
Pirttiahon puutarhalta marjoja ja taimia 

Nykyisen isännän Markku Kankaanperän isovanhemmat asettuivat 

asumaan Korpilahdelle Pirttiahon tilalle vuonna 1935. Heidän poikansa 

Yrjö Kankaanperä siirtyi isännäksi 1987 ja aloitti mansikanviljelyn sekä 

omenapuiden taimituotannon. Markku Kankaanperä on ollut tilan 

isäntänä vuodesta 2006. Hänellä on tällä hetkellä viljelyssä mansikkaa ja 

vadelmaa sekä pieniä määriä herukkaa ja pensasmustikkaa. Taimituotanto 

on edelleen mukana toisena tuotantosuuntana. 

 

Tunnelista laadukasta rasiamarjaa 

Pirttiahon puutarhalla viljellään marjoja sekä avomaalla että tunneleissa. Ensimmäiset tunnelit rakennettiin 

kokeiluluontoisesti 2011-2012. – Tunnelit olivat itse rakennettuja, pieniä ja ahtaita. Niistä saatiin kuitenkin 

hyviä kokemuksia, ja nämä uudet ovat toimivampia, muistelee Markku Kankaanperä tunneliviljelyn 

alkuaikoja. 

Nyt tunneleita on kaksi vadelman viljelyyn ja neljä mansikanviljelyyn. Tunnelissa vadelmalajikkeina on ’Glen 

Ample’ ja syysvadelma ’Polka’. Mansikkalajikkeena on hyvänmakuinen ’Rumba’. Tunnelimarja kerätään 

suoraan rasioihin ja toimitetaan tuoreena lähiseutujen kauppoihin.  

 

Itsepoiminta kasvussa 

Avomaan mansikkalajikkeina on ’Polka’, ’Bounty’, ’Rumba’ ja ’Malwina’. Eri aikaan kypsyvien lajikkeiden 

avulla mansikkakausi jatkuu pitkään, ’Malwinaa’ kerätään normaalikesinä vielä syyskuun puolella. 

Mansikkaa toimitetaan lähiseutujen kauppoihin, ja ylitsejäävä, pienikokoinen marja Suonenjoelle 

Pakkasmarjalle. Mansikkaa myydään myös suoraan asiakkaille 5 kg:n laatikoissa. Tilalla on satoaikaan 

parikymmentä poimijaa ja lisäksi omaa perhettä on mukana myynnissä ja ohjaamassa itsepoimintaa. 

 

- Mansikkalohkoja kasvatetaan pitkään, ne saattavat olla 7-8 vuotta vanhojakin ennen uusimista. Marjakoko 

pienenee lohkon ikääntyessä, mutta itsepoimijat ovat olleet tyytyväisiä maukkaaseen, pakastukseen 

sopivaan pienikokoiseen marjaan, kertoo Markku Kankaanperä. 

 

Vadelmaa kasvatetaan avomaalla itsepoimintaa varten. Avomaalla lajikkeina ovat perinteiset ’Ottawa’ ja 

’Muskoka’. Mansikan ja vadelman oheen on viime vuosina uusiksi itsepoimintakasveiksi istutettu 

mustaherukkaa ja pensasmustikkaa. Niiden avulla itsepoimintaa saadaan monipuolistettua ja sesonkia 

pidennettyä. 

 

Kuva 1:  

Tilan isäntä Markku Kankaanperä 

esittelee tilansa toimintaa 

 

Kuva 2: Syysvadelmalajike ’Polka’ tuotti 

syyskuun puolivälin jälkeen edelleen satoa. 



 

Taimituotannossa kestäviä omenalajkkeita 

Pirttiahon puutarhan taimituotantoa on viime vuosina vähennetty aiemmasta, mutta edelleen omenapuun 

taimia kasvatetaan taimimyymälöitä varten. Tilalla on laaja omenatarha, josta saadaan monien perinteisten 

lajikkeiden vartteita vuosikymmeniä vanhoista puista. Erikoispihlajia, mm. makeapihlajaa, pylväspihlajaa ja 

Taatanpihlajaa tuotetaan varrentamalla tavalliseen pihlajaan. 

Myös herukan 1-vuotisia paljasjuuritaimia saa tilauksesta. Lajikkeina on ’Melalahti’, ’Öjebyn’, ’Mortti’, 

’Hildur’, ’Ben Tron’ ja ’Punainen Hollantilainen’.  

Tilan kehittäminen on jatkuva olotila 

Marjojen itsepoiminta on lisääntynyt viime vuosina. Tänä kesänä mansikkapelloilla oli ajoittain jo ruuhkaa, 

ja tienvarressa sadan metrin jono autoja parkissa. – Parkkitiloja on tarkoitus parantaa, ja muutenkin 

kehittää itsepoimintaoloja, jotta asiakkaiden kulkeminen tilalla olisi helppoa ja turvallista, pohtii isäntä. 

Turvallisuutta on parantanut jo suuresti tilaa halkovan maantien siirrättäminen Kankaanperän toimesta 

uudelle reitille tilan ohi, jolloin talouskeskus rauhoittui läpiajoliikenteeltä. 

Uudelle tunnelillekin olisi jo paikka katsottuna. Metsän reunassa kaivinkone viimeistelee parhaillaan uutta 

peltoa.  

Teksti: Riitta Peräinen 

 

 


