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Päätoimittajalta 

Alkuvuodesta, kun vuoden 

2019 Chilin poltteessa-

lehden sisällön pohtiminen 

tuli ajankohtaiseksi heräsi 

myös kysymys siitä, kuka 

hoitaisi lehden päätoimitta-

jan pestin. Kirjallisia lahjoja 

ei tiettävästi hommaan vaa-

dita, ainoastaan kyky saada 

kirjoittajat toimittamaan ar-

tikkelinsa aikataulun puit-

teissa oikoluettavaksi. Tämä 

työ lankesi nyt minulle, hal-

lituksen valtaisan enemmis-

tön päätöksellä. 

Lukaistessani pikaisesti 

aiempien lehtien Päätoimit-

tajalta-palstoja omani poh-

justamiseksi, kirjoituksista 

huokui esiin helpotus lehden 

viimein valmistuttua. Yhdis-

tysjulkaisun aikaansaaminen 

on ehkä sittemmin helpottu-

nut; varsinkin mainostajien 

kohdalla tuntuu tiettyä osal-

listumisen varmuutta synty-

neen monien lähtiessä mu-

kaan avittamaan lehden jul-

kaisua vuodesta toiseen. 

Muutenkin, kun lehteä on 

julkaistu jo muutama vuosi, 

alkaa tiettyä rutiininomai-

suutta syntyä. Lehden tait-

toakaan ei oikoluvun lisäksi 

sovi unohtaa, ilman niitä ei 

lehteä julkaista. Nämäkin 

hoidetaan pitkälti vapaaeh-

toisvoimin vuodesta toi-

seen. Kirjoittajia saisi toki 

olla enemmän ja monipuoli-

semmin, harrastajajoukkoa 

kun Suomenmaassa riittää. 

Hyvin on kuitenkin taas 

saatu aineistoa kasaan. Täs-

tä kiitos kaikille osallistu-

neille. 

Yleensä lehteen on pohdittu 

yhteistä teemaa, jota tällä 

kertaa ei valikoitunut, pi-

kemminkin syntyi laaja kat-

taus erilaisia tarinoita harras-

tajakokemuksista niksinurk-

kaan. Myös mielenkiintoista 

asiaa valaistuksesta, chilin 

terveysvaikutuksista ja kas-

vatuksesta pohjoisen oloissa 

on saatu mukaan. 

Näin on siis jälleen syntynyt 

kädessä pideltävä todiste 

Suomen chilikulttuurin mo-

ninaisuudesta ja elävyydestä. 

Pidemmittä puheitta siis, 

Chilin Poltteessa 2019, olkaa 

hyvä! 

 

Mikko Rytilä 

Suomen Chiliyhdistys ry 
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Puheenjohtajalta 

Suomen Chiliyhdistys on 

virallisesti ollut olemassa 

vuodesta 2007. Se on pyrki-

nyt edistämään ”chilipäiden” 

yhteisöllisyyttä ja levittä-

mään chililajikkeiden tunte-

musta laajemmaksi kuin es-

panjalainen kypsä tai raaka 

marketchili. Olemme myös 

sopineet eri yhteistyökump-

paneittemme kanssa jäsenis-

tölle kohdistetuista eduista, 

usein tuotealennuksista. Ei 

kannata unohtaa myöskään 

vuosikokouksia ja niissä tar-

jottavaa, jäsenistölle ilmais-

ta, herkullista ruokaa. Osan-

otto toki voisi olla vireäm-

pää. 

Vuodelle 2019 olemme ke-

hitelleet yhden uuden yhtei-

sen tavan kokoontua. Tulem-

me järjestämään retkiä tun-

nettujen kasvattajien far-

meille. Tarkempaa tietoa 

löytyy toisaalta tästä leh-

destä. 

Me olemme miettineet jo 

päämme puhki, ja nyt esi-

tämme pyynnön teille jäse-

nille ja muille lehteä luke-

ville, toivottavasti tuleville 

jäsenille. Millä tavalla te 

haluaisitte Chiliyhdistyksen 

toimivan ja edistävän har-

rastustanne? Miettikää asiaa 

ja laittakaa postia Chiliyh-

distyksen sähköpostiin. Em-

me voi taata jokaisen yksit-

täisen idean toteutuvan, 

mutta esimerkiksi kahden 

täysin erilaisen idean yhdis-

telmällä voisi syntyä jotain 

uutta. 

Samalla haluaisimme kas-

vattaa jäsenten yhteisölli-

syyttä. Yksi selkeä tapa tä-

hän on jäsenistön osallistu-

minen yhdistyksen toimin-

taan ilmoittautumalla avusta-

jaksi tapahtumiin, joissa yh-

distyksellä on ständi. Eri ta-

pahtumissa tapaa todella in-

nostuneita ihmisiä, joista 

osalle chili on lähes tunte-

maton tuttavuus. Helsingin 

Puutarhamessut ja Chilifesti-

vaalit monipäiväisinä tapah-

tumina ainakin näin päällim-

mäisinä kaipaisivat apua. 

Valitettavasti vain tätä kir-

joitettaessa näyttää siltä, ett-

ei Chilifestivaaleja järjestetä 

2019. Olisiko sinulla tiedos-

sasi sopiva kesätapahtuma, 

johon voisimme osallistua? 

 

Kai Mattlar 

Suomen Chiliyhdistys ry 
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Näin lähti chili- 
harrastus käyntiin 

Oli kesä 2010, ja sain isovel-

jeltäni Cayenne-nimisen chi-

lin. Riemu oli kova, koska 

en ollut ikinä kasvattanut 

mitään, paitsi yhden kaktuk-

sen, jonka myös hukutin lii-

allisella kastelulla. Tämä 

Cayenne oli ensimmäinen 

chilini. En tiennyt kasvatuk-

sesta mitään, paitsi sen, että 

kasvit tarvitsevat vettä 

elääkseen, ravinteista ei ollut 

tietoakaan taikka n-p-k-

arvoista. Hurahdin kasvatuk-

seen täysin, kun näin po-

dinalun kukassa ja mietin 

päässäni: "Hei, minähän 

osaan jotain kasvattaakin!" 

 

Ensimmäinen Cayenne-

chilini 2010. 

 

Lähdin äitini kanssa kaup-

paan, ja äitini jäi katsomaan 

kukkien siemeniä kaupan 

siemen hyllyltä. Minä taas 

jäin tuijottamaan chilivali-

koimaa. Näin, kuinka mo-

nien eri chililajikkeiden sie-

menet hehkuivat silmissäni. 

Katsoin vain niitä chilejä, 

jotka olivat hienoimpia ul-

konäöltään. En tiennyt mitä 

tarkoitti mm. annuum, bac-

catum, chinense ym. Mu-

kaan keräsin miellyttävim-

mät lajikkeet: Chiluacle 

Negro, Jalastar, Jamaican 

Bell ja myös Cayenne. Ha-

lusin ostosten jälkeen nope-

asti kotiin idättämään lajik-

keita. Kotona ei ollut mul-

taa, joten otin sitä äitini 

kukkaruukuista. Olin silloin 

20-vuotias. 

Kun avasin siemenpaketit ja 

näin, että siemeniä oli vain 

5 kpl per paketti, tuntui hin-

ta korkealta. Keksin ottaa 

siemeniä kaupan tuoreista 

chileistä: Pepperonia, Fata-

liin Aji Cristal ja Habanero-

ja. Veljeni neuvoi laittamaan 

siemenet pakastimeen, että 

voin käyttää niitä myöhem-

min. Veljelläkään ei ollut 

paljon tietoa kasvatuksesta, 

mutta seurasin ohjeita. Syys-

kuun loppupuolella tämä 

ensimmäinen Cayenne rupe-

si tiputtamaan lehtiänsä, ja 

luulin, että talvi tekee tulo-

aan. Jäin tuijottamaan 

Cayennea, ja huomasin hä-

mähäkin seittiä kasvissa. En 

ollut huolissani seitistä, vaan 

siitä, että talvi tulee ja chilini 

kuolee. Olin saanut idätettyä 

Jalastarin sekä Chiluacle 

Negron, ja niissäkin oli seit-

tiä. Sitten rupesin huolestu-

maan, kun hämähäkkejä ei 

näkynyt missään. Ensimmäi-

senä tuli mieleeni, että kasvit 

ovat homeessa. Lähdin 

googlettamaan seiteistä pa-

remmin ja löysin vihannes-

punkki-nimisen tuholaisen, 

joka tekee seittiä. Lähdin 

kertomaan veljelleni näistä 

otuksista. Hän kehotti minua 

suihkuttelemaan vettä kas-

veille. Suihkuttelusta huoli-

matta eivät punkit hävinneet, 

vaan kaikki chilini kuolivat. 

Onneksi on pakastimessa 

siemeniä, tuumailin. Heti 

chilien hävittämisen jälkeen 

laitoin itämään tuoreina os-

tetut siemenet. Odotin kuu-

kauden–pari, mutta chilini 

eivät itäneetkään. Turhau-

duin ja heitin kaiken pois. 

Näin loppui chilinkasvattelu. 

Teksti ja kuvat: 

Jani Back 
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Muutin pois vanhempien 

luota omaan asuntoon. Pidin 

seitsemän vuoden ajan tau-

koa, enkä ajatellutkaan kas-

vatusta, koska juhliminen oli 

kivempaa, ja koulukin jäi 

kesken, koska elin hälläväliä

-aikaa. Vuonna 2017 löysin 

tyttöystävän ja juhliminen 

loppui heti. Nyt minulla ei 

ollut kuin aikaa, ja lapsi oli 

tuloillaan. Lähdin touko-

kuussa Plantageniin kukka-

kaupoille, koska halusin yl-

lättää tyttöystäväni. Näin 

Moruga Trinidad Scorpionin 

taimen, ja päätin ostaa itsel-

lenikin jotakin mielihyvää. 

Samana päivänä purin van-

hoja muuttolaatikoita, jotka 

olivat jääneet vuosiksi pur-

kamatta, ja vastaan tuli Mi-

nigrip-pussi tekstillä "Aji 

Cristal". Päätin kokeilla vie-

lä kasvattaa sitäkin, ja tyh-

jensin melkein koko pussin 

samaan multaan. Mietin, ett-

ei nämä enää lähde kasva-

maan. 

Toisin kävi – kaikki sieme-

net itivät, enkä ollut tajunnut 

istuttaa siemeniä yksittäin 

ruukkuihin. Liityin heti Fa-

cebookissa olevaan Chilifo-

rum-ryhmään ja ihastelin 

muiden chilejä. Kyselin vä-

lillä naurettavan tyhmiä ky-

symyksiä, jotka ovat nyky-

ään ihan perusasioita kuten: 

"Kuinka usein pitää kastel-

la." Luulin, että moni nauraa 

kysymykselleni, ja odotin 

negatiivista palautetta. Mutta 

sitten rupesi tulemaan posi-

tiivista palautetta, ja huoma-

sin, kuinka ystävällistä po-

rukka on. Seinänaapurini oli 

Chilifoorumin jäsen, ja sitä 

kautta tutustuttiin ja vaihdel-

tiin siemeniä. 

Luin joka aamu kahvikuppi 

kädessäni foorumia etsien 

tietoa chilin kasvatuksesta, 

ja yritin jutella asioista, 

joista en tiennytkään pa-

hemmin. Mietin kauan, että 

jos joku kysyisi mikä kas-

via vaivaa, en osaisi vastata 

kuin: "Oletko kastellut si-

tä?" Pikkuhiljaa rupesin 

oppimaan enemmän kasva-

tuksesta, ja nykyään osaan 

jotenkuten vastata vaikeim-

piinkin kysymyksiin. Aluk-

si kasvattelin mullassa, 

mutta päätin kokeilla myös 

vesiviljelyä. Tilasin Chilin-

kasvattajilta bubbler-

paketin sekä lannoitteet. 

Asetin siihen Habaneron, 

joka oli jo aika iso taimi. 

Parin viikon päästä huoma-

sin, kuinka kasvu oli nopeu-

tunut multaan verrattuna. 

Tilasin VP-Luxilta 2 kpl 20 

litran sankoja ja rakensin 

lisää bubblereita. Päätin 

liittyä Chiliyhdistykseen 

melkein saman tien, ja tila-

sin myös punaisen Chiliyh-

distyksen hupparin. 

Halusin auttaa Chiliyhdistys-

tä, joten pyysin nipun yhdis-

tyksen esitteitä, joita rupesin 

jakelemaan tuntemattomille 

ihmisille ja vastaantulijoille. 

Moni sanoi, ettei ole kiin-

nostusta, mutta olen pyytä-

nyt kokeilemaan, että huo-

maa, kuinka kivaa chilin 

kasvatus on. Moni kaverini 

on heti hurahtanut kasvatuk-

seen ja liittynyt yhdistyk-

seen. Olen myös kasvattanut 

monia lajikkeita taimivai-

heeseen ja jaellut niitä ym-

päri kyliä, että ihmiset saisi-

vat potkua harrastukseen. 

Huhu on ruvennut kiertä-

mään, ja minulta on kyselty 

siemeniä sekä taimia. Chili-

harrastuksen kautta olen ko-

keillut uusia asioita, esimer-

kiksi hiilidioksidia ja monia 

muita tapoja pitää chilit hy-

vinvoivina. Monet chilihar-

rastajat pitävät hiilidioksidi-

tabletteja tarpeettomina, 

mutta minä haluan kokeilla 

uutta. Minulla on nykyään 

niin sanotusti kasvihuone, 

sillä olen rakentanut vaate-

komerosta paikan chileille. 
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Chilihuone. 

 Haluaisin oman kasvihuo-

neen ulos, mutta en tiedä 

mihin voisin sen perustaa, 

koska asun kaupungin lai-

dalla. Valoa ei juurikaan ik-

kunalle saavu, koska kerros-

talot ympäröivät tämän pie-

nomakotitalon, jolloin tämä 

on varjossa myös kesällä. 

Haaveet on isot, mutta ra-

jalliset. Olen kysellyt tutuil-

ta, joilla on omakotitalo ja 

peltoa, mahdollisuutta pe-

rustaa oman kasvihuoneen, 

mutta käytännössä se ei tuli-

si onnistumaan matkan tai 

rahan vuoksi. Toivon, että 

tulevaisuudessa kävisi tuuri. 

Pidän päiväkirjaa chileistäni 

kirjaten myös ilmankosteu-

den ja lämmön. Merkitsen 

ne joka päivä kirjaan, ja jos 

tulee jotakin poikkeavaa, 

merkitsen sen ylös ja lähden 

etsimään vikaa. Tulevaisuu-

dessa chilien ongelmia sel-

vittäessä voin katsoa kirjas-

ta, olenko merkinnyt jotakin 

hyödyllistä. Olen nyt tasan 

vuoden kasvattanut chilejä, 

ja opin jatkuvasti uutta. Toi-

votan hyviä kasvatushetkiä 

tuleville harrastelijoille sekä 

kokeneillekin! 

Kirjoitettu  5.4.2018 
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Chiliyhdistys yhteistyökumppaneineen mahdollis-

taa kesän 2019 aikana tutustumiskäynnit kolmen 

ison mittaluokan kasvattajan luokse. Kuljetukset 

kohteisiin pyritään järjestämään kimppakyyteinä 

eri paikkakunnilta osallistujien tarpeet huomioiden. 

Päivämäärät ja kohteet ovat: 

 

29.6. Heinän puutarha, Salo 

27.7. Rauno Selamaa (Bluesman), Nurmijärvi 

10.8. Jari Luoto (Jewe), Littoinen (Naantali) 

 

Osallistumisesta voi ilmoittaa yhdistyksen nettisi-

vuilla ja Facebookissa toukokuusta lähtien. Ilmoit-

tautumiset pyydetään lähettämään 14 pv ennen 

kunkin matkan ajankohtaa. Näin voimme informoi-

da kunkin kohteen yhteyshenkilöä arvioidusta osal-

listujamäärästä. 

Liity mukaan ainutlaatuiselle reissulle katsasta-

maan palasta Suomen korkeatasoista chilikulttuu-

ria ja turisemaan kanssaharrastajien kanssa! 

 

Suomen Chiliyhdistys ry 

Kiinnostaako kurkistus 
kasvihuoneisiin? 
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Hurahtaminen chiliin 
ja rakkaus rocotoihin 

Teksti ja kuvat: 

Mikko Rytilä 

 

Olin keväällä 2014 vaimoni 

kanssa kevätmessuilla Hel-

singin Messukeskuksessa. 

Siellä kierrellessämme 

osuimme Chiliyhdistyksen 

osastolle ihmettelemään. Sil-

loin en tiennyt oikein vielä 

mitään chilistä enkä kauhe-

asti muistakaan kasveista, 

mitä nyt äitini touhuja kas-

vimaalla olin seurannut jo 

lapsesta. Muistan hyvin, 

kuinka yhdistysaktiivi Mar-

kus Haapala esitteli chilin 

kasvatuksen saloja messuil-

la. Kyselin paljon aiheesta, 

ja minut neuvottiin lempe-

ästi tutustumaan Chilifooru-

miin, josta onkin löytynyt 

valtavasti tietoa kaikista chi-

liin liittyvistä asioista. 

Messuilta ei oikeastaan chi-

lin suhteen jäänyt muuta kä-

teen kuin pussillinen Lemon 

Dropin siemeniä, jotka sitten 

unohtuivat jonnekin laatikon 

pohjalle. Sen verran kuiten-
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kin kasvatuskärpänen purai-

si, että hankin Zengrow-

vesiviljelylaitteen, jossa sit-

ten yritin kasvattaa ainakin 

basilikaa, ruohosipulia ja 

persiljaa. Silloisen asuntom-

me ikkunalle ilmestyi myös 

paprika, joka katkesi osittain 

jo taimena ja teki muistaak-

seni yhden podin. Saatan 

tosin muistaa väärinkin. 

Muutettuamme seuraavan 

vuoden syksyllä Heinolasta 

Helsinkiin muistin omistava-

ni chilin siemeniä ja ajatte-

lin, mitä tapahtuu, jos niitä 

koittaa idättää. No, senhän 

arvaa. Alkoi kaikenlainen 

säätäminen valojen ja tee se 

itse-bubblereiden keskellä. 

En tainnut Lemon Dropista 

saada mitään satoa, mutta 

kohta olikin asuntomme 

muutaman neliön kokoinen 

vintti täynnä IKEAn Trofast-

NFT-laatikoita ja valaisimia. 

En muista kaikkia lajikkeita, 

mutta ainakin Aji Fantasy oli 

kasvamassa. Kausi 2016 me-

ni kuitenkin aika lailla 

enemmän innostuksen val-

lassa kuin määrätietoisen ja 

jäsennellyn kasvatuksen pa-

rissa. 

Keväällä 2017 hankimme 

pihalle Bauhausista vajaan 

kuuden neliön kasvihuo-

neen, jossa kelpasikin jo lait-

taa hiukan isompaa vaihdetta 

sisään. Osa tilasta oli vielä 

pyhitetty äidin tomaateille ja 

itse kasvattelin chilejäni, nyt 

myös chinensejä, turpeessa 

ja Trofasteissa. Satoakin 

tuli syötäväksi asti kuten 

edellisenäkin vuonna, nyt jo 

reilummin. 

Kaudella 2017 tutustuin C. 

pubescens -lajiin ostettuani 

Kevätmessuilta Manzano 

Rojo -nimisen lajikkeen. 

Kasvi teki kymmenisen 

kappaletta erittäin hitaasti 

kypsyviä podeja. Loppu-

syksystä sain kuitenkin 

maistiaiset ensimmäisestä 

rocotostani, ja innostuin 

kovasti tästä hienosta chili-

lajista. Vuoden 2016 syk-

syllä foorumin nimimerkki 

Jewe eli Jari Luoto oli teh-

nyt tutkimusmatkan rocoto-

jen alkuperäisille viljelyalu-

eille Peruun ja tuonut sieltä 

paljon uusia harrastajille 

ennestään tuntemattomia 

lajikkeita. Niistä tuli myös 

myyntiin siemeniä, joita 

sitten Jeweltä hankinkin 

kaudelle 2018.  

Onnistuin jotenkin kasvatta-

maan viisi omissa silmissäni 

valtavaa, joka suuntaan le-

viävää pensasta. Saatuani 

mukavasti satoa säilömi-

seenkin asti innostus rocoto-

ja kohtaan kasvoi lisää, ja 

tätä kirjoitettaessa taimihyl-

lyllä on yhdeksän tainta kas-

vamassa kokoa kaudelle 

2019. Muiden lajikkeiden 

määrät ovat pudonneet yh-

teen baccatumiin, yhteen 

chinenseen ja yhteen annuu-

miin. C. pubescens -lajista 

on siis tullut ehdottomasti 

suosikkini sen monikäyttöi-

syyden ja ‑muotoisuuden 

vuoksi. 

Harrastuksesta on tullut elä-

mäntapa, joka helposti valtaa 

suuren osan ajasta muun va-

paa-ajan keskellä. Onneksi 

vaimoni on osoittanut myö-

tämielisyyttä harrastustani 

kohtaan. Pysyypähän mies 

kotona. Itseni lisäksi vaimo-

ni ja 7-, 4,- ja 2-vuotiaat lap-

semme eivät ole vielä innos-

tuneet chilistä samalla taval-

la kuin isänsä, tosin nuorim-

maisemme on perso Heinän 

puutarhan chilimakkaralle. 

Myös yhdistystoiminta on 

astunut mukaan kuvaan, ja 

onkin ollut mukava tutustua 

foorumien nimimerkkien 

takana lymyileviin saman-

henkisiin ihmisiin messujen 

ja festarien järjestämisen 

kautta.  



11 

 

 



12 

 

Chilin kasvattaminen on helppoa:  
tarvitaan kasvualusta, siemen, 

lämpöä, ravinteita ja  

valoa 
Teksti ja kuvat: 

Kai Mattlar 

 

Ravinteista on jo kirjoitettu 

ja ohjeitakin löytyy. Ehkä 

tärkein asia on kuitenkin va-

laistus. Oheisessa kuvassa 

on pakollinen historian sii-

pien havinaa -osio ajalta, 

jolloin kouluun hiihdettiin. 

Hehkulamppu kasvin kasva-

tukseen. Näitä ei taida enää 

saada. Tehokaan ei ollut 

päätä huimaava. Yksi kasvi 

pysyi juuri ja juuri hengissä, 

ellei laittanut liian lähelle ja 

polttanut lehtiä. 

 

Tässä kirjoituksessa ei ole 

tarkoitus tieteellisesti tutkia 

eri valoja ja valotyyppejä. 

Kaikkein vähiten neuvoa 

mitä valoa pitää käyttää mil-

loinkin. Yhden neuvon kui-

tenkin annan. Älä tee niin 

kuin minä tein, vaan tee niin 

kun minä sanon. Vältä vii-

meiseen asti ostamasta hal-

poja kiinalaisia ledejä. Ei 

tule kuin surullinen mieli. 

Kuvassa esimerkki. Minä 

ostin, kun halvalla sain. Te-

ho vain ei riittänyt. 

Normaali päivänvalo on 

noin 6000 Kelviniä. Se on 

valkoista valoa ja sopii kai-

kille kasveille. Suomen 

pakkaseton jakso on liian 

lyhyt pelkästään luonnon-

valossa kasvattamiseen. 

Täytyy siis aloittaa talvella 

tai varhain keväällä. Ensim-

mäisistä sirkkalehdistä läh-

tien tarvitaan lisää valoa 

chilien sisäkasvatuksessa. 

Minkälaista valon sitten 

tulisi olla? Oikeastaan mitä 

tahansa. Tieteilijät mainit-

sevat kasvatuksen nopeutta-

miseksi chilien tarvitsevan 

valosta aallonpituudet 400–

470 nm ja 620–670 nm. Jos 

käytetään pääasiassa näitä 

aallonpituuksia, saadaan 

komea pornonpunainen 

yleisvaikutelma. Taajamis-

sa valaistus saattaa herättää 

huomiota. 

Perinteisemmät valot 

Minkälaisia valoja sitten 

on? Luulisin, että jokaisesta 

taloudesta löytyy ESL 

(energiansäästölamppu) työ-

pöytävalona. Jos viljely ei 

ole kovin suurimittaista, yh-

dellä tai kahdella tuollaisella 

tulee toimeen varsin pitkään.  

Valaisimien luovuttaman 

lämmön kanssa kannattaa 

olla varovainen. Tehok-

kaampiakin ESL lamppuja 

on, ja niiden kanssa tulee 

hyvin toimeen. Jos haluaa 

lisätä valon määrää ilman 

suuria taloudellisia uhrauk-

sia, voi ottaa käyttöön vaik-

kapa tavallisen loisteputken. 

Heijastimineen niitä saa il-

maiseksi tai sitten todella 

halvalla. Toimistoja remon-

toitaessa katossa olevat lois-

teputket eivät ole in, ja ulko-

na roskalavoilla loisteputki-

valaisimia on paljon. Taval-

lisellakin loisteputkella saa 

chilin kasvamaan. Satsaa-

malla pikkuisen lisää heijas-

timeen voi vaihtaa kasvilois-

teputken. Loisteputki kestää 

noin 20 kertaa pitempään 

kuin hehkulamppu. 

 

Kehittyneemmät valot 

Harrastuksen edetessä vaati-

mukset valoille kasvavat. 

Jonkin aikaa sitten harrasta-

jien suosimat valot olivat 

suurpainenatrium- (SPNA) 

ja monimetallivalot. 

SPNA on nimensä mukaan 
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paineinen. SPNA on todella 

tehokas valo. Pieniin tiloihin 

jopa liian tehokas, sillä pala-

essaan lamppu on polttavan 

kuuma. Keväällä ja syksyllä 

se vähentää tarvetta lämmit-

tää kasvihuonetta. SPNA-

lampun kestoikä on pitkä, ja 

värilämpötila on lämpimäm-

pi kuin päivänvalo. Lamppu 

tarvitsee aina erillisen virta-

lähteen. Vanhempien virta-

lähteiden hyötysuhde ei ollut 

kovin hyvä, mutta uudem-

missa virtalähteissä hyöty-

suhde on parempi. 400W on 

harrastajien keskuudessa 

erittäin suosittu teho. Kun 

lampun sijoittaa lämmön 

kannalta riittävän ylös, teho 

riittää noin neliön kokoisen 

alan valaisemiseen. Vanhat 

kellertävät katuvalot olivat 

natriumvaloja. Natriumvalo-

jen toinen kehityslinja on 

pienpainenatriumvalo. Se on 

energiatehokkaampi kuin 

suuripaineinen, mutta kes-

toiältään lyhyt. Oheisessa 

kuvassa yksi SPNA-lamppu 

esimerkkinä. 

Toinen esimerkki vanhem-

mista erikoisvaloista on mo-

nimetallivalot. Monimetalli-

valo on purkauslamppu, jon-

ka toiminta perustuu pur-

kausputkessa käytettyyn use-

an eri metallin seokseen ja 

putkessa olevaan täytekaa-

suun. Monimetallivalojen 

edeltäjä oli elohopeahöyry-

lamppu. Verrattuna eloho-

peahöyrylamppuun moni-

metallilampun valo on puh-

taamman valkoista ja vä-

rientoistokyky on parempi. 

Monimetallilamppu on va-

lotehokkuudeltaan lähes 

suurpainenariumlampun 

veroinen, mutta valon 

spektri on sinisempi. Moni-

metallilamppujen tehot al-

kavat 10 watista ja päätty-

vät kilowattien tehoihin. 

Monimetallilamppujen me-

tallisekoituksia on useita, ja 

se riittäköön tiedoksi. Mo-

nimetalleilla on kaksi pää-

haaraa, kvartsilasinen ja 

keraaminen. Keraamiset 

lamput edustavat nykyai-

kaisempaa tekniikkaa. Elo-

hopeahöyrylamppujen 

myynnin loppuminen muu-

tama vuosi sitten on kasvat-

tanut monimetallivalojen 

suosiota. Myös monimetal-

lilamppu kuumenee käytös-

sä runsaasti. Kumpikaan 

erikoislampuista ei syty uu-

delleen kuumana, vaan pi-

tää odottaa jäähtymistä. 

Yksi varoituksen sana on 

mainittava. Monimetalliva-

lot toimivat suuressa pai-

neessa ja voivat siksi räjäh-

tää, varsinkin kvartsilasiset. 

Keraamiset usein vain lo-

pettavat toimimisen. 

Ledit 

Ledit ovat tulleet jokapäiväi-

siksi arjessa ja myös chilien 

kasvatuksessa. Itse keksintö-

nä led on vanha. Jo 1900 

luvun alussa Yhdysvalloissa 

valmistettiin ensimmäiset 

valoa hohtavat diodit. Suun-

nilleen samaan aikaan myös 

Neuvostoliitossa keksittiin 

sama asia. Ledien räjähdys-

mäinen kasvu alkoi 2000‑lu-

vulla, jolloin keksittiin val-

koista valoa välittävä diodi. 

Tai sinistähän se välitti, mut-

ta sopivalla kuorella saatiin 

silmä uskomaan valkoiseen 

valoon. Valkoisen valon 

keksijä sai suomalaisen Mil-

lennium-palkinnon vuonna 

2006. 

Varsinaisia ledejä on kahta 

eri tyyppiä, tai siis ei tyyp-

piä, mutta yksittäisten dio-

dien kiinnitystapaa. Perintei-

nen led-valo, jossa on useita 

yksittäisiä ledejä ja päällä 

muovilinssi valon levittä-

miseksi, sekä uudempi COB. 

Puolijohteiden kiinnitys le-

vyyn on erilainen, ja ledit 

peitetään suojaavalla aineel-

la. 

Mitä eroja näillä kahdella 

led-tyypillä on? Ei kovin 

suuria. Ulkonäkö kylläkin 

kertoo paljon. COB-ledi on 

pääsääntöisesti mulkosilmä. 

”Perinteinen” led valmiste-

taan pääsääntöisesti liimaa-

malla diodit piirilevylle. Va-

lon hajottamiseksi yksittäis-

ten ledien päälle laitetaan 

muovilinssit. Tämä valmis-

tustapa on nykyisin helppo 

ja halpa. Tällä valmistustek-

niikalla tuotettava valo on 

puikkomaista. Se näyttää 
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yhtenäiseltä, mutta ei ole. 

Perehtyessäni tähän aihee-

seen löysin eri paikoista viit-

teitä, mutta en tarkkoja tutki-

mustuloksia, siitä, että tämä 

puikkomaisuus voisi aiheut-

taa valoherkille ihmisille 

oireita. 

Uudempi ja kalliimpi tapa 

valmistaa led-valoja on COB

-tekniikka. Siinä diodit juo-

tetaan, ei liimata, piirile-

vyyn. Päälle laitetaan suo-

jaava ja hajottava aine. Pe-

rinteiseen lediin verrattuna 

valokeila on tasaisempi ja 

laajempi. Yksi COB sisältää 

useita yksittäisiä diodeja, ja 

näin lediin saadaan käyttö-

tarkoituksen mukainen aal-

lonpituus ja värilämpötila. 

Ledit kehittyvät nopeasti. 

Verrattuna perinteisempiin 

valaisimiin, ne eivät vielä 

pysty suuriin valovirtavaati-

muksiin. Autoteollisuus sen 

tietää. Autolehtien testeissä 

yhdelläkään ledillä ei ole 

saavutettu Xenon-valojen 

valovirtoja. Energiatehok-

kuus, käyttöikä ja nopea syt-

tyminen ovat kuitenkin sii-

vittämässä ledien taivalta. 

Ledien kehitys on ollut ja on 

yhä nopeaa, mikä on myös 

aiheuttanut ongelmia. Laatu 

ei aina ole ollut kohdallaan. 

Puolivillaisia keksintöjä ja -

rakenteita pääsee markki-

noille. Ledejä käytettäessä 

on myös syytä muistaa käyt-

tötilan lämpötilan aiheutta-

mat rajoitukset. 
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Koristechilit  
Teksti ja kuvat: 

Rauno Bluesman        

Selasmaa  

 

Koristechilit on vaikeasti 

määriteltävä ryhmä chilejä, 

sillä eiköhän ole katsojan 

silmässä, onko jokin tietty 

lajike sopiva vaikkapa ikku-

nalautaa koristamaan. Monia 

lajikkeita on jalostettu näyt-

tämään nätiltä sekä jäämään 

kooltaan kompaktiksi. Podin 

maku on silloin sivuseikka, 

mutta ulkonäön tulee olla 

kohdallaan. 

Voihan toki markettien kuk-

kaosaston chilien podeja silti 

syödä. Kannattaa kerran 

kokeilla, niin saavat koris-

teiksi jäädäkin. 

 Omat ensikokemukseni 

koristechileistä ovat kym-

menen vuoden takaa. Kas-

vatteluun tuli ehkäpä tunne-

tuin ulkonäön vuoksi kasva-

tettava lajike, Bolivian 

Rainbow. Upeannäköistä 

tummaa, lähes mustaa leh-

distöä vasten sateenkaaren 

väreissä hehkuvat podit 

ovat todella kauniita, vaik-

kakin ne kypsyessään muut-

tuvat kaikki punaisiksi. 

Tässä vaiheessa kehotan 

käymään Fataliin sivuilla ja 

etsimään bonchikuvat Boli-

vian Rainbowista. Jos ei ole 

aiemmin näitä lähes klassik-

kokuvia nähnyt, saattaa chi-

lin kauneus tulla järkytykse-

nä. (Kuva löytyy myös Chi-

likirjan sivulta 120). 

Tummalehtisiä chilejä on 

jalostettu paljon. Niistä suu-

rin osa on annuumeja, mutta 

myös chinenseissä löytyy 

”purple”-muunnoksia. Rva 

Neyde löysi takapihaltaan 

tummanvioletin kasvin, jos-

sa jopa podit pysyivät kyp-

sänäkin saman värisinä. La-

jike on tietysti Pimenta da 

Neyde. Se on jalostuksessa 

paljon käytetty lajike. 
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Koira ei oikein pitänyt    

Neyden mausta. 

Kauniita mustanpuhuvaleh-

tisiä chililajikkeita ovat 

mm. Maui Purple, Black 

Kathumby ja Black Pearl. 

Jos lajikkeita lähtisi oikein 

keräilemään, niin toiselle 

sadalle menisi melko var-

masti. 

Tässä vaiheessa en voi olla 

mainitsematta omaa spesiaa-

liani. Sehän on tietysti Tilli-

mutantti. 

Löytämäni erikoisen näköi-

nen aito mutaatio lehdistössä 

sekä kukissa löytyi vuonna 

2010 pikkuisen vahingossa 

Candlelight-koristechilin 

taimien joukosta. Se ei siis  Peruvian Purple 
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Tillimutantti 

ole hybridi. 

Jos siemenet kiinnostavat, 

niin lähetä Chilifoorumilla 

yksityisviesti. Ebayssä ihmi-

set myyvät kaikenlaista p:tä 

sikamaiseen hintaan. Niihin 

ei pidä sortua. 

Koristechilejä voivat olla 

ihan normichilitkin, jos niitä 

tai niiden podeja käytetään 

somisteina. 

C. baccatum Campane on 

hyvä esimerkki. Podit jostain 

syystä säilyvät viileässä to-

della hyvin, ja melkeinpä 

joka vuosi on niitä voinut 

ripustaa joulukuuseen koris-

teiksi. Chilijoulukuusi on 

kivan näköinen, mutta jos 

siihen laittaa omenan kokoi-

sia rocotoja, voi tulla lieviä 

ongelmia. 

Erinomaisia koriste-/

keittiöchililajikkeita ovat 

mielestäni C. baccatum 

Trepadeira do Werner, Pi-

menta Barro do Ribeiro se-

kä Piriz. Farmilla on joka 

vuosi ainakin yksi näistä 

kasvamassa. 

Omnicolor on myös hyvä 

talouschili, ja koristeellinen-

kin se tuppaa yleensä ole-

maan. 

 

 

 

Omnicolor 

 

 

 

 

 

 

 

Trepadeira     

do Werner 
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Chilejä sisäkasvatuksessa 
Teksti ja kuvat: 

Esa Kujansuu 

 

Kiinnostukseni chileihin al-

koi joskus kymmenen vuotta 

sitten, mutta vasta 2014 al-

kutalvesta päädyin etsimään 

chileistä tietoa. Sitä ennen 

minulla ei ollut muuta tietoa, 

kuin että ne ovat punaisia ja 

tulisia. Lopulta päädyin lu-

kemaan harrastajan hyvin 

asiantuntevaa blogia, josta 

sain tietoa suuren määrän. 

Blogin kirjoittaja myös tar-

josi siemeniä ilmaiseksi, jo-

ten en voinut kieltäytyä tar-

jouksesta. Kuuden lajikkeen 

siementen tultua postista ei 

auttanut muu kuin aloittaa 

ensimmäinen kasvatuskausi. 

Siemeniä löytyy Suomesta 

kattava valikoima chilin sie-

meniin erikoistuneilta kau-

poilta ja alan harrastajilta. 

Vuosittaisissa lajikemäärissä 

homma lähti karkaamaan 

käsistä. Alun maltillisesta 

kuudesta lajikkeesta laajen-

sin seuraavalla kaudella yli 

20 lajikkeeseen idätyksessä, 

ja kahtena seuraavana vuon-

na idätin huimat 35 lajiketta. 

Isoihin lajikemääriin johti 

halu kokeilla kaikkia mah-

dollisia uusia lajikkeita, mut-

ta en samalla osannut luopua 

vanhoista. Neljän ensimmäi-

sen vuoden aikana tuli ko-

keiltua noin 50 eri lajiketta. 

Osa ei satoa sisällä tehnyt, 

mikä sinällään harmitti. Al-

kavalle kaudelle päätin idät-

tää vain tarkkaan harkitut 

14 lajiketta, jottei kesällä 

olisi niin ahdasta sisällä. 

Parin ensimmäisen vuoden 

ajan idätykset tapahtuivat 

pääsääntöisesti mullassa 

perinteiseen tyyliin. Toisel-

la kaudella kokeilin muuta-

milla lajikkeilla jo Chilivaa-

rin idätyslauttaa. Kolman-

nella kaudella siirryin kai-

kissa idätyksissä kivivilla-

kuutioihin, jotka osoittau-

tuivat hyviksi. Ensimmäiset 

kolme kautta tavoittelin 27 

asteen lämpötilaa idättäes-

sä, mutta kolmannen kau-

den huono itävyysprosentti 

ajoi kokeilemaan matalam-

paa lämpötilaa. Todellista 

testitulosta minulla ei ole, 

mutta matalampi 22–25 as-

teen välillä vaihteleva läm-

pötila osoittautui ainakin 

itävyysprosentilta parem-

maksi. 

Valona alussa oli vain 10 W 

energiansäästölamppu, joka 

jäi pieneksi hyvinkin aikai-

sessa vaiheessa ensimmäi-

sellä kaudella. Sen jälkeen 

ostin kaksi 21 W loisteput-

kivalaisinta, joille virittelin 

kahdesta parvekelaatikosta 

varjostimen. Toisella kau-

della ostin 10 W LED-

valonheittimiä, jotka osot-

tautuivat niin hyvin soveltu-

viksi sisäkasvatukseen, että 

valoja on vuosien aikana 

kertynyt 6 kappaletta 10-

wattisia ja 10 kappaletta 20-

wattisia. Kokeilin myös 50-

wattista, mutta se oli liian 

kirkas sisällä ilman kasva-

tuskaappia. Internetissä 

usein kysytään riittävää va-

lon määrää, mutta siihen ei 

suoraa vastausta voi antaa. 

Jos sisällä kasvattaessa on 

mahdollisuus auringonvalol-

la kesällä tuottaa satoa, niin 

maltillisilla valotehoillakin 

selviää. Tällä kaudella mi-

nulla on huomattavasti 

enemmän valotehoa yhtä 

kasvia kohti kuin viime kau-

della. Jokaisella kasvilla on 

oma 20 W tai 10 W valo, 

jonka alla saa kasvaa huhti–

toukokuulle. Tällöin aurinko 

antaa toivottavasti sadon 

tuottamiseen tarvittavan 

määrän valoa. 

Kasvualustana toimi kaksi 

kautta turvemulta. Ensim-

mäisellä kaudella kokeilin 

pientä ebb and flow -tyylistä 

vesiviljelyjärjästelmää. Se 

vaikutti lupaavalta, vaikka 

kasvi kärsi enimmäkseen 

mullasta vesiviljelyyn siirty-

misestä. Seuraavalle kaudel-

le tein yhdelle kasville isom-

man ebb and flow -

viritelmän, jolla kasvua tuli 

huomattavasti enemmän 

kuin mullassa kasvattamalla. 

Kolmantena kasvuvuotena 

tuotekehityksen innoittama-

na rakensin kaksi pöytää, 

joissa oli molemmissa kolme 

laatikkoa. Niiden vesisäiliöi-
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nä toimineet 10 litran ämpä-

rit pystyi ottamaan pois pai-

kaltaan ja puhdistamaan il-

man kasvatuslaatikoiden 

siirtelyä. Turvemulta vaihtui 

kookoskuituun. Neljäntenä 

kautena kaikki kasvit siirtyi-

vät vesiviljelyyn. Rakensin 

kolmannen kolmilaatikkoi-

sen ebb and flow -pöydän, 

jonka jokaisessa laatikossa 

kasvoi kaksi kasvia. Vesisäi-

liöt vaihdoin ämpäreistä kol-

meen 50 litran kannelliseen 

muovilaatikkoon, mikä hel-

potti veden lisäämistä. Sa-

malla kokeilin bioponista 

viljelyä, joka osoittautui yl-

lättävän helpoksi. Kevään 

jälkeen en mittaillut vedestä 

kummemmin pH-, EC- tai 

nitriittitasoja. Lisäsin vain 

joka viikko merileväuutetta 

ja kuivattuja lehtiä. Tarvitta-

essa lisäsin ravinneliosta. 

Uutena kokeiluun myös tuli 

neljä bubbleria, jotka pitivät 

epämiellyttävää ääntä. Sen 

vuoksi muokkasin tälle kau-

delle niistäkin ebb and flow 

-järjästelmät. Tuotekehityk-

senä päivitin vanhoihin ebb 

and flow -pöytiin tukevam-

mat kalusteputkirungot. Pää-

tin tehdä niitä vain kaksi, 

yhden kolme- ja yhden kak-

silaatikkoisen version. 

Lannoitteena käytin alussa 

ihan vain Puutarhan kesää, 

jonka vaihdoin vesiviljelyn 

myötä kaksikomponentti-

seen jauheeseen, jossa toi-

sessa osassa on kalsium mu-

kana. Ensimmäisellä kaudel-

la mullan lannoittaminen jäi 

vähäiseksi, koska heti alku-

kesästä lehtiin ilmestyi niin 

kutsutun ödeeman oireita eli 

valkoisia kiteitä. Internetissä 
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kerrottiin, että se johtuu liian 

vahvasta lannoitteesta. Jätin 

lannankäytön kokonaan 

pois. Kesän edetessä ja kitei-

den muodostuessa aina uu-

siin lehtiin huomasin kitei-

den johtuvan kastelutyylistä. 

Yleensä odotin, että lehdet 

vähän roikkuvat ennen kas-

telua, ja veden reilu kerta-

annos johti kiteiden ilmaan-

tumiseen. Toisella kaudella 

siirryin vahvempaan lannoit-

teeseen, ja hyvin pienillä 

kerta-annoksilla melkein jo-

ka päivä kastellen kiteet py-

syivät poissa. Viimeisimmil-

lä kausilla vesiviljelyssä 

olen arvioinut lannoitemää-

rän sen perusteella, miltä 

kasvit ovat näyttäneet. 

Lannoitteen vähyyden ja 

pienien ruukkujen takia sato-

taso jäi todella vähäiseksi 

ensimmäisellä kaudella. En 

silloin punninnut satoa mi-

tenkään. Seuraavilla kah-

della kaudella satoa tuli vä-

hän vajaa puoli kiloa kum-

panakin vuonna. Ajattelin 

sen olevan jonkin näköinen 

maksimi. En kuitenkaan 

tiedä, johtuiko bioponisuu-

desta vai mistä, että viime 

kaudella tuli huimat 1,5 ki-

loa satoa. Se on pieni sato 

kasvihuonekasvatuksiin 

nähden, mutta se tulikin 

sisäkasvatuksessa, ja siinä 

on paljon syötävää kahden 

ihmisen taloudelle. 

Talvetusta kokeilin parilla 

ensimmäisellä kaudella. 

Valon vähyys talvella vai-

vasi kasveja paljon, eikä 

toisena vuonna satoa enää 

tullut kovin paljon, joten 

olen päätynyt syksyllä hä-

vittämään kaikki ja idättä-

mään uudet. Viime syksynä 

lehtimassaa ei mennyt huk-

kaan, koska kuivatin sen tar-

koituksena käyttää se meri-

leväuutteen ohella 

bioponisen viljelyn ravintee-

na. 

Yhteenvetona chilien kasva-

tus on ollut mukava ja antoi-

sa harrastus. Harrastuksen 

parissa olen päässyt rakenta-

maan kasvatuslaitteita ja 

pöytiä. Olen ihmetellyt chi-

lin kasvamista siemenestä 

isoksi ikkunan peittäväksi 

verhoksi. Olen törmännyt 

lukuisiin uusiin makuihin ja 

oppinut, ettei chili ole vain 

punainen ja tulinen. Chilien 

kasvatusta voin suositella 

kaikille lämpimästi tai polt-

tavasti. 

 

 

Rapumango    

chilikastikkeessa 

Kaijus Ervasti 

 

Ainesosat: 

2 mangoa 

jokirapuja 

tuoreita korianterin lehtiä 

tai ruohosipulia maun 

mukaan 

 

 

Keitinliemi 

1 l vettä 

2 dl etikkaa 

4 rkl sokeria 

1 rkl merisuolaa 

10 neilikkaa 

 

Kastike 

1 dl seesamiöljyä 

1 limen mehu 

4 rkl hunajaa 

2 rkl tomaattipyreetä 

1 rkl calvadosta 

tuoretta chiliä (esim 1 habanero) 

4–5 kynttä valkosipulia puristettuna 

 

Valmistus: 

Kuori mangot. 

Keitä niitä yksitellen liemessä 7–8 mi-

nuuttia. 

Leikkaa ne palasiksi. 

Valmista kastike. 

Asettele mangot lautasille (yhdestä man-

gosta saa kaksi annosta). 

Lisää päälle kastike, ravut ja korianterin 

lehdet tai ruohosipulisilppu 
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Hyväksi todettuja chilireseptejä 
Suomen chiliyhdistys 

Potkiva kasviswokki 

 

Kasvisruoalla on jatkuvasti kasvava rooli ruokakulttuu-

reissa ympäri maailman. Moniin klassikkoannoksiin kuten 

kasviswokkiin saa helposti lisää makua ja asennetta chilil-

lä. Wokki on helppo valmistettava ja etenkin tuoreista vi-

hanneksista tehtynä todella maukas ruoka. 

Wokkiin voi käyttää marinoitua tofua, Valio MiFU® -

maitoproteiinisuikaleita tai muuta proteiinilisää. Toki tä-

män voi tehdä myös lihalla, mutta keskitymme tässä kas-

visversioon. Chiliksi suosittelemme tulisia chinense-lajin 

edustajia, joiden määrällä voi helposti hallita lopputuot-

teen tulisuutta. Mikäli tuoretta chiliä ei ole saatavilla, ruo-

kaan voi käyttää esimerkiksi pakastettuja tai säilöttyjä chi-

lejä. Luonnollisesti myös tulista chilijauhetta voi käyttää. 

 

Kasviswokkiin tarvitset: 

250-300 g tofua tai Valio MiFU® suikaleita (Paprika-

chili) 

1-3 tulista chinense chiliä (esim. Habanero) 

2 valkosipulin kynttä 

1 sipuli 

puolikas kesäkurpitsa 

300 g kiinankaalia 

300 g parsakaalia 

2 porkkanaa 

1 paprika 

öljyä paistamiseen 

kourallinen cashewpähkinöitä 

mustapippuria 

(suolaa tai soijakastiketta) 

lisukkeeksi riisiä, ohraa tai täysjyvänuudeleita 

Jos käytät tofua, pilko se sopi-

van kokoisiksi paloiksi. Pese ja 

suikaloi kasvikset ja pilko chilit 

pieniksi. Kuullota sipuleita ja 

tofua (tai mitäproteiinia käytät-

kään) wokkipannulla öljyssä. 

Kypsennä kevyesti. Kaada seos 

pannulta kannelliseen kulhoon 

odottamaan. 

Kuumenna kasvikset ja chilit 

wokkipannussa keskilämmöllä 

öljyä käyttäen. Jätä kasvikset 

sopivan rapeiksi, mutta kaut-

taaltaan kuumiksi. Huolehdi 

riittävästä ilmanvaihdosta, sillä 

chilistä nouseva höyry sisältää 

kapsaisinoideja, jotka saattavat 

ärsyttää hengitysteitä. Häm-

mennä reilusti. Voit samalla 

valmistaa viereisellä levyllä li-

sukkeen. 

Lisää kannellisen kulhon sisältö 

sekä pähkinät pannulle ja sekoi-

ta. Lisää suolaa tai soijakasti-

ketta maun mukaan, jos kaipaat 

wokkiin suolaisuutta. Pienennä 

lämpöä ja anna hautua kannen 

alla muutama minuutti. 

Vinkki: Voit kokeilla wokkia 

myös leipäjuustolla tai muulla 

paistettavaksi sopivalla juustolla. 
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Juustoinen kylmäsavuporo

-rocotopiirakka 

 

Tämä on yksi versio tietyissä piireissä jo 

klassikoksi muodostuneesta savuporopii-

rakasta. Ohjetta voi varioida laajasti ja 

chilin määrää voi vähentää, mutta kannat-

taa pitäytyä rocotossa. Muilla lajeilla ei 

vaan voi saavuttaa vastaavaa vahvaa, mut-

ta pehmeää poltetta. 

 

Pohja: 

2,5 dl karkeita vehnäjauhoja 

1,5 dl leseitä (kaura, ruis, vehnä) 

2 dl raastettua, kypsytettyä juustoa (esim. 

Morbier, Gouda) 

1 tl chilijauhetta (rocoto) 

125 g voita 

5 rkl kylmää vettä 

Täyte: 

150g kylmäsavustettua poroa rouheena, 

muuta lihaa, kylmäsavukalaa tai kasvis-

proteiinia 

150g kypsytettyä juustoa (esim. Gouda, 

savujuustot) 

50g sinihomejuustoa (Aura Gold, St. 

Agur, ei pakollista) 

1-5 chiliä tuoreena tai pakasteena 

(Rocotot toimivat parhaiten) 

3 tl savustettua chiliä jauheena (Rocoto) 

1 ruukku tuoretta ruohosipulia tai 1 pss 

pakastekuivattua ruohosipulia 

2 punasipulia 

2 dl chipotlesalsaa (Pirkka, myös muut 

savuiset chilikastikkeet sopivat) 

1 prk smetanaa 

2 kananmunaa 

1 tl mustapippuria (mieluusti Tellicherry) 

(2 tl provencen yrttejä) 

(tuoretta basilikaa) 

 

Lämmitä uuni 225 asteeseen. Val-

mista piirakkapohja kolmen litran 

taikinakulhossa sekoittamalla kes-

kenään 1 tl rocotojauhetta, 2 dl 

karkeita vehnäjauhoja, 2 dl leseitä 

sekä 2 dl raastettua juustoa. Sekoi-

ta jauhoseokseen 125 grammaa 

sulatettua/pehmeää voita ja nypi 

taikinamassa niin, että rakenteesta 

tulee muromainen. Lisää taikinan 

joukkoon n. 5 rkl kylmää vettä ja 

sekoita, kunnes taikinamassasta 

tulee helposti muotoutuvaa. 

Lisää taikinamassa noin 28 cm 

halkaisijaltaan olevaan piirakka-

vuokaan ja taputtele käsin ta-

saiseksi piirakkapohjaksi. Pistele 

haarukalla reikiä taikinapohjaan, 

jonka jälkeen voit varmistaa reu-

nojen valumattomuuden lisäämäl-

lä foliosta sopivat palaset reunojen 

peitoksi ja painamalla folion tii-

viisti reunojen ympärille. Jos käy-

tät kertakäyttöisiä piirakkavuokia, 

voit myös pitää reunat koossa pai-

namalla toisen foliovuoan pohjan 

päälle. 

Paista piirakkapohjaa uunissa 15-

20 minuutin ajan, kunnes pohja 

hieman ruskistuu ja poista pohja 

uunista lepäämään. Paistamisen 

aikana voit valmistella piirakka-

täytteen. Hienonna punasipulit 

sekä chilit hienoksi, chileistä kan-

nattaa poistaa siemenet varsinkin 

rocotojen kohdalla. Voit halutes-

sasi sekoittaa kaikki loput täytteet 

keskenään kulhossa tai lisätä 

täytteet esipaistetun pohjan pääl-

le kerroksittain. Jos lisäät täyt-

teet kerroksittain, kaada vii-

meiseksi täytteiden päälle sme-

tana-salsa-kananmunaseos. 

Lisää täyteseos esipaistetun poh-

jan päälle tasaisesti. Jos täytettä 

tuntuu olevan liikaa ja uunisi on 

suorassa, kannattaa 

”ylimääräinen” täyte muotoilla 

kummuksi piirakan keskelle. 

Paista piirakkaa 225-asteisen 

uunin keskitasolla noin 20-30 

minuutin ajan, kunnes täyte vai-

kuttaa hyytyneeltä ja piirakan 

pinta on saanut väriä. 

Anna piirakan levätä itsekseen 

ainakin puolisen tuntia. Piirak-

kaa voit syödä joko heti valmis-

tuksen jälkeen tai voit antaa pii-

rakan levätä seuraavaan päivään, 

jolloin maut tasaantuvat ja pii-

rakka maistuu ehkä jopa parem-

malta. Nautiskele hitaasti! Piira-

kan ulkonäköä voi kohentaa li-

säämällä pintakerrokseen vaik-

kapa kirsikkatomaatteja ennen 

paistamista ja valmiin piirakan 

pinnalle voit lisätä esim. tuoretta 

basilikaa. 

Suolaa ei täytteiden suolaisuu-

den vuoksi kannata missään ni-

messä lisätä ja piirakasta voi 

täytteiden vaihtamisella tehdä 

hyvinkin erilaisia versioita. Chi-

leistä parhaiten toimivat rocotot, 

jotka eivät peitä poron aromia ja 

piirakka tuntuu tulisempanakin 

versiona maistuvan rocotoiden 

hienostuneen poltteen ansiosta 

jopa normaaleille ihmisille. :) 
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Chilinkasvatus 
kerrostalossa 
Teksti ja kuvat:: 

Ilkka Tuomaala 

 

Chiliä kun kasvattaa kerros-

talossa, on yksi ongelma 

ylitse muiden: tilanpuute. On 

selvää, että kerrostalossa 

verrattuna omakotitaloon tai 

rivitaloon omalla takapihalla 

tulee väistämättä eteen tilan-

puute. Toisena lähes yhtä 

isona ongelmana on chilien 

hyväksyttäminen puolisolle. 

Varmasti lähes jokaiselle 

parisuhteessa elävälle on 

tuttu lause: ”Tänne taloon ei 

yhtään uutta chiliä tule.” 

Koska minä en ole hyvä pa-

risuhdeneuvoja jakamaan, 

perehdytään pelkästään en-

simmäiseen ongelmaan. 

Tilanpuutteen ratkaisu vaatii 

luovuutta, etenkin kun kas-

vatus tapahtuu sisätiloissa 

eikä parvekkeella. Tosin 

Suomessa on pitkät talvet, 

joten ennen kuin chilejä voi 

parvekkeelle viedä, vaativat 

chilit esikasvatusta, ja ollaan 

jälleen saman kysymyksen 

äärellä. 

Jostain on aina tingittävä, 

jotkut jopa uhraavat koko-

naisen huoneen chileille, toi-

set ottavat saunan käyttöön, 

toiset ison siivun kylpyhuo-

neesta. Yhtä kaikki, osa 

asunpinta-alasta on chileille 

uhrattava, mikäli kasvattaa 

useita chilejä. 

Tarkastellaan muutamia 

ratkaisuja ja käydään niiden 

hyvät ja huonot puolet läpi. 

Vaatekomero 

Aika moni ottaa yhden tai 

useamman vaatekomeron 

käyttöön kasvatuksessa. 

Vaatekomeron käyttö ei ole 

optimaalisin ratkaisu, mutta 

tyhjää parempi. 

+ Chilit poissa näkyviltä ei-

vätkä ne vie tilaa huoneka-

luilta tms. 

+ Helppo ja kompakti ratkai-

su 

- Komeroon ei montaa chiliä 

mahdu, ja vesiviljelyn saa 

varmasti unohtaa, koska chi-

lit kasvavat vesiviljelyssä 

niin isoksi, että tila loppuu 

aivan varmasti kesken. Eten-

kin korkeuden kanssa tulee 

ongelmia, koska lamput ja 

niiden ripustukset vievät ti-

laa. 

- Lämpö. Valot lämmittävät 

pientä vaatekomeroa aika 

lailla, ja ilmanvaihto onkin 

tärkeää. Missään nimessä ei 

saa laittaa tehokkaita suur-

painenatriumlamppuja, kos-

ka silloin on oikea tulipalo-

vaara. ESL-lamput ja ledit 

ovat ratkaisu vaatekomeros-

sa, koska ne lämpiävät huo-

mattavasti vähemmän. 

Teltta 

+ Teltta on mainio ratkaisu, 

joka on myös yllättävän hy-

vä sisustuksen kannalta. 

Teltta ei juuri olohuoneen 

nurkkaa rumenna, ja varmas-

ti herättää positiivisia kysy-

myksiä vieraiden keskuudes-

sa. Mikäs sen mukavampaa, 

kuin avata teltta vieraille ja 

esitellä kasvatuksia. Lisäksi 
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teltan saa suljettua, joten va-

lotkaan eivät silmiä häiritse. 

+ Telttoja on monen kokoi-

sia, ja jos ostaa ison esim. 

240 cm x 240 cm teltan, 

mahtuu sinne jo useampi 

chili vesiviljelyynkin. Kor-

keutta löytyy yleensä 200 

cm tai jopa 220 cm, joten 

sinne voi jo laittaa tehok-

kaampiakin lamppuja ilman 

tulipalovaaraa. Lisäksi teltat 

on lähes aina mahdollista 

ilmastoida, joten lämpöjen 

kanssa ei ole juurikaan on-

gelmia vaatekomeroon ver-

rattuna. 

- Asuinpinta-alasta on luo-

vuttava teltan verran. Tässä 

ei nyt auta mikään, jonnekin 

teltta on vain laitettava, ja se 

tulee viemään tilaa jonkin 

verran.  Tässä kannattaa 

muistaa, että jättää teltalle 

mahdollisuuden aueta vä-

hintään kahdelta sivulta. 

Tämä sen vuoksi, että pää-

set paremmin käsittelemään 

chilejä, kun teltta on mah-

dollista aukaista kahdelta 

suuntaa. 

- Hinta. Teltat maksavat 

aina hieman. Riippuen tel-

tan koosta ja laadusta, me-

nee siihen rahaa 150–500 

euroa. Mutta eikös harras-

tus ole väärä, jos siihen ei 

mene kaikki rahat? 

 

Kylpyhuone/sauna 

+ Chilit ja valot poissa nä-

kyvistä, valot eivät häikäise 

silmiä, eivätkä chilit vie 

tilaa varsinaisesta asuinpin-

ta-alasta, koska kylpyhuo-

neessa tai saunassa ei varsi-

naisesti asuta. 

- Saunaan laittaessa ei sau-

naa voi käyttää. Kylpyhuo-

neeseen laittaessa rajoite-

tusti. 

Ilmastointi on erittäin tärke-

ää! Kylpyhuone jää suih-

kussa käydessä hyvinkin 

kosteaksi, ja valot, eli säh-

kölaitteet, eivät kestä kos-

teutta. Laita valot kiinni 

suihkun ajaksi ja anna kyl-

pyhuoneen kuivua KOKO-

NAAN ennen niiden päälle 

laittamista! Tässä on oike-

asti pieni sähköturvallisuus-

riski, joten ole varovainen, 

mikäli kasvatat kylpyhuo-

neessa. 

Parveke 

+ Ehkä kerrostaloasujan pa-

ras ratkaisu! Tässä on kui-

tenkin tärkeää, että chilit ja 

etenkin lamput ovat säältä 

suojassa. Parvekkeen lasitus 

ratkaisee tämän, mutta jos 

lasitusta ei ole, voi aina par-

vekkeelle laittaa minikasvi-

huoneen. 

- Parveke toki on poissa 

muulta käytöltä, mutta hy-

vään käyttöön se menee. 

Myös teltan kaltaisia ratkai-

suja voi tehdä, jossa irralliset 

teltan seinän kaltaiset raken-

nelmat estävät valoja häi-

käisemästä silmiä. Tämä on 

myös hyvä ratkaisu ilma-

vaihdon kannalta, kun läm-

möt pääsevät vapaasti liik-

kumaan. Chilit ovat myös 

kivasti esillä ja niitä pääsee 

helposti käsittelemään. Lii-

kuteltavat vaatetelineet ovat 

tässä oiva ratkaisu valojen 

ripustamiseen ja seinien ra-

kenteluun. 

Sitten jos homma lähtee ai-

van lapasesta, voi sen ampua 

aivan ylitse, kuten minä. Mi-

nun esimerkkini on hieman 

poikkeuksellinen, eikä moni 

lähtisi moiseen ratkaisuun. 

Tällaisen ison ratkaisun suh-

teen pitää olla luovuutta jo 

paljon, että miten ratkaisee 

lamppujen ripustukset yms. 

Muista varmistaa, että kaikki 

valot ovat varmasti tukevas-

ti, eivätkä pääse putoamaan. 

Itse jouduin tähän ratkai-

suun, koska tuleva parveke-

remontti estää parvekkeen 
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käytön. 

Kerrostalokasvatus vaatii 

luovuutta, mutta on hyvin 

palkitsevaa, kun eteen tule-

vat ongelmat saa ratkaistua 

ja itselle tulee hyvä mieli. 

Näissä aina kannattaa koet-

taa hyödyntää luonnonvaloa, 

joten pyri sijoittamaan chilit 

avoimille ikkunoille. 

Chilinkasvatus onnistuu kyl-

lä kerrostalossa, ja se on oi-

kein mainio harrastus kau-

punkiasujalle. Ei muuta kuin 

värkkäämään!  
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Chilien ja kapsaisinoidien 
terveysvaikutuksista 

Teksti ja kuvat: 

Markus Haapala 

 

Chileillä kerrotaan olevan 

paljon terveysvaikutuksia, ja 

asiasta uutisoidaan ja kes-

kustellaan välillä näkyvästi, 

mutta harvoin tulee esiin, 

mihin keskustelu perustuu. 

Luonnontieteilijänä minua 

on kiinnostanut pitkään, mit-

kä väitteistä perustuvat tutki-

mukseen ja kuinka luotetta-

via nämä tutkimukset ovat. 

Tässä artikkelissa käsitel-

läänkin terveysvaikutuksia 

ainoastaan tieteelliseltä poh-

jalta, jossa yksittäisten hen-

kilöiden omilla havainnoilla 

ei ole merkitystä tieteellisinä 

todisteina, vaan ainoastaan 

esimerkkeinä. 

Kun puhutaan luonnontie-

teellisestä tutkimuksesta ja 

sen tuloksista, on tärkeää 

huomioida muutamia asioita, 

joita ei usein käsitellä julki-

suudessa. Yksi tärkeimmistä 

on ymmärtää korrelaation ja 

kausaliteetin eli syys–

seuraussuhteen ero. Se, että 

kaksi asiaa korreloivat eli 

esim. tapahtuvat samaan ai-

kaan, ei vielä tarkoita, että 

asioilla on mitään todellista 

yhteyttä. Esim. chilisadon 

määrä ja jäätelön myynti ei-

vät ole yhteydessä toisiinsa, 

vaikka molemmat ovat kor-

kealla lämpimänä kesänä. 

Tämän lisäksi täytyy ym-

märtää, että kausaliteetin 

todistaminen luonnontie-

teessä ja erityisesti lääketie-

teellisessä tutkimuksessa on 

usein erittäin haastavaa. 

Useimmiten tarvitaan useita 

pitkiä ja kalliita koesarjoja, 

jotta muiden tekijöiden vai-

kutukset tutkimuksen tulok-

siin voidaan rajata pois riit-

tävällä todennäköisyydellä. 

Tieteessä luotettavimpia 

tutkimuksia ovat yleensä 

ns. meta-analyysit, joissa 

tulkitaan tilastollisesti mo-

nien samaa asiaa koskevien 

tutkimusten tuloksia. Tässä 

kirjoituksessa käsittelen 

meta-analyyseja ja katsaus-

artikkeleita, sillä satojen 

yksittäisen tutkimusten lä-

pikäyminen ei ole mahdol-

lista. 

Kapsaisiinin ja muiden kap-

saisinoidien tärkein vaiku-

tusmekanismi elimistössä 

on TRPV1-reseptorin akti-

voiminen. Reseptoreita voi-

si kutsua elimistön kemial-

lisiksi antureiksi, jotka vä-

littävät tietoa hermostoon. 

TRPV1-reseptori on tärkeä 

kehon lämmönhallinnassa 

sekä kivun ja lämmöntun-

teen havainnoinnissa, ja 

näitä reseptoreja on ympäri 

kehoa osana ihmisen ää-

reishermostoa. Chilissä ole-

vat kapsaisinoidit aktivoivat 

tätä reseptoria, joka normaa-

listi aktivoituu lämmöstä ja 

mekaanisesti (vaurioista). 

Kapsaisinoidit tavallaan hui-

jaavat reseptoria, mikä ai-

heuttaa kivun ja lämmön 

tunteen elimistössä ilman 

todellista lämpöä tai koske-

tusta. Kaikkien kapsaisinoi-

den vaikutus reseptorissa on 

sama, ja käytännössä kaikki 

lääketieteellinen kapsai-

sinoideihin liittyvä tutkimus 

on kohdistunut tästä syystä 

kapsaisiiniin, joka on yleisin 

kapsaisinoidi (kirjoittajan 

huom.: ei rocotoissa). 

(Reyes-Escogido et al., 

2011) 

Eniten tutkittu chilin lääke-

tieteellinen käyttökohde on 

kivun hoito, erityisesti neu-

ropaattisen eli kroonisen 

hermostovaurioista aiheutu-

van kivun hoito. Tällaisessa 

käytössä kapsaisiinia annos-

tellaan yleensä iholle laasta-

rin kautta tai voidemuodos-

sa. Kapsaisiinin teho kivun 

hoidossa perustuu siihen, 

että pitkäaikaisesti käytetty-

nä kapsaisiini asettaa 

TRPV1-reseptorit epäaktii-

viseen tilaan, jolloin kivun 
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aistiminen estyy. Kapsaisii-

nin tarkkaa biokemiallista 

vaikutusmekanismia kivun 

hoidossa ei tosin vielä tunne-

ta. (Fattori et al., 2016) 

Esim. Yongin tutkimusryh-

mineen tekemä meta-

analyysi toteaa, että kapsai-

siini iholle levitettynä voi-

teena on tehokas tapa tietyn-

laisen neuropaattisen kivun 

vähentämiseen ja kaikki ana-

lyysissä käsitellyt tutkimuk-

set tukevat tätä. Kapsaisiini 

on todettu useimmissa tutki-

muksissa placeboa tehok-

kaammaksi, mikä on perus-

vaatimus mille tahansa lääk-

keelle. Kapsaisiinilla tosin 

todetaan olevan tässä käy-

tössä myös selviä haittavai-

kutuksia, mutta se on siitä 

huolimatta varteenotettava 

vaihtoehto tietyille potilas-

ryhmille. (Yong et al., 2017) 

Toisessa meta-analyysissa 

on selvitetty korkean kapsai-

siinipitoisuuden kipulaasta-

reiden tehoa neuropaattisen 

kivun hoitoon. Myös tämä 

selvitys toteaa, että kapsai-

siini voi olla tehokas hoito ja 

se on placeboa tehokkaampi, 

mutta vain pieni osa potilais-

ta (10 %) hyötyy kapsaisii-

nilaastareista selvästi. Näi-

den tulosten tilastollisen laa-

dun todetaan olevan keskin-

kertainen, ja osa yksittäisistä 

tutkimuksista on laadultaan 

heikkoja. Tässä yhteydessä 

todettakoon, että edes pit-

kään käytetyillä lääkeaineil-

la, kuten ibuprofeenilla, ei 

kaikissa tutkimuksissa voi-

da todeta placebosta erottu-

vaa tehoa, vaan teho riippuu 

kivun tyypistä ja potilasryh-

mästä. Lääkkeiden tehoa ei 

voikaan yleensä todistaa 

yhden tutkimuksen perus-

teella, vaan vaaditaan laajaa 

pitkäaikaista tutkimustyötä, 

ennen kuin lääkeaine voi-

daan todeta tehokkaaksi. 

Chilien ja kapsaisiinin po-

tentiaalia lihavuuden hoi-

dossa ja painonhallinnassa 

on tutkittu paljon. Useissa 

kymmenissä tutkimuksissa 

on todettu kapsaisiinin ole-

van hyödyksi sekä selvitetty 

kapsaisiinin vaikutusmeka-

nismia tässä yhteydessä. Me-

kanismiksi on ehdotettu 

useita vaihtoehtoja, joihin on 

mahdotonta syventyä tässä 

kirjoituksessa. Toisaalta on 

myös tutkimuksia, joissa 

kapsaisiinin vaikutuksen li-

havuuteen on todettu olevan 

minimaalinen tai pieni. Ko-

konaisuutena arvioidaan, 

että kapsaisiini voi olla hyvä 

osa lihavuuden hoidossa ja 

painonhallinnassa, eikä siitä 

ole ainakaan vakavaa hait-

taa. (Fattori et al., 2016) 

Kapsaisiinilla on todettu tut-

kimuksissa olevan hyötyä 

myös verensokerin hallin-

nassa ja mahdollisesti diabe-

teksen hoidossa. Muutamat 

ihmisillä tehdyt tutkimukset 

Nykyisen tiedon mukainen tiivistelmä kapsaisiinin          

mahdollisista vaikutuksista sairauksiin 
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viittaavat hyötyihin, ja mah-

dollisia vaikutusmekanisme-

ja on tutkittu eläinkokeilla. 

Tutkimusta kapsaisiinin käy-

töstä diabeteksen hoitoon on 

kuitenkin tehty vähemmän 

kuin sen käytöstä kivun ja 

lihavuuden hoitoon, eikä 

varmoja johtopäätöksiä tai 

suosituksia voi vielä tehdä. 

(Fattori et al., 2016) 

Kapsaisiinin potentiaalia 

syövän hoidossa on tutkittu 

solumallien ja eläinkokeiden 

avulla. Tutkimuksissa on 

löydetty viitteitä hyödyistä, 

mutta luotettavia johtopää-

töksiä ei voida vielä tehdä 

tässäkään aiheessa. Lisäksi 

on saatu päinvastaisia tutki-

mustuloksia, joissa kapsai-

siinin on todettu olevan kar-

sinogeenista eli syöpää ai-

heuttavaa. Väestötutkimuk-

sissa on myös saatu viitteitä 

siitä, että paljon chiliä käyt-

tävillä ihmisillä saattaa olla 

suurempi tiettyjen syöpien 

riski. Kokonaisuudessaan 

luotettavia johtopäätöksiä ei 

voida vielä tehdä suuntaan 

tai toiseen. 

Näiden lisäksi on tutkittu 

kapsaisiinin vaikutusta sy-

dän- ja verisuonisairauksien 

ehkäisyssä sekä hengitystie-

sairauksissa. Kapsaisiinin on 

todettu laskevan verenpai-

netta ja olevan mahdollisesti 

hyödyllistä rasva-aineen-

vaihdunnan kannalta ja ve-

rihyytymien ehkäisyssä. 

Tutkimuksissa kapsaisiinin 

on todettu olevan tehokasta 

nuhan hoitoon, mutta hoito 

aiheuttaa ymmärrettävästi 

hengitysteiden ärsytystä. 

Jonkin verran tutkimusta ja 

positiivia tuloksia on myös 

kapsaisiinin käytöstä kuti-

nan, mahahaavan ja urolo-

gisten sairauksien hoidossa, 

mutta mistään näistä ei voi-

da toistaiseksi tehdä luotet-

tavia johtopäätöksiä. 

(Fattori et al., 2016) 

Toistaiseksi ainoa kapsaisii-

nia hyödyntävä lääketieteel-

linen hoito on tietyn neuro-

paattisen kivun (posther-

peettinen neuralgia) hoito 

kapsaisiinilaastareilla, jotka 

ovat myös ainoa kapsaisii-

niin perustuva reseptilääke. 

Kyseisen lääkkeen lisäksi 

saatavilla on paljon kapsai-

siinia sisältäviä luontais-

tuotteita, mutta niitä ei kat-

sota lääkkeiksi, eikä niiden 

käytöstä ole lääketieteellisiä 

suosituksia. Mielenkiintoi-

sena sivuhuomiona mainit-

takoon, että kapsaisiini on 

kielletty yhdiste hevosur-

heilussa sen kipua ja tunto-

herkkyyttä laskevan vaiku-

tuksen vuoksi. Vuoden 

2008 olympialaisissa hylät-

tiin neljän hevosen suoritus 

dopingtesteissä havaitun 

kapsaisiinin vuoksi. 
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Chilien kasvatus      
pohjoisessa 
Chiliharrastukseni alkoi hy-

vin vaatimattomissa puitteis-

sa vanhoista ikkunoista ka-

satussa pienessä kasvihuo-

neessa. Kipinän antoivat po-

jan tuomat tuliaiset, ja sit-

temmin myös muutamat tai-

met. Makuun päästyämme 

isomman ja paremman kas-

vihuoneen hankkiminen tuli 

ajankohtaiseksi.  

Satsasimme kunnon kasvi-

huoneeseen. Pihapiirissä on 

nyt venäläinen 10 neliön 

Strelka-huone, joka on pe-

rustettu läheisen Outokum-

mun terästehtaan paksulle 

eristävälle kuonapatjalle. 

Valetun betonilattian alla on 

lisäksi uretaanieristelevyt. 

Sähkö on vedetty asianmu-

kaisesti maakaapelilla, ja 

vesi poistuu lattiakaivon 

kautta läheiseen katuojaan. 

Huone on 4 mm paksua ken-

nolevyä, mutta pohjoisessa 

olisi eduksi vähintään 6 mm. 

Lisäneliötkään eivät olisi 

pahaksi! 

Pohjoisen olot ovat toisaalta 

haastavia, mutta samanaikai-

sesti niissä on myös etuja. 

Haasteena on tietysti vii-

leämmät kesät kuin eteläm-

pänä, mutta vastaavasti tääl-

lä on valoa huomattavasti 

enemmän. Yölläkin on valoa 

elokuun alkupuolelle asti, ja 

silloin kiritään etelän etu-

matkaa kiinni. Keväällä tai-

met saadaan kasvariin joita-

kin viikkoja myöhemmin 

kuin etelässä, ja lämmitystä 

tarvitaan pidempään. Myö-

häisestä siirrosta johtuen 

ongelmana on esikasvatus. 

Sisällä taimet venähtävät 

helposti "roikaleiksi", ja 

lisävaloa tarvitaankin koko 

taimikasvatuksen ajan. Le-

dipatteri on välttämätön. 

Loppukesällä joudutaan 

laittamaan lisälämpöä var-

sinkin öiksi, ja syksyn ai-

kaisten kylmien öiden myö-

tä runsas kosteus tuottaa 

ongelmia. Pakkaset voivat 

tulla jo syyskuun alkupuo-

lella. Joka vuosi käy niin, 

että osa sadosta kerätään 

raakileena ja jälkikypsyte-

tään sisällä. Esimerkiksi 

keväällä 2017 taimet saatiin 

kasvihuoneeseen vasta 10. 

toukokuuta. Tuon kesän 

sato jäi muutenkin todella 

huonoksi, koska kesä oli 

pilvinen, kostea ja kylmä. 

Oma sato ei silloin riittänyt, 

vaan tarvittiin täydennystä 

etelästä, jotta savurocoto-

soosia saatiin talven varalle 

tarpeeksi. Hyvänä kesänä 

satoa tulee sitten riittävästi, 

ja viime kesä olikin täysi 

vastakohta edelliselle. Le-

mon Dropia tuli monen vuo-

den tarpeiksi! 

Chilien lisäksi olemme kas-

vattaneet tomaatteja ja kurk-

kuja. Tomaatteja on kokeiltu 

monia lajeja, ja satoa on tul-

lut kasvihuoneessa runsaasti. 

Ulkona amppelitomaatitkaan 

eivät meinaa ehtiä kypsiksi. 

Toki niistäkin ehtii saada 

vähän satoa, mutta lämpö ei 

olisi pahaksi. Myös kurkut 

ovat kasvaneet hyvin, ja nel-

jä tainta on tuottanut satoa 

niin, että kurkkuja on saatu 

jakaa tutuillekin, kun emme 

ole ehtineet itse syödä kaik-

kea. Satokausi alkaa niillä-

kin pari viikkoa etelää myö-

hemmin. 

Kasvarin betonilattialla on 

kolmenlaisia kasvualustoja: 

kurkut ja tomaatit ovat kas-

vatussäkeissä, osa chileistä 

Teksti ja kuvat: 

Yrjö Haapala 
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ämpäreissä ja osa vesivilje-

lyssä. Säkkien ja ämpärien 

kastelu hoituu Blumat‑kaste-

lujärjestelmän avulla ulko-

puolella olevasta 60 litran 

vesisäiliöstä. Se on aurinkoi-

sena kesäpäivänä joskus tyh-

jentynyt. Pohjoisessakin voi 

välillä olla aurinkoista ja 

lämmintä! 

Lajikkeina on ollut mm. 

Montufar, Rocoto Brown, 

Rocoto Pineaple, Poblano, 

tietenkin Pink Habanero ja 

Campane sekä jo mainittu 

hyväsatoinen Lemon Drop. 

Chilifoorumilla monet ovat 

todenneet mopon karanneen 

käsistä, ja niin se on meillä-

kin tehnyt. Lajikkeita ja tai-

mia tulee joka kevät liikaa. 

Kun chiliharrastus oli uutta, 

piti opetella myös chilien 

käyttöä ruokien mausteena. 

Suosikkilajikkeita alkuvai-

heessa olivat Campane ja 

Pink Habanero, joista ovat 

pitäneet suvun nuorimmat-

kin. Totuttelun myötä laji-

kevalikoima on laajentunut, 

eikä kalaruokaa tarjota enää 

ilman Lemon Droppia. Syk-

syllä on pakastettu juustolla 

täytettyjä chilejä, ja niitä on 

nautittu pekoniin käärittynä 

pitkin vuotta. 

Paikallinen ongelma on hy-

vin kalkkipitoinen vesijoh-

tovesi, joka on melko harvi-

naista Suomessa. Maaperä 

on kalkkista, ja sen vuoksi 

seudulla on myös hienoja 

kalkkia suosivia kasveja. 

Tikankontti ja neidonkenkä 

ovat paikkakunnan erikoi-

suuksia, joita tullaan kevääl-

lä ihastelemaan kauempaa-

kin. Kalkkinen vesi ei sovi 

Blumat-systeemiin, koska 

kalkki muodostaa lannoittei-

den kanssa sakkaa, joka tuk-

kii tippuletkut. Tämän vuok-

si kasteluun käytetään aino-

astaan talteen kerättyä sade-

vettä. 

Pohjoinen tässä artikkelissa 

tarkoittaa Perämeren peru-

kan rannikkoseutua. Kasvu-

kausi on täällä noin 140 vuo-

rokautta, kun se etelämpänä 

noin Vaasa–Imatra-linjan 

eteläpuolella on yli 165 vuo-

rokautta. Kasvihuone auttaa 

paljon, muttei korjaa eroa. 

Kasvukaudella on selvä vai-

kutus myös kasvihuoneessa 

kasvatettaessa. 



 

 


