
Minna Pohjola
marjantuotannon asiantuntija
ProAgria Länsi-Suomi
minna.pohjola@proagria.fi
p. 050 664 72

Lounais-Suomi tuoremarjan kärkituottajaksi
2019-2022



Laatumarja-hanke 2019-2022

• Marjantuotannon kehittämishanke Varsinais-
Suomen ja Satakunnan alueilla
 Toteuttajina ProAgria Länsi-Suomi ja Luke
 Rahoittajina Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELYt

• Markkinatilanne hyvä, satotasot alhaiset

• Tavoitteena lisätä marjaelinkeinon 
elinvoimaisuutta ja auttaa viljelijöitä 
kehittämään tuotantoaan:
 monipuolisempi tuotanto
 satokaudet pitenevät
 kannattavuus lisääntyy
 sadon markkinointimahdollisuudet paranevat
 uudet viljelymenetelmät

Hanke-
alueella 283 
marjatilaa Mansikka-ala kasvaa  

muuta maata 
nopeammin vrt. Pohjois-

Savo 922 ha

Tunnelituotanto 
lisääntyy 
nopeasti Marjojen 

tuotantoala 
1140 ha

Kokonais-
marjasadosta 

viidennes eli noin 
3,9 milj.kg 

Pensas-
mustikka      

23 ha (30 %)

Mansikan 
tuotantoala jo yli 

970 ha (25 %)

Vadelma 64 ha 
(23 %)

Karviainen 3 ha                 
(11 %)

Herukat        
46 ha (<3 %)
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Mansikan viljely Suomessa v. 2019
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TP1 Satoon vaikuttavien tekijöiden kartoitus Lounais-Suomen olosuhteissa

• Etsitään avaintekijät avomaanmansikan sadon 
määrän ja laadun rajoitteisiin

– Maaperä- ja kasvianalyysit (Eurofins)

– Kuoppatesti

– Maan tiiviys l. penetrometrimittaus

– Kasvuston mittaus

– Kukinta, satopotentiaali

– Vatinäyte

• Taustatietojen keruu syksyllä 2020

• Tuloswebinaari alkuvuodesta 2021

• Pienryhmissä pohditaan johtopäätöksiä ja 
käytäntöjen kehittämistä

– Laaja kasvianalyysi
– DNA Multiscan
– ProAgrian laaja ravinne-

ja kasvukuntotutkimus
– Typpipaketti
– Vihannes- ja marja-
– paketti
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Lohkolla viljelty mansikkaa aikaisemmin Lohkolla mansikkaa toista vuotta 

Laatumarja-hankkeen DNA Multiscan -analyysit

TP1 Satoon vaikuttavien tekijöiden kartoitus Lounais-Suomen olosuhteissa





TP2 Mansikan ja vadelman lajikkeiston kehittäminen 
avomaalle ja kasvutunneliin

• Mansikan lajikekoe, tilakokeet:
• Varhaislajikkeet 2 kpl (tilat SK, V-S)

• Varhaislajikkeet 2 kpl, pääsatokauden lajikkeet 5 kpl 
(tila V-S)

• Demokoe Lukella: 7 kpl ulkomaisia lajikkeita

• Havainnoitu mm. talvehtimisen onnistuminen, 
kasvuston ominaisuudet, kukkavanojen ja 
raakileiden määrä, kukinnan sekä sadon ajoitus, 
sekä tautien ja tuholaisoireiden vakavuus, 
satonäytteet

• Vadelman lajikekoe, Luke, Piikkiö:
• Viisi norjalaista lajiketta (Graminor AS), kaksi 

suomalaista lajiketta ja verranteeksi skotlantilainen 
Glen Ample



• Terttuherukan esittelyviljelmä perustettu 
Livian ammattiopistoon Kaarinaan

• Luke toimitti taimet cordon-viljelyyn 
sopivasta numerolajikkeesta ja 
verrannelajikkeesta

• Tuentajärjestelmän rakennus syksyllä

TP 3 Uudet tuotantotavat tuoremarjoille
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Mansikan satoisuuskoe
• Selvitetään, miten edistää mansikan kasvua, kukintaa, 

satoisuutta ja terveyttä sekä varmistaa suurikokoisten, 
vientiin sopivien mansikoiden tuotanto

• Jatkuvasatoisen Ria-mansikkalajikkeen taimet istutettiin 
kasvutunneliin kesäkuussa 2020, ja niillä aloitettiin kasvua 
stimuloivien yhdisteiden käsittelyjä.

TP 3 Uudet tuotantotavat tuoremarjoille



Pensasmustikkakoe
• Pensasmustikan viljelyn lisäämiseksi 

selvitetään kausitunnelin mahdollisuuksia 
nopeuttaa satoikään tuloa, lisätä satoa ja 
laajentaa lajikkeistoa

• Taimille annetaan myös 
kasvustimulanttikäsittelyjä

TP 3 Uudet tuotantotavat tuoremarjoille
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• Pensasmustikkapienryhmä

• 33 viljelijää mukana

• V. 2020 1 lähitapaaminen + 5 
webinaaria

• Aiheina mm.: lohkon valinta, maan 
parannus, happamoittaminen, 
lajikevalinta, istutus, leikkaus, 
lannoitus, kastelu, taudit ja  
tuholaiset, kasvinsuojelu, 
tunnelituotanto, poiminta, 
konepoiminta, markkinointi, myynnin 
edistäminen, myyntikanavat jne…



TP 3 Uudet tuotantotavat tuoremarjoille

• ”Digipuutarha”pienryhmä
• Yhteistyö Digi maatilojen arkeen –hankkeen kanssa 

(Jenni Lukkaroinen, ProAgria Länsi)

• Testataan esim. kasvuolosuhdeseurantaa marja- ja 
vihannestiloilla kasvutunneleissa/avomaalla

 Sääasemat/dataloggerit

 Dronekuvaus

 Poiminta-viljelysuunnitteluohjelmistot

 Hiilijalanjälkilaskenta puutarhatiloille

 maaperäanturit

• Pellonpiennarpäivät, retket 

• Tiedon kerääminen



Opintomatkojen tilanne:

• Pensasmustikkaopintomatkaa siirretään syksyyn 2021 (20.-
24.9.2021)

• Jos koronavirustilanne sallii, kutsutaan ulkomaisia 
viljelyneuvojia alueellemme tuomaan uutta viljelyteknistä 
tietoa ja ehdottamaan parannuksia nykykäytäntöihin 
verrattuna, vaihtoehtoisesti etänä -> 
pensasmustikkawebinaari 30.9.2020

• Hankesuunnitelman mukaisen opintomatkan järjestämistä 
siirretään

• Kansainväliseen mansikkasymposioon osallistuminen 
Italiassa keväällä 2021 (S. Karhu, Rantanen, M.)

TP 4 Tutustuminen uusiin menetelmiin ulkomailla



• Johanna Jääskeläinen, diplomi-työ, Aalto-yliopisto

• Tavoitteena on löytää ratkaisuja tunneleiden 
maisemalliseen sijoitteluun lounaissuomalaisessa 
ympäristössä

TP 5 Kausitunnelien sovittaminen Lounais-Suomen ympäristöön



• Facebook-ryhmä 250 jäsentä

• Kotisivu: 
www.proagria.fi/laatumarja

• WhatsUp-
ryhmäpensasmustikka-
pienryhmälle

• Marjaposti-uutiskirje

• ProAgrian uutiskirjeet

• Ammattilehtiartikkelit

• Puutarhayrittäjän   
saappaissa –blogi

• Hankkeen ja HML:n 
tapahtumat

TP 6 Viestintä




