KAUPPAPUUTARHALIITTO ry – Handelsträdgårdsförbundet rf
97. toimintavuosi
Toimintakertomus ajalta 1.7.2016–30.6.2017 /final_vahvistettu 31.10.2017 KPL vsk Tre

1. TUOTANNON KEHITYS 2016–2017
Vuonna 2016 Suomessa oli MMM Tiken puutarharekisterin mukaan 1.143 kasvihuoneyritystä.
Pudotusta edellisvuodesta oli 20. Yrityksistä 560 harjoitti vihannestuotantoa, 80 ruukkuvihannesten viljelyä sekä 526 koristekasvituotantoa. Lisäksi kasvihuoneissa tuotettiin marjoja, taimistotuotteita, metsäpuun taimia sekä avomaavihanneksia.
Ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä mukana oleville kasvihuonetukea maksettiin vuonna
2016 noin 337:lle ja vuonna 2017 noin 339:lle hehtaarille.
Keskeisten tuotteiden tuetut alat (pitkä+lyhyt) vuonna 2017 olivat seuraavat: tomaatti 102,
kurkku 50, paprika 6, ruukkuvihannekset 27, tilli 9, persilja 6, pehmeä keräsalaatti 16 ja kukat
113 hehtaaria. Ruukkuyrtit, babyleaf-salaatti ja esimerkiksi kasvihuonemarjat eivät kuulu tuen
piiriin
Yrityskoon kasvun ja tuotannon tehostumisen myötä useimpien vihannesten satomäärät ovat
nousussa. Etenkin kurkulle on viime vuosina kirjattu ennätyssatoja, 38–40 miljoonaa kiloa.
Tomaatin satomäärä laskee hiljalleen erikoistomaattien osuuden ja tuonnin kasvun myötä, ja
samalla omavaraisuusaste on pudonnut jo noin 58 prosenttiin kulutuksesta. Salaattien ja yrttien kokonaismäärä oli 100 miljoonaa yksikköä vuonna 2016. Sipulikukkien viljelymäärät kasvavat lähinnä tulppaanin ja tetenarsissin osalta.
Kasvihuonetuotannon arvo vuonna 2016 oli noin 270 miljoonaa euroa, josta vihannesten osuus
oli noin 190 miljoonaa euroa, loput 80 miljoonaa koostui kukista. Kukkien tuotannon arvo
muodostui sipulikasveista, kukkivista ruukkukasveista sekä ryhmä- ja amppelikasveista.
Kasvihuoneyritysten tuloista valtaosa eli 93 prosenttia syntyy myyntituotoista. Loppu on pinta-alatukea sekä investointitukea. Tuen merkitys vaihtelee hyvin paljon yrityskohtaisesti, mutta on keskimäärin yhä hyvin ratkaiseva yritysten jatkuvuuden näkökulmasta.
Kasvihuonetuotannon investoinnit jatkuivat vuonna 2016 vilkkaina. KPL:n arvion mukaan uutta huonekantaa rakennettiin 5–8 hehtaaria, lähes yksinomaan Pohjanmaan vihannestuotantoon.
Uusia KPA-laitoksia kasvihuoneyrityksille valmistui pienehkö määrä. Merkittävä osa kasvihuonelaitoksista on jo siirtynyt bioenergian käyttöön. Valtaosa tuotannosta on jo kertaalleen ottanut käyttöön KPA-laitoksen, ja täysin uusien laitosten kysyntä on lähes olematonta kasvihuonetuotannossa. Arviolta jo 700 puutarhalla on mahdollisuus käyttää kotimaista energiaa. Nyt
ovat käynnistymässä laitosten saneeraukset.

Palaturpeen huonon satokauden seurauksena energian painopiste on ollut puussa ja peltoenergiassa. Kasvihuoneiden kokonaisenergiakäyttö on laskussa, vaikka valotetun alan ala
kasvaa. Vuonna 2014 kasvihuoneet käyttivät energiaa vajaat 1,6 terawattituntia. Seuraava
energiakartoitus on syksyllä 2017, ja tulokset julkaistaan keväällä 2018.
Kasvihuonetuotannon investointitukijärjestelmä jatkui edellisvuoden kaltaisena. Ongelmia investointien tukihyväksymisessä ei esiintynyt, mikäli investoinnin minimiedellytykset täyttyivät. Tulkinnat investointien hyväksyttävyydestä olivat pääosin myönteisiä.

2. JÄSENISTÖ JA HALLINTO
Kauppapuutarhaliitossa oli vuoden 2016 lopussa 315 jäsentä ja yksi ryhmäjäsen, Närpiön Vihannes Osk.
Jäsenrekisteriin ilmoitettu pinta-ala oli vuoden 2016 lopussa 157 hehtaaria. Jäsenyritysten
keskipinta-ala oli 4 977 m2.
Vuosi
1985
1990
1993
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

jäseniä
437
411
364
428
398
388
375
366
381
381
363
355
333
329
315

k.a. m2
2 711
3 240
3 406
3 728
4 138
4 185
4 177
4 097
4 035
3 988
4 052
4 401
4 504
4 759
4 977

2.1. Vuosikokous Tampereella 25.10.2016
Kauppapuutarhaliiton 96. vuosikokous pidettiin 25.10.2016 Tampereella. Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi Erno Laukkarinen ja sihteerinä Jyrki Jalkanen. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 2016 valittiin Erkki Nylund. Kauppapuutarhaliiton tilintarkastajaksi valittiin
tilintarkastusyhteisö KS Tilintarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajana Antti Tusa ja toiminnantarkastajaksi kauppapuutarhuri Erkki Savolainen (varalla Matti Tamsi).
Hallintoneuvoston jäsenet ajalla 1.11.2016–31.10.2017:
Puheenjohtaja Erkki Nylund ja varapuheenjohtaaja Marko Kaijansinkko.
Jäsenet: Marko Kaijansinkko (Salpausselän piiri), Esa Tamsi (Pohjanmaan piiri), Sami Oksanen
(Pohjois-Hämeen piiri), Marita Kulmala (Puutarhatuottajat), Petri Koivulehto (Kymenlaakson
piiri), Tuomas Peuravaara (Varsinais-Suomen piiri), Sami Heimonen (Savo-Karjalan piiri), Erno
Laukkarinen (Uusimaa), Hannu Vartiainen (Saimaan piiri), Auli Tasala (Pohjois-Suomi), Hanna
Helenius (Varsinais-Suomi), Esa Vanhatalo (Pohjois-Suomi), Esa Vilhunen (Keski-Suomi)

sekä Jonas Lundström (Puutarhatuottajat). Varsinais-Suomen ja Pohjois-Suomen piirillä on
kaksi edustajaa. Lisäksi jaostojen puheenjohtajat osallistuvat kokouksiin.
Vuosikokous käsitteli liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2015–2016 sekä tilintarkastajien lausunnot myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kokous hyväksyi vuoden 2016–
2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Vuosikokouksen 2016 yhteydessä Kotimaiset Kasvikset ry:n edustajat julkistivat kukkien laatutuottajan 2016. Tunnustuksen sai Söderlund Trädgård Närpiöstä.
2.2. Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston syyskokous pidettiin 5.10. 2016 Närpiössä. Hallintoneuvosto tarkasti toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2016–2017 vuosikokoukselle esitettäviksi.
Hallintoneuvoston kevätkokous pidettiin 1.3.2017 Helsingissä. Hallintoneuvosto valitsi varapuheenjohtajakseen Marko Kaijansinkon. Johtokunnan jäseniksi kaudelle 1.7.2017–30.6.2019
valittiin Tero Juntti, Harri Kohvakka ja Stefan Skullbacka. Jäsenmaksut 2017 päätettiin pitää
ennallaan.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi hallintoneuvoston kokousten aiheina olivat esimerkiksi
markkinakatsaukset, kasvihuonetukiasiat, investointitukijärjestelmä, kasvinsuojeluainevalikoima, energian hinnat ja menekinedistäminen.
2.3. Johtokunta (hallitus) 2016–2017
Jali Murto, puheenjohtaja
Juha Oksanen, varapuheenjohtaja
Stefan Skullbacka
Pasi Hakkarainen
Tero Juntti
Harri Kohvakka

vuodesta
2009
2010
2013
2008
2013
2012

Toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen toimi johtokunnan esittelijänä sekä sihteerinä ja vastasi sekä päätösten valmistelusta että päätösten toimeenpanosta. Johtokunnan kokouksiin osallistuivat myös hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Johtokunta kokoontui toimintakauden aikana kolme
kertaa. Lisäksi kiireellisiä asioita käsiteltiin sähköpostikokouksina.
Kaikissa johtokunnan kokouksissa käsiteltiin kasvihuonetuotannon ja markkinoiden tilanne,
liiton talouteen ja liiketoimiin liittyvät asiat (tulosraportit, saatavaseuranta, sijoitukset, hankinnat, Lepaan näyttely, P&k), menekinedistäminen, Puutarhasäätiön asiat ja liiton henkilöstöasiat.
Johtokunnan kokousten käsiteltyjä asioita 2016–2017 olivat mm. seuraavat:
•
•
•

Kasvihuonetukeen liittyvät näkemykset ja kannanotot valtion suuntaan
Investointitukijärjestelmän seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
Energiaverotuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvihuonealan maineen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
Kasvihuonetutkimuksen edistäminen ja vuorovaikutus (LUKE, HAMK, HY)
MMM:n kasvinterveyskorvausten lopettamisen aiheuttamat asiat
Kasvivakuutuksen kehittäminen yrittäjien riskiä vähentämään
KPL:n viljelyneuvonnan ylläpito ja kehittäminen
LED-tutkimuksen seuraaminen
LUKE:n tutkimusyhteistyö ja tutkimusaiheiden valinta
Alan koulutukseen vaikuttaminen
Luomutuotannon seuraaminen
Yrittäjyyden lehtoraatin ohjaaminen HAMK Lepaalla (Puutarhasäätiö 0,25 M€)
Perinteinen eduskunnan puutarhapäivän järjestely, 2017 vihanneskorin muodossa
Jaostotoiminnan seuraaminen ja jaostojen palautteen käsittely
Vaikuttaminen kilpailulain sisältöön
Laatutarha-ohjeiston uusiminen
Kasvisten IP-sertifiointijärjestelmän edistäminen
Tukesin myöntämä kasvinsuojelun koetoimintajärjestelmä
Yhteistyö Maaseudun Työnantajaliiton MTA kanssa
Itujaoston perustamisen toimeenpano
Yhteiskuntavastuuohjelman valmistuminen ja julkistaminen
Kiinteistö Oy Larin Kyöstin tie 6:n myynti (liiton toimisto)
Kasvihuonetuotteiden satoennusteet
Etelänjauhiaisen suojavyöhykestatuksen tarpeellisuuden arviointi
Vuoden laatutuottajien valinta (kukat ja vihannekset)
Alan järjestökentän kehitykseen vaikuttaminen
Kukkien GMO-lajikkeiden käyttö Suomessa

2. 4. Piirit
Kauppapuutarhaliitolla oli 2016 kymmenen piiriä. Piirit järjestivät kokouksia, vierailuja jäsenpuutarhoilla ja kotimaan opintomatkoja. Piirit järjestivät myös erilaista virkistystoimintaa. Liiton toimihenkilöt osallistuivat kokouksiin piirien toiveiden mukaisesti. Piireillä oli kullakin yksi jäsen hallintoneuvostossa, paitsi Varsinais-Suomen ja Pohjois-Suomen piirillä kaksi (jäseniä
yli 50 edeltävänä toimintakautena). Tilanne vuosien 2011–2016 lopussa (31.12.):
Piiri
Varsinais-Suomi
Uusimaa
Pohjois-Suomi
Pohjois-Häme
Savo-Karjala
Pohjanmaa
Kymenlaakso
Keski-Suomi
Salpausselkä
Saimaa

Jäseniä
2010
111
41
53
32
35
36
22
23
18
10
381

Jäseniä
2011
110
40
54
33
36
35
22
23
18
10
381

Jäseniä
2012
105
38
52
30
34
36
22
20
17
9
363

Jäseniä
2013
98
38
47
29
30
35
17
17
17
10
355

Jäseniä
2015/2016
94/90
38/38
50/48
27/23
29/26
36/35
17/18
16/13
16/15
10/9
333/315

2.5. Jaostot (yksityiskohtaisemmin kohdassa 6. )
Toimintavuoden aikana jaostojen määrä nousi kolmesta neljään, kun uusi itujaosto perustettiin.
Muita jaostoja ovat kukkajaosto sekä ruukkuvihannesjaosto ja vihannesjaosto.
Jaostojen puheenjohtajat
Vihannesjaosto
Ruukkuvihannesjaosto
Kukkajaosto
Itujaosto

Tero Juntti
Erkki Nylund
Tomi Suominen
(pj-valinta syyskuussa 2017: Samuli Laurikainen)

2.6. Henkilöstö ja talous sekä KPL:n riskinarviointi
Kauppapuutarhaliiton henkilöstömäärä 2016–2017 oli 12 henkilöä, joista osa oli omasta aloitteestaan osa-aikaisessa työsuhteessa. Yhteinen työpanos oli reilut 10 henkilötyövuotta. Osa toimihenkilöistä tekee osittaista etätyötä. Yksi neuvoja on yhteinen Puutarhaliitto ry:n kanssa.
Kauppapuutarhaliiton taloudellinen tulos oli toimintavuonna alijäämäinen. Liiton taloudellinen
asema on vakaa ja liitto on velaton. Vuodelle 2017 hallintoneuvosto päätti entiset jäsenmaksut
(samat vuodesta 1989). Liiton toimisto sijaitsee Helsingin Oulunkylässä Puutarhasäätiön omistamissa tiloissa.
Liiton toimintaan liittyvät taloudelliset riskit ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset. Pidemmän aikavälin
suunnittelussa talouden suunnittelu otetaan huomioon. Toiminnalliset henkilöstöön ja liiton palvelutoimintoihin liittyvät riskit on arvioitu keväällä 2016 ja luotu tarpeellisiksi arvioidut varajärjestelyt. Keskeiset jäsenpalvelut sekä liiketoiminnot voidaan turvata todennäköisiksi arvioiduissa poikkeustilanteissa.
KAUPPAPUUTARHALIITON HENKILÖSTÖ 2015–2016
Jyrki Jalkanen, toiminnanjohtaja 1.4.2008 alkaen
(11.1.1982)
Ismo Ojala, asiamies, 1.4.2008 alkaen
(1.3.1987)
Tiina Leppänen, kirjanpitäjä
(1.8.1997)
Pia Saviranta, viestintäassistentti
(2013-2016)
Minna Rantala, vs. viestintävastaava
(18.5.2015-)
PUUTARHA&kauppa
Jyrki Jalkanen, vastaava päätoimittaja
Marianna Soini, toimitussihteeri
Elina Vuori, toimittaja, näyttelypäällikkö
Anu Pirhonen, toimittaja
Milla Tolonen, markkinointiasistentti

(11.1.1982)
(24.5.1999)
(6.2.1989)
(19.1.2005)
(1.9.2005)

Neuvontaosasto
Hanna Mononen, viljelyn asiantuntija
Jukka Tuominen, tekniikka ja energia
Hannele Suvanto, osastosihteeri
Niina Kangas, viljelyn asiantuntija

(8.5.2012)
(25.5.1998)
(19.3.1990)
(3.9.2013-)

3. TOIMINTA
Toimihenkilöt ja luottamusmiehet seurasivat kasvihuonetuotantoa koskevaa päätöksentekoa, pitivät yhteyttä hallintoon, virkamiesvalmisteluun sekä poliittisiin päättäjiin ja vaikuttivat alaa koskeviin päätöksiin ja säädöksiin Kauppapuutarhaliitossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

3.1. Kansallinen tuki
Kauppapuutarhaliitto vaikutti kansallisen tuen valmisteluun johtokunnassa ja hallintoneuvostossa
vahvistettujen linjausten mukaisesti. Tavoitteena oli varmistaa tuelle riittävä rahoitus, tarkoituksenmukainen muoto ja yritysten maksuvalmiuden kannalta riittävän nopea maksatus. Liiton kantana on myös johdonmukaisesti ollut tukien tasapuolisuus koko maassa.
3.2. Investointituki, rahoitus
Investointitukijärjestelmässä oli 2016 neljä hakukierrosta sekä kaksi kierrosta alkuvuonna 2017.
Vuosina 2009–2017 kasvihuoneyritykset ovat saaneet yli 420 myönteistä tukipäätöstä.
Kauppapuutarhaliitto piti yhteyttä kasvihuoneyritysten investointien rahoittajiin ja toimitti näiden
päätöksenteossa tarvittavaa tietoa tuotannon edellytyksistä ja markkinatilanteesta. Jäsenyrityksiä
tuettiin investointihankkeiden suunnittelussa ja rahoitushakemusten laatimisessa.
Investointitukijärjestelmä toimi pääosin moitteetta. Tuen kattavuus parani merkittävästi, ja tukea
saatiin hyvin monenlaiseen investointeihin.
Uutta kasvihuonealaa rakennettiin 5–8 hehtaaria, käytännössä salaattia lukuun ottamatta yksinomaan Pohjanmaan vihannestuotantoon.
3.3. Energia-asiat
Pohjoismaisen sähköpörssin vuosituotteiden hinta vuosille 2018–2022 pysyi tasaisena 2016 alkusyksyn, minkä jälkeen nousua oli marraskuun puoliväliin saakka. Joulukuussa tapahtuneen notkahduksen jälkeen päädyttiin marraskuun tasolle. Alkuvuosi mentiin erittäin tasaisilla hinnoilla, kunnes toukokuussa alkanut lievä nousu nosti hinnat tasolle
23- 26 €/MWh. Spot-aluehintaeron keskiarvo vuodelle 2017 on tähän mennessä hieman yli
3€/MWh. Spot-keskihinta (Suomi) vuoden 2017 osalta on tähän mennessä noin 29 €/MWh.
Raakaöljyn brent-laadun futuurihinnat nousivat loppuvuoden 2016 aikana 50 dollarista tammikuun 2017 55 dollariin barrelilta. Lopputuotteiden hinta nousi tasaisesti loppuvuoden 2016 . Vuodenvaihteen jälkeen hinnat laskivat kesälaadun moottoripolttoöljyllä 73 sentistä 63 senttiin litralta ja raskaan osalta 70:stä 60 senttiin kilolta.
Jäsenhintasopimuksia polttoöljyistä Teboilin ja Lämpöpuiston (Shell) kanssa jatkettiin.
3.4. Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö
Puutarha-alaan liittyvässä vaikuttamisessa toimittiin yhteistyössä tuottajajärjestöjen (MTK, SLC) ja
puutarhajärjestöjen kanssa. Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa osallistuttiin EU-maiden tuottajajärjestön COPA:n puutarhatuoteryhmien toimintaan.
Pohjoismaisten puutarhayrittäjä-järjestöjen puheenjohtajien kokous oli kesällä 2017 Ruotsissa. Kokouksessa olivat esillä mm. tuotannon kehitys ja kannattavuus, organisaatioihin liittyvät kysymykset,
ajankohtaiset elinkeinopoliittiset kysymykset, ympäristöasiat, energian verotus, investointituki, kasvinsuojeluainevalikoima ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymismenettely.
Kauppapuutarhaliitto osallistui kansainvälisen koristekasvijärjestöjen liiton AIPH:n toimintaan. Järjestössä ovat esillä ympäristökysymykset, koristekasvimarkkinoiden tilastointi ja menekinedistäminen, tuotannon kannattavuus ja verotus.
Puutarha-alan ammattilehtien yhteistyöryhmän, HortiMedia Europan, yhteistyön avulla
PUUTARHA&kaupan toimitus voi seurata eurooppalaista kehitystä tiiviisti.

Kauppapuutarhaliitto osallistui eri puutarhatuoteryhmille yhteisen menekinedistämisen ja laatutyön ohjaukseen ja toteutukseen Kotimaiset Kasvikset ry:ssä. KPL:llä on yhdistyksessä hallituspaikka. Osa KK ry:n töistä on siirtynyt KPL:n hoidettaviksi.
Monipuolista yhteistyötä on harjoitettu myös Suomen Kukkakauppiasliitto ry:n ja Interflora-Suomi
ry:n kanssa.
3.5. Työnantaja-asiat
Työnantaja-asiat sekä niihin liittyvä neuvonta hoidettiin Maaseudun työnantajaliitossa Kauppapuutarhaliiton tekemän yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kauppapuutarhaliiton maksaman jäsenmaksun perusteella alle 22 000 euroa vuodessa palkkoja maksavat Kauppapuutarhaliiton jäsenet voivat
rekisteröityä työnantajaliiton jäseniksi ilman erillistä jäsenmaksua. Muiden Kauppapuutarhaliiton
jäsenten jäsenmaksu työnantajaliitossa on alennettu. Kauppapuutarhaliitolla oli laaja edustus työnantajaliiton hallituksessa ja puutarhavaliokunnassa.
3.6. Taloudellinen tutkimus ja seuranta
Kauppapuutarhaliitto jatkoi yhteistyössä MTT:n/LUKE:n kanssa kasvihuonetuotannon kannattavuustilastointia. Vuoden 2016 tilinpäätöstiedot kerättiin yli 60 kasvihuoneyrityksestä. Tilinpäätökset tallennettiin ja oikaistiin EU:n edellyttämään muotoon. Tilinpäätösaineistoa käytettiin tukijärjestelmien arvioinnissa ja perusteluina EU:n komission kanssa käytävissä tukineuvotteluissa.
Kauppapuutarhaliitto jatkoi kasvihuonevihannesten ja koristekasvien hintaseurantaa. Seuranta ja
tiedotus järjestettiin mm. tomaatista, kurkusta, kerä- ja ruukkusalaatista, tulppaanista sekä tärkeimmistä ruukku- ja ryhmäkasveista. Tietoja toimitettiin eri viranomaisten käyttöön.
3.7. Kasvinsuojelu
Viljelyneuvoja laati kasvinsuojeluaineiden koetoiminta- ja minor use -hakemuksia sekä toimi koetoiminnassa yhteyshenkilönä viljelijöiden ja kasvinsuojeluaineita toimittavien yritysten välillä.
Koetoimintavalmisteita oli vuoden 2017 alusta alkaen käytettävissä neljä erilaista. Tuholaisten torjunnassa viljelijöiden koekäytössä oli tarvittaessa ripsiäisten, miinaajien ja yökkösten torjuntaan
Conserve-valmiste, vihannespunkin ja jauhiaisten torjuntaan Oberon, lehtikirvojen ja jauhiaisten
torjuntaan Admiral 10 EC. Luomulle hyväksytty NeemAzal-T/S oli koetoiminnassa mm. ripsiäisten
ja miinaajien torjunnassa.
Koekäyttölupia jaettiin kesäkuuhun 2017 mennessä 42 kappaletta, joista neljännes kohdentui kukkiin. Kukkaviljelmillä ripsiäiset olivat kysytyimpiä torjuntakohteita. Vihannesviljelyssä koekäyttövalmisteista haettiin apua etenkin jauhiaisten torjuntaan tomaatilla ja kurkulla sekä salaattikirvojen ja muiden lehtikirvojen torjuntaan salaattiviljelmillä.
Minor use -hakemuksia kuluneella kaudella tehtiin Diabololle, Vertimec 018 EC:lle, Plenum 50
WG:lle ja Movento SC 100:lle. Kaikki hakemukset hyväksyttiin.
Kauppapuutarhaliiton nettisivuilta löytyivät kaikki Kauppapuutarhaliiton hakemuksesta hyväksytyt kasvinsuojeluaineiden minor use -käyttöohjeet sekä muuta kasvinsuojeluun liittyvää materiaalia. Integroidun kasvinsuojelun laaja tietopaketti, ns. INTO-materiaali, sekä Vaaralliset kasvintuhoojat -opas olivat kaikkien saatavilla liiton nettisivuilta.
3.8. Puutarhasäätiö
Puutarhasäätiön hallituksessa toimivat 2017 Kauppapuutarhaliiton johtokunnan valitsemina puheenjohtajana Jali Murto, varapuheenjohtajana Harri Kohvakka ja Pasi Hakkarainen sekä Kauppapuutarhaliiton hallintoneuvoston valitsemina Sami Oksanen ja Hanna Helenius.
Säätiön asiamies oli Jyrki Jalkanen.

Vuonna 2016 säätiö myönsi apurahoja yhteensä 80.000 euroa tutkimustoimintaan LUKE:lle ja HAMK:lle.
Puutarhasäätiön oma pääoma on noin 1,5 M€.
3.9. Koulutus ja opintomatkat
Liiton perinteiset luentopäivät järjestettiin Tampereella vuosikokouksen yhteydessä lokakuussa
2016. Muita retki- ja koulutuspäiviä järjestettiin jaostojen puitteissa. Ks. kohta 6.
3.10. Tiedotus
Jäsenkunnalle tiedotettiin ajankohtaisista asioista www-sivuilla, twitterillä, Facebook-tileillä, jäsenkirjeessä, sähköpostijakeluin ja tämän lisäksi jaostojen sähköpostitiedotteissa. Jäsenille välitettiin tietoa myös liiton, piirien ja jaostojen kokouksissa sekä PUUTARHA&kauppa-lehdessä. Muulle
puutarha-alalle ja sidosryhmille tiedotettiin liiton toiminnasta PUUTARHA&kauppa-lehden välityksellä.
Kuluttajille suunnattu tiedotus perustui eri sesonkeihin liittyviin ajankohtaistiedotteisiin. Tiedotteita ja niihin liittyviä valokuvia toimitettiin sähköisesti yli 800 tiedotusvälineelle.
Keskeisiksi tiedonvälityksen kanaviksi ovat nousseet liiton ylläpitämät www-sivustot ja Facebookryhmät. Näitä ovat esimerkiksi alla näkyvät. Lisäksi käytössä on vain jäsenistölle tarkoitettuja suljettuja FB-ryhmiä (3 kpl).
- www.puhtaastikotimainen.fi + www.facebook.com/puhtaasti kotimainen
- www.kauniistikotimainen.fi
+ www.facebook.com/kauniisti kotimainen
- www.kukkainfo.fi
+ www.facebook.com/kukkainfo
- www.vihannes.net
+ www.facebook.com/vihannes.net
- www.sirkkalehti.fi
- www.kauppapuutarhaliitto.fi
- www.facebook.com/joulukukat
Somekanavista käytössä olivat myös Youtube, Instagram ja Pinterest. KPL:n ylläpitämiä
www&somekanavia oli 2017 yhteensä lähes 30.
Tiedotustilaisuus kansanedustajille eduskunnassa järjestettiin 28. kerran. Eduskunnan remontin
vuoksi tapahtuma hoidettiin vihanneskassin ja tietopaketin jakeluna kaikille kansanedustajille.
3.11. LEPAA 2017 kokosi ammattiväen Lepaalle
Puutarha-alan vuotuinen tapahtuma järjestettiin 53. kerran. Näytteilleasettajia oli 198 ja kävijöitä
lähes 9.000 henkilöä. Näyttelykävijöistä merkittävimpiä ryhmiä olivat viher- ja kiinteistöalan ammattilaiset, kasvihuone- ja avomaaviljelijät sekä alan kaupan parissa työskentelevät.
LEPAA 2016 -näyttelyyn liittyivät myös SM-kilpailut puutarha-alan golfmestaruudesta ja ruohonleikkauksen taito-ajossa. Näyttelyn järjestivät yhteisvoimin Kauppapuutarhaliitto, Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikkö sekä Lepaan Oppilaskunta.
3.12. PUUTARHA&kauppa
PUUTARHA&kauppa -lehdellä oli 2016 20. ilmestymisvuotensa. Lehti ilmestyi joka toinen perjantai.
20 numeron lisäksi julkaistiin yhdeksän teemanumeroa sekä kahdeksan P&k Floristia.

Kokonaislukijamäärä oli noin 9000 henkilöä. Lehti ilmestyi koko puutarha-alan kattavana uutis- ja
ammattilehtenä. Sitä käyttivät jäsenlehtenään Puutarhaliitto jäsenjärjestöineen, Kauppapuutarhaliitto, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin Liitto, Suomen Kukkakauppiasliitto sekä Interflora-Suomi. Yhdeksättä vuottaan ilmestyneen P&k Floristin sisällön suunnittelua hoidettiin yhteisvoimin Suomen
Kukkakauppiasliiton kanssa.
3.13. Kasvihuonealan vastuullisuus
Ensimmäinen Kasvihuonealan vastuullisuus -ohjelmaan liittyvä raportti valmistui marraskuussa
2016. Raporttiin on koottu tietoa kasvihuonealan vastuullisuuden eri ulottuvuuksien näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan eri lähteistä kerätyn tiedon valossa kasvihuonetuotannon ympäristövaikutuksia sekä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Jatkossa raporttia päivitetään säännöllisin
väliajoin vuosittain. Tietopaketti alan vastuullisuudesta on koottu liiton www-sivuille.
Liitto järjesti marraskuun 30. päivänä 2016 Puutarha-alan vastuullisuuspäivän, johon olivat tervetulleita kaikki puutarha-alan toimijat sekä alan sidosryhmien edustajat.

4. NEUVONTA
KPL tarjoaa jäsenistölleen markkinointiviestintäosaamista, viljelyneuvontaa, teknistä neuvontaa
sekä taloudellista neuvontaa. Neuvojat ovat alansa johtavia asiantuntijoita. KPL saa valtionapua yhden neuvojan osapalkkaukseen.
4.1. Viljelyneuvonta
Viljelyneuvoja Hanna Monosen työhön kuuluivat erityisesti viljelijöiden kasvinsuojeluneuvonta sekä koulutusten ja toiminnan järjestäminen jäsenviljelijöille.
Neuvoja hoiti koetoimintalupa-aineiden hallinnoinnin ja toimi yhteyshenkilönä viljelijöiden, kasvinsuojeluaineita toimittavien yritysten ja viranomaisten välillä. Minor use -toimintaan liittyivät
niin hakemusten tekeminen kuin keskusteluyhteyden säilyttäminen kasvinsuojeluviranomaisiin.
Koetoiminta- ja minor use -hakemusten osalta jatkettiin tiivistä yhteistyötä muiden puutarha-alan
järjestöjen kanssa kustannusten jakamiseksi.
Neuvoja toimi kasvinsuojelukoulutusten vastuullisena järjestäjänä ja tutkinnon vastaanottajana.
Kuluneen kauden aikana järjestettiin vain yksi tutkintotilaisuus.
Neuvoja hankki virallisen kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajan valtuutuksen huhtikuussa 2017 osallistumalla testaajakoulutuksiin ja testaustilaisuuksiin Närpiössä, Ruotsissa ja
Luumäellä. Huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana neuvoja ehti testata 9 kasvihuoneruiskua.
Neuvoja toimi ruukkuvihannes- ja vihannesjaostojen sihteerinä. Kokousten lisäksi neuvoja järjesti
jaostojen puitteissa opintoretkiä alan kohteisiin niin kotimaassa kuin ulkomailla ja oli mukana järjestämässä viljelijöille koulutustilaisuuksia.
Neuvoja luennoi viljelijöiden kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa sekä kirjoitti artikkeleita Puutarha&kauppa-lehteen.
Neuvoja toimi Kauppapuutarhaliiton viljelyasiantuntijana. Työhön kuuluivat muun muassa asiantuntijalausuntojen kirjoittaminen satovahinkotilanteissa sekä asiantuntijakommentointi viranomaisten kysymyksiin.

Omaa osaamistaan neuvoja kehitti esimerkiksi osallistumalla erilaisiin koulutuksiin Suomessa ja
ulkomailla. Myös neuvoja oppi paljon uusia asioita viljelijöille järjestämillään opintoretkillä ja koulutuksissa.
4.2. Talousneuvonta
Talousneuvoja Ismo Ojalaa työllistivät investointihankkeisiin ja -tukeen liittyvät asiat. Talousasiantuntija laati toimeksiantajille tukihakemuksissa vaadittavia kehittämissuunnitelmia, maksuvalmiusja kannattavuuslaskelmia ja tulosennusteita sekä avusti hakemuslomakkeiden täytössä.
Neuvonnassa keskeisiä aiheita olivat erilaisiin tukijärjestelmiin ja erilaiset talouteen liittyvät asiat.
Kasvihuonelaitoksen myyjien ja ostajien selvityspyyntöjä oli muutamia. Asiantuntijalausuntoja annettiin mm. kasvihuonelaitosten arvostamisesta myynti- ja vuokraustilanteissa ja kasvihuonelaitosten perustamishankkeista.
4.3. Energia- ja tekninen neuvonta
Neuvonnasta vastasi tekninen neuvoja Jukka Tuominen. Suunnittelutoimeksiannot olivat lähes yksinomaan investointitukihakuun liittyvien liiteasiakirjojen laskentaa ja laatimista.
Ryhmäneuvonnan aiheena kuluneella kaudella on ollut kasvihuoneiden tekniikan kehitysnäkymät.
4.4. Puutarhurin sparrauspäivä
Liiton neuvojat paketoivat asiantuntijapalvelut Puutarhurin sparrauspäiväksi. Sparrauspäivän sisältö räätälöidään yrittäjän tarpeiden mukaiseksi – sometus, markkinointi, viljely, kasvisuojelu, talous tai yritystoiminta laajemmin. Erityisesti some-sparraus kiinnosti jäsenyrittäjiä.

5. MAINONTA ja MENEKINEDISTÄMINEN
Kasvihuonetuotteiden menekinedistämistä toteutettiin viljelijöiltä ja jälleenmyyjiltä kerätyillä varoilla, yhteistyökumppaneiden varoin ja valtion tuella. Kauppapuutarhaliiton toteuttamien kampanjoiden yhteinen kustannusarvio oli verollisena noin 0,4 M€. Vuodelle 2016 valtiolla ei ollut varoja näihin tarkoituksiin. Viljelijäkeräykset jatkuivat kukkien ja vihannesten osalta entisen laajuisina. Niiden tuotto oli vihannesten osalta noin 260 000 ja kukkien osalta noin 60 000 euroa.
Sipulikukkaviljelijät keräsivät maksua kauppalaskuissaan, kukkatukut ja -puutarhat tilittivät 0,2
prosenttia liikevaihdostaan ja vihanneksilla oli maksun pohjana valmistuneet kilot tai salaattikasveilla kappaleet.
5.1. Vihannesmainonta
Vihannesmainostoimikunta: Hannu Varpio pj., Jonas Isaksson, Juha Oksanen sekä Johanna Smith,
Jonas Lundström ja Rosita Langels, asiantuntijajäsenet Minna Rantala ja Jyrki Jalkanen (toimikunnan sihteeri).
Vihannesmainonnassa päämediana 2016 olivat sosiaalinen media Facebookin,
Instagramin, Pinterestin ja YouTuben muodossa. Vuoden 2016 aikana tehtiin mm. yhteistyötä
blogaajien ja vlogaajien kanssa.
Mainonnassa korostettiin kotimaisuutta, tuotteiden turvallisuutta sekä hyvää laatua.
Vihannestietoutta jaettiin myös sivuilla www.sirkkalehti.fi ja www.vihannes.net.
Kasvihuonevihanneksia käsittelevä ja kotimaisuutta korostava tiedotus järjestettiin ympäri vuoden
jatkuvana. Internetosoitteessa www.vihannes.net ylläpidettiin tietoa vihanneksista sekä reseptejä ja
linkkejä kasvihuonevihannesten terveellisyyttä käsitteleviin tutkimuksiin.

Vihannesmainonnan varojenkeräys toteutettiin Kauppapuutarhaliiton ja ÖSP:n yhteistyönä.
5.2. Kukkamainonta
Kukkamainostoimikunta: Jaakko Rantanen pj. , Pia Taari-Kohonen, Lauri Mäkitalo, Janne Repo,
Heikki Marttila. Hanna Suhonen, Tomi Suominen sekä asiantuntijoina Minna Rantala ja Jyrki Jalkanen (toimikunnan sihteeri).
Hollantilais-suomalainen sipulikukkatoimikunta: Suomen yhteyshenkilö Jyrki Jalkanen, Suomen
edustajia kokouksissa lisäksi Tomi Suominen, Jali Murto, Hanna Suhonen ja Minna Rantala.
Vuoden 2016 kukkamainonnan kampanjat rahoitettiin kukkasipulihankintojen yhteydessä toteutetulla varainkeräyksellä, tukkujen, viljelijöiden ja kukkakauppiaiden yhteisellä varainkeräyksellä ja
Kauppapuutarhaliiton yhteistyökumppaneiden varoin.
Kauppapuutarhaliitto organisoi myös Suomen toimenpiteet "Stars for Europe" -kampanjassa, joka
rahoitettiin eurooppalaisten joulutähtipistokkaiden toimittajien varoilla.
Kukkien viestintä painottui tulppaanikauteen, kevätsesonkiin (tete, orvokit, äitienpäivä, amppelit,
ryhmäkasvit, koulunpäättäjäiset) sekä jouluun. Tärkeitä välineitä ovat myös www.kukkainfo.fi sekä
www.kauniistikotimainen.fi -sivustot sekä vastaavat Facebook-ryhmät. Videoiden käyttöä YouTubessa sekä somepäivityksissä on lisätty merkittävästi. Lehdistötiedotuksen piirissä oli 800 viestintä. Kauppapuutarhaliiton nettisivuille on koottu mittava, kaikille avoin kukkia ja kasvihuonevihanneksia käsittelevä ilmainen kuva-arkisto.
Pääsesonkeihin liittyvät julisteet jaettiin kukkakauppiaille kampanjaa rahoittavien yritysten kautta.
Tiedotusvälineille kohdistettu tiedotus toteutettiin kukka-alan yrityksiltä kerätyillä varoilla ja kotimaisuutta korostaen.
Sipulikukkien menekinedistäminen hoidettiin yhteistyössä Kansainvälisen Kukkasipuli-keskuksen
(nykyään iBulb) ja Kukkasipuliviejien Yhdistyksen kanssa. Viikolla 1 vietettiin valtakunnallista
tulppaaniviikkoa. Mainonta keskittyi sosiaaliseen mediaan sekä viestintään. Ruukkunarsissien istutustapahtumat järjestettiin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Keravalla.

6. JAOSTOTOIMINTA
6.1. VIHANNESJAOSTO: 158 puutarhaa
Jaostotoimikunta
Toni Tanner (puheenjohtaja), Petri Harri (varapuheenjohtaja, 2017–18), Aleksi Hauhtonen (2017–
18), Marko Hauhtonen (2016–17), Mikko Härkälä (2016–17), Tero Juntti (2017-18), Lasse Keskitalo (2017–18), Tuomas Peuravaara (2016-2017), Sakari Tamsi (2017–18) ja Ismo Vaanela (2016–
17), sekä sihteerinä Hanna Mononen. Lisäksi kokouksiin on kutsuttu Juha Oksanen ja Harri Kohvakka KPL:n johtokunnasta, Stefan Skullbacka Närpiön Vihannes Ok:n edustajina sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja Erkki Nylund.
Vihannesmainostoimikunnan edustajat
Jonas Isaksson (varalla Mauri Merivuori), Hannu Varpio (varalla Mikko Härkälä) ja Juha Oksanen
(varalla Hannu Pitkänen).

Kauden toiminta
Eduskunnan remontin takia Kauppapuutarhaliiton perinteinen puutarhapäivätapahtuma eduskunnassa jäi toteuttamatta toistamiseen. Kasvihuoneviljelijöiden tervehdyskäynnin sijaan kansaedustajille toimitettiin kesäkuun alussa lähivihanneskassit, jotka sisälsivät kotimaisten kasvihuonevihannesten lisäksi tiiviin tietopaketin suomalaisille kasvihuoneviljelijöille tärkeistä asioista.
Hinta- ja markkinatiedotuspalvelun on lunastanut 38 viljelijää. Kaksi kertaa viikossa on selvitetty
päivän (suurtukku-) viljelijähintoja ja kerran viikossa edellisen viikon toteutunut viikkosato ja kuluvan viikon satoennuste. Tiedot on lähetetty palvelun lunastaneille sähköpostitse.
Jaosto on osallistunut vihannesmainonnan ja sen rahoituksen suunnitteluun. Kasvihuonevihannesviljelijät ovat varsin esimerkillisesti osallistuneet menekinedistämisvarojen keräämiseen.
Vihannesjaoston ja ruukkuvihannesjaoston yhteisillä talvipäivillä ja vuosikokouksessa VarsinaisSuomessa ja Satakunnassa 17.–18.1.2017 oli runsas 30 osallistujaa. Vuosikokous pidettiin Keskitalon Puutarhalla Mynämäellä ja samassa tilaisuudessa kuultiin SOK:n edustajaa halpuutuksesta. Retkipäivän ohjelmassa oli Härkälän Puutarhan sekä Novarbon toimintaan tutustuminen Satakunnan
puolella.
Jaostotoimikunta kokoontui Sauvossa Peuravaaran puutarhalla 6.6.2017. Kokous pidettiin puutarhan toimintaan tutustumisen jälkeen ja kokouksessa käsiteltiin vihannesmarkkinatilanteisiin, tuotantoon ja viestintään liittyviä asioita sekä jaoston opintomatkoja.
Ulkomaan opintomatkalla Hollantiin 20.–22.9. 2016 tutustuttiin uutuuslajikkeisiin monen jalostajan luona. Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin kurkun jalostukseen Nunhemsilla ja Hortus in Futuron kurkkuviljelmään Venlossa. Toisena päivänä ohjelmassa olivat Rijk Zwaanin kurkkulajikekokeet ja tomaattilajikkeet sekä Koppertiin tutustuminen. Kolmas päivä pyhitettiin De Ruiterin Tomato Experience Centerille ja Enza Zadenin tomaattilajikkeille. Opintomatkalle osallistui 11 henkilöä.
Kotimaan retket suuntautuivat kesällä Päijät-Hämeeseen ja itäiselle Uudellemaalle (3.–4.8.2016) ja
keväällä Närpiöön (6.4.2017). Kaksipäiväisellä kesäretkellä lähes 30 viljelijää pääsi tutustumaan
Husulan puutarhaan Paimelassa, Stora Enso Packagingiin Lahdessa, Varpio puutarhaan Orimattilassa sekä Robbes Lilla Trädgårdin uuteen kerrosviljelmään Lindkoskella. Närpiössä tutustuttiin 30
viljelijän voimin tomaatin ja paprikan kausiviljelyyn Edström-Simonsin kasvihuoneilla sekä JanErik Siggin kurkkuhuoneisiin. Halukkaat tutustuivat vierailujen jälkeen TrädgårdExpoon.
6.2. KUKKAJAOSTO: 209 puutarhaa
Jaostotoimikunta
Tomi Suominen (puheenjohtaja), Matti Kanervo, Jaakko Marttila, Göran Pihlström, Hanna Suhonen,
Ilkka Seppälä, Heidi Kivilompolo, Jali Murto, Janne Repo, Pentti Rikkola, Reeta Rouhiainen, Aki
Sohlman ja Arvo Ylitalo
Edustajat kukkamainostoimikunnassa
Janne Repo, Lauri Mäkitalo, Heikki Marttila ja Tomi Suominen
Edustajat hallintoneuvostossa
Tomi Suominen ja Reeta Rouhiainen
Markkinoiden kehitys
Ruukku- ja ryhmäkasvien ja leikkokukkien viljelyyn haettiin kasvihuonetukea vuonna 2016 116,3
hehtaarille. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 118,1 hehtaaria. Keskimääräinen koristekasviala
oli puutarhatilastojen mukaan vuonna 2015 noin 2 308 m2/yritys.

Vuoden 2016 puutarhatilastoissa kukkivien ruukkukasvien tuotantomäärä oli 9,4 miljoonaa, viherkasvien 0,31 miljoonaa ja ryhmäkasvien 37,9 miljoonaa kappaletta. Kukkivien ruukkukasvien tuotanto pieneni noin 0,2 miljoonalla, viherkasvien pieneni vain 40 000 ja ryhmäkasvien kasvoi noin
1,3 miljoonalla kappaleella vuoteen 2015 verrattuna.
Vuonna 2016 keskimääräinen ruukkukasvien tuotantomäärä oli 38 700 kasvia/yritys, kun vuonna
2015 se oli 37 600 kasvia/yritys. Ruukkukasveja viljelevien yritysten lukumäärä pieneni 245 yrityksestä 243 yritykseen.
Joulutähtiä viljeltiin vuonna 2016 yhteensä noin 1,9 miljoonaa ruukkua. Joulutähtien viljelymäärä
putosi alle 2 miljoonan kappaleen vuonna 2011, siitä lähtien tuotantomäärä on ollut noin 1,8-1,9
miljoonaa kappaletta. Joulutähtiä viljeltiin vuonna 2016 68 yrityksessä. Vuonna 2015 vastaava luku
oli 77.
Muiden ruukkukasvien osalta tuotantomäärä nousi hieman vain pauliinabegonialla ja paavalinkukalla. Muilla tilastoiduilla ruukkukasveilla tuotantomäärät laskivat hienoisesti (syklaami, krysanteemi, ruukkuruusu, ruukkunarsissi, atsalea, esikot, tulilatva ja gerbera).
Vuonna 2016 keskimääräinen ryhmäkasvien tuotantomäärä oli 77 750 kasvia/yritys, kun vuonna
2015 se oli 76 160 kasvia/yritys. Ryhmäkasveja tuotettiin vuonna 2016 tilastojen mukaan 488
kauppapuutarhalla. Viisi eniten tuotettua ryhmäkasvia olivat orvokki (10,5 milj.), petunia (4,3
milj.), pelargoni (4,0 milj.), samettikukka (2,8 milj.) ja lobelia (2,0 milj.).
Vuonna 2016 amppelikasveja viljeltiin 453 yrityksessä yhteensä 2,2 miljoonaa kappaletta. Tärkeimpiä ryhmäkasveja amppeleissa olivat orvokki (0,7 milj. amppelia), petunia (0,6 milj.), pelargoni
(0,13 milj.) ja lumihiutale (0,16 milj.).
Leikkokukkia ja -vihreää Suomessa viljeltiin vuonna 2016 yhteensä 53 yrityksessä 4,9 hehtaarin
pinta-alalla. Leikkoja viljelevien yritysten lukumäärä kasvoi kuudella ja pinta-ala kasvoi hehtaarilla
vuoteen 2015 verrattuna.
Sipulikukkien markkinat ovat kasvaneet tulppaanin osalta viime vuosina. Puutarhatilastojen mukaan sipulikukkia hyödettiin vuonna 2016 86,2 miljoonaa sipulia, joista tulppaaneja oli 81,0 miljoonaa. Vastaavat luvut vuonna 2015 olivat 74,3 miljoonaa, joista tulppaania oli 68,7 miljoonaa.
Seuraavaksi tärkeimpiä sipulikukkia tuotantomäärien suhteen olivat hyasintti (2,4 milj.), ritarinkukka (1,0 milj.) ja leikkonarsissi (0,3 milj.) Ruukkunarsisseja hyödettiin 3,4 miljoonaa ruukkua.
Kauden toiminta
Ryhmäkasvikurssit järjestettiin vuonna 2016 Turussa (31.8.), Mikkelissä (7.9.) ja Oulussa (14.9.).
Kursseille osallistui yhteensä 84 henkilöä, 53 eri puutarhan sekä muutaman kaupungin ja oppilaitoksen edustajaa. Kurssin ohjelmassa oli liiton ajankohtaiskatsaus sekä markkinointiasiaa sosiaaliseen mediaan liittyen. Lisäksi kuultiin Huiskula Oy Taimitukun, Koroisten Puutarhan, Schetelig
Oy:n ja Gasa Young Plantsin edustajien esitykset lajikeuutuuksista.
Kurssien yhteydessä järjestettiin ryhmäkasvikierrokset kaupungilla, joissa tutustuttiin istutuksiin.
Tammi-helmikuun vaihteessa jaosto kokoontui vuosikokoukseen Pakkaspäiville (31.1-1.2.) itäiseen
Suomeen. Ensimmäinen päivä täyttyi kokouksesta ja illallisesta. Toisena päivänä vierailtiin Biokaasulaitos Biohauki Oy:n vieraana, Ekin Muovi Oy:ssä ja Partaharjun puutarhalla. Pakkaspäiville osallistui yhteensä 29 henkilöä, yhteensä 17 puutarhalta.
Kevätretkellä 27.4.2016 tutustuttiin Taimimyymälä Tepposeen, Savikon puutarhaan ja Kauppapuutarha Koivulehtoon. Retkelle osallistui yhteensä noin 30 henkilöä.

Kukkajaoston edustajat osallistuivat kukkamainostoimikunnan työskentelyyn sekä sipulikukkien
mainonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä hollantilaisten sipuliviejien ja Kansainvälisen
Kukkasipulikeskuksen kanssa.
Ruukkukasvien hintaseurantaa tehtiin kuukausittain. Ryhmäkasvien hintatiedusteluun vastasi sesongin 2016 lopussa noin 50 yritystä.
Karanteenituhooja etelänjauhiaista esiintyi syksyllä 2016 joulutähtiviljelmillä ja keväällä 2017
ryhmäkasviviljelmillä. Löydöksiä tehtiin pääasiassa maljaköynnökseltä ja kirjavalta maahumalalta.
6.3. RUUKKUVIHANNESJAOSTO: 73 puutarhaa
Jaostotoimikunta
Erkki Nylund (puheenjohtaja), Timo Kiviranta, Juha Oksanen, Jukka Pehkonen, Hannu Pitkänen ja
Esa Tamsi sekä sihteerinä Hanna Mononen.
Jaostotoimikunta kokoontui syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana neljä kertaa: 7.9.2016, 1.12.2016,
21.3.2017 ja 17.5.2017. Jaostotoimikunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin runsaslukuisesti. Kokouksiin kutsuttiin tarpeen mukaan asiantuntijoita esimerkiksi HAMK Lepaalta ja Luke Piikkiöstä.
HAMK Lepaan ruukkuvihanneskokeet
Lepaan ruukkuvihanneskokeista valmistui Arto Vuolteen johdolla kaksi koontiraporttia; toinen
syksyllä 2016 ja toinen talvella 2017.
Nitraattiseuranta
Halukkaat jaoston jäsenet osallistuivat ja rahoittivat vuoden 2016 nitraattiseurannan. Nitraattiseurannassa kerättiin kymmenen salaattinäytettä kuukausittain (heinäkuuta lukuun ottamatta) Helsingin alueen kaupoista ja näytteiden nitraattipitoisuudet määritettiin sekä Horiban pikamittarilla
että laboratorioanalyysillä. Kuukausittainen yhteenvetoraportti lähetettiin kaikille rahoitukseen
osallistuneille, yrityskohtaiset tulokset aina kyseiselle yritykselle.
Luke Piikkiön salaattihankkeet
Tutkimus ”Ammoniumtyppilannoituksen vaikutus jääsalaatin satoon ja laatuun” toteutettiin loppuvuodesta 2016. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko jääsalaatin nitraattipitoisuuteen
vaikuttaa korvaamalla lannoituksen nitraattityppeä ammoniumtypellä ja vaikuttaako ammoniumtypen osuuden kasvu salaatin kasvuun ja viljelyaikaan. Lisäksi testattiin LED-lisävalotuskäsittelyn
vaikutusta salaatin nitraattipitoisuuteen viljelyn lopussa. Tutkimuksen tulokset valmistuivat kesällä
2017, ja ne toimitettiin kaikille jaoston jäsenille.
Viikoittainen tuotantotiedustelu
Kauppapuutarhaliiton toimisto kysyi jäsenistöltä viikoittain eri salaattituotteiden hintoja. Kysely
toteutettiin pääosin puhelimitse. Halukkaat tarhat pystyivät vastaamaan myös verkkolomakkeella.
Kyselyn yhteenveto toimitettiin sähköpostitse. Kauppapuutarhaliitto on myös sitoutunut luovuttamaan näitä yhteenvetoja viranomaistahoille muun tilastoinnin tueksi.
Mainonta ja menekinedistäminen
Jaoston jäsenet osallistuivat kukin tahoillaan vihannesten markkinointimaksun maksamiseen. Kerätyillä varoilla on rahoitettu salaatti- ja yrttikampanjoita osana muuta vihannesten menekinedistämistä. Markkinointimaksun suuruus pysyi ennallaan.
Tiedotus ja tiedonkeruu
Jaostokirje lähetettiin automaattisesti Kauppapuutarhaliiton tiedostoissa salaattia viljeleväksi merkityille tarhoille. Jäsenet saivat jaostoon liittyvää tietoa myös Kauppapuutarhaliiton jäsenkirjeessä.

Jaoston jäsenille tehtiin vuoden 2016 tuotantotiedustelukysely, johon vastasi 20 tarhaa ja joka kattoi yli 90 % tuotannosta. Yhteenveto kyselystä lähettiin vain vastanneille yrityksille.
6.4. ITUJAOSTO: 5 jäsenyritystä
Itujaoston ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi hiljakseen. Kauppapuutarhaliitto antoi lausunnon Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan iduntuotantoa koskevista ohjeista toukokuussa 2017.
*****
Tämä on KPL:n johtokunnan valmistelema esitys KPL:n hallintoneuvostolle 10.10.2017 ja edelleen vuosikokoukselle
31.10.2017. Hyväksytty vuosikokouksessa 31.10.2017.

