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n Vesa Tammilehto on jo 
parin kuukauden ajan 

herännyt yöllä yhden aikaan 
valmistelemaan herneiden 
kauppajakelua ja matkaa Tuk-
kutorille. Silti mies miettii, 
mitä muuta voisi herneen 
lisäksi viljellä.

– Mielessä on pyörinyt mo-
nen näköistä mahdollisuutta 
mansikasta alkaen. Miksi miet-
tiä, kun herneessä riittää teke-
mistä, naurahtaa Vesa itselleen.

– Yrittäjänä etsin aina uutta. 
Sokerimaissi sopisi meille 
ajoitukseltaan ja kylmätilojen 
puolesta.

Hernebrändi  
on tunnettu
Tammilehdot jakelevat her-
neitä 50 kauppaan ja muita 

asiakkaita on vielä suurempi 
määrä. Herneen keräyksessä 
on 140 poimijaa ja kauimmai-
set pellot ovat Kärkölässä 70 
kilometrin päässä Tuusulan 
Jokelassa olevasta tilakeskuk-
sesta. Tänä vuonna herneala 
on 440 hehtaaria. 

Poimijoita kuljetetaan kol-
mella linja-autolla ja maastu-
reilla. Kolme kylmäautoa kul-
jettaa herneen palkoja pelloilta 
kylmiöön. Jakeluun tarvitaan 
myös kolme kuorma-autoa.  

– Toimimme vanhempieni 
kanssa ulospäin yhtenäisen 
Tammilehdon Herneet -brän-
din alla, mutta meillä on omat 
yritykset. Minun osuus herne- 
alasta on 270 hehtaaria. 

Tapio ja Eija Tammilehto 
aloittivat riivittävän silpoydin-

herneen viljelyn 1980-luvun 
puolivälissä. Vesa (37 v.) on ollut 
hernehommassa mukana lap-
sesta alkaen. Heidät kaikki tapaa 
aamuvarhain Helsingin Tukkuto-
rilla jututtamassa torikauppiaita, 
jotka noutavat herneet sieltä. 

Innostusta maapallon 
toiselta puolelta
Vesa kiinnostui sokerimaissista 
toden teolla viime tammikuus-
sa, kun hän oli kihlattunsa  
Janna Vanhasen kanssa mat-
kalla Uudessa-Seelannissa.

– Kauppojen sisäänkäyn-
nin edessä oli suuret massat 
sokerimaissia. En ollut aiemmin 
syönyt tuoretta maissia ja 
kontrasti vakuumipakattuun ja 
esikeitettyyn maissiin oli val-
tava. Tuore maissi maistuu to-

Vesa Tammilehto esittää:

Sokerimaissista 
syksyn herkku heviin
Vesa Tammilehto kaipaa herneen rinnalle uutta 
kasvia. Hänellä on nyt 6 hehtaarin testiala sokeri-
maissia. Vesa toivoo kotimaisista maissintähkistä 
massa-artikkelia heviosastoille elo-syyskuuksi. 
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Janna Vanhanen ja 
Vesa Tammilehto 

mieltyivät sokerimais-
siin Uuden-Seelannin 

matkalla. He viettävät 
häitä syksyllä hernese-

songin jälkeen.

Ensimmäiset maissikylvökset hajoavaan katteeseen tehtiin huhtikuun 30. päivänä. Toukokuun 22. päivänä maissi oli jo hyvässä kasvussa. Myöhemmin varhaista kasvustoa kurittivat 
kylmät säät.
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della hyvältä, ja sitä voi syödä 
tuoreena, höyryttää, keittää 
tai grillata. Tuoreet keltaiset 
maissinjyvät sopivat hyvin 
salaattiin, hehkuttaa Vesa.

Vesa laittoi maissin heti vilje-
lysuunnitelmiin. Hän tavoitteli 9 
hehtaarin koealaa, mutta kolmen 
kylvöerän sijaan niistä toteu-
tui kaksi ja maissin pinta-alaksi  
tälle kesälle tuli 6 hehtaaria.

– Minulla on kokeilussa 
kaksi lajiketta, joista toisen tuli 
olla aikaisempi. Tämä lajike otti 
kylmistä itseensä ja myöhäi-
sempi on kehityksessä edellä. 
Jos kasvukautta riittää, saa-
daan molemmista hyvä sato, 
luottaa Vesa. Lajikkeita  
ovat Spirit ja Sweet Star.

Kylvön päälle  
hajoava kalvo
Ensimmäiset kylvöt Vesa teki 
huhtikuun viimeisenä päivänä. 
Sokerimaissi viljeltiin Bernerin 
lanseeraamalla Samco-viljely-
tekniikalla, joka on kehitetty 
muutama vuosi sitten Irlannis-
sa.  Kylvös peitettiin rivien 
kohdalta rei’itetyllä ja herkästi 
hajoavalla kirkkaalla kalvolla. 

– Maa lämpeni muovin alla 
ja kosteus tiivistyi kalvon sisä-
pinnalle. Siemenen itämiselle 
oli kasvihuoneolosuhteet. 
Taimet puskivat kalvon läpi.

Yhden noin 120 sentin 
levyisen kalvon alla on kaksi 
maissiriviä niiden välien olles-
sa 75 senttiä. Katteiden välillä 

on traktorin renkaan levyinen 
väli. Vesan mukaan joka toisen 
välin tulisi olla hoitoväli, jossa 
mönkijä mahtuu kulkemaan 
sadon keräyksessä. 

Kylvön yhteydessä levitet-
tiin maavaikutteinen rikka-
kasvien torjunta-aine, mutta 
Vesa toteaa, että rikkaruohon 
torjunnassa on vielä opittavaa. 

– Saunakukkaa oli tänä 
vuonna runsaasti. Muutoin 
sokerimaissin kasvinsuojelu ei 
tuottanut ongelmia, sillä se oli 
vapaa taudeista ja tuholaisista.

Vesa luotti luonnonsateisiin, 
mutta tänä vuonna ne osoit-
tautuivat riittämättömiksi.

Massamyyntiä ja 
kappalekauppaa
Kotimaisia maissintähkiä on 
kaupoissa myynnissä pieniä 
määriä. Vesan mukaan myynti 
voisi lähteä vauhtiin, kun niitä 
laitetaan massoina esille.

– Myös herne vaatii suuret 
massat ja hyvän esillepanon 
ennen kuin se käy kaupaksi.

Vesa uskoo, että kotimai-
sista tuoreista maissintähkis-
tä voisi tulla syksyn herkku 
siinä kuin kesän herneistä ja 
mansikoistakin. Ilmastomme 
on kuitenkin hallanaralle ja 
pitkähkön kasvuajan vaatival-
le maissille haastava, mutta 
ilmasto lämpenee. 

– Näen maissilla paljon 
mahdollisuuksia, sillä pöytä on 
vielä tyhjä. Maissi on sinänsä 

kaikille tuttu, mutta kuluttajat 
tarvitsevat valistusta tuorees-
ta maissista, että he uskalta-
vat tarttua siihen.

Vesa on jutellut asiasta 
”hevi-ykkösten” kanssa ja he 
ovat olleet kiinnostuneita. 

– Tietenkin kotimaisen mais-
sin pitää myynnillään lunastaa 
paikkansa massaesittelyyn.

Vesa pohtii maissin tähkien 
hinnoittelua. 

– Olen kuullut, että koti-
maisesta maissista on viljelijäl-
le maksettu noin 2,5–3 euroa 
kilolta vuodesta riippuen. 
Kappalehinnoittelu voisi 
kuitenkin olla parempi tapa 
käydä kauppaa. Kuluttaja tie-
täisi heti, paljonko maissiostos 
maksaa, eikä hänen tarvitsisi 
käyttää tuotetta vaa’alla. 

Vesa havaitsi, että Uudes-
sa-Seelannissa maissit myytiin 
kappalekauppana. Etuna siitä 
oli myös se, että tähkän suoja-
lehdet voitiin pitää mukana. 
Tällöin asiakkailla ei olisi tar-
vetta lähteä kuorimaan lehtiä 
kuten kukkakaalin kohdalla 
usein tehdään. 

– Massaesittelyssä muuta-
ma tähkä on kuorittava val-
miiksi, jotta asiakkaat näkevät 
keltaiset maissinjyvät. Maissin 
tähkistä voitaisiin tehdä 
myös torihenkistä kauppaa. 
Asiakkaille voitaisiin tarjota 
esimerkiksi viiden kappaleen 
erää tarjoushintaan, visioi 
Vesa Tammilehto.  =

Tuore sokerimaissin tähkä tuo väriä, tuoreutta ja koukuttavuutta hevi-osastolle, kun maissit laitetaan 
massana näyttävästi esille. Kuva Uuden-Seelannin vihannesten menekinedistämisorganisaatiolta. 
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Soita ja kysy lisä-
tietoja!

Lue vanhat lehdet netissä
Digitaalinen lehtiarkisto:  
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Kestotilaajille lehtiarkisto on ilmainen,  
käytä kirjautumisessa osoitelapussa nimen  

päällä olevaa asiakasnumeroa.


