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Marjaosaamiskeskus Opintomatka Iso-Britanniaan 8-11.4.2013 

Ma ja ti BerryTech-tapahtuma, ohjelmaa täydennettynä omilla kohteilla 

Ma 8.4.2013 

- kokoontuminen Kuopion lentoasemalle klo 05.00 (lennot: Kuopio - Helsinki - Lontoo 06.00-07.00 / 
08.00-09.10) – olkaa ajoissa kentällä, lähtöselvitys avautuu klo 5 ja koneeseen noustaan kuitenkin 
jo puoli kuuden pintaan! Kuopiosta lähtevien liput jaetaan kentällä, Helsingistä lähteville ne on 
toimitettu sähköpostilla) 

- HUOM! Helsingissä Lontoon koneet lähtevät passintarkastuksen takaa – eli ajoissa kohti porttia, 
kiitos! 

- klo 9.10 kone saapuu Heatrow’n lentokentälle (kentällä ryhmää vastassa lentokenttä opas) – 
siirtyminen bussiin  

- Tutustumiskohteet Kentissä (2kpl)  

 marjalajikejalostaja + taimituotanto + tuotanto Edward Vinson 
http://www.edwardvinson.co.uk/ 

o lounas (Haygrove/Vinson hoitaa) 

 S&A group Kentin toimipiste – pikainen tutustuminen Englannin suurimpaan 15 ha 
lasinalaiseen mansikkaviljelmään (tarkempi yritysesittely tiistaina päätoimipaikassa 
Mardenissa) 

- majoittuminen (hotelli on vaihtunut BerryTechin runsaan osanottajamäärän takia)  
http://www.travelodge.co.uk/hotels/368/Hereford-Grafton-hotel 

- päivällinen ja iltaohjelma Ledbury rugby club 
 

Ti 9.4.2013 

- klo 8 lähtö hotellilta 
- klo 9-14 Haygrove tunneliyritys, jolla myös omaa monipuolista marjantuotantoa tunneleissa 

(mansikka, vadelma, pensasmustikka, kirsikka) sekä mansikan poimintakone 
http://www.haygrove.co.uk/ 

 lounas Haygrowella     
- klo 15 S&A-group http://www.sagroup.co.uk/index.asp mansikan kasvihuoneviljely, myös marjojen 

markkinointia ja tuontia  
- majoitus samassa hotellissa 

 

Ke 10.4.2013 

- klo 9 lähtö hotellilta (tavarat mukaan) kohti ammattikohteita Oxfordin ympäristössä: 

 Vadelman long-cane taimisto EU-plant http://www.euplants.com/index.html Oxfordin 
lähellä 

 Suoramyyntitila ja PYO Millets farm http://www.milletsfarmcentre.com/ 
omakustanteinen lounas Millets farmilla 

- majoittuminen Lontoossa http://www.travelodge.co.uk/hotels/522/London-Stratford-hotel 
 

To 11.4.2013 

- klo 9-12 kiertoajelu Lontoossa oppaan johdolla (Big Ben, Parlamenttitalo, Thamesin siltoja etc) 
- vapaata aikaa / omatoimista tutustuminen Lontoon alueen marjamyyntiin (toreja kartassa)  
- klo 15.30 Lähtö bussilla Heatrow’n lentoasemalle 

http://www.edwardvinson.co.uk/
http://www.travelodge.co.uk/hotels/368/Hereford-Grafton-hotel
http://www.haygrove.co.uk/
http://www.sagroup.co.uk/index.asp
http://www.euplants.com/index.html
http://www.milletsfarmcentre.com/
http://www.travelodge.co.uk/hotels/522/London-Stratford-hotel


paluu lento Suomeen Lontoon Heathrow´n kentältä (lennot: Lontoo - Helsinki - Kuopio 
18.05-23.00 / 23.40-00.40) 
 

Oppaana Englannissa ke ja to toimii Heli Rantanen, p. +44 790 5769187 

Matkanjohtajat:  Jari Känninen, p. +358-50-5886151 tai +358-40-5920890 

 Pauliina Kovanen, p. +358-40-6764636 
 
  



Maanantai ja tiistai 8-9.4.2013 

EDWARD VINSON ltd JA HAYGROVE 

Tunneleita ja marjanviljelykoneita valmistava mutta myös laajan marjanviljelmän omaava Haygrove järjesti 

yhteistyökumppaneineen BerryTech 2013 tapahtuman asiakkailleen huhtikuun alussa Englannissa. 

Tapahtumaan otti osaa lähes parisataa viljelijää ja tutkijaa parista kymmenestä Euroopan maasta – Suomea 

edusti Marjanosaamiskeskuksen opintomatkalaisten joukko yhtiön edustajalla yhdellä tutkijalla 

täydennettynä.  

Tapahtuman ensimmäisenä kohteena oli Edward Vinson ltd, mansikan jalostaja, taimituottaja ja viljelmä 

Favershamissa Kentissä Kaakkois-Englannissa. Mansikan jalostusta  yrityksessä on tehty 25 vuotta ja tilalla 

esiteltiin uutta jatkuvasatoista ja korkean satotason antavaa ’Verity’ lajiketta. Lajike on ollut Englannin 

lisäksi kokeissa myös Belgiassa ja Saksassa ja näyttäisi muodoltaan suomalaisillekin markkinoille sopivalta. 

Muutoin viljelyssä nähtiin heidän omia lajikkeitaan: jatkuvasatoinen ’Sweet  Eve’ ja aikainen ’Vibrant’. 

Marjanviljelyä esitteli yrityksen johtaja ja viljelijä Sean Figgis. Marjanviljelyä tilalla on ollut jo 150 vuotta, 

toimipaikkojakin on useita. Marja-alaa on 80 ha ja mansikkaa tuotetaan vuosittain reilu 200 tn, mustikkaa 

50 tn ja lisäksi on jonkin verran mustaherukkaa mehuteollisuudelle. Favershamin viljelmä on yksi 

aikaisimmista viljelypaikoista koko Englannissa ja sopivilla etelään viettävillä rinteillä poimimaan päästään 

tavallisesti jo huhtikuun puolivälissä. Mansikka tuotetaan tunneleissa ja alasta 37 ha on pöytäviljelynä. 

Lisäksi sitä on 9 ha maapenkeissä sekä 20 ha bags-on-beds eli säkkiviljelynä, jossa kasvusäkit ovat matalien 

mypex-katettujen kohopenkkien päällä.  

Säkkiviljely tehdään Netafimin Pelemix viljelylevyissä kookoskuitualustassa (coir). Säkkejä käytetään 

tavallisesti 4 vuotta, jatkuvasatoisilla vain 2. Säkit ovat mustia jotta ne keräävät hyvin lämpöä. Sitä onkin 

tänä vuonna tarvittu sillä myös Englannissa kasvukausi on viikkoja myöhässä tavallisesta. Lämmitystä 

tunneleissa ei ole mutta lisäsuojana käytetään naruilla metrin korkeuteen ripustettua harsoa.  

Aikainen sato tuotetaan hyötämällä – East-Mallingin tutkimusaseman kylmiössä kylmävarastoidut taimet 

istutetaan tammikuun puolivälissä ja samaan aikaan nostetaan tunnelien muovit. Luonnostaan taimet eivät 

ehdi saamaan riittävästi vilutustunteja aikaisen sadon tuottamiseen ja siksi niistä poimitaan sato vain 

yhtenä vuotena. Osa lajikkeista kuten ’Vibrant’ pystyy tuottamaan toisen sadon vielä heinäkuussa 4 

kukkavanan voimin. Tämä onnistuu riittävän aikaisen kasvuun lähdön ja lyhyen päivän olosuhteiden avulla 

kunhan sää ei ole liian lämmin.  

Satotaso on keskimäärin 30 tonnia hehtaarilta ja aikaisen marjan hinta 3,10£/kg. Poimintakulut ovat noin 

55 penceä kilolta ja sato myydään 95%:sesti supermarketteihin. Aikaisten lajikkeitten osalta haluttiin 

pääosa sadosta saada markkinoille ennen 24.5. sillä sen jälkeen hinta tippuu roimasti.  

Pöytäviljelyä Vinson ltd:llä esitteli viljelypäällikkö Richard Pendry. Nämä tunnelit ovat 9,5 m leveitä ja niissä 

on 6 riviä putkien varaan tuettuja kourupöytiä. Keskellä oleva riviväli on leveämpi jotta siinä mahtuu 

kulkemaan kapea puutarhatraktori ja ruisku. Ruiskussa on tangoston lisäksi alhaalla ”kanuunat” joilla 

ruiskutus myös kasvuston alapuolelta onnistuu. Kasvinsuojeluruiskutuksia joudutaan tekemään härmää, 

harmaahometta sekä punkkeja vastaan, ripsiäisen torjunnassa ripsiäispetopunkki on avainasemassa.   

Metallikouruissa on reiät noin metrin välein jotta ylivalunta vesi pääsee pois. Veden kierrätysjärjestelmää ei 

ole käytössä vaan pöytien alla on leikattava nurmikate, joka leikataan 8-10 kertaa kaudessa.  



Pöytäviljelyn lajikkeena oli pääasiassa ’Sweet Eve’, taimitiheys 6 kpl säkissään. Neuvoja John Handford 

FAST-neuvontapalveluista kertoi että viime vuosina on siirrytty pääasiassa jatkuvasatoisiin lajikkeisiin. 

Nämä lajikkeet ovat parantuneet huimasti aiemmista ja supermarketit pitävät niitä tasavertaisina muiden 

lajikkeiden kanssa.  

Myös työvoima kustannukset olivat vahvasti esillä. Englannissa oli aiemmin tapana maksaa palkkataso 

työntekijöiden lähtömaan minimitasolla mutta muutama vuosi sitten siitä nousi suuri häly julkisuudessa. 

Nykyisin marja-alan palkkaus on jatkuvasti esillä ja palkkataso on korkeampi maatalouden pyöriessä 

edelleen matalalla tasolla. Marjapuolella työnosuus on 50 % kustannuksista ja siitä poiminta 40%, joten 

pienetkin poiminnassa syntyvät säästöt tuovat hyötyä. Työn tehostamisen avulla poimintakulut on saatu 

laskettua vuoden 2000 71 pencen tasolta 56 penceen kilolta vuonna 2012.  

Tilalla kerrottiin 4 kohtaa joilla säästöä syntyy: 

1) pöytäviljely ja nopeasti poimittavat lajikkeet. Marjat on helppo poimia väsymättä sillä marjat  ovat 

hyvin esillä. Poimintanopeus on 30% nopeampaa pöytäviljelyssä kuin maasta poimittaessa, 

keskinopeus on 25 kg tunnissa.  

2) Hyvä henkilökunta ja sen rekrytointi. Työvoima tulee pääosin Romaniasta ja Bulgariasta ja heidät 

haastatellaan jo lähtömaassa. Uudelleen tulijoiden osuus on 52% työvoimasta. 

3) Hyvä opastus ja motivointi työhön. Alkuun on 5 päivän opastusjakso, ensimmäisen päivän pituus on 

4 tuntia ja tavoitteena 60% poimintanopeudesta. Opastus on yksilöllistä 1-to-1, ja siinä käydään läpi 

poimintatekniikka ja eliminoidaan huonot työtavat. Perustyömääräksi on päätetty 4 tuntia päivässä 

eli 20 h/vko, hyvästä poiminnasta palkitaan lisätyöllä. Myös peltojen marjatilanteen tarkkailulla 

päätetään ennen poiminnan alkua tavoitetaso. 

4) Hyvät välineet eli toimivat poimintakärrit.  

 

Jatkossa näitä työnohjaus menetelmiä sovelletaan myös muuhun henkilökuntaan. Kausityöntekijöitä on 300 

ja poimijat ovat 55-60 hengen tiimeissä. Tiimissä on aina yksi ohjaaja 20 poimijaa kohti.  

Toinen BerryTech päivä oli Herefordshiressä Länsi-Englannissa Haygroven päätoimipaikalla. Päivän aluksi 

FASTin Suomessakin luennoinut neuvoja Graham Moore muistutteli luennossa taimien juuria ja niiden 

kasvun seuraamisen tärkeyttä. Tämä koskee niin mansikkaa kuin vadelmaakin ja vaikkei maanpäällistä 

kasvua vielä näkyisikään, ovat juuret yleensä jo kasvuvaiheessa. Myös tasaisen kastelun merkitystä 

korostettiin jo heti istutuksesta lähtien jotta juuret kasvavat riittävän vahvoiksi.  

Tunnelitekniikan päällikkö John Berry esitteli tunnelirakenteita ja kuinka perustunnelilla aloittaen tunnelia 

voidaan päivittää älypuhelimella hoidettavaan automaattiohjaukseen saakka. Teleskooppijaloilla 

tunnelikaaren voi pitää matalalla kylmän kevään ajan ja nostaa se sitten korkeammaksi säiden lämmetessä. 

Myös pöydät voidaan uusimmalla innovaatiolla laskea alas mikä mahdollistaisi taimien talveuttamisen ja 

useamman vuoden säkkiviljelyn Suomessakin. Kampia ruuvaamalla pitkätkin kourupöydät saadaan 

nostettua reilussa minuutissa viljelykorkeuteen. Tuuletus voidaan automatisoida ja ovimallista riippuen 

ovien avaaminen voidaan hoitaa sähköisesti.  

Tunnelifirmassa tutustuttiin tietenkin myös eri tunnelimallien saloihin Euroopan myyntipäällikkö Tim 

Crossmanin johdolla. Hän esitteli myös tunnelien kehitysvaiheita ja kuinka rakenteissa on siirrytty 

vahvempiin putkiin ympärivuotisen viljelyn mahdollistamiseksi. Yrityksen perustaja Agnus Davidson 



puolestaan esitteli kourujen taivutusta, joka suuremmissa kohteissa tehdään aina paikanpäällä. Nykyisin 

pöytäviljelyssä käytetään pääasiallisesti metallikouruja sillä ne ovat hyvin pitkäikäisiä käytössä. 

Haygrove on myös suuri marjanviljelijä. Mansikan viljely alkoi yhdestä hehtaarista Agnuksen toimesta 1988 

ja nykyisin sitä tuotetaan 53 hehtaarilla sekä Englannissa että Etelä-Afrikassa. Päälajikkeina on ’Elsanta’ sekä 

Driscollisin ’Amesti’. Vanhimmat tuotantotunnelit ovat 20 vuoden takaa ja ne ovat edelleen käytössä. 

Pöytärivejä on huoneessa 6 ja nykyisin testataan myös paririviä eli rivissä on tuplakourut. Kolmeakin kourua 

on kokeiltu keskellä oleva kouru varjostaa liiaksi muita rivejä.  

Vadelma on Haygrovelle tärkein kasvi 149 hehtaarilla Englannissa ja Etelä-Afrikassa ja tuotantoa on 

ympärivuotisesti. Tällä viljelypaikalla vadelma viljellään kookosalustassa 9 l pottisäkeissä. Samat taimet ovat 

tuotannossa 4 vuotta, potissa kasvaa 4 versoa ja tiheys on 8 versoa metrille. Uusia lajikkeita testataan 

kolmivaiheisesti: ensin on 50 metrin pätkä kokeena ja jos lajike vaikuttaa lupaavalta toinen vuosi kokeillaan 

täydellä tunnelilla. Jos lajike päätyy viljelyyn sen määrä lisätään kaupalliselle tasolle eli 0,5-1 hehtaariin. 

Tescon kauppaketju pyysi yritystä testaamaan myös makean kirsikan viljelyä tunneleissa. Noin 15 vuotta 

sitten kirsikan viljely aleni ja laatu heikkeni mutta tunnelituotannossa se on osoittautunut hyväksi ja 

helpoksi kasviksi: sato nousee vuosi vuodelta työmäärän vähetessä samaan aikaan. Kirsikka viljellään 3 

rinnakkaisessa rivissä 8,5 m leveissä ja 4,2 korkeissa tunneleissa. Viljelyssä on 15 lajiketta aikaisesta 

mahdollisimman myöhäiseen ja kirsikkaa alaa yrityksellä on 31 ha, josta 27 ha tunnelissa. Keskisato on 15 tn 

hehtaarilta, osalla lajikkeista 20 tn on mahdollista saavuttaa.  

Viljelyssä on myös pensasmustikkaa ja karhunvadelmaa, tunneleissa totta kai.  

Haygrovella oli esillä myös laaja kirjo marjanviljely koneistusta , mikä on yksi osa heidän toimintaansa. 

Koneita on kehitetty maanmuokkauksesta ja penkinteosta aina poimintavaunuihin saakka. Lisäksi esillä oli 

uusimpana ulkomaanhankinta elektrostaattinen kasvinsuojeluruisku, jolla 100 l riittää koko hehtaarille.  

 

SA-GROUP 

Sekä maanantain että tiistain toisena kohteena olivat SA-Groupin tuotantopaikat: maanantaina 

kasvihuonetuotanto Kentissä ja tiistaina tunnelituotanto, tuotekehitys ja pakkaamotilat Herefordshiressä.  

Kasvihuonemansikan tuotanto on keskittynyt Kentiin josta yritys on ostanut aiemmin tomaattituotannossa 

olleen ison kasvihuoneyrityksen. Tämän lisäksi aiemmin keväällä oli hankittu myös toinen kasvihuoneyritys 

Walesin puolelta, aiemmin tomaattituotannossa ollut sekin.  

Herefordissa tuotanto on tunneleissa mutta tuotantoala on pienentynyt puoleen muutaman vuoden 

takaisesta tilanteesta. Tunneleissa tuotetaan mansikkaa pitkällä satokaudella (kertasatoisia ja 

jatkuvasatoisia lajikkeita), satomäärän ollessa hehtaarilta jopa 110 tn vuodessa. Mansikan 

kokonaistuotanto yrityksessä on noin 7000 tonnia (Iso-Britanniassa tuotettuna). 

Itse tuotetaan myös parsaa (noin 300 tonnia), mutta ulkomailta tuodaan sekä omassa omistuksessa 

olevalta tilalta Espanjasta että laajemmaltakin alueelta vadelmaa (noin 350 tonnia) ja pensasmustikkaa 

(noin 1000 tonnia) Iso-Britannian markkinoille. Vientiä yrityksellä ei ole mutta he ovat kiinnostuneita 

tuotantoon myös muualla paikallisille markkinoille. Yrityksen pääasiallisina asiakkaina ovat suuret 

kauppaketjut kuten Tesco, Morrisons, ASDA, Lidl ja Aldi.  



Yhtiöllä on oma tutkimus- ja tuotekehitysosasto ja he tekevät muistakin töistä ja hankinnoista suurimman 

osan itse: mm kasvualustana käytettävän kookoskuidun isäntä käy ostamassa pari kertaa vuodessa Intiasta 

ja taimihankinnassa he kiertävät itse tarkastamassa pellot miltä he ostettavat taimet hyväksyvät.  

Työvoimasta osa on paikallista väkeä mutta suurin osa työläisistä rekrytoidaan itse omien Itä-Euroopassa 

olevien rekrytointitoimistojen kautta. Tämän lisäksi töitä tarjotaan myös ympäri maailmaa tuleville 

opiskelijoille ja harjoittelijoille. 

 

Keskiviikko 10.4.2013 

EU PLANTS 

EU Plants taimisto toimii Millets Farmilla Garfordissa Oxfordshiressä vuokralaisena. Myös omaa peltoalaa 

taimistolle on hankittu mutta se ei ollut vielä taimituotannossa.  

EU Plants –taimiston perustivat vuonna 2005 Slavey Slavchev ja hänen vaimonsa Anna J-Slavchevin 

tarkoituksenaan  täyttää taimimarkkinoilla ollutta aukkoa korkealaatuisista ja kohtuuhintaisista 

tervetaimista. Taimisto on erikoistunut tuottamaan päälajikkeita vadelmasta, karhunvadelmasta ja 

mansikasta.  

Pitkä ja erikoistunut kokemus vadelman taimituotannosta teki vadelmasta itseoikeutetusti taimiston 

ensimmäisen lisättävän kasvin. Vuonna 2006 taimisto aloitti vadelman paakkutaimituotannon kehittämisen 

ja 2008 mukaan tulivat karhunvadelman ja mansikan taimituotanto. 

Emotaimimateriaali tulee puhdistettuna mikrolisättynä taimena. Aiempien vuosien materiaaliongelmista 

oppineena taimistolla testataan lajikeaitous ja marjantuottokyky kasvattamalla mikrolisätyt taimet 

marjomisvaiheen alkuun. Näin marjomattomat ja väärältä näyttävät kasviyksilöt saadaan karsittua pois 

ennen varsinaista lisäysvaihetta. Kun materiaaliaitous on varmistettu, poistetaan marjat ja mansikka siirtyy 

rönsytuotantoon korkeilla pöydillä, vadelman annetaan kasvattaa istutussäkki täyteen juurimassaa maasta 

korotetuissa penkeissä säkkiviljelynä.  

Vadelman ja karhunvadelman tuotannossa säkit avataan seuraavan vuoden pistokastuotantoon, juuristo 

halkaistaan säkin suuntaisesti ja levitetään levyinä maasta kohotetuille pöydille. Tästä juurimassasta 

nousevat pistokkaat kerätään päivittäin noin 5 cm pitkinä versoina ja istutetaan juurtumaan 100 taimen 

kennoihin. Yhdestä säkkimetristä saadaan noin 1000 pistokasta.  

Juurtumisen jälkeen taimet istutetaan 2-3 l ruukkuihin 2 versoa per ruukku tai avomaalle 

taimituotantopenkkiin. Näin tuottamalla saadaan tasalaatuista taimimateriaalia, toisin kuin juuripalasista 

tai suoraan pistokkaista ruukkuun pistämällä tapahtuvasta lisäyksestä. Syksyllä satotaimiksi kasvaneet 

taimet siirretään kylmävarastoihin. 

Pottitaimet menevät pääsääntöisesti ruukkuviljelyyn, avomaalla kasvatetuista avojuurisista taimista osa 

menee potti ja osa maahan tuotantopaikalle istutettavaksi. Pottitaimina tuotettujen satotaimien 

sadonkorjuu alkaa noin 80-90 päivää uudelleen istutuksesta ja satoa niistä on odotettavissa noin kilo/verso, 

joskus jopa 1,4 kg/verso eli 7 l ruukkuun istutusta 2 verson taimesta satoa tulee parhaimmillaan lähes 3 

kiloa. Näitä taimia käytetään yleensä vain yhden sadon tuottoon mutta jotkut viljelijät käyttävät samoja 

taimia toisen ja kolmannenkin vuoden.  



Mansikan taimet tuotetaan paakkusatotaimina (tray plant) taimikennoissa mypex-kangaskatteen päällä. 

Taimikennot ovat hieman maasta koholla tautiriskien minimoimiseksi. Päälajikkeena mansikassa on Elsanta 

mutta myös suomalaisia MTT:n jalosteita on tilaustyönä tuotettu.  

Vadelman päälajikkeena on Glen Ample. Taimituottaja näkee Glen Amplen tuotannon olevan kasvussa sillä 

aiemmin Driscollis’in Maravilla-lajikkeen tuotantoon siirtyneet viljelijät ovat palaamassa entisiin lajikkeisiin 

tuotantokatteiden jäädessä Maravillalla liian pieneksi.  

  

MILLETS FARM CENTRE 

Keskiviikkona 10.4. vierailukohteenamme oli Oxfordshiressä Abingdonin kylässä sijaitseva Millets Farm 

Centre, joka tarjoaa monenlaista viihdykettä, tekemistä ja ostosmahdollisuuksia maatilaan, maaseutuun ja 

puutarhaan liittyen. Kesäisin tilalla on mahdollisuus poimia itse mansikoita sekä muita marjoja ja 

vihanneksia.  Maatilakaupassa myydään tuoreita kasviksia, vihanneksia, lihaa, leivonnaisia ja muita 

elintarvikkeita, joista sesongin mukaan noin puolet on tuotettu ja jalostettu tilalla. Jos tuotteita ei tuoteta 

itse, ne pyritään hankkimaan lähiseudulta. Tilalla toimii myös ravintoloita ja kahvila, Frosts Garden Centre –

puutarhakeskus, maatilaeläintarha, leikkipuisto ja puistoalue ulkoilua ja eväsretkiä varten. Tilalla 

järjestetään lisäksi ulkoilmatapahtumia erityisesti lapsiperheille. 

Maatilakeskuksesta ja sen historiasta kertoi meille lyhyesti Tony Carter, paikan osaomistaja ja johtaja, jonka 

isä oli perustanut paikalle karjatilan vuonna 1952. Nykyisten omistajaveljesten isä, John Carter, oli nähnyt 

millaisia haasteita ruuan lisääntyvä tuonti ja alenevat markkinahinnat yhdessä tuotantoteknisten ongelmien 

kanssa aiheuttaa maatiloille. Näihin haasteisiin oli reagoitava, ja Carterien ratkaisuna oli tuotannon 

monipuolistaminen ja tuotteiden arvon lisääminen muilla keinoin.  

Ensimmäinen askel maatilasta elämyskeskukseksi oli, kun 1970-luvun puolivälissä Carterit päättivät muun 

maataloustoiminnan ohella ryhtyä viljelemään mansikkaa ja tarjota asiakkaille itsepoimintamahdollisuutta. 

Itsepoiminnasta tuli nopeasti suosittua, mutta koska itsepoiminta on sesonkiluontoista ajoittuen 

kesäkauteen, Carterit hakivat maatilalleen lupaa puutarhakeskuksen perustamiseen, jotta myös 

talvikaudella asiakkailla olisi syy tulla paikan päälle. Puutarhakeskus Frosts Garden Centre on osa kansallista 

ketjua ja toimii franchise-periatteella. Carterit eivät itse omista puutarhakeskusta, vaan luottavat tässä – 

kuten muutamissa muissakin toimissaan – hyviin yhteistyökumppaneihin. 

 Nykyisin yksi maatilakeskuksen vetonauloista on maatilakauppa, joka perustettiin 1990-luvulla. Tilalta oli 

myyty tuotteita suoramyyntinä jo aikaisemmin, mutta myynti oli ollut pienimuotoista ennen varsinaisen 

kaupan rakentamista. Kauppa ei pyri kilpailemaan elintarvikkeiden tarjonnassa markettien kanssa, vaan 

panostaa tuotteissaan tuoreuteen, laatuun, sesonkituotteisiin, ekologisesti tuotettuihin tuotteisiin ja 

lähituotantoon.  

Millets Farm Centre on yhdenlainen esimerkki siitä, miten tuotantoa monipuolistamalla, uusia ideoita 

kokeilemalla ja elämyksiä tarjoamalla maatilan tuotteiden arvoa ja koko maaseudun mielikuva-arvoa voi 

nostaa. 

 

Millets farmin vierailun jälkeen käytiin myös kävelykierroksella yliopistoistaan tunnetussa Oxfordissa. 



 

Torstai 11.4.2013 

Torstain ohjelmassa oli opastettu kiertoajelu Lontoossa ja sen jälkeen tutustuimme Borough´n toriin 

(http://www.boroughmarket.org.uk/) ja sen valtaviin ruokavalikoimiin London Bridgen kupeessa. 

Borough market’ia käyttävät niin huippuravintoloiden kokit kuin kuka tahansa ruuasta kiinnostunut 

kansalainen tai turisti. Tarjolla on laaja kirjo niin brittiläisiä kuin maailmaltakin tulevia raaka-aineita ja 

tuotteita vihanneksista ja hedelmistä, lihaan ja leipomotuotteisiin.  

Borouhg marketin historia ulottuu jopa tuhannen vuoden päähän vuoteen 1014, ehkä varhaisemmaksikin ja 

Borough’ta käytetään usein yleisnimenä ruokatoreista puhuttaessa. London Bridge on aina houkutellut kala 

ym kauppiaita ja nykyinen alue on peräisin vuodelta 1200-luvulta. Parlamentti yritti 1700-luvun puolivälissä 

sulkea markkina-alueen mutta paikalliset asukkaat ostivat alueen ja avasivat paikan uudelleen ja nykyisin 

siellä toimii yli 100 eri myyntipistettä.  

 

http://www.boroughmarket.org.uk/

