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Kasvistieto Oy

• Kasvistieto Oy kerää avomaan- ja kasvihuonevihannesten sekä 
marjojen ja hedelmien tuottajahintoja viljelijöiltä ja pakkaamoilta 

• Kerätty tuottajahinta on tukkuun myydyn pakatun tai 
pakkaamattoman 1. luokan tuotteen hinta toimitettuna tukkuliikkeen 
laituriin

• Hintatietojen kattavuus vaihtelee tuotteittain. Päätuotteilla pyritään 
noin 10-40 % kattavuuteen kotimaisen tuoretuotannon määrästä

• Perustettu vuonna 1995 viljelijöiden, pakkaamoiden ja liittojen 
toimesta



Toimintaperiaate
• Hintatietojen keräämiseen ja keskihintojen laskemiseen käytetään 

yhtiön omistamaa verkossa toimivaa tiedonsyöttö- ja 
laskentaohjelmaa



Raportit

• Vuosikeskihinnat
• Kuvaavat tuotteen vuosittaista keskihintaa

• Kuukausikeskihinnat
• Kuvaavat tuotteen kuukausittaista keskihintaa

• Kuukausivaihtelut 

• Kuukausikeskihinnat (kumulatiivinen)
• Kertoo raportilla kyseisen vuoden kaikki tuotekohtaiset kuukausikeskihinnat

• Viikkokeskihinnat
• Viikkokeskihintoja on tarjolla muutamiin hintasensitiivisiin tuotteisiin



Hintatiedot
• Kuukausiraportit 12 kertaa vuodessa: Tuotettu määrä ja 

kilohinta
• 52 tuotetta

• Lanttu, Nauris, Palsternakka, Porkkana, Punajuuri, Keltajuuri, 
Mustajuuri, Mukulaselleri, 

• Keräkaali, Kiinankaali, Kukkakaali, Punakaali, Kyssäkaali, 
Parsakaali, Lehtikaali, Savoijinkaali, Ruusukaali, Rapealehtinen 
keräsalaatti, Suippokaali, 

• Punasipuli, Purjo, Sipuli, Valkosipuli, Salottisipuli, Kevätsipuli, 
Avomaan kurkku, Kurpitsa, Kesäkurpitsa, Kruunutilli, Herne, 
Meloni, Papu, Parsa, Persilja, Raparperi, Tilli, Lehtiselleri, 
Fenkoli, 

• Roomansalaatti, Punasikurisalaatti, Vesimeloni, 
Varhaisperuna, Mustaherukka, Punaherukka, Mansikka, 
Vadelma, Karviainen, Pensasmustikka, Omena, 

• Kurkku, Tomaatti



Porkkanan ja punasipulin vuosikeskihinnat



Musta- ja punaherukan vuosikeskihinnat



Kurkku
• Kurkkua tuotetaan Suomessa ympärivuotisesti kasvihuoneissa. 

• Satomäärä:
• Vuonna 2021 kurkkua tuotettiin 53 miljoona kiloa. Vuotta aiemmin sato oli 1 milj. 

kiloa suurempi (+2 %).

• Keskihinta vuonna 2021 oli 1,436 €/kg
• Vuonna 2020 keskihinta oli 1,237 €/kg (+16 %).

• Hinta perustuu 10 miljoonan kilon hintakeskiarvoon

• Kurkkua tuottavia yrityksiä on yhteensä 123 kpl. Yrittäjien lukumäärä on 
vähentynyt viidessä vuodessa 72 kpl

• Satoon vaikuttavat lannoitus ja kasvinsuojelun onnistuminen jne. 

• Hintaan vaikuttanut mm. energian, lannotteiden ja työvoiman hintojen
korotukset



Kasvistiedon hyödyt

• Aiempien vuosien ajankohtaiset tiedot satokauden ja sesongin 
etenemisestä 

• Helpottaa asiakasviestintää ja raportointia

• Arviot sadon laadusta ja määrästä
• Auttaa ennakoinnissa ja tunnistaa hintojen ja satomäärien vaihtelut

• Tiedot, kuinka kauan tuotetta on saatavilla markkinoilta

• Kuvaa satokausia realistisesti ja kertoo kotimaisen tuotannon alkamisesta ja 
päättymisestä



Palvelun hinnat:

• Viljelijälle tai pakkaamolle tietoverkkoon rekisteröityminen 60 € (+alv)
• Ei vuosimaksua

• Raporttien osto:
• Vuosikeskihinnat: 150 € (+alv)

• Kuukausikeskihinnat: 300 € (+alv)

• Lisätietoja: www.kasvistieto.fi



Lisätietoja:

Kasvistieto Oy pyrkii jakamaan osaamistaan kasvavassa kysynnässä, jota sekä yrittäjien 
markkinahintatietämys että tilastointitarve korostavat.
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