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Viiniköynnöksiä Suomessa? 

Suomen pitkä kesäpäivä on eduksi viiniköynnöksil-
le. Ne kasvavat ja sato kehittyy lyhyemmässä ajas-
sa, kun se mitataan päivissä. Kasvukauden valoi-
san ajan summa on lähellä saman lajikkeen eteläi-
sempiä kasvupaikkoja, lämpösumma pienempi. 
Joudumme ottamaan luonnon olot huomioon 
tarkemmin kuin perinteisissä viininviljelymaissa. 

Istutuksen valmistelu ja istutusaika 

Valitse lämmin seinusta tai eteläinen tai lounainen 
rinne, jos mahdollista.  Taimien väli on tavallisesti 
1-1,5 metriä ja rivien väli 2-2,5 metriä. Liian tihe-
ässä kasvavat taimet eivät saa tarpeeksi valoa. 

Kaiva reilu 50 cm leveä ja syvä kuoppa, tai sellai-
nen kuin saat. Viiniköynnöksen juuret kasvavat 
parin metrin päähän. Sekoita kuoppaan multaa ja 
kaivamaasi maata sekä syyslannoitetta. Yleensä 
typpeä ei ensimmäisenä  vuonna kannata lisätä. 

Istuttaminen 

Jos juuret ovat kiertäneet astiassa, avaa taimen 
juuristoa leveämmälle. Istuta aitojuuriset taimet 
nykyistä multapintaa 20 cm syvemmälle ja varte-
tut lajikkeet niin, että varttamiskohdan muhkura 
jää 2-3 cm maanpinnan yläpuolelle. Voit peittää 
kolmasosan taimen varresta istuttaessasi ja jättää 
taimen alkukesällä kuoppaan. Silloin kastelu on 
helppoa. Täytä kuoppaa kesän aikana 10 cm ker-
rallaan. Mitä syvemmällä juuret ovat, sitä parem-
min juuristo ja taimi selviävät talven pakkasista.  

Laita taimen tyvelle kuoriketta, mansikkakangasta 
tms, jotta rikkaruohot pysyvät pois kilpailemasta 
vedestä, ravinteista ja auringon valosta. Jos maan-
pinta ei ole kalteva, tee viimeistään syyskuun alus-
sa ennen syyssateita pieni 20 cm korkea kumpare. 
Liika vesi valuu juuristolta pois, ja juuristo talvehtii 
paremmin. Märässä maassa viiniköynnös ei viihdy. 

Tukeminen  

Yksittäinen taimi voi kiivetä keppiä, verkkoaitaa tai 
ohuista rimoista tehtyä säleikköä pitkin. Pitkä rivi 
taimia on helpompi tukea kestäviin tolppiin kiinni-
tettyjen lankojen varaan. 

Suojaaminen lehtien puhjettua halloilta  

Viiniköynnösten silmujen puhkeamisen jälkeen 
taimi kannattaa suojata, jos yöhalla uhkaa. Pitkä 
rivi taimia on helpointa suojata tukilankojen va-
raan asetetun kaksinkertaisen hallaharson avulla. 
Erilliset taimet voi kietoa 2 kertaan harson sisään. 
Dio-Betalon –kangas on harsoa parempi suoja. 

Leikkaaminen ja lannoittaminen kesällä 

Viiniköynnösten rypäleet yhteyttävät alussa. Siksi ne 
kannattaa paljastaa valolle. Rypäleitä kasvavat oksat 
ohjataan kasvamaan pystyyn. Lehtihankoihin ilmaan-
tuvat uudet versot poistetaan. Latvat katkaistaan 
siten, että viimeisen rypäletertun yläpuolelle jää 7-
15 lehteä. Näin rypäleet saavat riittävästi energiaa.  

Typpeä ei kannata lisätä enää elokuun alun jälkeen. 
On vaarana, että kasvu jatkuisi liian myöhään syksyl-
lä, ja talveen valmistautuminen ei tapahtuisi ajoissa.  

Viiniköynnöksen valmistaminen talveen 

Kun pituuskasvun pysäyttää katkaisemalla latvat 
elokuun alusta lähtien, lehtien yhteyttämistuotteet 
menevät rangan puutumiseen ja juuriston kehittämi-
seen. Se tarkoittaa parempaa talvenkestoa.  

Viiniköynnös muodostaa kukkien aiheet syksyllä. Jos 
lehvästö on syksyllä liian tiheä, kukkia ja rypäleitä 
tulee seuraavana kesänä vain vähän. 

Suojaaminen talveksi 

Alas lasketut versot ja 10-20 cm korkealla vaa-
kasuoraan kasvava ranka on helppo suojata. Pakkas-
kangas, havut, maa tms. eristävät viiniköynnöstä 
kylmyydeltä ja tuulelta. Peitä vartetun taimen vartta-
miskohta maalla etenkin ensimmäiseksi talveksi. 

Lajikkeista 

Lämpimällä ja aurinkoisella paikalla satoa tuottavia 
lajikkeita on paljon, etenkin jos kevään viimeinen ja 
syksyn ensimmäinen halla saadaan poistettua: kas-
vukausi on silloin jopa 1-2 kk pitempi! Lämpöä saa 
lisättyä poistamalla tuulen muoviseinämällä tai -
teltalla. Jos kasvukauden keskilämpöä saa 2 astetta 
korkeammaksi, köynnöksen olot vastaavat 500 km 
etelämpänä olevaa aluetta. Lajikeluettelossa mai-
nittu menestymisvyöhyke on vain suuntaa antava ja 
kertoo lähinnä lajikkeiden keskinäisistä eroista.  

Varttamalla viiniköynnös toisenlaiseen juureen 
”perusrunkoon”, lajikkeen sopivuutta esim. saviselle 
tai kuivalle maaperälle voidaan parantaa.  

Monen rypäleet ovat pienehköjä. Kiviäkin on taatusti 
enemmän kuin ulkomailta tuoduissa siemenettömis-
sä rypäleissä. Toisten maku on voimakas, joidenkin 
mielestä liiankin erikoinen. Tutustu, kokeile ja innos-
tu. Uusi kiehtova viiniköynnösten maailma odottaa! 

Ari Markkula 2013 

Lisätietoa viiniköynnöksistä: 

www.omenakumpu.com 
www.viininkasvattajat.fi 
Juha Karvonen: Viiniköynnösten kasvatus Suomessa 

Tietoa myyntipäivistä ja aukioloajoista kotisivuilla. Myyntiä taimitarhalla 
myös muulloin, mutta ota ensin yhteyttä ja sovi tapaamisesta.  



Bolero   menestymisvyöhyke: I?     

Bolero on Saksassa jalostettu tumma rypälelajike kasvihuoneeseen, minne 
se sopii hillityn kasvunsa takia hyvin. Se on erittäin suurisatoinen ja ei ole 
arka taudeille. Se soveltuu erityisen hyvin viinin tekoon, mutta vähähappoi-
sena ja makeamman tuntuisena on myös hyvä syöntirypäle.  

Guna Menestymisvyöhyke II-? 

Rypäleet ovat pyöreitä, keskikokoisia, punaisia tai punavioletteja. Hedelmäli-
ha on mehevä, ja siemeniä vain pari. Terttu on keskikokoinen. Talvenkestä-
vyys on hyvä n -20…-25 asteeseen. Pölyttyy paremmin, jos vierellä on toinen 
lajike, tai ravistelee oksia, jolloin toisen kukan siitepöly pääsee emille.  

Hasanski Sladki Menestymisvyöhyke: I-III 

Kypsyy syyskuun alussa. Marjat keskikokoiset, pienet, siniset ja sisältävät 
runsaasti C-vitamiinia. Sopii viinin valmistukseen. Lehdillä kaunis punainen 
syysväri. Versot eivät ehdi kovin hyvin talveentua ja siksi latvakasvu kan-
nattaa pysäyttää leikkaamalla jo elokuusta lähtien: kun kasvi ei pysty kasva-
maan ylöspäin, se joutuu laittamaan tuottamansa energian rypäleisiin ja 
valmistautumiseen talveen. On kestänyt avomaalla -33 astetta pakkasta.  

Interlaken Menestymisvyöhyke I-? 

Tämä USA:ssa jalostettu siemenetön pöytärypäle sopii parhaiten kasvihuo-
neeseen.  Sen vihreät raromikkaat ypäleet ovat kiinteässä tertussa.  Liika 
kosteus  rypäleen koon kasvuvaiheessa saattaa rypäleet halkeamaan. Koh-
tuullinen taudinkesto. Voi käyttää myös viinin tekoon. 

Jubilejas Menestymisvyöhyke  II-? 

Talvenkestävyys hyvä, kestää pakkasta 30 asteeseen saakka.  Kypsyy syys-
kuun alussa. Marjat suuret, vihreät. Kaipaa hapahkoa maata.  Muuten on 
hyvin samankaltainen kuin Jubilei Novgoroda, mutta kypsyy sitä aikaisem-
min elo-syyskuun vaihteessa. 

Korinka Russkaja II-? 

Venäläinen siemenetön viiniköynnös. Sen rypäleet ovat pieniä, maukkaita ja 
mehukkaita sekä kypsyvät aikaisin. Versot tuleentuvat myöhään, mitä voi 
nopeuttaa pysäyttämällä latvakasvu jo elokuusta lähtien.  Kun lehtien yh-
teyttämistuotteet eivät pääse ylöspäin, ne menevät rypäleisiin ja rangan 
kehittymiseen. 

Krassavets Menestymisvyöhyke II-? 

Rypäle on punertava ja hyvänmakuinen. Se on syömäkelpoinen elokuun 
lopusta alkaen, mutta se vain makeutuu ja saa lisää aromia, jos sen antaa 
olla köynnöksessä pitkään. Terttu painaa runsaat 200g, runsassatoinen. 
Versot valmistuvat talveen hyvin. 

Kuzminski Sini Menestymisvyöhyke: I-? 

Tämän lajikkeen versot tuleentuvat hyvin ja on talvenkestäviä. Rypäleet ovat 
tummat, mehukkaat ja valmistuvat nopeasti. Mehukin on punaista. Sieme-
net ovat pieniä. Sopii syötäväksi sellaisenaan. 

Mars Menestymisvyöhyke I-? 

USAssa jalostettu tummansininen Mars-pöytärypälelajike menestyy parhai-
ten kasvihuoneessa, kesän alku katettuna Dio-Betalon muovikankaalla tai 
muuten lämpimässä paikassa, jolloin rypäle ehtii kunnolla kypsäksi.  Ranka 
on kestänyt 27 asteen pakkasia vauriotta. Tertut painavat 150-250g. Rypä-
leessä on muscatin aromi. Siemenet ovat pieniä. 

Muscat Blue Menestymisvyöhyke: I 

Tumman siniset tai melkein mustat rypäleet ovat suuria. Tertussa rypäleitä 
on paljon. Kehittyäkseen hienostuneen muscatin makuisiksi rypäleet tarvit-
sevat pitkän kypsymisajan. Siten Muscat Bluen paras kasvupaikka on hyvin 
lämmin seinusta tai kasvihuone, jolloin se myös kestää pakkasia paremmin. 
Talveksi taimi kannattaa laskea alas ja suojata, jotta se välttyisi pakkasvau-
rioilta. Katetussa kasvihuoneessa olevalla taimella kannattaa olla matala 
ranka, joka alas laskettujen versojen kera on helppo peittää kuivalla turve-
kasalla ennen kovia pakkasia. 

Pinot Noir Precoce, Frühburgunder  Menestymisvyöhyke: I-? 

Aikaisimmin kypsyvä Pinot Noir kestää kohtalaiset pakkaset ja sitä kasvate-
taan mm. Etelä-Ruotsissa. Rypäletertut ovat pieniä ja kiinteitä, ja tertun 
kärjessä olevat rypäleet ovat usein hyvin pieniä. Tämän aromaattisia rypälei-
tä käytetään erityisesti viininvalmistukseen ja maistuvat sellaisenaankin. 

Pleven Ustoitsivoi Menestymisvyöhyke I-? 

Pöytärypälelajike. Rypäle on vihreä, aavistuksen pitkänomainen, paino 5 g 
ja terttu painaa 400 grammasta jopa kiloon. Kypsyy kasvihuoneessa syys-
kuussa. Talvehtii kevyellä suojauksella hyvin. 

Rondo  Menestymisvyöhyke: I-? 

Rypäleet ovat sinisiä, suuria, hyvänmakuisia syömärypäleinä ja sopivat 
punaviinin valmistukseen. Satoisuus on hyvä, kypsyy lokakuun alkupäivinä. 
Niin Rondolla kuin muillakin telttamaisesti tai seinämäksi laitettu muovi 
nopeuttaa kasvua ja  sadon kypsymistä. Rondo on yleisimmin kasvatettu 
tumma viinilajike Tanskassa ja Ruotsissa. Rondo kestää pakkasta yli 20 
astetta.   

Rusbol Menestymisvyöhyke I-? 

Vaalea pöytärypäle kasvihuoneeseen.  Tertun paino noin puoli kiloa. Vaatii 
pitkän kasvukauden ja talveksi suojaamisen. Esim. kasvihuoneessa versot 
lasketaan alas ja peitetään ne paksulla kuivalla turvekerroksella.  

Siegerrebe Menestymisvyöhyke: I-? 

Tämä vanha saksalainen aitoviinilajike kukkii myöhään, joten kukinta ei ole 
kovin arka keväthalloille. Marjat ovat hyvin kypsyttyään hiukan punertavia, 
suurikokoisia. Sopii syötäväksi sellaisenaan, mutta on aromaattisena hyvä 
myös viinin valmistukseen. On talvenkestävä Etelä-Suomessa, mutta suosi-
tellaan suojaamista etenkin ensimmäiseksi talveksi. 

Solaris  Menestymisvyöhyke: I-? 

Solaris on saksalainen kolmekymmentä vuotta sitten kehitetty lajike, joka 
kestää pakkasta reilut parikymmentä astetta. Se tuleentuu myöhään, joten 
latvakasvun pysäyttäminen leikkaamalla elokuun alusta lähtien parantaa 
sen talvenkestoa. Solaris on yleinen pohjoismaiden viinitarhoilla. Rypäleet 
kypsyvät syyskuun alkupuolella, mutta niiden voi antaa kypsyä syyskuun 
loppuun asti. Rypäleet ovat aluksi hapokkaita, mutta sokeripitoisuuden 
kasvaessa happoisuus vähenee, kuten muillakin lajikkeilla.  Mehu sopii 
hyvin valkoviinin valmistukseen. Solaris on hyvin taudinkestävä.  

Somerset Seedless  Menestymisvyöhyke: I-III 

USA:ssa jalostettu lajike. Rypäleet ovat pieniä, siemenettömiä, vaalean 
violetteja, mehukkaita. Lämpimällä paikalla kasvaessaan ensimmäiset tertut 
valmistuvat aikaisin. Versot tuleentuvat suhteellisen myöhään mutta hyvin 
ja kestävät sydäntalvella jopa -30 astetta pakkasta. 

Sukribe  Menestymisvyöhyke: I-III 

Kestää pakkasta -30 asteeseen saakka. Rypäle on keskikokoinen, vihreä ja 
maussa on mukana aavistus ojukkaviinin aromia. Siementen osuus rypä-
leestä on pieni.  Sukribe on suurisatoinen. Kypsyy syyskuun puolivälissä. 

Summersweet Menestymisvyöhyke: I-? 

Tämä on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Se vaatii kevyen talvisuojauksen. 
Rypäle on tumma ja nimensäkin mukaan lämpimässä paikassa kypsyttyään 
makea ja maukas. Kypsyminen tapahtuu syyskuun lopussa. Lämmittämättö-
mässä kasvihuoneessa tai muuten lämpimässä paikassa rypäle ehtii kypsyä 
paremmin ja myös talven pakkasten kestokin kehittyy pitemmälle aiemmin. 

Varajane Magus    Menestymisvyöhyke: I-IV 

Eestiin tuotu tai siellä löydetty lajike. Talveentuu hyvin, tertut ovat pieneh-
köjä. Suuret rypäleet kellertyvät kypsyessään. Niissä on oma erikoinen 
arominsa. Satoisa lajike.  

Veltze  Menestymisvyöhyke: I-? 

Rypäle on oikein maukas, vaalea ja sopii sekä syötäväksi että viiniin. Suuri-
satoinen. Puutuu kohtuullisen hyvin. Kestää pakkasta 20-25 astetta, mutta 
kokemuksia Suomen pitkästä valoisasta yöstä ei vielä ole. Jonkin verran 
arkuutta on todettu viininlehtihomeelle jalostusmaassaan Latviassa. Maa 
saa olla lievästi hapanta.  

Zilga  Menestymisvyöhyke: I-IV 

Marja on keskikokoinen, sininen, makea, mieto, siemen suuri. Se kypsyy 
syyskuun puolivälissä. Viinin tekemiseen se mietoutensa ja erikoisen aro-
minsa takia sopii ainakin yksinään huonosti. Sanotaan, että savimaassa 
kasvaneista tulee paremman makuisia rypäleitä. Se kestää lähes 35 astetta 
pakkasta. Lehvästöllä on kaunis punainen syysväri ja sen versot talveentu-
vat hyvin ja sitä voi käyttää esim. pergolassa. Zilga aloittaa kasvun aikaisin ja 
on arka yöhalloille. Zilga kaipaa hapanta maata. Pinot Noir Precoce 
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