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1  JOHDANTO

Viiniköynnös on runsaasti valoa, lämpöä ja aurinkoa vaativa kasvi, joka on viihtynyt 

parhaiten lämpimällä vyöhykkeellä. Sitä on kasvatettu perinteisesti maapallolla 30 - 

50 leveysasteen välillä päiväntasaajan etelä- ja pohjoispuolella. Sopeutumiskykynsä 

ansiosta sitä voidaan kuitenkin viljellä jo laajemmallakin alueella pohjoisessa eli 55 

- 60 leveysasteen välillä (Pappinen 2008) ja jopa hieman kauempanakin: Baltian mais-

sa, Keski-Ruotsissa ja eteläisimmässä Suomessa  (International Association for Not-

hern Viticulture 2006). 

Baltian ja Pohjoismaiden ohella muita vähemmän tunnettuja viiniköynnöksen kas-

vatusalueita ovat USA:n pohjoiset osavaltiot, Kanadan Quebeck, Siperian Altai, Sisä-

Mongolian Wu hei ja Kiinan Harbin (International Associaton for Northern Viticulture 

2006). Ne sijaitsevat 45-50 leveysasteen välillä, mutta erityisesti Aasian kasvatus-

alueilla viiniköynnöksen on kestettävä Euroopan kasvatusalueiden ilmastosta poik-

keavat mannerilmaston aiheuttamat  pitkät, kylmät ja runsaslumiset talvet ja kuumat 

kesät. Puhtaat eurooppalaiset viiniköynnöslajikkeet on saatu menestymään Aasiassa-

kin ja niiden kasvattamiseen käytetään runsaasti aikaa ja vaivaa.

Ammattimaisen viiniköynnöksen kasvatuksen laajentumisen Keski-Euroopasta 

Pohjois-Eurooppaan on ennustettu tapahtuvan jo muutaman seuraavan sukupolven ai-

kana (Stock 2005). Viiniköynnös tulisi olemaan maissin ohella pohjoisen uusi viljely-

kasvi. Tätä edistävät odotettavissa olevan ilmastomuutoksen lisäksi uudet, tehokkaat 

jalostusmenetelmät. Viiniköynnöksen jalostuksella pyritään jatkuvasti kehittämään 

lajikkeita, jotka kestävät paremmin tauteja, ympäristön aiheuttamia stressitekijöitä ku-

ten kuumuutta, kylmyyttä, voimakasta UV-säteilyä, ilman saasteita ja rikkakasvien tai 

tuhoeliöiden torjuntaan käytettäviä kemiallisia aineita. 

 

Toistaiseksi Pohjois-Euroopassa viiniköynnöstä oletetaan odottavan puhtaampi ym-

päristö ja saasteettomampi maaperä. Monilla nykyisin markkinoilla olevilla köynnös-

lajikkeilla kasvatus ja rypäleiden tuottaminen olisi eteläisimmässä Suomessa mahdol-

lista. Ilmaston lämpenemisen myötä myös maaperän lämpötila kohoaa, mikä tarjoaa 

köynnöksille entistä paremmat kasvuolosuhteet. Maaperän lämpeneminen edistäisi 
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köynnösten ravinteiden ottoa maasta ja lisäisi kasvua. Toisaalta ilmaston lämpenemi-

nen voi tuoda tullessaan aikaisemmin tuntemattomia tauteja ja tuholaisia ja lisätä täällä 

jo ennestään olevien tuhoeliöiden menestymisen mahdollisuuksia (Tiilikkala 1989).  

Keväällä ja kesällä lämpötilojen vaihteluja ja sään muutoksia on seurattu tarkasti, kos-

ka ne tuovat mukanaan tuhohyönteisten aallot. Sääseurannan perusteella tuholaistor-

juntaan osataan ryhtyä ajoissa. 

Lyhyt katsaus suomalaisen viiniköynnöksen kasvatuksen historiaan osoittaa, että 

kyseessä on yli kaksisataa vuotta Suomessa viihtynyt puutarhakasvi, vaikka suurin 

osa suomalaisista pitää sitä edelleen paratiisimaisen eksoottisena lähinnä banaaniin 

verrattavana tulokkaana. Viiniköynnöksen tukevaa juurtumista Suomen pohjoiseen 

maaperään ovat haitanneet ilmasto-olosuhteet, ennakkoluulot, epäonnistuneet lajike-

valinnat ja  kasvatukseen tarvittavan kokemuksen ja ammattitaidon puute. Nyt niiden 

poistuessa suomalaisen viininkasvatuksen esteeksi on noussut Euroopan unionin maa-

talousbyrokratia ja omien päättäjiemme tietämättömyys ja siitä johtuva  päättämättö-

myys (Aamulehti 2007). 

Toistaiseksi viiniköynnöksen kasvuympäristöä koskevissa tutkimuksissa on keski-

tytty pääasiassa ilmastoon ja maaperän hoitoon. Viiniköynnösten kasvumaan lannoi-

tusta, muokkausta ja maaperän rakennetta on tutkittu runsaasti, mutta kaikkiin näihin 

yhteisesti vaikuttava maan lämpötilojen seuranta ja tutkimus on jäänyt vähäisemmälle 

huomiolle. Tämän maisterintutkimukseni tarkoituksena oli kirjallisuuden, omien läm-

pötilaseurantojeni ja viiniköynnöksen kasvatuskokeilujeni perusteella selvittää, mi-

ten eteläisen Suomen tämänhetkinen maaperän lämpötila vaikuttaa viiniköynnöksen 

kasvuun, ja millainen merkitys ennustetulla ilmastonmuutoksella tulisi olemaan viini-

köynnöksen kasvulle pohjoisissa oloissamme. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS

2.1 Viiniköynnös Suomessa ennen ja nyt

Ensimmäisiä suomalaisia perunan ja viiniköynnöksen kasvatuspaikkoja oli Fagervikin 

kartanon Inkoossa, jonka kasvihuoneessa kasvatettiin aitoja viiniköynnöksiä 1700-lu-

vun lopulla (Fagervikin kartanon opastintaulu 2002). Köynnöksiä saatettiin kasvattaa 

samaan aikaan myös muiden Suomen linnojen ja kartanoiden orangerioissa. Herras-

väen kiinnostus köynnöksen kasvatukseen johtui 1600- ja 1700-lukujen puutarha-

muodista ja halusta saada juhlapöytiin tuoreita etelän hedelmiä. Nämä kasvihuoneissa 

kasvatetut köynnökset tuottivat rypäleitä. Niistä ei kuitenkaan valmistettu viiniä, vaan 

rypäleet syötiin sellaisenaan. Itse viini oli tuontitavaraa, ja maksukykyiset säätyläiset 

saivat pääasiassa saksalaista tuontiviiniä helposti.  

Viiniköynnöksen kasvattamisharrastus näyttää Suomessa taantuneen 1800-luvul-

la. Ruotsin puolella harrastus säilyi, ja kasvihuonekasvatus laajeni pohjoiseen aina 

Uumajaan korkeudelle saakka. Uumajan lähistöllä olevan sahan patruunan puutar-

huri onnistui kasvattamaan köynnöksiä ulkona rypäleitä tuottavaksi (Uumajan pai-

kallishistorian luento 7.6.1984)  Yksi syy harrastuksen lopahtamiseen Suomen puo-

lella lienee Suomen sodan 1808 - 1809 jälkeinen tilanne. Sodan seurauksena Suomi 

liitettiin Venäjään, ja yhteydenpito entiseen emämaahan vaikeutui kaikilla aloilla. 

Mannereuroopassakin sodat ja erityisesti 30-vuotinen sota olivat rappeuttaneet ja lo-

pettaneet viiniköynnöksen kasvatuksen perinteisillä alueilla sadoiksi vuosiksi (Hu-

gel 2007).

Vaikka suomalaisten kiinnostus viiniköynnöksen kasvatukseen hiipui 1800-luvul-

la joksikin aikaa, mielenkiinto omien marja- ja hedelmäviinien tuotantoon lisääntyi. 

Vuonna 1886 säädettiin Suomeen ensimmäinen ”viinilaki”, joka tuli voimaan vuonna 

1887 ja joka luokitteli miedoiksi alkoholijuomiksi alle 25 tilavuusprosenttia alkoho-

lia sisältävät juomat (Saarenheimo 1967). Siitä seurasi, että maahan syntyi lyhyessä 

ajassa kymmeniä pieniä marja- ja hedelmäviinejä tuottavia yrityksiä. Tosin osa niistä 

toimi vain lyhyen aikaa. Varsinainen menestystarina oli kuitenkin turkulaisen kauppias 

Nordforsin vuonna 1887 perustama yritys, jonka valkoisista viinimarjoista valmistama 
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kuohuviini Mont de  Bryére oli menestys Chicagon maailmannäyttelyssä vuonna 1892 

ja sitä vietiin jopa Ranskaan (Mononen 1986).

Ajatus omasta pohjoisesta viiniköynnöksen kasvatuksesta suomalaisen rypäleviinin 

valmistukseen oli säilynyt hengissä 1900-luvulle tultaessa. Köyliön viiniköynnöksen 

kasvatuksesta on mainintoja vuodelta 1912 (Reuter 1914). Vähitellen se alkoi kiinnos-

taa myös yliopiston puutarhatieteen ja kasvinjalostuksen tutkijoita. Kokeiluja tehtiin 

1930-luvulla Turun lähellä Piikkiön puutarhaopistolla, jossa toimii nykyisin maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) puutarhatutkimus. Viiniköynnöksen 

kasvatuskokeilut tehtiin kylmänkestävillä mutta hitaasti kypsyvillä pohjoisamerikka-

laisilla lajikkeilla. Kokeiltavana ollut Beta-köynnös (Vitis riparia) selvisi vaurioitta 

Suomessa vuosien 1939 - 1941 kovista pakkastalvista, mutta myöhäisenä lajikkeena 

ei ehtinyt kunnolla kypsyttää rypäleitään lyhyehkönä kasvukautenamme (Meurman 

1957). Muistona tästä kokeilusta on tutkimuskeskuksen aittarakennuksen seinustalla 

ja varsin yleisesti muillakin Varsinais-Suomen talojen seinustoilla kasvava Beta-köyn-

nös, jonka rypäleistä tehdään kotona mehuja ja hilloja sekä joskus viiniäkin.

Merkittäviä kasvatuskokeiluja tehtiin ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä 

myös Elimäellä ja Karjalankannaksella, joka oli ilmastoltaan ja maaperältään sopivim-

pia viiniköynnöksen kasvatuspaikkoja Suomessa. Karjalankannas sijaitsee suurten ve-

sistöjen välissä, mikä voi lisätä paikalliseen ilmaston lämpötilaa jopa 2 ºC  (Macgregor 

1978). Siellä kokeiltiin mm. Beta-, Frankenthaler- (myös nimillä Black Hamburger ja 

Trollinger) ja Foch-lajikkeita. Muutamia näistä lajikkeista monistetaan edelleen  ja 

kasvatetaan myyntiä varten, minkä vuoksi niitä on puutarhamyymälöissä (Tigerstedt 

& Tigerstedt 2008), kasvihuoneissa ja seinänvierustoilla. Beta- ja Foch-köynnökset 

eivät sovellu Euroopan unionin alueella laatuviinien valmistukseen. Frankenthaler sen 

sijaan on vanha keskieurooppalainen lajike, jota kasvatetaan edelleenkin Itävallassa 

pieniä määriä Trollinger-nimisenä viininvalmistusta varten (Stevenson 1988).

Toisen maailmansodan jälkeen viiniköynnöksen avomaakasvatusta on Suomessa 

tutkittu useilla tahoilla. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 

professori O. Meurman jatkoi omia avomaan kasvatuskokeilujaan ja on julkaissut 

niistä useita mielenkiintoisia artikkeleita 1950-luvulla (Meurman 1957). Pioneerityö 
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on jatkunut aika ajoin pienemmissä puitteissa. Helsingin yliopistossa viiniköynnök-

sen avomaakasvatusta tutkittiin viimeksi laajemmin 1980-luvulla, josta julkaistiin pro 

gradu-tutkielma (Saario 1991). Siinä oli mukana vanhoja tunnettuja hitaasti kypsyviä 

lajikkeita eli Beta ja Foch, joten vakuuttavaa näyttöä viiniköynnöksen menestymi-

sestä suomalaisena puutarha- ja viljelykasvina ei saatu. Pikemminkin todettiin, että 

viiniköynnös ei menesty Suomessa. Eestiläiset ovat kokeilleet rohkeasti puhtaita Vitis 

vinifera-lajikkeitakin ja saaneet varsin hyviä tuloksia (Kivistik 2006). Suomessa on 

1990-luvulla keskitytty viiniköynnöksen kasvatuksessa lähinnä kirjallisen aineiston 

tuottamiseen, ja puutarha-alan julkaisuissa viiniköynnöksistä löytyy melko runsaasti 

kirjoituksia (Tiilimäki 1990, Rousi 1997, Alanko ym. 1999). 

Viime vuosikymmenenä viiniköynnöksen avomaakasvatusta on harrastettu ja kokei-

luja on tehty yksityisesti monissa kauppapuutarhoissa. Mielenkiintoinen ja huomiota 

herättänyt kokeilu on ollut köynnösten kasvattaminen Olkiluodon ydinvoimalan lauh-

devedellä lämmitetyssä maaperässä. Mittavampaa viiniköynnöksen avomaakasvatusta 

on kokeiltu viime vuosina Lappeenrannassa (suullinen tiedonanto kirjoittajalle, Timo 

Taskinen 19.8.2008), Hattulassa (suullinen tiedonanto kirjoittajalle, Jorma Kettunen 

3.5.2005), Tuusulassa, Halikossa (suullinen tiedonanto kirjoittajalle, Günther Brüning-

haus 3.8.2008) ja Ahvenanmaalla (Nya Åland 2007). Tulosten rohkaisemina mukaan 

on tullut runsaasti uusia kokeilijoita.  Vuonna 2007 Suomessa kasvatetuista rypäleistä 

saatiin ensimmäinen kaupallinen aito rypäleviini. Pohjoismaisten viinintuottajamai-

den joukossa Suomi sijoittuu kuitenkin tällä tuloksellaan tutuksi käyneelle viimeiselle 

sijalle. Tanska, Ruotsi ja Norjakin ovat menneet menojaan jo kauan sitten. Tanska ja 

Ruotsi ovat hankkineet itselleen Euroopan Unionin viinintuottajamaan statuksen, kun 

meillä vasta ollaan perinteisessä otti-ja-tuota tilanteessa.

2.2 Viiniköynnöksen vuotuinen elinkierto

Bauerin ( 2002) ja Löhnertzin (2006) mukaan viiniköynnöksen kehityksessä voidaan 

erottaa ensin ylöspäin suuntautuva nestekierron alkaminen, sitten versojen puhkea-

minen, juurien kasvu, kukinta, marjaraakileiden kehittyminen, marjojen kypsyminen, 

lehtien kellastuminen ja lähtö ja kesäversojen puutuminen. Nestekierron alkaminen 

ilmenee uinuvien silmujen turpoamisena ja katkaistun verson leikkauspinnan kostu-
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misena. Mikäli kylmä kevätsää jatkuu, silmut jatkavat ns. pakkolepoaan, eikä niiden 

turpoaminen  lisäänny.  Ilman lämmettyä silmut puhkeavat versoiksi. Uusiin versoihin 

muodostuu terttuja, joissa on kymmeniä jopa satoja nuppuja. Ne puhkeavat köynnök-

sen kukinnoiksi, jotka kestävät noin kaksi viikkoa. 

Kukinnan jälkeen alkaa raakileiden muodostus. Raakileiden kasvaessa ja kypsyessä 

marjoihin kertyy  happoja, sokeria ja aromiaineita. Ensin muodostuvat hapot ja sen jäl-

keen sokerit. Sen vuoksi rypäleraakileet maistuvat happamilta. Kypsissä ja poimitta-

vissa rypäleissä happojen määrä on voimakkaasti vähentynyt ja sokerin määrä lisään-

tynyt. Koko ajan versojen puhkeamisen alusta lehtien lähtöön  saakka viiniköynnös 

jatkaa kasvuaan. Versojen kasvun ja kukinnan aikana niihin muodostuu talvisilmuja, 

jotka puhkeavat seuraavana keväänä versoksi.  Kasvu on silmujen puhkeamisen aika-

na hidasta, mutta voimistuu ja saavuttaa huippunsa marjojen kypsymisvaiheen alkaes-

sa. Sen jälkeen se hidastuu ja lakkaa lehtien kellastuessa kokonaan. Kypsymisvaiheen 

aikana alkaa rypäleitä tuottaneiden kesäverojen puutuminen  talvilepoa varten.

Keskieurooppalaisilla viininkasvatusalueilla köynnöksen nestekierto ja silmujen 

turpoaminen alkaa jo maan lämpötilan kohottua juurivyöhykkeessä  7 ºC:seen (Löh-

nertz 2006). Tämä tapahtuu siellä jo maalis-huhtikuussa, kun päivän pituus lisääntyy ja 

maan lämpötila kohoaa. Versojen kasvu on nopeaa huhtikuun lopussa ja toukokuussa. 

Kukinnan alkamiseen vaikuttavat sääolosuhteet ja se ajoittuu kesäkuun puoleen väliin. 

Rypäleiden kypsymisnopeus riippuu lajikkeesta, kesän sääolosuhteista ja lämpötilois-

ta. Nopeimmin kypsyvien lajikkeiden rypäleet ovat valmiit korjattaviksi jo puolentois-

ta kuukauden kuluttua kukinnasta. 

Hyvin lämpöä johtavilla hieta- ja savimailla ilman lämpötilan vuorokausivaihtelut 

ulottuvat 50 cm:n syvyyteen. Keväällä viiniköynnöksen versot lähtevät kasvamaan 

aikaisemmin kuin juuret. Viiniköynnöksen pintajuuristo on noin 20 cm:n ja pääjuu-

risto 60 - 70 cm:n syvyydessä. Köynnöksen pisimmät pääjuuren haarat voivat työntyä 

kymmenienkin metrien syvyyteen (Bauer 2002), koska rinteillä pohjavesi saattaa olla 

alhaalla, ja maassa on paksulti eroosiolle altista irtonaista ainesta. Pitkät juuret pitävät 

erodoituvilla rinnemailla köynnökset paremmin paikoillaan.
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Suomessa avomaalla kasvava viiniköynnös alkaa valmistautua talvilepoon (dor-

manssiin) elo-syyskuun vaihteessa. Keväällä päivän piteneminen ja valon lisäänty-

minen sekä maan ja ilman lämpötilan kohoaminen herättää sen talvilevosta. Maan 

lämpötilan muutoksiin vaikuttaa maan lämmönjohtavuus ja maan  lämpökapasiteetti. 

Maan lämmönjohtavuus kuvaa lämmön siirtymistä maassa ja lämpökapasiteetti osoit-

taa maan lämpövaraston muutosta astetta kohti. Nämä maan lämpötalousominaisuudet 

riippuvat maaperän kiinteän aineen koostumuksesta, huokoisuudesta ja vesipitoisuu-

desta (Mannerkoski 2002). 

2.3 Maaperän lämpötila ja sen merkitys viiniköynnöksen ja muiden kasvien  kasvulle

Lämpötaloudeltaan parhaita maita ovat kivennäismaihin kuuluvat sopivan kosteat 

hietamaat. Hienojakoiset savimaat pidättävät runsaasti vettä, jolla on suuri lämpöka-

pasiteetti,  ja ne lämpenevät keväällä hitaasti. Myös multa- ja turvemaat   sisältävät 

runsaasti vettä, minkä vuoksi ne ovat kylmiä ja jäätyvät talvella. Tämä ja toisaalta 

runsaasti ilmaa sisältävän kangashumuksen ja turpeen auringon lämpösäteilyä eristävä 

vaikutus viivästyttävät maan lämpenemistä keväällä ja alentavat pysyvänä katteena 

maan keskilämpötilaa.

Viiniköynnöksen kasvatukseen sopivimpia maalajeja ovat savimaat tai muut hieno-

jakoiset kivennäismaat, joiden perushiukkasten lajitekoko on alle 2 μm. Ne lämpenevät 

keväällä nopeasti ja niissä on noin 5 %:n humuspitoisuus ja  runsaasti ravinteita (Bauer 

2002). Humuspitoisuuden säilyttäminen tällä tasolla tuottaa kuitenkin ongelmia, koska 

eroosio vähentää  jatkuvasti Keski-Euroopan rinnemaiden humuspitoisuuksia (Bauer 

2002, Karvonen 2007). Viiniköynnöksen nestekierto ja kasvutapahtumat käynnistyvät 

keväällä kasvupaikan maan lämpötilan kohottua tietylle lähes lajikkeesta riippuval-

le tasolle. Eteläeurooppalaisilla alueilla nestekierron ja kasvun alkaminen vaatii, että 

maan lämpötila nousee yli 10 ºC:n (Johnson 1995). 

Maan lämpötilaan vaikuttavat kasvupaikka, kasvupaikan ilman lämpötila, valoi-

suus, auringon säteilyenergia, maalaji, maan kosteus ja kuivuus, lumikerroksen pak-

suus, katteet ja suojaukset, tuuli, sademäärä ja muokkaustoimenpiteet. Viiniköynnök-

sen kehittymiselle käyttökelpoisia hedelmiä tuottavaksi viljelykasviksi on kasvupaikan 
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ja maaperän lämpötilalla ja paikallisella pienilmastolla puolestaan keskeinen merkitys. 

Näitä köynnöksen kasvuun vaikuttavia tekijöitä voidaan edistää lajikkeiden ja kasvu-

paikan valinnalla, istutuksella, katteilla, peitteillä, lumetuksella, oheisviljelyllä, maan-

muokkauksella ja viljelytekniikalla. 

Suomessa maaperän lämpötilamuutoksia on seurattu eri syvyyksillä kuukausittain  

vuosina 1971 - 1990  (Heikinheimo & Fougstedt 1992). Yli-Halla ja Mokma (1998) 

ja Yli-Halla ym. (2001) ovat tehneet laskelmia Suomen maaperän lämpötiloista pää-

asiassa Ilmatieteen laitoksen ja MTT:n tekemien mittausten perusteella. He ovat las-

keneet Anjalasta 50 cm syvyydessä maan lämpötilan vuotuiseksi keskiarvoksi 6,4 ºC, 

joka on vaihdellut koko maassa välillä 0 – 8 ºC. Tällainen maa kuuluu amerikka-

laisperäisessä Soil Taxonomy-järjestelmässä lämpötilaluokkaan “cryic” (Soil Survey 

Staff 1975). Soil Taxonomy-järjestelmässä kylmin lämpötilaluokka “pergelic” edustaa 

viljelykelvottomia ikiroudan maita ja seuraavaksi kylmin “cryic” maataloustuotantoon 

kelpaavaa maata, jossa kuitenkin maan kylmyys rajoittaa kasvintuotantoa merkittäväl-

lä tavalla.

Yli-Hallan ja Mokman (1998) mukaan cryic-luokan eteläraja kulkee yleensä Suo-

men ja Viron välillä. Sen eteläpuolella alkavat lämpimämpään luokkaan “frigid” kuulu-

vat maat, joita voi paikallisesti esiintyä Suomessakin ja jotka ulottuvat Suomenlahden 

leveysasteelta Skåneen saakka. Viime vuosina Etelä-Suomen talvien pakkassumma on 

kuitenkin voimakkaasti alentunut, eikä maassa ei ole ollut routaa tai sitä on esiintynyt 

vain vähän. Vuoden 2008 helmikuun lopussa Pirkanmaalla Hämeenkyrössä pelloilla 

ei vielä ollut routaa lainkaan (Aamulehti 2008). Ennustettu ilmaston lämpötilan nousu 

saattaa lähivuosikymmeninä muuttaa myös Etelä-Suomen viljelymaiden lämpötilaluo-

kitusta siten, että ne siirtyvät frigid-lämpötilaluokkaan.

Yli-Hallan ja Mokman (1998) tutkimusten perusteella eteläisimmässä Suomessa 

maan lämpötila  säilyi  yli 50 cm:n syvyydessä 0 ºC:n yläpuolella. Näin syvälle istu-

tettujen viiniköynnösten juurten paleltumisvaara on vähäinen (Bailly 1986). Jokioi-

sissa vuosina 1965 - 90 tammikuun alimmat maan lämpötilojen keskiarvot 20 cm:n 

syvyydessä ovat olleet joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 0 ºC-tasolla ja 100 cm:

n syvyydessä 2 - 3 ºC nollan yläpuolella (Heikinheimo & Fougstetd 1992). Vuosina 
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2005 - 2007 Jokioisissa maan lämpötilat eivät enää ole olleet alimmillaan tammi-

kuussa vaan helmi-maaliskuussa, jolloin 20 cm:n syvyydessä on mitattu -0,3 ºC:n ja 

-0,6 ºC:n lämpötiloja.

Vartettujen viiniköynnösten istutussyvyyden määrää perusrungon pituus, joka on 

Euroopassa yleensä 40 cm. Viiniköynnöksen perusrunko voidaan kasvattaa myös 50 

cm:n  tai 60 cm:n pituiseksi ja varttaa jaloverso siihen. Euroopassa vartettuja köynnök-

siä ei voida istuttaa perusrungon pituutta syvemmälle, koska vartettujen köynnösten 

jalo-oksan ja perusrungon varttamiskohta pitää jättää viinikirvatartuntojen torjumisek-

si 4 cm maanpinnan yläpuolelle. Pohjois-Euroopassa viinikirvatuhoja ei tosin vielä 

ole esiintynyt. Myös kirvatartunnan kestävien köynnösten ja niistä leikattujen vart-

tamattomien aitojuuristen pistokkaiden istutussyvyys on perinteisillä viljelyalueilla 

Unkarissa 40 cm (Prohaszka 1986). Siellä 40 cm:n istutussyvyys riittää varmistamaan 

köynnöksen juurien säilymisen kylmien talvien yli.

Aikaisemmin mainituista (Prohaszka 1986, Bailly 1986, Heikinheimo & Fougstedt 

1992, Yli-Halla & Mokma 1998) maaperän lämpötiloista tehdyistä laskelmista ja mit-

tauksista voi päätellä, että 50 - 60 cm:n mittainen perusrunko varmistaisi viiniköyn-

nöksen juurien säilymisen paleltumattomina talvella. Lyhempi 40 cm:n perusrunkokin 

voi olla riittävä, koska talvet ovat tulleet leudommiksi ja koska ankarampina talvina 

myös maata peittävä lumikerros on paksumpi ja saattaa vähentää maan lämmön haih-

tumista.  Ohut lumipeite estää tuskin kovin paljoa maan lämmön haihtumista, mutta 

Siperiassa paksu 150 cm:n lumikerros on todennäköisesti riittävä säilyttämään  maan 

lämpöä ja vähentää runkojen paleltumisvaaraa. Lisäksi  istuttamalla köynnökset sy-

välle saadaan paksu maakerros suojaamaan juuria jäätymiseltä. Tätä käytetään hyväk-

si ankarista talvistaan tunnetuilla alueilla Siperiassa, Kiinassa ja Mongoliassa, jossa 

köynnökset on istutettu jopa 100 cm:n syvyyteen  ja saatu tuottamaan rypäleitä (Inter-

national Association for Northern Viticulture 2006 ). 

Lämpöä hyvin johtavassa maassa lämpötilan vuorokausivaihtelu ulottuu 50 cm:n 

syvyyteen (Heikinheimo 1988). Maan lämpötilan vuotuista keskiarvoa tässä syvyy-

dessä on arvioitu lisäämällä ilman lämpötilan vuotuiseen keskiarvoon 1 ºC (Soil Sur-

vey Staff 1975). Tämän on todettu pitävän paikkansa suuressa osassa USA:ta, mutta 



14

ei suurten vesistöjen alueilla eikä pohjoisilla seuduilla. Pohjoisilla alueilla maan ym-

pärivuotisen lämpötilan keskiarvo on yli 1 ºC korkeampi kuin ilman ympärivuotisen 

lämpötilan keskiarvo (Mokma & Sprecher 1995). Ilmatieteen laitoksen tilastoja käyt-

täen arvioidut maan ympärivuotisen lämpötilan vuosikeskiarvot ovat olleet eri puolel-

la Suomea jopa yli  2 ºC ilman lämpötilan vuosikeskiarvoa korkeammat (Yli-Halla & 

Mokma 1998). Tämä on ollut 1 ºC korkeampi kuin Soil Survey Staffi n arvio.

Ilmatieteen laitoksen paikallisten säähavaintoasemien tekemät säähavainnot tai en-

nusteet eivät kuitenkaan kerro koko totuutta yksittäisen kasvupaikan tai palstan sää-

olosuhteista ja soveltuvuudesta eri kasvien tuotantoon. Niiden ilmaston ja maaperän 

lämpötilojen keskiarvot ja kasvuolosuhteet voivat poiketa paljonkin sääasemien ha-

vainnoista. Sääasemat sijoitetaan tarkoituksella ”neutraalisti” avoimeen ruohopeittei-

seen maastoon, jossa kasvaa harvakseltaan puita. Tällä tavoin pyritään poistamaan pai-

kallisen mikroilmaston vaikutus, jolla nimenomaan on monien viljelykasvien kasvun 

onnistumiselle ratkaiseva merkitys.

2.4 Mikroilmaston merkitys

Pienen alueen paikallinen ilmasto voi poiketa merkittävästi alueen muusta ilmastosta. 

Viiniköynnöksen kasvatuksessa on pyritty aina ja  kaikkialla hakemaan kasvupaikkaa, 

jonka ilmasto olisi sille mahdollisimman edullinen. Erityisen tärkeää edullinen paikallis-

ilmasto on viiniköynnöksen viljelyn äärialueilla sekä pohjoisessa että etelässä (Plocher 

& Parke 2001). Pohjoisen kasvupaikan muutamaa astetta seudun tavanomaista vuoden 

keskilämpöä korkeampi mikroilmasto merkitsee käytännössä monta sataa kilometriä 

eteläisempää kasvupaikkaa, kun taas tarhan eteläinen sijainti ei takaa ilmastoltaan kas-

vatukseen sopivaa kasvupaikkaa (Macgregor 1978). Pohjoisessa on perinteisesti pyritty 

hakemaan viiniköynnöksen kasvulle mahdollisimman suotuisaa mikroilmastoa aurin-

koiselta talon seinustalta tai käyttämällä suojapeitteitä  tai katteita. 

    Avomaalla sijaitsevan kasvupaikan paikallisilmasto riippuu kasvupaikan sijain-

nista, maaperästä, maan muokkauksesta, valosta, tuulesta, sademäärästä ja pohjoisessa 

lumipeitteisyydestä, ja sitä voidaan muuttaa viinitarhan elinkaaren aikana parempaan 

tai huonompaan suuntaan (Bauer 2002). Vuosikymmeniä kestävän viljelyn aikana vii-
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nitarhan eliöistä ja ympäristöstä muodostuu oma erikoislaatuinen ekosysteeminsä joka 

vaikuttaa tarhan mikroilmastoon. Vanhoilla viininviljelyalueilla optimaalinen mikro-

ilmasto saatetaan saavuttaa vasta satojen vuosien kasvatuksen jälkeen. Tällaisia olo-

suhteita tarkoittaa  laajemmassa merkityksessä ranskalaisten käyttämä terroir-käsite 

(Stevenson 1988, Johnson 1995).

Bauerin (2002) mukaan paras kasvupaikka on aurinkoinen etelärinne, joka kerää 

auringonlämpöä erityisesti keväällä. Etelärinteellä kasvukausi alkaa aikaisemmin ja 

kestää kauemmin. Tällainen kasvupaikka ei saa kuitenkaan olla liian korkealla meren-

pinnasta, koska vuoden keskilämpö alenee 0,5 – 0,6 °C jokaista 100 m:n nousua kohti. 

Etelärinteiden kasvuolosuhteita voidaan edistää pengertämällä, jolloin Keski-Euroo-

passa saadaan lähes välimerelliset lämpö- ja kasvuolosuhteet. Tämä johtuu siitä, että 

penkereillä köynnökset suojaavat toisiaan tuulilta, eivätkä tuulet pääse puhaltamaan 

auringon synnyttämää lämmintä ilmaa pois köynnösrivien väleistä. Tuuli sinänsä on 

myös hyödyllinen, koska se kuivattaa ilmaa ja vähentää sienitautien vaaraa. Lisäksi 

tuuli liikuttaa lehtiä, jolloin varjossa olevat lehdet saavat enemmän auringonvaloa. 

Tärkeitä mikroilmastoon vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat tuulen lisäksi suurten 

vesistöjen läheisyys. Meret, suuret järvet ja joet säätelevät seudun lämpö- ja kosteus-

olosuhteita. Suurista vesistöistä heijastuva auringonsäteily saattaa kohottaa ympäris-

tön lämpötilaa noin  1 °C. Pienillä järvillä ja vesistöillä on päinvastainen vaikutus eli 

ne samoin kuin alavat niityt ja laaksot alentavat ympäristön lämpötilaa ja aiheuttavat 

hallanvaaraa (Bauer 2002). Viinitarhaa ei pidä ainakaan pohjoisessa Euroopassa istut-

taa laakson pohjalla eikä avonaisen rinteen laelle. Molemmat ovat siellä hallanarkoja 

paikkoja ja niillä voi esiintyä hallaa syksyllä kolmea viikkoa aikaisemmin kuin rinteel-

lä (Plocher & Parke 2001). 

Hyvä viiniköynnöksen kasvumaa on  helposti lämpiävä, ilmava ja läpäisykykyinen. 

Siinä on sopivasti eloperäisiä maa-aineksia ja kivennäismaata ja sen kosteuden säätely 

onnistuu helposti joko sadeveden avulla tai keinokastelulla. Kasvupaikalla on oltava 

riittävästi eloperäistä humusta, jonka lisääminen kuivaan maaperään voi kestää vuo-

sia. Runsas tumma humuskerros kerää enemmän auringonsäteitä kuin pelkkä humus-

köyhä kivennäismaa ja edistää suotuisan mikroilmaston muodostumista (Bauer 2002). 
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Viiniköynnöksen kasvupaikan maanlaadulla on todettu olevan vaikutusta myös viinin 

luonteeseen. Kevyet kivennäismaat tuottavat kevyitä viinejä ja raskaammat runsas-

humuksiset maat täyteläisiä viinejä. Liian runsashumuksiset multa- ja turvemaat eivät 

kuitenkaan sovellu viiniköynnöksen kasvatukseen, koska niillä kasvaneista viinirypä-

leistä valmistettu viini maistuu mutaiselta (Johnson 1995).

Maan muokkaustoimenpiteillä voidaan edistää tai myös heikentää kasvupaikan 

mikroilmastoa. Useissa jäljempänä tarkemmin referoitavissa koti- ja ulkomaisissa 

metsämaan maaperän lämpötiloja koskevissa tutkimuksissa (Timmer & Weetman 

1968, Lukkari 1987, Majuri 1990, Larsson 1991) on havaittu, että jo pelkkä maan-

pintaa varjostavan korkean kasvuston poisto lisää maan auringonvalon saantia ja ko-

hottaa maan lämpötilaa. Kun maanpinnalta poistetaan muokkauksen yhteydessä myös 

matalampi kasvusto ja maa paljastuu, maan auringonvalon saanti lisääntyy ja sen  läm-

pötila kohoaa. Tällä on merkitystä paitsi paikan mikroilmastoon vaikuttavaan maan 

lämpöilaan myös mikrobien toimintaan, maan hengitykseen, hiilidioksidin tuottoon ja 

kasvien kasvuun. 

Koska kasvit tarvitsevat yhteyttämiseensä hiilidioksidia, voidaan kasvihuoneissa 

kasvua edistää lisäämällä kasvihuoneilman hiilidioksidipitoisuutta (Pankakoski 1999). 

Avomaalla ilman hiilidioksidipitoisuutta ei voida lisätä keinotekoisesti samalla tavalla 

kuin kasvihuoneissa, vaan sen lisääminen tapahtuu edistämällä maanhengitystä, jos-

sa syntyy enemmän hiilidioksidia. Siinä maan muokkaus- ja maanhoitotoimenpiteillä 

parannetaan maan ilmavuutta ja pieneliöiden hapensaantia, jolloin myös ravinteiden 

typen hyväksikäyttö lisääntyy. Viiniköynnöksen kasvatuksessa on perinteinen lanta-

olkisilpun käyttö lannoitukseen ollut tärkeä keino maanhengityksen parantamiksi. 

Samalla maan humuspitoisuus, ilmavuus ja pieneliöiden sekä juurien hapensaanti on 

lisääntynyt (Bauer 2002). 

Hiilidioksidin lisäksi toinen satoon merkitsevästi vaikuttava ympäristötekijä on ve-

den saanti. Tämän vuoksi kasvuympäristön ilmaston pitäisi tarjota riittävästi sadetta ja 

vettä, muuten sato jää vaatimattomaksi. Viiniköynnös tulee toimeen melko vähäisellä 

sademäärällä eli jopa alle 500 mm/vuosi, jos maa-aines ulottuu riittävän syvälle ja 

kasvatusmenetelmät ovat vettä säästäviä (Bauer 2002). Vedensaantia voidaan keinote-
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koisesti lisätä keräämällä sadevettä rinteiden päälle suuriin säiliöihin tai keinokastelul-

la. Viiniköynnös itsekin pystyy pitkillä juurillaan hankkimaan vettä jopa kymmenien 

metrien syvyydestä, mutta jo tarhaa suunniteltaessa vesitalouteen vaikuttavat tekijät 

kuten paikalliset sademäärät, maalaji, humuspitoisuus ja toteutettavissa olevat hoito-

toimenpiteet pitäisi ottaa huomioon  (Proházka 1986).

Viiniköynnöksen kasvatuksessa talven kylmyys ja talven aikana tarhalle satava lu-

mipeite ovat tärkeä paikallisesta ilmastosta johtuva tekijä. Lumipeite vaikuttaa suoraan 

vuotuisiin sademääriin ja maaperän vesivarastoihin. Lisäksi riittävä noin metrin pak-

suinen lumipeite suojaa viiniköynnöksen juuria ja edistää siten viiniköynnöksen hen-

gissäpysymistä kovienkin pakkasten aikana. Mikäli kasvupaikan lumipeite on ohut, 

30 cm:n syvyyteen istutetut eurooppalaiset köynnöslajikkeet menehtyvät yleensä  -29 

°C:n pakkasessa (Plotcher & Parke 2001).  Tämän vuoksi kasvatukseen pitäisi käyttää 

pohjoisamerikkalaisten tai aasialaisten lajikkeiden kanssa risteytettyjä eurooppalaisia 

lajikkeita, jotka kestävät - 40 °C:n pakkasia. Näitä ilmastohaittoja voidaan poistaa is-

tuttamalla köynnökset 60-70 cm:n syvyyteen (Karvonen 2007),  pengertämällä maata 

50 - 60 cm köynnösrivien molemmille puolille (Plother & Parke 2001) ja käyttämällä 

erilaisia katteita, suojakankaita ja puutarhamuovia. Musta puutarhamuovipeite saattaa 

Bauerin (2002) mukaan kohottaa maan lämpötilaa 3 - 4 °C, jolla on olennaisen suuri 

merkitys viiniköynnöksen talvehtimisella ja kasvuunlähdölle keväällä.

2.5 Maaperän hoitotoimenpiteiden vaikutus maan lämpötiloihin ja valonsaantiin

Maan lämpötilan muutokset eivät ole niinkään kiinnostaneet viiniköynnöksen kas-

vattajia vaan metsäntutkijoita. Tämä ilmeisesti on johtunut siitä, että viiniköynnök-

sen kasvatukseen käytetyissä lämpimämmissä maissa maan lämpötiloilla ei ole ollut 

samaa merkitystä kuin metsänkasvatukseen käytetyissä kylmemmissä maissa. Maan 

lämpötilat eivät ole olleet viininkasvattajille yhtä kriittinen tekijä kuin metsänkasvat-

tajille. Useimmat julkaistut maan lämpötilaa koskevat tutkimukset onkin tehty metsis-

sä tai perunapelloilla. Niissä on yhtäpitävästi havaittu, että maan lämpötila vaikuttaa 

kuitenkin kaikkien kasvien (myös viiniköynnöksen) kasvuun, ja sitä voidaan säädellä 

hoito- ja muokkaustoimenpiteillä.  
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Maan lämpötiloja koskevassa tutkimuksessa (Timmer & Weetman 1968), joka on 

tehty Kanadan ylänköalueen metsissä, voimakas harvennus ja avohakkuu kohottivat 

kesän aikana mitattujen maan lämpötilojen keskiarvoa 3 ºC – 4 ºC hakkaamattomaan 

metsään verrattuna. Avohakkuu kohotti maan lämpötilaa kaikissa humuskerroksissa 

ja pidensi juurien kasvukautta. Korkein maan lämpötila avohakkuualueella oli 5 cm:

n syvyydellä  heinäkuussa, jolloin se oli 20 ºC. Hakkaamattomassa metsässä  5 cm:

n syvyydessä  maan lämpötilat olivat kesällä  2 - 14 ºC matalampia kuin avohakkuu-

alueella. 

Samassa Timmerin ja Weetmanin (1968) tutkimuksessa havaittiin, miten hyvin 

avohakkuualueen humuskerros suojasi puun juuria liialta kuumuudelta. Jos ilman läm-

pötila oli 50 ºC, niin 5 cm:n syvyydessä se oli 16,7 ºC ja 15 cm:n syvyydessä 9,4 ºC. 

Talvella maanpinnan lämpötila oli -3,9 ºC ja humuskerroksen lämpötila -3,3 ºC. Näin 

ollen talvella maanpinnan ja humuskerroksen lämpötilojen ero oli vähäinen. Tämän 

tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että jo yksinkertaisilla hoitotoimenpiteillä 

voidaan kohottaa metsämaan lämpötila ja parantaa valonsaantia ja siten vaikuttaa kas-

vuolosuhteisiin. 

Timmer ja Weetman (1968) totesivat myös, että talvella puun juuria suojaavan lu-

mipeitteen paksuus riippui kasvavien puiden tiheydestä.  Tiheäkasvuisessa metsässä 

lumikerros oli ohuempi. Tällöin tiheä puusto kuitenkin korvasi ohuempaa lumiker-

rosta ja piti maan lämpötilan korkeampana. Viljellyssä metsässä maan lämpö riippui 

kasvukauden aikana toukokuusta syyskuuhun kasvualustan muokkauksesta. Tutkijat 

korostivat, että  kasvavien kasvien kasvualustaa ei saa muokata kovalla sateella eikä 

syksyllä maan jäätymisen lumentulon jälkeen, koska sen aikana maasta haihtuu läm-

pöä ja juurien jäätymisriski lisääntyy.

Joensuun yliopistossa Lukkarin (1987) tekemässä tutkimuksessa viljellyn met-

sän muokkaustoimenpiteet kohottivat kasvukaudella maan lämpötilojen keskiarvoa. 

Muokkaamattoman metsämaan kasvukauden lämpötilojen keskiarvo oli vuonna 1987 

10 cm:n syvyydessä 10,9 ºC. Palleauratussa maassa se oli 13,0 ºC ja lautasauratussa 

maassa 12,9 ºC. Seuraavanakin vuonna muokkaamattoman maan kasvukauden lämpö-

tilat olivat selvästi alhaisemmat kuin muokattujen. Palleauraus ja lautasauraus nosti 
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maan lämpötiloja 1,7 - 0,3 ºC muokkaamattoman maan lämpötiloja korkeammaksi. 

Erityisesti kasvukauden maksimilämpötilat olivat muokatuissa maissa suuremmat 

kuin muokkaamattomissa maissa. Sitä vastoin kasvukauden minimilämpötilojen erot 

muokattujen ja muokkaamattomien maiden välillä olivat vähäiset. 

Toisessa metsämaan lämpötiloja koskevassa tutkimuksessa pohjoissuomalaisel-

la metsän avohakkuualueella (Sotkamon kunnan eteläosa) mitattiin vuosina 1986 ja 

1988 40 cm:n syvyydessä korkeimmaksi lämmöksi yli 14 ºC, mutta samalla syvyydel-

lä puustoa sisältävän metsäauratun vertailualueen korkein lämpötila oli 10 ºC  (Majuri 

1990). Myös 5 cm:n ja 20 cm:n syvyyksillä avohakkuualueen ja puustoa kasvavan 

maan lämpöerot olivat samaa suuruusluokkaa. Avohakkuualueen maa jäähtyi syksyllä 

nopeammin kuin puustoa kasvavan metsän maa, ja avohakatun  metsämaan routaantu-

minen alkoi aikaisemmin kuin puustoa kasvavan metsän maa. 

Ruotsalainen Larsson (1999) on tutkinut erilaisten maanmuokkaus- ja kasvatusta-

pojen vaikutusta Uppsalan alueella perunapenkkien lämpötilaan keväällä ja syksyllä. 

Tutkimuksessa seurattiin erilaisten muokkaustoimenpiteiden jälkeen perunapenkkien 

vuorokautista lämpötilavaihtelua kasvukauden aikana. Seurannassa todettiin, että vuo-

rokausilämpötilojen keskiarvot  olivat 5 cm:n syvyydessä noin 2 ºC korkeammat kuin 

10 cm:n ja 15 cm:n syvyydessä, mutta vuorokautisten maksimilämpötilojen keskiarvot 

olivat  jopa 10 ºC korkeammat (Taulukko 1).

Taulukko 1. Perunapenkkien lämpötilat 5 cm:n, 10 cm:n ja 15 cm:n syvyydessä kasvu-

kauden aikana (Larsson 1999)

Mittaussyvyys     T ka. ºC    T maks. ºC    Tmin. ºC

 5 cm    16,4 - 16,6    31,1 - 33,7    2,2 - 2,7 

10 cm    14,6 - 15,8    23,3 - 27,5    3,1 - 4,7

15 cm    14,8 - 15,1    23,3 - 24,2    4,1 - 5,3

T kaºC = vuorokausilämpötilojen keskiarvojen vaihtelu

T maksºC  = korkeimpien vuorokausilämpötilojen vaihtelu

T minºC = alhaisimpien vuorokausilämpötilojen vaihtelu
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Näissä Larssonin tekemissä muokatun perunamaan lämpötilamittauksissa maan 

pintakerroksen 5 cm:n syvyyserot ( 5 cm - 10 cm - 15 cm) heijastuivat selvästi maan 

pintakerroksen maksimi- ja minimilämpötiloihin. Mitä syvemmälle mentiin, sitä pie-

nempi oli minimi- ja maksimilämpötilojen välinen ero. Kesän kasvukauden aikana sy-

vemmällä lämpötilojen keskiarvot alenivat ja ääriarvojen vaihtelut tasoittuivat. Tämän 

on todettu johtuvan siitä, että maahiukkasten väliin jäävä ilmakerros vähentää maan 

lämmönjohtavuutta syvemmällä maassa (Larsson 1999). Eristävä ilmakerros paksunee 

syvemmälle mentäessä, jolloin maan maksimilämpö on syvemmällä alempi kuin pin-

nalla, mutta minimilämpö on syvemmällä korkeampi kuin pinnalla. 

Maa tasoittaa ilman lämpötilaeroja talvella ja kesällä. Kasvit hyötyvät siitä paitsi  

kovilla pakkasilla myös ilman lämpötilojen noustessa tuhoisiksi metsäpalojen aikana. 

Ruohoaavikkopaloissa 10 - 20 cm:n syvyyksillä eli juurien kasvusyvyydessä maan läm-

pötilaksi on mitattu 33 ºC, vaikka maan pinnalla liekkien vaipoissa kuumuus saattaa olla 

660 ºC (Varechi 1962). Metsäpaloissa kasvien maanpäällinen osa tuhoutuu suuren kuu-

muuden vaikutuksesta, mutta juuristo säilyy kasvukykyisenä, ja kasvu voi alkaa palon 

jälkeen ja maan jäähdyttyä varsin nopeasti uudelleen. Tulipalon jäljiltä maahan jäävä 

runsasravinteinen tuhka nopeuttaa paloalueiden kasvuston palautumista. 

2.6 Mitä tulevaisuus tuo tullessaan ?

Ennustettu pohjoisen ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös maaperän lämpötiloi-

hin ja kasvustoon.  Ruotsalaiset Mellander, Laudon ja Ottosson Lövenius (2005) ovat 

SWECLIM-ilmastomallilla ennustaneet, miten Pohjois-Ruotsin ilmaston ja metsämaan 

lämpötila nousee 100 vuoden kuluttua. Heidän ennusteensa mukaan Pohjois-Ruotsissa 

ilman lämpötilan vuotuinen keskiarvo nousee sadassa vuodessa 4,8 ºC ja maan vuotui-

nen keskilämpö 10 cm:n syvyydessä nousee 0,9 ºC - 1,5 ºC. Talven  lumipeitteinen jakso 

lyhenee 73 - 93 vuorokaudella ja sademäärä lisääntyy 315 mm. Samalla havumetsät 

vähenevät ja tilalle tulee jaloja lehtipuita. Samankaltaiset olosuhteet ovat vallinneet Fen-

noskandian keskiosissa atlanttisella kivikaudella 6000 vuotta sitten (Huurre 2000).

Saksalainen Manfred Stock (2005) on tutkinut ilmastonmuutoksen aiheuttamaa 

viiniköynnöksen kasvatuksen muuttumista Euroopassa seuraavan 50 vuoden aikana. 
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Hänen tutkimuksensa mukaan ilman lämpötilan vuosikeskiarvojen nousu pidentää 

kasvukautta pohjoisessa, mutta lyhentää sitä etelässä. Etelässä kasvukautta lyhentävät 

kuumuus ja kuivuus, ja säiden muutokset tulevat nopeiksi ja ääreviksi, mikä on ollut 

jo havaittavissa viime vuosina. Tämä voi tehdä viiniköynnöksen kasvatuksen siellä 

mahdottomaksi. Joissakin Espanjan osissa sademäärän ennustetaan jäävän vain tasolle 

100 mm/vuosi, joka ilman keinokastelua johtaa maan aavikoitumiseen.  

Miten viininkasvattajat itse ovat tiedostaneet ilmastonmuutosten vaikutukset? Tä-

män selvittämiseksi Stock on haastatellut Euroopan viinintuottajamaiden viininkas-

vattajia. Haastattelututkimuksen (Stock 2005) mukaan 80 - 90 % saksalaisista, ranska-

laisista ja italialaisista viljelijöistä on tämän tiedostanut ja 40 - 60 % on alkanut havaita 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia omilla tarhoillaan. Ne ovat ilmenneet vaikeampina 

tauteina ja tuholaisina ja heikompana viinin laatuna. Saksalaisista 60 % aikoo hank-

kia ilmaston muutoksen vuoksi uusia köynnöslajikkeita ja yhtä moni on niitä aikonut 

myös kokeilla. 60 % ranskalaisista ja 50 % italialaisista ei pidä lajikkeiden uusimista 

tarpeellisena ja vain 14 % ranskalaisista ja 22 % italialaisista on aikonut kokeilla uusia 

viiniköynnöslajikkeita. 

Eri tutkimuslaitosten ilmastomallit, ennusteet ja tutkimusten tulokset poikkeavat 

toisistaan, mutta yhteistä niille on maapallon keskilämpötilan nousu ja sen jo varsin 

hyvin tiedostetut seuraukset. Ennustettu ilmaston lämpeneminen tulee toteutuessaan 

kohottamaan  pohjoisessa myös maan lämpötiloja ja lisäämään satoa ja uusien kasvien 

viljelymahdollisuuksia. Näissä skenaarioissa Suomen ilmasto lämpenee ja sadesumma 

kasvaa merkittävästi (Ilmatieteen laitos 2008). Koko Suomen alueen vuotuinen ilman 

keskilämpötila saattaa kohota vuoteen 2050 mennessä jopa 3 ºC, joka varsin hyvin 

vastaisi meistä 1200 km etelämpänä olevien Keski-Euroopan maiden vuoden keski-

lämpötilaa.   

3  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Etelä-Suomessa (Tuusula) ja Itä-Suomessa   

(Vehmersalmi) viiniköynnöksen kasvupaikan maaperän eri syvyyksien ympärivuoti-

sia lämpötiloja ja määritellä niiden perusteella sopiva köynnösten istutussyvyys sekä 
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selvittää viiniköynnöksen kasvupaikan ilman lämpötilan ja lumipeitteen vaikutusta 

kasvupaikan maaperän lämpötiloihin. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös viiniköynnöksen kasvua nestekierron alkamisesta 

sadonkorjuuseen ja tarkasteltiin samanaikaisesti maan lämpötilamuutosten vaikutusta 

kasvuun.

Omien havaintojen ja kirjallisten lähteiden perusteella arvioitiin, miten ilmasto- ja 

sen muutokset vaikuttavat tällä hetkellä viiniköynnöksen kasvuun Etelä-Suomessa ja 

miten ne tulisivat vaikuttamaan siihen lähivuosikymmeninä.

4 AINEISTO JA MENETELMÄT

4.1  Kasviaineisto

Tutkittava aineisto käsitti Tuusulassa kasvavat eri-ikäiset viiniköynnökset ja niiden 

kasvupaikan. Viiniköynnöksiä oli 17 lajiketta yhteensä 100 kpl. Vanhimmat köynnök-

set olivat 10 - 12-vuotiaita ja nuorimmat 1 - 3-vuotiaita. Niiden istutussyvyys vaihteli 

40 cm - 70 cm. Vanhimmat köynnökset olivat tuottaneet viininvalmistukseen kelpaa-

vaa satoa viiden vuoden ajan. 

Taulukko  2. Tuusulassa kokeiltavana olleet viiniköynnöslajikkeet

Istutussyvyydet vuosina 1995 - 1998 70 cm, vuosina 2001-2004 60 cm ja vuosina 2005-2006 40 cm.

Numero  Lajike  Lukumäärä Perusrunko Istutusvuodet

1  Nordica  15  Aitojuurinen 1995, 1998, 2002, 2006
2  Frankentaler 1  Aitojuurinen 2006
3  Zilga  16  Aitojuurinen 1995, 2001, 2005, 2006
4  Rondo  14  SO4  2004, 2005, 2006
5  Regent  2  5BB  2003
6  Nero  4  5C  2005
7  Irsai  2  5C  2005
8  Bianca  8  5BB  2005, 2006
9  Cserszegi  8  5BB  2005, 2006
10  Szölöskert 2  5C  2005
11  Favorit  2  5C  2005
12  Gyöngyös 2  5BB  2005
13  Summersweet 4  Aitojuurinen 2006
14  Siegerrebe 8  125AA  2006
15  Chasselas  9  5BB tai 5C 2006
16  Muscat  2  5BB  2005, 2006
17  Spulga  1  Aitojuurinen 2006
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Pienempi 20 köynnöksen aineisto sijaitsi Kuopion kaupungissa Vehmersalmella, 

jossa köynnökset olivat kolme vuotta vanhoja. Niiden istutussyvyys oli 40 cm. Köyn-

nökset kasvoivat avomaalla. Ne oli suojattu talvea varten havukatteella tai puutarha-

muovilla. 

Taulukko 3. Vehmersalmella kokeiltavana olleet viiniköynnöslajikkeet

Istutussyvyys 40 cm

4. 2  Kasvatuksen periaatteita

Köynnöksien avomaakasvatus ja leikkaukset suoritettiin keskieurooppalaiseen tapaan 

Suomen olosuhteisiin soveltaen seuraavasti: 3-vuotiaat tai sitä nuoremmat köynnökset 

kasvatettiin kesällä riveissä  tukikeppien varassa ja myöhemmin tukipaalurivien väliin  

100 cm:n ja 170 cm:n korkeudelle pingotettuihin teräslankoihin sidottuina. Typpilan-

noitteessa annettiin typpeä 100 kg/ha kasvukaudella kolmessa erässä ja sen määrää 

säädeltiin kasvun mukaan.  Kasvuleikkaukset tehtiin kesällä, kun versot kasvoivat lii-

an pitkiksi ja lehvästö liian reheväksi, mikä esti rypäleiden auringon valon saantia. 

Olennaisin ero keskieurooppalaiseen kasvatukseen oli, että köynnökset leikattiin 

myöhään syksyllä ja leikkauksia täydennettiin keväällä juuri ennen silmujen turpoa-

mista. Keski-Euroopassa leikkaukset tehdään lähes poikkeuksetta keväällä. Muita ero-

ja oli, ettei varttuneiden köynnösten rivivälissä kasvatettu kesällä nurmikatetta, vaan 

ne pidettiin paljaina. Typpeä käytettiin hieman vähemmän kuin Keski-Euroopassa, 

jossa sitä annetaan yleensä 100 – 150 kg/ha.

Numero       Lajike  Lukumäärä Perusrunko Istutusvuodet

1  Nero  5  5C   2004

2  Bianca  5  5BB   2004

3  Muscat  2  5BB   2004

4  Favorit  2  5C   2004
5  Cserszegi  6  5BB   2004
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4.3  Kasvupaikkojen olosuhteet ja lämpötilojen mittaukset

Tuusulassa köynnösten kasvupaikka sijaitsi tasamaalla, jota reunusti pohjoisessa ja 

idässä korkea kuusikko. Kasvupaikka oli käytöstä poissaollutta entistä peltoa, joka Vil-

javuuspalvelu Oy:n suorittaman maalajianalyysin mukaan oli runsasmultaista hietasa-

vimaata. Korkeaksi kasvanut kuusiaita aiheutti kasvupaikalle laaksonpohjaa vastaavat 

olosuhteet, joka teki paikan hallanaraksi. Lännestä puhaltava tuuli oli loppukesällä 

ajoittain voimakasta. Pohjoinen kuusikko suojasi pohjoistuulilta, mutta itäinen kuusik-

ko vähensi aamulla auringonvalon saantia. Kesällä aurinko paistoi kasvupaikalle klo 

10 alkaen lähes auringonlaskuun saakka. Kasvupaikan tasaisuuden, hallanarkuuden ja 

tuulisuuden vuoksi Tuusulan kasvupaikan mikroilmasto ei ollut viininkasvatukseen 

paras mahdollinen.

Vehmersalmella kasvupaikka sijaitsi suurehkolle järvelle loivasti viettävällä etelä-

rinteellä 40 m rannasta. Paikka oli hyvin vanhaa jatkuvasti viljelykäytössä ollutta pel-

tomaata, jossa maalaji oli runsasmultaista hietasavimaata kuten Tuusulassakin. Kasvu-

paikkaa oli aikoinaan pidetty myös kotipuutarhaa, jonka vuoksi maaperä oli edelleen 

hyväkasvuista. Paikka oli avoin kaikkiin ilmansuuntiin paitsi pohjoiseen, jossa sijait-

si maatilan päärakennus. Aurinko paistoi kasvupaikalle auringon noususta laskuun. 

Järvellä tuuli harvoin poikittain, joten kasvupaikka ei ollut avoimesta järvenselästä 

huolimatta tuulinen. Syyshalloja esiintyi vasta syyskuun puolenvälin jälkeen. Talvella 

kasvupaikalla oli 30 - 50 cm:n lumipeite, joka suli huhtikuun lopussa. Loivan etelärin-

teen, runsaan auringonvalon saannin ja suojaisuuden vuoksi paikallinen mikroilmasto 

oli edullinen, mikä ilmeisesti oli havaittu jo parisataa vuotta sitten.

Tilastollisesti käsiteltävä lämpötiloja koskeva aineisto muodostui Tuusulassa vuo-

den 2007 aikana ja Vehmersalmella vuoden 2006 aikana ilmasta, maan pinnalta ja 

maan eri syvyyksiltä mitatuista maksimi-minimilämpötiloista
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Tuusulan kasvupaikka             Vehmersalmen kasvupaikka   

Mittaukset Tuusulassa: 1) 60 - 70 cm:n syvyydestä, 2) 20 cm:n syvyydestä, 3)  maanpinnalta, 4) 150 
cm:n korkeudelta.
Mittaukset Vehmersalmella: 1) 40 cm:n syvyydestä, 2) 150 cm:n korkeudelta.

Kuva  1.  Mittauspisteiden sijainti tarhoilla

Tuusulassa köynnösten kasvupaikan maaperään sijoitettiin 20 cm:n, 60 cm:n ja 70 cm:

n syvyyteen tallentavien maksimi-minimilämpömittareiden (In/Out Thermo) anturit 

maaperän lämpötilojen seurantaa varten. Vehmersalmella samanmerkkisen mittarin 

anturit sijoitettiin 40 cm:n syvyyteen.

Tuusulassa mitattiin tallentavilla maksimi-minimilämpömittareilla kasvupaikan läm-

pötiloja  samaan aikaan maanpinnalta ja ilmasta 150 cm:n korkeudelta. Vehmersalmella 

mittaukset tehtiin vain maaperästä  40 cm:n syvyydestä ja ilmasta 150 cm:n korkeudelta. 

Mittarit tarkistettiin ennen kuin ne asetettiin maahan mittaussyvyydelle. Niiden näyttö-

osa suojattiin lumi- ja vesisateilta muovisuojaimella. Verrattaessa mittareita sulavan jää-

veden ja inkubaattorin lämpötiloihin niiden tarkkuus vaihteli 0,1 - 0,2 ºC.

Kuva 2.  Mittareiden sijoitus viiniköynnösten kasvupaikalla eri syvyyksiin
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Tuusulassa kasvupaikan maan lämpötilamittauksia oli suoritettu tallentavalla digitaali-

sella maksimi/minimi-lämpömittarilla 17.10.2004 lähtien 3.5.2008 sakka Se oli sijoi-

tettu vuonna 2004 ja 2005 70 cm:n syvyyteen. Vuonna 2006 mittausta jatkettiin 60 cm:

n syvyydestä. Vuonna 2006 mittaus aloitettiin myös maan pinnalta 0 cm-tasosta ja 20 

cm:n syvyydestä. Vehmersalmella kasvupaikan maan lämpötilan mittauksia oli tehty 

40 cm:n syvyydestä 19.7.2005 lähtien 1.4.2008 saakka. Mittaukset tehtiin samanmerk-

kisillä (In/Out Thermo) digitaalisilla lämpömittareilla.

Ilman lämpötilaseurannassa käytettiin samanmerkkisiä digitaalisia maksimi/mi-

nimi-lämpömittareita kuin maan lämpötilamittauksissa. Mittaus suoritettiin tarhan 

keskeltä maan pinnalta ja 150 cm korkeudelta, jossa lehvästö kesällä jonkin verran 

varjosti. Molemmilla kasvupaikoilla lumekerroksen paksuutta mitattiin kasvupaikalle 

pystytetyillä sauvoilla, joissa on maanpinnan 0-tasosta alkava cm-asteikko (Kuva 2).  

Omien mittausten lisäksi muuhun aineistoon kuuluvaa lämpötiloja ja lumipeitteen 

paksuutta koskevaa lisäaineistoa hankittiin Helsingistä Ilmatieteen laitoksen säätilas-

toista ja haastattelemalla Jokioisten toimipisteen henkilökuntaa. Ulkomaiden kuten Itä-

vallan ja muiden Keski-Euroopan ja Baltian maiden maan lämpötilamittaukset tehtiin 

Eisenstadin viinintuotannon ja markkinoinnin maisteriopintojen aikana vuonna 2006 

- 2007. Opiskeluun kuului vierailuja Unkarin, Itävallan, Saksan ja Ranskan viininkas-

vatusalueilla, jolloin niissä oli tilaisuus tehdä lyhytaikaisia maan lämpötilan seurantoja 

ja yksittäisiä mittauksia.  Näiden vierailujen aikana tehtiin maan lämpötilan mittauksia 

tai lyhytaikaisia seurantoja Ranskassa (Türckheim), Saksassa (Schloss Vollrads), Un-

karissa (Domoszló), Itävallassa (Eisenstadt), Slovakiassa (Vinicky) ja Baltian maissa 

(Liettuan Kaunas ja Eestin Pärnu). 
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Kuva  3.  Ulkomaiset paikkakunnat, joilla  mitattiin maan lämpötiloja. 1. Türckheim, 

2. Schloss Vollrads, 3. Eisenstadt, 4.  Domoszló, 5. Vinicky, 6. Kaunas ja 7. Pärnu.

4.4. Viiniköynnöksen kasvun seuranta

Maaperän lämpötilan muutosten ja köynnöksen kehitysvaiheiden (verson poikkileik-

kauspinnalta vuotavasta mahlasta todettu nestekierron alkaminen, silmujen puhkea-

minen ja kukinta, raakileet, kypsyminen ja sadonkorjuu) välisestä yhteydestä tehtiin 

havaintoja ja ne merkittiin päiväkirjaan.

Tuusulassa tehtyjä havaintoja verrattiin Ilmatieteen laitoksen Maaningalta, Juval-

ta ja Jokioisista mittaamiin maan lämpötiloihin ja omiin Vehmersalmelta mitattuihin  

maan lämpötiloihin ja ulkomaisilta viininkasvatuspaikkakunnilta samoina ajankohtina 

samoilta syvyyksiltä mitattuihin maan lämpötiloihin. Samalla verrattiin Etelä-Suo-

1

2

3
4

5

6

7
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messa kasvavan viiniköynnöksen kasvun vaiheita Keski-Euroopassa kasvatetun viini-

köynnöksen kasvuvaiheisiin.

4.5 Tulosten tilastollinen käsittely

Tulosten tilastollisissa analyyseissä käytettiin apuna Microsoft Excelin Data Analysis 

ohjelmia, joiden avulla laskettiin lämpötilavaihteluiden lineaarinen regressio ja mitat-

tujen lämpötilojen vuosikeskiarvot ja -hajonnat (Microsoft Excel 1997) .

Regressio on matemaattinen malli, joka kuvaa muuttujien välistä riippuvuutta. Sen 

avulla voidaan ennustaa toisen muuttujan arvoja, kun toisen arvot tunnetaan. Mäkisen 

(1974) mukaan lineaarinen regressiomalli on ensimmäisen asteen yhtälö y = k * x + b. 

Siinä tunnettu eli selittävä muuttuja on x ja ennustettava eli selitettävä muuttuja on y. 

Kerroin k ilmoittaa, mihin suuntaan ja kuinka paljon y:n arvo muuttuu, kun x:n arvo 

muuttuu yhden yksikön. Regressioanalyysissa ilman maksimi- ja minimilämpötilat 

muodostivat tunnetun eli selittävän muuttujan (x) ja maan maksimi- ja minimilämpöti-

lat ennustettavan eli selitettävän muuttujan (y). Vastaavasti lumipeitteen ja maan läm-

mön välistä riippuvuutta arvioitaessa lumipeitteen paksuus muodosti tunnetun muut-

tujan (x) ja maan lämpötila ennustettavan muuttujan (y). Selityskerroin r2 ilmoittaa, 

kuinka voimakas riippuvuus selitettävällä muuttujalla oli selitettävästä muuttujasta.

Maasta ja ilmasta mitattujen maksimi- ja minimilämpötilojen tilastollisessa ver-

tailussa käytettiin t-testejä.  Kustakin havaintosarjasta laskettiin yhdessä maksimi- ja 

minimilämpötilojen koko vuoden keskiarvot ja keskihajonnat (vuosikeskiarvo ja -ha-

jonta)  ja  erikseen maksimi- ja minimilämpötilojen keskiarvot ja keskihajonnat kuu-

kautta kohti (kuukausikeskiarvot ja -hajonnat). Mittaustulosten tilastolliseen vertai-

luun käytettiin kahta erityyppistä t-testiä (Mäkinen 1974). Toisessa keskihajonnat ovat 

yhtä suuret, mutta havaintojen lukumäärät eri suuret ja toisessa sekä keskihajonnat 

että havaintojen lukumäärät ovat erisuuruiset. Riskitason määrittämiseen käytetään t-

taulukkoa. Riskitasot eli merkitsevyystasot ilmoitettiin p-arvoina, joissa p > 0,05 oli 

tilastollisesti ei-merkitsevä, p < 0,05 tilastollisesti merkitsevä. 
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5 TULOKSET

5.1  Maan lämpötilojen vaihtelut eri  syvyyksissä

Tulokset -kohdan luvuissa 5.1 - 5.3 esitetään muutamilta Etelä- ja Itä-Suomen, Kes-

ki-Euroopan ja Baltian paikkakunnilta viiniköynnösten kasvupaikkojen maaperän eri 

syvyyksiltä pitkäaikais- tai kertamittauksilla mitattuja maan lämpötiloja. Näin saatuja 

lämpötiloja verrataan keskenään paikkakuntien ja kasvupaikkojen maaperän lämpö-

tilojen vuosittaisen vaihtelun ja paikkakuntakohtaisten lämpötilaerojen suuruusluokan 

selvillesaamiseksi. 

Tuusulassa saatiin vuonna 2007 maan pinnalta mitattujen lämpötilojen koko vuo-

den keskiarvoksi 8,1 ºC, 20 cm:n syvyydestä 6,8 ºC ja 60 cm:n syvyydestä 7,9 ºC. 

Maanpinnalta mitattujen lämpötilojen vuoden keskiarvo oli korkeampi kuin maasta 

eri syvyyksiltä mitattujen lämpötilojen vuoden keskiarvot. Tuusulassa maan lämpöti-

lamittaukset oli tehty vuonna 2005 myös 70 cm:n syvyydestä, josta mitattu lämpötilan 

vuosikeskiarvo oli 8,8 ºC. Se oli korkeampi kuin muissa  syvyyksissä. 

Vehmersalmella vuonna 2007 40 cm:n syvyydestä mitattujen lämpötilojen vuosi-

keskiarvo oli 7,4 ºC. Tämä vuosikeskiarvo oli 0,5 ºC alhaisempi kuin samana vuonna 

Tuusulassa 60 cm:n syvyydestä mitattujen lämpötilojen vuosikeskiarvo. Tuusulan ja 

Vehmersalmen lämpötilaseurannan tulokset on esitetty  Taulukossa 4.

Taulukko 4.  Viiniköynnöksen kasvupaikan maanpinnalta ja eri syvyyksistä mitattuja 

maan lämpötiloja

    Mittaussyvyys Paikkakunta  Vuosi  Keskiarvo ja vaihteluväli

   0 cm  Tuusula  2007  8,1 °C     -16,9 -  35,9 °C

 20 cm  Tuusula  2007  6,8 °C       -0,7 -  22,1 ºC

 40 cm  Vehmersalmi*  2007  7,4 °C        0,2 -  19,5 °C

 60 cm  Tuusula  2007  7,9 °C        2,0 -  18,6 °C

 70 cm  Tuusula  2005  8,8 °C        2,7 -  16,2 ºC

* Aurinkoinen loiva etelärinne
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5.2  Lämpötilahavainnot 20 cm:n syvyydestä

Tuusulassa 20 cm:n syvyydestä mitatuista maan maksimi-minimilämpötiloista lasket-

tiin vuosikeskiarvojen lisäksi myös kuukausikeskiarvot. Pylväsdiagramissa (Kuva 4) 

sininen pylväs tarkoittaa maksimilämpötilojen kuukausikeskiarvoja ja violetti pylväs 

minimilämpötilojen kuukausikeskiarvoja. 

Kuvan 4 maksimi-minimilämpötiloista havaitaan, että keväällä jo toukokuussa ja 

syksyllä vielä lokakuussa maan lämpötilojen kuukausikeskiarvot olivat yli 5 ºC. Maan 

lämpötilan kuukausikeskiarvot olivat korkeimmat kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa, 

jolloin ne olivat yli 10 ºC. Niistä lämpimin kuukausi oli elokuu. Maan lämpötilat 

olivat alimmillaan helmi- ja maaliskuussa, jolloin minimilämpötilat (violetti pylväs) 

olivat -0,7 ºC. Maksimilämpötilojen kuukausikeskiarvot säilyivät näinä kuukausina 

0 ºC-tasolla tai hiukan 0 ºC-tason yläpuolella. 

Kuva 4. Maan maksimi- ja minimilämpöjen kuukausikeskiarvot 20 cm:n syvyydessä 

Tuusulassa vuonna 2007. Siniset pylväät ovat maan maksimilämpötilojen kuukausi-

keskiarvoja ja violetit pylväät ovat maan minimilämpötilojen kuukausikeskiarvoja.

ºC



31

ºC

Ilmatieteen laitoksen vuonna 2007 mittaamat lämpötilojen vuosikeskiarvot olivat 20 

cm:n syvyydessä seuraavat:

   Vuosikeskiarvo         Alin lämpötila  

          ºC   ºC 

Maaninka   6,5   -0,8

Juva    6,0   -0,3

Jokioinen   6,7    -1,6

Kuvasta 5  ilmenee, että 20 cm:n syvyydestä Ilmatieteen laitoksen mittaamien maan 

lämpötilojen vuosikeskiarvojen erot olivat paikkakuntien välillä enintään 0,8 ºC. 130 

km Maaningan eteläpuolella sijaitsevalla  Juvalla maan lämmön vuotuinen keskiarvo 

oli näistä paikkakunnista alin eli 6 ºC. Jokioisilla maan lämmön vuosikeskiarvo oli 

vain hieman alempi kuin eteläisimmällä paikkakunnalla Tuusulassa. 

Kuva 5. Maan lämpötilojen vuoden 2007 keskiarvot 20 cm syvyydessä akselilla Maanin-

ka-Tuusula (Ilmatieteen laitoksen tilastot, Korhonen 2008). Maaninka sijaitsee 63º16´N 

(leveysastetta päiväntasaajalta pohjoiseen), Juva 61º88´N, Jokioinen 60º84´N ja Tuusula 

60º41´N. Maaningan ja Tuusulan suora välimatka on 300 km. Juva ja Jokioinen ovat 

niiden välissä. 

Vuosina 2006 - 2007 mitattiin kuukausittain joulu-, tammi-, maalis-, huhti- ja tou-

kokuun maan maksimi-minimilämpötilat 20 cm:n syvyydestä itävaltalaisen Neusied-

lersee-Hügellandin viinintuotantoalueella sijaitsevassa Eisenstadissa (47º83´N), jonka 

6,5 ± 7,2

6,0 ± 5,7

6,7 ± 6,6 6,8 ± 6,1
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suora etäisyys Tuusulasta on 1250 km. Lämpötiloja verrattiin Tuusulan, Jokioisten ja 

Maaningan samojen kuukausien maan lämpötiloihin (Kuva 6). Eisenstadtissa vuoden 

kylmimpänä kuukautena maaliskuussa alin maan lämpö oli 20 cm:n syvyydessä 5,5 

ºC. Talvikuukausina Eisenstadtin ja Tuusulan maan lämpötiloilla oli eroa 4 – 6 ºC ja 

keväällä toukokuussa se kasvoi 10 ºC:seen. Eisenstadtin ja Jokioisten välillä maan 

lämpötiloilla  eroa  oli 4 – 8 ºC ja Eisenstadtin ja Maaningan välillä 6 – 10 ºC.

Kuva 6.  Maan lämpötilavaihtelut joulukuusta toukokuuhun Itävallassa (Eisenstadt) ja 

Suomessa (Tuusula, Jokioinen ja Maaninka).

Maaperän maksimi- ja minimilämpötilat mitattiin keväällä 2007 yhden vuorokauden ai-

kana kolmelta keskieurooppalaiselta viininviljelypaikkakunnalta: Türckheimista, Schloss 

Vollradista ja Eisenstadtista.  Türckheim sijaitsee 48º09´N  ja Schloss Vollrads 50º40´N. 

Kuvasta 7 ilmenee, että Eisenstadtissa maan lämpötila oli kohonnut tammikuusta maa-

liskuuhun noin 1 ºC. Eisenstadissa,  Schloss Vollradissa ja Türckheimissa tammi- ja hel-

mikuun maan lämmöt olivat 5,5 - 6,5 ºC välillä. Nämä tammi-helmikuun lämmöt olivat 

5,7 - 7,2 ºC korkeammat kuin samaan aikaan Tuusulassa ja suunnilleen yhtä korkeat kuin 

Tuusulan toukokuun lämpötilojen keskiarvot vuonna 2007 ( vrt.  Kuva 4). 

ºC
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Kuva 7. Yhden vuorokauden lämpötilaerot (korkein - alin vuorokausilämpö) viini-

köynnösten kasvupaikalla 20 cm:n syvyydessä Eisenstadt (Itävalta), Schloss Vollrads 

(Saksa) ja Türckheim/Elsass (Ranska). 

5.3 Lämpötilahavainnot 60 cm:n ja 50 cm:n syvyydestä

Kuvasta 8 käy ilmi, että 60 cm:n syvyydessä maan lämmön kuukausikeskiarvo oli tou-

kokuussa noin 5 ºC kuten 20 cm:n syvyydessäkin (vrt. Kuva 4). Maan lämpötila säilyi 

60 cm:n syvyydessä kuitenkin syksyllä kuukautta pitempään eli vielä marraskuussa 60 

cm:n syvyydessä maan lämpö oli 5 ºC. Näin syvällä lämpimintä oli  elokuussa, jolloin 

kuukauden keskilämpö oli siellä yli 16 ºC. Tämä on yli 3 ºC matalampi kuin 20 cm:n 

syvyydessä. Alimmat maan lämpötilat mitattiin 60 cm:n syvyydestä helmi-, maalis- ja 

joulukuussa kuten 20 cm:n syvyydestäkin (vrt. kuva 4), mutta 60 cm:n syvyydessä 

maan lämpötilojen kuukausikeskiarvot säilyvät alimmillaankin helmi-maaliskuussa 

2 ºC:n yläpuolella.

Vuoden 2007 aikana 60 cm:n syvyydestä tehdyistä havainnoista ilmenee, että tässä 

syvyydessä koko vuoden maan lämpötilojen keskiarvo oli 7,9 ºC. Maan lämpötilat 

kohosivat tasaisesti huhtikuusta elokuuhun ja laskivat yhtä tasaisesti elokuusta jou-

lukuuhun. Maa oli kylmintä joulu- ja tammikuussa. Talvikuukausina joulu-, tammi-, 

helmi- ja maaliskuussa ei esiintynyt suuria maan lämmön muutoksia. 

ºC

  Eisenstadt        Schloss Vollrads   Türckheim (Elsass)       Eisenstadt
  21.1.2007             22.2.2007          23.2.2007             23.3.2007

Paikkakunnat ja mittauspäivämäärät
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Kuva 8. Maan maksimi- ja minimilämpötilojen kuukausikeskiarvot 60 cm syvyydessä 

Tuusulassa vuonna 2007. Violetit pylväät ovat maan maksimilämpötilojen kuukausi-

keskiarvoja ja siniset pylväät ovat maan minimilämpötilojen kuukausikeskiarvoja

Maaninka on 220 km:a pohjoisempana kuin Jokioinen, mutta 50 cm:n syvyydessä 

maaperän lämpötilojen vuosikeskiarvot olivat suunnilleen samat eli Maaningalla 6,5 

ºC ja  Jokioisissa 6,7 ºC (Kuva 5). Tuusulassa 60 cm:n syvyydestä eli 10 cm syvem-

mältä  mitattu maan lämpötilojen vuosikeskiarvo  7,9 Cº oli yli 1 ºC Maaninkaa ja 

Jokioista korkeampi  (Kuva 9). Ilmatieteen laitoksen tilaston mukaan vuoden alin läm-

pötila 50 cm:n syvyydessä oli Maaningalla 0,0 ºC ja Jokioisissa -0,2 ºC.

Kuva 9. Maan lämpötiloja 50 - 60 cm syvyydessä kolmella paikkakunnalla. Maaningan 

ja Jokioisten keskiarvot perustuvat ilmatieteen laitoksen tilastoihin (Korhonen 2008).

ºC

ºC

6,5 ± 6,2 6,7 ± 6,1
7,9 ± 4,9
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Viidellä itäisen Keski-Euroopan ja Itämeren alueen paikkakunnalla 60 cm:n syvyy-

destä keväällä 2006 mitatut maan lämpötilat on esitetty Kuvassa 10. Mittaukset suo-

ritettiin toukokuussa viiden päivän sisällä. Eteläisin paikkakunta Domoszló 47º77´N 

sijaitsee Unkarissa ja siitä pohjoisempi Vinicky 48º69´N Slovakiassa. Baltiassa  Kau-

nas 54º90´N sijaitsee Liettuassa ja Pärnu 58º38´N Eestissä (Kuva 3). Tuusulan ja Do-

moszlón välinen suora etäisyys pohjois-eteläsuunnassa on 1230 km. 

Kuvasta 10 ilmenee, että maan lämpötilat alenivat varsin tasaisesti etelästä pohjoi-

seen päin siirryttäessä. 60 cm:n syvyydestä mitattujen maan lämpötilojen välinen ero 

Domoszlón ja Tuusulan välillä oli noin 7 ºC. Siitä lämpötilan alenemaksi pohjois-ete-

läsuunnassa saadaan  0,6  ºC/100 km

Domoszlón, Vinickyn ja Tuusulan maan lämpötilojen välinen ero oli selvästi suu-

rempi kuin Kaunasin, Pärnun ja Tuusulan maan lämpötilojen välinen ero. Kaunasin ja 

Tuusulan maan lämpötiloissa oli eroa 2 – 3 ºC,  mutta Pärnussa ja Tuusulassa maan 

lämpötilat olivat lähes samat.

Kuva 10. Viininkasvatuspaikkakuntien maan lämpötiloja Keski-Euroopassa, Baltiassa 

ja Etelä-Suomessa toukokuun alussa vuonna 2006.

ºC
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5.4  Ilman ja maan lämpötilojen välinen riippuvuus 

Tulokset-kohdan luvuissa 5.4 - 5.5 esitetään Tuusulan (Länsi-Suomi) ja Vehmersal-

men (Itä-Suomi) viiniköynnöksen kasvupaikkojen paikallisen ilman lämpötilojen ym-

pärivuotista vaihtelua sekä maanpinnan ja maaperän lämpötilojen riippuvuutta siitä. 

Lisäksi selvitetään, millainen vaikutus lumipeitteisten talvikuukausien paikallisella 

lumen paksuudella on maaperän lämpötiloihin.

Ilman lämpötilojen vuosikeskiarvoissa esiintyi Tuusulassa jonkin verran vuosien 

välistä vaihtelua. Kolmen vuoden seurantajakson aikana vuosikeskiarvojen välinen 

ero oli korkeimmillaan 1ºC (Taulukko 5). Vuoden ylimmät lämpötilat vaihtelivat eri 

vuosina 31 ºC:een ja 38,6 ºC:een välillä ja alimmat lämpötilat -16,1 ºC:een ja -26,9 ºC:

een välillä. Ilman lämpötilojen vuosikeskiarvojen tilastollisessa vertailussa saatiin ti-

lastollisesti merkitsevä ero ainoastaan vuosien 2005 ja 2006 välille: silloin vuosi 2006 

oli merkitsevästi lämpimämpi kuin vuosi 2005  (p < 0,05)

Taulukko 5. Viiniköynnöksen kasvupaikalta 150 cm korkeudelta mitatut lämpötilat

Vuosi   Paikkakunta      Keskiarvo ja - hajonta      Vuoden ylin Vuoden alin

2005   Tuusula          8,3  ± 12,1  ºC           31,0 ºC             -26,9 ºC

2006   Tuusula          8,8  ± 11,4  ºC           38,6 ºC             -25,4 ºC 

2007   Tuusula          7,8  ± 12,6  ºC           35,4 ºC             -16,1 ºC

2007   Vehmersalmi*        9,0  ± 18,1  ºC           34,4 ºC             -35,8 ºC

* Aurinkoinen loiva etelärinne
Vuosikeskiarvojen vertailu: 2005-2006: t = 2.643, p < 0,05, 2005 - 2007, t = 1,272, 
p >0,05, 2006  - 2007: t =1,321 p > 0,05, Vehmersalmi/Tuusula 2007: t = 0,234,  p > 0,05

Yksittäiset korkeat maksimi- tai matalat minimilämpötilat eivät vaikuttaneet vuosi-

keskiarvoihin kuten Taulukosta 5 ilmenee. Vehmersalmella vuoden 2007 ilman lämpö-

tilojen vuosikeskiarvo oli 1,2 ºC korkeampi kuin Tuusulassa, vaikka Vehmersalmella 

vuoden 2007 aikana talvella mitattu ilman alin lämpötila -35,8 ºC oli 19,7 ºC alhaisem-

pi kuin samana vuonna Tuusulassa mitattu alin ilman lämpötila. Kesän korkeimpien 

ilman lämpötilojen ero Tuusulan ja Vehmersalmen välillä oli 1 ºC. 
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Kuvasta 11 ilmenee, että keväällä huhtikuussa ja syksyllä syys- ja lokakuussa ilman 

lämpötilojen keskiarvot olivat yli 10 ºC. Se oli noin 5 ºC korkeampi kuin maaperän 

lämpötila vastaavana ajankohtana (vrt. Kuvat 4 ja 8). Tuusulassa lämpimimmät kuu-

kaudet olivat kesä-, heinä- ja elokuu, jolloin viiniköynnösten kasvupaikan ilman kor-

keimmista lämpötiloista lasketut kuukausikeskiarvot kohosivat kesäkuussa 30 ºC:een 

ja heinä-elokuussa sitäkin korkeammiksi (Kuva 11). 

Vuoden kylmin kuukausi oli helmikuu, jolloin ilman lämpötilojen kuukausikeski-

arvo laski –6 ºC:seen. Kuukauden keskilämmöt olivat myös joulu-, tammi-, ja maa-

liskuussa 0 ºC:n tuntumassa. Myös huhti- ja toukokuussa keväällä ja marraskuussa 

syksyllä mitattiin pakkasasteita, mutta lokakuussa ilman lämpötilat säilyivät  hieman 

0 ºC-tason yläpuolella (Kuva 11).

Kuva 11. Ilman maksimi- ja minimilämpötilojen kuukausikeskiarvot Tuusulassa vuon-

na 2007. Violetit pylväät ovat ilman maksimilämpötilojen kuukausikeskiarvoja ja sini-

set pylväät ilman minimilämpöjen kuukausikeskiarvoja.

Ilman lämpötilojen vaikutus maan lämpötiloihin on esitetty  Kuvissa 12 ja 13. Maan 

lämpötilojen muutokset 20 cm:n ja 60 cm:n syvyyksissä ovat suoraan verrannollisia 

ilman lämpötiloihin ja selityskertoimen r2 perusteella niiden välillä on erittäin voima-

kas riippuvuus.

ºC
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Kuva 12. Maan korkeimpien lämpötilojen riippuvuus ilman korkeimmista lämpöti-

loista Tuusulassa vuoden 2007 aikana. Maan korkeimmat lämpötilat ºC (pystyakseli) 

on mitattu 20 cm:n syvyydestä ja ilman korkeimmat lämpötilat ºC (vaaka-akseli) on 

mitattu 150 cm:n korkeudelta. (y = 0,3443x + 3,6163,  r2 = 0,497, t = -8,57499, p< 

0,001).

Kesä- ja talvikuukausina ilman lämpötilan nousu tai sen lasku nosti tai laski maan läm-

pötiloja näissä syvyyksissä muutaman päivän viiveellä. Maan lämpötilat olivat kor-

keimmat tai matalimmat yhtä aikaa ilman korkeimpien ja matalimpien maan lämpöti-

lojen kanssa. Kesällä 20 cm:n syvyydessä maan lämpötilat olivat korkeammat kuin 60 

cm syvyydessä (Kuvat 4 ja 8). Talvella lämpösuhteet olivat päinvastaiset eli 20 cm:n 

syvyydessä maan lämpötila oli matalampi kuin 60 cm:n syvyydessä. 

Lumisten talvikuukausien marraskuusta huhtikuuhun maan lämpötilojen keskiar-

vot olivat 40 cm:n syvyydessä Vehmersalmella ja 50 cm:n syvyydessä Maaningalla 

ja Jokioisissa yhtä suuret. Tuusulassa 60 cm:n syvyydestä mitattu maan lämpötila oli 

hiukan muiden paikkakuntien maan lämpötiloja  korkeampi (Kuva 14).
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Kuva 13. Maan alimpien lämpötilojen riippuvuus ilman alimmista lämpötiloista Tuu-

sulassa vuoden 2007 aikana. Maan alimmat lämpötilat ºC (pystyakseli) on mitattu 60 

cm:n syvyydestä ja ilman alimmat lämpötilat ºC (vaaka-akseli) on mitattu 150 cm:n 

korkeudelta. (y = 0,04x +  7,8103,  r2 = 0,684 ) 

Lämpötilaseurannassa 150 cm:n korkeudelta mitattujen ilman alinten ja 0 cm:n korkeu-

delta mitattujen maanpinnan alinten lämpötilojen välille saatiin regressioanalyysissä 

erittäin voimakas riippuvuus r2, joka  oli 0,651 (y = 1,063x + 17,087) eli riippuvuudet 

olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001). Maanpinnan lämpötilat olivat ke-

sällä hieman matalammat kuin ilman lämpötilat ja talvella hieman korkeammat kuin 

ilman lämpötilat.  

5.5 Lumipeitteen paksuuden ja maan lämpötilojen välinen riippuvuus

Vuonna 2007 lumipeitteisten talvikuukausien marras - huhtikuun lumipeitteen paksuus 

oli Tuusulan viinitarhalla 1  - 32 cm ja Vehmersalmella 1 - 34 cm. Tuusulassa joulu- ja 

huhtikuu ja Vehmersalmella joulu-, tammi- ja huhtikuu olivat lähes lumettomia. Tuu-

sulassa lumisin kuukausi oli helmikuu, 32 cm ja Vehmersalmella maaliskuu 34 cm. 

Lumisten talvikuukausien lumikerroksen paksuuden keskiarvoksi saatiin Tuusulassa 

14 cm ja Vehmersalmella 15 cm. 



40

 Ilmatieteen laitoksen havaintojen perusteella lasketut talvikuukausien lumipeitteen 

keskimääräiset paksuudet on esitetty Kuvassa 14. Siitä ilmenee, että talven 2007 lumi-

peitteen paksuudessa ei ollut eroja Vehmersalmen (Kuopion sääasema), Maaningan, 

Juvan ja Jokioisten välillä. Tuusulassa (Vantaan sääasema) lumipeite oli 2 cm ohuem-

pi kuin muilla paikkakunnilla. Talvikuukausien ilman lämpötilojen keskiarvot olivat 

itäsuomalaisilla paikkakunnilla Vehmersalmella, Maaningalla ja Juvalla alemmat kuin 

Jokioisissa ja Tuusulassa.

Kuva 14. Lumipeitteen paksuudet cm (violetit pylväät), ilman lämpötila ºC (keltaiset 

pylväät) ja maan lämpötila ºC (vaalean vihreät pylväät) Itä- ja Länsi-Suomen paikka-

kunnilla  vuonna 2007 (Ilmatieteen laitoksen tilastot).

Koska vuoden 2007 talvi oli Tuusulassa ja Vehmersalmella poikkeuksellisen vähälu-

minen, laskettiin lumipeitteen ja maan lämpötilojen välinen riippuvuus  vuoden 2006 

talvikuukausien lumipeitteen paksuudesta ja maan lämpötiloista. Tosin myös vuoden 

2006 talvikuukaudetkin olivat Tuusulassa tavanomaista vähälumisemmat. Vehmersal-

mella lunta oli maalis-huhtikuussa kohtalaisesti.

cm 
tai
ºC ºC

ºC ºC

ºC ºC

ºC ºC ºC
ºC ºC

cm cm cm cm

cm
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Vuoden 2006 lumipeitteisinä talvikuukausina marraskuusta huhtikuuhun viiniköyn-

nösten kasvupaikan lumipeitteen paksuus oli Tuusulassa 1 - 32 cm ja Vehmersalmella 11 

- 55 cm. Molemmilla paikkakunnilla lunta oli vähiten joulukuussa. Tuusulassa lunta oli 

eniten maaliskuussa, 32 cm, ja Vehmersalmella huhtikuussa, 55 cm. Tuusulassa huhti-

kuussa lunta oli vain 1 cm. Lumisten talvikuukausien aikana mitatuista lumikerrosten 

paksuuksista laskettu keskiarvo oli Tuusulassa 15 cm ja Vehmersalmella 31 cm. 

Tuusulan ja Vehmersalmen vuoden 2006 talven lumipeitteen paksuus ja lämpö-

tilat ovat Taulukossa 6.  Sen mukaan Tuusulan talvikuukausien lumipeitteen paksuu-

den keskiarvo oli puolet Vehmersalmen keskiarvosta. Talvikuukausien alimpien ilman 

lämpötilakeskiarvojen välillä oli vain 0,1 ºC:een ero. Ylimpien ilman lämpötilojen vä-

linen 0,4 ºC:een ero oli myös pieni. Maan lämpötilaerot olivat suuremmat. 

Taulukko 6.  Vuoden 2006 lumipeitteisten talvikuukausien tammi-, helmi-, maalis-, 

huhti-, marras- ja joulukuun lumipeitteen paksuuden, minimi- ja maksimilämpöjen 

keskiarvot ja vaihteluvälit.

     Tuusula         Vehmersalmi

Lumipeite cm     15,0           6,0 - 32,0    31,0         10,0 - 55,0

Ilman alin lämpö ºC   -17,3        -25,4 -   0,0  -17,4        -33,6 -  -7,5

Ilman ylin lämpö ºC      5,5           0,4 -   9,1     5,1         -5,7 - 13,2

Maan alin lämpö ºC      2,3           0,0 -   7,2     1,0          0,1 -   2,3

Maan ylin lämpö ºC      3,1           0,1 -   8,4     4,7          0,3 -  10,8

Mittaussyvyys Tuusulassa 60 cm ja Vehmersalmella 40 cm

Vuoden 2006 talvikuukausien lumipeitteen paksuuden ja maan lämpötilojen välinen 

riippuvuus on esitetty Taulukossa 7.  Lumipeitteen paksuus oli riippumaton eli selittä-

vä muuttuja ( x ) ja maan lämpötila riippuva eli selitettävä muuttuja ( y ). Taulukosta 4 

ilmenee, että vuonna 2006 lumipeitteellä ja maan ylimmällä tai alimmalla  lämpötilalla 

oli yleensä heikko keskinäinen riippuvuus (r2 0,002 - 0,536). Ainoastaan Vehmersal-

mella lumipeitteen paksuuden ja maan lämpötilan välille saatiin tilastollisesti merkit-

sevä riippuvuus (p<0,05). 
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Taulukko 7.  Lumipeitteen ja maan ylimpien ja alimpien lämpötilojen riippuvuudet.

 

     Tuusula   Vehmersalmi

Vuosi  2006      r2   t   p   r2   t   p

Lumipeite/maan ylin   0,218   2,767   >  0,05  0,002   2,462    > 0,05

Lumipeite/maan alin   0,165   2,618   >  0,05  0,536   5,219   <  0,05

5.6 Viiniköynnöksen kasvu, kehitys ja kasvupaikan lämpötilat

Tässä luvussa seurataan viiniköynnöksen kasvukauden kehitystä Tuusulassa ja Veh-

mersalmella nestekierron alkamisesta silmujen puhkeamiseen ja talvilepoon sekä il-

man ja maaperän lämpötilojen vaikutusta näihin tapahtumiin.  Lisäksi tarkastellaan 

Tuusulassa kasvavien köynnösten silmujen puhkeamisesta ja kukinnasta rypäleiden 

kypsymiseen ja sadonkorjuuseen eri vuosina kulunutta aikaa ja siinä esiintyvää vuo-

sittaista vaihtelua.

Viiniköynnöksen nestekierto ylöspäin on käynnistynyt, kun keväällä leikatun edel-

lisen kesän verson leikkauskohdasta alkaa vuotaa mahlaa. Nestekierron alkaminen 

riippuu lajikkeesta ja maaperän lämpötilasta. Taulukosta 8 ilmenee, että nestekierron 

alkaminen samallakin lajikkeella (Nordica) vaihtelee vuosittain pari viikkoa. Viiden 

vuoden seurannassa aikaisin nestekierron alkamisajankohta oli  18.4. ja myöhäisin 8.5. 

Niiden välinen ero oli ollut 21 vuorokautta. Silmut alkoivat turvota ja tulivat hiiren-

korville toukokuun alkupuoliskolla muutaman viikon kuluttua nestekierron alkamises-

ta. Silmujen puhkeamisesta kukintaan kului aikaa puolestatoista kahteen kuukauteen.  

Kukinta alkoi aikaisimmillaan 16.6. ja myöhäisimmillään 9.7. Kukinnan alkamisesta 

raakileiden muodostumiseen kului aikaa kuukaudesta puoleentoista kuukauteen. Ku-

kinnan alkamisajan ja sadonkorjuun alkamisajan välinen aika oli  75 - 92 vrk. 

Tuusulassa vuonna 2006 silmut alkoivat turvota toukokuun puolivälissä 12.5. (Tau-

lukko 8). Maan lämmetessä 60 cm:n syvyydessä noin 9 ºC:seen versot alkoivat no-

peasti kasvaa. Varttuneiden köynnösten kukinta käynnistyi kesäkuun lopussa ja jatkui 

heinäkuun puoliväliin 12.7. (Taulukko 9). Kukinnan aikana ja sen jälkeen rypäleiden 

kasvaessa versojen pituuskasvu oli voimakasta ja niitä oli lyhennettävä joka toinen 
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viiikko. Raakileet olivat kasvaneet täyteen kokoonsa elokuun ensimmäisellä viikolla 

7.8. ja sadonkorjuu voitiin aloittaa 19.9. (Taulukko 8).  Ensimmäinen hallayö oli 16.9., 

jolloin ilman lämpötila laski -0,4 ºC:seen, vaurioitti hieman latvalehtiä, mutta ei vai-

kuttanut alempiin lehtiin eikä rypäleterttuihin. 

Taulukko 8. Viiniköynnösten (Nordica ja Rondo) kasvukausi nestekierron alkamisesta 

sadonkorjuun alkamiseen Tuusulassa vuosina 2002 - 2007 ja Eisenstadtissa v. 2007

Vuosi   Kasvupaikka   Nestekierto  Silmut   Kukinta        Raakileet      Sadonkorjuu

2002   Tuusula    24.4.      1.5.   6.6. - 28.6.    2.8.    14.9.

2003   Tuusula         8.5.      16.5.   9.7. - 22.7.  16.8.    22.9.

2004   Tuusula    26.4.      2.5.   8.7. - 26.7.    9.8.        7.10.

2005   Tuusula    28.4.      6.5.   1.7. - 15.7.  27.7.    30.9.

2006   Tuusula       2.5.    12.5.     30.6. - 12.7.    7.8.    19.9.

2007   Tuusula    18.4.     11.5.       2.7. - 14.7.  22.8.    18.9.

2007   Eisenstadt   22.2.      22.3.      30.5.       12.7.      2.9.

Taulukossa 8 on esitetty myös Tuusulassa ja Itävallassa Eisenstadtissa viljeltyjen 

köynnösten kasvukauden kehitysvaiheiden eroja. Eisenstadtissa köynnöksien neste-

kierto alkoi käynnistyä jo helmikuun lopulla ja leikkaukset tehtiin maaliskuun aikana. 

Tuusulassa nestekierto käynnistyi vasta huhtikuun lopussa ja viimeistelyleikkaukset 

tehtiin ennen silmujen puhkeamista toukokuun alussa. Tässä vaiheessa Eisenstadtissa 

ja Tuusulassa kasvatettujen köynnösten kehitysvaiheiden välillä oli lähes kahden kuu-

kauden ero. Eisenstadtissa köynnösten kukinta alkoi toukokuun lopussa ja Tuusulassa 

heinäkuun alussa, jolloin ero oli supistunut noin kuukauteen. Sadonkorjuu alkoi Ei-

senstadissa 2.9. ja Tuusulassa 18.9., jolloin eroa oli enää 2 - 3 viikkoa.

Vehmersalmella köynnökset olivat 3-vuotiaita tai nuorempia, eivätkä vielä tuot-

taneet rypäleitä. Siellä esiintyi vuonna 2006 vielä huhtikuun alussa kovaa pakkasta 

-27,4 ºC ja maan lämpötila oli 40 cm:n syvyydessä alimmillaan 0,1 ºC (Taulukko 10). 

Toukokuun alussa ilman ja maan lämpötilat kohosivat nopeasti, ja 14.5. köynnöksiin 

ilmaantuivat silmut  lähes samaan aikaan kuin Tuusulassakin. Silloin maan lämpö-

tila oli kohonnut 10,6 ºC:seen, mikä oli useita asteita korkeampi kuin samaan aikaan 

Tuusulassa. Kesäkuun puolen välin tienoilla silmut puhkesivat versoiksi molemmilla 

paikkakunnilla, ja versot alkoivat kasvaa voimakkaasti pituutta.
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Taulukko 9. Viiniköynnösten kasvu ja kehitys maan ja ilman lämpötilan  muuttuessa 

Tuusulassa vuonna 2006

Havainto-   Havainnot       Maa   Maa    Ilma    Ilma
päivät               alin ºC     ylin ºC     alin ºC     ylin ºC
  2.5.    Ei kasvua         0,1     6,1   -4,3   23,6
12.5.    Silmuja          5,9       6,7     1,1   18,9
22.5.    Silmut avautuvat       7,6       8,3    7,6   16,0
  5.6.    Versot alkaneet kasvaa      6,4       9,1     1,7   18,2
11.6.    Nopea versojen kasvu      8,1       9,1    5,9   20,2
13.6.    Kukkaterttujen nuppuja      8,5   10,2     8,5   20,2
30.6.    Kukinta alkaa              10,4   14,8     7,2   38,6
12.7.    Kukinta päättynyt             13,0   16,2    6,7   26,4
16.9.    Ensimmäinen halla           -0,4 
3.10.    Sadonkorjuu päättynyt            12,8   16,2            -0,4   23,8
31.10.    Köynnökset talvilevossa       8,4  11,3            -4,5   13,3

Kuva 15 Ilman maksimi- ja minimilämpötilojen vaihtelut 150 cm:n korkeudella Tuu-

sulassa vuonna 2006 ja viiniköynnöksen kasvumaan maaperän maksimi- ja minimi-

lämpötilojen vaihtelut 60 cm:n syvyydessä. Käyrät ylhäältä alas: ilman maksimi, maa-

perän maksimi, maaperän minimi ja ilman minimi.

Vehmersalmelle istutettujen kolme vuotta vanhojen nuorten viiniköynnöksen kasvun 

vaiheet on esitetty Taulukossa 10 ja Kuvassa 16.  Niistä ilmenee, että köynnöksen kas-

vuun lähtö ja kasvun voimakkuus riippuu läheisesti  maan ja kasvuympäristön lämpö-

tiloista. Aurinkoisella rinnemaalla maan lämpötila nousi 40 cm:n syvyydessä lähelle 

20 ºC. Tuusulassa tasamaalla maan korkein lämpötila jäi 60 cm:n syvyydessä  kor-

keimmillaankin  16,2 ºC:seen heinäkuussa.

ºC

Havaintojen tekopäivämäärät
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Vehmersalmella kuten Tuusulassakin heinä- ja elokuun aikana maan ja ilman läm-

pötilan ollessa korkeimmillaan nuorten köynnösten pituuskasvu jatkui voimakkaana ja 

köynnös kasvatti runsaasti sivuversoja. Kasvu alkoi hidastua vasta syyskuun aikana. 

Samalla verojen varsissa esiintyi lievää alkavaan tuleentumiseen viittaavaa punerrus-

ta. Tuusulassa köynnöksen pituuskasvu loppui 16.9. syksyn ensimmäiseen hallayö-

hön. Silloin köynnöksen ja sivuversojen latvalehdet paleltuivat. Köynnöksen alemmat 

lehdet säilyvät vihreinä, mutta köynnökset eivät enää kasvaneet. Marraskuussa köyn-

nökset olivat pudottaneet kaikki lehtensä (Taulukko 10).

   

Taulukko 10.  Viiniköynnösten kasvu ja kehitys maan ja ilman lämpötilojen muuttues-

sa Vehmersalmella vuonna 2006. Lajikkeet: Nero, Bianca, Muscat ja Favorit

Havainto-   Havainnot        Maa     Maa     Ilma     Ilma
päivät                alin ºC            ylin ºC      alin ºC      ylin ºC
  7.4.    Ei kasvua            0,1        0,3    -27,4      4,9
14.5.    Silmuja            0,1    10,6      -5,3    32,1
10.6.    Runsaasti puhkeavia silmuja     8,6    10,4        -0,6    24,0
22.6.    Versot lähteneet kasvuun    10,0    17,6       4,7    35,5
  9.7.    Nopea versojen  lisäkasvu   13,7    18,6       7,8    35,1
16.7.    Vahva köynnöksen pituuskasvu 15,9    18,7       8,1    32,4
15.8.    Vahva pituus- ja versojen kasvu  14,8    19,5        6,2    32,3
  2.9.    Muscatit kasvaneet korkeiksi  15,1    19,5       5,2     33,1
28.9.    Latvalehdet paleltuneet    10,3    15,9       -1,2    25,0
18.11.    Köynnökset talvilevossa       2,6    10,8    -17,8    13,2

Taulukoista 9 ja 10 ilmenee, että Tuusulassa ja Vehmersalmella köynnösten silmut 

puhkesivat samaan aikaan toukokuussa, vaikka Tuusulassa maan lämpötila oli silloin 

60 cm:n syvyydessä  noin 4 ºC alhaisempi kuin Vehmersalmella 40 cm:n syvyydessä.  

Tuusulassa kesäkuun alkupuolella (11.6.) maan lämpötilan ollessa 8,1 - 9,1 ºC verso-

jen kasvu oli voimakkaampaa kuin Vehmersalmella, vaikka Vehmersalmella  maanpe-

rän lämpötila oli kohonnut 22.6. mennessä 17,6 ºC:seen.  

Vehmersalmella versot alkoivat kasvaa voimakkaasti vasta kesäkuun lopulla. Sen 

jälkeen kasvu jatkui Vehmersalmella voimakkaana ja rehevänä 2.9. saakka (kuva 16), 

jolloin maan lämpötila rinnemaalla oli vielä 15,1 - 19,5 ºC. Myös Tuusulassa kas-

vu jatkui voimakkaana ensimmäiseen hallayöhön 16.9. saakka, vaikka se rypäleiden 
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kypsyessä alkoi hidastua. Tuusulan maaperän alempi lämpötila 60 cm:n syvyydessä 

ei hidastanut viiniköynnöksen kasvua kesällä 2006 verrattuna Vehmersalmen 40 cm:

n syvyydestä mitattuihin korkeampiin lämpötiloihin (Kuvat 15 ja 16). Molemmilla 

paikkakunnilla versojen kasvu hidastui ja loppui pian syksyn ensimmäisen hallayön 

16.9. jälkeen.

Kuva 16. Ilman maksimi- ja minimilämpötilojen vaihtelut 150 cm:n korkeudella Veh-

mersalmella vuonna 2006 ja viiniköynnöksen kasvumaan maaperän maksimi- ja mi-

nimilämpötilojen vaihtelut 40 cm:n syvyydessä Käyrät ylhäältä alas: ilman maksimi, 

maaperän maksimi, maaperän minimi ja ilman minimi. 

6  TULOSTEN TARKASTELU 

Ilmasto ja maaperä ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään ja muiden ympäris-

tötekijöiden kanssa. Ilman lämpötilan muutokset vaikuttavat maaperän lämpötiloihin 

ja joskus päinvastoin. Tässä opinnäytetyössä seurattiin yksinkertaista mittausvälineis-

töä käyttäen viiniköynnöksen kasvatuskokeilupaikoilta Tuusulasta ja Vehmersalmelta 

kasvupaikan ilman ja maaperän lämpötiloja vuosien 2006 ja 2007 aikana. Seurannan 

tarkoituksena oli selvittää paikallisia maaperän lämpötiloja eri syvyyksillä keväällä, 
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kesällä, syksyllä ja talvella sopivan istutussyvyyden arvioimista  varten. Sopiva is-

tutussyvyys pohjoisilla kasvatusalueilla on erityisen tärkeä, koska eteläisillä viljely-

alueilla perinteisesti käytetyt noin 40 cm:n istutussyvyydet voivat meillä altistaa viini-

köynnöksen juuret paleltumiselle. Jos köynnökset istutetaan liian syvälle, köynnöksen 

kasvuun lähtö saattaa viivästyä syvällä vallitsevan maaperän viileyden vuoksi. Lisäksi 

seurattiin, miten maaperän ja ilman lämpötilat vaikuttavat viiniköynnöksen kasvukau-

den kiertoon keväästä syksyyn. 

6.1 Maan lämpötilojen tutkiminen ja seuranta

Monissa aikaisemmissa metsämaan lämpötiloja koskevissa opinnäytetöissä ( esim. 

Lukkari 1987, Majuri 1990) maaperän ja ilman lämpötilan muutoksia on seurattu di-

gitaalisilla lämpömittareilla, jotka tallentavat muistiin maaperän maksimi- ja minimi-

lämpötilat. Mittarin asteikko on nollattu aina lukeman muistiin merkinnän jälkeen. 

Lämpötilaseurannoissa käytetyt maksimi-minimilämpömittarit ovat osoittautuneet 

ympäri vuoden kestävissä seurannoissa varsin toimintavarmoiksi ja luotettaviksi.  

Näitä mittareita käytettiin myös tässä opinnäytetyössä. Kenttäkokeissa kovin suurella 

tarkkuudella ei ole ratkaisevaa merkitystä, koska maan ja ilman lämpötila vaihtelee 

luonnostaan joidenkin kymmenysosien verran muutenkin jo muutaman kymmenen 

metrin päässä mittauskohdasta. 

Maan lämpötiloja ovat tutkineet pääasiassa metsän tutkijat ja pohjoisten yliopisto-

jen maaperän tutkijat. Viiniköynnöksen kasvupaikan maaperän lämpötiloja on tutkittu 

jonkin verran Etelä- ja Keski-Euroopassa (Johnson 1995), mutta Itämeren ympäris-

tössä ja Pohjoismaissa niitä ei ilmeisestikään ole juuri tehty.  Metsämaan lämpötilojen 

tutkimuksissa  on todettu, että ilman lämpötilan vaikutuksen voimakkuus maaperään 

riippuu maakerroksen paksuudesta, maalajista, muokkaustavasta ja paikkakuntien vä-

lisistä lämpötilaeroista. Näin on epäilemättä myös viinitarhoilla. Pintakerroksissa 5 

- 15 cm:n syvyydessä maan lämpötila saattaa nousta  lyhyen ajan sisällä jopa vuoro-

kauden aikana 20 - 30 ºC. (Timmer & Weetman 1968, Larsson 1999) ja laskea talvella 

alle 3 pakkasasteeseen (Timmer & Weetman 1968).  Jokioisissa 20 cm:n syvyydestä 

vuosina 1965 - 1990 mitatut maan lämpötilat  ovat säilyneet talvellakin yleensä 0 

ºC-tasolla (Esa Saarinen, Ilmastopalvelu, Jokioinen, suullinen tiedonanto 26.2.2008). 
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Etelä- ja Keski-Suomessa maan lämpötila on säilyt 50 cm:n syvyydessä 0 ºC:een ylä-

puolella (Yli-Halla & Mokma 1998) ja 100 cm:n syvyydessä 2 - 3 ºC nollan yläpuolel-

la (Heikinheimo ja Fougstedt 1992). 

Tuusulassa koko vuoden 2007 kattavassa maan maksimi-minimi-lämpötilojen 

seurannassa lämpötilat pysyivät 20 cm:n syvyydessä kylmintä maaliskuuta lukuun-

ottamatta 0 ºC:n yläpuolella. Maaliskuussa maan lämpötila laski 20 cm:n syvyydessä 

Tuusulassa alimmilleen -0,7 ºC:seen. Ilmatieteen laitoksen vuoden 2007 säätilastojen 

mukaan maan lämpötilat olivat 20 cm:n syvyydessä pohjoisempana Jokioisissa helmi-

kuussa alimmillaan -1,6 ºC, Maaningalla -0,8 C ja Juvalla -0,3 ºC (Rissanen 2008). 

Näiden mittausten ja vertailun perusteella tavallista lauhempi vuosi 2007 ei ollut yli 

40 vuoden seurannan aikana nostanut Jokioisissa maan alinta lämpötilaa 20 cm:n sy-

vyydessä - pikemminkin päinvastoin. Koska lämpötila vuoden 2007 aikana 20 cm:n 

syvyydessä laski alle 0 ºC-tason, viiniköynnös tulisi vielä toistaiseksi Etelä-Suomes-

sakin istuttaa varmuuden vuoksi syvemmälle kuin 20 cm.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan (Rissanen 2008) vuonna 2007 alin maan 

lämpötila 50 cm:n syvyydessä oli Maaningalla +0,5 ºC ja Jokioisissa -0,2 ºC. Jokiois-

ten Maaninkaa eteläisempi sijainti ei tässä tapauksessa edistänyt maan lämpötilan säi-

lymistä 50 cm:n syvyydessä. Samassa syvyydessä lämpötilojen vuoden keskiarvo oli 

Maaningalla 6,5 ºC ja Jokioisissa 6,7 ºC. Erot ovat yllättävän pienet, koska Maaninka 

ja Pohjois-Savo yleensä mielletään kylmemmäksi paikaksi kuin Hämeen, Uusimaan 

ja Vakka-Suomen rajoilla oleva Jokioinen.  Syynä tähän varsin vähäiseen pohjoisen ja 

eteläisen paikkakunnan väliseen eroon saattavat olla erilaiset maalajit. Jokioinen on 

pääasiassa kylmempää jäykkää savimaata ja Maaningan seuduilla kuten monilla poh-

jois-savolaisilla paikkakunnilla maa on hiekkamaata tai hiedan sekaista savea (Perry 

ym. 1988).

Vuonna 2005 maan lämpötiloja seurattiin Tuusulassa myös 70 cm:n syvyydessä, 

jolloin maaliskuussa talven alin pakkaslukema oli poikkeavan alhainen -29,9 ºC. Tästä 

Etelä-Suomen melko ankarasta pakkasesta huolimatta maan alimmaksi lämpötilaksi 

70 cm:ssä mitattiin 2,7 ºC. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2006 pohjoi-

sempana Vehmersalmella alin pakkanen oli helmikuussa -33,6 ºC, mutta maan lämpö-
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tila pysyi 40 cm:n syvyydessä +0,3 ºC:ssa. Samaan aikaan maan pinnalla lunta oli 55 

cm. Etelä-Suomen ja pohjoisemman Itä-Suomen maaperän  talvilämpötiloilla ei näytä 

olevan kovinkaan suuria eroja samoissa syvyyksissä. Tämä saattaa johtua Itä-Suomen 

lämpötaloudeltaan edullisemmista maalajeista ja paksummasta maanpinnan lumiker-

roksesta.

Ilmatieteen laitos on tehnyt Jokioisissa ja Maaningalla maan lämpötilan seurantaa  

100 cm syvyydestä ja Jokioisissa jopa 10 m:n ja 20 m:n syvyydestä (Saarinen 2008). 

Tuloksista ilmenee, että maan lämpötilat eivät 50 cm:ä syvemmällä enää merkitsevästi 

muutu. Maaningalla 100 cm:n syvyydestä mitattu maan lämpötilan vuosikeskiarvo 

oli vain 0,1 ºC alhaisempi kuin 50 cm:n syvyydestä mitattu maan lämpötila. Jokioi-

sissa nämä vuosikeskiarvot olivat 50 cm:n  ja 100 cm:n syvyydessä keskenään yhtä 

suuret. Talvella maan lämpötilat olivat 100 cm:n syvyydessä muutaman Celsius-as-

teen kymmenesosaa korkeammat kuin 50 cm:n syvyydessä ja kesällä saman verran  

alhaisemmat. Jokioisissa 10 m:n ja 20 m:n syvyydestä mitattujen maan lämpötilojen 

vuosikeskiarvot olivat vain 0,4 ºC ja 0,3 ºC alhaisemmat kuin samassa paikassa 50 cm:

n syvyydestä mitatut vuosikeskiarvot. Näistä mittaustuloksista voidaan päätellä, että 

maaperän lämpötilan muutokset olivat 50 cm:ä syvemmällä vähäiset, eivätkä köyn-

nökset eivät enää merkittävästi hyödy sitä  syvemmälle istuttamisesta, kunhan niiden 

juuret vain jäävät routakerroksen alapuolelle. 

6.2 Sopivan istutussyvyyden arvioiminen

Nykyisillä viinintuotantoalueilla Itävallassa, Saksassa ja Ranskan Elsassin maakun-

nassa maan lämpötila oli vuoden 2007 mittauksissa talvikuukausina 20 cm:n  syvyy-

dessä alimmillaan +5  - +6 ºC. Etelä-Suomessa samassa 20 cm:n syvyydessä mitattiin 

samoina talvikuukausina maan lämpötiloja, jotka olivat alimmillaan -0,7  -  +4 ºC. 

Vaikka Itävallassa, Saksassa ja Elsassissa ei olekaan suurta vaaraa maan syvästä routi-

misesta, köynnökset istutetaan varmuuden vuoksi sielläkin 40 cm:n syvyyteen. 20 - 30 

cm:n istutussyvyyttä käytetään vain, jos routimista ei ole ollut vuosikymmeniin. Vii-

leillä ja hyvin lämpimillä viljelyalueilla köynnöksiä istutetaan syvemmällekin kuin 40 

cm, koska siten suojataan köynnösten juuria paitsi kylmyydeltä myös liialta kuumuu-

delta. Näilläkään alueilla köynnöksiä tuskin kannattaa istuttaa 50 cm:ä syvemmälle. 
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Maan ja ilman lämpötilojen lisäksi viiniköynnöksen istutussyvyyteen vaikuttaa Eu-

roopassa myös vuosituhantinen viljelyperinne. Bauerin (2002) mukaan Keski-Euroo-

passa viiniköynnöksen juurien kasvu lähtee käyntiin kukinnan alkaessa kesäkuussa. 

Se alkaa pintajuurista ja jatkuu syvempiin juuriin sitä mukaa kuin juurien ympärillä 

oleva maaperä lämpenee. Juurien kasvua tapahtuu, kun ilman lämpötila on 15 ºC ja 

kasvu on optimaalista, kun ilman lämpötila on 25 ºC. Omien maaperästä ja ilmasta 

tehtyjen lämpötilahavaintojen perusteella tämä juurien optimikasvun ilman lämpötila 

vastaisi 20 cm:n syvyydessä 16 - 18 ºC ja 60 cm:n syvyydessä 15 - 16 ºC. Syksyä kohti 

kasvu heikkenee ja loppuu lehtien  varistessa. Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, jossa 

viininkasvatus on paljon nuorempaa ja lajikkeet erilaiset, optimaalista istutussyvyyttä 

on järjestelmällisesti tutkittu (Wang 1990, Fisher 1997). Tutkimusten perusteella on 

suositeltu 30 - 75 cm:n istutussyvyyttä, joka riittää suojaamaan juuret paleltumiselta, 

mutta ei estä heidän mukaansa juurien kasvuun vaikuttavan maaperän nopeaa lämpe-

nemistä kasvukauden aikana. Nämä johtopäätökset ovat varsin samansuuntaiset teke-

mäni tutkimuksen tulosten kanssa.

Pohjoisessa viiniköynnöksen kasvatuksen onnistuminen edellyttää, että köynnök-

sen juuret ovat routakerroksen alapuolella. Silloin talvipakkaset eivät vaurioita niitä. 

Etelä-Suomessa talvet ovat olleet viime vuosina leutoja. Pitkiä pakkasjaksoja ei ole 

esiintynyt, ja routa on ollut pinnallista. Tuusulassa vuonna 2007 tehdyssä ilman ja 

maan lämpötilojen seurannassa kävi ilmi, että 20 cm:n ja 60 cm:n  istutussyvyyksissä 

mitattujen maan  lämpötilojen muutokset seurasivat melko tarkoin ilman lämpötiloja. 

Vuonna 2007 maaliskuussa Tuusulan tarhalla talven kovin pakkanen oli -16,1 ºC.  Sil-

loin maan lämpötila laski 20 cm:n syvyydessä -0,7 ºC:seen. Näin matalan lyhytaikai-

sen lämpötilan viiniköynnöksen juuret olisivat ehkä vielä kestäneet. Samaan aikaan 

maan lämpötila säilyi 60 cm:n syvyydessä  koko talven 2 ºC:een yläpuolella. 

Edellä esitettyjen Ilmatieteen laitoksen tilastojen ja tähän tutkimukseen liittyvien 

lämpötilaseurantojen perusteella voidaan päätellä, mitkä ovat Etelä-Suomessa sopi-

vimmat viiniköynnöksen istutussyvyydet. Tuusulassa 20 cm:n, 60 cm:n ja 70 cm:n 

syvyydestä  mitatut maan lämpötilat osoittavat, että Etelä-Suomessa turvalliset istutus-

syvyydet ovat 40 - 60 cm, mikäli viimevuotiset ilmasto-olosuhteet säilyvät tai ilmasto 

lämpenee. Samaa istutussyvyyttä voidaan käyttää myös Itä-Suomessa mikroilmastol-
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taan viiniköynnöksen kasvatukseen sopivilla paikoilla. Syvemmällä maan lämpötilan 

vuosikeskiarvo ja maan maksimi-minimilämpötilat eivät muutu niin paljon, että niistä 

saataisiin lisäetua. Päinvastoin syvälle istuttaminen voi haitata köynnöksen kasvua, 

koska juurien kasvu voi hidastua syvemmällä maassa vallitsevien alkukesän alem-

pien lämpötilojen vuoksi. Tämä voi heikentää köynnöksen kasvuun lähtöä ja kasvun 

käynnistymiselle tärkeiden ravinteiden ja veden saantia, jolloin kasvu myöhemminkin 

hidastuu. Hyvin syvälle 100 cm:iin istuttaminen sopii ainoastaan alueille, joilla val-

litsee mannerilmaston vuoksi kuumat kesät ja kylmät talvet. Kuuma kesä lämmittää 

maaperän nopeasti syvältäkin.

Lämpötilamittausten avulla tutkittiin myös ilman lämpötilojen vaikutusta maan-

pinnan ja maan eri syvyyksien lämpötiloihin. Ilmasta 150 cm:n korkeudelta mitattujen 

ilman alinten lämpötilojen ja maan pinnalta mitattujen alinten lämpötilojen välinen 

r2 oli 0,651, mikä osoitti  niiden välistä voimakasta keskinäistä riippuvuutta. Yhtä 

voimakas riippuvuus r2 0,684 saatiin myös 150 cm korkeudelta ja 60 cm:n syvyydes-

tä mitattujen alimpien lämpötilojen välille.  150 cm:n korkeudelta mitattujen ilman 

alimpien lämpötilojen ja  20 cm:n syvyydessä  mitattujen maan alimpien  lämpötilojen 

välinen  riippuvuus  r2 0,497 jäi näitä  kahta pienemmäksi, mutta oli edelleen tilastol-

lisesti merkitsevä (p < 0,05).  

Kussakin kolmessa mittaustasossa ilman ja maan lämpötilojen välillä oli voimakas 

riippuvuus aina maanpinnan 0 cm:stä 60 cm:n syvyyteen saakka. Tuusulassa tehdys-

sä tutkimuksessa ja Ilmatieteen laitoksen tilastoissa (Rissanen 2008) ilmenee, että 20 

- 60 cm:n syvyyksissä kesä- ja talvikuukausien väliset lämpötilaerot 15 – 20 ºC ovat 

melko suuret, mutta suuretkin erot tasoittuvat 100 cm:ssä ja sitä syvemmällä. Sama 

ilmenee myös norjalaisessa Bjurin ja Husen (1987) tekemässä tutkimuksessa. Siinä 

6 m:n syvyydessä tammi- ja heinäkuun maaperän lämpötilat erosivat toisistaan vain 

noin 1 ºC.

Tuusulassa vuonna 2007 ilman lämpötilojen vuosikeskiarvo  oli 1 ºC korkeam-

pi kuin maan lämpötilojen vuosikeskiarvo 20 cm:n syvyydessä. Sen sijaan 60 cm:n 

syvyydestä mitatun maan ja ilman lämpötilojen vuosikeskiarvot olivat lähes samat. 

Näiden keskiarvojen välillä  eroa oli ainoastaan  0,1 ºC (Taulukot 4 ja 5). Soil Sur-
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vey Staffi n (1975) mukaan 50 cm:n syvyydessä maan lämpötilojen vuosikeskiarvoa 

voidaan arvioida lisäämällä ilman lämpötilan vuosikeskiarvoon 1 ºC.  Samassa tut-

kimuksessa on todettu, että pohjoisessa ja suurten vesistöjen alueella maan lämpö-

tilan vuosikeskiarvo voi olla yli 1 ºC suurempi kuin vastaava ilman keskiarvo. Vielä 

suurempiin eroihin ovat päätyneet Yli-Halla ja Mokma (1998), jotka ovat arvioineet 

maan lämpötilojen vuosikeskiarvot Suomessa 2 - 5 ºC korkeammiksi kuin ilman läm-

pötilojen vuosiarvot. Syynä tähän voidaan pitää lumipeitteen paksuutta ja sen kestoa. 

Riittävän paksu lumikerros toimii eristeenä, eikä maa kylmene, vaikka ilmassa olisi 

kovakin pakkanen.

Tässä opinnäytetyössä maan lämpötiloja seurattiin Tuusulassa 60 cm:n syvyydessä. 

Kahdesta edellisestä tutkimuksesta poikkeavasti siinä saatiin maan ja ilman lämpötilo-

jen vuosikeskiarvojen välille ainoastaan edellisessä kappaleessa mainittu minimaali-

nen 0,1 ºC:n ero.  Mittaussyvyyksien välillä oli tosin eroa 10 cm, mutta sillä tuskin oli 

vaikutusta tähän Soil Survey Staffi n (1975) ja Yli-Hallan ja Mokman (1998) tutkimuk-

sista poikkeavaan lopputulokseen. Erilaista lopputulosta voidaan perustella sillä, että 

Ilmatieteen laitoksen mittauksissa ( Rissanen 2008, Esa Saarinen, suullinen tiedonanto 

kirjoittajalle 26.2.2008) maan lämpötilojen vuosikeskiarvoissa erot olivat 50 cm:sta 

aina 20 metriin mentäessä hyvin vähäisiä vaihdellen 0,4 - 0,6 ºC:een välillä. Tuusu-

lassa saatu varsin erilainen maan ja ilman lämpötilojen suhdetta koskeva lopputulos ei 

johtune mittaussyvyyksien välisestä vähäisestä 10 cm:n erosta, vaan paikallisesta mik-

roilmastosta johtuvasta korkeammasta maan lämpötilaluokasta ja mahdollisesti myös 

ohuesta paikallisesta lumipeitteestä. 

6.3 Muokkauksen ja suojaustoimenpiteiden vaikutus kasvuun ja talvikestävyyteen

Istutussyvyyden lisäksi maan muokkaustoimenpiteillä voidaan vaikuttaa kasvin juu-

rien lämmön saantiin. Avohakatun ja istutetun metsämaan vuosittaisia lämpötilamuu-

toksia seurattaessa on havaittu, että muokkaustoimenpiteillä voidaan vaikuttaa maan 

lämpötiloihin sekä pintakerroksissa 5 - 20 cm:n syvyydellä (Timmer & Weetman 

1968, Lukkari 1987) että syvemmällä 40 cm:ssä (Majuri 1990). Timmerin ja Weet-

manin tutkimuksessa avohakatussa metsämaassa 5 cm:n syvyydellä maan lämpötilat 

olivat kesällä 2 ºC - 14 ºC korkeampia kuin hakkaamattomassa metsämaassa. Tämä 
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johtuu siitä, että avonaisilla paikoilla aurinko lämmittää kesällä maan pintakerroksia 

tehokkaasti. Kesän aikana maan keskilämpötilat olivat voimakkaasti harvennetussa 

metsässä useita asteita korkeammat kuin hakkaamattomassa metsässä. Lukkarin tutki-

muksessa viljellyn metsän lautasaurattu ja palleaurattu metsämaa oli 10 cm:n syvyy-

dessä 2 ºC lämpimämpi kuin muokkaamaton metsämaa. Myös 20 cm:n syvyydessä 

muokattu metsämaa oli muokkaamatonta lämpimämpi.

Pohjoisimmassa Suomessa voimakas auringonsäteily saattaa lämmittää kesällä  

harvaa mäntymetsää kasvavaa kivennäismaata ja nostaa kesäkuukausina maan keski-

lämpötilan melko korkeaksi. Yli-Hallan ja Mokman (1998) julkaiseman Ilmatieteen 

laitoksen mittauksiin perustuvan tutkimuksen mukaan Sodankylässä oli mitattu kesäl-

lä 50 cm:n syvyydessä lähes yhtä korkeita maaperän lämpötilojen keskiarvoja  (12,1 

ºC) kuin Jokioisissa (12,7 ºC). Syynä tähän on todennäköisesti Sodankylän harvempi 

kasvillisuus, joka päästään auringonsäteilyn paremmin maahan, ja Lapissa tällä alueel-

la esiintyvä hiekka-moreeni maa (Carter ym. 1988). Sitä vastoin muualla Lapissa ku-

ten Rovaniemellä (MTT/Apukka), jossa maaperä muodostuu turvemaasta, maaperän 

lämpötilojen kesäkuukausien keskiarvo oli Yli-Hallan ja Mokman tutkimuksen (1998) 

mukaan 50 cm:n syvyydessä 2 ºC alhaisempi (10,1 ºC). Tämän mukaan Sodankyläs-

säkin kahden kesäkuukauden lämpötila riittäisi lämpöä vaativien kasvien kuten viini-

köynnöksen kasvatukseen, mutta lämmin jakso ja kasvukausi jäävät liian lyhyeksi.

Edellä mainituissa Timmerin, Weetmanin, Lukkarin ja Majurin tutkimuksissa puun-

taimien oikea istutussyvyys, kasvupaikan valinta ja muokkaustoimenpiteet on todettu  

tärkeiksi metsän ja kasvien kasvun edistäjiksi. Samat tekijät, jotka edistävät  metsän 

kasvua, edistävät myös viiniköynnöksen tai minkä tahansa muun kasvin kasvua ja 

menestymistä avomaalla. Tähän opinnäytetyöhön liittyvässä tutkimuksessa mikroil-

maston ja kasvupaikan merkitys tuli hyvin esille Tuusulan ja Vehmersalmen välisessä 

vertailussa. Vaikka Vehmersalmi on pohjoisempana kuin Tuusula ja kasvukauden te-

hoisan lämpötilan summa on ollut Vehmersalmella  vain 100 - 200 ºC pienempi kuin 

Tuusulassa (Ilmatieteen laitoksen tilastot 1973 - 1979), Vehmersalmella aurinkoisella 

etelärinteellä ilman lämpötilan vuosikeskiarvo oli suurempi ja maaperän lämpöolo-

suhteet aivan yhtä hyvät kuin Tuusulassa tasamaalla. 
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Kylmyyttä eristävän lumipeitteen oletetaan talvella säilyttävän maan lämpöä ja 

suojaavan köynnöksiä sitä paremmin mitä paksumpi se on. Yli-Halla ja Mokma (1998) 

ovat todenneet voimakkaan riippuvuuden talvisen lumipeitteen keston ja ilman ja maan 

lämpötilaerojen välisessä vertailussa. Pohjoisilla Kanadan ja Siperian  viininviljely-

alueilla paksulla lumipeitteellä on pyritty suojaamaan köynnöksiä  pakkasvaurioilta 

-40 ºC:een pakkasissa. Lunta kerätään tarhoille mahdollisimman paljon rakentamalla 

lumiaitoja keskelle tarhaa. Kanadan ja Siperiaan viininkasvatusalueilla lunta on talvi-

sin luonnostaankin 1,5 m, mutta aitarakennelmia kohti puhaltavat suuntaansa vaihte-

levat tuulet keräävät lunta aidan molemmille puolille metrien paksuiseksi kerrokseksi 

(International Association for Northern Viticultur 2006). 

Etelä-Suomessa lumipeitteet ovat viime vuosina käyneet ohuiksi ja lyhytaikaisiksi. 

Ilmatieteen laitoksen vuoden 2007 lumitilastoista tehdyn laskelman mukaan Kuopion 

(Vehmersalmi), Maaningan, Juvan ja Jokioisten sääasemilla lumipeitteisten talvikuu-

kausien keskimääräinen lumipeite oli 10 cm ja Vantaan sääasemalla (Tuusula) 8 cm. 

Omien havaintojen mukaan talven 2007 paksuin lumipeite maaliskuussa oli Vehmer-

salmella 34 cm ja Tuusulassa 16 cm. Koko maassa vuosien 2006 ja  2007 talvet olivat 

vähälumisia, joten näiden talvien lumipeitteen vaikutusta maan lämpötiloihin ei voitu 

luotettavasti selvittää. Lumipeitteen paksuudella ja maan ylimmillä ja alimmilla läm-

pötiloilla ei yleensä todettu riippuvuutta, vaan riippuvuus oli heikko. Vehmersalmella, 

jossa lumipeite oli paksumpi ja pysyi maassa kauemmin, lumipeitteen ja maan lämpö-

tilojen välille saatiin selvempi riippuvuus kuin Tuusulassa.

Tehdyistä tutkimuksista sekä Kanadan ja Siperian viininviljelyn käytännöistä ilme-

nee, että viiniköynnöstä kovilta pakkasilta suojaavan lumikerroksen täytyy olla aina-

kin noin metrin paksuinen. Muutaman kymmenen sentin lumikerros ei vaikuta maan 

lämpötiloihin eikä riitä suojaaman köynnöstä ja sen juuria pakkaselta. Köynnöksiksi 

on silloin valittava mahdollisimman kylmänkestäviä lajikkeita tai ainakin ympättyjen 

köynnösten perusrunkojen pitää olla kylmänkestäviä pohjoisamerikkalaisia perusrun-

koja. Tämän tutkimuksen ja  lukuisten edellä referoitujen tutkimusten mukaan maan 

lämpötila ja sen vaihtelut riippuvat pääasiassa ilman lämpötilojen vaihtelusta maan 

pintakerroksista aina 50 - 60 cm:n syvyyteen. Sitä syvemmällä ilman lämpötilojen 

vaihtelun merkitys vähenee. Jos heikosti lämpöä eristävä ohut lumikerros sulaa ajoit-
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tain kokonaan pois, maan lämmön säilyttämistä ja juurien suojausta on edistettävä 

syksyllä maahan juurien suojaksi levitettävillä havuilla, kuivilla katteilta tai puutarha-

muovilla. 

Suotuisa paikallinen mikroilmasto ja runsas valonsaanti on köynnösten kasvulle 

ja kehitykselle ratkaisevan tärkeä ja se voidaan saada aikaan kasvupaikan valinnalla 

ja viljelytoimenpiteillä. Mikroilmastolla on erittäin suuri merkitys kasvien kasvulle 

etelässä ja varsinkin pohjoisessa. Viiniköynnöksen kasvun vuotuinen kehitysrytmi 

vaihtelee suuresti ilmasto- ja sääolosuhteiden mukaan. Ranskan Bourgognessa seurat-

tiin 15 vuoden ajan viiniköynnöksen vuotuista kehitysrytmiä silmujen turpoamisesta 

sadonkorjuuseen (Johnson 1995). Silmujen turpoamisen ja sadonkorjuun välinen aika 

vaihteli näinä vuosina 38 päivää. 

Tässä tutkimuksessani silmujen turpoamisen ja sadonkorjuun välinen aika vaihteli 

kuuden vuoden aikana 30 päivää. Bourgognessa silmut alkoivat turvota maaliskuun 

lopun ja huhtikuun alun välisenä aikana. Tuusulassa silmut alkoivat turvota touko-

kuun alussa. Bourgognessa sadonkorjuuseen päästiin aikaisintaan elokuun lopussa ja 

myöhäisin sadonkorjuu alkoi vasta lokakuun alussa. Tuusulassa sadonkorjuu alkoi ai-

kaisintaan syyskuun puolivälissä  ja viimeistään lokakuun alussa (Taulukko 8). Nämä 

Ranskassa ja Etelä-Suomessa viiniköynnöksen kehityskaaressa keväällä esiintyvät 

suuret erot  tasoittuivat syksyyn mennessä. 

Verrattaessa vuonna 2007 Tuusulassa kasvatetun Rondo-viiniköynnöslajikkeen ke-

hitystä keskieurooppalaisen (Eisenstadt) Rondo-viiniköynnöksen kehitykseen siinä 

havaittiin mielenkiintoisia seikkoja. Silmut alkoivat Eisenstadtissa turvota jo helmi-

kuussa, ja leikkaukset tehtiin maaliskuun alussa, jolloin Tuusulassa talvi oli ankarim-

millaan. Tuusulassa Nordican ja Rondon silmujen turpoaminen alkoi  toukokuun 11. 

päivänä. Tässä vaiheessa köynnösten kasvukauden kehitysrytmissä oli kahden kuu-

kauden ero. Eisenstadtissa Rondon kukinta alkoi toukokuun lopussa ja Tuusulassa 2.7. 

Tässä vaiheessa kehitysvaiheen ero oli supistunut runsaaseen kuukauteen. Sadonkor-

juu alkoi Eisenstadtissa syyskuun alussa ja Tuusulassa 18.9., jolloin eroa oli enää vain 

2 - 3  viikkoa.
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6.4 Viiniköynnöksen kasvuun vaikuttavia tekijöitä

 

Viiniköynnöksen sadonkorjuun alkamisaika riippuu kukinnan alkamisesta ja viljeltä-

västä lajikkeesta. Etelä- ja Keski-Euroopan viinialueilla rypäleiden lasketaan olevan 

kypsiä sadan päivän kuluttua kukinnasta. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, 

koska rypäleiden kypsyminen riippuu ilman lämpötiloista, valon määrästä ja köynnös-

lajikkeista. Kylmillä ilmoilla rypäleiden kypsyminen pysähtyy kokonaan. Nopeimmin 

kypsyvien lajikkeiden rypäleet ovat valmiit korjattavaksi 45 - 75 päivän kuluttua ku-

kinnasta. Hitaammille ei satakaan päivää riitä, vaan se saattaa pidentyä 120 päivään  

(Löhnertz 2006). Keski-Euroopassa silmujen puhkeaminen keväällä ja  kukinnan alka-

minen kesällä näyttää riippuvan enemmän maalis-huhtikuun valoisuudesta kuin ilman 

lämpötilasta. Etelä-Suomessa kylmät ilmat hidastavat silmujen puhkeamista, neste-

kierron alkamista ja kukintaa. Nyrkkisäännön mukaan kukinnan viivästyminen yhdel-

lä viikolla viivästyttää sadon kypsymistä kahdella viikolla.

Tässäkin tutkimuksessa tehdyt havainnot tukevat olettamusta, että Pohjois-Euroo-

passa kasvatettu köynnös kehittyy keväällä ja alkukesällä nopeammin kuin Keski-Eu-

roopassa kasvava lajiketoverinsa. Monien asiantuntijoiden mukaan (esim. Johnsonin 

1995, Bauer 2002, Löhnertz 2006) runsas valo nestekierrosta kukintaan nopeuttaa vii-

niköynnöksen kehittymistä enemmän kuin runsas lämpö. Tosin lämpöäkin on oltava 

riittävästi. Päinvastoin kuin on luultu, alkukevään ja kesän runsaan auringonvalon on 

todettu parantavan rypäleiden ja viinin laatua enemmän kuin runsas auringonvalo ry-

päleiden kypsyessä (Johnson 1995). Ilmatieteen laitoksen tilastoista tehdyssä yhteen-

vedossa on voitu havaita, että Etelä-Suomessa auringonpaistetunnit ovat viime vuosi-

na lisääntyneet useita satoja tunteja  pitkäaikaisiin keskiarvoihin verrattuna (Karvonen 

2007).

Tähän mennessä viiniköynnöksen vuotuista kehitysrytmiä on tarkasteltu vain Kes-

ki- ja Etelä-Euroopan näkökulmasta, joka ei pidä täysin paikkaansa Pohjois-Euroop-

passa.  Viiniköynnös ei laske vuotuisen kehityskaarensa aikana vuorokausia kuten sen 

eurooppalainen kasvattaja, vaan sen vuotuisen kehitysrytmin määrää lämmön lisäk-

si päivän pituus ja auringonvalon saanti.  Siihen puolestaan vaikuttaa vuorokautinen 

valo- ja pimeäjakson suhde. Pohjoisessa tämä suhde muuttuu keväällä valovoittoiseksi 
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ja syksyllä pimeävoittoiseksi. Kun päivänpituus syksyllä lyhenee tiettyyn raja-arvoon 

saakka, köynnöksen kasvu hiipuu ja  silmut siirtyvät lepotilaan, jotta ne selviytyisivät 

tulossa olevasta talvesta. Tähän eivät vaikuta ainoastaan lehdistä varren kärkeen tu-

levat päivän pituuden muutoksesta kertovat signaalit, vaan myös kärkikasvupisteella 

itsellään on aktiivinen rooli lepotilan kehittymisessä (Ruonala 2008).

6.5 Ilmastonmuutos ja viininviljelyn tulevaisuus

Ilmasto on lämmennyt viimeisten parin sadan vuoden aikana Euroopassa jatkuvasti. 

Esimerkkinä tästä on Saksan Geisenheimin viininkasvatusalueen viininkorjuun aikais-

tuminen vuosien 1750 - 2003 välillä noin kuukaudella lokakuun lopusta syyskuun 

alkuun (Stock 2003). Näiden 250 vuoden aikana on esiintynyt myös kylmempiä jakso-

ja. Geisenheimissa viinirypäleiden kypsyminen hidastui 1860-luvulla, ja korjaamaan 

päästiin vasta marraskuun puolivälissä. Samana vuosikymmenenä koettiin Suomessa 

tuhoisat nälkävuodet. Sadonkorjuun aikaistuminen kuukaudella vuoden 1750 jälkeen 

voi selittyä paitsi ilmaston lämpenemisellä myös nopeammin rypäleensä kypsyttävillä 

lajikkeilla, joita on pyritty jalostamaan niiden paremman tautien ja tuholaisten vastus-

tuskyvyn vuoksi (Euroopan yhteisöjen komissio 2003). Ilmaston muutoksen vaikutus 

rypälesadon korjuun aikaistumiseen on kuitenkin ilmeinen. 

Helsingin Kaisaniemessä  vuodenkeskilämpötilat ovat nousseet vuosien 1830 - 2006 

välillä 2 ºC (Ilmatieteen laitos 2008).  Tällainen lämpötilan nousu on huomattava, jos-

kin osasyynä siihen saattaa olla ilmaston todellisen lämpenemisen lisäksi Helsingin 

kaupungin laajeneminen ja kaupunkitaajaman ulkoilmaa lämmittävä vaikutus. Kai-

saniemen ja Euroopan ilmaston lämpötilojen nousua tukee kuitenkin edellä mainittu 

viininkorjuun aikaistuminen Keski-Euroopassa. Ruotsalaisen SWECLIM-ilmastomal-

lin ennustuksen mukaan (Mellander, Laudon & Ottoson 2005) Pohjois-Ruotsin ilman 

lämmön vuosikeskiarvo tulee nousemaan 100 vuoden kuluessa lähes 5 ºC, mutta maan 

lämmön vuosikeskiarvo 10 cm:n syvyydessä vain noin 1 ºC. SWECLIM:in ennustus 

on varsin realistinen. Maan ilmastoa vähäisempi lämmön nousu johtunee enemmän 

10 cm:n maakerroksen maan maksimi-minimilämpöjä tasaavasta vaikutuksesta kuin 

lumipeitteen paksuuden ja keston vähenemisestä. Ohuella lumipeitteellä arvioitiin täs-

säkin tutkimuksessa olevan heikko vaikutus maan lämpötiloihin.
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Tulevaisuudessa nykyisten viiniköynnösten kasvatusalueiden liian korkeat läm-

pötilat hävittävät Etelä- ja Keski-Euroopan viinin aromikomponentteja, ja samojen 

viinien laatu muuttuu heikommaksi. Euroopan pohjoisosien etelää runsaampi kasvu-

kauden valonsaanti sekä ennustettu ilmaston ja maaperän lämpeneminen tulee mah-

dollistamaan Pohjois-Euroopassa paremmat köynnöksen kasvuolosuhteet ja korkea-

laatuisemman sadon kuin tällä hetkellä Etelä- ja Keski-Euroopassa. Stockin  (2005) ja 

Löhnertzin (2006) ennusteiden mukaan Euroopan viininkasvatuksen painopiste alkaisi 

siirtyä vuoteen 2050 mennessä huomattavasti nykyistä pohjoisemmaksi jopa Baltiaan 

ja Pohjois-Eurooppaan. 

Stockin tutkimuksen mukaan (2005) saksalaiset viininkasvattajat ovat ranskalai-

sia ja italialaisia kasvattajia valmiimpia toiminaan muuttuvissa ilmasto- ja ympäris-

töolosuhteissa. Tähän voi olla syynä Saksan pohjoisempi sijainti muihin Euroopan 

viininkasvattajamaihin verrattuna. Muutokset havaitaan helpommin ja niihin vastataan 

nopeammin Saksan viininviljelyn reuna-alueilla. Saksalaiset ovat jo tutkineet mahdol-

lisuuksia oman viiniköynnöksen kasvatuksensa laajentamista pohjoiseen ja osallistu-

neet kasvatuskokeiluihin Ruotsissa ja Tanskassa (Stephan Seeliger, suullinen tiedon-

anto kirjoittajalle 3.4.2002). Osa näiden maiden viinintuotannosta on tämän yhteistyön 

tulosta. Suomi ei toistaiseksi ole halunnut liittyä pohjoismaisten viinintuottajamaiden 

joukkoon, vaikka sillä olisi jo nykyisen köynnöslajikevalikoiman ja kasvatusolosuh-

teiden puolesta siihen edellytyksiä.  

7  JOHTOPÄÄTÖKSET

Etelä-Suomessa Tuusulassa maaperän lämpötila säilyi talvella 60 cm:n syvyydessä 

2 ºC:ssa. Myös Itä-Suomen paikkakunnilla maan lämpötila säilyi 40 cm:n ja 50 cm:

n syvyydessä 0 ºC-tasolla. Tämän perusteella 40 - 60 cm voidaan katsoa eteläisessä 

Suomessa sopivaksi istutussyvyydeksi. 

Ilman ja maanpinnan sekä ilman ja eri syvyyksiltä mitattujen maan lämpötilojen 

välillä oli voimakas riippuvuus. Ilman ja maan lämpötilat alkoivat nousta samanai-

kaisesti huhtikuussa ja saavuttivat huippunsa elokuussa, jonka jälkeen ne alkoivat  sa-
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manaikaisesti laskea. Kesän lämpimimmät kuukaudet ovat kesä-, heinä- ja elokuu, 

jolloin viiniköynnöksen kasvu, kukinta ja rypäleiden muodostuminen on nopeinta.

Talvella ilman lämpötilan vaihtelut vaikuttivat maan lämpötilaan enemmän kuin 

ohut lumipeite. Puolen metrin tai sitä ohuemmalla lumikerroksella ei todennäköisesti 

ole merkittävää vaikutusta maan lämpötilaan 40 - 60 cm:n syvyydessä. 

Etelä-Suomessa viiniköynnöksen kasvukauden alkaminen ilmenee nestekierron 

alkamisena huhtikuun lopussa. Se voidaan todeta verson poikkileikkauspinnan mah-

lavuodosta. Silmut turpoavat toukokuun puoliväliin mennessä ja kukinta alkaa kesä-

heinäkuussa. Raakileet ovat täysikasvuiset elokuussa ja sadonkuun alku vaihtelee 

syyskuun puolivälistä lokakuun alkuun. 

Keski-Euroopassa silmujen turpoaminen alkaa kahta kuukautta aikaisemmin, ku-

kinta kuukautta aikaisemmin ja sadonkorjuu 2 - 3 viikkoa aikaisemmin. Syynä köyn-

nöksen nopeampaan kasvuun ja kehitykseen pohjoisessa voidaan pitää kasvukauden 

päivän pituutta ja runsaampaa valonsaantia.

Pohjois-Euroopan ilmaston lämpeneminen ja pohjoisen pitempi päivä saattavat lä-

hitulevaisuudessa aiheuttaa sen, että köynnöksellä tulee olemaan Pohjois-Euroopassa 

paremmat kasvuolosuhteet kuin  ne tällä hetkellä ovat Keski- ja Etelä-Euroopassa.

8  KIITOKSET

Parhaat kiitokseni professori Paula Elomaalle ja professori Markku Yli-Hallalle erin-

omaisesta ja kannustavasta ohjauksesta sekä opiskelutoverilleni Hanna Haikalle pe-

rusteellisesta paneutumisesta opinnäytetyöni sisältöön ennen opponointia. Lämpimät 

kiitokseni vaimolleni Anna-Liisalle osallistumisesta viinitarhan hoitoon ja Mrs Carol 

Pellille englanninkielen tarkastuksesta.



60

LÄHTEET

Alanko, P., Koivunen, T., Regårdh, E. & Saario, M. 1999. Viiniköynnös Suomen 

oloissa. Teoksessa: Suomalainen piha ja puutarha. Jyväskylä: Gummerus Kirja-

paino Oy. ss. 475-479.

Anttila, S-L. 2007. Suomi ei haekaan viinimaan asemaa EU:lta. Aamulehti 

27.11.2007.

Bailly, D. 1986. Winter cover: Alexis Bailly Vineyard. Notes from the North Minne-

sota Grape Growers Association, Minneapolis, USA. 12 s.

Bauer, K.  2002. Rebe. Teoksessa: Weinbau. 6. überarbeitete Aufl age. Leopoldsdorf: 

Österreichische Agrarverlag. ss. 29, 31, 116, 131-132, 138-139, 192-193.

Bjur, K. &  Huse, M. 1987.  Soil temperature variations at the fi eld station Nordmoen. 

Communications of the Norwegian Forest Research Institute 40.2. ss. 4 -7.

Euroopan yhteisöjen komissio. 2003. Määritetyillä alueilla tuotettujen laatuvii-

nien tuotantoon soveltuvien viiniköynnöksen hybridilajikkeiden käytöstä. Ko-

mission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Bryssel 30.12.2003. 

KOM(2003)838 lopullinen.

Fisher, K.H. 1997. Drainage for optimum vineyard root growth. Wine East.  USA. ss. 

10 - 20. 

Heikinheimo, M. 1988. Viljelypaikan ilmasto.  Teoksessa: Hirvonen, T. (toim.) Sää ja 

maatalous.  Tieto tuottamaan 54,  Maatalouskeskusten Liiton julkaisuja n:o 774. 

Helsinki: Hakapaino. 13 s.

Heikinheimo, M. & Fougstedt, B.  1992. Tilastoja maan lämpötilasta Suomessa 1971 

- 1990. Meteorologisia Julkaisuja No. 22. Ilmatieteen laitos, Helsinki.  29 s.



61

Hugel, H. 2007.  Weinbauseminar 18.2 2007. Hugel & Fils. Riquewihr, Ranska.

Huurre, M. 2000. Vertaileva aikataulukko. Kivikausi. Teoksessa: 9000 vuotta Suo-

men esihistoriaa. 6. painos. Helsinki: Otava.

Högman, S. 2007. ”Märkligt utspel” om åländskt vin. Nya Åland 24.10.2007.

Ilmatieteen laitos. 2008. Havaintoja maan lämpötilasta 1973 - 1977. Tilastokokoelma 

nähtävissä Helsingin yliopiston Viikin tiedekirjastossa. 

Ilmatieteen laitos. 2008. Miten Suomen ilmasto muuttunee? Saatavissa internetistä: 

http://www.ilmatieteenlaitos.fi /tutkimus_ilmasto/ilmasto_14.html. 27.2.2008.

Ilmatieteen laitos. 2008. Suomen keskilämpötilan muutokset. Ilmastonmuutostutki-

mus. Saatavissa internetistä: http://www.ilmatieteenlaitos.fi /saa/tilastot_4.html. 

27.2.2008.

International Association for Northern Viticulture. 2006. The 1st International confe-

rence on grapegrowing and winemaking in northern regions.  Kongressijulkaisu. 

9.-11. November. 2006. Jurmala, Latvija.

Johnson, H. 1995. Viinitarhan suunnittelu. Teoksessa: Suuri viinikirja. 4. painos. Hel-

sinki: Tammi. s. 21, 28.

Karvonen, J. 2002. Viiniköynnöksen avomaakasvatus Suomessa. Opinnäytetyö. Hä-

meen ammattikorkeakoulu, maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Mustiala. 23 s.

Karvonen, J. 2007. Kasvuun vaikuttavat tekijät. Suomalaisen rypäleviinin tuotanto ja 

kauppa. Teoksessa: Viiniköynnöksen kasvatus  Suomessa. Tampere: Pilot-kus-

tannus.  ss. 76,  96.

Karvonen, J. 2007. Die Philosophie der Weingartenmanagements in der unterschied-

lichen Betrieben. Seminariumarbeit. Fachhochschul-Masterstudiengang Interna-



62

tionales Weinmarketing 22. - 24. Februar 2007. Eisenstadt. Österreich. Saatavis-

sa kirjoittajalta.

Larsson, K. 1999. Temperaturmätningar i mark vid olika metoder för jorbearbetning 

till potatis. JTI rapport, Landbruk och industri. Nr 253. ss. 13, 19, 26. Saatavissa 

Helsingin yliopiston Viikin tiedekirjastosta.

Kivistik, J. 2006. Viinamarjasorte Eestis. Teoksessa: Viinamarjad Eestis. Tallinn: Kir-

jastus  Ilo. ss. 63-64.

Lehtinen, J. 2008. Roudasta ei ole juuri tietoakaan, päivittelee maanviljelijä Norokor-

pi.  Aamulehti  22.2.2008.

Lukkari, T. 1987. Maan käsittelyn vaikutus männyn, kuusen ja rauduskoivun viljelyn 

onnistumiseen sekä maan lämpö- ja vesitalouteen Nurmeksessa. Pro gradu-tut-

kielma. Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta. ss. 22 - 24.

Löhnertz, O. 2006. Weinbau. Vorlesungen. Semester WS 2006/2007. Universität der 

Angewandten Wissenschaften, Eisenstadt, Österreich. ss. 17, 19, 29. Luennot 

saatavissa tämän pro gradu-tutkielman kirjoittajalta.

Macgregor, D. 1978. Comparative climatology and vineyard microclimatology for 

northern areas. Minnesota: Eden Prairie. USA. ss. 64 -67.

Majuri, M. 1990. Avohakkuun ja metsäaurauksen vaikutus maan lämpö-, vesi- ja ra-

vinnetalouteen. Pro gradu-tutkielma. Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiede-

kunta.  ss. 14 - 18.

Mannerkoski, H. 2002. Metsämaa. Teoksessa: Hyvämäki, T. (toim.). Tapion taskukir-

ja. Helsinki:  Kustannusosakeyhtiö Metsälehti. 155 s.

Mellander, P.E., Laudon, H. & Ottosson Löfvenius, M. 2005. Snödjup och marktem-

peratur i norrländska skogar i dag  och om 100 år. Fakta Skog 14. Sveriges Lant-

bruksuniversitet. ss. 2 - 3.



63

Meurman, O. 1957. Vindruvor på friland. Trädgårdsnytt. 11: 1-3.

Microsoft Offi ce. 1997. Kirjassa: Offi ce Upgrade. Standard Edition Microsoft Corpo-

ration.

Mononen, O. 1986. Viinien sosiaalihistoriaa Suomessa. Yhteiskuntaopin laitoksen 

tutkimuksia N:o 43. Jyväskylän yliopisto.

Mokma, D. & Sprecher, S.W. 1995. How frigid is frigid ? Soil Survey Horizons ss. 

36, 71-76.

Mäkinen, Y.  1974. Parametriset testit. Teoksessa: Tilastotiedettä biologeille. Turku: 

SYNAPSI ry:n kurssimoniste. ss. 73 -78, 114-130.

Pankakoski, A. 1999. Fotosynteesin edellytykset. Teoksessa: Puutarhurin kasvioppi. 

8. - 9. painos. Helsinki: Edita-Opetushallitus. ss. 89-91.

Pappinen, L. 2008. Ruotsin Gotlannin viininköynnöksen kasvatuksen ja viinintuotan-

non esittely nähtävissä internetissä: www.gutevin.se. 23.2.2008.

Perry, M.L., Carter, T.R. & Konijn, N.T. 1988. The Impact of  Climatic Variations 

on Agriculture. Volume 1: Assesments in Cool Temperature and Cool Regions. 

Springer. 521 s.

Plocher, T. & Parke, B. 2001. Sites for Northern Vineyards. Teoksessa: Northern Wi-

nework. Northern Winework, Inc. USA. ss. 26 - 28, 36-37, 47.

.

Prohaszka, F. 1986. A szölö szaporitásának módjai. Teoksessa: Szölö és bor. Buda-

pest: Mezögazdasagi kiado. Unkari. ss. 27-39.

Reuter, E. 1914. 18. kertomus tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa. Maanvilje-

lyhallituksen tiedotuksia 73. Helsinki. 12 s.



64

Rissanen P. 2008. Tilastotietoja Suomen maaperän lämpötiloista. Ilmatieteen laitos. 

Helsinki.

Rousi, A. 1997. Viiniköynnös. Teoksessa: Auringonkukasta viiniköynnökseen. Por-

voo: WSOY. ss. 254-257.

Ruonala, R. 2008. Time to rest: Signals in shoot apex developmental transition under-

laying dormancy. Academic dissertation. University of Helsinki. Faculty of Bios-

ciences. 8 s.

Saario, M. 1991. Viiniköynnös, sen menestyminen ja kasvattaminen Suomessa. Puu-

tarhatieteen pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos. 

ss. 75-92.  

Saarenheimo, E. 1967. Keisarillisen Majesteetin Armollinen vuoden 1886 viina-ase-

tus. Teoksessa: Saarenheimo, E. (toim.) Sata vuotta suomalaisia viinejä ja liköö-

rejä. Juhlakirja Nordforsin (Marlin) viini- ja likööritehtaan täyttäessä sata vuotta 

3.5.1967. Helsinki.

Soil Survey Staff 1975. Soil Taxonomy: A basis system of soil classifi cation for ma-

king and   interpreting soil surveys. USDA-SCS Agriculturak Handbook 438. 

U.S. Government Printing Offi ce. Washington D.C. USA.

Stevenson, T. 1988. Sotheby´s World Wine Encyclopedia. Prentice-Hall Canada, Inc. 

Scarborough, Ontario. ss. 32, 60, 323.

Stock, M. 2003. Veränderungen phänologischer Daten im Klimawandel. Statistics. 

Potsdam Institute für Klimafolgenforschung.  Deutschland.

Stock, M. 2005.  Perspektiven der Klimaänderung bis 2050 für den Weinbau. Work-

shop in Geisenheim 22.11.2005. Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. 

Deutschland.



65

Tigerstedt N. & Tigerstedt K. 2008. Köynnöskasvit/Klängväxter. Vitis riparia ”Luu-

mäki”. www.mustilantaimitarhat.com/index. 13.8.2008.

Tiilikkala, K. 1989. Maan lämpötilan ja kasvukauden lämpösumman vaikutus Hete-

roderidae-ankeroisten kehitykseen ja menestymiseen Suomessa. Lisensiaattityö. 

Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.

Tiilimäki, A. 1990. (toim.). Viiniköynnöksen kasvatus avomaalla. Teoksessa: Marjat 

ja hedelmät. Helsinki: Weilin + Göös.  ss. 57 - 59.

Timmer, V. R. & Weetman, G. F. 1968. Humus temperatures and snow cover condi-

tions under upland black spruce in Northern  Quebec. Woodlands Reports No 11. 

Pulp and Paper Research Institute of Canada. Point Claire, P.Q. Canada. Abstract  

ss. 13 - 14.

Tuominen, U. 1979. Suomen alkoholipolitiikka 1866 – 1886. Suomen historiallinen 

Seura. Helsinki.

Wang, L.X. 1990. Grape culture in Inner Mongolia of China. 1989 Annual Report of 

the Minnesota Grape Growers Association. ss. 21-25.

Varechi, V. 1962. La quema como factor ecologico en los Llanos. Biologico Societas 

Venezolos Ciencia Naturale 23: 9-31.

Yli-Halla, M. & Mokma, D. 1998. Soil temperature regimes in Finland.  Agricultural 

and Food Sciences in  Finland 7, 4: 507- 508.

Yli-Halla, M., Mokma, D. & Starr, E.  2001. Criteria for frigid and cryic temperature 

regimes. Soil Survey Horizons 42, 1: 11-18.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


