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Taustaa hankkeelle:

Alhaiset satotasot avomaalla

Tuotannon kannattavuus heikkoa

Markkinatilanne hyvä

Vienti?

Etsitään keinoja, joilla:
- korotetaan satotasoja

- parannetaan tuotantovarmuutta

- lisätään kustannustehokkuutta



Hankkeessa esitellään ja testataan erilaisia 

viljelyteknisiä ratkaisuja:

Työpaketti 1 Viljelmän perustamistavat

Työpaketti 2 Taimituotanto tiloilla

Työpaketti 3 Mobiilitekniikka

Työpaketti 4 Kerrosviljelyjärjestelmät kausihuoneissa

Työpaketti 5 Uudet lajikkeet

Työpaketti 6 Syyshoitotoimet 

Työpaketti 7 Säilyvyyden parantaminen

Työpaketti 8 Ulkomaanmatka + ulkomainen neuvojavierailu



Viljelmän perustamistavat:

• Viljelypenkin muoto: perustettu 
keväällä 2016 Luke, Piikkiö

• korotettu: 20 cm    perinteinen:10 
cm

• savi- ja hietamailla, muovikate

• lämpötila- ja kosteusseuranta

• kolme lajiketta: Honeoye, 
Polka, Lumotar

• Syksy 2017: Kasvinäytteet: 
pystyjuurakoiden haarat (kpl) + 
eri kasviosien massa

• Kevät 2018: Talvehtiminen (ilman 
harsoa) + kukinnot (kpl)

• Kesä 2018: Sato









• Erilaiset taimien tuotantotavat, 
materiaalin hankkiminen, 
kasvatustekniikka, taimien laatu

• Suunnitellaan tiloille sopiva oma 
taimituotanto, ohjeistetaan tiloja, 
kehitetään käytäntöjä

• Haetaan hankkeeseen mukaan 
taimituotantoa kehittäviä tiloja

• Taimityöpaja tammikuussa:

• Kutsutaan koolle alueen 
taimituottajat+viljelijät

• Teemana ostotaimien laatu, tilojen oma 
taimituotanto, kasvinterveys jne.

Taimituotanto tiloilla
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Mobiilitekniikka hoidon ohjauksessa

• Juuristokerroksen kosteuden ja lämpötilan ajantasainen 
seuranta omalla älypuhelimella

• Asennettu SoilScout-anturijärjestelmä tiloille

• Viljelijät kastelevat kosteusmittausten mukaan ja kirjaavat annetut 
kastelumäärät

• Kehitetään laitteiston kasteluohjeistusta
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Kerrosviljelyjärjestelmät 

kausihuoneissa

• Perustetaan menetelmän 
esittelyviljelmä Varsinais-Suomeen ja 
Satakuntaan

• Opastetaan viljelijöitä 
tarvikehankinnoissa

• Kasvatuskokeilu Livian
ammattioppilaitokseen talven aikana 
oppilastyönä, mahdollisesti myös 
Sasky koulutuskuntayhtymään 
Kokemäelle

Kuvat: Saila Karhu 



Uudet lajikkeet

• On hankittu uusien lajikkeiden taimia viljelijöiden 
testattavaksi:

• keskikautisia, talven-, taudinkestäviä…

• Uudet mansikkalajikkeet viedään aitoihin myyntitilanteisiin
• ostohalukkuus, kauppakestävyys, maku, suutuntuma,               

myynnin kannalta tärkeät muut ominaisuudet

• Kerätään viljelijöiden, kuluttajien ja myyjien näkemyksiä 
sisäisestä ja ulkoisesta laadusta

• Lajikkeiden viljelytestit:
• kasvusto- ja tautihavainnot v. 2017+ 2018

• talvehtimis- ja satohavainnot v. 2018
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Syystoimet sadon 
varmistamiseksi

•Kartoitetaan eri alueilla kukkien kehittymisen 
alkamisaika (syksy 2016)

•Testataan erityisesti syyslannoituksen vaikutus 
satoon ja talvehtimiseen  

•Selvitetään aikaisen syysharson vaikutus  
- Harso (23 g m-2), typpilannoitus sekä näiden 

yhdysvaikutus
- Lasketaan marraskuussa kukka-aiheet osasta 

juurakoita
- Havainnoidaan keväällä kukinta

- Seurataan harson vaikutusta lämpötilaan

•Käytännöt Manner-Euroopassa:

Vierailtiin 9/2017 Norjassa oppia saamassa, järjestetään 
hankkeen toimesta ulkomaanmatka syksyllä 2018



Syystoimet sadon varmistamiseksi, Luke

Avomaan koeistutus           2017-
2019

• Tavoitteena tarkentaa 
käsitystä kukka-aiheiden 
kehityksestä myöhäissyksyn 
ja talven aikana 

• Kokeillaan harson vaikutusta, 
seurataan kukka-aiheita 
kerran kuukaudessa kentällä 
2018-2019 

• Lämpötilaseuranta

Tarkennettu typpilannoitus         syksy 
2017 

• Tehdään typpilannoitukset 
syksyä mallintavan 
lyhytpäiväkäsittelyn aikana

• Seurataan kukka-aiheiden 
kehitystä

• Havainnoidaan kukinta 

• Tehdään kontrolloidut 
pakkastestit
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Lajikkeet: Honeoye, Lumotar, Polka



Kuva 1. Lajikkeiden kukka-aiheiden kehitys Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa syksyllä 2016. Arvot 

ovat tilojen keskiarvoja. Hajontapalkit kuvaavat keskihajontaa. Kehitysvaihe 1= kasvullinen, 6= kukan 

rakenteet täysin kehittyneet
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Kuva 2. Mansikkalajikkeiden kukka-aiheiden 

kehityksen eteneminen Satakunnassa ja 

Varsinais-Suomessa syksyllä 2016. 

Kehitysvaihe 1= kasvullinen, 6= kukan 

rakenteet täysin kehittyneet



Kuvat: Marja Rantanen
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kenttäkokeet:

• kukintainduktion ajankohta 

• kukka-aiheiden 
muodostuminen keväällä

• N-lannoituksen vaikutus 
kukintainduktioon ja 
kukkien määrään

• kylmänkestävyys

• talvehtiminen

• tauti- ja tuholaishavainnot



Marjojen säilyvyyden parantaminen

• Hankitaan erikoisvalmisteisia kalvopakkauksia viljelijöiden käyttöön 

• Selvitetään kalvopakkausten käyttökelpoisuutta erilaisissa 
myyntiketjuissa ja eri lajikkeilla

• Kalvot hankittu Puolasta, etsitään myös muita mahdollisuuksia

• Mahdollinen gradutyön aihe: Pauliina Palonen/HY, kesä 2018

• Fruit Logistica –messut: viljelijämatka 2/2018



Ulkomaanmatka 2018 +

Ulkomainen neuvontavierailu

• Hanke järjestää ulkomaanmatkan Pohjois-Euroopan 
marjakohteisiin syksyllä 2018 sekä koordinoi ulkomaisen 
marjaneuvojan vierailua



Tiedotus:

• Kotisivut:

• www.proagria.fi/satavarma

• www.luke.fi/projektit/satavarma

• Facebook-ryhmä: SataVarMa-hanke

• Sähköpostilista

• ProAgria Länsi-Suomen uutiskirjeet

• Youtube-videot: tulossa

• Seminaarit, pellonpiennarpäivät, retket…



Julkaisut:

• SataVarMa varmentamaan taloutta Puutarhasanomat 
4/2017

• Mansikka ansaitsee syyshoitonsa Puutarha&kauppa 
9/2017

• Mansikasta halutaan lisää satoa äly- ja 
viljelytekniikan avulla MT 21.8.2017

• Mobiilisovelluksilla lisää tehoa viljelyyn 
Puutarha&kauppa 14/2017

• Lämpötila vaikuttaa mansikan kasvuun ja 
kehitykseen Puutarha&kauppa16/2017




