvuudesta Pohjois-Suomeen ei ole varmuutta, kannattaa 

vihannesviljely Karhun tilalla aloittaa pienillä pinta-aloilla, ja siirtyä kokemuksen myötä 

mahdollisesti suurempiin yksiköihin. Tässä työssä tehdyt laskelmat perustuvat 2 ha pinta-aloihin 

jokaisella viljelykasvilla. Tämänkaltaiset pinta-alat on myös mahdollista sovittaa Karhun tilan 
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viljelykiertoon, joka täytyy siis suunnitella viljojen ja vihannesten kesken. Monivuotisen nurmen 

viljelystä ei ole tilalle mitään hyötyä, joten ainoastaan vuosittaiset viherkesannoinnit ovat tilan 

kannalta järkeviä. Jos viherkesannolta saatava nurmisato pystytään esimerkiksi myymään lähellä 

sijaitseville karjatiloille, voi monivuotista kesannointia harkita. Myös peltovaihtoa esimerkiksi 

naapurissa sijaitsevan karjatilan kanssa voi miettiä, jotta kiertoon saadaan enemmän 

nurmikasvustoa.  

Kuten aiemmin on jo mainittu, samaan heimoon kuuluvien vihannesten välillä tulisi viljelykierrossa 

olla vähintään neljä vuotta, jotta voidaan ennaltaehkäistä tauti- ja tuholaisongelmia. 

Ongelmalliseksi tämän normin tekee Karhun tilalle valittu vihannesvalikoima, sillä kerä- ja 

parsakaali, sekä lanttu kuuluvat Brassicaceae-heimoon. Peltolohkolla täytyy siis neljä vuotta 

viljellä muuta kasvia, ennen kuin yhtäkään näistä voidaan viljellä uudestaan. Vuosien saatossa on 

siis tarvetta hyvin monelle peltolohkolle, jotta kierto voidaan toteuttaa. Toki on myös mahdollista 

pitää kokonainen välivuosi vihannesviljelyssä, jos tarve vaatii. Punajuuri kuuluu eri heimoon 

muiden valittujen vihannesten kanssa, joten sen sovittamisesta kiertoon ei tule ongelmaa. 

Myös pelkän viljan käyttö välikasvina on peltojen kasvukunnon kannalta huono valinta. Vaikka 

vilja onkin vihannesten tauteja maaperästä puhdistava kasvi, se kuluttaa yksipuolisesti 

maaperään sitoutuneita ravinteita ja heikentää maan vedensitomiskykyä ja mururakennetta. 

Vaikka vihanneksilla on samoja negatiivisia vaikutuksia maaperän kasvukunnolle, niistä jäävät 

satojätteet kompensoivat jonkin verran näitä vaikutuksia lisäämällä maaperän humuspitoisuutta. 

Tulevaisuudessa on ehkä mietittävä myös jonkin muun erikoiskasvin, esimerkiksi kuminan viljelyn 

aloittamista, mutta tällä hetkellä viljat ovat ainoita varmoja viljelykasveja tilalla. Viljojen vaikutusta 

maaperään voidaan parantaa kylvämällä viljakasvuston alle aluskasvi, joka jatkaa kasvuaan kun 

viljasato on korjattu, ja joka kynnetään keväällä peltoon ennen uusia kylvöjä. Viljelykierrossa on 

otettava huomioon myös tilan nykyisen isännän mieltymykset, sillä hänelle ohra on mieluisampi ja 

tuottoisampi viljelykasvi kuin kaura, ja sitä pyritään pitämään kierrossa enemmän. 
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Peltolohko Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Vuosi 6 Vuosi 7 

A Keräkaali Ohra Punajuuri Ohra Ohra Parsakaali Kaura 

B Parsakaali Punajuuri Kesanto Kesanto Ohra Lanttu Ohra 

C Lanttu Ohra Kaura Ohra Punajuuri Keräkaali Kesanto 

D Kesanto Keräkaali Ohra Ohra Kaura Punajuuri Parsakaali 

E Punajuuri Parsakaali Ohra Kaura Ohra Punajuuri Keräkaali 

F Ohra Lanttu Kaura Punajuuri Kesanto Kesanto Kaura 

KUVIO 10. Esimerkki viljelykierrosta Karhun tilalla. 

 

4.3.3 INVESTOINNIT 

 

Vihannesviljelyn aloittaminen vaatii väistämättä joitakin investointeja. Vaikka tilalta löytyvät 

perinteiset muokkauskoneet, on istutus- ja kylvökoneisiin sekä korjuukoneisiin investoitava. Myös 

esimerkiksi varastot, sekä mahdolliset pakkaamo ja taimikasvatustila on suunniteltava etukäteen. 

Karhun tilalle valitut vihannekset, kerä- ja parsakaali, lanttu ja punajuuri ovat kaikki 

esikasvatettavissa, joten istutuskone on pakollinen investointi. Kylvökoneen hankkiminen voi 

myös olla kannattavaa, sillä usealle hehtaarille vaadittavien taimien kasvattaminen vaatii paitsi 

suuren taimikasvatustilan, myös paljon työtunteja ja lisätyötä. Koska suunnitellut vihannesten 

pinta-alat ovat melko suuria, esimerkiksi kaalien taimet on kannattavaa tilata valmiiksi 

esikasvatettuina. Lantun ja punajuuren kasvatuksessa päädytään näin kylvöön, sillä 

taimikasvatustilojen rakentaminen on liian suuri investointi, kun kaalien esikasvatus ulkoistetaan.  

Vihannesten istutus- ja korjuukoneita myy Suomessa esimerkiksi Avagro Oy. Tilalle sopivan 

istutuskoneen riviväli on säädettävissä 30 – 60 cm, ja se on tarkoitettu paakkutaimien 

istutukseen. Tällainen on esimerkiksi Avagron Checci & Magli Trium, jonka istutusleveyttä on 

mahdollista säätää 1 – 6 riviseksi, eli hinaavan traktorin renkaiden väliin syntyy 1 – 6 istutusriviä. 

Istutusteho on noin 4500 – 5000 tainta/h/rivi. Vihannesten kylvöön taas voidaan käyttää 

esimerkiksi pneumaattista Agricola Italiana –kylvökonetta, jossa kylvö tapahtuu 1 – 3 riviin. 
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Avagro Oy myy myös hinattavaa IMAC RC –sipulinnostokonetta, jolla on kuitenkin myös 

mahdollista nostaa esimerkiksi punajuurta ja lanttua. Korjuu tapahtuu suoraan peräkärryyn, ja 

lisävarusteiden avulla myös suoraan laatikoihin. Työsaavutus tällä nostokoneella on noin 0,5 – 

1,0 ha tunnissa. (Mikola 21.1.2014, haastattelu.) Käytettyjen vihannesviljelykoneiden markkinat 

ovat Suomessa hyvin pienet, eikä Karhun tilalle sopivia vaihtokoneita ole tarjolla. Kaalien 

sadonkorjuu tapahtuu vielä Suomessa ja Keski-Euroopassa yleisesti käsityönä käyttäen apuna 

erilaisia lavettiratkaisuja. Koneellisesta korjuusta on kokemuksia vihannesviljelijöillä, mutta 

kokemuksen myötä on käynyt ilmi, etteivät koneella korjatut kaalit säily kovin pitkään varastossa, 

sillä koneellinen korjuu on vielä nykykoneilla liian kovakouraista. (Oravuo 18.2.2014, 

sähköpostiviesti.) 

Tilakeskuksessa sijaitsee vanha lato ja navetta, jotka ovat tyhjillään. Näistä rakennuksista olisi 

todennäköisesti mahdollista kunnostaa varastotiloja. Pakkaamoa tilalle ei perusteta, sillä myynti 

irtotavarana esimerkiksi teollisuuden käyttöön tai lähikauppoihin on todennäköisesti 

taloudellisempaa. Valitut kasvilajit helpottavat myös varastotilojen rakentamista, sillä kaikki 

säilyvät noin +2 °C:ssa, jolloin erillisiä tiloja joka kasville ei tarvitse hankkia. Parsakaalin 

pitkäaikaisesta varastoinnista ei tarvitse huolehtia, sillä se pyritään myymään eteenpäin ilman 

pitkiä varastointiaikoja sen huonon säilyvyyden takia. Jos rakennetaan uusi lämpöeristetty noin 

500 m2 varastohalli, sen hinta tulee todennäköisesti olemaan noin 250 €/m2. Lisäksi kustannuksia 

lisäävät maanrakennus- ja sähkötyöt, sekä jäähdytyskoneistojen asentaminen. Varastohalleja 

toimittavat esimerkiksi K-Maataloudet. (Kauppi 4.2.2014, haastattelu.) Vihannesvarastoa 

rakentaessa joudutaan todennäköisesti turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen. Tehdyissä 

laskelmissa lainan määrä on 100 000 €. 

Varastotilojen yhteyteen ei välttämättä varastointikoneita vielä suunnitellulla 8 ha kokonaispinta-

alalla tarvita. Erilaiset vastaanotto- ja pesupöydät tulevat harkintaan vasta silloin, kun vihannesten 

viljelypinta-ala alkaa olla yli 10 ha, ja tarkoitus on pakata ja kauppakunnostaa vihanneksia. 

Suoraan laatikoihin nostavan korjuukoneen hankinta on siis Karhun tilalle ehdottomin investointi. 

Täytettyjä laatikoita voidaan varastossa siirrellä esimerkiksi trukin avulla. (Soini 4.2.2014, 

haastattelu.) Trukkeja myydään käytettyinä iästä ja koosta riippuen noin 5 000 – 50 000 €:n 

hintaan (Kauppi 4.2.2014, haastattelu). 
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TAULUKKO 7. Investoinnit Karhun tilalle. (Hintatietojen lähteet: Mikola 21.1.2014, haastattelu, 

Soini 4.2.2014, haastattelu, Kauppi 4.2.2014, haastattelu.) 

Istutuskone Checci & Magli Trium 13 000 € 

Kylvökone Agricola Italiana 12 500 € 

Korjuukone IMAC RC 30 000 € 

Trukki  10 000 € 

Vihannesvarasto 250 €/m2 + muut kulut 

500 m2 vihannesvarasto yhteensä 125 000 € 

Rakentamisen muut kustannukset 20 000 € 

Investoinnit yhteensä 210 500 € 

 

4.4 AVOMAANVIHANNESVILJELYN KANNATTAVUUS KARHUN TILALLA 

 

Avomaanvihannesviljelyn kannattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon paikalliset satotasot 

ja sadosta saatava hinta. Työssä esille tulleet satotasot ovat Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskuksen saamia tuloksia, joten niitä täytyy tulkita varoen. Tutkimuslaitoksilla saatavien 

koeruututulosten hehtaarisadot saattavat poiketa jopa 40 % todellisuudessa saatavasta sadosta. 

Siksi alla olevaan taulukkoon 8 on koottu sadon määristä pienimmät, sillä liian positiivinen sato-

odotus ei välttämättä anna todellista kuvaa vihannesviljelyn myyntituotoista. Myös näiden tietojen 

pohjalta tehdyissä tuloslaskelmissa otetaan huomioon erilaiset satovaihtelut, jotta toiminnasta 

saataisiin realistinen näkemys. Eroja Etelä-Suomen suuriin, jopa yli 50 000 kg hehtaarisatoihin 

aiheuttaa väistämättä myös pohjoinen sijainti ja kasvukauden lyhyys, puhumattakaan 

keväthallojen viivästyttämistä kylvöistä ja kasvua hidastuttavasta alhaisesta kasvukauden 

aikaisesta keskilämpötilasta. Myös tuottajahinnat vaihtelevat vuosittain kysynnän ja tarjonnan 

mukaan, joten taulukkoon kootut hinnat ovat vain suuntaa-antavia. 
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TAULUKKO 8. Karhun tilalle valittujen vihannesten keskimääräiset tuottajahinnat ja satotasot 

vuonna 2012. (Kasvistieto Oy, hakupäivä 23.1.2014.) 

 Tuottajahinta Satotaso  

Keräkaali 0,52 €/kg 30 000 kg/ha 

Parsakaali 2,18 €/kg 10 000 kg/ha 

Lanttu 0,54 €/kg 25 000 kg/ha 

Punajuuri 0,58 €/kg 30 000 kg/ha 

 

Maatalouden kannattavuutta on kaikilla osa-alueilla pyritty jo pitkään parantamaan erilaisten 

kansallisten ja EU:n rahoittamien tukien avulla. Näin on myös vihannesviljelyssä, sillä 

avomaanvihannestuottajat ovat oikeutettuja perustukien lisäksi myös omiin ympäristötuen 

lisätoimenpiteisiinsä, sekä esimerkiksi melko huomattavaan hehtaaritukeen pohjoisilla 

viljelyalueilla (kuva 19). Alla olevasta taulukosta 9 käyvät ilmi tukialueelle C2 maksettavat 

maataloustuet, sekä puutarhataloudelle valittavissa olevat ympäristötuen lisätoimenpiteet. 

Käytännön syistä taulukosta puuttuvat ympäristötuen erityistukisopimukset, sillä niiden 

hakeminen ja myöntäminen on harkinnanvaraista. Karhun tilalla ei ole kertaakaan näihin 

sopimuksiin sitouduttu, joten oletus on, ettei niin tule tapahtumaan tulevaisuudessakaan. 

Tukitiedot ovat vuodelta 2013. 

 

TAULUKKO 9. C2-tukialueella sijaitsevalle puutarhatilalle maksettavat maataloustuet vuoden 

2013 tukitasojen mukaan. (Maaseutuvirasto 2013, hakupäivä 30.1.2014.) 

Tilatuki  166,74 €/ha 

Luonnonhaittakorvaus + lisäosa 210 €/ha + 25 €/ha 

Maatalouden ympäristötuki (ohjelmakausi 

2007- 2013) 

450 €/ha 

Ympäristötuen lisätoimenpiteet  

- Typpilannoituksen tarkentaminen 

puutarhakasveilla 

- Katteen käyttö monivuotisilla 

puutarhakasveilla 

- Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö 

 

90 €/ha 

 

256 €/ha 

 

144 €/ha 

Pohjoinen hehtaarituki avomaanvihanneksille 535 €/ha 
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Yleinen hehtaarituki  33 €/ha 

 

Poistojen lisäksi kasvukauden aikana viljelykasveista syntyvät tuotantokustannukset ovat suurin 

menoerä maataloudessa (taulukko 10). Vihannesviljelyssä suurimmaksi menoeräksi nousevat 

kaalien esikasvatetut taimet sekä lannoitteet. Lannoitteiden suuri käyttömäärä johtuu niiden 

ravinnesuhteesta. Ne poikkeavat esimerkiksi viljoille käytetyistä Pellon Y -lannoitteista 

pääravinteiden pienen määrän ja hivenravinteiden kohtuullisen suuren määrän takia. Koska 

lannoitus runsaasti typpeä sisältävällä lannoitteella vaatisi rinnalleen toisen, pelkän 

hivenravinnelannoituksen, on yksi lannoitus suurella määrällä vihannesviljelyyn tarkoitettua 

lannoitetta perusteltu. Lannoitteiden käyttömääriä tarkasteltaessa on myös otettava huomioon 

ympäristötuen lannoitusrajat, mutta esimerkiksi Puutarhan Y2 ja Puutarhan Kesto Y sisältävät niin 

minimaalisen osuuden typpeä ja fosforia, että rajojen saavuttaminen on lähes mahdotonta 

nykyisillä lannoitusnormeilla. Torjunta-ainekustannuksiin taas on laskettu kaikki kasvukauden 

aikana mahdollisesti käytettävät torjunta-aineet, mutta niiden todellinen käyttömäärä ja 

kustannukset riippuvat vuosittaisista tuhoeläinkannoista ja ilmenevistä taudeista, sekä välikasvin 

aikana suoritettujen rikkakasvitorjuntojen tehokkuudesta. 

 

TAULUKKO 1O Viljelystä syntyvät kustannukset.(Hintatietojen lähteet: Niiniö 30.1.2014, 

sähköpostiviesti, Myllymäki 30.1.2013, sähköpostiviesti, Peltokasvien kasvinsuojelu 2013. 

Valmisteet, käyttösuositukset, hehtaarikustannukset 2013, 33-35, 41-44, Lassila 1.2.2014, 

haastattelu, Koivisto 2004, 22.) 

 Siemen- ja 

taimikust. 

€/ha 

Torjunta-

ainekust. 

€/ha 

Lannoitteiden 

käyttömäärät 

kg/ha 

Lannoituskust.  

€/tonni 

Rahtikust. 

€/kg 

Keräkaali 2680 204 769 848,22  0,05 

Parsakaali 2275 204 700 848,22  0,08 

Lanttu 78,12 204 700 848,22  0,05 

Punajuuri 439 82 1000 790  0,05 

 

Vihannesviljelyn kannattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös eri kasvien viljelyssä 

kuluvat työtuntimäärät ja oma palkkavaatimus. Karkeat työtuntiarviot perustuvat käsi- ja konetyön 

määrien jakaantumiseen eri kasvien viljelyssä. Esimerkiksi kerä- ja parsakaalin työtuntimäärä 
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kasvukauden aikana saattaa helposti suurella, yli 10 ha vihannestilalla olla jopa 200 - 300 h/ha, 

sillä niiden sadonkorjuu vaatii paljon käsityötä. Koneellisesti kylvettävät ja korjattavat punajuuri ja 

lanttu taas vievät viljelijän työaikaa keskimäärin 30 - 50 h/ha. (Oravuo 18.2.2014, 

sähköpostiviesti.) Karhun tilalla työtunnit liikkuvat todennäköisesti kerä- ja parsakaalilla vajaassa 

100 h/ha, ja lantulla sekä punajuurella noin 30 h/ha. 

Yllä olevilla tiedoilla saadaan koottua jokaiselle viljelykasville katelaskelma, josta käyvät ilmi siitä 

syntyvien tulojen ja kustannusten erotus. Se siis kuvaa, kuinka suuri osa myyntituloista jää 

muuttuvien kulujen jälkeen kattamaan kiinteitä kustannuksia, kuten sähköä ja vakuutuksia. 

Todellisuudessa myös katelaskelmissa esiintyvät luvut voivat vaihdella vuosittain, sillä 

satovaihteluita tapahtuu vuosittain, ja esimerkiksi tuotantokustannusten hinnat saattavat nousta 

jyrkästikin. Karhun tilalle valittujen avomaanvihannesten katetuottolaskelmat on esitetty liitteessä 

2. Cashman-ohjelmaan syötettyjen katelaskelmien avulla on tehty tuloslaskelmat kolmelle eri 

tulevaisuuden mallille. Mallissa 1 satotasot ja hinnat ovat kuvan 18 mukaiset, eli keskimäärin 

samaa suuruusluokkaa kuin eteläisemmässä Suomessa. Mallissa 2 satotasot pysyvät vakaina, 

mutta tuottajahinnat puolittuvat. Kolmas malli taas esittää tilanteen, jossa sekä satotasot että 

tuottajahinnat putoavat puoleen toivotusta. Tehdyissä laskelmissa vuosi 2013 on investointivuosi, 

jolloin aloitetaan avomaanvihannestuotanto ensimmäisen kerran. 
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5 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI 

 

Toimeksiantajan pyynnöstä tässä opinnäytetyössä ei esitetä tarkkoja lukuja maatilan taloudesta, 

vaan tulosten analysoinnissa käytetään hyväksi luvussa 2.3 kuvassa 4 esiteltyjä tunnuslukuja. 

Jokaisesta mallista saatujen tunnuslukujen vertailu myös nykytilanteeseen on tärkeää, sillä 

vertailu puhtaasti avomaanvihannestuotannossa oleviin tiloihin on mahdotonta. Tähän on syynä 

viljojen säilyminen tulevaisuudessakin pääviljelykasvina. Jokaisessa mallissa pohja on 

samanlainen; vuonna 2013 investoidaan koneisiin ja rakennuksiin, lainan määrä on 100 000 €, ja 

omalle työlle on laskettu palkkavaatimus. Viljojen myyntituotot on laskettu kevään 2014 

myyntihintojen perusteella, ja ne pysyvät vakaina jokaisessa mallissa. Maatalouden tunnusluvut 

on esitetty taulukossa 11. 

 

TAULUKKO 11. Maatalouden tunnuslukuja Karhun tilalle. 

Tunnusluku Nykytilanne 1. Sato OK, 

myyntihinta OK 

2. Sato OK, 

myyntihinta puolittuu 

3. Alhainen sato 

ja hinta 

 2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Käyttökate% 53,8 59,9 59,9 40,6 40,6 24,1 24,1 

Kok. pääoman 

tuotto% 

251,7 87,7 38,9 32,4 25,4 -26,1 -14,9 

Kannattavuuskerroin 23,91 4,21 3,77 1,71 1,95 0,5 0,65 

Omavaraisuusaste% 105,3 73,9 69,4 13 -28,4 -29,2 -159,9 

Suhteellinen 

velkaantuneisuus% 

-2,2 23,5 45,1 37,1 80,1 35,4 80,3 

Yrittäjätulo% 

liikevaihdosta 

53,8 53,7 54,7 21,5 23,9 8,7 11,2 

 

Yritystoiminta Karhun tilan nykytilanteessa on kannattavaa, sillä toiminta on täysin velatonta. 

Korvaukset omalle työlle ovat tunnuslukujen valossa riittäviä, sillä esimerkiksi käyttökateprosentti 

kertoo, että yli 50 % liikevaihdosta jää korkojen ja poistojen kattamiseen sekä voitoksi. 

Kokonaispääoman tuottoprosentti on yleisestä tilanteesta poiketen erittäin suuri, joten korkoa 
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tuotantoon sitoutuneelle pääomalle syntyy vuosittain erittäin paljon. Kannattavuuskerroin on myös 

erittäin hyvä; omalle työlle saadaan siis enemmän korvausta ja omalle pääomalle enemmän 

korkoa vuosittain. Omavaraisuusaste nykytilanteessa on myös erittäin suuri, mikä on 

maataloudessa normaalia, sillä omaa pääomaa on sitoutunut liiketoimintaan erittäin paljon. Oman 

pääoman määrä Karhun tilalla on siis erittäin suuri, eikä ulkopuoliseen rahoitukseen tarvitse 

välttämättä turvautua, mikä helpottaa pienempien investointien tekemistä. Myös suhteellinen 

velkaantuneisuus on luonnollisesti hyvällä tasolla, sillä velkaa ei ole. Koska tarkkoja rahasummia 

ei ole lupa ilmaista, täytyy maatalouden tulos arvioida yrittäjätuloprosentin avulla. Nykytilanteessa 

liikevaihdosta jää noin puolet yrittäjäperheen oman työn palkaksi ennen veroja. Liikevaihdosta 

puolet siis käytetään esimerkiksi tuotantopanosten ostoon ja kiinteisiin kustannuksiin, mikä on 

maataloudessa normaalia. Kokonaisliikevaihdon määrästä riippuen tulos on kohtalainen, sillä 

kustannuksia vähentämällä saatettaisiin päästä jopa suurempiin korvauksiin omalle työlle. 

Laskentamallissa 1 käytetyt vihannesten hinnat ja sadot on esitetty kappaleessa 4.3. 

Käyttökateprosentti tässä skenaariossa pysyttelee samalla tasolla nykytilanteen kanssa, eli yli 50 

%. Yli puolet liikevaihdosta jää siis voitoksi ja poistojen kattamiseen. Puhtaasti 

avomaanvihannestuotannossa oleviin tiloihin verrattuna tämä lukema on erittäin paljon 

korkeampi, johtuen viljojen suuresta osuudesta viljelykierrossa, sekä oman pääoman suuresta 

sitoutumisasteesta liiketoimintaan. Kokonaispääoman tuottoprosentti lähtee putoamaan nopeasti, 

kun vihannesvarastoa varten joudutaan ottamaan lainaa. Yleisten ohjearvojen mukaan tämä 

tunnusluku on vielä hyvä, ja verrattuna avomaanvihannestiloihin erittäin korkea. Negatiiviseksi 

pudonnut kokonaispääoman tuottoprosentti kertoo, että maatalouden kustannukset ovat 

suuremmat kuin saadut tuotot yhteensä. Siksi tämän tunnusluvun vakauttaminen ja maksukyvyn 

parantaminen olisi erittäin tärkeää, jotta toimintaa ei tarvitsisi lopettaa. Kannattavuuskerroin 

romahtaa nykytilanteesta, mutta kertoo yhä, että omalle työlle saadaan tarpeeksi korvausta, jotta 

liiketoiminta olisi kannattavaa. Myös omavaraisuusaste putoaa hiukan, mutta ei hälyttävästi. 

Lainanoton luonnollisena seurauksena myös velkaantuneisuusaste nousee, sillä lainanhoitoon 

menee vuosittain suuri summa varoista. 

Mallissa 2 satotasot pysyvät odotetunlaisina, mutta hintataso putoaa 50 %. Käyttökateprosentissa 

tämä hintojen raju putoaminen ei merkittävästi näy, mutta esimerkiksi omavaraisuusaste ja 

suhteellinen velkaantuneisuusaste kertovat vieraan pääoman osuuden lisääntyvän 

liiketoiminnassa. Jos omavaraisuusaste on negatiivinen, yrityksen oma pääoma ja varallisuus 

vähenevät. Tuloksena saattaa olla konkurssi, jos rahavajetta ei paikata vieraalla pääomalla tai 

esimerkiksi metsänhakkuutuloilla. Nämä vaihtoehdot eivät ole kuitenkaan kestäviä ratkaisuja 
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pitkällä tähtäimellä, ja kannattavinta olisikin toiminnan lopettaminen tai sen aloittamatta 

jättäminen. Suhteellinen velkaantuneisuusaste lähenee maataloudessa käytettyä 100 % 

tarkkailurajaa. Vaikka maatiloilla on yleistä, että suhteellinen velkaantuneisuus on korkea 

toimintaan sitoutuneen pääoman takia, kertoo negatiivinen omavaraisuusaste velkataakan olevan 

liian suuri suhteessa liikevaihtoon. Yrittäjätulon prosentuaalinen osuus liikevaihdosta laskee, 

mutta on myös huomattava, että vihanneksien avulla myös liikevaihdon määrä nousee 

nykytilanteeseen verrattuna.  

Mallissa 3 sekä satotasot että vihannesten hinnat laskevat 50 % siitä, mitä ne olivat mallissa 1. 

Vaikka käyttökateprosentti on edelleen käyvällä tasolla, muiden tunnuslukujen tarkastelu 

paljastaa toiminnan kestämättömyyden hintojen laskiessa ja sadon epäonnistuessa. 

Kokonaispääoman tuottoprosentti on reilusti negatiivinen, mikä tarkoittaa maatalouden 

kustannuksien olevan suurempia kuin saadut tuotot yhteensä. Omavaraisuusaste putoaa 

katastrofaalisesti, ja yli - 150 % vaje omassa pääomassa suhteessa koko omaisuuden 

yhteismäärään vaikuttaa ylitsepääsemättömältä. Myös suhteellinen velkaantuneisuus on erittäin 

heikko, ja yrittäjätulon vaatimaton noin 10 % osuus koko liikevaihdosta kertovat, että 

yritystoiminta on jo muutamassa vuodessa konkurssin partaalla. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Koska kesän aikana kertyvä lämpösumma ja sademäärä ovat keskimäärin pienempiä kuin 

vihannestuotannon valta-alueilla Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, vaatii vihannestuotannon 

aloittaminen valmiutta esimerkiksi kastelujärjestelmien asentamiseen ja taimikasvatuksen 

järjestämiseen. Myös hallantorjunta on tärkeässä asemassa Pohjois-Pohjanmaalla. Jatkuvaa 

kastelua vaativien kasvien viljely ei ole mahdollista vesistöjen vähyyden takia, ja esimerkiksi 

salaatin ja avomaankurkun vaatimat penkitys ja muovitus häiritsevät viljojen työhuippua. 

Kasvihuoneen rakentaminen ei ole ollut tässä opinnäytetyössä edes mahdollisuutena, kun 

yleisessä tiedossa on sen aiheuttamat korkeat kustannukset. Avomaanvihannesten lajikirjo 

Karhun tilalle on siis erittäin pieni, kun täytyy ottaa huomioon pääviljelykasvina olevan viljan 

työhuiput ja vihannesten aiheuttama työmäärä kasvukauden aikana. Myös työssä tutkitut kerä- ja 

parsakaali saattavat olla arveluttavia vaihtoehtoja niiden olosuhdevaatimusten takia. Sadon 

epäonnistumisen riski on aina olemassa, sillä kaalien kasvu tyrehtyy tai hidastuu erittäin herkästi 

juuri istutuksen jälkeen esimerkiksi hallan takia. Voidaankin varmuudella sanoa juuri- ja 

mukulakasvien olevan turvallisimpia ja kannattavampia vaihtoehtoja viljelyyn niiden suhteellisen 

suuren sadontuottovarmuuden takia. 

Kun tutkitaan kehittämissuunnitelman pohjalta tehtyjen talouslaskelmien tuloksia, edellisessä 

luvussa esitetyn mallin 1 tulokset näyttävät positiivisilta, ja lupaavat hyviä tuloksia 

avomaanvihannestuotannon aloittamiselle Karhun tilalla. On kuitenkin oltava varovainen 

ennustaessa avomaanvihanneksille Pohjois-Suomeen samanlaisia satotasoja kuin maan 

eteläisiin osiin. Satovaihtelut, keväthallat ja kylmät kesät ovat tekijöitä, joita yksikään yrittäjä ei voi 

hallita, ja jotka voivat vaikuttaa suuresti peltojen tuottoon. Myöskään hintojen pysyminen vakaina 

ja korkeina ei ole maataloudessa ikinä varmaa, joten näihin hyviin tuloksiin on suhtauduttava 

varauksella.  

 Malleista 2 ja 3 voidaan nähdä, kuinka hinnanalenemiset ja satotappiot vaikuttavat saman tien 

yritystoiminnan tulokseen. Vaikka teoriassa vihannesten viljely onnistuisi Pohjois-Suomessa, ovat 

sen edellytykset silti huonommat kuin maan eteläisemmissä osissa, joten tämänkaltaiset 

ongelmat saattavat olla arkipäivää esimerkiksi perunaa ja porkkanaa huomattavasti herkemmille 

kaaleille. On myös huomattava, vaikka pelkästään avomaanvihanneksia viljelevillä tiloilla 

esimerkiksi kannattavuuskertoimet ovat erittäin alhaiset ja kokonaispääoman tuottoprosentit 

kertovat kustannuksien hyvin suuresta määrästä, ja maatilat ovat silti toiminnassa, ei Karhun tilaa 
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voi verrata pelkästään näihin lukuihin. Koska viljoista syntyvät kustannukset ovat vuosittain 

erittäin suuria ja tulot pieniä, ei vihanneksista voi aiheutua yhtään ylimääräistä taakkaa 

yritystoiminnalle, jos tila halutaan pitää toiminnassa.  

Lähtötilanne vihannesviljelyyn siirtymiseen Karhun tilalla on toki herkullinen, kun pitkäaikaista 

velkaa ei ole, ja suurin osa koneista ja kalustosta on jo hankittuna. Nykyinen yrittäjä on kuitenkin 

niin lähellä eläköitymistä, että tuotannon monipuolistaminen jäisi sukupolvenvaihdoksen tekevän 

uuden yrittäjän harteille. Tällöin tilanne olisi erilainen, kun vihannesvarastoa varten otetun lainan 

lisäksi maksettavana olisi koko tila. Myös tilan koko ja kunnoltaan hyvä peltomaa puoltaisivat 

kehittämissuunnitelman toteuttamista, sillä peltoala riittäisi pitämään yllä tarvittavaa viljelykiertoa 

ja jo tehdyt peltojen perusparannukset sekä hyvä sijainti varmistaisivat mahdollisuudet 

vihannesten kasvatukseen. Sijainti Oulun talousalueen lähellä toisi todennäköisesti etua myös 

vihannesten myyntiä ajatellen, mutta asiaan ei voi varmasti ottaa kantaa, sillä sitä ei ole käsitelty 

tässä opinnäytetyössä. 

Vihannestuotannon aloittaminen Karhun tilalla vaatii siis vielä lisäselvityksiä esimerkiksi 

vihannesten myyntikanavista ja realistisista viljelymahdollisuuksista Pohjois-Suomessa, jotta 

voitaisiin todeta sen olevan kannattavaa. Muuten sato- ja hintavaihtelut sekä epävarmuus 

toimeentulosta saattavat vaikuttaa liikaa yrityksen talouteen ja yrittäjien henkiseen hyvinvointiin. 

Tässä opinnäytetyössä esitettyjen tietojen perusteella voidaan todeta, ettei vihannesviljelyn 

aloittaminen hyvistä olosuhteista huolimatta ole realistista Karhun tilalla, ennen kuin kaikki 

epävarmuustekijät on minimoitu. Tulevaisuudessa voikin miettiä esimerkiksi viljelykokeilujen 

suorittamista pienillä, muutamien aarien kokoisilla pinta-aloilla ja yhteydenottoa mahdollisiin 

ostajiin ja välittäjiin. 

.  
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7 POHDINTA 

 

Avomaanvihannekset ja niiden viljely ei ole suuressa roolissa koulutusohjelmassamme. Siksi 

tämän opinnäytetyön teko oli jokseenkin haastavaa, sillä sopivaa tietotaitoa ei tahtonut 

mahdollisilta ohjaajilta löytyä. Myös tiedonhaku itsessään tuotti päänvaivaa, sillä tieto eri 

vihannesten viljelytekniikoista ja niiden vaatimista olosuhteista oli joko kirjallisuuslähteissä 

vanhentunutta tai Internet-lähteissä pirstaloitunut useille eri sivustoille. Suurin osa lähteistä 

käsitteli myös pelkkää luomutuotantoa, joten tietoa täytyi usein karsia ja soveltaa Karhun tilalle 

sopivaksi. Tietopohjan kokoaminen ja yhteenvetäminen avomaanvihannesten viljelystä ja 

kannattavuudesta oli kuitenkin ehkä prosessin tärkein vaihe, sillä sekä toimeksiantajalla että 

opinnäytetyön tekijällä ei ole kokemusta kyseisestä alasta. Oma tietämys ja valmius käsitellä 

tietoa kasvoivat, kun lähteeksi oli sovellettava ulkomaista luomuvihannestuotantoa käsittelevää 

teosta, sekä koottava viljelijä- ja asiantuntijahaastatteluiden antia. Loppujen lopuksi 

opinnäytetyöhön on saatu vedettyä yhteen kattava tietopaketti avomaanvihannesten tuotannosta. 

Vaikka opinnäytetyön teko ja tiedonhaku tarjosivatkin haastetta, on aihe hyvin mielenkiintoinen ja 

hankittu tieto on varmasti hyödyksi tulevaisuudessa. Työstä saattaa olla myös hyötyä muille 

Pohjois-Pohjanmaan maatalousyrittäjille. Ainoita alueella yleisiä avomaanvihanneksia ovat 

peruna, porkkana ja paikoin nauris, mutta työssä tarjotaan uusia, alueen lähiruokavalikoimaa 

laajentavia vaihtoehtoja näiden perinteisten kasvilajien rinnalle, sekä perustellaan niiden sopivuus 

alueen ilmastoon ja muihin olosuhteisiin. Karhun tilan talouslaskelmista saadaan myös 

yleispätevää tietoa viljelyn kannattavuudesta ja riskeistä viljelyvyöhykkeellämme.  

Koska opinnäytetyön tekijällä ei ole suurta kokemusta avomaanvihannesten viljelystä, ei Karhun 

tilan kehittämissuunnitelman toteuttamisesta käytännössä ole varmuutta. Koska tehdyt laskelmat 

eivät antaneet suoraa varmuutta suunnitelman sopivuudesta tilalle, täytyy jatkoselvityksiä 

esimerkiksi markkinoista ja sadon onnistumisesta käytännössä tehdä. Eräs selvittämisen 

arvoinen asia on esimerkiksi mahdollinen sopimusviljely jollekin alueen suurista perunatiloista, tai 

jopa yhteistyö useamman tilan kesken. Jos kumppaniksi saadaan tulevaisuudessa esimerkiksi 

toimija, jolla on jo olemassa olevat ja vihanneksille sopivat varastotilat sekä 

kauppakunnostuslaitteet, sekä yhteyksiä ostajiin, jäävät Karhun tilalla omat investoinnit minimiin, 

ja vihannesviljelyn aloittamista voisi harkita. Loppujen lopuksi voidaan todeta vihannesviljelyn 

alueellamme olevan vain omaa tuotantoa monipuolistava toiminta; esimerkiksi kaalit 

pääviljelykasvina näin pohjoisessa on vähintäänkin riskialtis valinta. Kaalit, lanttu, punajuuri tai 
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esimerkiksi sipuli saattavatkin näin ollen olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi perunatilalle, jolla 

kaivataan vaihtelua viljelykiertoon. Jos vihannesten viljelypinta-ala jää pieneksi, ei esimerkiksi 

vilja- tai karjatilan kannata investoida varastoihin ja viljelyssä tarvittaviin koneisiin. 

Jos täytyy löytää asia, joka opinnäytetyöprosessissa olisi tehty eri tavalla, ainoa asia on 

aikataulutus. Tiukka aikataulu aiheutti sen, ettei aiheeseen voinut syventyä niin paljon kuin olisi 

haluttu. Ajanpuutteen takia päälähteinä olivat pääosin Internet-lähteet, vaikka esimerkiksi 

viljelijähaastatteluista olisi saanut ehkä realistisemman kuvan avomaanvihannesten tuotannosta. 

Jos asiaa lähdetään selvittämään lisää, tulevat vihannesviljelijät ja heidän kokemuksensa 

olemaan suuremmassa roolissa. 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1 KOTIMAISTEN KASVISTEN VEROTTOMAT PAKKAAMOHINNAT 2006 – 2012. 

Perustuote 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

avomaankurkku 0,407 0,778 0,902 0,847 0,870 0,633 0,796 

fenkoli       2,355 2,487 2,402 2,405 

herne 2,146 2,700 2,007 2,156 2,227 2,340 2,312 

jättisipuli 0,952 1,176 0,951 0,913       

jääsalaatti (€/kpl) 0,580 0,621 0,511 0,581 0,643 0,622 0,746 

karviainen       2,735 2,661 2,821 2,730 

keräkaali 0,582 0,559 0,420 0,493 0,478 0,522 0,652 

kesäkurpitsa 0,749 0,838 0,779 0,881 0,940 0,948 0,862 

kevätsipuli       9,355 9,565 9,198 9,774 

kiinankaali 0,991 1,132 0,949 1,088 1,014 1,204 1,307 

kruunutilli       4,236 2,448 4,768 3,113 

kukkakaali 1,369 1,612 1,069 1,493 1,276 1,372 1,320 

kurkku 1,341 1,207 1,214 1,268 1,261 1,404 1,489 

kurpitsa    0,850 0,874 0,947 1,067 

kyssäkaali 0,870 0,952 0,755 0,972 1,166 1,187 1,247 

lanttu 0,540 0,478 0,508 0,551 0,722 0,541 0,580 

lehtiselleri 1,778 1,846 1,807 2,248 2,732 2,909 3,069 

lehtikaali    5,870 6,532 6,639 6,315 
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mansikka 3,575 3,896 3,522 3,241 3,575 3,493 3,561 

mukulaselleri 0,798 0,771 0,746 0,760 1,060 1,011  

mustaherukka 1,175 1,567 1,544 1,881 1,907 2,021 2,094 

nauris 1,060 1,117 0,969 1,024 1,128 1,288 1,200 

omena 1,525 1,281 1,200 1,476 1,586 1,571 1,664 

palsternakka 1,130 0,949 1,149 1,244 1,118 1,074 1,204 

papu       5,290 6,224 5,202 5,588 

paprika  1,966    2,771  

parsa 7,996 8,243 8,402 10,989 10,901 10,544 10,846 

parsakaali 1,816 1,996 1,616 1,970 1,659 2,181 2,126 

persilja 5,017 7,826 7,914 8,411 8,639 8,723 8,997 

pensasmustikka    8,596 8,716 9,649 9,375 

peruna 0,375 0,368 0,311 0,277 0,385 0,317 0,372 

porkkana 0,474 0,477 0,467 0,494 0,557 0,638 0,718 

punaherukka 1,317 2,027 1,384 1,607 1,968 1,871 1,903 

punajuuri 0,374 0,412 0,357 0,412 0,390 0,588 0,703 

punakaali 0,533 0,592 0,430 0,497 0,574 0,467 0,640 

punasikurisalaatti       2,402 2,491 2,471 2,632 

punasipuli 0,914 0,784 0,685 0,775 0,750 0,786 0,889 

purjo 1,124 1,364 1,355 1,386 1,211 1,513 1,600 

raparperi    1,457 1,604 1,650 1,784 

rapealeht. keräsalaatti 1,316 1,430 1,060 1,477 1,322 1,487 1,505 

roomansalaatti       2,480 2,294 2,453 2,109 
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ruukkusalaatti (€/kpl) 0,524 0,467 0,477 0,496       

ruusukaali 2,756 3,207 3,141 2,785 3,791 4,135 4,230 

salaattisipuli, nippu       0,952 0,943 0,951 0,842 

salottisipuli    2,053 1,997 1,941 2,450 

savoijinkaali 0,884 0,936 0,996 0,910 1,071 1,100 1,173 

sipuli 0,603 0,480 0,433 0,562 0,575 0,561 0,690 

sokerimaissi   1,450          

suippokaali       0,469 0,734 0,913 0,990 

tilli 5,033 4,876 4,776 5,335 5,420 6,620 7,036 

tomaatti 1,324 1,397 1,316 1,576 1,498 1,739 1,766 

vadelma 7,934 8,061 6,175 8,025 9,054 7,924 9,340 

varhaisperuna 1,059 0,945 0,798 0,652 0,662 1,334 0,944 

Kotimaisten kasvisten verottomia pakkaamohintoja vuosina 2006 – 2013 (Kasvistieto Oy 2014, 

hakupäivä 25.3.2014.) 
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LIITE 2 KARHUN TILALLE VALITTUJEN AVOMAANVIHANNESTEN 

KATETUOTTOLASKELMAT 

    Kerroin Määrä Yksikkö Yksikköhinta Yhteensä 

Keräkaali   1 30 000 kg 0,52 15600 

Hehtaarituki, 

pohjoinen/yleinen 

  1 1 ha 535 535 

Ympäristötuki   1 1 ha 450 450 

Lfa-tuki   1 1 ha 235 235 

Tilatuki   1 1 ha 166,74 166,74 

Lannoitteet   1 0,769 tn 848,22 652,28 

Kalkki       tn     

Siemenet alv 22%       kg     

Taimet alv 22 %   1 40 000 kpl 0,067 2680 

Kasvinsuojeluaineet   1 1 ha 204 204 

Rahti- + välityskulut   1 30 000 kg 0,05 1500 

Oma palkkavaatimus   1 100 h 12 1200 

     Tulot 16986,74 

     Menot 6236,28 

     Erotus 10750,46 

Keräkaalin katetuottolaskelma. 

 

 

  Kerroin Määrä Yksikkö Yksikköhinta Yhteensä 

Parsakaali 1 10 000 kg 2,18 21800 

Hehtaarituki, 

pohjoinen/yleinen 

1 1 ha 535 535 

Ympäristötuki 1 1 ha 450 450 

Lfa-tuki 1 1 ha 235 235 

Tilatuki 1 1 ha 166,74 166,74 

Lannoitteet 1 0,7 tn 848,22 593,75 

Kalkki     tn     

Siemenet alv 22%     kg     

Taimet alv 22 % 1 35 000 kpl 0,065 2275 
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Kasvinsuojeluaineet 1 1 ha 204 204 

Rahti- + välityskulut 1 10 000 kg 0,08 800 

Oma palkkavaatimus 1 100 h 12 1200 

    Tulot 23186,74 

    Menot 5072,75 

    Erotus 18113,99 

Parsakaalin katetuottolaskelma. 

 

 

  Kerroin Määrä Yksikkö Yksikköhinta Yhteens

ä 

Lanttu 1 25 000 kg 0,54 13500 

Hehtaarituki, pohjoinen 1 1 ha 535 535 

Ympäristötuki 1 1 ha 450 450 

Lfa-tuki 1 1 ha 235 235 

Tilatuki 1 1 ha 166,74 166,74 

Lannoitteet 1 0,7 tn 848,22 593,75 

Kalkki     tn     

Siemenet alv 22% 1 1,1 kg 78,12 85,932 

Taimet alv 22 %     kpl     

Kasvinsuojeluaineet 1 1 ha 204 204 

Rahti- + välityskulut 1 25 000 kg 0,05 1250 

Oma palkkavaatimus 1 30 h 12 360 

    Tulot 14886,74 

    Menot 2493,69 

    Erotus 12393,05 

Lantun katetuottolaskelma. 

 

 

  Kerroin Määrä Yksikkö   Yksikköhinta Yhteens

ä 

Punajuuri 1 30 000 kg   0,58 17400 
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Hehtaarituki, pohjoinen 1 1 ha   535 535 

Ympäristötuki 1 1 ha   450 450 

Lfa-tuki 1 1 ha   235 235 

Tilatuki 1 1 ha   166,74 166,74 

Lannoitteet 1 1 tn   790 790,00 

Kalkki     tn       

Siemenet alv 22% 1 500 000 kpl   0,000878 439 

Taimet alv 22 %     kpl       

Kasvinsuojeluaineet 1 1 ha   82 82 

Rahti- + välityskulut 1 30 000 kg   0,05 1500 

Oma palkkavaatimus 1 30 h   12 360 

     Tulot 18786,74 

     Menot 3171,00 

     Erotus 15615,74 

Punajuuren katetuottolaskelma. 

 

 


