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Raision sopimusviljelijöillä hyvät 
kokemukset camelinasta 
 
Satu Lehtonen, Maaseudun Tulevaisuus 
 
Camelina on kahtena viime vuonna tuottanut yllättävänkin 
hyvän sadon, Raision maatalousryhmän johtaja Jukka Hollo 
kertoo. 
 
Camelinaa on sopimusviljelytetty Suomessa jo kahdeksan 
vuotta. Alussa viljelysopimukset teki Camelina 
Oy. Kaksi viime vuotta viljelyttämisestä on vastannut Raision 
maatalousryhmä, kun Camelina siirtyi Raision omistukseen. 
 
Alun perin oletettiin, että camelinan hehtaarisato olisi selvästi 
rypsiä heikompi, Hollo kertoo. Viime vuosina on kuitenkin 
päästy lähes rypsin tasolle. 
 
Camelinan sopimusalaa on kasvatettu vauhdilla. Viime 
kesänä Raisio viljelytti camelinaa jo 5 000 hehtaarilla. Ensi 
kesäksi alaa ei enää aiota lisätä.  
 
Sadosta on maksettu noin tuplahintaa rypsiin verrattuna, 
Hollo kertoo.  
 
Alussa hinnalla oli tarve kompensoida heikompia tukia, 
camelina kun ei saanut cap-tukea. Nyt kompensointitarve on 
vähentynyt, sillä camelinakin saa tilatuen. 
 
Viljelytekniikaltaan camelina muistuttaa rypsiä. Suurin ero on 
sen pieni siemen: camelinan tuhannen siemenen paino on 
vain puolet rypsin vastaavasta.  
 
Viljelyn onnistumisessa tärkeintä on alku. Jos muokkaus, 
kylvö ja taimettuminen onnistuvat, loppu sujuu omalla 
painollaan, Hollo toteaa. 
 
Camelinalla ei ole esiintynyt tuholaisten torjuntatarvetta. 
Taudeista vaivana on paikoin ollut kalkkihome, jonka 
torjuntamahdollisuuksia Raisiossa nyt selvitetään. 
 
Siemenen pieni koko aiheuttaa sen, että puinti- ja 
kuivatusvaiheessa tarvitaan tarkkuutta ja oikeita säätöjä. 
Käytännössä nämäkin vaiheet ovat kuitenkin hoituneet 
normaalilla viljakalustolla. 
 
Vaikka camelinan yksi nimitys on kitupellava, se ei muistuta 
pellavaa, vaan korjuu on huomattavasti helpompi hoitaa, 
Hollo toteaa. 
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Lajikkeesta riippuen camelinakasvustosta tulee noin 80–100 
senttiä korkea. Kalle Eskola pui camelinapeltoaan. 
 
 
 
Koska camelina on ristikukkainen, se vaatii samanlaisen 
kasvinvuorotuksen kuin rypsi. Siis camelinaa, rypsiä tai 
rapsia mieluiten vain kerran viidessä vuodessa. 
 
Kasvuajaltaan camelina on ehkä karvan verran rypsiä 
aikaisempi, Hollo arvioi. Tosin viime syksy oli 
poikkeuksellinen, sillä moni aloitti puinnit camelinasta. 
 
Syysviljan, erityisesti vehnän kylvö camelinan jälkeen on 
näppärä vaihtoehto, Hollo sanoo. ”Sen voi kylvää suoraan 
sänkeen kiekkovantaisella koneella.” 
 
Hollo uskoo, että viljelytekniikkaa kehittämällä camelinasta 
saadaan vielä irti paljon nykyistä enemmän. Myös lajikkeissa 
olisi kehittämisen varaa. 


