
Su
om

en Chiliyhdistys ry

The Finnish Chili Associa
tio

n

Suomen Chiliyhdistys Ry – The Finnish Chili Association

P    LTTEESSA20
20

Torjuntaeliöt chilin kasvatuksessa | Meksikolaisen Ubin  
chilien kasvatusta Kaliforniassa | Tarinaa Poppamiehestä

Hinta 5€



3

PIRJO KOIVUNEN

3

Syksyllä mietittiin tuon ukon kanssa, että mentäiskö pitkästä aikaa yhdis-

tyksen vuosikokoukseen? Sinnehän sitä sitten lähettiin, Tampereelle, ja 

kokouksen päätteeksi huomasin olevani muutaman vuoden tauon jäl-

keen hallituksen jäsen. Ihan mukavaltahan se taas tuntuu, kun on pari vuotta 

tehnyt ihan muita juttuja.

Viime vuonna lehtemme toimitti 

Mikko Rytilä, ja hän joulun aikoihin 

aloitteli tämänkin lehden tekoa. Mik-

ko kuitenkin joutui nostamaan kädet 

pystyyn, kun aikaa ei arjesta löytynyt 

riittävästi. Koska olen näitä lehtiä 

muutaman aikasemminkin tehnyt, 

lankesi homma minulle, ja vanhalla 

rutiinillahan se on sujunut.

Taas on monelta juttua pyydetty, ja 

moni on jälleen kieltäytynyt. Onneksi joukosta löytyy aina muutama, jotka 

lähtevät innoissaan mukaan. Ilman heitä meillä ei olisi lehteäkään, eli jätti-

kiitos jälleen kerran kaikille, jotka ovat olleet mukana lehden teossa. Ja su-

perkiitokset Oskarille, joka jaksaa vuodesta toiseen juttuja lueskella ja korjata 

virheet teksteistä.

Suurimman muutoksen on tänä vuonna kokenut lehden ulkonäkö. Sitä on 

freesattu ja saatettu ajantasalle ammattilaisvoimin. Tätä kirjoittaessani lehti on 

vasta menossa taitoon, mutta taittoehdotuksen perusteella lehdestä on tulossa 

todella houkuttelevan näköinen paketti. Mitä mieltä olette valmiista tuotok-

sesta?

Antoisia ja chilisiä lukuhetkiä toivottaen 
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Taas on edistetty vuoden verran ”chilipäiden” ja 

chilien asiaa.

Mitäs me olemme saaneet aikaan? Kohtuullisesti, 

vaikka isoja chilitapahtumia ei ollutkaan. Helsingin puu-

tarhamessut, Äijäfestit Lempäälässä ja kaikkea muuta 

pikkuista. Viimeistään Poppamiehen tallimyynnin yhtey-

dessä totesimme, että meidän on hankittava yhdistyksel-

le oma katos. Hankinta on nyt toteutettu.

Ehkä merkittävin tulos on chili-innostuksen leviäminen 

tiedotusvälineisiin. Hämeen Sanomissa oli chiliaiheinen 

haastattelu, ja se poiki kutsun MTV:n Huomenta Suomi 

-lähetykseen. Molemmat ovat vapaasti katsottavissa 

verkossa. Myös Makumatkalla-ohjelmassa chilit, ja siinä 

sivussa yhdistys, pääsivät hyvin esille. Myös Kuopion 

Yle teki chilistä jutun, ja Kotipuutarha-lehdessäkin chili 

oli näyttävästi esillä.

Ennen tulevaisuuden 

mietintää on palatta-

va vuoden takaiseen 

Puheenjohtajalta-kir-

joitukseeni. Pyysin 

ehdotuksia Chiliyh-

distyksen toiminnan 

kehittämisestä ja 

tavoista edistää 

chiliharrastusta. 

Pyyntö ei aiheutta-

nut kovin suurta innostusta, 

sillä ensimmäistäkään ehdotusta emme saaneet. Erittäin 

positiivista sen sijaan oli Tampereella pidetyn vuosiko-

kouksen osallistujamäärä. Osallistujia oli ilahduttavan 

runsaasti. Toivottavasti kevättapaamiseemme saamme 

yhtä hyvän osallistujajoukon.

Olisiko nyt aika kiikaroida vuoden 2020 tapahtumia? 

Ensimmäinen tapahtuma, johon osallistumme, on Turun 

piha ja puutarha -messut maaliskuun lopulla. Viikkoa 

myöhemmin yhdistyksemme on Helsingin Kevätpuutar-

hamessuilla. Myymme taimia – toivottavasti eivät tänä 

vuonna lopu kesken – ja samalla jaamme yleistä chili-

tietoutta. Paikalla Helsingissä on myös Poppamies.

Vuoden päätapahtuma on sekin tiedossa. Viime kesänä 

Tampereella järjestettiin BBQ Battle Finland, ei Chili-

festejä. Nyt Chilifest ja BBQ Battle Finland yhdistävät 

voimansa ja järjestävät uuden Grill & Smoke Festivalin. 

Tapahtuma pidetään 13.–14.6.2020. Tämä uusi tapahtu-

ma rikastuttaa Suomen kesää. Tiedossa on grillaamista, 

savustusta ja chiliä. Paikalla on nähtävissä myös alussa 

mainitsemani yhdistyksen uusi katos.

Vuonna 2018 järjestimme Inkoossa menestyksekkään chi-

linäyttelyn. Aikaisesta ajankohdasta huolimatta yritämme 

järjestää chilinäyttelyn nyt myös Tampereella. Lajikkeiden 

saamiseksi käytämme totta kai yhteistyötä kanssamme 

tekeviä kaupallisia toimijoita, mutta…

Jäsenistömme kasvattaa myös omia lajikkeitaan. Näitä 

lajikkeita toivomme saavamme teiltä, arvoisa jäsenistö. 

Toki jäsenistön kavereittenkin lajikkeet kelpaavat. Näyt-

telyssä chilin kohdalle tulisi tuloste, jossa kerrotaan lajike 

ja kasvattaja. Facebookin Chilifoorumi.fi-palstaa seuran-

neena tiedän, että muillakin harrastus tuntuu lähteneen 

lapasesta ja hyvin mielenkiintoisia lajikkeita on tulossa. 

Myös pikkuisen raa’at esittelykappaleet voivat tulla kysy-

mykseen. Tapa, jolla podien kerääminen toteutetaan, on 

vielä auki, joten siitä informoidaan erikseen. 

Tampereelle tarvitaan myös apuvoimia eli jos juuri 

sinulla on mahdollisuus osallistua, olet tervetullut aut-

tamaan.

Hyvää chilivuotta kaikille! 

PUHEENJOHTAJALTA
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 ”Ehkä merkit-
tävin tulos 

on chili- 
innostuksen 
leviäminen 
tiedotus- 

välineisiin.”

KAI MATTLAR
Chiliyhdistyksen puheenjohtaja
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 ”i decided to 

start working 

on promoting 

the mexican 

heirloom  

peppers.”
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and its influence in the Mexico-American way of living

I am originally from Michoacán and moved to the Unites 

States of America in 1987, arriving to a country where 

people looked so different it was a shock!!! 

Coming to a country where the food is so different 

was one of the biggest surprises of all. The food was 

good, but it was missing “something”. I could not point 

out what it was, until one day my brother offered me a 

chile while we were eating a hamburger. Suddenly it all 

made sense.

EAT SPICY OR GO HUNGRY
In Mexico, since I can recall, we eat chile almost daily. 

I am from a big family consisting of my mom Julia, my 

dad Artemio - “Art” for short, my siblings Victoria, Alicia, 

Manuel, Elidia, Jose Luis, Cecilia, Lucina, Maria Elena, 

Rosa Martha Leticia, and me. Our meals back home 

were rustic, living in a small village without electricity 

or running water. That was our way of living, but every 

day my mom and older sister made fresh tortillas in the 

early morning for our daily consumption. If I was lucky 

enough to get into the kitchen while they were still 

making the tortillas, I was always rewarded with a fresh 

tortilla directly from the cooking griddle. My favorite way 

to eat them was to add some Salsa del Molcajete (mortar 

hot sauce) and to tame the heat with a cup of milk.

In our town every family was raised pretty much the 

same. The meals, I would say 80% of the time, would 

have some kind of hot sauce. They only made one pot 

of food, so there was no choice but to learn to eat spicy 

of go hungry. My mom learned to cook at a very early 

age, and she is the one I look up to for my cooking.

At one point in time my mom had a small restaurant 

in the main town, where we moved in search of a better 

life. My mom sold local dishes and traditional food using 

fresh ingredients from the market. I loved to go to the 

market with my mom. Some people do not find it fun, 

but for me it was an adventure. I always asked many 

questions, like why she was choosing the vegetables in a 

certain way, and she would say it was to make sure they 

were at their peak, so the food would be great too. Once 

we were back at the house it was time to start prepping 

the food and all the ingredients. That is where I learned 

that roasted salsa is delicious. She taught me to “des-

venar”, to deseed the dried peppers she used to make 

moles or different types of sauces used to marinade or 

cook different meats. She would grab some pork lard 

and put it in my hand and tell be to rub them real good. 

She said that the lard helps so that the capsaicin does 

not stick to the skin and washes away easier. It works, I 

still use this trick nowadays when I do not have gloves 

available.

Many people from nearby towns, and from afar, knew 

my mom. They would come to eat her food, especially 

some of the traditional dishes like tamales with pork in a 

red chile sauce, tamales with chicken in a green toma-

tillo sauce, enchiladas with chicken or pickled pork feet 

– the list could go on and on, I still remember like it was 

yesterday.

HOME GROWN CHILES IN AMERICA
When I was growing up, I wanted to be a teacher. Due 

to unforeseen circumstances I could not finish my school 

and graduate, and I had to immigrate to the United Sta-

tes of America when I was barely 18 years old, arriving 

to an unfamiliar city. I was shocked. Everything was 

different: the culture, the food and even the language.

EL CHILE
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But we adapted. Sometimes when relatives traveled back 

to Mexico, they would bring some of the food, but also 

some of the peppers back with them. It was legal to 

bring fresh peppers, and most of my family would bring 

at least a couple of kilograms of chile Manzano (Cap-

sicum pubescens). Later rules changed, and we were 

not allowed to bring fresh peppers back from Mexico 

anymore, so we started to grow them in our back yards. 

In the mid ‘90s most of the people from our town had 

at least one chile Manzano plant in the back yard, and 

since Northern California winters are very mild, we were 

able to keep our plants for several years.

This is how my pepper journey took off. Around the 

early 2000s it was getting easier to find Mexican and 

Central American produce in the area, and even some 

Mexican, Salvadorian and Latin American market started 

to settle in the area. Even though we now had places to 

buy traditional ingredients to use in our kitchen, some-

thing was missing. There is no replacement for home 

grown fresh peppers, so we started to grow more and 

more. From the early 2000s until about 2012 we cultivat-

ed our typical Jalapeño, Serrano and Manzano peppers.

We could also get our dried peppers, but we had to 

travel to a nearby city 3 hours away. In San Jose, Cali-

fornia they had a swap meet market with many vendors 

form different backgrounds, including Mexican and 

Central American. We had to buy extras to last at least a 

few months. We would buy Chile Pasilla, Chile Mulato, 

Chile Guajillo, Chile de Arbol and in some rare instances 

we would find Piquin or Chiltepin peppers.

ADDING VARIETY WITH SUPERHOTS
In 2013 I heard about a superhot pepper called the Caro-

lina Reaper. I challenged myself to find seeds and grow 

this record holder pepper. By 2014 I was able to grow it 

and tried it, and it was very “SPICY”.  The next couple 

of years I continued to grow as many different kinds of 

peppers as I could. I believe one year I did over 100 va-

rieties in the back yard of my home only. I had so many 

that I started giving them away. Some of the varieties 

included many types of ajis from Peru, like Aji Panca, Aji 

Amarillo, several types of rocotos, and some super hots 

like Bhut Jolokia, Naga, Trinidad Scorpion Red, Yellow 

and Brown. During this time, I noticed that my taste for 

peppers was a little biased, I liked the yellow and brown 

peppers more than the red ones. In 2015 I was able to 

successfully grow 3 different types of Chiltepin from 

Sonora Mexico. It was the first time the red, cappuccino 

and yellow chiltepin were grown outside of their habitat. 

Even today the cappuccino and yellow Chiltepin are 

very rare, some people don’t even know that these two 

varieties exist.

In 2016 it was the first time I grew the Trinidad Scorpion 

Moruga, the amazing pepper that is one of my favorites 

from the superhot peppers. Around that time, I started 

to notice that many people are trying to create hybrids, 

hoping to get a pepper hotter than the Carolina Reaper. 

Many of these unstable hybrids are flooding the pepper 

world, creating a totally different world. Many varieties 

start to look very similar, but from time to time there are 

some that are very cool looking and awesome.

MOVING BACK TO HEIRLOOMS
The saturation of the market with so many new hybrids 

made me change my view of the goal regarding pep-

pers. I went back to basics, to my roots. In 2017 while 

attending a National Heirloom Festival in Santa Rosa, 

California, my current town, I noticed the lack of Mexi-

can peppers at this festival. Jalapeño was the only one 

representing Mexico. That’s when I decided to start wor-

king on promoting the Mexican heirloom peppers. I was 

surprised that many Mexicans are not able to identify the 

typical peppers. Many people can’t tell the difference 

between New Mexico peppers and Guajillo peppers.

From that day on I started to collect information and 

seeds for the many Mexican heirloom peppers, like 

Poblano, Chilaca, Amarillo Costeno, Serrano Tampique-

no, Taviche, Chilhuacle Negro, Rojo and Amarillo. Some 

of these are the soul of Mexican gastronomy. Attending 

the Heirloom Festival since 2016 opened a big road for 

me. I started to connect with people from many count-

ries, including Rafael Mier, a person fighting to keep the 

Mexican corn in our culture. Talking with people like 

Rafael provided a better understating of the big challen-

ge ahead of me and many other people. We Mexicans 

are losing many of our heirloom peppers because they 

are replaced by cheaper types of peppers.

In 2017 I continued to promote these peppers and 

was also involved in community gardens in my city. I 

shared my passion about peppers with the next genera-

tions and we planted several varieties of peppers in the 

garden, using them for food preparation and teaching 

how to save seeds. 2018 was the season we grew the 

most Mexican varieties in our garden. We had about 15 

different varieties of Capsicum annuum var. glabriuscu-

lum, including peppers from Tabasco Veracruz, Chia-

pas, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Jalisco, 

Coahuila, Monterrey and Sonora. My goal was to un-
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Olen kotoisin Michoacánista ja muutin Yhdysvaltoihin 

vuonna 1987. Ihmisten ulkonäkö poikkesi tottumasta-

ni niin paljon, että se oli oikea sokki!

Yksi suurimpia yllätyksiä oli hyvä, mutta erilainen 

ruoka. Siitä puuttui jotakin, ja vasta, kun veljeni tarjosi 

hampurilaisen mausteeksi chilin, tajusin syyn. Meksikossa 

söimme chiliä lähes päivittäin. Perheeseeni kuului minun 

ja vanhempieni lisäksi yhdeksän sisarusta. Talossa ei ollut 

sähköä tai juoksevaa vettä, ja tortillat tehtiin aamuisin koto-

na päivän ruokailuja varten. Kun pääsin käymään keittiös-

sä, sain aina vastapaistetun tortillan, josta pidin erityisesti 

Salsa del Molcajete -kastikkeen kera. Melkein kaikkeen 

ruokaan kuului tulinen kastike, ja koska koko perheen 

ateria valmistettiin samassa padassa, oli pakko tottua 

tuliseen ruokaan tai nähdä nälkää. Seuraan äitini jalanjälkiä 

ruoanvalmistuksessa.

KOTIRUOKAA JA OMIA CHILEJÄ
Jossakin vaiheessa äitini piti pientä ravintolaa kaupungissa, 

johon muutimme paremman elämän toivossa. Äitini tarjoili 

paikallisia ja perinteisiä ruokalajeja tuoreista torin antimis-

ta valmistettuna. Minulle oli suuri seikkailu päästä äitini 

mukaan toriostoksille, ja kyselin paljon siitä, miksi hän 

valitsi tiettyjä vihanneksia. Syy oli aina se, että parhaimmil-

laan olevista aineksista saa parasta ruokaa. Kotona opin 

valmistamaan ruokaa ja poistamaan siemenet kuivatuista 

derstand whether these peppers are different or similar, 

and I want to know if they change depending on their 

environment. In online forums people call them Piquin, 

Chiltepin, Amashito, Chile de Monte and by many other 

local names.

My initial trials showed that these peppers are similar 

in flavor and heat, most of these having a rapid heat that 

spreads quickly in the mouth, but it doesn’t last too long, 

maybe a few seconds to a couple minutes depending 

on the person. Plants show many pubescens traits, the 

whole plant is covered with velvet looking coat on the 

leaves and main stems, it makes one wonder that the 

main purpose for these hairs is? Protection from bugs, 

collection of moisture….   

Pod shape is also different: there are round and oval 

pods, single pods per stem to 3 or 4 per stem, some 

pods grow pointing up, others point down. This year we 

are going to continue testing and making observations, 

but at the same time we are going to add more heirloom 

varieties. We are in contact with more Mexican friends 

and share the same passion about peppers and their im-

portance in our culinary culture. We have several groups 

of people searching for seeds to cultivate, promote and 

share with as many people as possible. We want to 

continue to be able to enjoy our traditional dishes like 

the Mole Negro Oaxaqueno, Mole Amarillo or Mole Rojo, 

and for these dishes it is imperative to have the Chil-

huacle trio: Negro, Amarillo and Rojo.

MEXICAN HEIRLOOMS IN DANGER
In 2018 I started planting more Mexican Heirlooms pep-

pers. I want to continue to give more exposure to these 

kinds of peppers, many of which bring memories to lots 

of people. I focus on Oaxaca, Veracruz and Puebla at 

the moment, but eventually I want to have the biggest 

Mexican pepper collection outside of Mexico.

 

My goal is to educate and teach people how to use these 

Mexican heirlooms. I want to continue hosting works-

hops at local schools and community gardens. My main 

goal is to convince schools here in California that school 

gardens should be a part their learning curriculum.

2019 was the year I reached one of my biggest 

accomplishments yet. I planted 18 different varieties 

of Capsicum annuum var. glabriusculum. I was able 

to reach this point thanks to my network of friends all 

over the world and specifically a great group of Mexican 

friends who were able to provide the following varieties 

from these locations:

13

  Chiapas – Amashito and Piquin
  Veracruz – Piquin and Paradito
  Oaxaca – Chile del Monte 
  Jalisco – Piquin
  Sonora – Chiltepin 
  Monterrey – Chiltepin and Piquin
  Coahuila – Chiltepin 
  Texas and Luisiana – Chiltepin, Piquin and Tepin

These local names suggested that we were dealing with 

maybe one or two varieties. My observations show that 

these are different in many ways, from plant structure 

and growth habits to heat level and flavor. The only one 

constant is that their heat is “arrebatado”, a rapid heat 

that almost feels like an explosion, but then is gone 

maybe a few seconds later leaving you ready for some 

more.

As I continue to research further, I think that Mexico 

has more than the 60-70 varieties named by CONABIO. 

I believe there are many more varieties especially in the 

towns where the original people of Mexico still live with 

very low contact with the modern life. I believe that if 

these peppers are not continued to grow, they will even-

tually disappear.

As I get more seeds in my possession, I will continue to 

share them through trade or as gifts, but never sell them. 

The seeds do not belong to me, they are a patrimony of 

the human race. 

I started this road because of a single batch of seeds, 

and I still follow the path until the end. 

chileistä, joita käytettiin kastikkeisiin ja marinadeihin. Äitini 

kehotti levittämään laardia käsiini ennen kuin hieroin 

mausteet lihaan. Laardi esti kapsaisiinia pääsemästä iholle 

ja olisi helpompi pestä pois. Temppu toimi, ja käytän sitä 

edelleen, jos minulla ei ole hanskoja. Äitini tunnettiin 

lähiseudun kaupungeissa ja kauempanakin. Ihmiset kävivät 

syömässä ravintolassa erityisesti perinteisiä herkkuja, kuten 

tamaleja porsaan ja punaisen chilikastikkeen kanssa, tama-

leja kanan ja vihreän tomatillokastikkeen kanssa, enchi-

ladoja kanan tai säilöttyjen porsaanjalkojen kanssa – lista 

jatkuu loputtomiin, ja muistan annokset yhä kirkkaasti.

Lapsena halusin opettajaksi, mutta odottamattoman 

tilanteen takia en pystynyt käymään koulua loppuun, vaan 

jouduimme muuttamaan Yhdysvaltoihin. Olin vasta täyt-

tänyt 18, ja saapuminen vieraaseen kaupunkiin oli sokki. 

Kaikki oli erilaista: kulttuuri, ruoka ja jopa kieli. Sopeu-

duimme kuitenkin elämään, ja kun sukulaiset kävivät Mek-

sikossa, he toivat mukanaan joitakin ruokia sekä chilejä. 

Tuoreita chilejä sai tuoda laillisesti, joten yleensä perheeni 

toi vähintään pari kiloa Manzano-chilejä. Myöhemmin 

tuoreiden chilien tuonti kiellettiin, joten aloimme kasvattaa 

niitä takapihalla. Pohjois-Kaliforniassa talvet ovat leutoja, 

joten kasvit pärjäsivät pihalla vuosia.

Chilimatkani alkoi 2000-luvun alussa. Meksikolaisia ja 

keskiamerikkalaisia tuotteita löytyi yhä helpommalla, kun 

niitä myyviä torikauppiaita asettui alueelle. Vaikka perintei-

ja niiden vaikutus amerikanmeksikolaiseen elämäntapaan
CHILIT 
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siä aineksia sai nyt ostettua keittiöön, puuttui yhä jotakin. 

Kotikasvatettuja chilejä ei edelleenkään saanut korvattua, 

joten aloimme itse kasvattaa niitä yhä enemmän. Noin vuo-

teen 2012 asti kasvatimme tavanomaisia Jalapeñoja, Serra-

noja ja Manzanoja. Kuivattuja chilejä pystyimme ostamaan, 

mutta vain kolmen tunnin matkan päässä olevasta San 

Josen kaupungista. Siellä ostimme torilta monia perinteisiä 

lajikkeita aina muutaman kuukauden tarpeiksi.

SUPERTULISIA JA TUSINAHYBRIDEJÄ
Vuonna 2013 kuulin supertulisesta Carolina Reaper -chi-

listä, ja päätin kasvattaa sitä itsekin. Parin vuoden ajan 

pyrin kasvattamaan mahdollisimman monia eri chililajik-

keita; jonakin vuonna taisin kasvattaa yli sataa eri lajiketta 

takapihalla. Joukossa oli sekä perinteisiä perulaisia että 

supertulisia lajikkeita. Huomasin, että pidin enemmän kel-

taisista ja ruskeista chililajikkeista kuin punaisista. Vuonna 

2015 kasvatin kolmea erilaista Chiltepin-lajiketta Meksikon 

Sonoran alueelta. Silloin punaista, cappuccinon väristä ja 

keltaista Chiltepiniä kasvatettiin ensi kertaa niiden luon-

nollisen kasvupaikan ulkopuolella, eikä moni edelleen-

kään tunne näitä variantteja.

Vuonna 2018 kasvatin ensi kertaa Trinidad Scorpion 

Morugaa, joka on yksi suosikeistani supertulisten joukos-

sa. Huomasin, että monet yrittivät luoda hybridejä, jotka 

olisivat jopa Carolina Reaperia tulisempia. Monet näistä 

lajikkeista levisivät maailmalle epästabiileina, ja samankal-

taiset uudet lajikkeet valtasivat markkinat. Päätin palata 

juurilleni chilinkasvatuksessa. 

PERINNELAJIKKEIDEN ASIALLA
Vuonna 2017 tajusin perinnelajikkeisiin keskittyvässä festi-

vaalissa Santa Rosassa, että vain Jalapeño oli edustamassa 

Meksikon chilikulttuuria. Monet meksikolaiset eivät enää 

tunnistaneet tavallisia chililajikkeita. Päätin alkaa kohentaa 

perinnelajikkeiden asemaa.

Aloin kerätä tietoja meksikolaisista perinnelajikkeista 

ja hankkia siemeniä. Perinnelajikkeita ovat esimerkiksi 

Poblano, Chilaca, Amarillo Costeno, Serrano Tampiqueno, 

Taviche, Chilhuacle Negro, Rojo ja Amarillo, jotka muodos-

tavat osaltaan meksikolaisen ruokakulttuurin sielun. Vuo-

sittain tapasin perinnelajikefestivaaleilla merkittäviä ihmisiä, 

kuten Rafael Mierin, joka pyrkii säilyttämään meksikolaisen 

maissin osana kulttuuriamme. Hänen ja muiden hänen 

kaltaistensa kanssa keskusteleminen sai minut paremmin 

ymmärtämään edessä olevat haasteet.

Vuonna 2017 jatkoin chiliasian edistämistä ja pääsin 

jakamaan chilitietoutta nuoremmille sukupolville kaupun-

gin siirtolapuutarhassa. Kasvatimme useita chililajikkeita 

ja opetin käyttämään niitä ruoassa ja keräämään siemeniä. 

Vuonna 2018 kasvatimme ennätysmäärän meksikolaisia la-

Teksti:  
UB SOLORIO

jikkeita. Esimerkiksi Capsicum annuum var. glabriusculum 

-lajikkeita oli 15. Pyrin selvittämään lajikkeiden väliset erot 

ja samankaltaisuudet sekä kasvupaikan vaikutuksen niihin. 

Ensimmäisten kokeiden perusteella nämä chilit olivat 

samankaltaisia maultaan ja tulisuudeltaan, joka on nopeasti 

nouseva, mutta myös laskee lyhyessä ajassa. Kasveissa 

oli pubescensille tyypillistä karvaa, jonka tarkoitusta olen 

pohtinut. Hedelmien muoto vaihtelee pyöreän ja ovaalin 

välillä, osa niistä kasvaa yksittäin ja toiset ryppäissä, jotkin 

pystyssä ja toiset alas roikkuen. Jatkamme edelleen havain-

tojen tekemistä, mutta myös lisäämme lajikemäärää. Yhä 

useammat meksikolaiset ystävät auttavat etsimään siemeniä 

ja jakamaan niitä, jotta voimme jatkossakin nauttia perintei-

sistä ruokalajeistamme, joissa käytetään perinnelajikkeita. 

TIETOA JA SIEMENIÄ
Haluan kasvattaa suurimman kokoelman meksikolaisia 

lajikkeita Meksikon ulkopuolella. Pyrin kertomaan ihmisille 

näiden perinnelajikkeiden käytöstä ja jatkaa työpajojen 

järjestämistä paikallisissa kouluissa ja siirtolapuutarhoissa. 

Yritän vakuuttaa Kalifornian koulut siitä, että puutarhan-

hoidon tulisi olla osa opetussuunnitelmaa.

Vuonna 2019 toteutui yksi merkittävimmistä saavutuksista-

ni. Kasvatin 18 erilaista Capsicum annuum var. glabriuscu-

lum -lajiketta, jotka olin saanut verkostoni avulla. Vaikka 

monet eri kaupungeista hankitut lajikkeet olivat saman 

nimisiä, niissä on havaintojeni perusteella eroja sekä ulko-

näössä ja kasvutavassa että tulisuudessa ja maussa. Yhteistä 

on vain nopeasti nouseva ja laskeva polte.

Uskon, että Meksikossa on enemmän lajikkeita kuin ne 

60–70, jotka CONABIO on nimennyt. Näitä lajikkeita löytyy 

erityisesti kaupungeista, joissa paikalliset elävät yhä perin-

teisin tavoin ilman moderneja vaikutteita. Jos näitä lajikkei-

ta ei suojella, ne aikanaan katoavat. Kun saan yhä enem-

män siemeniä, jatkan niiden levittämistä vaihtokaupoilla ja 

lahjoituksina, mutta en koskaan rahaa vastaan. Siemenet 

eivät kuulu minulle, vaan lajikkeet ovat osa ihmiskunnan 

perintöä. Aloitin chilimatkani yhdestä siemenpaketista, ja 

jatkan samaa polkua loppuun asti. 

 ”Päätin 

alkaa  

kohentaa 

perinnela-

jikkeiden 

asemaa.”



Esimerkkejä 
erilaisista chileistä ja

 sijoitusehdotuksia:
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Mikä olisikaan hienompaa kuin koristaa asuntoa 

kasveilla? Kasveilla, jotka ovat näyttäviä, mutta 

joista saa myös makua ja väriä ruokaan. Chilejä 

on satoja eri makuisia ja näköisiä. Valinnanvaraa on: 

voit valita vaikkapa pienehkön ja taiteellisen bonsain, 

saliin ison katseenvangitsijan, keittiöön pienen pöytäko-

risteen tai katosta roikkuvan amppelin. Lehtiä ja podeja 

löytyy isoista pieniin, vihreistä punaisiin ja erisävyisiin 

kirjaviin, juuri sellaisen, joka omaa silmää miellyttää. 

Chili tuottaa parhaan sadon usein vasta 2–3-vuotiaana, 

joten kasvin tuottama sato kasvaa vuosi vuodelta. Mo-

nivuotisena kasvatettavaksi lajikkeeksi kannattaa valita 

chinense tai jokin villichileistä, koska ne ovat aavistuk-

sen kestävämpiä kuin muut lajikkeet. 

VALAISTUS
Chili olisi paras sijoittaa etelään tai länteen avautuvalle 

ikkunalle, mutta aina tämä ei onnistu. Silloin on paras 

ottaa avuksi lisävalo. Chilin ollessa monivuotisena koris-

teena valaistuksenkin tulisi olla silmää miellyttävä. Toki 

ikkunalaudalla chili selviää hengissä ilman valaistusta-

kin, mutta jos satoa toivoo, ei lisävaloista haittaakaan 

ole. Myös lehtien ja podien värit tulee paremmin esille 

valossa, sekä tietysti itse kasvi. Mikä valo on sitten riittä-

vä? Itse suosin LED-valoja, koska ne ei kuumene liikoja, 

eivätkä myöskään polta itse kasvia helpolla. Ikkunalle 

sopisi parhaiten nauhamainen valo, kun taas amppe-

lissa tai salin nurkassa olevalle spottivalo. Mikäli kasvi 

on valoisalla paikalla, voi lisävalon jättää kesäksi pois 

käytöstä. Kasvin voi toki siirtää jopa ulos terassille tai 

kasvihuoneeseen kesäksi, jos siihen on mahdollisuus.

TUHOLAISET
Kun kyseessä on syötävä kasvi, voi kasviin imeyty-

vät supermyrkyt unohtaa ja ottaa käyttöön ötököiden 

ennaltaehkäisyn. Kaikista tärkeintä on kasvin tarkkailu. 

Vioittuneet lehdet kannattaa ottaa tarkempaan syyniin. 

Kasvin vieminen suihkuun auttaa punkkeihin ja kirvoi-

hin. Neem-öljyn, mäntysuovan ja alkoholin sekoittami-

nen suihkutusveteen tepsii pehmeäkuorisiin tuholaisiin, 

kuten ripsiäisiin. Jos havaitsee suuria ötökkäinvaasioita, 

niihin ei enää ennakointi auta. 

LANNOITUS
Valon ja lämmön lisäksi chili vaatii lannoitusta kuk-

kiakseen ja tehdäkseen hedelmiä. Chiliä pidettäessä 

monivuotisena koristeena kannattaa kasvia lannoittaa 

niin kauan kuin siinä on kasvuakin. Kasvin ollessa 

sisätiloissa voimakkaan tuoksuiset lannoitteet, kuten 

kanankakka, kannattaa unohtaa. Esimerkiksi paljon käy-

tetty Puutarhan kesä toimii mainiosti.

BONSAI
Kaupoista löytyy kaikenlaisia chilin taimia ja suurem-

pia kasveja. Jos haluaa bonsain, on se kasvatettava tai 

ainakin leikattava itse. Bonsaichiliksi kannattaa valita 

pienimarjainen ja pienilehtinen chililajike. Yksinkertai-

suudessaan bonsain saa tehtyä leikkelemällä valmis kas-

vi tapiksi ja karsimalla juurakkoa. Bonsain voi leikellä 

juuri sellaiseksi, mikä omaan silmään näyttää hyvältä.  

Pienehköt kasvit 
koristeeksi ikku-
nalaudalle tai 
pöydälle:

 Candelight
 Little Orange
 Prairie Fire
 Riot
 Short Yellow Tabasco

Värikkäät kasvit  
piristykseksi:

 Black Pearl
 Bolivian Rainbow

 Maui Purple
 Rainforest Trifoliage

 Royal Black

Bonsait:
 Tepin
 Pimenta da Neyde
 villichilit
 Pea
 Marbles

Amppelikasvit  
koristeeksi kattoon:

 Apache
 Malawi Bird‘s Eye

 Aji Golden
 Omnicolor

 Rocoto Montufar

CHILI  
HUONEKASVINA

Teksti:  
SINI UOTINEN

Perustaidoillakin chileistä saa monipuolisia kasviystäviä.

Isot kasvit tilanja-
kajaksi tai huoneen 

keskipisteeksi:
 Cheiro Roxa
 Lemon Drop

 Aji Verde
 Aji Banana

 Ulupica LargeK
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 ”Portuga-
lissa meitä 

varten istu-
tettiin vii-
me vuonna 

37 000 chili-
tainta.”

18 CHILIN POLTTEESSA  1 | 20 19

Poppamiehen historia juontaa juurensa yrityksen 

perustamisvuoteen 2008. Yritystä on kehitetty koko 

ajan maistuvampaan suuntaan, ja uusia herkullisia 

makuja on luotu suomalaiseen ruokapöytään. Koska 

maustaminen on lähtökohtaisesti globaalia toimialaa, se 

asettaa omat haasteensa vastuullisuusmielessä, toteaa 

Poppamiehen tuotekehittäjä Marko Suksi.

Suomi ei valitettavasti ole ilmastoltaan paras paik-

ka kasvattaa mausteita. Mausteet ja hedelmät vaativat 

omanlaiset ilmastot kasvaakseen ja menestyäkseen. Tästä 

syystä Poppamiehen chilejä kasvatetaan Costa Ricassa ja 

Portugalissa.

Tästä on suora yhteys niin kuljetusten synnyttämiin 

ilmastorasitteisiin kuin paikallisiin työskentelyolosuhtei-

siin vaikuttamiseen.

Poppamies on koko toimintansa ajan lähtenyt siitä, 

että toimitaan ainoastaan sertifioitujen tahojen kanssa 

eikä etsitä halvimpia tuottajia yhteistyökumppaneiksi. 

Chilien kasvatukseen on itse rakennettu omat kriteerit 

täyttävä hankintaketju alkutuotannosta lähtien.

 

TUOTANTOKETJUN  
ARVOMAAILMA
Chilikastikkeissa pyritään pitämään hankintaketju mah-

dollisimman lyhyenä. Portugalissa meitä varten istutet-

tiin viime vuonna 37 000 chilitainta. Chilit kasvatetaan 

mahdollisimman lähellä tehtaita, jotta niiden kuljettami-

nen tehtaalle on mahdollisimman tehokasta ja nopeaa. 

Matkaa viljelmiltämme on vain pari sataa metriä tuotan-

tolaitoksille.

Kun valvomme itse tuotantoa, tiedämme koko ajan, 

mistä raaka-aineet tulevat. Pyrimme koko ajan vaikutta-

maan myös siihen, miten asiat tehdään. Kumppanimme 

valikoituvat arvomaailmojen perusteella. Tuotteiden laatu 

POPPAMIES
– asennetta ja eettisiä arvoja ruoanlaittoon 
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on luonnollisesti tärkeää, mutta esimerkiksi työntekijöistä 

ja työskentelyolosuhteista huolehtiminen ovat asioita, 

jotka ovat meille merkityksellisiä. Edellytämme yhteistyö-

kumppaneiltamme sitoutumista samoihin kansainvälisiin 

standardeihin, joita itse noudatamme. Esimerkkinä tästä 

on yritysvastuujärjestelmä BSCI (Business Social Comp-

liance Initiative), jonka on perustanut Eurooppalainen 

yritysten liitto amfori. BSCI on yrityksille luotu järjestel-

mä, jonka tehtävänä on parantaa sosiaalisten määräysten 

noudattamista useiden valtioiden välisissä toimitusket-

juissa. Tätä järjestelmää myös Poppamies on omassa 

toiminnassaan sitoutunut noudattamaan.

KULJETUKSET JA HIILIJALANJÄLKI
Koska tuotanto sijaitsee siellä missä raaka-aineetkin, on 

tuotteiden saamisessa Costa Rican tehtaalta suomalaisen 

ruokakaupan maustehyllylle ja edelleen suomalaiseen 

ruokapöytään oma prosessinsa. Huomion kiinnittämisellä 

pieniinkin asioihin saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.

Me Poppamiehellä seuraamme tarkasti niin rahdin 

kuin koko tekemisemme hiilijalanjälkeä, ja pyrimme 

minimoimaan sitä kaikilla keinoilla, Marko Suksi kertoo. 

Teemme parhaamme, jotta saamme hoidettua kuljetukset 

mahdollisimman kevyellä tavalla. Osana toimintaamme 

kompensoimme aiheuttamaamme ilmastorasitetta mm. is-

tuttamalla Panaman sertifioidun metsäprojektin puitteissa 

Poppamies-puita.

Rahtiyhtiöiltä pyydetään myös toimittamaan laskelmat 

hiilijalanjäljestä. Pyrimme tekemään kaiken mahdollisen 

oikeaan suuntaan – aina uusimman tiedon varassa.

VAIKUTTAMINEN SUOMESSA  
JA MAAILMALLA
Muutos ei lähde kuin omasta itsestä ja siitä esimerkistä, 

jota näytämme muille, Poppamiehen toimitusjohtaja Caj 

Sjöman painottaa. Poppamies käyttää varastonsa läm-

mityksen maalämpöä, ja toimitilojen käyttämän sähkön 

tuotannossa hyödynnetään sähkölaitokselta vuokrattuja 

aurinkopaneeleita.

Omalla esimerkillään Poppamies tekee käyttämilleen 

tuotantolaitoksille selväksi, miten se haluaisi esimerkiksi 

vaikuttaa niiden energiantuotantoon. Oma esimerkki ja 

päättäväinen ote ovat tuoneet hienoja tuloksia. Poppa-

mies on valmistuttanut mausteita Costa Ricassa hiilineut-

raalisti jo vuosikymmenen ajan. Siellä tuotannostamme 

huolehtii perheyritys, joka tunnetaan erittäin hyvin vas-

tuullisesta toiminnastaan. Costa Rica sai valtiona erityistä 

tunnustusta YK:n ilmastokokouksessa 2019 toimistaan 

ilmaston suojelemiseksi.

Marko Suksi valvoo 
raaka-aineiden tuotantoa 
Costa Ricassa pari kertaa 

vuodessa.

Pienen maan 

esimerkki 

on tärkeä 

meille kai-

kille. Kun 

tuotamme 

mausteita 

kehittyvissä 

maissa, 

voimme 

olla omalla 

pienellä toiminnalla tuke-

massa kehittymistä, Caj Sjöman muistuttaa. Tuotteiden 

laadun varmistamiseksi teemme tarkkaa valvontaa niin 

itse kuin yhteistyökumppaneidenkin avulla. Suomessa 

viimeisenä varmistuksena toimii elintarvikevalvonta ja 

Tullin laboratoriotestit.

AKTIIVINEN OTE  
VASTUULLISEEN ÄIJÄILYYN
Poppamiehelle vastuullisuus on jatkuvassa kehityksessä 

oleva kokonaisuus. Ne asiat, joita meillä on mahdollista 

edistää, ovat aktiivisesti vastuullisuuden kehittämisessä 

mukana. Myös tuote- ja elintarviketurvallisuusasiat ovat 

tärkeä osa kokonaisuutta, ja olemme mukana ajamassa 

läpi ISO26000-yhteiskuntavastuusertifiointia. Me näem-

me toimintamme vastuullisena äijäilynä, Marko Suksi 

korostaa. Monellakin alalla on yleisesti ottaen paljon 

tekemistä vastuullisuusasioiden suhteen, emmekä halua 

tuntea huonoa omatuntoa siitä, että emme olisi tehneet 

asian eteen voitavaamme. Kannattava liiketoiminta on 

loppupeleissä kuitenkin se, joka mahdollistaa myös 

vastuullisuuteen panostamisen. Terve yritys pystyy 

huolehtimaan myös vastuullisuusasioista paremmin, Caj 

Sjöman painottaa. Emme mekään voi kuristaa itseämme 

näillä asioilla, vaan teemme sen, mihin liiketoiminnan 

ehdoilla pystymme. Tärkeää on tiedostaa, että pienillä-

kin teoilla voi olla suuri merkitys. Muutokseen täytyy 

suhtautua intohimoisesti, omat mahdollisuudet ja vah-

vuudet tiedostaen.

Poppamies tekee aitoja tuotteita, joilla se toivoo olevan 

kuluttajille lisäarvoa. Siinä sivussa on tarkoitus rakentaa 

yritys, josta omat lapsetkin voisivat joskus olla ylpeitä.

POPPAMIEHEN CHILIEN KASVATUS  
COSTA RICASSA
Costa Rica sijaitsee trooppisella ilmastovyöhykkeellä. 

Costa Ricassa on kaksi vuodenaikaa: sadekausi Invier-

no ja kuiva kausi Verano. Koko maan keskilämpötila 

 ”Siinä sivus-sa on tarkoi-tus rakentaa yritys, josta omat lapset-
kin voisivat joskus olla 

ylpeitä.”
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vaihtelee läpi vuoden 22–32 °C välillä. Päivän ja yön 

lämpötilaero on korkeintaan 10 °C.

Costa Ricassa on pienestä koostaan huolimatta useita 

eri ilmastotyyppejä chilien kasvatuksen näkökulmasta. 

Esimerkiksi Tyynenmeren puolella on aivan erilainen 

ilmasto kuin Karibian puolella, mikä antaa mahdollisuuk-

sia viljellä useita eri lajikkeita eri osissa maata. Jotkut 

viljelmät ovat jopa 2000 metriä merenpinnan yläpuolella!

Costa Rican kasvukausi on pidempi kuin Suomessa. Tyy-

pillisesti saamme vuodessa kaksi satoa, joista ensimmäi-

nen valmistuu huhti–kesäkuussa ja toinen lokakuussa. 

Joillain viljelmillä kokeilemme erilaista viljelytapaa, joka 

mahdollistaa kerätä satoa jopa 9–10 kuukauden ajan ja 

näin helpottaa tuotantoa huomattavasti. Chilejä istutetaan 

tyypillisesti joulu–tammikuussa lajikkeesta riippuen. Tänä 

vuonna chilejämme on istutettu Costa ^vuosi vuodelta. 

Pääasialliset chililajikkeet meillä ovat Habanero, Naga 

Jolokia, Jalapeno, Trinidad Scorpion, Carolina Reaper, 

Cayenne ja Scotch Bonnet. Uusina lajikkeina meillä on 

koeviljelyssä Rocoto sekä Aji Amarillo. Pelloillamme 

käytetään kasteluun pääsääntöisesti sadevettä, mutta jos 

vuoden sademäärät poikkeavat normaalista, otetaan kei-

nokastelu apuun. Se on kuitenkin harvinaista. Kaikki sato 

korjataan käsin. Sadonkorjuuta voidaan tehdä 2–4 kuu-

kautta lajikkeesta riippuen, eli tuoretta chiliä on saatavilla 

kahdesti vuodessa useamman kuukauden ajan.

MARKON TUOREET TERVEISET  
COSTA RICASTA
1–2 kertaa vuodessa Marko vierailee Costa Ricassa 

katsomassa, miten asiat toimivat ja miten niitä voisi 

kehittää eteenpäin. Myös tuotekehitys ja uusiin chilila-

jikkeisiin tutustuminen on vahvasti mukana. Viimeisim-

mällä reissulla helmikuussa kävimme mm. valvomassa 

ja dokumentoimassa uuden tuotteen koko tuotannon 

viljelmiltä pulloon asti. Valmistuksemme Costa Ricassa 

on sertifioidusti hiilineutraalia. Yhteistyökumppanimme 

Costa Ricassa on hyvin edistyksellinen vastuullisuuden 

suhteen, ja piakkoin tuotteillamme on myös viralliset 

vastuullisuusstandardit.

Vielä lopuksi haluan toivottaa kaikille chiliharrasta-

jille hyvää kasvatuskautta ja maukasta uutta vuosi-

kymmentä! – Marko Suksi 

Teksti:  
 KATJA IDMAN, POPPAMIES
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Keitä porkkanaa vedessä pehmeäksi.  
Valuta, mutta säästä osa vedestä.

 Pane chilit, lohkoiksi leikattu sipuli ja valkosipuli 
(ei tarvitse kuoria) uunipellille ja pelti uuniin gril-
liasetuksella. Kääntele ajoittain ja paista, kunnes 

chileissä on mustia kohtia.

Pane kaikki ainesosat tehosekoittimeen ja sekoita 
tasaiseksi. Jos haluat löysempää kastiketta, lisää 

porkkanan keitinlientä haluamasi määrä.

Kuumenna kastike kasarissa, mutta älä keitä. 
Pidä kastike tasaisessa lämpötilassa noin viisi 

minuuttia ja sekoita koko ajan. Anna kastikkeen 
jäähtyä.

Kastikkeen maku tasaantuu parissa päivässä 
jääkaapissa. Säilytä steriloidussa pullossa tai 

tölkissä. Tiiviissä astiassa kastike säilyy kuukausia 
jääkaapissa.

Chilikastikkeet kuuluvat suosikkiasioihini koko 

maailmassa. Jo muutamalla pisaralla latteim-

matkin ateriat saa muutettua jännittäviksi ja 

houkutteleviksi. Kulutin ennen paljon rahaa ko-

keillakseni joka kuukausi useita uusia kastikkeita 

tai ostaakseni pullokaupalla Tabasco-kastiketta. 

Kun sitten aloin itse valmistaa tätä kastiketta, en 

käytännössä tarvinnut enää mitään muuta. Kastike 

sopii loistavasti pizzaan ja tuo siihen hedelmäisen 

(ja TULISEN) vivahteen, ja se on täydellistä kanan-

munien kanssa tai tomaattikeiton mausteena.

Tee kerralla suurempi erä, pullota kastike ja 

anna mielikuvituksen laukata! Ystäväsi kysyvät, 

mistä kastike on ostettu – niin hyvää se on.

  5 keltaista habaneroa (tuoreena)

   5 punaista habaneroa (tuoreena)  
(Tai kokeile omia tuoreita chililajik-
keitasi.)

    n. 2,5 dl appelsiinimehua

    n. 2,5 dl omenasiiderietikkaa

   5 valkosipulin kynttä

   puolikas sipuli

   1 porkkana

    1 tl juustokuminaa

    1 tl suolaa

    ½ tl ruskeaa sokeria

BENJAMIN SAND
Tunnustava ramen-addikti, matkailuhullu, lime-
limsaintoilija, rantojen välttelijä ja kaupunkeja 
rakastava puoliverinen, joka on asunut yhdek-

sässä eri maassa eikä pysty jäämään paikoilleen 
pitkäksi aikaa.

Mikään ei piristä niin kuin ajan viettäminen suu-
ressa kaupungissa ja sen parhaiden nuudelira-

vintoloiden ja tulisten makuelämysten etsiminen.

SEURAA RUOKASEIKKAILUJA  
BLOGISSANI: 

 WWW.BITTERMANSGUIDE.COM 

 ”Ystäväsi  

kysyvät,  

mistä kastike 

on ostettu – 

niin hyvää  

se on.”
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Aloitimme chilien kas-

vatuksen puutarhalla 

jo kymmenen vuotta 

sitten. Silloin kasvatimme 

Poppamiehen kanssa yh-

teistyössä chilejä taimesta 

ihan valmiiseen tuottee-

seen asti. Tarkoituksena oli kokeilla, pystyykö Suomessa 

kasvattamaan chilejä niin edullisesti, että niitä voisi käyttää 

Poppamiehen tuotteissa. Kokeilu ei tuottanut toivottua 

tulosta, joten siitä luovuttiin hyvin pian.

Chilintaimia kysyttiin koko ajan enemmän ja enemmän, 

joten vastasimme kysyntään aloittamalla taimituotan-

non. Aluksi kokeilimme pienillä määrillä, ja kysynnän 

kasvaessä olemme lisäneet määrää jonkin verran. Tällä 

hetkellä kasvatamme noin 7000 tainta vuodessa; lajik-

keita on kasvatuksessa noin 30. Valikoimiimme kuuluu 

annuum-, baccatum-, chinense- ja pubescens-lajien 

chilejä. Lajikevalikoimaa pyritään vaihtelemaan vuosit-

tain, vaikka onhan joukossa muutamia lajikkeita, joita ei 

voi jättää valikoimasta pois. Näitä ovat mm. Aji Cristal 

ja Lemon Drop. Lajikkeiden valinnassa on luotettu Chili-

yhdistyksen asiantuntemukseen. 

Taimien kasvatus aloitetaan heti joulun jälkeen idät-

tämällä siemenet. Itäneet taimet siirretään kasvamaan 

kennoihin. Niistä taimet 

siirretään 12 cm ruuk-

kuihin, joissa ne myy-

dään kuluttajille. Aina, 

kun taimi istutetaan 

uudelleen, se istutetaan 

syvemmälle, jotta varsi 

vahvistuisi ja olisi mahdollisimman vahva lähtiessään 

puutarhalta.

Taimien kasvatuksessa emme käytä minkäänlaisia 

torjunta-aineita, vaan tarhallamme on käytössä biologi-

nen torjunta, joten taimet ovat terveitä ja myrkyttömiä 

meiltä lähtiessään. Taimikasvatusvaiheessa meille on 

erittäin tärkeää, että kasvilla on mahdollisimman hyvät 

ja terveet juuret, jotta sillä on paremmat mahdollisuudet 

pärjätä myös kotioloissa. Taimituotannolla pyrimme 

antamaan mahdollisimman helpon alkuunlähdön koti-

kasvatukseen.

Meidän chilintaimet kasvatetaan yhteistyössä Poppamie-

hen kanssa. Taimia myy Suomen Chiliyhdistys kevään 

puutarhamessuilla Turussa ja Helsingissä. Lisäksi niitä 

on myynnissä huhtikuun ajan kukkakaupoissa ja puu-

tarhamyymälöissä ympäri Suomen. Kysy kukkakauppi-

aaltasi huhtikuun aikana taimia, silloin valikoimat ovat 

parhaimmillaan.  

MARTIN TARHA

 
 ”Taimien  

kasvatukses-
sa emme käytä 

minkäänlaisia 
torjunta- 

aineita.” 

  Martin tarha sijaitsee Oripäässä, Loimaantie 148
  Perheyritys
  Perustettu 1995
  Työllistää 10 henkilöä ympäri vuoden
  Päätuotteena kukkivat ruukkukasvit
  Esim. kiinanruusu, hortensia, joulutähti, kesäku-
kat, erikoispelargoniat, syklaami

  Tuotannossa noin 60 erilaista kasvia vuodessa
  Tuotteet toimitetaan pääasiassa tukkuihin
  Tuotantoa ympäri vuoden
  Puutarhan yhteydessä oma kukkakauppa

CHILEISTÄMME ON LISÄÄ INFOA  
TARJOLLA KOTISIVUILLAMME:  

WWW.MARTINTARHA.FI/POPPAMIES- 
CHILITAIMI/ JA EKUKAN 

SIVUILLA: WWW.EKUKKA.FI/WP/CHILI

EKUKKA.FI-SIVUSTOLLE ON TULOSSA MYÖS 
TAIMIA MYYVIEN KAUPPOJEN TIEDOT.
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Chilin yleisimpiä kasvintuhoojia ovat ripsiäiset, vihan-

nespunkit, begoniapunkit sekä kirvat. Taimikasva-

tusvaiheessa myös harsosääsket saattavat aiheuttaa 

vahinkoa hentojen taimien hiusjuurille. Näiden kasvintu-

hoojien luontaisia vihollisia voidaan käyttää hyödyksi tor-

junnassa. Biologiseksi torjunnaksi kutsuttu torjuntamuoto 

soveltuu luomuviljelyyn, ja se on turvallinen ja myrkytön 

vaihtoehto kasvinsuojeluaineiden käytölle.

Tarkkailu kannattaa ottaa osaksi kasvinhoitorutiineja heti 

taimikasvatusvaiheesta alkaen. Silmämääräinen lehtien 

ja koko kasvin tarkastelu kertoo jo paljon. On kuitenkin 

suositeltavaa tarkastella kasvustoa myös suurennuslasin 

tai luupin avulla, jos haluaa löytää kasvintuhoojat jo var-

haisessa vaiheessa. Luuppi 10kertaisella suurennoksella 

on hyvä perusapu yleisimpien kasvintuhoojien tunnis-

tamiseen. Lehtien alapintoja tarkkailemalla voi löytää 

esimerkiksi kirvoja tai vihannespunkkeja ennen kuin 

ne ovat ehtineet muodostaa massiivista populaatiota ja 

aiheuttaa näkyvää vioitusta.

Biologinen torjunta toimii parhaiten ennakkotorjuntana 

sekä lievässä tuholaissaastunnassa. Mitä enemmän kas-

vintuhoojia on kasvustossa, sitä enemmän tarvitaan myös 

torjuntaeliöitä ja mahdollisesti myös useampia levitysker-

toja. Pahimmissa saastuntatapauksissa kasvintuhoojien 

määrä saattaa olla jo niin paha, ettei torjuntaeliöiden teho 

enää yksinään riitä. Silloin kannattaa harkita saastuneiden 

kasvien hävittämistä tai valikoidun kasvinsuojeluaineen 

käyttöä vähentämään tuholaiskantaa.

TORJUNTAELIÖIDEN KÄYTTÄMINEN
Torjuntaeliöt tulee levittää vasta varoaikojen umpeudut-

tua kasvustoon. Varoajan pituus vaihtelee kasvinsuoje-

luaineen vaikuttavan aineen sekä käytetyn torjuntaeliön 

mukaan. Esimerkiksi vihannespunkkien torjunnassa 

käytetyllä luomuhyväksytyllä ja rypsiöljypohjaisella 

kasvinsuojeluaineella, Carbon Kick Boosterilla, ei ole sen 

pidempää varoaikaa torjuntaeliöiden käytölle, kuin että 

kasvuston tulisi antaa kuivahtaa käsittelyn jälkeen ennen 

torjuntaeliöiden levitystä. Pyretriiniä sisältävien kasvin-

suojeluaineiden käytön jälkeen suositellaan vähintään 

viikon varoaikaa ennen torjuntaeliöiden käyttöä.

Torjuntaeliöt soveltuvat parhaiten käytettäväksi suljetuis-

sa kasvatustiloissa, kuten sisätiloissa, lasitetuilla parvek-

keilla, pienkasvihuoneissa sekä muissa suljetuissa tiloissa. 

Etenkin kaikki lentävät torjuntaeliöt vaativat suljetun 

tilan, sillä niiden lentelyä ei pysty hallitsemaan ja ne 

voivat helposti karata avoimista ovista ja ikkunoista. Sul-

jetuissa tiloissa olosuhteita pystyy paremmin säätelemään 

torjuntaeliöille sopivammaksi. Petopunkit viihtyvät par-

haiten kosteassa. Petopunkit eivät kuitenkaan kuole heti 

levityksen jälkeen kuivassakaan huoneilmassa, mutta ne 

eivät lisäänny (niiden munat tarvitsevat vähintään 65 % 

ilmankosteuden kuoriutuakseen). Kasveja voi kevyesti 

sumutella vedellä petopunkkien levityksen jälkeen.

Torjuntaeliöiden kantoaineena käytetään muun muassa 

turvetta, vermikuliittia, lesettä, tattarin kuoria tai puupu-

rua. Osa torjuntaeliöistä levitetään kasvualustaan (esimer-

kiksi sukkulamadot sekä harsosääskipetopunkit), toiset 

taas suoraan lehdille ja muualle kasvustoon (esimerkiksi 

ansaripetopunkit, ripsiäispetopunkit sekä harsokorennon 

toukat). Sisätiloissa torjuntaeliölevitykset koetaan välillä 

haastavaksi ja sotkuiseksi puuhaksi kantoaineen takia. 

Apuna levityksissä voidaan käyttää pahvisia kasvustoon 

ripustettavia ”Biobox”-laatikoita, joihin torjuntaeliö-kanto-

aineseosta laitetaan. Biobox-laatikoita myydään erikseen 

10 kpl pakkauksissa.

TORJUNTAELIÖT AVUKSI
kasvintuhoojien torjuntaan

 
 ”Silmä-
määräinen  
lehtien  
ja koko  
kasvin  
tarkaste-
lu kertoo 
jo paljon.”
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Teksti ja kuvat:  
KATRIANNA LEINO

YLEISIMMÄT KASVINTUHOOJAT  
CHILEILLÄ
Ripsiäiset ovat tällä hetkellä yksi eniten puhuttava 

kasvintuhooja kotikasvatuksissa. Ne talvehtivat Suomessa 

ja siirtyvät helposti piha- ja peltokasveista sisätiloihin tai 

kasvihuoneisiin loppukesällä viljojen puinnin jälkeen 

tai syksyllä ilmojen viilennyttyä. Ripsiäiset ovat kool-

taan hyvin pieniä, eikä niitä helposti erota kasvustosta 

ennen kuin ne ovat jo aiheuttaneet merkittävää vioitusta. 

Ripsiäiset rikkovat pistävillä suuosillaan lehtien soluja ja 

imevät niistä kasvinesteet. Vioitus näkyy lehdillä ho-

peanhohtoisina laikkuina, joiden ympärillä on ripsiäisten 

jättämiä pieniä, mustia ulostekikkaroita.

Ripsiäiset ovat haastavia torjuttavia niin kemiallisesti 

kuin biologisestikin, sillä ne munivat kasvusolukkoon 

suojaan kasvinsuojeluaineilta sekä torjuntaeliöiltä. Torjun-

ta vaatii usein onnistuakseen useamman torjuntakerran. 

Ripsiäisiä voidaan torjua ripsiäispetopunkeilla (Neoseiu-

lus cucumeris) sekä kesärikkaluteilla (Orius majusculus). 

Ripsiäispetopunkkeja on saatavilla irtotavarana sekä 

petopunkkipusseissa. Ripsiäispetopunkkipussit soveltuvat 

parhaiten ennakkotorjuntaan ja lievään saastuntaan, kun 

taas irtotavaraa kannattaa käyttää pahempaan saastun-

taan. Kesärikkaluteet voi ottaa ripsiäispetopunkkien 

avuksi pahoissa saastuntatapauksissa. Kesärikkaluteet 

syövät ripsiäisten kaikkia kehitysasteita, kun taas ripsiäis-

petopunkit syövät pelkästään nuoria ripsiäisyksilöitä. Ai-

kuisia ripsiäisiä voidaan lisäksi tarkkailla ja torjua sinisillä 

sekä keltaisilla liima-ansoilla.

Vihannespunkit huomataan kasvustosta usein vasta, 

kun ne ovat ehtineet jo muodostaa seittiä. Siinä vaiheessa 

vihannespunkkipopulaatio on jo todella massiivinen ja 

torjunta saattaa olla myöhässä. Vihannespunkit imevät 

kasvisoluista nesteen. Vioitus näkyy lehtien yläpinnoilla 

kellertävinä pilkkuina. Vihannespunkit viihtyvät hyvin 

lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa, ja siksi kasvuston 

kevyt sumuttelu vedellä voi auttaa pitämään vihannes-

punkkikantaa kurissa.

Vihannespunkkeja voidaan torjua ansaripetopunkeilla 

(Phytoseiulus persimilis). Ansaripetopunkit ovat punerta-

via ja pitkäjalkaisia petopunkkeja, jotka syövät ravinnok-

seen ainoastaan kehrääjäpunkkeja, joihin vihannespunk-

kikin lukeutuu. Hyvin lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa 

torjuntaa voidaan tehostaa käyttämällä ansaripetopunk-

kien lisäksi kalifornianpetopunkkeja (Neoseiulus cali-

fornicus), sillä kalifornianpetopunkit sietävät paremmin 

ääriolosuhteita.

Kirvat ovat nopeasti lisääntyviä, pehmeäihoisia, siivelli-

siä tai siivettömiä hyönteisiä. Kirvat imevät soluista kas-

vinesteitä ja erittävät tahmeaa mesikastetta, joka on hyvä 

kasvualusta erilaisille homeille. Kirvojen imentä saattaa 

myös pysäyttää kasvien nuppujen ja versojen kasvun.

Kirvojen ennakkotorjunnassa ja lievässä saastunnassa 

voidaan käyttää kirvavainokaisia, jotka ovat kirvoja loisi-

via lentäviä torjuntaeliöitä. Pahemmassa kirvasaastunnas-

sa tehokkaampia ja torjuntatyön nopeammin aloittavia 

kirvojen torjujia ovat harsokorennon toukat (Chrysoperla 

carnea) sekä kaksipistepirkot (Adalia Pibunctata). Har-

sokorennon toukat sekä kaksipistepirkot syövät lähes 

kaikkia kirvalajeja, joten erillistä kirvalajin tunnistusta ei 

tarvita.

Begoniapunkit ovat hyvin pieniä tappipunkkeihin 

kuuluvia punkkeja, joiden väritys vaihtelee isäntäkasvin 

mukaan. Begoniapunkkien näkemiseen tarvitaan 20kertai-

sesti suurentava luuppi tai mikroskooppi. Begoniapunkit 

iskevät nuoriin kasvinosiin, erityisesti lehti- ja kukkasilmui-

hin.  Silmujen aukeamattomuus, lehtien kärkien käpristy-

minen, lehtien reikiintyminen sekä 

korkkiintuminen ovat tyypillisiä 

oireita begoniapunkkien saastutta-

massa kasvissa. Pahimmillaan kasvin 

kasvu voi pysähtyä kokonaan. 

Begoniapunkkien torjunta on 

vaikeaa. Lievää saastuntaa voidaan 

yrittää torjua Amblyseius barke-

ri-petopunkeilla. On kuitenkin hyvä 

ottaa huomioon, että begoniapunkin aiheuttamien oirei-

den ilmaannuttua punkit ovat ehtineet olla kasvissa jo 

useamman viikon ja tapaus voi olla jo menetetty. Pahassa 

saastuntatapauksessa saastuneen kasvin hävittäminen voi 

olla järkevintä, jotta begoniapunkit eivät pääsisi leviä-

mään muille kasveille.

Harsosääsket aiheuttavat eniten harmia taimikasvatus-

vaiheessa. Ne munivat kosteaan kasvualustaan, ja munis-

ta kuoriutuvat toukat vaurioittavat taimien hiusjuuria sekä 

juuren kasvupistettä. Lisäksi toukkien vioittama juuristo 

on alttiimpi kasvitaudeille. Harsosääskitoukat ovat mus-

TORJUNTAELIÖITÄ 
PYSTYY TILAAMAAN 

KOTIKÄYTTÖÖN TARHU-
RINAPU-VERKKOKAU-

PASTA.

tapäisiä vaaleita toukkia. Aikuiset 

harsosääsket ovat pieniä, tummia, 

siivellisiä ja pitkäjalkaisia sääskiä.

Harsosääsken toukkia voidaan 

torjua kasvualustasta harsosääs-

kipetopunkeilla (Stratiolaelaps 

scimitus, ent. Hypoaspis miles) sekä 

isosukkulamadoilla (Steinernema 

feltiae). Harsosääskipetopunkkeja 

sekä sukkulamatoja voidaan käyttää myös yhtäaikaisesti 

tehostamaan toinen toisensa torjuntaa. Lisäksi aikuisia 

harsosääskiä voidaan tarkkailla ja torjua keltaisilla lii-

ma-ansoilla. 

Kirjoittaja on puutarhatalouden hortonomi, joka työs-
kentelee biologisen torjunnan palveluita ja tuotteita 
tarjoavassa yrityksessä Biotus Oy:ssä kotipuutarha-

puolen neuvonnassa ja myynnissä.
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Käytännössä jokainen vähänkään pidempään 

chilinkasvatusta harrastanut rakentelee itse 

monenlaista kasvatukseen liittyvää. Olipa se 

sitten valoteline, hylly chileille tai kokonainen 

vesiviljelyjärjestelmä, harrastuksen yksi parhaim-

pia juttuja on päästä itse värkkäämään. Näitä 

TEE SE ITSE
mukavia onnistumisia on sitten kiva jakaa muille 

harrastajille.

Tutustutaan kolmeen erilaiseen vesiviljelyjärjes-

telmään, joista yksi on esikasvatukseen ja kaksi 

”alusta loppuun”-järjestelmää.

ESIKASVATUSJÄRJESTELMÄ

 ”Yksi harras- 

tuksen parhaimpia  

juttuja on  

päästä itse  

värkkäämään.”

1

2

3

 Tee kanteen varovasti sopivat reiät verkkoruukuille. 
Teippaa ilmastointiteipillä kansi peittoon. Tässä toimii 
myös mustavalkomuovi.
Peittäminen on tärkeää siksi, että tällä estetään valon 
pääsy lannoiteveteen. Jos vesi saa paljon valoa, se 
alkaa kasvaa levää, eivätkä juuret muutenkaan tykkää 
valosta.

 Tee kanteen reikä ilmaletkulle ja laita ilmakivi laatikon 
pohjalle, jonne lannoitevesi tulee.
Itäneet chilit laitetaan esim. kivivillassa verkkoruukkui-
hin, ja veden pinta nostetaan verkkoruukkujen pohjan 
korkeudelle. Verkkoruukuissa kannattaa käyttää tukena 
hydrosoraa.

 Kantta vaihtamalla voit siirtää parhaiten kasvavat 
chilit uusiin, isompiin verkkoruukkuihin
Isompien ruukkujen kanssa on helppo käyttää musta-
valkomuovia kannen peittämiseen.

 Chilit isommista verkkoruukuista voi nostaa käytän-
nössä mihin tahansa viljelykseen, olipa se sitten vesi-
viljelyjärjestelmä tai kookoskuitu. Parhaiten chili toki 
menestyy, kun jatkaa vesiviljelyssä, jolloin järjestelmästä 
riippumatta voit siirtää kasvit tästä esikasvatuksesta 
suoraan siihen. Isompaa verkkoruukkua ei tarvitse 
poistaa.

MITÄ TARVITSET:
  Kannellinen säilytyslaatikko,  
esim. 10 l tilavuudella

  Ilmapumppu, ilmakivi ja ilmaletkua
 Verkkoruukkuja
 Teippiä/mustavalkomuovia

1

2

3

Kolvi toimii todella hyvin, kun kan-
teen tekee reikiä. Mattoveitsi tai sak-
set aika helposti halkaisevat kannen.
Ajastus: Ilmapumppua yleisimmin 
ohjeistetaan pitämään päällä 24/7. 
Itse olen sammuttanut pumpun yön 
ajaksi, jolloin valotkin ovat sammuk-
sissa. Tämän teen siksi, että saan 
nukuttua paremmin, kun pumppu 
ei häiritse unta. Mitään ongelmaa 
pumpun sammuttaminen yöksi ei ole 
aiheuttanut.

VINKKI: 
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EBBIBUBBLERI
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 Muoviset isot muuttolaatikot toimivat tässä hyvin, 
kuin myös kuvan mukaiset saavi ja kooli.

 Tämän esimerkin tapauksessa liimasin kuumalii-
malla vesiletkua koolin reunan alle, jotta siitä tulee 
tukevampi ja tiiviimpi. Tämä vaihe ei ole pakollinen, 
mikäli käytät esim. muuttolaatikoita, tai muuta, 
mutta käyttämiini astioihin tämä oli hyvä parannus. 

 Tee paljon reikiä ylemmän astian pohjaan. Jotkut 
käyttävät vain yhtä isoa reikää, mutta itse koen 
paremmaksi tehdä paljon pieniä reikiä. Vesi pää-
see paremmin valumaan pois, ja chili pääsee myös 
kasvattamaan juuria alempaan vesiastiaan. Reikiä 
kannattaa tehdä myös sivulle, koska kun chilistä 
tulee iso ja se tekee valtavan määrän juuria, menee 
osa rei’istä tukkoon. Sivulla olevat reiät toimivat ns. 
ylivuotosuojina.
Tee myös yksi isompi reikä 13 mm vesiletkulle. 

 Vesipumppu tulee alemman astian pohjalle, 
jonne myös lannoitevesi tulee.
Vesipumppu pumppaa veden ylempään astiaan, 
josta vesi sitten valuu juurien kautta takaisin alem-
paan astiaan. 

 Leikkaa ämpäriin sopiva reikä verkkoruukulle. Ole 
varovainen, kansi halkeaa todella helposti. 

 Tee 3–4 pientä reikää verkkoruukun ympärille ja 
pujota nippuside verkkoruukun reiästä ja kannessa 
olevasta reiästä. Kiristä tiukalle. Tällä varmistetaan, 
ettei verkkoruukku pääse putoamaan reiästä läpi, 
kun chili kasvaa isoksi ja sille tulee painoa. 

 Tee kanteen reikä ilmaletkulle ja pujota letku kan-
nen läpi. Ilmakivi tulee ämpärin pohjalle, ja vettä 
lisätään verkkoruukun alalaitaan asti. 

 Kun chili kasvaa isoksi, se tekee todella paljon 
juuria ihan pohjalle saakka ja kuluttaa paljon 
vettä. Pidä huoli, ettei vesi pääse loppumaan edes 
hetkeksi. 

Tässä jos missä kolvin käyttö on enemmän kuin hyvä. 
Kolvilla et halkaise ylempää astiaa, mutta poralla teet 
sen helposti. Mikään ei ole tympeämpää, kuin reiän 
85 halkeaa koko astia ja kaikki menee uusiksi.
Muista pestä hydosora hyvin ennen käyttöä. Vesi-
letkun yläpäähän voi laittaa 13 mm L-liittimen jolla 
veden voi helpommin ohjata kohti juuria. Veden 
ulostulopää kannattaa laittaa soran peittoon ja ulos-
tulopää on hyvä olla sellaisella korkeudella, että se 
kastelee chilin juuret, mutta vesi ei pääse pinnalle asti. 
Pinnalla oleva märkä sora alkaa valon vaikutuksesta 
herkästi kasvaa levää, eikä sitä ei voi oikein muovilla-
kaan peittää, ettei homehdu.
Ajastuksen suhteen on monia käytäntöjä. Osa pitää 
pumppua päällä 24/7, osa jopa niinkin harvoin kun 
6 krt 15 min/vrk. Itse tykkään näiden kompromissista 
15 min/h päällä. Mielestäni pumpun käyttö 24/7 ei te-
hosta kasvua yhtään enempää kuin 15 min/h, mutta 
rasittaa vesipumppua huomattavasti enemmän.

Tässäkin kolvi toimii oikein hyvin kantta lei-
katessa. Mattoveitsellä tai saksilla halkaiset 
kannen helposti.
Ajastus tehdään täysin samoin kuin aiem-
massa, päivällä päällä jatkuvasti ja yöksi 
sammutetaan valojen kanssa.

MITÄ TARVITSET:
  Kaksi sisäkkäin menevää astiaa. 
Tässä esimerkissä käytän saavia ja 15L 
saunakoolia.

  Vesiletkua, esim. 13 mm on hyvä
  Vesipumppu
    Hydrosoraa

MITÄ TARVITSET:
  Kannellinen ämpäri, vähintään 10 l,  
mieluummin hieman isompi

 Verkkoruukku
 Ilmapumppu, ilmakivi ja ilmaletkua
 Nippusiteitä

1

1

2

2

3

3

4

4

5

VINKKI: 

VINKKEJÄ: 

Teksti ja kuvat:  
ILKKA TUOMAALA
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Keinovalosta puhutaan chilin kasvatuksen yhteydes-

sä paljon, ja monilla on siitä vahvoja mielipiteitä. 

Varsinkin lamppujen myyjät ja markkinoijat peruste-

levat omien tuotteidensa paremmuutta tieteellis-teknisillä 

termeillä ja kuvilla, mutta luotettavaa tietoa lamppujen 

eroista käytännön kannalta on vaikeaa löytää. Aihe kiin-

nosti sen verran, että päätin selvittää, mitä tiede sanoo 

asiasta ja onko markkinointipuheilla katetta. Nykymaa-

ilmassa on yleistä, että mediassa ja markkinoinnissa 

vedetään mutkia hyvin suoriksi, ja arvelin tässäkin olevan 

paljon sellaista.

Listaan ja selitän aluksi teknisiä valoihin liittyviä 

termejä. Nämä on hyvä tuntea, vaikka kaikki eivät ole 

tämän artikkelin osalta tärkeitä.

  Spektri: valon jakauma aallonpituuden mukaan

  Valovirta: yksikkö luumen (lm), kuvaa valonläh-

teen kokonaissäteilytehoa, painotettu ihmissilmän 

herkkyyden mukaan

  Valaistusvoimakkuus: yksikkö luksi (lx), kuvaa 

tietylle pinnalle osuvan valovirran määrää eli käy-

tännössä valaistuksen voimakkuutta kohteessa, 

painotettu ihmissilmän herkkyyden mukaan

  Fotosynteettisesti aktiivinen säteily (PAR): se 

osuus spektristä, jota kasvit hyödyntävät fotosyn-

teesiin, määritelty yleensä 400–700 nm

  Fotosynteettisesti aktiivinen fotonivirta 
(PPF): yksikkö µmol/s, tietyn valaisimen tuottaman 

fotosynteesiin hyödynnettävissä olevan valon 

määrä

  Fotosynteettisesti aktiivinen fotonivirran 
tiheys (PPFD): yksikkö µmol/s·m2, fotosynteesiin 

hyödynnettävän valon voimakkuus kohteessa

Riippumatta valonlähteestä keinovalon kanssa tärkeintä on 

valon määrä. Usein sanotaan, että kolme tärkeintä asiaa 

chilien kasvatuksessa ovat valo, valo ja valo, eikä sitä 

vastaan voi oikein väittää. Kaikella on toki rajansa, mutta 

keinovalolla on vaikeaa päästä kasvien kannalta hyödyt-

tömään, saati vaarallisen voimakkaaseen valaistusvoimak-

KEINOVALOSTA JA  
SEN LAADUSTA
 – millä on merkitystä, vai onko millään?

kuuteen. Valon määrän ohella sen tyyppi ja spektri ovat 

lähinnä hienosäätöä, käytännön tilanteissa eivät aina edes 

sitä. Chilin kasvatuksessa on luonnollisesti valon lisäksi 

monta muuta erittäin tärkeä muuttujaa, mutta tässä kirjoi-

tuksessa ei oteta mitään kantaa niihin. Lisäksi on huomi-

oitava, että chilien kasvatusta ei voi välttämättä rinnastaa 

esim. salaatin tai muun lähinnä lehtimassaa kasvattavan 

kasvin kasvatukseen ja soveltaa suoraan tuloksia niistä. 

Chilien tapauksessa olennaisinta on hedelmien määrä ja 

laatu, mutta suurin osa tutkimuksesta koskee tuotantokas-

vien viherkasvua tai kukintaa eikä hedelmäsatoa.

Kun käsitellään valon vaikutusta eliöihin, tässä kasvei-

hin, ja valosta riippuvia toimintoja, tieteenala on fotobio-

logia (englanniksi photobiology). Tämän aiheen kannalta 

kaksi tärkeintä osa-aluetta ovat fotosynteesi ja fotomor-

fogeneesi, joista ensimmäinen on koulun biologiastakin 

tuttu kasvien energiatuotantomuoto. Fotomorfogeneesi 

puolestaan on määritelmällisesti erillinen alue, joka ku-

vaa valon vaikutusta kasvin kehittymiseen sen kasvaessa 

idusta kukkivaksi kasviksi. Käytännön tasolla näitä on 

hyvin vaikeaa erottaa toisistaan, mikä vaikeuttaa valon 

vaikutuksen tutkimista.

Kasvien fotosynteesin riippuvuus valon aallonpituu-

desta on selvitetty jo 1970-luvulla noin 20 tuotantokas-

villa (McCree 1971). Kuvassa 1 on esitetty kokeellisesti 

määritetty tuotantokasvien keskimääräinen fotosynteesin 

tehokkuus aallonpituuden mukaan. Kuvaaja kertoo kuin-

ka hyvin kasvit voivat hyödyntää kunkin aallonpituu-

den valoa fotosynteesiin eli energiantuotantoon. Kuten 

nähdään, kasvit hyödyntävät melko hyvin koko näkyvän 

valon alueen ja paljon myös vihreää valoa toisin kuin 

yleisesti luullaan. Sama tutkimusryhmä on tehnyt vielä 

nykyäänkin käytettävän PAR:n määritelmän, joka tarkoit-

taa 400 ja 700 nm välille osuvaa säteilyä ilman painotusta 

(McCree 1972). Kuvassa on esitetty kuvaajana myös 

ihmissilmän herkkyys (lumens-käyrä), josta nähdään 

selvästi, että normaalit valaistuksen yhteydessä käytettä-

vät suureet kuten lumenit ja luksit eivät sovi kasvivalojen 

määrittelyyn. Juuri tämän vuoksi kasvivalojen ja kasvien 

valaisun vertailuun tarvitaan PAR- ja PPFD-lukemia.K
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Kuva 1. Tuotantokasvien keskimääräinen fotosynteesin 

herkkyys (väritetty kuvaaja), PAR-alue ja ihmissilmän 

herkkyyskäyrä. (Kuva muokattu, alun perin sivulta 

https://fluence.science/science-articles/horticulture-light-

ing-metrics/)

Kasveista ja fotosynteesistä puhuttaessa on tärkeää 

huomata, että fotosynteesin herkkyys on paljon moni-

mutkaisempi asia kuin siihen osallistuvien tärkeimpien 

yhdisteiden eli klorofyllien kyky absorboida valoa. Usein 

näkee kuvaajia, joissa on esitetty klorofyllien spektrit, 

joilla sitten perusteellaan jonkin kasvilampun spektrin 

sopivuutta. Kuvassa 2 on laajempi katsaus asiaan: useim-

pien fotosynteesin osallistuvien pigmenttien absorp-

tiospektrit eli niiden kyky imeä valoa aallonpituuden 

mukaan. Nähdään, että kuvaajat eivät vastaa mitattua 

fotosynteesin tehokkuutta, mikä kertoo siitä, kuinka 

kompleksinen asia on kyseessä. Lisäksi yhdisteiden 

suhteelliset määrät kasveissa voivat vaihdella, mikä vai-

kuttaa spektrien summaan eli kokonaisuuteen. On myös 

huomioitava, että alkuperäiset tutkimukset fotosynteesistä 

on tehty tietyllä valon määrällä (fotonivirran tiheydellä) ja 

tulos voi olla toinen heikommassa tai voimakkaammassa 

valossa. Tuore koontitutkimus toteaakin, että asia vaatii 

lisäselvityksiä ja voi olla myös kasvista toiseen vaihteleva 

(Eichhorn Bilodeau ym. 2019) Artikkelin otsikko voi an-

taa sen kuvan, että kyse on vain hampusta, mutta teksti 

kattaa hyvin monenlaisia tutkimuksia useilla muillakin 

kasveilla.

Kuva 2. Fotosynteettisten pigmenttien suhteellisia ab-

sorptiospektrejä. Kuva on muokattu lähteestä Eichhorn 

Bilodeau ym. 2019.

Aiemmin mainittu fotomorfogeneesi on toinen tärkeä 

alue, kun selvitetään miten valo vaikuttaa kasveihin. 

Yksinkertaisimmillaan fotomorfogeneesi on itämistä 

valon vaikutuksesta (ei koske chiliä) tai kukinnan alka-

mista. Koska sekä fotosynteesi että fotomorfogeneesi 

vaikuttavat kasvien kasvuun ja kehitykseen, niitä on 

pitkällä aikavälillä hyvin vaikeaa erottaa täysin toisistaan. 

Erivärisen valon vaikutuksesta kasveihin on tehty paljon 

tutkimuksia, mutta suoraviivaisia johtopäätöksiä ei voida 

vetää. On viitteitä, että esim. punainen valo vahvistaa 

kukintaa monilla kasveilla, mutta toisaalta myös siitä, 

että punainen valo vahvistaa juuriston ja lehtien kasvua. 

Punaisen valon vaikutukset välittyvät paitsi klorofyllien 

myös fytokromien kautta, ja myös ihmiselle näkymättö-

mällä infrapunavalolla on vaikutuksia.

Sinisellä valolla puolestaan on havaittu monia positii-

via kasvuun ja muihin toimintoihin liittyviä vaikutuksia 

eri kasvilajeilla. Yhtä selvää johtopäätöstä ei voida vetää 

sinisestäkään valosta, mutta on selvää, että se on tärkeää. 

Toisin kuin yleisesti ajatellaan, myös vihreä valo on kas-

vien hyödynnettävissä ainakin osittain. Sen on havaittu 

mm. vahvistavan viherkasvua, mutta on myös huomattu, 

Kuva 1 Kuva 2

Kuva 3
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MARKUS HAAPALA

että intensiivinen vihreä valo voi heikentää kasvua tai 

vaikuttaa sinisen valon positiivisia vaikutuksia vastaan. 

Kokonaisuus on jälleen kerran hyvin monimutkainen.

Kuvassa 3 on erilaisten fotoreseptorien eli valon 

vaikutuksia välittävien yhdisteiden absorptiospektrejä. 

Näiden aallonpituusalue menee yli ja alle näkyvän valon 

aallonpituuden, eli sekä infrapuna- että UV-valolla on 

vaikutuksia kasveihin. UV-valon on havaittu mm. vahvis-

tavan kasveja ja edesauttavan monia kasvien biokemial-

lisia prosesseja varsinkin pienessä määrin saatuna. Eräs 

fotomorfogeneesiin kuuluva ilmiö on chiliharrastajien 

keskuudessa hyvin tunnettu: keinovalossa tai UV:lta suo-

jassa kasvaneet taimet vaativat tottumista auringonvalon 

UV-säteilyyn, mutta totuttuaan kestävät UV:ta hyvin.

Kuva 3. Kasvien fotoreseptorien absorptiospektrejä. 

Kuva muokattu lähteestä Eichhorn Bilodeau ym. 2019. 

Mitä tästä kaikesta jää sitten käteen? Valitettavasti 

ei kovin paljon. Ei ole selvää, mikä on yksiselitteisesti 

paras valo chileille tai sen puoleen millekään kasville 

tai mikä on optimaalinen valon määrä. Molemmat seikat 

riippuvat paljon myös kasvuolosuhteista eli lähinnä 

lämpötilasta, hiilidioksidin määrästä ja lannoituksesta. 

Se voidaan kuitenkin todeta, että ei ole selviä perusteita 

kutsua tiettyjä lamppuja tai lampun asetuksia viherkas-

vuun ja toisia kukintaan tai sadon tuotantoon sopiviksi. 

Asia ei ole täysin keksitty, mutta se on liian mutkikas, 

jotta voitaisiin tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä. Lisäk-

si tutkimuksia on tehty hyvin monilla kasvilajeilla, eikä 

päätelmiä voi välttämättä soveltaa chilinkasvatukseen. 

Voidaan myös ajatella, että auringonvalo sopii kasveille 

varmasti, joten sitä mahdollisimman paljon muistuttavan 

valon pitäisi myös sopia. Tärkeintä on joka tapauksessa, 

että valoa on paljon.

Lopuksi kuvassa 4 on muutamien valonlähteiden 

spektrejä, joita voi käyttää pohdintaan. Spektrit poik-

keavat myös lampputyyppien sisällä ja nämä ovat vain 

esimerkkejä, mutta kuvista saa käsityksen eroista, jotka 

ovat todella suuret. Kaikilla paitsi hehkulampulla voi 

kuitenkin kasvattaa chiliä, mikä kertoo paljon kasvien 

sopeutuvuudesta.

Kuva 4. Valonlähteiden spektrejä. Kuva on muokattu 

lähteestä Eichhorn Bilodeau ym. 2019. 
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Kuva 4

GoGro kasvatusjärjestelmä 

· 2 ruukulle
· Täytät vain
  ravinnesäiliön 
  ja  järjestelmä 
  huolehtii lopusta!

65€

Hortosol lämmitysmatot

· Idättää siemenesi  nopeammin 
   ja varmemmin!

10W: 22.50€
20W: 29.50€
30W: 40€
40W: 48€

Hortimol LED-valaisin

· Paljon valoa vähällä sähkönkulutuksella!

165€

Vesiviljelyjärjestelmä NRTGO 1

· Oxypot Bubleri 
  sisältää kaiken 
  tarvittavan 
  vesiviljelyn 
  aloitukseen!

45€

Eazy Plug kuutiot

· Helppo tapa idättää siemenestä ja 
   kasvattaa pistokkaita.
· 100% Orgaaninen 

6kpl levy:      3.50€
12kpl levy:   6€
24kpl levy:  10€ 
77kpl levy:  16.50€

Hortosol energiansäästölamppu

· Kasvuun tai kukitukseen

150W: 50€ 
200W: 70€
250W: 80€

HIRVASKANGAS: Puukyläntie 2, 44250 Äänekoski
MA-PE: 11.00 - 16.00 

OULU:  Kaarnatie 22, 90530 
MA-PE:  10.00 - 17.00

VPLUX.FI

Pienoiskasvihuone Hortosol

XS 31 x 17.5 x 17.5cm

6€
M 37.5 x 24 x 19cm

8€
XXL 56 x 32 x 21cm

20€

Herb Booster -pöytäpuutarha

· Yrtit ja salaatit 
kätevästi, vaikka 
keittiön tasolla!

85€

Juurihoitoon

Neudofixx 
juurrutushormoni 40g

12€

Rootit juurrutusgeeli 

12€ 

VIHERPEUKALON VIKKELÄ VERKKOKAUPPA
MONIPUOLISESTI KAIKKI  KASVATUSTARVIKKEET  SUORAAN MAAHANTUOJALTA

LIGHTING FOR LIFE

VP-Lux King Cob LED-kasvivalaisin 

· Kasvusta kukitukseen
· 3 vuoden takuu

180W:    175€
360W:    300€
720W:    550€
1620W: 1200€

Aeroflo 14-Vesiviljelyjärjestelmä

· Aeroponiseen kasvatukseen!

265€

Airpot happiruukut

· Vahvistaa juuria
· Helppo pestä!

5L:  4€ 
10L:  8€ 
12.5L:  10€
20L:  15€
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Enää tehokkuus ei ole ainoa kriteeri, kun valitaan me-

netelmiä kotitarveviljelyyn. Ekologisuus on nousussa 

puutarhanhoidossa. Nyt halutaan kasvattaa laadukas-

ta satoa kestävästi ja luomusti. Biolanin kuluttajatutki-

muksen mukaan nykyaikainen puutarhatuote on ekolo-

ginen ja helppokäyttöinen. Kotimainen rahkasammal on 

ekologinen vaihtoehto esimerkiksi kivivillalle.

Tällä hetkellä Biolan panostaa vahvasti sammalpohjaisten 

kasvualustojen tuotekehitykseen. Biolan on kasvualus-

tavalmistajista pisimmällä niiden tuotekehityksessä. Am-

mattiviljelyyn on jo aiemmin kehitetty Mosswool-sammal-

villa, ja harrastajille Kasvusammal. Nyt kotipuutarhureille 

tuodaan Sammalnapit taimikasvatukseen ja Sammalmulta 

puutarhaan.

Uskomme, että sammal on tulevaisuuden kasvualusta. 

Ominaisuuksiltaan se on ihanteellinen. Sammal varastoi 

hyvin vettä kasvien käyttöön, mutta säilyttää ilmavuu-

tensa märkänäkin. Ilmavuus edistää juurten hyvinvoin-

tia. Yksi valtti on homehtumattomuus. Sammaleella on 

luontaisia mekanismeja suojautua lahottajasieniltä, joten 

se torjuu myös kasvitauteja, kertoo Biolanin puutarha-

neuvoja Riikka Kerttula.

Kotimaisilla rahkasammaltuotteilla pystytään korvaa-

maan ekologisuuden näkökulmasta erittäin haasteellinen 

kivivilla sekä muut epäorgaaniset kasvualustamateriaalit. 

Myös maapallon toiselta puolen rahdattava kookos voi-

daan korvata täysin rahkasammaleella. 

Luonnonvarakeskus on testannut Mosswool-levyjä kur-

kun kasvatukseen Piikkiön koekasvihuoneella. Testissä 

verrattiin sammalvillaisen ja kivivillaisen kasvualustan 

satotuottoa. Kasvutulos tässä testissä oli parempi kuin ki-

vivillalla. Kun kivivillan vertailumääräksi otettiin 100 kg, 

niin Mosswool-kasvualustalla tuotettu vastaava kurkkusa-

to oli parhaimmillaan 107 kg.

Ympäristöystävällisyys on äärimmäisen tärkeää. Kun 

siihen pystytään vielä yhdistämään parempi tuottavuus, 

päästään nopeammin ratkaisuihin, joilla vähennetään 

ihmisen tuottamaa ympäristökuormaa, kertoo Biolanin 

Riikka Kerttula.

SAMMAL KERÄTÄÄN SUOTA VARJELLEN
Biolanin sammalpohjaiset tuotteet valmistetaan rah-

kasammaleesta, jota kerätään kitumaasuolta. Näiden 

suoalueiden ojitus metsämaaksi on epäonnistunut, 

joten ne ovat muuttuneet joutomaaksi. Kitumaasoita on 

Suomessa noin 800 000 hehtaaria, joista keruukelpoisia 

alueita on 300 000 hehtaaria. Tällä hetkellä niistä on 

käytössä vasta noin 70 hehtaaria.

Suoalueita ei kuivata ojittamalla, vaan ne mieluummin 

ennallistetaan tukkimalla mahdolliset vanhat ojat. Näin 

suo ennallistuu nopeasti ja kasvaa sammalta parhaiten. 

Noin viiden vuoden kuluttua keräämisestä suo toimii 

jälleen hiilinieluna, kertoo Biolanin Riikka Kerttula.

Rahkasammalta kerätään patentoidulla erikoiskoneella, 

joka poimii sammaleen kevyesti suon pinnalta. Kone 

poistaa sammaleesta vettä jo korjuualueella. Näin vesi 

palautuu takaisin suon alkuperäiseen biotooppiin. Suon 

pintaa ei kerätä paljaaksi, joten suolle jää reilusti itiöitä 

kasvattamaan uutta sammalta. Keräämättä jätetään myös 

vielä kasvuvaiheessa olevat alueet. Keruukohta palautuu 

ennalleen jo kymmenessä vuodessa, ja uusiutuminen 

seuraavaan korjuuseen on tapahtunut 25–30 vuoden 

kuluttua.

RAHKASAMMAL
on ekologinen  
kasvualustamateriaali

”Kotimainen 
rahkasammal 

on ekologinen 

vaihtoehto  
kivivillalle.”
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SIEMENTEN KYLVÖ SAMMALNAPPEIHIN
Siementen idätys ja taimikasvatus on erittäin helppoa 

Biolan Sammalnapeissa, koska Sammalnappi pystyy 

varastoimaan paljon vettä, mutta säilyy silti ilmavana. 

Kostutetun napin päällä siemen säilyy tasaisen kosteana 

ja taimettuu tasaisesti.

Kun Sammalnappeja käytetään Biolan Pienoiskasvi-

huoneessa, kasvuolosuhteet ovat vieläkin tasaisemmat. 

Pienoiskasvihuoneen läpinäkyvän kannen alla kosteus 

säilyy tasaisena eikä päivittäisiä kasteluja tarvita.

Pieniä siemeniä voi kylvää Sammalnapin pinnalle 

useita. Esimerkiksi basilika ja lobelia voidaan kasvattaa 

pieninä tupsuina, joissa kasvaa useampi taimi yhdes-

sä. Tomaatti, paprika, chili, kurkku ja maissi kylvetään 

yksittäin. Näin ne voivat kasvaa Sammalnapissa ruuku-

tukseen asti, eikä juuristoa vioittavaa koulintaa tarvita.

Sammalnappi on esilannoitettu, ja siinä riittää ravinteita 

3−4 viikon kasvatukseen. Sen jälkeen aloitetaan lannoitus.

ANNA TAIMILLE LUONNONMUKAINEN 
VARASTOLANNOITUS
Ruukutuksen yhteydessä voidaan antaa varastolannoi-

tus. Varastolannoitteeksi soveltuvat vain hidasliukoiset 

lannoitteet. Luonnonmukainen varastolannoitus saadaan 

käyttämällä Biolan Yrtti- ja taimilannoitetta tai Biolan 

Kanankakkaa.

Taimikasvatusruukun reunaan 

tehdään pohjaan asti ulottuva kolo, 

johon lannoite annostellaan. Tarkista 

tarkka lannoitusohje pakkaukses-

ta. Esimerkiksi:

  Tomaatin, paprikan ja kurkun tai-

miruukkuun lisätään 2 rkl Yrtti- ja 

taimilannoitetta.

  Kesäkukkien taimiruukkuun lisä-

tään 2 rkl Yrtti- ja taimilannoitetta.

Lannoitteen päälle laitetaan ohut 

kerros multaa, jotta se ei houkutte-

le hyönteisiä. Varastolannoitteesta 

liukenee ravinteita koko taimikas-

vatuksen ajan, ja taimen kasteluun 

riittääkin pelkkä vesi.

LUE LISÄÄ VARASTO-
LANNOITTAMISESTA: 

WWW.BIOLAN.FI/
ARTIKKELIT/ 

VARASTOLANNOITUS 

VARASTOLANNOITUS  
SOPII MYÖS SATO- 
IKÄISILLE KASVEILLE
Nyt, kun luonnonmukainen 
kasvatus kiinnostaa yhä 
enemmän, tarvitaan helppo-
ja luomuvinkkejä.

On valitettavan yleinen 
harhaluulo, että luomukasvatuksessa ei käytettäisi lannoitteita. Kyllä 
luomusato tarvitsee ihan yhtä paljon ravinteita kuin tavanomainen-
kin – ravinteet vain tuodaan kasvin käyttöön eri muodossa, muistut-
taa Riikka Kerttula.

Varastolannoittaminen on helppo tapa antaa vaikka koko kesän 
ravinteet kerralla. Kun lannoitevarasto jätetään yhtenäiseksi osioksi 
ruukun reunaan eikä sitä sekoiteta koko multamäärään, ei ylilannoit-
tamisen riskiä ole. Varastolannoitettuja kasveja voidaan kastella koko 
kesä pelkällä vedellä. Chilin koko kesän aikainen ravinnetarve saa-
daan 6 desilitrasta luonnonmukaista Biolan Tomaatti- ja vihanneslan-
noitetta. 




