V

uosi 2017 on piirtynyt viljelijöiden mieleen erityisen hankalana kasvukautena. Itä- ja Pohjois-Suomessa kasvukausi oli jopa kylmempi kuin katovuonna 1987.
Pääosin Etelä-Suomessa ja rannikolla viljeltävälle omenalle kasvuolosuhteet olivat kuitenkin kohtuulliset, vaikka kylmä alkukesä
omenan kukinta-aikaan heikensi
pölyttäjien lentoa ja osalla omenatarhoista kärsittiin raekuurojen aiheuttamista vahingoista.
Silti viime syksyn omenasato
oli Luonnonvarakeskuksen tilastohistorian kaikkien aikojen
suurin, 6,8 miljoonaa kiloa. Kaupoissa riittikin kotimaista omenaa
aiempaa pidemmälle kevääseen.
Kaupallisten omenatarhojen ja viljelyalojen määrissä ei
ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Suomessa oli
Luonnonvarakeskuksen (Luke)
tilastojen mukaan vuonna 2017
yhteensä 3 011 omenatarhuria ja
omenaa kasvoi 684 hehtaarilla.
Uusia yrityksiä tuli alalle 15 ja
viljelyala kasvoi parilla kymmennellä hehtaarilla edellisvuoteen
verrattuna.
Suurin osa Suomen omenasadosta saadaan Ahvenanmaalta,
vaikka pinta-alaa siellä on vain
vajaa puolet koko Suomen
omenanviljelyalasta. Ahvenanmaan ylivertaisuutta selittää sen
ilmasto-olosuhteet sekä se, että
maakunnassa on satsattu paljon
omenan viljelytekniikkaan.
”Sadoissa on iso ero Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä.
Ahvenanmaalla keskisato on 16,7

Luonnonvarakeskuksen tutkija
Tuuli Haikonen
esittelee
omenalajikkeiden
risteyttämistä
Kemiössä Söderlångvikin
omenatarhalla.

Omenanviljely on yhä ammattimaisempaa. Ahvenanmaalla on jo saatu tehostettua omenanviljelyä
uuden osaamisen ja tekniikan myötä. Nyt ne ovat rantautumassa myös Manner-Suomeen. Ilmaston
lämpeneminen tuo lisää haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kotimaiseen omenantuotantoon.

Omenanviljelyssä
eletään murroskautta
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◼◼ Teksti: Linnea Nordling
◼◼ Kuvat: Annaleena Ylhäinen, Minna-Riitta Ketokulta
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tonnia hehtaarilta, kun se koko
maassa on 10 tonnia hehtaarilta”, Luken tutkija Tuuli Haikonen kertoo ja muistuttaa samaan
hengenvetoon, että ilman Ahvenanmaan vaikutusta koko maan
sato olisi vielä pienempi.
Ahvenanmaalla on kuitenkin vielä matkaa omenanviljelyn suurmaiden tuotantoon.
Esimerkiksi EU:n suurimmassa
omenantuottajamaassa, Puolassa, on viime vuosina voimakkaasti kehitetty erikoiskasvinviljelyä. Puolassa on myös edullista työvoimaa ja lämpimämpi
ilmasto, mikä tekee omenantuotannosta selvästi edullisempaa.
EU:n eteläisemmissä omenantuottajamaissa hyödynnetään
myös enemmän viljelytekniikkaa kuin Suomessa.

Tiheäviljelyssä
omenantuotanto tehostuu
”Omenan viljely on Suomessakin tehostunut eli omenaa saadaan pinta-alaa kohti aiempaa
enemmän. Vanhoja tarhoja on
erityisesti Ahvenanmaalla korvattu tiheäviljelymenetelmällä,
jolloin saadaan runsaita satoja
ja tasalaatuista, laadukasta omenaa”, Haikonen tiivistää.
Tiheäviljelyssä taimet istutetaan perinteistä tapaa tiheämmin, noin metrin välein. Tiheä-

viljelyyn on saatavilla taimia vain
tietyistä lajikkeista, ja ne tulevat
usein ulkomailta. Hillittykasvuisella perusrungolla olevat kasvit
jäävät rakenteeltaan hennoiksi.
Tämän takia puut tuetaan ja ne
vaativat myös enemmän kastelua kuin tavalliseen perusrunkoon jalostetut omenapuut.
Hillittykasvuiset puut tulevat
nopeasti satoikään, ja ensimmäinen merkittävä satovuosi on jo
kahden vuoden kuluttua istutuksesta. Viljelykierto on tiheäviljelyssä noin 20 vuotta.
Hidastuottoisena kasvina
omenatarhan perustamisvaiheella on tavallista suurempi
merkitys, viljeli sitten tavanomaisesti tai tiheäviljelynä.
Maan rakenteen ja ravinnetasapainon perusparannukset
onkin tehtävä huolella.
Omenanviljely keskittyy rannikoille ja suurten järvien läheisyyteen. Näillä alueilla kasvukausi on mereisemmän ilmaston vuoksi muuta Suomea
pidempi ja riski keväthalloille
on pienempi.
”Omenapuu tarvitsee aurinkoisen kasvupaikan, jonka vesitalous on kunnossa. Aurinkoiset
rinnetontit soveltuvat omenalle
parhaiten. Maalajin täytyy olla
läpäisevä ja nopeasti kuivuva.
Seisovaa vettä omena ei siedä”,

Viime vuonna toukokuun viimeisenä päivänä kevät
oli myöhässä. Satopuut eivät olleet vielä kukassa,
mutta marjaomenapuut kukkivat jo. Marjaomenapuita käytetään tarhoilla pölyttäjäpuina, jotka
varmistavat kukkien hyvän pölytyksen ja parantavat
satoa.
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Risteytettäessä kukkien heteet ja terälehdet nypitään ja sen jälkeen
halutun isälajikkeen siitepölyä levitetään pensselillä emin luotille. Näin
kukka pölyttyy juuri halutun lajikkeen kanssa. Käsin pölytystä tehdään
vain tutkittaessa omenalajikkeiden pölytyssuhteita tai jalostettaessa uutta
lajiketta.

Haikonen luettelee kasvupaikan
kulmakiviä.
Vaikka omena on arka liialle
vedelle, erityisesti nuoret omenatarhat kärsivät helposti veden
puutteesta.
Erilaiset tippukastelujärjestelmät yleistyvätkin omenaviljelyksillä, etenkin intensiivisemmässä
tiheäviljelyssä.
Optimaalinen maan pH on
omenalle noin 6–6,8 ja maan
pH onkin korjattava oikealle
tasolle jo ennen istutusta. Omenanviljelyssä käytetään sekä

rakeista lannoitusta että kastelulannoitusta.
Omenarivien väliin kylvetään usein nurmea, sillä nurmi
yhdessä leikkuujätteen kanssa
parantaa maan vedenpidätyskykyä ja lisää orgaanista ainesta.

Omenan tautipaine lisääntyy
ilmaston muuttuessa
Lohjalaisen omenatarhurin
Timo Krappen mielestä omenan tiheäviljelyn kasvinsuojeluhaasteet ovat kasvaneet vuosi
vuodelta. Krappe epäilee, että
tauteja Suomeen tuovat ilmastonmuutos sekä ulkomaiset taimet, joita käytetään ammattimaisessa viljelyssä.
”On tullut myös uusia torjuttavia, mutta enemmän ongelma
tuntuu olevan tuholaispopulaatioiden kasvu. Kestää aina muutama vuosi, ennen kuin oppii
torjumaan tiettyä tuholaista.
Tässä kilpajuoksussa tahtoo
koko ajan olla vähän jälkijunassa”, Krappe kertoo.
Hedelmäpuunsyöpää on
esiintynyt Suomessa ainakin jo
sata vuotta, ja se on yleinen sienitauti kaikilla omenanviljelyalueilla. Sen merkitys on kuitenkin lisääntynyt erityisesti
tärkeillä omenan taimituotantoalueilla, kuten Hollannissa
ja Belgiassa, joissa ilmasto on
muuttunut leudommaksi ja
sateisemmaksi. Suomessa kehitys on samansuuntainen.
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Lähes kaikissa omenatarhoissa
käytetään mehiläisiä varmistamaan pölytyksen onnistuminen.

Omenanviljelyn edellytykset
paranevat Suomessa

”Tauti tulee taimien mukana
Suomeen ja siitä on tullut aiempaa isompi ongelma. Aiemmin kylmät ja kuivemmat talvet ehkäisivät taudin leviämistä
hyvin. Nykyisin syöpä täytyy
pitää aisoissa kasvinsuojeluaineiden ja hoitoleikkauksen
avulla, muutoin se lisääntyy hallitsemattomasti ja tautia kantaneen taimen naapuripuutkin
ovat vaarassa kuolla”, Haikonen kertoo.
Jos omenalajike on altis
hedelmäpuunsyövälle ja kasvupaikka on sille huono, voi tautia olla mahdoton pitää hallinnassa. Suomessa yleisesti viljeltävä Lobo on yksi taudille altteimmista lajikkeista. Lukella

on meneillään useampia hankkeita, joissa selvitetään eri omenalajikkeiden syöpäalttiutta ja
alttiuden periytyvyyttä.
Merkittävin omenan kasvitauti on kuitenkin edelleen
niin ikään sienen aiheuttama
omenarupi. Tautia torjuu parhaiten valitsemalla ruvelle vastustuskykyisiä lajikkeita ja käyttämällä torjunta-aineita säätietoon perustuvien rutonriskiennusteiden mukaisesti.
Pienemmästä tautipaineesta
huolimatta omenalla on myös
erityisesti Pohjoismaille tyypillisiä vitsauksia, kuten pihlajanmarjakoi. Lisäksi omenatarhoilta pitää torjua punkkeja,
kirvoja ja omenakääriäisiä.

Ilmastonmuutos tuo suuremman tautipaineen lisäksi muitakin, pääasiassa myönteisiä piirteitä omenanviljelyyn. Alkujaan
lauhkealta lehtimetsävyöhykkeeltä peräisin oleva omenapuu hyötyy Suomen kasvukauden pidentymisestä ja lämpösumman kasvusta.
MTT eli nykyinen Luke on
tutkinut lämpötila- ja ilmastomalleja ja niiden vaikutusta
omenanviljelyyn Suomessa eri
lajikkeilla.
”Vuonna 2010 valmistuneessa
tutkimuksessa todettiin, että erityisesti järvi-Suomessa omenanviljelyn edellytykset paranevat
huomattavasti vuosien 2011–
2040 välillä. Ennuste näyttäisi
pitävän paikkansa, sillä paraneminen näkyy jo nyt”, Haikonen
kertoo.
Suomen ilmaston lämpeneminen vähentää erittäin kylmien lämpötilojen määrää talvella, muttei poista niitä kokonaan. Luken tutkimuksessa
todettiinkin, että erittäin mata-

lien lämpötilojen riski pysyy
kohtalaisena jatkossakin.
”Talvenkestävyyttä tarvitaan
Suomessa jatkossakin. Hallariski
saattaa myös lisääntyä siksi, että
aikaisin kukkivat satoisammat
lajikkeet todennäköisesti yleistyvät Suomessa. Tämä kannattaakin pitää mielessä lajikevalintaa pohtiessa.”

Uutta osaamista viljelyyn ja
varastointiin
Viljelyolosuhteiden muuttuessa
myös osaamista pitää uudistaa
ja lajikevalikoimaa laajentaa.
Ahvenanmaalla siinä ollaan
pisimmällä. Uutta osaamista on
hankittu esimerkiksi tiheäviljelyssä ja varastoinnissa.
Ahvenanmaalle on viimeisen
10 vuoden aikana rakennettu
vähähappisia säätöilmavarastoja, mikä mahdollistaa omenan säilymisen hyvänä maalis–
huhtikuulle saakka. Uudenlaisia varastoja on Ahvenanmaalla
jo kuusi, ja nyt ensimmäinen on
rakennettu myös Manner-Suomeen, Paraisissa sijaitsevalle
omenatarhalle.
Suomessa ei kuitenkaan automaattisesti voida soveltaa kaikkia eteläisemmän Euroopan viljelykäytäntöjä.
”Jos esimerkiksi typpilannoittaa täällä samaan tapaan kuin
Belgiassa, puu ei talvehdi kunnolla. Ranskassa taas puita leikataan koneellisesti pystyyn nostettavalla leikkurilla. Voimakas
koneellinen leikkaus edellyttäisi, että puu ehtisi kasvaa paljon, ja Suomen lyhyessä kasvukaudessa tämä ei onnistu. Siksi
Suomessa puiden leikkaus on
käsityötä”, Haikonen kuvailee.
Suomella on myös vähemmän
kasvinsuojeluaineita käytössä
kuin muualla EU:ssa, mikä on
merkittävä ongelma puutarhapuolella. Valikoimaa voidaan
kasvattaa hakemalla uusille kas-

Omenalajikkeiden kirjo on runsas.
Perinteiset Suomessa viljellyt omenalajikkeet voivat ilmaston lämmetessä saada vähitellen rinnalleen
muilta ilmasto-olosuhteiltaan vastaavilta alueilta tuotuja lajikkeita.
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vinsuojeluaineille Turvallisuusja kemikaalivirastolta vähäiset
käyttötarkoitukset eli minor use
-hyväksyntää.

Lobon asema eniten viljeltynä
omenana horjuu
Omenalajikkeiden valtasuhteissa on odotettavissa muutoksia tulevina vuosina.
”Ruotsalaiset päälajikkeet
eivät Suomessa ainakaan vielä
menesty, mutta esimerkiksi Tukholman alue on jo kasvukaudeltaan aika lähellä Ahvenanmaata. Norjassa ja Ruotsissa
halutaan myös pohjoisempiin
olosuhteisiin sopivia lajikkeita.
Tästä jalostustavoitteesta voi
Suomikin hyötyä”, Tuuli Haikonen uskoo.
Toistaiseksi kanadalaista alkuperää oleva Lobo pitää edelleen ykköspaikkaansa Suomen
eniten viljeltynä omenalajik-

keena, mutta sen asema on kuitenkin horjumassa. Lobo häviää
moderneille lajikkeille rapeudessa, ja lisäksi sen säilyvyydessä
olisi parantamisen varaa. Myös
Aroma ja Amorosa ovat Suomessa yleisiä. Santanaa on ollut
viljelyssä Ahvenanmaalla useamman vuoden, mutta MannerSuomesta se vielä puuttuu.
Lajikkeen valinnan määrittää
käyttökohde – meneekö omena
irtomyyntiin kauppaan tai
toreille, itsepoimintaan vai jatkojalostukseen. Luomuviljelyyn
on saatavilla erikseen siihen parhaiten soveltuvat lajikkeet. Kasvuohjelmat räätälöidään lajikkeittain aina leikkausta, lannoitusta ja muuta hoitoa myöden.
Yleensä omenatarhoilla on viljelyssä useampaa lajiketta.
”Eri omenalajikkeet antavat
eri lailla satoa vallitsevista kasvuolosuhteista riippuen. Siksi on

hyvä, ettei koko sato ole yhden
lajikkeen varassa”, Raaseporissa
ja Lohjalla omenaa tiheäviljelyllä tuottava Jorma Jaakkola
vinkkaa.

Pohjoismaista yhteistyötä
jalostuksessa
Eteläisempien lajikkeiden
lisäksi käytettävää lajikemäärää
kasvattaa uusien lajikkeiden
jalostaminen.
”Suomessa Luke on tehnyt
omenanjalostusta, mutta niitä
lajikkeita on lähinnä kotipuutarhoissa. Kaupan vaatimukset ovat
muuttuneet niin paljon viime
vuosina, ettei jalostuksessa ole
aivan pysytty perässä. Toisaalta
myös taimikaupan kansainvälistyminen karsii harvinaiset lajikkeet pois”, Haikonen tuumii.
Jalostuksessa tehdään Pohjoismaiden välillä yhteistyötä. Ruotsin maatalousyliopisto SLU:n ja

norjalaisen kasvinjalostusyritys
Graminorin kanssa on mietitty
Pohjoismaiden omenanviljelyn tulevaisuuden uhkakuvia ja
mahdollisuuksia sekä viritetty
yhteistyötä jalostajien välille.
Taudit ovat jalostajien pääkiinnostuksenkohde, sillä tautitilanteeseen ja sen muutoksiin
on tarvittaessa kyettävä reagoimaan. Myös varastointikestävyys on jalostajien suurennuslasin alla.
Monivuotisen omenan jalostaminen on kuitenkin hitaampaa kuin yksivuotisten kasvien.
”Omenalajikkeen saaminen
markkinoille voi hyvinkin viedä
20 vuotta, mikäli ei panosta
nopeampiin jalostusmenetelmiin. Jatkossa tulisi myös yhä
enemmän kiinnittää huomiota
uusien lajikkeiden säilyvyyteen
sekä makuun. Nykyään suositaan rapeampia omenia, jau-

Luonnonvarakeskuksella Piikkiössä tutkitaan eri
omenalajikkeita ja
niiden taudinkestävyyttä. Uuden
omenalajikkeen
saaminen markkinoille vie jopa 20
vuotta.
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hoinen ei maistu enää monellekaan.”
Omenan jalostamisessa täydellisen näköiseksi ja herkulliseksi on kuitenkin kääntöpuolensa. Omenan makua heikentävät karvasaineet voivat lisätä
omenan terveysvaikutuksia.
Myös joidenkin maatiaislajikkeiden kuoresta löytyvällä korkkiutuneella solukolla saattaa tutkimusten mukaan olla terveyshyötyjä, vaikka korkkiutunut kuori
on samalla esteettinen haitta.

Kotimaiselle omenalle on
kysyntää
Suomalaiselle omenalle löytyy
kotimaassa kysyntää kalliimmasta hinnasta huolimatta. Haikonen uskoo, että mikäli kysyntä
pysyy jatkossakin hyvänä, on
Suomella hyvät mahdollisuudet
kilpailla halpojen ulkomaisten
omenoiden kanssa.
”Suomen omenantuotantohan ei riitä nykyisellään kattamaan kotimaista kulutusta.
Mutta ei Suomesta ihan heti
omenanviejämaata tule. Tuotannon lisäksi rahti on täällä kalliimpaa, kun meri on välissä”,
Haikonen muistuttaa.
Toisaalta ajatus kotimaisen
omenan viennistä ulkomaille
ei ole aivan utopistinen. Paljon
riippuu siitä, miten tuotanto ja
markkinat Euroopassa kehittyvät. Halpatuotantomaata Suomesta ei saa leivottua, mutta laadukkaan tuotannon edellytykset
ovat olemassa.
”Suomalaisen ja ulkomaisen
omenan terveyseroja ei ole tutkittu. Fakta kuitenkin on, että
ulkomailla käytetään enemmän torjunta-aineita isompien
tuotantoyksiköiden ja ilmastoolosuhteiden vuoksi. Omenan
terveysvaikutteisista yhdisteistä
suurin osa on omenan kuoressa,
ja suomalaisen omenan uskaltaa syödä kuorineen”, Haikonen
sanoo.
Kotimaisen omenan saaminen vientituotteeksi edellyttäisi
kuitenkin tuotannon tehostamista ja laajentamista. Myös isojen omenamassojen tehokasta
lajittelua ja varastointia sekä lopputuotteen markkinointia olisi
yhä kehitettävä. ◻
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Omenanviljelyn kannattavuudesta ei ole olemassa tarkkaa tilastotietoa. Työvoimakustannukset ovat
suurin yksittäinen menoerä, sillä esimerkiksi omenapuiden hoitoleikkaukset vaativat työvoimaa.

Minustako omenanviljelijä?
Maatalouden rakennemuutoksen ja kannattavuusvaikeuksien
myllertäessä alaa, osa viljelijöistä tulee pohtineeksi
tuotantosuunnan vaihtoa. Kannattaisiko hylätä nykyinen tie ja
perustaa omenatarha?
◼◼ Luonnonvarakeskuksen (Luken) tutkijan
Tuuli Haikosen mielestä asiaa kannattaa
ehdottomasti harkita, mikäli sattuu viljelemään tilaa Etelä-Suomessa ja kasvuolosuhteet ovat omenapuille otolliset. Viljelijällä olisi
myös hyvä olla aiempaa kokemusta erikoiskasvinviljelystä, sillä opiskelua esimerkiksi tautien ja tuholaisten torjunnasta tarvitaan paljon.
Omenanviljelyn voi toteuttaa monella
tavalla. Yleistä on esimerkiksi pitää pientä
omenatarhaa muun viljelyn ohella. Tällöin hoidon tarve on pienempää, mutta myös sato on
vaatimattomampi.
Toinen vaihtoehto on erikoistua omenan
viljelijäksi, jolloin viljely vaatii huomattavasti
enemmän panostusta ja työvoimaa. Isot pintaalat ja tehokas viljely ovat lähes kokopäivätyötä vuoden ympäri. Keväällä ja kesällä teh-

dään normaaleja viljelytoimenpiteitä kuten
kastelua, lannoittamista ja kasvinsuojelua.
Kesällä ja syksyllä on sadonkorjuu. Talvella
tehdään puiden hoitoleikkauksia.
”Pitkin talvea myytävien talviomenoiden kohdalla kannattaa myös muistaa, että jonkun on
hoidettava lajittelu, varastointi ja markkinointi.
Osa tiloista tekee myyntiin kelpaamattomista
omenista mehua, johon tarvitaan myös työvoimaa”, Haikonen kertoo.
Suomen pohjoinen ilmasto ja luonto asettaa omenatarhurille ison haasteen. ”Työssä
on oltava koko ajan hereillä sään, torjunnan,
kastelun, lannoituksen ja monen muun asian
kanssa. Tämä on jatkuvaa kilpajuoksua luonnon kanssa. On nukuttavakin toinen silmä
auki”, Raaseporissa ja Lohjalla omenaa tuottava Jorma Jaakkola vitsailee.
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Haasteena korkeat
työvoimakustannukset
Omenanviljelijöiltä vaaditaan tarkkaa suunnitelmallisuutta, jotta tuotannon saa kannattavaksi – sekä malttia. Kunnon satoa on odotettavissa vasta muutama vuosi investointeja
vaativan tarhan perustamisen jälkeen.
Omenan hintakaan ei aina kohoa riittävästi
talven mittaan, Haikonen huomauttaa.
”Viime talvena omenan kilohinta ei noussut
riittävästi talvea kohden. Tämä on ongelmallista varastoinnin kannalta, sillä varastointikulut tulisi jollakin kattaa.”
Luke kerää vuosittain kannattavuusseurantaa eri tuotantosuunnista. Omenanviljelyä
tilastoista ei kuitenkaan löydy, vaan se tilastoidaan yhdessä kaikkien avomaan puutarhatilojen kanssa. Niinpä tarkkaa tietoa omenanviljelyn kannattavuudesta ja sen kehityksestä
ei ole saatavilla.
Jarmo Heikkilä tutki vuonna 2016 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan omenan tuotannon kannattavuutta Manner-Suomessa, kun tuotanto perustuu kasvua hillitseviin perusrunkoihin. Hillittykasvuiset perusrungot ottivat vallan ammattitarhoilla 2000-luvun
alkuvuosina.
Tutkimuksessa mukana olleiden kaikkien
seitsemän tilan kumulatiiviset nettotulokset
olivat negatiivisia eli ne tuottivat viljelijöilleen
tappiota. Ylivoimaisesti suurin kuluerä tarhoilla oli työvoimakustannukset. Tutkimuksessa mukana olevien omenatarhojen pintaala vaihteli 0,54 ja 8,59 hehtaarin välillä.
11 hehtaarilla omenaa viljelevällä Jorma
Jaakkolalla ja kahdeksalla hehtaarilla viljelevällä Timo Krappella tuotanto on kannattavaa.
Omenan tuottaminen on molemmille tilan päätuotantosuunta.
”Jos on aktiivinen omenanviljelijä ja vähän
enemmän omenaa, niin kyllä pärjää. Pienillä
määrillä tämä ei onnistu”, jo 40 vuotta omenatarhurina toiminut Jaakkola toteaa.
”Riippuu tietysti mihin vertaa, mutta ainakin
viljanviljelyyn verrattuna ja meidän pinta-aloilla
kannattavuus on tällä hetkellä ihan hyvä. Työtähän tämä vaatii paljon eikä luppoaikaa vuodessa juuri ole”, Krappe komppaa.
Toisinaan voi tulla kuitenkin nollavuosia,
ja siksi on hyvä säästää aina pahan päivän
varalle, miehet neuvovat.
Omenoiden markkinointi on Jaakkolan
mukaan tärkeää, jotta tuotannon saa kannattavaksi. Myös sillä on merkitystä, mihin
omenansa myy.
”Itse myyn tukkuun, mutta suoraan kauppaan myytäessä omenoista saisi paremman
hinnan. Tukkuun myyminen vie kuitenkin huomattavasti vähemmän työaikaa ja ajokilometrejä. Paljon riippuu myös tarhan sijainnista,
mihin on järkevää omenansa myydä”, Jaakkola miettii.
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Kaiken kaikkiaan työ vaatii pitkäjänteisyyttä
ja sitoutumista. ”Tämä ei ole hätäisen miehen
hommaa”, Jaakkola tiivistää.

Omenan jatkojalostaminen
laajenemassa mehuista siidereihin
Kotimaista omenamehua valmistaa tai teetättää jo moni omenatarha. Siiderin valmistajia on
selvästi vähemmän, mutta ala on kasvussa ja
herättänyt kuluttajien kiinnostuksen. Kotimaisten omenasiidereiden tarjonta ei kuitenkaan
ole pysynyt kasvaneen kysynnän perässä.
Tarjontaa rajoittaa sekä siiderin valmistajien että omenaraaka-aineen saatavuus,
Suomalaisen Aidon Siiderin Seuran (SASS)
puheenjohtaja Harri Ahola toteaa. ”Kaikki
menee kyllä kaupaksi, mutta tuotteita myydään pienimuotoisesti lähinnä kotikylissä.”
SASS on kannattajayhdistys, jonka tavoitteena on edistää suomalaisesta omenamehusta tehdyn aidon siiderin valmistusta ja
saatavuutta. Aito siideri valmistetaan aina
tuoreesta omenamehusta ja luonnollisilla käymismenetelmillä.
Seura ylläpitää aidon siiderin määritelmää,
jakaa tietoa suomalaisesta aidosta siideristä
ja sen valmistuksen tietotaidosta sekä edistää suomalaisten omenien saatavuutta siiderin valmistajille.
Seuran myöntämän aidon siiderin sertifikaatin on tähän mennessä saanut seitsemän
valmistajaa ja yhteensä 15 siideriä. Noin puolet yrityksistä viljelee itse omenia.

Omenalajikkeiden
siideriominaisuuksissa eroja
Aholan mukaan aidossa siiderissä omenan
autenttinen maku halutaan mahdollisimman
pitkälle myös siiderin makuun. Maun lisäksi
siiderissä on oltava sopivassa suhteessa happoja, sokereita sekä tanniinia. Oikea suhde
rakennetaan useammasta eri omenalajikkeesta.
Eri omenalajikkeiden soveltuvuus siiderin
valmistukseen vaihtelee. Aholan sekä muutaman hänen kollegansa mukaan kotimaassa
viljeltävistä lajikkeista ainakin Eppulainen ja
Grenman ovat hyviä siideriomenoita. Luken
tutkija Maarit Heinosen mukaan etenkin vanhoissa lajikkeissa arvellaan olevan siiderin
tekoon soveltuvia ominaisuuksia.
Tutkittua tietoa asiasta ei kuitenkaan vielä
ole, vaan lajikkeet ovat löytyneet yrityksen ja
erehdyksen kautta. Aholan omalta omenatarhalta Vihdistä löytyy 80 omenapuuta ja peräti
50 eri lajiketta, joten tutkittavaa lajikemateriaalia riittää.
Suomella ja Virolla on valmisteilla yhteishanke, jossa tutkittaisiin paikallisten omenalajikkeiden siideriominaisuuksia. Tällä hetkellä hankkeelle haetaan kansainvälisessä
yhteistyössä rahoitusta.

Myös SASS aikoo tehdä lähitulevaisuudessa tutkimuksia ja kemiallisia mittauksia
kotimaisten omenalajikkeiden soveltuvuudesta siiderin raaka-aineeksi.
”Ensin pitäisi selvittää, mitkä lajikkeet
soveltuvat siiderin valmistukseen. Kun se tiedetään, aletaan pohtia, miten näitä lajikkeita
saataisiin lisättyä”, Ahola kuvailee.
Käytännössä omenantuottajat täytyisi
saada innostumaan siideriomenalajikkeiden
viljelystä. Innostumista tuskin tapahtuu, ellei
niiden tuottaminen ole taloudellisesti kannattavaa ja kilpailukykyistä verrattuna tavanomaisten omenalajikkeiden viljelyyn.
”Tällä hetkellä mehun ja siiderin valmistukseen menevästä omenasta saa vain noin
puolet siitä hinnasta mitä irtomyyntiin menevästä”, Jaakkola kertoo. Hän teetättää mehua
kauppaan kelpaamattomista omenoistaan.
”Toivoisin toki, että viljelijät saisivat parempaa hintaa omenastaan. Mutta hinta ei voi
olla määräävä tekijä, koska eivät pienet siiderinvalmistajat lähde kilpailemaan raakaaineen hinnalla. Enemmän tässä on kyse
hienosta tunteesta ja kulttuurista, kun saa
omista omenoista pantua siideriä kaupan tai
tilamyymälän hyllylle”, Ahola kuvailee.

Siideriin ja mehuun kelpaa
kolhiintunutkin omena
Varsin moni omenanviljelijöistä pyrkii parantamaan omenoista saatavaa myyntikatetta jatkojalostamalla niitä itse mehuksi ja enenemässä määrin myös siideriksi. Vaikka toiminnan pienimuotoisuus pitää tuotot suhteellisen matalina, on jatkojalostuksessa selvät
etunsa.
Mehun ja siiderin valmistukseen käytettävän omenan ei tarvitse olla kauppakelpoista
– myös kolhiintuneet, rupiset tai esimerkiksi
raekuuron runtelemat omenat käyvät tarvittaessa raaka-aineeksi.
”Satoa saattaa myös valmistua kerralla
suuria määriä esimerkiksi alkusyksystä, kun
kotipuutarhoissakin nautitaan omenasadosta. Mikäli varastointimahdollisuudet tilalla
ovat rajalliset, on omenan jalostaminen juomaksi yksi vaihtoehto säilyvyyden parantamiseksi”, Haikonen pohtii.
”On hyvä, että omenalle löytyy vaihtoehtoisia menettelyitä tai prosesseja, kuten siiderin
valmistus. Näin huonolaatuisistakin omenista
saa rahallisen korvauksen”, Ahola toteaa.
Tarhoilla omenien pölytyksen varmistukseen käytettäviä marjaomenia voisi mahdollisesti myös käyttää siiderin tekoon, Ahola
ehdottaa.
”Marjaomenia ei tällä hetkellä hyödynnetä
oikein mihinkään. Niistä voisi oletettavasti löytää kuitenkin siiderin valmistukseen soveltuvia tanniinisia lajikkeita.” LN
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