KAUPPAPUUTARHALIITTO

100 vuotta

Puutarha&kauppa on julkaissut
historiapalstaa vuoden 2019 numeroissa.
Palstalla on seurattu Kauppapuutarhaliiton
vaiheita sadan vuoden ajalta. Jokaisessa
juhlavuoden numerossaon käsitelty viisi vuotta
suomalaisen kasvihuonetuotannon
historiaa. Nyt historiapalsta on koottu yksiin
kansiin, jota pitelet käsissäsi.
PALSTAA ON KOONNUT PUUTARHA&KAUPAN
TOIMITUSSIHTEERI MARIANNA SOINI.

Vuodet 1920–1924

Riitaisesta alusta yhteistyöhön
• Suomen Kauppatarhurien Seura – Finlands Handelsträdgårdsmästares Förening oli perustettu Helsingissä joulukuussa 1919.
Ensimmäinen toimintavuosi 1920 oli vaisu ja eripurainen. Puheenjohtaja, siemenkauppias Ossian Gauffin jakoi liiketoimillaan
mielipiteitä, mutta hoiti tehtävää lopulta lähes kymmenen vuotta.
• Yhteistyö muiden pohjoismaiden puutarhajärjestöjen kanssa käynnistyi heti 1920, aluksi kukkasipulien toimitusehtojen
merkeissä.
• Tuontisäännöstely päättyi 1921 ja tulleja korotettiin hurjasti, satoja prosentteja. Tämä iski kipeästi varsinkin hyötäjiin.
• Yrittäjien yhteisyritykseksi 1918 perustettu Hortus Oy oli
alusta asti kiistojen kohde. Osakkaita ja johtajia erosi, talousasiat ja omistuspohja olivat epäselviä ja näitä käsittelevät
kokoukset myrskyisiä. Kauppatarhurien Seura jopa julkaisi Hortuksen toimintaa moittivan vastamainoksen neljässä suurimmassa sanomalehdessä 1921.
• Helsingin kaupunginpuutarhan ”häikäilemätön kilpailu” eli
kukkien ja kasvien myynti kaupunkilaisille kuumensi kauppatarhureiden tunteita 1921. Aiheesta keskusteltiin päivälehtien palstoilla.
• Kukkasipulihyödöt epäonnistuivat usein, syynä liika lämpö
pitkän laivamatkan aikana. Keväällä 1922 Kauppatarhurien Seura kehotti hyötäjiä painostamaan hollantilaisia viejiä ilmavaan
pakkaamiseen.
• Kauppatarhurien Seuran syyskokouksessa 1922 oli esillä ”yhteinen propaganda eli kiihotusilmoitus” eli puutarhatuotteiden ostohalujen ja käytön lisääminen, jota käsiteltiin seikkaperäisesti.
Lepaan opettaja Olavi Collan piirsi 1921 kokonaan uudenlaiset
kasvihuoneet suomalaisviljelijöille.

• Turpeen polttaminen kasvihuoneen lämmityksessä oli monille
uusi ajatus 1923, mutta H. G. Paloheimo Oy:n kasvihuoneissa Lopella ”polttoturvetta” oli käytetty jo useita vuosia hyvällä
menestyksellä.
• Cyclamen eli cyclaami eli alppiorvokki oli parhaimpia talvikukkia. Suosituin väri oli lohenpunainen, ja sileäkukkaiset kukkivat runsaammin kuin terälehdiltään ripsureunaiset syklaamit.
• Paras tomaattihuone 1924 oli kymmenen metriä leveä ja räystään
kohdalta 1,5–1,8 metriä korkea, kattolape alle 30 asteen kulmassa. Ilma saatiin kiertämään lämmitysputkien ja tuuletusikkunoiden avulla.
• Hedelmien kasvihuoneviljely kiinnosti. Kesällä 1924 viljelijät
ja kauppiaat retkeilivät Karlbergin kartanon kirsikkahuoneessa,
ja syksyllä Kuopion puutarhanäyttelyssä oli esillä muun muassa
ruukkupäärynöitä. Olavi Collanin Lasinalainen hedelmäviljelys ilmestyi 1925.
• Sipulikasvien punkki tuhosi monen viljelijän hyasintit melkein
kokonaan joulun alla 1924. Kuopion Puutarhaseuran kokouksessa
helmikuussa 1925 nähtiin punkki ilmi elävänä mikroskoopilla.

Vuodet 1925–1929

Kukkivaa kaksikymmenlukua
• Suomen Kauppatarhurien Seuran vuosikokouksessa 1925
hyväksyttiin Mustankirjan säännöt. Tarkoitus oli pitää kirjaa
huonoista maksajista ja epäluotettavista tavarantoimittajista.
Yhtään merkintää ei kuitenkaan koskaan tehty, ja ajatus haudattiin vähin äänin.
• Lahden kaupunki rakennutti kolme uutta kasvihuonetta lahonneiden tilalle 1925. Ne olivat 16 metriä pitkiä ja kolme tai
viisi metriä leveitä. Pohjois–etelä-suuntaisten huoneiden seinät
tehtiin ilmakanavilla varustetuista sementtitiilistä kaksinkertaisina, välissä eristys.
• Puutarhurien ja varsinkin kukkaviljelijöiden myyntitaitojen
puutetta valitettiin Puutarha-lehdessä 1926. Kauppatarhureille
oli tavallista, että osa kukista jäi kuihtumaan kasvihuoneeseen
tai kukkakauppaan.
• Suomalainen kasvihuonetutkimus sai alkunsa, kun LounaisSuomen Kasvinviljely- ja puutarhakoeasema perustettiin Yltöisiin 1927.
• Hiili ja Koksi Osakeyhtiö Helsingistä mainosti ”todellakin
hyvää koksia herroille puutarhureille” kasvihuoneiden lämmitykseen 1927.
• Aikaisten vihannesten viljelyä ja mansikoiden hyötöä kasvihuoneessa pidettiin varsin kannattavana. Tähän soveltuva huone
oli neljä metriä leveä, ja kahden viljelypenkin välissä kulki käytävä.
• Äitienpäivää oli vietetty kymmenisen vuotta, kun se vakiintui toukokuun toiseen sunnuntaihin 1927. Vuosi vuodelta se
oli yhä tärkeämpi kukkamyyntipäivä. Kukkien myynti kasvoi
muutenkin ennen suurta lamakautta, ja sesongeissa kukat myytiin jopa loppuun.
Vasta kymmenvuotias liitto päivitti sääntöjään 1929.

• Kauppatarhurien Seura teki 1927 aloitteen kukkainvälitysyhdistyksen perustamisesta, jolloin nykyinen Interflora-Suomi
ry sai alkunsa. Yhdistykset järjestivät yhdessä Suomen ensimmäiset kukkasidontakurssit ruotsalaisen ammattiopin turvin.
• Vuosi 1928 oli avomaan puutarhaviljelykselle hyvin huono. Lasin-
alaiset kurkkuviljelykset antoivat kuitenkin kohtalaisen sadon,
ja kasvihuonetomaatit menestyivät hyvin. Ruukkukrysanteemit
kärsivät sateista, samoin avomaan neilikat ja asterit.
• Kauppatarhurien Seura muutti nimensä Kauppapuutarhurien
liitoksi. Vuonna 1929 se sai kilpailijan, Suomen Kauppapuutarhuri-Seuran, joka oli tiukasti suomenkielinen. Tämän taival jäi
kuitenkin muutaman vuoden mittaiseksi ja jäsenmäärä kuuteentoista.
• Ensimmäinen Suomen Yleinen Puutarhanäyttely järjestettiin
Helsingissä, Kaartin maneesissa ja sen ulkopuolella syyskuussa
1929. Ruukkukasveissa kilpaili 23 ja leikkokukissa 26 osallistujaa, molemmissa 22 eri luokassa. C.T. Wardin osastolla nähtiin myös St. Paulia ionanta. Kasvihuonevihanneksissa erityisen vaikutuksen teki E. Aartelan kurkkuryhmä, joka sai myös
yhden kunniapalkinnoista.

Vuodet 1930–1934

Näin rakennetaan kasvihuone
• Pula-aika vuosikymmenen alussa vaikeutti kauppapuutarhojen
liiketoimintaa merkittävästi, mutta nosti viljelijöissä myös uudenlaista halua yhteiseen mainostukseen ja menekinedistämiseen.
• Sinihappokaasutus oli uusi kasvinsuojelumenetelmä 1930.
Kalsiumsyaniidijauhelmaa levitettiin illalla kasvihuoneen lattialle
ja huone lukittiin yöksi. Aamulla tuuletettiin ja aloitettiin työt.
• Ultraviolettisäteilyä läpäisevä, kvartsipitoinen U-lasi tuotti hyviä
tuloksia viljelyssä. Puutarhakoeaseman kurkkukokeissa 1930 sitä
vertailtiin tavalliseen lasiin ja lasikankaaseen lämminlavoissa.
• Kasvihuonelasien kittauskysymys jakoi mielipiteitä. Uusi
permanite-aine ja kittauskone nopeuttivat kittausaikaa puoleen
entisestä.
• Suomen Kauppapuutarhurien Liitto järjesti maan ensimmäisen
kevätkukkanäyttelyn Helsingin Taidehallissa huhtikuussa 1931.
Mainosnäyttelyn kokonaan kotimaisesta tarjonnasta vastasivat
cinerariat, cyclamenit, primulat, orvokit ja lemmikit.
• Suomen suurin kauppapuutarha, C. T. Wardin puutarhaliike
Huopalahdessa tuotti 1932 suurta valikoimaa koristekasveja
25 kasvihuoneessaan, joista suurin oli kooltaan 55 x 10 metriä
ja korkeudeltaan 5,5 metriä. Puutarhalla kokeiltiin monia uusia kukkalajeja.
• Talvella tuontitomaattien hinta ylitti kaikkien hedelmien hinnat, joten niitä käytettiin lähinnä vain juhlapöytien koristeina.
• Joulukukkien käyttö kasvoi vuosi vuodelta. Hyötötavat kehittyivät. Hyasintti ja kielo olivat pääkukkia. Iiris, tulppaani ja
atsalea yleistyivät. Jopa poinsettia eli ”joulutähti” ja joulukaktus kiinnostivat.
• Kasvihuoneita rakennettiin vielä melko sattumanvaraisesti.
Tavoitteena oli kuitenkin asiantuntevasti tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu, kunnolla salaojitettu, valoisa ja ilmava sekä
tehokkaasti eristetty ja lämmitetty kasvihuone maan päälle, ei
enää maan sisään.
• Kiinnostus kasvihuonekurkkuun kasvoi, mutta hedelmien
maku oli harmillisen usein kitkerä. Lepaalle valmistui uusi kurkkuhuone 1930. Ensimmäinen sato korjattiin 11. huhtikuuta.
Taloudellinen tulos oli noin 150 markkaa neliöltä kuuden kuukauden viljelyajalta.
• Helsingin pitäjässä Osuusliike Elannon omistaman Backas-tilan 1930 rakennetuissa kasvihuoneissa viljeltiin myös kurkkua.
Vuonna 1933 saatiin erinomainen 96,7 kilon neliösato kahdesta kasvustosta.
• Viipurin puutarhanäyttelyssä syksyllä 1934 jaettiin paikallisille kauppapuutarhoille kunniapalkintoja esimerkiksi kaktuksista, sulkasaniaisista, herkkusienistä, sokerimaissista, sikurivalmisteista... Voittoisia olivat varsinkin Monrepos’n ja Ristimäen
puutarhat.
Puutarhayritykset ilmoittelivat ahkerasti tuotteistaan ja palveluistaan
Puutarha-lehdessä 1934.

Vuodet 1935–1939

Höyrylavoja ja neonvaloja
• Puutarhoilla viljeltiin kymmeniä eri lavakurkkuja, usein
nimettöminä. Suositeltu uutuuslajike Viipurin tori oli terve,
rehevä ja satoisa.
• Lepaan puutarhaopiston toivottiin testaavan uusia viljelys-teknillisiä laitteita, kuten höyrylavoja. Myös yleistyneeseen kukkaviljelyyn kaivattiin opiston koetoimintaa. Yltöisten koelaitos
tutki lasikatteita.
• Philipsin neon-kasvienvalaisinlamput tulivat saataville 1934
ja a uttoivat valaistuja taimia kasvamaan nopeammin ja aikaisemmin. Lepaan kasvihuoneissa annettiin kurkun ja tomaatin taimille tätä ”auringon korviketta joulukuun yössä” 1937.
• Helsingin seudun lasinalainen kukkaviljelys laajeni ja kukoisti.
Puutarhoja oli Töölössä, Haagassa, Meilahdessa, Huopalahdessa, Pakinkylässä, Oulunkylässä, Malmilla, Tikkurilassa, Kauniaisissa... Koskisen Veljesten suuren puutarhan lasinalainen pinta-ala 1935 oli kasvihuoneita 6 550 ja lavatarhaa 1 800 neliötä.
• Tampereen Puutarhaseuran 40-vuotiskukkanäyttelyssä lokakuun lopussa 1936 tuomaristo jakoi kunniapalkintoja syklaameista, begonioista, krysanteemeista ja ruusuista Reinolan, Pohtolan, Kukkolan ja Osk. Nopolan puutarhoille sekä Oy Westerlundin Seuraajille.
• Ammoniakki-aluna oli paras keino saada hortensioihin siniset kukat. Suomulta tai rautaiset viilanlastut värjäsivät kukat
heikosti ja pilasivat juuriston. Silberblau oli kaunis ja tukeva
uutuuslajike.
• Viipurin ”yksinomaan mainosluontoinen” kukka- ja aikaisvihannesnäyttely huhtikuussa 1937 toi esille 13 puutarhan tuotteita.
• Kuutisenkymmentä kauppapuutarhuria kokoontui Aulangolla heinäkuussa 1937 neuvottelemaan alan taloustilanteesta.
Julkilausumassa vaadittiin valtiovallan tukea, koe-, tutkimus- ja
tarkastustoiminnan tehostamista sekä lasinalaisten tuotteiden
hintojen nostamista.
• Vihannessiementen lajikeaitouteen kiinnitettiin entistä enemmän
huomiota. 1936 perustettu siemenkauppiaiden yhdistys moitti
1937 uudistettua siemenkauppalakia kalliiksi käyvästä itävyyden
määrittelystä. Aitoutta pidettiin paljon sitä tärkeämpänä tietona.
• Funkistyylisiin koteihin hyväksyttiin nykyajan muotikasviksi jäykkä ja komea amaryllis, uudelta nimeltään Hippeastrum.
• Putki ja Kone Oy aloitti Puko-kattiloiden valmistuksen Lahdessa 1939. Tehokas ja varma keskuslämmityskattila sopi myös
kasvihuoneille. Polttoaineeksi kävivät metriset halot, puujätteet ja kivihiili.
• Talvisodan alla ja alettua 1939 puutarhoilla oli pulaa polttoaineista, ulkomaisesta kasvimateriaalista ja työvoimasta – sekä kysynnästä. Kasvihuoneviljelmillä tehtiinkin vain välttämättömimmät työt.
Pikku-uutisia puutarha-alalta Puutarha-lehdessä syyskuussa 1937.

Vuodet 1940–1944

Koettelemuksia ja yhteishenkeä
• Talvisodan jälkeen moni puutarha jäi Neuvostoliiton puolelle,
myös Sortavalan ja Kannaksen kieloviljelykset ja kukkasipulituotanto.
• Sota-ajan Suomessa korostuivat omavaraisuus ja suunnitelmallinen ruokahuolto. Kukkakasvihuoneita siirrettiin vihannestuotantoon. Myös kukkatuotanto jatkui, mutta sen laajentamista
ei pidetty suotavana. Suomen KauppapuutarhurienLiitto anoi
kootusti jäsenilleen lisenssejä kukkasipuleiden ja hyötöpensaiden ostoon ulkomailta.
• Aineellisten resurssien lisäksi oli pulaa työvoimasta. Moni puutarhuri ja työntekijä oli rintamalla, moni myös kaatui. Kotirintamalla kekseliäisyys oli arvossaan ja puutarhaviljelijän taidot
koetuksella. Myös kasvihuoneita vaurioitui pommituksissa.
• Ensimmäinen puutarha-alan työehtosopimus solmittiin 1941.
Talvityöajaksi määriteltiin kahdeksan ja kesätyöajaksi yhdeksän
tuntia. Hallanvaaran aikana oli työvelvollisuus ympäri vuorokauden.
• Suomen Puutarhaviljelijäin Liitto toimitti kasvihuonepiirustuksia työselityksineen, jotka oli suunnitellut Olavi Collan. Pienempien huoneiden sarjassa oli yhdeksän, isompien kahdeksan piirustusta.
• Professori Olavi Meurman julkaisi 1942 tomaattikokeiden
tuloksia vuosilta 1933–1941. Maatalouskoelaitoksen puutarhaosastolla Piikkiössä saatiin neon-valotetusta ruukkuviljelystä
parhaat taloudelliset tulokset aikaisen sadon ansiosta. Vapunpäiväksi täysin kypsiä tomaatteja tarjoava puutarhuri saattoi
tuntea ”taikurin ylpeyttä”.
Sotavuosien mainontaa Puutarha-lehdessä heinäkuussa 1943.

• Viinirypäleiden tulli oli poistettu ennen sotia, ja moni puutarha
oli luopunut viiniköynnöksistä. Tuonnin pysähdyttyä kunnossa
pidetyt viinihuoneet tuottivat erinomaisen rahallisen tuloksen.
• Liikevaihtovero otettiin käyttöön 1941. Kauppapuutarhojen
tuotteista vero nousi kauppaliikkeissä neljästä viiteen prosenttiin 1942. Myynti kauppapuutarhoista suoraan kulutukseen oli
lvv-vapaata.
• Kalanchoe saadaan lyhytpäiväkäsittelyllä kukkaan jouluksi, kerrottiin 1942 uutisena ulkomailta ja kehotettiin kokeilemaan 1943.
• Kärytysaineet yleistyivät kasvinsuojelussa, kun nestemäisistä
tuli pulaa. Nikotiinipaperin suosio kasvoi. Tuholaistorjuntaan
usutettiin käyttämään samoja periaatteita kuin kaasusodassa:
viholliset on yllätettävä nopeasti voimakkailla myrkyillä.
• Kansanhuoltoministeriö säännösteli vihannesten hintoja.
Esimerkiksi toukokuussa 1944 määrättiin kurkun, tomaatin,
pinaatin ja salaatin hinnoista, erikseen eri puolilla Suomea ja
eri ajanjaksoina.
• Kauppapuutarhureita syytettiin 1944 kurkkujen ja tomaattien myymisestä salakauppaan, vaikka sato oli kaiken puutteessa heikko.

Vuodet 1945–1949

Kaikesta on pulaa, silti viljellään
• Raskaiden sotavuosien jälkeen kaikesta oli pulaa. Puutarhatuotteiden kysyntä oli kovaa ja hinnat hyviä, ja tämä loi kauppapuutarhureille uskoa tulevaisuuteen. Uusia kasvihuoneviljelmiä
perustettiin paljon, vaikka pulaa oli niin rakennustarvikkeista,
siemenistä, lannoitteista kuin polttoaineistakin.
• Luovutetun Karjalan kauppapuutarhoille järjestettävistä korvauksista ja uusien maiden hankinnoista neuvoteltiin 1945.
• Kauppapuutarhaliiton organisaatio uudistettiin 1945. Henkilöjäsenyydestä luovuttiin, ja tilalle tuli yritysjäsenyys. Yhtäläisen
jäsenmaksun tilalle tuli pinta-alaperusteinen maksu. Hallintoneuvosto perustettiin ja toiminnanjohtajaksi palkattiin August
(Aku) Lännenpää.
• Kasvihuoneita oli monenlaisia. Kurkkuhuone oli osittain maan
alla, samoin viinihuone. Suuri huone, mitoiltaan noin 8 x 30
metriä, soveltui leikkokukille ja tomaatille. Erittäin isoissa huoneissa mies mahtui kävelemään suorana seinän vieruskäytävällä.
• Lavatarha kuului olennaisena osana kasvihuoneviljelmälle.
Usein lavat rakennettiin ennen kuin tarhaa laajennettiin kasvihuoneisiin.
• ”Uusi huomattava tuholaistorjunta-ase” DDT eli Täystuho-valmiste tuli markkinoille 1946 (ja kiellettiin 1976). Kasvihuoneissa sitä suositeltiin ansarijauhiaisten, ripsiäisten ja yökköstoukkien torjuntaan.
• Torjunta-ainevalikoima kasvoi nopeasti. Tuotteet sisälsivät kovia
myrkkyjä, kuten elohopeaa, sinihappoa eli syaanivetyä ja lyijyä.

Kaikkein aikojen ensimmäinen Puutarha-Uutiset ilmestyi 26.1.1949.

• Uusi kirjanpitolaki astui voimaan 1947 alusta ja koski myös
kauppapuutarhoja. Toukokuussa saatiin omat kirjanpitokirjat
puutarhaviljelmille: omaisuusluettelo, kassakirja ja tuntikirja.
• Tohtoriksi 1947 väitellyt Toivo Rautavaara ehdotti, että varhaisvihanneksina kasvihuoneissa tulisi viljellä esimerkiksi voikukkaa, krassia sekä juurikkaiden, sinappien ja ristikukkaisten
kasvien naatteja ja versoja. Salaatti, pinaatti ja persilja olivat liian hitaita.
• Puutarhaviljelijäin Liitto aloitti 1947 työn- ja sadontarkkailutoiminnan, ja ensimmäisiä tuloksia saatiin kurkulta ja tomaatilta
1948. Erot puutarhojen sadoissa ja työnkäytössä olivat huomattavan isoja.
• Freesian suosio kasvoi nopeasti. Uusi kukkalaji Gerbera jamesonii esiteltiin. Neilikan viljely yleistyi Etelä-Suomessa, ja ensimmäinen ”neilikkablokki” valmistui Kauppapuutarha Huiskula
Oy:lle Turkuun1949. Sen koko oli valtava, 1 600 neliömetriä.
• Puurunkoisten kasvilavojen ja -huoneiden lahoaminen oli
jatkuva ongelma, johon uudet puunkyllästysmenetelmät toivat helpotusta. Viljelykokeet osoittivat, että kreosoottiöljyä piti
kuitenkin välttää.

Vuodet 1950–1954

Suomi ja puutarhat nousuun
• Kauppapuutarhaliittoon palkattiin insinööri Aarne Ahtola teknilliseksi konsulentiksi 1950 alusta. Heti ryhdyttiin vakioimaan kasvihuoneiden puitosmalleja ja leveyksiä. Talvipäivillä
1951 päätettiin kahdesta vakiomallista. Kuusi metriä leveä malli oli ruukkukasveille, taimille ja hyötöihin, yhdeksänmetrinen
vihanneksille ja leikkokukille.
• Vahapaperi syrjäytti pergamiinipaperin kukkapakkauksissa. Aaltopahviset kartonkilaatikot korvasivat koripakkaukset.
• Miss Universum 1952 Armi Kuuselaa kukitettiin useita päiviä
hänen palattuaan Suomeen. Kukat järjestivät Kauppapuutarhaliitto ja Sotainvaliidien Veljesliitto helsinkiläisten kukkakauppiaiden avulla. Kauppapuutarhurit lähettivät tilaisuuksiin noin
60 000 kukkaa.
• Helsingin olympialaisten 1952 vihannestarve onnistuttiin kattamaan kotimaisilla tuotteilla puutarhajärjestöjen ja viranomaisten yhteistyön ansiosta.
• Kauppapuutarhaliiton julkaisutoiminta alkoi. Puutarha-Uutiset
oli perustettu Puutarhaviljelijäin Liitossa 1949, ja Kauppapuutarhaliitto osti sen maaliskuussa 1952 puolella miljoonalla markalla. Ensimmäinen viljelyopas, Kukkaviljely lasin alla, suomennettiin norjasta 1954.
• Jouluna 1952 kukkavalikoima oli runsaimmillaan sotien jälkeen, kun ensi kertaa saatiin myös atsaleoita ja iiriksiä jouluksi.
• Tomaatin taimet neuvottiin 1953 istuttamaan kasvihuoneeseen
pitkittäin eikä poikittain, ja paririviin eikä neljä riviä rinnakkain. Tärkein tapa istuttaa oli vapaasti kasvihuoneen pohjamaahan, ei ruukkuihin, laatikoihin eikä kohopenkkeihin.
• Kauppapuutarhaliiton piirijaosta päätettiin 1953. Suurimpaan
Helsingin piiriin kuului vajaa kolmannes jäsenistä, noin 300 kauppapuutarhaa. Mainostoimikunta ja -rahasto perustettiin 1954.
• Tuontipolttoaineista oli kovaa puutetta, ja viljelijöitä liittyi
Kauppapuutarhaliittoon saadakseen säännösteltyjä tuotteita.
Pannuissa poltettiin koksia, kivi- ja ruskohiiltä, vain harvoin
kallista kevyttä öljyä.
• Suomessa seurattiin vihdoin muuta maailmaa ja luovuttiin
pienten kurkkuhuoneiden rakentamisesta. Kurkulle alettiin käyttää
tukinaruja kuten tomaatille, eikä niitä enää sidottu säleikköön.

Tomaatit viihtyivät mainiosti jo 1950-luvulla turveolkikompostissa
maapohjaviljelynä.

• Kauppapuutarha-alan työnantaja-asiat siirrettiin Maaseudun
Työnantajaliitolle 1950. Sopimustoiminta ja yhteistyö vakinaistuivat, ja 1954 saatiin uusi työehtosopimus kauppapuutarha-alalle.
• Keväällä 1954 varoitettiin kasvihuonerakentajia lasipulasta.
Valuuttaa lasiostoihin Englannista oli niukasti, mutta Tsekkoslova
kiasta yritettiin saada lasin tuontia järjestymään.

Vuodet 1955–1959

Öljyn ja muovin voittokulku alkaa
• Polttoöljyn säännöstely oli päättynyt 1954, ja nyt öljy teki tuloaan kauppapuutarhojenkin lämmitykseen. Reilussa kymmenessä vuodessa siitä tuli kasvihuoneiden tavanmukaisin lämmitysmenetelmä.
• Kauppapuutarhaliiton ensimmäiseksi viljelykonsulentiksi
kiinnitettiin agronomi Heikki J. Levonen syyskuussa 1955.
Viljelyneuvonta lähti ripeästi käyntiin ja saavutti viljelijöiden
suosion. Liiketalouskonsulentti, hortonomi Reijo Vartija aloitti marraskuussa 1958.
• Yleislakko maaliskuussa 1956 aiheutti kaaosta kukkamarkkinoilla.
• Puutarha-Uutisten ensimmäinen erikoisnumero syyskuussa
1956 käsitteli Saksan puutarhaviljelyä. Ilmoittajina oli saksalaisia vientiliikkeitä. 1957 ilmestyi jo kaksi kukkakaupan erikoisnumeroa.
• Muovi ja sen käyttömahdollisuudet kasvihuoneviljelmillä
kiinnostivat laajasti. Tietoa kerättiin ja erilaisia kokeiluja tehtiin.
Monilta muovinalaisviljelmiltä saatiin ensimmäisiä satoja 1956.
• Tihkukastelu ja kastelulannoitus kasvihuoneessa olivat uusi
idea, josta kantautui kokemuksia ulkomailta.
• Lepaalle hakijoiden suuri enemmistö pyrki lasinalaislinjalle.
• Elokuussa 1956 Kauppapuutarhaliitto järjesti ensimmäisen
tiedotustilaisuuden ja toimittajaretkeilyn vihannestuotannon
merkeissä.
• Kauppapuutarhaliiton 12-päiväisen Hollanti–Englanti-opintomatkan kohokohta oli vierailu Guernseyn saarella Englannin
kanaalissa. Maaliskuussa 1957 matkaa taitettiin Karhumäen
DC3-lentokoneella.
• Kauppapuutarhaliitto saavutti 1957 suurimman jäsenmääränsä,
1 012 yritystä. Sekä Kauppapuutarhaliiton Puutarhasäätiö että
Närpiön Vihannes Osuuskunta perustettiin 1957.
• Helsingin kaupunki päätti 1957 uuden tukkutorin rakentamisesta teurastamon alueelle. Ahtaaksi käyneiltä Kauppatorilta ja Kauppahallista siirryttiin Tukkutorille kesäkuussa 1958.
Myyntipaikkoja oli yhteensä 283 ja varattuja paikkoja aluksi
puolentoistasataa.
• Kauppapuutarhojen keskipinta-ala oli 733 neliötä vuonna 1958.
Helsingin Tukkutori oli hyvin tärkeä myynti- ja ostopaikka
sadoille puutarhayrityksille 1950-luvulla.

• Kauppapuutarhaliiton ja Suomen Kukkakauppiasliiton pysyvä
yhteistyöelin, sittemmin kukkamarkkinatoimikunta, perustettiin helmikuussa 1959. ”Milloin vaimonne sai viimeksi kukkia?”
oli erityisen onnistunut iskulause.
• Ensimmäiset vihannesten sanomalehtimainokset julkaistiin
elokuussa 1959 valtavan ruuhkan purkamiseksi. Niissä kehotettiin tarjoamaan huokeita, maukkaita ja vitamiinirikkaita vihanneksia joka aterialla.

Vuodet 1960–1964

Ripeää kasvua, vilkasta toimintaa
• Kasvihuoneita rakennettiin kiivaasti, ja niiden leveys, korkeus
ja lasiruutujen koko kasvoivat jatkuvasti. Jo kolmannes uusista
huoneista oli 1960 moniharjaisia ”ryhmäkasvihuoneita”.
• Uudet, elintärkeiksi katsotut tuontitullitariffit saatiin voimaan
1960.
• Alueellisia puutarhatuottajayhtiöitä ja -osuuskuntia perustettiin vilkkaasti. Ensimmäiset tuottajapäivät pidettiin 1962 Tampereella.
• Puutarha-alan työehtosopimuksessa 1961–1962 määriteltiin neljä palkkaryhmää, erikseen miehille ja naisille, sekä neljä paikkakuntakalleusluokkaa. Koulunkäyneet ja itseoppineet
puutarhurit lasinalaisviljelmien vastuunalaisina hoitajina olivat sopimuspalkkaisia.
• Veljekset Suutarin kauppapuutarha Kotkassa jaettiin kahtia
1961 alusta, ja Kauppapuutarha V.A. Suutari Oy aloitti toimintansa. Myöhemmin syntyivät Kyösti Suutari Oy ja Ruusutarhat Arvo Suutari Oy.
• Kauppapuutarhaliiton jäsenyrittäjät käyttivät vuosi vuodelta
enemmän liiton konsulenttipalveluita: viljelmäkäyntejä, lannoitusohjeita ja rakennuspiirustuksia. Palvelut rajattiin yhä
tiukemmin vain jäsenille.
• Turveviljelyä tutkittiin aktiivisesti, ylivoimaisesti eniten neilikalla.
• Hiilidioksidilannoitus kiinnosti laajalti, mutta menetelmät
ja annostelu olivat vielä vajavaisia. Tomaatinviljelijät empivät pisimpään hiilidioksidin hyötyjä, kunnes närpiöläiset alkoivat uskoa siihen.
• Saviruukkuja valmistettiin Suomessa ja käytettiin vielä paljon, mutta muoviruukku teki tuloaan Tanskasta. Norjalaisten
Jiffy-turveruukkujen ja suomalaisten Finnpot-turveruukkulevyjen suosio kasvoi nopeasti.
• Uudet kartonkiset pakkauslaatikot olivat kevyitä, kestäviä ja
nopeita koota sekä edustavan näköisiä myyntipöydällä. Valintamyymälöiden yleistyessä myös vähittäispakkauksia kehitettiin.
• Mullan höyryttämisen rinnalle 1963 esiteltiin kasvihuoneiden
höyrypesumenetelmä rakenteiden puhdistamiseen ja desinfiointiin.
• Kurkkuruuhkaa keväällä 1963 purettiin viemällä kurkkua
Ruotsiin.
• Kurkkua mainostettiin televisiossa huhtikuussa 1963 ja 1964.
Kukkiakin oli jo mainostettu. Suurin TV-mainonta alkoi kesällä 1964, kun keskusliikkeet Kesko, SOK, OTK ja Tuko aloittivat vihannesmainonnan yhteistyönä Kauppapuutarhaliiton ja
Puutarhatuottajien kanssa.
Aulangon Talviluentopäivillä 1964 oli salin täydeltä
kiinnostuneita kuulijoita.

• Lepaan kesäjuhlaa vietettiin vuosittain elokuussa. Syyskuun
alussa 1964 järjestettiin Lepaalla ensimmäiset, kolmipäiväiset
Rationalisointipäivät luentoineen sekä puutarhaviljelyn koneisiin, laitteisiin ja tarvikkeisiin keskittynyt erikoisnäyttely.

Vuodet 1965–1969

Turvetta alle ja kukkia kasvamaan
• Uusi allasturveviljely ja kasvuturve kiinnostivat ulkomaalaisia vierailijoita Suomessa. 1965 siihen tutustui sekä Pohjoismaiden konsulentteja että länsisaksalaisia ammattilehtitoimittajia. Monella puutarhalla viljeltiin silti vielä vuosittain höyrytettävällä multa-alustalla.
• Kurkkuseminaarissa 1966 pohdittiin, kannattaako 50 saati
60 kilon neliösatoihin pyrkiä laadun kustannuksella. Myös ylituotanto huolestutti, vaikka kurkun kysyntä kasvoi ja kulutuksessa oli kasvun varaa. Vesan kauppapuutarha Porissa vaihtoi
neilikat kurkkuihin.
• Ryhmäkasvien taimikasvatus siirtyi lavoista kasvihuoneisiin. Samalla niiden viljelytekniikka ja -rytmi muuttuivat perusteellisesti.
• Alueellisten puutarhatuottajaliikkeiden toiminta oli vilkasta.
Puutarhatuottajat ry:n toimisto siirtyi 1966 Kauppapuutarhaliiton toimiston yhteyteen Helsingin Temppelikadulle.
• Konepajavalmisteisia kasvihuonerunkoja sekä alumiinisia kasvihuonepuitteita suunniteltiin Kauppapuutarhaliitossa. Niiden
valmistus alkoi 1966, mutta markan devalvointi 1967 hillitsi
rakentamista.
• Kauppapuutarhaliitto liittyi erikoisjärjestönä Puutarhaliittoon 1967.
• Joulutähti teki nopeasti tuloaan suomalaiseksi joulukukaksi.
Alkuvuosina sitä myytiin usein myös nimellä tähtilatva.
• Sekä Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos että Puutarhantutkimuslaitos Piikkiössä saivat uudet tutkimuskasvihuoneet 1968.
• Tomaatin ja kurkun taimikasvatus alkoi siirtyä siihen erikoistuneille puutarhoille. Korsnäsin Kauppapuutarha aloitti tomaatin taimikasvatuksen uusissa 7 000 neliön tiloissa 1968. Näin
suurisuuntaista kasvihuonerakentamista ei ollut ennen nähty
Pohjanmaalla.
• Tomaatin alaslaskumenetelmä oli uusinta uutta Ruotsista 1968.
• Kotimainen valikoima leikkokukkia ja -vihreitä oli erittäin
laaja. Neilikka, ruusu, krysanteemi, freesia ja sipulikukat olivat perustuotteita, joiden lisäksi viljeltiin leikkoja adiantumista törmäkukkaan.

Kotimainen neilikka oli krysanteemin ohella tärkein
leikkokukka 1960-luvulla.

• Osakeyhtiömuotoinen, peräti 35 000 neliön kauppapuutarha Oy Ansari-Yhtymä perustettiin Luumäelle 1969. Tiloja
vuokrattiin 2 500 neliön yksiköissä täysin ammattitaitoisille
(vihannes)viljelijöille.
• Kauppapuutarhaliitto täytti 50 vuotta 1969. Juhlavastaanotto pidettiin Kukkiva Dipoli -näyttelyn yhteydessä Espoon
Otaniemessä.
• Siemen Oy:n sekä Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön perustaneen, 60-vuotisen uran tehneen toimitusjohtaja Yrjö Rikalan hautajaiset lokakuussa 1969 olivat suuri muistojuhla myös
puutarha-alalla.

Vuodet 1970–1974

Liitto-huoneet ja energiakriisi
• Rikkihappo Oy aloitti petopunkkien myynnin viljelijöille 1970
alussa. Heti 120 kurkunviljelijää tilasi niitä vihannespunkin torjuntaan. Biologinen torjunta maksoi 54 penniä neliötä kohti,
kemiallinen selvästi enemmän. Viljelijöistä 95 prosenttia aikoi
jatkaa biotorjuntaa.
• Puutarhantutkimuslaitoksella Piikkiössä pidettiin 1970 ensimmäinen avointen ovien päivä. Uusissa kasvihuoneissa tutkittiin
neilikkaa ja ruusua sekä tomaattia, kurkkua, salaattia ja paprikaa.
• Torjunta-aineiden aiheuttamien myrkytysten ja itsemurhayritysten varalta julkaistiin ensiapuohjeet Puutarha-Uutisissa maaliskuussa 1971. Tärkeimpiä toimenpiteitä olivat valistus ja pesu.
• Suomi neuvotteli suhteestaan Euroopan Talousyhteisöön
EEC:hen syksystä 1970 kevääseen 1972. Suomen puutarhatuotteilla säilyi entisenlainen tuontisuoja, mikä oli myös Kauppapuutarhaliiton tavoite.
• Salaatin kulutus oli voimakkaassa nousussa – 1971 jo noin 300
grammaa vuodessa henkeä kohden – mutta salaatin viljelyyn
erikoistuneita puutarhoja oli vain muutama. Rapea keräsalaatti oli Vuodenvihannes 1973.
• Joulukukkia oli 1971 markkinoilla enemmän kuin koskaan ja
menekki hyvä. Joulutähden suosio vähensi ensi kertaa hyasintin myyntiä.
• 1972 alkoi viljelijöiden rahoittama jokavuotinen kampanja
kotimaisten vihannesten mainontaan, jota toteuttivat MTK, SLC
ja Kauppapuutarhaliitto. Valtio avusti kampanjaa 1975 lähtien.
• Kauppapuutarhaliiton tekninen osasto julkaisi Liitto-12- ja
Liitto-16-muovihuoneiden rakennuspiirustukset, rakennustapaselostuksen sekä kustannusarvion tammikuussa 1972.

Kasvihuonevihannesten puhtautta on mainostettu
jo 1970-luvulta lähtien.

• Pousin Puutarha rakensi kasvihuoneita uuteen paikkaan Vehkalahden Husulaan. Kurkkua päästiin istuttamaan tammikuussa 1973. Antilan Puutarha Keuruulla laajensi kurkkua kerralla 4 800 neliötä.
• Kymmenes Rationalisointinäyttely Lepaassa 1973 oli koleasta
säästä huolimatta tähän mennessä laajin: 2 300 kävijää. Näytteillepanijoita oli edellisvuoden tapaan noin 50 liikettä, mutta osastot isompia.
• Energiakriisi iski ankarasti kasvihuoneyrityksiin talvella 1973–
74. Öljyn hinta ja lämmityskustannukset nousivat jyrkästi, ja
kauppapuutarhojen kannattavuus oli erittäin heikko. Joulun alla kasvihuoneviljelijöitä edustava suuri lähetystö vetosi
Kauppa- ja teollisuusministeriössä, että polttoaineen saanti on
ehdottoman välttämätöntä.
• Lepaan näyttelyn avasi 1974 ulkomaankauppaministeri
Jermu Laine. Hän sanoi turhaan pelänneensä, että energiakriisin vuoksi ”kivi kädessä täällä ollaan vastassa”. Näyttelyn uusi ennätys oli 3 000 kävijää.

Vuodet 1975–1979

Petohyönteisiä ja
myrkkytomaatteja
• Kurkun ja tomaatin varhaistuotanto lisääntyi Närpiössä.
Uusi ennätys tehtiin 1975, kun ensimmäiset kurkut poimittiin jo 19. helmikuuta.
• Ansarijauhiaisen biologiseen torjuntaan tarkoitetun jauhiaiskiilukaisen massakasvatus aloitettiin Kemira Oy:ssä 1974–75. Jo
satakunta tomaatti- ja kurkkuviljelijää käytti kiilukaista 1975.
• Syksyllä 1975 alkoivat puutarhateknikkokurssit Lepaassa. Kauppapuutarhoilla odotettiin niiltä ennen muuta työnjohto-osaamista.
• Kauppapuutarhaliiton tuotantotiedusteluiden mukaan tomaatin
keskisato oli 14,7 kiloa ja kurkun 30,5 kiloa neliöltä vuonna 1975.
• Rimpiläisen Puutarha rakennettiin 1975–76 Vantaalle. Neilikkatarha ja asuinrakennus oli suunniteltu Kauppapuutarhaliitossa. Huippumoderni kasvihuone oli edullinen, alle 200
markkaa neliöltä.
• Aalsmeerin kukkanäyttelyyn ja muihin Hollannin ammattikohteisiin matkustettiin Puutarha-Uutisten matkalla marraskuussa 1976, tällä kertaa ennätyssuurella joukolla 46
osanottajan voimin.
• Keväällä 1977 voimalalakko kesti yli kuukauden. Sähkökatkot
arvokkaina kevätviikkoina tuottivat vahinkoja kasvihuoneyrityksissä. Kukkasipulihyötäjät kokoustivat Espoossa kynttilänvalossa.
• Vuoden vihannes 1977 oli kiinankaali. Kolean kesän vuoksi kiinnostus avomaavihannesten viljelyyn muovihuoneissa oli
kasvanut.
• Lakisääteisen menekinedistämismaksun keräämistä syötävien
puutarhatuotteiden viljelijöiltä ehdotettiin 1978. Maksu perittäisiin viljelyalan mukaan. Samalla ehdotettiin puutarhatilarekisterin perustamista.
• Kasvihuoneruusujen juurakoissa havaittiin runsaasti äkämäankeroisia ja aitosyöpää 1978, joten juurakot piti palauttaa Länsi-Saksaan ja Hollantiin. Äitienpäivä- ja leikkoruusunviljelijät
olivat pulassa.
• Lämpökeskusavustuksilla tuettiin puun ja turpeen käyttöä
energialähteenä 1978 alkaen. Kovan kysynnän vuoksi avustuksia nostettiin 1979 huomattavasti. Ne kattoivat noin viidesosan
kustannuksista.
• ”Myrkkytomaattiskandaali” herätti laajaa huomiota keväällä
1979. Närpiön terveyslautakunta asetti 20 viljelmän kurkkuja tomaattisadon myyntikieltoon Temik-valmisteesta hedelmiin jääneen aldikarbin takia. Jäämien alkulähde oli vihannesten taimituottaja, jossa Temikiä oli käytetty edellissyksynä
joulutähtien ansarijauhiaisten torjuntaan.
Kotimaiset hake ja turve alkoivat korvata öljyä
1970-luvun lopulta lähtien.

• Kauppapuutarhaliiton tapahtumissa oli usein ministerivieraita. T
 alvipäivillä Aulangolla 1979 ulkoministeri Paavo Väyrynen
piti välttämättömänä, että Suomi säilyttää vapauden säädellä
puutarhatalouden ulkomaankauppaa. Liitto oli samaa mieltä.

Vuodet 1980–1984

Tehostamista ja takaiskuja
• Päättynyt vuosikymmen muistettiin energiakriisistään. Kasvihuonealalla lähdettiin 1980-luvulle energian säästön ja
tuotannon tehostamisen aikeissa. Myös viljelijöiden yhteistyötä
kaivattiin lisää.
• Kauppapuutarhaliitto teki laajan mielipidetutkimuksen
jäsenistölle 1980. Liitto otti kantaa myös yritysten kokoon: kaiken kokoisia kauppapuutarhoja tarvitaan, eikä kannattavuus riipu yrityskoosta.
• Ensimmäiset positiiviset kokemukset KKL-pleksilevykatteesta saatiin Kyösti Suutari Oy:n ruusuhuoneista. Kausi piteni ja
sato kasvoi.
• Lasse Sjöberg Ky:n kauppapuutarha perustettiin ruusuviljelmäksi Vantaalle 1980. Kasvihuoneita alettiin rakentaa KKL-levystä.
• Torjunta-aineiden aiheuttamia oireita kasvihuonetyössä selvitettiin 1981: 60 prosentilla 400 vastanneesta oli ollut ärsytystä
silmissä, iholla ja hengitysteissä, ihottumaa, pahoinvointia ja
päänsärkyä.
• Kauppapuutarhaliitossa kehitetty Liitto-muovikasvihuone oli
pyrkimässä vientimarkkinoille, Neuvostoliittoon ja Ruotsiin 1982.
• Kauppapuutarhaliiton toimisto muutti Helsingin keskustasta
Temppelikadulta Oulunkylään Larin Kyöstin tielle 1982. Ruusujaosto perustettiin 1982 ja vihannesjaosto 1984.
• Ensimmäinen kukkaviljelys – 2 900 neliötä leikkogerberaa
– määrättiin hävitettäväksi heinäkuussa 1982 krysanteemin
miinaajakärpäsen takia. Valtion korvauksista kiisteltiin ja
käytiin oikeutta.
• Devalvaatiot, hintasulut ja muut talouspolitiikan tapahtumat
vaikuttivat puutarhayrittäjiin usein nopeasti ja kipeästi.
• Kauppapuutarhaliitto liittyi Suomen Yrittäjäin Keskusliiton
jäseneksi 1982 ja kannusti jäseniään liittymään paikallisiin yrittäjäjärjestöihin.
• Lehtosen puutarhalla aloitettiin salaatin vesiviljely vuosikymmenen vaihteessa. Vuonna 1983 viljelykourut oli jo 500 neliön
alalla. Huomattavan salaatintuottajan kokonaispinta-ala oli
4 000 neliötä.
• Vihannesmainonnan AAH!-julistesarja huomattiin ja palkittiin 1983.
• Lukuisat kasvitaudit, uusimpina tomaatinsyöpä ja kurkun mustajuurimätä, haittasivat kasvihuonevihannesviljelyä.
Tulppaanien monikäyttöisyyttä mainostettiin 1980-luvulla lehdissä
ja ulkomainontana.

• Noin 250 rautatieasemalle istutettiin 120 000 ryhmäkasvia
1984, joukossa varsinainen muotikasvi risiini.
• Kasvihuonevihannesviljelyn kannattavuus heikkeni rajusti
1984. Joulun alla Syd-Österbotten-lehti varoitti, että tilaa uusille
kasvihuoneviljelyksille ei kerta kaikkiaan ole eikä niiden perustamisessa ole mitään mieltä – ei Pohjanmaalla eikä muuallakaan maassa.

Vuodet 1985–1989

Kasvihuoneviljelyä pakkasissa
• Vuosisadan kylmin tammikuu 1985 lisäsi rutkasti kauppapuutarhojen lämmityslaskuja. Energiaa kului 30–50 prosenttia normaalia enemmän. Viljelyssä ei kuitenkaan ollut suuria ongelmia.
• Kasvihuoneiden säätötietokoneita oli 1985 kolmea merkkiä:
tanskalainen DGT, suomalainen ITU-computer ja hollantilainen Priva.
• Kauppapuutarhaliiton erikoiskukkajaosto sai alkunsa
keväällä 1985.
• Kotimaisen ruukkukukkaviljelyn näkymät olivat tuonnista
huolimatta valoisat. Suomessa viljelty tulilatva oli uusi kasvi
markkinoilla.
• Korsnäsin kauppapuutarhalla aloitettiin kuukausimansikan
kasvihuoneviljely 1985. Tiedotusvälineetkin innostuivat aiheesta kovasti.
• Rajoitettujen kasvualustojen käyttö oli kasvussa. Niitä käytti
1986 jo noin kolmannes koko 230 hehtaarin tomaatti- ja kurkkualasta.
• Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus huhtikuussa 1986 ei
vaikuttanut kotimaisten vihannesten säteilypitoisuuksiin. Kauppapuutarhaliitto viestitti asiasta ahkerasti ja rauhoitteli huolestuneita kuluttajia.
• Uusi 400 watin suurpainenatriumlamppu esiteltiin 1986, minkä
jälkeen valotus yleistyi nopeasti. Jo 60 kasvihuonehehtaaria oli
valotettua 1989, pääosin leikkokukkaviljelmiä.
• Närpiössä kasvihuoneala supistui noin kaksi hehtaaria vuodessa. Viljelijöitä oli 1986 enää 527, mutta keskipinta-ala jo yli
1 300 neliötä.
• Kauppapuutarhaliiton ruukku- ja ryhmäkasvijaosto perustettiin 1986 ja aloitti toimintansa 1987. Suunnitelmissa oli tuotantotiedusteluja, hoito-ohjeita kuluttajille, retkeilyjä ja kokouksia.
• Pakkaset paukkuivat jälleen tammikuussa 1987. Helsingin
edelleen voimassa olevaksi ennätykseksi kirjattiin –35,6 astetta. Ruusuja otettiin silti hyötöön ja vihannestaimitoimituksia
valmisteltiin.
• Kalifornianripsiäinen tavattiin ensi kertaa Suomessa elokuussa 1987. Vaarallista kasvintuhoojaa etsittiin ja torjuttiin kiivaasti lähivuodet.
• Kasvihuonekukkaviljely oli määrärahoiltaan suurin tutkimusala MTT:n Puutarhaosastolla, kun se vietti 60-vuotisjuhlaa 1987.
• Joulutähteä mainostettiin ensimmäistä kertaa televisiossa 1987.
Suurilla puutarhamessuilla on kymmenien vuosien ajan esitelty
kotimaista kasvihuonetuotantoa.

• Ruukkusalaatin tuotanto lisääntyi voimakkaasti. Keräsalaatilla meni huonosti. Valmiita salaattisekoituksia odotettiin markkinoille 1989.
• Valtion budjettiin saatiin erillinen määräraha kotimaisten puutarhatuotteiden menekinedistämiseen 1989.

Vuodet 1990–1994

Kovaa kehitystä muutosten edellä
• Kauppapuutarhaliitto ja SLC toteuttivat yhdessä mielenilmaisun
Helsingissä sekä tietoiskun viranomaisille ja kansanedustajille
eduskunnassa toukokuussa 1990. Pääsanoma oli, että suomalaisen kasvihuonetuotannon tulee säilyä, eikä sitä saa lainsäädännöllä heikentää.
• Suomi oli Pohjoismaiden suurin leikkokukkien tuottajamaa
1990-luvun alussa. Puolet Pohjolan ruusuista viljeltiin Suomessa.
• Ensimmäinen ruusuviikko innosti verenluovutukseen SPR:n
Veripalvelussa 1990. Seuraavana vuonna luovuttajien määrä
kaksinkertaistui normaalista, kun viikon aikana jaettiin 18 000
leikkoruusua.
• Pohjanmaan puutarhoilla 1990 kurkun päälajike oli Farbio
ja tomaatilla Vibelco. Pinta-alaa oli kurkulla 22 ja tomaatilla 64 hehtaaria. Sadot kasvoivat vuodesta toiseen, ja siirtyminen rajoitettuihin kasvualustoihin jatkui. Energiankäytössä ei
ollut muutoksia.
• Kasvun sääteleminen DIF- ja DROP-menetelmillä kiinnosti kovasti. Valon ja yö/päivälämpötilan yhteisvaikutusta muuttamalla
saatiin monista ruukkukukista tiiviitä ja tanakoita.
• Ensimmäinen Suomessa kehitetty valmiste biologiseen tautitorjuntaan, Mycostop, sai myyntiluvan neilikalle 1990 ja kurkulle
1991.
• Kauppapuutarhaliiton ruusujaoston aloitteesta tehtiin Helsingin yliopistossa ruusun valotustutkimus, joka valmistui 1992.
• Helinin Puutarha täytti 40 vuotta ja Paimion Kukkatukku kymmenen vuotta 1992. Perheyrityksessä työskenteli kolmas sukupolvi. Viljelyssä oli erikoiskukkia: freesiaa, leukoijaa,
eustomaa, sininuppia...
Tomaatin talviviljelyä kokeiltiin 1990-luvun alkupuolella. Sittemmin
viljely on laajentunut 35 hehtaariin.

• Tulppaanin viljelymäärä putosi 1993 huomattavasti. Sipulien
ja rahtien hinta oli noussut, ja markan huono kurssi suhteessa
guldeniin heikensi kannattavuutta entisestään.
• Suomalais-virolainen yhteistyöyritys AS Grüne Fee Eesti aloitti kurkunviljelyn 1993 Luunjassa Virossa. Kasvihuonelaitos oli
pinta-alaltaan Pohjoismaiden suurin, kahdeksan hehtaaria.
• Pelargonin suosio kasvoi vuosi vuodelta, ja viljelymäärä nousi
3,2 miljoonaan 1993. Viljelijöiden määrä 850 pysyi hyvin vakiona.
• Kukkien tuottajien ja kaupan yhteiselin, kukkamarkkinatoimikunta, kokoontui viimeisen kerran syyskuussa 1994, koska GATT-sopimus poisti kukkien tuontilisenssit 1995 alusta.
• Kansanäänestys Suomen liittymisestä Euroopan unioniin pidettiin lokakuussa 1994. Kauppapuutarhaliitto suhtautui jäsenyyteen
kielteisesti: tuonnin vapauttaminen, hintojen lasku, arvonlisävero ja sopeutumisen keinot aiheuttivat suurta epävarmuutta kasvihuonealalle.

Vuodet 1995–1999

EU-aika alkoi ja mullisti alaa
• Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995 alusta, mistä seurasi suuria
muutoksia myös kasvihuonealalla. Etenkin arvonlisäverotus ja
vapaa tuonti pääsivät yllättämään monet, vaikka EU-aikaan oli
valmistauduttu. Ensimmäiset EU-tuontivihannekset olivat kiinankaalia, sipulia ja purjoa, joita löytyi vielä kotimaastakin. Tulppaanin hinnoittelu oli erityisen sekavaa vuodenvaihteen jälkeen.
• Kotimainen talvikurkku oli tullut jäädäkseen. Sitä viljeltiin
1995 noin kymmenellä hehtaarilla. Parikymmentä viljelijää jakautuivat muutamaan koulukuntaan esimerkiksi alaslaskun ja
valotuksen suhteen.
• Kauppapuutarha Pirinen Ky Hyvinkäällä investoi 3,6 miljoonalla markalla kurkunviljelyyn 1995. Samalla markkinoille
tulivat ensimmäiset Keskon Star-merkillä markkinoidut kasvihuonekurkut.
• Yksi suurimmista leikkovihreän viljelijöistä oli Åströmin kauppapuutarha Järvenpäässä, jolla oli 3 000 neliötä hienohelmaa 1995.
• Kauppapuutarhaliitto julkaisi Puutarha-Uutisia 1952–1996.
Vuoden 1997 alkaessa koettiin vuosisadan lehtiuudistus, kun
Puutarhaliiton ja Kauppapuutarhaliiton yhteinen, koko alan ammattilehti Puutarha&kauppa aloitti ilmestymisensä.
• Tomaatin ja kurkun hinnat laskivat EU:n myötä. Ensimmäisenä
jäsenyysvuonna tomaatin kilohinta putosi kolmanneksella.
Kesällä 1997 oltiin pohjalukemissa, viiden markan tuntumassa.
• Tulilatvan viljely lisääntyi Suomessa vuosi vuodelta. Vuonna
1996 sitä tuotettiin jo 0,9 miljoonaa kappaletta.
• Salaattitarhojen valikoimiin tuli jääsalaatti, jonka suosio lähti
nopeasti rakettimaiseen kasvuun.
• Leikkokrysanteemin viljely Suomessa siirtyi historiaan marraskuussa 1998, kun Huiskulan ja Almin puutarhoilla leikattiin
viimeiset krysanteeminoksat. Tilalle tuli leikkoruusua.
• Hortiherttua Oy perustettiin koulun penkillä Lepaalla 1998.
Se oli silloin Suomen suurin paprikaviljelmä.
• Ruukkukukkien biologinen kasvinsuojelu alkoi Backas Puutarhalla Vantaalla syksyllä 1999, hellekesän hankaluuksien innoittamana.
• Erikoissalaattien ja -yrttien viljely kasvoi rajusti 1999. Määrät
olivat parissa vuodessa vähintään kaksinkertaistuneet. Tilli,
persilja ja basilika olivat yrttien selvä kärkikolmikko.
• Ryhmäkasvien viljelymäärät kasvoivat vuodesta toiseen orvokin, samettikukan, lobelian ja kesäbegonian johdolla. Tulppaanin määrä oli laskenut useita vuosia, mutta 1999 alkoi nopea nousu.

Leikkoruususta kehitettiin ympärivuotinen kotimainen kukka
1990-luvulla.

Vuodet 2000–2004

Talvituotanto muuttui nopeasti
• Tomaatin talvituotanto alkoi sujua 1990-luvun kokeiluvaiheen jälkeen. MTT Puutarhatuotannon kokeissa satotavoite oli
60 kiloa neliöltä vuodessa. Tarvaisen puutarhalla oli jo ympärivuotista tuotantoa, ja neliöltä satoa tuli kilon verran viikossa.
• Heinän puutarhalla Salossa aloitettiin paprikan viljely 2000.
• Jos kaikki Suomen 38 leikkoruusuhehtaaria alkavat puskea tuhat
kukkaa neliöltä, alkaako ruusujen vienti, pohdittiin vuonna 2000.
• Kasvintuotannon tarkastuskeskus vetosi joulutähden viljelijöihin, että kaikki etelänjauhiaiset saataisiin torjuttua ennen
sesonkia 2000.
• Talvikurkun tuotanto kasvoi selvästi talvella 2000–2001. Kauppapuutarhaliiton tiedusteluun istutusajoista vastasi 41 viljelijää.
• Pelätty pepinon mosaiikkivirus rantautui ensi kertaa Suomeen
ja Pohjanmaalle kahdelle tomaattitarhalle 2001. Valtio korvasi
torjunnan kustannukset.
• Euron käyttöönottoon 2002 valmistauduttiin loppuvuodesta
2001 kaksoishinnoittelulla. Esimerkiksi 190 markan ritarinkukka-asetelma maksoi täsmälleen 31,96 euroa.
• Tomaatti oli Vuoden vihannes 2002. Ensi kertaa valinta esiteltiin jo edellisvuoden joulukuussa eikä vasta satokauden alkaessa.
• Hollannin tulppaaneista pian puolet oli vesiviljelyssä 2002,
ja Suomessa menetelmän otti käyttöön Partaharjun Puutarha.
Ensimmäinen viljelykausi oli opettelua mutta täytti odotukset.
• Kasvihuonekurkun uutta valotustapaa tutkittiin MTT:llä Piikkiössä 2002. Alavalotus tuotti hyviä tuloksia etenkin talvella ja
keväällä.
• Ruukkuvihannesten tuotanto kasvoi tuntuvasti 2000-luvun
alussa.
• Martensin Puutarhasäätiön viljelykokeissa Ylimarkussa testattiin 2003 uutuuskokeena erikoistomaattilajikkeita. Myös ’Aromata’-tomaatille haettiin seuraajaa, kokeissa muun muassa ’Axxion’.
• Leikkoruusun talvituotanto väheni rajusti 2003–2004, jopa
lähes 30 prosenttia edellistalvesta. Syinä olivat kallistuva energia, tuonnin sanelema hintataso ja epävarmat markkinat.
• Kauppapuutarhaliiton talviviljelyhankkeen osallistujat tutustuivat Närpiön puutarhojen talviviljelyyn helmikuussa 2004.
• Kesko aloitti Pirkka-kukkien myynnin 2003. Vihanneksille
merkki oli tullut pari vuotta aiemmin. Pirkka-puutarhatuotteet olivat aina kotimaisia. Myynti oli yllättänyt positiivisesti,
todettiin 2004.

Salaattien ympärivuotinen tuotanto jatkoi nopeaa kasvuaan
2000-luvun alussa.

Vuodet 2005–2009

Leikkokukkatuotanto kutistuu
• Paprika oli Vuoden vihannes 2005. Sen ympärivuotista
tuotantotekniikkaa kehitettiin, mutta tulevaisuus oli epävarma
hollantilaisen paprikan puristuksessa. Puhuttiin jopa käännekohdasta 2005.
• Yksi suurimmista puutarha-alan investoinneista valmistui
2005, kun Oy Sigg-Plant Ab aloitti taimituotannon uusissa tiloissaan Närpiössä. Viikkokapasiteetti kaksinkertaistui entisestä.
• Joulutähtien Cortez-lajikkeiden valta-asema oli murtumassa 2005. Valkoisten tähtien osuus oli kymmenen prosenttia.
• Kukkaviljely jatkoi siirtymistä leikoista ruukkuihin. Leikkokukkia viljeltiin vielä noin 38 hehtaarilla 2005. Lepolan ja Huiskulan puutarhoilla investoitiin 2006 mittavasti tulppaaneihin ja
ruukkukasveihin.
• Joulutähden IPM-ohjeisto päivitettiin 2005. Etelänjauhiaista
torjuttiin neljällä kemikaalilla sekä jauhiaiskiilukaisilla.
• Tomaatin välivalotusta ja väli-istutusta tutkittiin Martensin Puutarhasäätiössä Närpiössä ja MTT Puutarhatuotannossa Piikkiössä,
ja sitä myös sovellettiin aktiivisesti ympärivuotisessa viljelyssä.
• Kauppapuutarhaliiton vihannesjaosto teki matkan Puolaan 2006.
• Salaatit olivat Vuoden vihannes 2007. Ikaalisten Luomu laajensi tuotantoaan ruukkusalaattiin, tomaatti oli yhä päätuote.
• Integroidun kasvinsuojelun kolmivuotinen Into-hanke päättyi
2007. Se tuotti paljon tietoa esimerkiksi resistenssin hallinnasta.
• Lepaan uusi kasvihuone otettiin käyttöön marraskuussa 2007.
• Siggpac –Jan-Erik Sigg Oy tilasi reilun hehtaarin kurkkuhuoneen
Puutarhaliike Helteeltä 2007. Pinta-alaa oli nyt yli kaksi hehtaaria, ja yrityksellä myös oma pakkaamo. Vuoden vihannes 2009
oli kurkku.
• Kasvihuoneen jäähdytys veden avulla oli uutta 2008. Vaihtoehtoina olivat pisaraverho ja velhopyörre. Teknologia kehittyi nopeasti 2009.
• Kasvihuoneiden energiankulutus siirtyi vauhdilla pois fossiilisista polttoaineista. Öljyn käyttö väheni neljänneksellä 2006–
2008, ja jo kolmannes lämmitysenergiasta tuli kotimaisesta bioenergiasta 2008.
• Suhtautuminen etelänjauhiaiseen herätti paljon keskustelua ja
tunteita 2008–2009. Kukka- ja vihannesviljelijät olivat erimielisiä: vaarannetaanko joulutähden vai vihannesten tulevaisuus?
• LED-valotusta tutkittiin kiivaasti ulkomailla. Sen arveltiin
olevan tulevaisuudessa varteenotettava valonlähde kasvihuoneviljelyn yhteyttämis- ja kasvunohjausvalotuksessa.
Lepaan näyttely vietti 40-vuotisjuhliaan 2004 kukkarunsauden kera.

Vuodet 2010–2014

Suuria muutoksia
monella tarhalla
• Koivuniemen Puutarhan ruusujen tarina päättyi, ja tilalle tuli 2010 alkaen salaatteja ja tomaatteja tuottava Kauhajoen Puutarha Oy.
• Virolan puutarha pyrki rakentamaan tuulivoimalan Kangasalle 2010, mutta hanke kaatui lopulta oikeusasteiden ratkaisuihin 2013.
• Partaharjun Puutarhan neljän miljoonan euron investoinnit
valmistuivat 2010. Jatkoa seurasi 2014, kun kymmenen miljoonan investoinnit tulivat valmiiksi. Kasvihuonepinta-alaa oli
nyt yli neljä hehtaaria.
• Kenties Suomen kaikkien aikojen varhaisimmat tulppaanit poimittiin Lepolan Puutarhalla Turussa 10. lokakuuta 2010.
• Ruusutarhat Oy luopui leikkoruusutuotannostaan syyskuussa
2011. Valkealassa oli viljelty ruusua yli 40 vuoden ajan.
• Tuhansia kadonneita tanskalaisia kukkarullakoita etsittiin kevätkiireissä 2011. Näille CC-rullakoille otettiin käyttöön uudet
yhtenäiset säännöt helmikuussa 2012.
• Kasvihuonevihannekset olivat Vuoden vihanneksia kolme
vuotta putkeen: yrtit 2012, chilit 2013 ja erikoistomaatit 2014.
Chilien nimikkovuosi toi niille paljon huomiota sekä Kauppapuutarhaliitolle Vuoden chiliteko -tunnustuksen Suomen Chiliyhdistykseltä.
• Har din tomat rest mer än du, kysyttiin Kauppapuutarhaliiton ja ÖSP:n yhteisessä tomaattimainoksessa. Se palkittiin
vuoden parhaana sanomalehtimainoksena Skålen-mainoskilpailussa 2012.
• Kauppapuutarha Verso Oy syntyi 2012, kun Heikkilän Kauppapuutarhan liiketoiminta myytiin uusille yrittäjille ja kun ruukku- ja ryhmäkasvihuoneet siirrettiin Turusta Vehmaalle 2013.
• S-ryhmän pakollisiksi kaavailemia mustia vihanneslaatikoita
vastustettiin ankarasti myös Kauppapuutarhaliitossa 2012–2013.
• Kauppapuutarhaliiton vihannesjaosto teki avartavan opintomatkan Espanjan Almerian muovihuonemeren keskelle marraskuussa 2013.
• Sirkkalehtimerkkiä käyttäville Laatutarha-yrityksille tuli auditointipakko 2014. Ensimmäisenä auditoitiin Oksasen Puutarha Oy.
• Perinteikäs Kauppapuutarha Piltti Oy luopui viimeksi kurkunviljelystä ja ryhtyi kasvattamaan babyleaf-vihanneksia multapedillä 2014.

Ensimmäiset kotimaiset ledit testattiin tomaattien talvituotannossa
2010-luvun alussa.

• Valtio lopetti vaarallisten kasvintuhoojien hävittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisen viljelijöille 2014. Päätös koski esimerkiksi etelänjauhiaisten torjuntaa joulutähtiviljelmillä.
• Lepaalla juhlittiin 50-vuotiasta ammattinäyttelyä 2014.

Vuodet 2015–2019

Ledit ja kerrosviljely vakiintuvat
• Kauppapuutarhaliiton suurimman jäsenyrityksen, Närpiön
Vihannes Osuuskunnan, uudistuminen oli käynnissä 2015.
• Suomi ja Kauppapuutarhaliitto sen virallisena edustajana liittyi kansainväliseen, kasvisten käyttöä edistävään 5aDay-allianssiin M
 eksikossa marraskuussa 2015.
• Kerrosviljely käynnistyi Robben Pikku Puutarha Oy:ssä 2016
ja laajeni 2017 yhteistyöksi japanilaisen Fujitsun kanssa.
• Aivan uusi kasvihuoneyritys, Agrifutura Oy, aloitti tomaatinviljelyn Porissa 2016.
• Syötäviä kukkia ja versoja Hong Kongiin asti vievä Kotipellon Puutarha Oy Mimis-tuotteineen sai ruokakulttuuripalkinnon 2016.
• LED-valotus hiipi hitaasti kasvihuoneisiin, mutta 2016
ledien läpimurto näytti selvältä. Talvena 2016–17 arvioitiin jo
kymmenesosan viljelystä olevan ledien alla.
• Erityisesti paljon valottaville kasvihuoneyrityksille avautui mahdollisuus liittyä osaksi valtakunnallista, sähköverkkoa turvaavaa
häiriöreserviä 2017.
• Helsingin kaupungin istutuksesta löytyneistä petunioista käynnistyi 2017 maailmanlaajuinen GMO-jupakka, joka johti lukuisien oranssien lajikkeiden poistamiseen markkinoilta.
• Kauppapuutarhaliiton kustantama ammattilehti ja liiton jäsenlehti Puutarha&kauppa täytti 20 vuotta 2017. Juhlavuoden kilpailun puutarha-alan parhaasta työpaikasta voitti ryhmäkasveja tuottava Kaijansinkon Puutarha Oy Nastolasta.
• Kotimaisen paprikan tuotanto kasvoi roimasti 2015–2017.
Viljelypinta-ala laajeni 5,5 hehtaarista 8,1 hehtaariin.
• Suomi oli Pohjolan suurin kasvihuonevihannesten tuottaja
2018. Etenkin ympärivuotisessa tuotannossa Suomi on kiistaton huippumaa naapureihinsa verrattuna.
• Yksi Kauppapuutarhaliiton vanhimmista yhä toimivista jäsenyrityksistä, Lepolan Puutarha Oy, täytti 90 vuotta 2018.
• Kauppapuutarhaliitto viettää satavuotisjuhliaan näyttävästi koko vuoden 2019. Toukokuussa vietetään jäsenyrityksissä
avointen ovien päivää teemalla Käy kasvihuoneeseen. Elokuussa kauppapuutarhaväki juhlii Lepaalla. Lokakuussa juhlavuosi huipentuu vuosikokouspäiviin ja vuosijuhlaan Aulangolla.
• Kauppapuutarhaliitto ry täyttää sata vuotta 6. joulukuuta 2019.

Viljelijöiden yhteistyö ja yritysvierailut toistensa luona ovat vahva
perinne Kauppapuutarhaliiton jäsenten keskuudessa.

www.kauppapuutarhaliitto.fi
www.puutarhakauppa.fi

