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Kantaperunan 25 vuoden syntymäpäiviä 

vietetään uusiutumisen merkeissä. Kulu-

neen jakson aikana perunatoimiala Suo-

messa on kehittynyt merkittäväksi jo kan-

sainvälisessä kilpailussa pärjääväksi toimi-

alaksi. Monet teistä asiakkaistamme ja Kan-

taperunan viljelijöistä olette tehneet tämän 

toteutumiseksi hurjasti töitä usein vaikeis-

sa olosuhteissa.  

Kantayhtiössä ja Kantaperunassa nyt tehtä-

vä muutos antaa perunatoimialalle ja myös 

yritysryhmällemme merkittävän potkun uu-

siutumiselle. Tällä kaupalla haetaan lisäpa-

nostusta suomalaiseen perunatoimialaan 

ja Kantaperunaa lähellä olevaan yritysryh-

mään. Siemenperunaliiketoiminnan osaami-

sen vaihtoa hollantilaisten kanssa aktivoi-

daan edelleen ja HZPC tarjoaa myös maa-

ilmanlaajuisen markkinointikanavan Suo-

messa tuotetulle siemenperunalle. Muutos 

antaa Kantayhtiölle mahdollisuuden inves-

toida lisää perunatoimialalle loppuasiakas-

ta lähellä oleviin toimintoihin. Kantayhtiö 

keskittyy emoyhtiönä jatkossa arvoketjun 

kuluttajapäässä perunalle lisäarvoa tuoviin 

toimintoihin: prosessointiin ja ruokape ru-

na liiketoimintaan.

hintaa ja laatua
Tulevien kausien kannalta on erittäin tär-

keää, että perunan viljelijähinnat pystytään 

pitämään sellaisella tasolla, joka mahdollis-

taa hyvälaatuisen perunan kotimaisen tuo-

tannon. Tämä onnistuu ainoastaan koko 

ketjun yhteistyöllä loppukäyttäjille saak-

ka. Perunalle kannattaa etsiä yhdessä uu-

sia lisäarvotuotteita: viitteitä kuluttajien 

maksuhalukkuudesta saamme esimerkiksi 

varhaisperunasta ja luomuperunasta, jois-

ta maksetaan jo nyt moninkertaisia kilo-

hintoja. 

Perunan viljelyolosuhteissa Suomessa on 

edelleen sellaisia kilpailutekijöitä, jotka 

saavat myös ulkomaiset toimijat inves-

toimaan Suomeen. Monet teistä olette ol-

leet luomassa myös maailmalta katsottuna 

kiinnostavan toiminta-alustan ja tuotanto-

edellytykset perunalle. Hienoa, että yritys-

kaupasta tulevaa investointivaraa voidaan 

käyttää tämän toiminta-alustan edelleen 

kehittämiseen.

Käynnistäessämme uutta neljännesvuosisa-

taa, toivotamme menestystä ja uusia mah-

dollisuuksia kaikille yhteistyökumppaneil-

lemme, viljelijöillemme sekä Kantape ru-

nal le! 

Antti

antti.hintikka@kantaperuna.com

Tulevaisuus on haaste

Investointi suomalaisen 
perunasektorin jatkokehitykseen

Raimo Kuusisto (oikealla) toivoo perunanhinnan lähtevän nousuun, sillä kohonneet kustannukset ja laskeneet perunan tuet eivät 
ole kannattava yhdistelmä. Kuusiston perunatila työllistää vakituisesti kahdeksan työntekijää sekä kausityöntekijöitä.

Yrityksen jatkuva kehittäminen ja haastei-
siin vastaaminen ovat olleet  Veljekset Kuu-
siston pitkäaikaisen menestyksen salaisuus 
perunanviljelyssä. Veljekset Kuusiston maa-
tila ja pakkaamo sijaisevat Kalajoen Himan-
galla Hillilän kylällä. Perunaa tilalla on kas-
vatettu kuusikymmentä luvulta lähtien.
”Tulevaisuus on haasteita täynnä”, Raimo 
Kuusisto toteaa. Haasteita tuovat vasta val-
mistuneen pakkaamolaajennuksen  saatta-
minen tehokkaaseen käyttöön ja  laaduk-
kaan perunan tuottamiseen. 

”Pääsimme mukaan Rainbow-ryhmään eli 
pakkaamme tämän tuotemerkin pusseihin 
perunaa S-ryhmän liikkeisiin. Tämä on saa-
vutus jo sinänsä ja asettaa meidät haasteel-
liseen tehtävään. Olemme investoineet tätä 
varten tehokkaaseen pakkauslinjaan ja se 
on mielestäni kannattanut.” Raimo Kuusis-
to kertoo laatuvaatimusten olevan kovat. 
Laadunvalvojat ovat käyneet paikan pääl-
lä useamman kerran. Veljekset Kuusiston 
tilalla toivotaan ja odotetaan perunan hin-
nan nousua. Tuet perunalle ovat laskeneet, 
mutta viljelyn ja pakkaamisen kustannuk-
set ovat nousseet.

Omavalvonta tehokäyttöön
Sami Kuusiston mukaan  tilalla halutaan ot-
taa omavalvonta tehokkaaseen käyttöön. 
”Pidän sitä tärkeänä kehittämiskohteena”, 
hän toteaa.

Uuden pakkaamon yläkertaan on rakennet-
tu tilat omavalvontaa varten. ”Täällä voim-
me tehdä keittokokeita ja esimerkiksi testa-
ta miten peruna käyttäytyy erilaisissa pus-
seissa”, Raimo Kuusisto selvittää. Lisäksi 
yläkertaan on sijoitettu myös uudet toimis-
to- ja kokoustilat. Peltoa tilalla on 180 heh-
taaria, josta perunaa on tänä kesänä viljel-
ty 165 hehtaarilla. Tilalla halutaan tulevina 
vuosina panostaa entistä enemmän myös 
kiertoviljelyyn. Tänäkin vuonna osalla pel-
loista on kasvanut ohraa ja apilanurmea.  
Kiertoviljelyä on tarkoitus lisätä.

”Isämme Uuno Kuusisto aloitti tilanpidon. 
Aluksi oli lypsykarjaa ja emakkosikalaa, 
mutta 60- ja 70-luvun vaihteessa alkoi pa-
nostaminen perunanviljelyyn ja eläimet sai-
vat lähteä. Vanhat karjasuojat ovat jo vuo-
sikymmeniä toimineet perunavarastona”, 
Kuusistot kertovat tilan historiasta. 

Tila työllistää kolme veljestä; Raimon, Tapi-
on sekä Keijon ja heidän perheitä sekä jäl-
kikasvua samin ja Villen. Vakituisessa työ-
suhteessa on kahdeksan työntekijää ja kau-
sityöntekijöitä palkataan tarpeen mukaan.

Maalämpö lämmittää
Kuusiston tilan pakkaamossa käsitellään 
vuosittain 10 – 12 miljoonaa kiloa perunaa. 
Oman tuotannon lisäksi Kuusistoilla on kol-
me sopimustuottajaa. Perinteistä multape-
runaa pakataan Kokkolan ja Pietarsaaren 
alueen kauppoihin. Suurin osa pakattavasta 
perunasta kuitenkin pakataan lajiteltuna ja 
pestynä. Ylisuuret perunat menevät vientiin 
Venäjälle ja pikkuperunat menevät jatkoja-
lostukseen sekä läheisille karjatiloille.

Raimo esittelee varastoa ja pakkaamotilo-
ja innokkaasti ja kertoo hallien lämpiävän 
tulevaisuuden lämmitysjärjestelmällä maa-
lämmöllä. Maalämpöputkia on vedetty hal-
lien läheisyyteen kaksi kilometriä. 

”Työstä pitää olla innostunut ja pitää sii-
tä mitä tekee. Kun hommat tehdään hyvin 
ja kehitetään tiloja ja viljelyä niin se on se 
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Tansanialaiset huippuopissa: 
Suomesta tuliaisena perunaosaamista

Hanna Ranta (vas.) ja Matti Jokela (oik.) Eviralta ovat vierailleet tansanialaisten agronomien kanssa suomalaisilla perunapel-
loilla.

asia, joka pitää mielenkiintoa yllä. Olen ol-
lut tässä hommassa mukana neljäkymmen-
tä vuotta ja haluan vielä tulevan sukupol-
venvaihdoksen jälkeenkin jatkaa työssä ja 
jakaa tietotaitoani nuoremmille.

Tarkkuutta viljelyyn
Raimo Kuusiston mielestä perunanviljelyssä 
tarvitaan tarkkuutta, jotta pelloilta voidaan 
nostaa hyvää ja laadukasta perunaa kulut-
tajan tarpeisiin. Tarkkuutta tarvitaan lohko-
kohtaisessa lannoituksessa ja kalkitukses-
sa. Vesitalouden on oltava kunnossa ja pe-
runanviljelyyn sopivat maalajit ovat tärkeäs-
sä asemassa.

Kuusiston tilalla on aina ollut hyvät olosuh-
teet perunanviljelyyn; meren läheisyys pitää 
ilmaston pitkään lämpimänä syksyllä, pel-
tomaisemaa halkova Lestijoki mahdollistaa 
peltojen kastelun sekä perunan viljelyyn so-
pivat hietamultapellot. ”Onnistumisen kan-
nalta on tärkeää käyttää tervettä siementä. 
Siemenen on oltava vapaa taudeista, kuten 
y-viruksesta ja tyvimädästä.  Ostamme sie-
menperunaa, mutta käytämme lisäksi myös 
omaa siementä. Omaa siementä käytettäes-
sä hyvä peittaus on tärkeää perunaseitin ta-
kia. Optimaalinen istutusaika on touko–ke-
säkuun vaihteessa. Pellolle lähdetään kui-
tenkin heti, kun se on mahdollista”, Raimo 
Kuusisto kertoo.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

Kuusistot ovat investoineet tehokkaisiin pakkauslinjoihin. Tulevaisuuden haasteet 
liittyvät laadukkaan perunan tuottamiseen, pakkaamiseen sekä omavalvonnan ke-
hittämiseen.

Istutus-, nosto- ja 
kuljetuskalustoa 

1970-luvulta

Kuten Kuuma Peruna 2/2011 lehdestä olem-
me lukeneet, on perunaosaaminen Tansa-
niassa vielä aivan lapsenkengissä. Tänä 
vuonna käynnistynyt hanke siemenperu-
nan viljelyn kehittämiseksi Tansaniassa li-
sää tansanialaisten perunaosaamista ja pa-
rantaa perunanviljelijöiden toimeentuloa. 
Yksinkertaisesti tavoitteena on köyhyyden 
vähentäminen. hankkeessa mukana ole-
via perunaosaajia ovat helsingin yliopis-
to suomalaisten osapuolten koordinaatto-
rina, MTT, Kantaperuna, sPK, Finpom, Pro 
Agria, MTK ja Oulun ammattikorkeakoulu. 
Kansainvälinen perunakeskus CIP hallin-
noi hankkeen suomen ulkoasianministeri-
ön puolesta, joka on myöntänyt hankkeel-
le 2,5 miljoonaa euroa.

Jotta ruokaturvaa saataisiin parannettua, on 
tuotantoon kiinnitettävä huomiota. Tuotan-
toa on lisättävä ja tehostettava niin, että 
samalta peltoalalta saadaan isompi sato. 
Tansanian maatalousministeriö pyysi jou-
lukuussa 2009 Suomelta tukea perunanvil-
jelyn kehittämiseen. Hankkeessa on vahva 
suomalainen osaamispanostus Helsingin 
yliopiston ja muiden suomalaisten toimijoi-
den tarjoaman koulutuksen muodossa. 

Perunan viljely lähtee terveestä siemenpe-
runasta. Hankkeen tarkoituksena on sie-
menperunatuotannon kestävä kehittämi-
nen. Tansanialaisten viljelijöiden toimeentu-
loa parannetaan kehittämällä perunanvilje-
lyn tuottavuutta. Hanke kestää kolme vuot-
ta ja se sisältää neljä osaa. Ne ovat puhtaan 
siemenperuna-aineiston perustaminen, sie-
menperunan lisäystekniikoiden käyttöön-
otto, sertifioidun siemenperunatuotannon 
aloittaminen ja viljelymenetelmien kehittä-
minen kouluttamalla Uyolen tutkimusase-
man ja Tansanian siementarkastuslaitoksen 
henkilökuntaa, kuntien maatalousneuvojia 
sekä perunanviljelijöitä. 

Tansanialaisten agronomien koulutus on 
jaettu Oulun ja Helsingin välillä. ”Täällä Ou-
lussa heille on laadittu ohjelma jossa koulu-
tusta antavat paikalliset yritykset, järjestöt 
ja organisaatiot”, kertoo hankkeessa kou-
lutettavien tansanialaisten käytännön asi-
oita koordinoiva Keela Pikkarainen. Kou-
lutus aloitettiin kertomalla siemenperuna-
tuotannosta Suomessa sekä viljelyyn liitty-
vistä perusasioista kuten esimerkiksi tau-
tien torjumisesta. Koulutuksen käytännön 
osuuteen ovat kuuluneet lukuisat vierailut 

perunapelloille ja -tiloille. Pelloilla on pääs-
ty opettelemaan teoriassa opittuja asioita 
käytännössä. 

Keela Pikkaraisen saama palaute tansania-
laisilta koulutettavilta on ollut hyvin posi-
tiivista: ”He ovat usein kertoneet päivän 
koulutuksista innostuneen sävyyn ja jo val-
miiksi miettivät, kuinka opittuja asioita voi 
soveltaa Tansaniassa”. On selvää että tan-
sanialaiset arvostavat mahdollisuutta tul-
la oppimaan suomalaisilta ammattilaisil-
ta. Oppilaat ja opettajat uskovat vahvas-
ti hankkeeseen ja sen vaikutukseen koko 
Tansanian talouteen.

Perunanviljelyn kehityksen 
neljä perusosaa 

 1. Puhtaan siemenperunapankin 
  perustaminen

 2. Mukulatuotannon tehostaminen

 3. Sertifioidun siemenperuna-
  tuotannon käynnistäminen

 4. Viljelymenetelmien kehittäminen
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Monien käänteiden 
satokausi Euroopassa

Meneillään oleva perunan satokausi alkoi 
Euroopassa keväällä alakuloisissa tunnel-
missa. Suurten tuotantomaiden ruokape-
runan varastomäärät olivat jopa 10–15 % 
edellisvuoden tasoa korkeammalla ja pe-
runan runsas tarjonta yhdessä heikenty-
neiden vientimäärien kanssa pitivät hinto-
ja alhaisina. Maaliskuu oli lämmin ja kuiva, 
mikä käynnisti perunan istutukset normaa-
lia aikaisemmin. Tämä puolestaan ennakoi 
hyvää satoa ja näin heikon hintatilanteen 
jatkumista myös alkavalla kaudella. Huhti-
kuussa säät kääntyivät päätuotantoalueil-
la kuitenkin sateisiksi ja kylmiksi, mikä vii-
västytti istutuskautta selvästi normaalia pi-
demmälle. 

Melko aikaisin saatiin myös tieto pienenty-
neistä perunan istutusaloista. Kaikkiaan ke-
sän kasvuolot ovat olleet vaihtelevat koko 
Euroopassa tarjoten niin ennätyssateita kuin 
kuivuutta, kylmiä jaksoja ja helteitä. Syys-
kuun puolivälissä näkemys on, että peru-

nan sato on jäämässä kaikissa päätuotan-
tomaissa edellisvuotisesta ja myös pidem-
män ajan keskiarvosta. Hinnat ovat lähte-
neet kesän aikana nousuun reagoiden hei-
kentyneisiin satonäkymiin.

Iso-Britanniassa sateisin 
kesä vuosisataan

Brittein saarilla talvi oli erityisen kuiva aina 
maaliskuun loppuun saakka. Pohjavedet oli-
vat erityisen matalalla ja veden riittävyyttä 
maatalouden ja asuintaajamien käyttöön 
epäiltiin. Huhtikuussa säätyyppi vaihtui sa-
teiseksi ja kuun sademäärät olivat jo pai-
koin kolminkertaisia normaaliin nähden. 
Huhti-toukokuun sateet viivästyttivät istu-
tuksia. Huhtikuun lopulla paikoin vain puo-
let perunasta oli saatu istutettua. Kasvukau-
si jatkui sen jälkeen kesä-heinäkuussa erit-
täin sateisena ja kesän sademäärät ovat ol-
leet suurimmat viimeiseen sataan vuoteen. 
Kesän sateet heikensivät edelleen myöhään 
istutetun perunan satonäkymiä. 

Perunan istutusala väheni 6 % edellisvuo-
desta. Kun myös keskisadosta näyttää tu-
levan heikko, on kokonaissadon ennustettu 
olevan hiukan yli 5 milj. tonnia, kun mää-
rä oli edellisvuonna yli 6 milj. tonnia. Pe-
runan laatua heikentävät märän kesän on-
gelmat tyvimätineen, mallon vikoineen ja 
onttouksineen. Perunaruton torjunta on ol-
lut erityisesti heinäkuussa hankalaa jatku-
vien sateiden takia. Perunan hinnat olivat 
syyskuun alkupuolella kaikkien aikojen kor-
keimmalla tasollaan tähän aikaan vuodes-
ta. Viljelijähinta oli 25 e/100 kg tasolla, va-
paiden erien hinta 32 e/100 kg. Irlannin sa-
totilanteen arvioidaan olevan jopa heikom-
pi kuin Iso-Britanniassa. Pinta-ala väheni 
15 % ja keskisadot jäävät ainakin 20 % vii-
me vuodesta. 

saksassa aikainen kevät
Saksassa maaliskuu oli lämmin ja kuiva. 
Huhtikuu oli keskimäärin hiukan normaalia 
kuivempi, mutta lämpötiloiltaan normaali-

tasoa. Perunan istutuksiin päästiin aikaisin 
ja säät eivät muodostuneet niiden etenemi-
selle esteeksi suuressa osassa maata. Tou-
kokuu jatkui normaalia kuivempana ja läm-
pimämpänä erityisesti koillisosissa maata. 
Kesäkuussa säätyyppi vaihtui sateisemmak-
si jatkuen heinäkuuhun. Heinäkuun lopul-
ta syyskuun alkuun säätyyppi vaihtui taas 
kuivaksi ja ajoittain erittäin helteiseksi. Elo-
kuun helteet katkaisivat monin paikoin pe-
runan kasvun kesken. 

Perunan tuotantoalan arvioidaan vähenty-
neen yli 8 % vuoden takaisesta. Kun myös 
hehtaarisatojen arvioidaan jäävän jonkin 
verran normaalia vähäisemmiksi, muodos-
tuu kokonaissato 10–15 % edellisvuotista 
heikommaksi. 11,8 milj. tonnin kokonais-
sato näyttäisi tänä vuonna vaihtuvan 10,0-
10,5 milj. tonnin tasoon. Teollisuusperunan 
hinta oli syyskuun alussa 13,5–14 e/100 kg. 
Ruokaperunan hintaa painoi heikkokuori-
sen perunan tarjonta suoraan pellolta hin-
nan ollessa 15 e/100 kg tasolla.

Alankomaat selvisi keväästä
Perunan istutukset saatiin Alankomaissa 
valmiiksi melko normaaliin aikaan ilman 
suurempia vaikeuksia, vaikka huhtikuun 
loppupuolen ja toukokuun sateet ja kyl-
mempi sää hidastivatkin viimeisiä istutuk-
sia. Alkukesä oli sateinen, mutta kääntyi 
poutaisemmaksi elokuulla. Erityisesti hei-
näkuussa rutontorjunta aiheutti tiloilla sa-
teiden takia ongelmia. Kuivan elokuun an-
siosta tärkkelyspitoisuus on normaalia kor-
keampi, minkä kuivissa nosto-oloissa pe-
lätään johtavan mustelmoitumisiin ja hal-
keamiin. Ongelma on tältä osin sama pää-
tuotantomaissa Länsi-Euroopassa.

Alankomaiden ruoka- ja siemenperunan vil-
jelyalan vähennys oli 3,1 % viime vuodes-
ta. Kun myös hehtaarisadot näyttävät jää-
vän edellisvuotisesta, muodostuu koko-
naissadosta n. 10 % vuoden takaista hei-
kompi. Alankomaiden ruokaperunateolli-
suuden kapasiteetti ylittää odotetun pe-
runasadon määrän ja jalostajat olivat syys-
kuun alussa valmiita maksamaan perunasta 
17–18 e/100 kg pellolla. Ensi huhtikuun toi-
mituksista maksettiin 20–21 e/100 kg. Huh-
tikuun futuurihinta oli syyskuun puolivälis-
sä lähes 24 e/100 kg. 

Belgiassa oli vaikeaa 
jo keväästä lähtien

Huhti- ja toukokuussa sateet vaikeuttivat ja 
viivästyttivät perunan istutuksia. Kun Alan-
komaissa oli huhtikuun 24. päivä saatu jo 
lähes kaikki peruna maahan, oli Belgiassa 

istutettu vain puolet suunnitellusta alasta. 
Viimeiset perunat saatiin istutettua vas-
ta kesäkuun puolivälissä, mikä on heidän 
oloissaan poikkeuksellista. Säät pysyivät 
kesä-heinäkuun sateisina, mikä heikensi sa-
tonäkymiä jo keskikesällä. Rutontorjunta oli 
ongelmallista rutolle suosiollisten ja vaikei-
den torjuntakelien takia. Peruna jäi heikko-
juuriseksi. Kun elokuussa sää sitten vaihtui 
kuivaksi ja helteiseksi, heikot kasvustot ei-
vät näyttäneet kestävän säämuutosta. 

Belgian ruoka- ja siemenperunan pinta-ala 
väheni 5 %. Keskisatojen odotetaan jää-
vän yli 10 % edellisvuodesta. Vähennys on 
suurin myöhäisemmillä istutuksilla. Aikai-
simmilla istutuksilla on päästy normaalei-
hin satomääriin. Myös Belgian ruokaperu-
nateollisuuden kapasiteetti on kasvanut 
viime vuosikymmenen aikana voimakkaas-
ti ja teollisuus tarvitsee raaka-ainetta pal-
jon myös naapurimaistaan. Paljon esimer-
kiksi Pohjois-Ranskan perunoista jaloste-
taan Belgian puolella. Belgapomin vero-
ton viljelijähinta syyskuun puolivälissä oli 
15 e/100 kg.

Miten käy Ranskan 
vientimahdollisuuksien?

Ranskassakin päästiin varhaisimpiin istu-
tuksiin jo maaliskuussa, mutta huhtikuus-
sa kylmempi sää ja sateet hidastivat istu-
tuksia. Muista päätuotantomaista poiketen 
perunan istutusalan ennustettiin keväällä 
kasvavan edellisvuotisesta, vaikka päätty-
vän kauden heikot hinnat olivat runnelleet 
viljelyn kannattavuutta myös Ranskassa. 
Vaikea istutuskausi johti kuitenkin siihen, 
että ruoka- ja siemenperunan yhteisala vä-
heni edellisvuodesta 1,7 %. Koenostot ovat 
osoittaneet keskisatojen jäävän 20 % vuo-
sien 2001-2011 keskiarvosta. Tämä ennus-
taisi Ranskan perunasadon jäävän vahvas-
ti normaalia vähäisemmäksi. Arviointia vai-
keuttaa myös Ranskassa se, että aikaisten 
ja myöhäisten istutusten satonäkymät vai-
kuttavat aivan erinäköisiltä. Aikaisimmat is-
tutukset näyttäisivät antavan odotetun nor-
maalisadon, mutta myöhäisimmissä touko-
kesäkuun istutuksissa mukulaluku on alhai-
nen ja mukulat ovat pieniä. Ranska on ol-
lut perinteisesti vahva perunan viejä Ete-
lä-Eurooppaan, mutta myös pohjoisempiin 
naapurimaihinsa. Nähtäväksi jää, paljonko 
Ranska tällä kaudella perunaa pystyy toi-
mittamaan.

Puolassa hinta alhainen
Perunan kannalta sääolosuhteet näyttivät 
tällä kasvukaudella olevan suotuisampia, 
mitä idemmäksi läntisen Euroopan sadealu-

eilta siirryttiin. Kevään aurinkoiset ja lämpi-
mät säät suosivat perunan istutuksia Puo-
lassa. Keväällä perunan istutusalan ennus-
tettiin alenevan edellisvuotisesta 7–8 %, 
mutta myöhemmin aleneman on arvioitu 
jäävän melko vähäiseksi. Perunaa on tänä 
kesänä viljelyssä 390 000 – 400 000 ha. Vie-
lä 2000-luvun alussa pinta-ala oli yli 1,2 
milj. ha. Erityisesti perunan rehukäyttö on 
vähentynyt rajusti. Peruna viljellään Puo-
lassa edelleen keskimäärin hyvin pienillä 
0,5 ha lohkoilla. Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana yli 50 ha perunatiloilla tuotet-
tavan perunan osuus on kasvanut 4 %:sta 
18 %:iin ja alle 10 ha perunatilojen osuus 
perunan kokonaissadosta on laskenut 57 
%:sta 46 %:iin. Länsi-Eurooppaa paremmat 
satonäkymät ovat johtaneet aikaisen sadon 
heikkoon hintaan. Elokuun alussa viljelijä-
hinta oli alle 7 e/100 kg.

Venäjällä normaalisato
Perunasadon odotetaan muodostuvan nor-
maaliksi, joten alkavallakin kaudella peru-
naa tullaan viemään Suomesta Venäjälle.

Tanskassa 
raju alan lasku

Tanskan ruokaperunan viljelyala väheni 
edellisvuodesta voimakkaasti, 19 prosen-
tilla. Useat sadealueet, jotka ovat kulke-
neet Brittein-saarten yli, ovat olleet myös 
Tanskan ja Etelä-Ruotsin ongelmana. Sa-
tomäärän odotetaan näin jäävän selväs-
ti vuoden takaisesta. Perunasadon laadun 
sanotaan olevan hyvän. Perunan viljelijä-
hinta on syyskuun puolivälissä verottoma-
na 18,5–19 e/100 kg.

Ruotsi
Ruotsissa perunan pinta-ala väheni 6 % vii-
me vuodesta. Satotason arvioidaan suu-
relta osin muodostuvan edellisvuoden ta-
soiseksi tai jonkin verran sen alle. Koko-
naissadon odotetaan muodostuvan 6–10 
% vuoden takaista heikommaksi. Sadon 
laadun arvioidaan olevan hyvän. Istutus-
ajankohta näyttää Ruotsissakin vaikutta-
neen paljon mukulanmuodostukseen. Sa-
teet ovat lisänneet tyvimätää ja ruton riski 
on ollut myös Ruotsissa suuri. Ennen viik-
koa 37 veroton viljelijähinta I-luokan peru-
nalle oli 14,5 e/100 kg, mutta nousi tuol-
loin 20,5 e/100 kg tasoon.

Antti lavonen
MTK ry, 

PerunaSuomi ry
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Kantaperuna 25 vuottaPotato machinery for professionals.

                                                   
        

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

Ykkösluokan pakkaamoratkaisut

www.konekanta.com

Toteutettuna alan kärkimerkeillä: Bijlsma Hercules - Manter - Schouten - Tekoa

Kantaperuna perustettiin 25 vuotta sitten Pyhäjoella eero Pisilä ja Matti Pahkalan toimesta. sadokas Oy:n perustivat muutamaa 

vuotta myöhemmin Rahkot ja Turuset. 2000-luvun alusta saakka nämä kaksi liiketoimintaa ovat kuuluneet yhteen, 

Kantaperunaan. Pohjoisen Kantaperuna Oy:stä on kasvanut erittäin merkittävä siemenperunoiden tuottaja ja osaaja. On siis juhlan aika!

Van Gogh-lajiketta tuotiin Pisilän tilalle 
koeviljelyyn vuonna 1987 sata mukulaa.

Eero Pisilä yrittäjäkurssilla 1987 esittele-
mässä liiketoimintasuunnitelmaansa

Tiivis tunnelma liikematkalla Venäjällä, 
vasemmalta Antti Ruokolainen, Pekka 
Honkala, Tuomo Turunen, Jaakko Rah-
ko ja Markku Äijälä

Kantaperunan 20-vuotisjuhlissa 2007 pöytä oli täynnä perunaherkkuja.

Kantaperuna maatalousnäyttelyssä Tam-
pereella 1994

Viljelijäretkellä Pietarissa 1997

Sorrento 1998

Superperuna Elma-messuilla 2009

Kantaperunan viljelijät seminaarissa Ro-
kualla 2006

Kone forum -messuilla 2006 oli esillä uu-
tuuslajikkeita.

Kantaperunan lajikepäivillä Dagsmar-
kissa 2008 tutustutaan perunalajikkei-
siin heti noston jälkeen.
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Tietyt lajikkeet kasvattavat ankarissakin olosuhteissa erinomaisen sadon. Kuvan ai-
kainen Colomba-lajike tuotti Etelä-Venäjällä rutikuivana ja helteisenä kesänä jopa 
60 tonnin hehtaarisatoa, kun moni lajike jäi samalla lohkolla runsaaseen 20 tonniin. 
(Kuva: MiKa Paassilta)

Uusia perunalajikkeita jalostetaan euroo-
passa hurjaa tahtia. Perunamarkkinat ke-
hittyvät yhtä aikaa eri puolilla maailmaa, 
ja joka markkinalla on omat erityiset vaa-
timuksensa ja toiveensa myös lajikkeiden 
ominaisuuksille. Perunanviljelijät eri mais-
sa ja maanosissa tarvitsevat menestyäkseen 
erilaisia ominaisuuksia.

Toisaalla äärimmäiset kasvuolot, kuten kuu-
muus tai kuivuus vaativat lajikkeilta poik-
keuksellista kykyä säilyttää elintoimintonsa 
ja hyödyntää niukat voimavarat sadon tuot-
tamiseen. Toisaalla kasvuolosuhteet saatta-
vat olla suopeammat, mutta kasvitautipai-
ne taas vastaavasti kovempi. Peruna-anke-
roiset, rengasmädät ja erilaiset virukset ja 
tuholaiset ovat arkipäivää monilla alueilla, 
ja kestävien lajikkeiden odotetaan tuovan 
helpotusta näihin haasteisiin.

Samaan aikaan monilla markkinoilla on siir-
rytty tai ollaan siirtymässä tuotantokeskei-
sestä ajattelusta pohtimaan sitä, miten koko 
arvoketjuun pystyttäisiin tuomaan lisäar-
voa. Toisin sanoen etsitään tuotteita ja la-
jikkeita, jotka kuluttaja kokee itselleen en-
tistä paremmiksi, jolloin kuluttaja on val-
mis maksamaan peruna-alalle entistä kor-
keampaa hintaa.

Maailman johtavan perunan lajikejalostajan 
HZPC:n tutkimus- ja jalostusasemalla Mets-
lawierissa Pohjois-Hollannissa tuotetaan ja 
tutkitaan vuosittain jopa 250 000 uutta ja-
lostuskloonia eli potentiaalista uutta peru-
nalajiketta. Jalostustyö on organisoitu kol-
meen suureen jalostusohjelmaan. Jalostus-
ohjelmat keskittyvät kukin oman markkina-
sektorinsa tarpeisiin eli moderniin vähittäis-
kauppaan, perunateollisuuteen sekä perin-
teisempien vielä kehittyvien perunamarkki-
noiden tarpeisiin.

Jalostuksessa perustana tavoiteltavien omi-
naisuuksien löytymiselle on risteytettävien 
lajikkeiden valinta. Esimerkiksi vähittäis-
kaupan tarpeisiin jalostetaan runsaasti kir-
kaskuorisia, kauniin muotoisia ja maukkai-
ta lajikkeita, jolloin esimerkiksi Carreran ja 
Salinen risteytykset tuottavat hyviä tulok-
sia. Risteytyksissä käytetään myös runsaas-
ti kaupallistamattomia jalostuslinjoja, joilta 

Uusia menestyslajikkeita 
jalostetaan voimallisesti

on viljelykokeissa löytynyt sekä erinomaisia 
vahvuuksia että pahoja heikkouksia. Ristey-
tysten jatkamisella tällaisista linjoista pyri-

Taudinkestävyydet ovat lajikejalostuksessa tiukassa tarkastelussa. Opera on osoit-
tautunut kotimaassa verrattoman kestäväksi perunaruttoa vastaan. Kuvassa Opera 
kasvaa ruttokokeessa vielä loppukesästä vihreänä, kun kaikki muut lajikkeet ovat jo 
tuhoutuneet. (Kuva: Mtt JoKioinen)

tään korjaamaan löydetyt heikkoudet säilyt-
täen samalla hyvät ominaisuudet.
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hollantilainen siemenperunayhtiö hZPC 
ja suomalainen perunayhtiö Pohjoisen 
Kantayhtiö ovat sopineet siitä, että 
hZPC ostaa Kantayhtiön siemen-
perunaliiketoiminnan. Kyseinen 
liiketoiminta kattaa tällä het-
kellä koko Pohjoisen Kantape-
runa Oy:n toiminnan. Pohjoi-
sen Kantaperuna Oy on Poh-
joisen Kantayhtiö Oy:n 100 % 
omistama tytäryhtiö. 

Kaupan avulla haetaan lisäpanos-
tusta suomalaiseen perunatoimialaan 
ja Kantaperunaan sekä sen arvoketjua lä-
hellä olevaan yritysryhmään. Siemenperu-
naliiketoiminnan osaamisen vaihtoa hol-
lantilaisten kanssa aktivoidaan edelleen ja 
HZPC tarjoaa myös uuden myynti ja mark-
kinointikanavan Suomessa tuotetulle sie-
menperunalle. 

Kantaperuna on markkinajohtaja kotimaan 
markkinoilla ja lisäksi merkittävä osa tuo-
tannosta menee vientiin mm. Venäjälle 
ja Ruotsiin. Tällä hetkellä tuotetaan noin 
12 500 tonnia sertifioitua siemenperunaa. 
Merkittävä osa tästä volyymista on HZPC:n 
lajikkeita tunnetuimpana Van Gogh, ja uu-
sina lajikkeina nopeimmin kasvavat Anna-
belle, Carrera, Challenger ja Saline.

HZPC on maailman johtava siemenperunayh-
tiö, joka keskittyy uusien lajikkeiden jalosta-
miseen ja jakeluun. Tällä hetkellä HZPC:lla 
siemenperunatuotantoa Hollannissa, Rans-
kassa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Puolas-
sa, Ruotsissa, Kanadassa ja Argentiinassa. 
Pinta-alaa on 17 000 hehtaaria. HZPC myy 
siemenperunoita kaikkiin Euroopan maihin, 
Lähi-itään, Pohjois-Afrikkaan, Pohjois-Ame-
rikkaan, Etelä-Amerikkaan sekä muutamaan 
muuhun maahan. Lisäksi yhtiöllä on lisens-
sisopimuksia monissa maissa, mm. Etelä-Af-
rikassa, Uudessa Seelannissa, Australiassa, 
Kiinassa ja Intiassa. 

HZPC:n tutkimuskeskuksessa työskentelee 
lajikejalostuksen parissa noin 50 ihmistä. 
Vuosittaisesta 250 000 kloonista saadaan 
keskimäärin kolme kaupallista lajiketta vuo-
sittain, joiden siementuotannon pinta-ala 
ylittää sata hehtaaria. 

HZPC ostaa Kantaperunan 
siemenliiketoiminnan

Viljelijäyhteistyö 
Kantaperunan ja HZPC:n välillä on ollut tii-
vistä yhteistyötä jo useita vuosia. HZPC:n 
toiminnan perustana ovat toimivat suhteet 
sopimusviljelijöiden kanssa. HZPC panos-
taakin viljelijäyhteistyöhön ja haluaa par-
haat viljelijät. Kaikissa HZPC:n siemenpe-
runan tuotantomaissa on samantyyppiset 
periaatteet, joilla tuotanto organisoidaan. 
Yhteiset pelisäännöt keskustellaan ja sovi-
taan yhdessä viljelijöiden kanssa. Suojattu-

Liikevaihto 2010–2011 ......................................................... 284 M€

Henkilöstö ...................................................................................250

Myyntiä .......................................................................yli 80 maahan

Siemenperunan pinta-ala .................................................. 17 000 ha 

(josta Hollannin osuus noin 70 %)

Kaupalliset lajikkeet .......................................................... yli 80 kpl

Siemenperunan tuotantovolyymi ............................. 450 000 tonnia

Siemenperunan volyymi lisenssisopimuksilla ..........150 000 tonnia

Growing with our potatoes

Kantaperunan tarina yrityksenä alkoi syk-
syllä 1987. Laajeneva siemenperunatuotan-
to Pyhäjoella muodosti pohjan osakeyhtiön 
perustamiselle. Samana vuonna Yppärissä 
oli koeviljelyssä ensimmäiset 100 mukulaa 
Van Gogh -lajiketta.

Siemenperunaa tuotettiin yksittäisten vilje-
lijäasiakkaitten lisäksi Norrgårdin ranskan-
perunatehtaan ja Saarioisten tarpeisiin. Py-
häjoen kunta rakennutti seuraavana vuonna 
Pirttikosken varaston, jolloin tuotantomää-
rä ylitti 2 miljoonaa kiloa. Siemenperuna-
viljelmien koko oli tuolloin 2–15 hehtaaria.

Muutokset teollisuudessa johtivat siihen, 
että vuonna 1991 tarjoutui mahdollisuus 
saada hollantilaisen ZPC:n lajike-edustus. 
Van Gogh maistui niin hyvälle, että uskoin 
sen mahdollisuuksiin. Moni muu ei usko-
nut, Kantaperunan lajike-edustusta pidet-
tiin alan gurujen piirissä vitsinä.

Lontoon vedonlyöntitoimiston kertoimet oli-
sivat tuolloin olleet varmaan Kantaperunal-
le aika korkeat, jos olisi veikattu kisan voit-
tajaa: kilpakumppaneita olivat mm. Kesko, 
Raisio ja Siemenperunakeskus…
 
Kantaperunan taustalla oli toki yrittäjä, jol-
la oli iso tilisaldo – vahinko vain, että etu-
merkki oli väärä. Niskassani oli syksyllä -81 
konkurssiin menneen pienen perunanjalos-
tusyrityksen takausvastuita kohtuuton taak-
ka.

Yhteistyö hollantilaisten kanssa, luottamus 
ja jopa huomattava luotto kantasiemeniä 
ostettaessa mahdollistivat kehityksen ja 
kasvun. Yhdeksänkymmentäluku oli hurjaa 
menoa, Van Gogh ja Asterix siivittivät yrityk-
sen kasvua, jota tuki viljelijäporukan laaje-
neminen ja jälkeenpäin ajatellen mieletön 
rumba asiakaskontaktien ja messujen kaut-
ta markkinan rakentamisessa. Kirja näistä 
jutuista pitäisi tehdä. 

2000-luvulle tultaessa Kantaperuna oli mark-
kinoiden kiinnostavin kumppani useimmil-
le asiakkaille. Tuohon aikaan Yppärissä toi-
miston seinällä oli piirros perunan tuotan-
toketjusta, joka alkaa kasvinjalostajasta ja 

Yrittäjän kvartaali
Kantaperunan 25 vuotta

päättyy kuluttajaan. Sen äärellä pohdiskel-
tiin monesti, että lähemmäs kuluttajaa pitäi-
si päästä, alkupäässä aikaansaatu lisäarvo 
hukataan liian usein ennen kuluttajaa.

Kilpailija Sadokkaan liiketoimintojen osto ja 
liittoutuminen tyrnäväläisten kanssa tekivät 
Pohjoisen Kantaperunasta alan johtavan yri-
tyksen. Karjulan Jussin tultua toimitusjohta-
jaksi hän johti kasvua edelleen, 2005 yritys-
ostot jatkuivat Luonnosta-ruokaperunayri-
tyksen enemmistön ostolla. 

2007 oli varsinainen rynnäkkövuosi: Ruot-
siin perustettiin tytäryhtiö ja Profood Oy 
perustettiin Vihannin perunatehtaan os-
tamiseksi Raisiolta. Syksyllä pidettiin ko-
miat juhlat Kantaperunan 20-vuotistaipa-
leen kunniaksi.

Viisi vuotta on sitten mennyt aivan kuin lii-
an isoa suupalaa sulatellessa. Siemenpe-
runatuotannossa on ollut vastoinkäymisiä, 
yllättävät kasvitautiesiintymät ovat teettä-
neet töitä ja aiheuttaneet tappioita niin yri-
tykselle, siemenviljelijöille kuin asiakkaille-
kin. Korjausliikkeet ovat tuottaneet tulos-
ta, tilanne on korjaantunut mutta ote ei saa 
herpaantua. Profood on saatu kovalla työllä 
kääntymään voitolliseksi ja tavoite on teh-
dä siitä kannattava suomalaisen perunan 
ykkösjalostaja. 

Vilkaisu taustapeiliin näytti tuommoista. 
”Eteenpäin”, sanoi mummu lumessa. Hol-
lannin Arnhemissa torstai-iltana 20.9. pais-
kasimme kättä HZPC:n pääjohtajan Gerard 
Backxin kanssa sen merkiksi, että sopimus 
Kantaperunan siemenperunaliiketoiminnan 
myymisestä HZPC:lle oli syntynyt. Kuvan hy-
myistä voi päätellä, että molemmat osapuo-
let luulevat tehneensä hyvät kaupat…

HZPC on kiistatta alan johtava yritys maa-
ilmassa ja heidän sijoituksensa Suomeen 
merkitsee sekä tuotantomäärien että alan 
osaamisen nousua uudelle tasolle. 

Myyjä Pohjoisen Kantayhtiö panostaa omis-
tamiinsa perunaketjun yrityksiin ja niiden 
yhteistyön kehittämiseen myös muiden alan 
toimijoiden kanssa. Kauppa antaa toivotta-
vasti tuntuvan piristysruiskeen, joka vaikut-
taa koko perunatoimialaan Suomessa.

Seuraavaa kvartaaliraporttia kirjoittaessani 
olen laskujeni mukaan 86-vuotias ja vuosi-
luku on 2037. 

Palataan!

eero Pisilä
Ylioptimisti

Pohjoisen Kantayhtiö 

jen lajikkeiden tuotantoa valvotaan tarkas-
ti ja tuotannon laatuun kiinnitetään eri-

tyistä huomiota. 

Kaikki voimassa olevat sopimukset 
nykyisten asiakkaiden kanssa siirty-
vät HZPC-Kantaperunalle. Kantaperu-
nan tiimi hoitaa edelleen yhteydet asi-

akkaille ja Kantaperunan viljelijät vas-
taavat laadukkaasta tuotannosta. Näin 

käytännössä mikään ei muutu asiak kaiden 
näkökulmasta ja asiak kaita pyritään palvele-
maan yhtä hyvin tai HZPC:n yhteistyötä hyö-
dyntäen myös paremmin kuin ennen.
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Pellon vesihuolto kuntoon!

Viimeiset kaksi kasvukautta ovat paljasta-
neet kuivatuksen puutteet niin peruskuiva-
tuksessa kuin salaojituksessa. Ongelma ko-
rostuu perunanviljelyssä jossa sadon arvo 
on suuri ja panostukset hehtaaria kohti las-
kettuna suuria. Tappiot tulvivista valtaojista 
ja vajaatoimisista salaojista kasvavat koh-
tuuttoman suuriksi. Sateiset vuodet koros-
tavat valtaojien ja salaojien kunnossapidon 
tärkeyttä, sadon varmistamiseksi myös sa-
teisina vuosina.

Toimiva kuivatus 
lähtee peruskuivatuksesta

Valtaojitusten on oltava kunnossa tavoitel-
taessa riittävää kuivatustasoa myös satei-
sina vuosina, sillä kunnossa oleva tehokas-
kaan salaojitus ei takaa kuivaa peltoa jos 
valtaojat tulvivat kesällä. Tällöin satsaus sa-
laojitukseen voi mennä osin hukkaan puut-
teellisen peruskuivatuksen vuoksi. Peltojen 
peruskuivatusta suunniteltaessa voidaan sa-
massa yhteydessä putkittaa pienimpiä val-
taojia. Tällä toimenpiteellä voidaan suuren-
taa lohkokokoa, vähentää päisteitä ja pa-
rantaa viljeltävyyttä. 

Viimeaikaiset poikkeuksellisen runsaat sa-
teet ovat osoittaneet putkitettavien uomien 
oikean mitoituksen tärkeyden. Mitoitukses-
sa tulisi huomioida normaalin valuma-alu-
een lisäksi tulva-aikaiset virtaukset ja varau-
tua niihin suunnitelluilla tulvareiteillä, tul-
van aiheuttamien haittojen minimoimisek-
si. Tämä vaatii peruskuivetuksen ja putki-
tusten suunnittelua ennalta laajemmin kuin 
yhtä tilaa koskien. Tällaisessa laajemmas-

sa muutaman tilan peruskuivetushankkees-
sa voidaan paremmin hallita alueelta tule-
vaa valuntaa ja ohjata vesiä nykyistä järke-
vämmin jolloin putkitukset ovat helpompia 
toteuttaa. Samassa yhteydessä tulee tar-
kastella myös tulva-aikaiset veden vararei-
tit.  On toteutettu myös hankkeita joissa on 
samassa yhteydessä toteutettu maanomis-
tajien kesken tilusvaihtoja. 

salaojitukset kuntoon
Suuret sademäärät paljastavat pelloista sa-
laojituksen pienetkin toimintahäiriöt. Ruos-
teisilla alueilla korostuu salaojien säännöl-
linen huuhtelu satotappioita ehkäisevänä 
tekijänä. Viimeiset kaksi kesää ovatkin pal-
kinneet salaojitusten kunnosta hyvin huo-
lehtineet viljelijät. 

Ojitusten tihentäminen ongelma-alueilla on 
usein tarpeellista. Mikäli ojastot ovat vanho-
ja tiiliputkiojituksia, hankalasti huollettavia 
ja pahoin tukkeutuneita ruosteesta on jär-
kevin vaihtoehto uudelleenojitus. Uutta sa-
laojitusta suunniteltaessa on otettava huo-
mioon perunanviljelyn kovat vaatimukset 
kuivatukselle. 

salaojitus ja ympäristö
Salaojitus on periaatteessa aina ympäristön 
kannalta edullinen toimenpide. Pellon kui-
vatuksen ollessa kunnossa kasvit pystyvät 
käyttämään peltoon laitetut ravinteet hyväk-
seen eikä niitä huuhtoudu vesistöön. Kun-
nossa oleva salaojitus vähentää pintavalun-
taa vesistöihin ja sitä kautta fosforipäästö-
jä. Säätösalaojituksella voidaan vähentää 

valuntaa 17 – 90 % ja tätä kautta myös ra-
vinnehuuhtoutumia. Säätösalaojitus vähen-
tää myös nitraatin huuhtoutumia.  Säätös-
alaojitus etenkin perunanviljelyssä on teho-
kas keino maan vesitalouden säätelyyn. Oi-
kein käytettynä säätösalaojitus nostaa sa-
totasoa, parantaa sadon laatua ja vähen-
tää ravinnepäästöjä. Säätösalaojitusta voi-
daan käyttää myös säätökasteluun mikä 
on kustannustehokas tapa toteuttaa kas-
telu tasaisilla hietamailla. Säätösalaojitus 
vähentää myös happamilla sulfaattimailla 
salaojituksen aiheuttamia happamuushait-
toja vesistöille. 

salaojituksen investointituet
Salaojituksiin on saatavissa investointitukea 
20 % hyväksytyistä kustannuksista lisäksi 
voi saada korkotukilainaa 70 %. Tämän vuo-
den viimeinen hakuaika päättyy 19.10. Oji-
tusta ei saa aloittaa ennen kuin tuesta on 
päätös. Säätösalaojituskustannuksen osal-
ta avustus on 20 %.

Peruskuivatuksen tuki
Peruskuivatushankkeisiin on saatavissa 
tukea 50 % kustannuksista. Tuki voidaan 
myöntää ojitusyhteisölle – ei yksittäiselle 
viljelijälle. Peruskuivatushankkeiden yhte-
ydessä voidaan toteuttaa myös valtaojien 
putkituksia. Peruskuivatushankkeiden yhte-
ydessä toteutettaviin ympäristöinvestointei-
hin, esimerkiksi kosteikoihin voidaan myön-
tää tuki korotettuna. 

seppo hihnala
Toimialapäällikkö, Maveplan Oy

Perattu valtaoja Kalajoen Käännänkylällä 2012 elokuun tulvan  huippuvirtaaman aikana

VOLUMIA

CARLITA

FABULA

VOYAGER

SYLVANA

RODEO

EVORA

SIFRA

TRADITIONAL

PRIMARY
USE:

MARILYN

MOZART

VIVALDI

CARRERA

RED SCARLETT

COLOMBA

CHOPIN

ANNABELLE

PRIMARY
USE:

RETAIL FRESH

SALAD

SAGITTA

VICTORIA

INNOVATOR

ASTERIX

IVORY RUSSET

LEONARDO

FRENCH FRIES

PRIMARY
USE:

FELSINA

CHALLENGER

CRISPS

PRIMARY
USE:

CRISPS4ALLTAURUS

COURAGE

PEELED

PRIMARY
USE:

ANNABELLE

SAGITTA SALINE

CHALLENGER

Complete list of varieties: please see our website WWW.HZPC.COM

You are most welcome to visit us at: 

HZPC Potato Days 7/8/9 Nov.  &  Interpom 25/26/27 Nov. standno. 190



K u u m a   P e r u n a   2 / 1 2 K u u m a   P e r u n a   2 / 1 216 17

Kaunis nukke 
vaatii kauniin nimen

H e l s i n k i   O u l u   Ro v a n i e m i   /   w w w. e r w e ko . f i

Painotuotteita markkinointiviestintään
Lehdet

Esitteet
Lomakkeistot

Julisteet
Myyntikatalogit
Suorapostitusmateriaalit

Kerro mitä tavoittelet – myyntitiimimme 
löytävät  sopivan ratkaisun.

R
ai

li 
A
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Terttu Pietilältä Lopelta löytyy nukkeja kuin 
Vaahteramäen Eemeliltä konsanaan. Näitä 
nukkeja ei kuitenkaan ole tehty rangaistuk-
sen sivutyönä vaan rakkaudesta käsitöihin. 
Mutta miksi peruna-alan lehti tekee juttua 
nukeista? Syy löytyy nukkejen nimistä.

Lopella asuva Terttu Pietilä on tähän men-
nessä tehnyt jo viitisensataa valmista nuk-
kea. Kaikki alkoi joskus 1990-luvun puoli-
välissä, kun Lopella järjestettiin heinäkuun 
alussa sittemmin perinteeksi muodostuneet 
Perunankukkapäivät. Nämä päivät muuten 
jatkuvat nykyäänkin eli tervemenoa käy-
mään Lopella!

Perunankukkapäivillä oli esillä runsaasti pe-
runalajikkeita. ProAgrialla kasvinviljelyagro-
nomina pitkän uran tehnyt Aulis Ansaleh-

to tuli silloin ehdottaneeksi Terttu Pietiläl-
le, että olisi mukava, jos näitä perunalajik-
keita edustaisi kaunis neito tai vaikkapa 
nukke. Tuohon aikaan lajikkeiden nimissä 
oli useita hehkeitä tytön nimiä ja kaiken li-
säksi Tertun toinen nimikin sattuu olemaan 
perunoista tuttu Matilda.

Aulis itse oli jo ehtinyt ehdotuksensa unoh-
taa, kun Terttu yhtenä iltana soitti ja kysyi, 
että mikäs nimi nyt millekin nukelle anne-
taan. Tästä se sitten lähti, ja nyt viitisen-
sataa nukkea myöhemmin kaikille nukeille 
on annettu jonkin perunalajikkeen nimi. Ni-
mikummina toimiva Aulis Ansalehto sanoo-
kin, että välistä on ollut haastavaa ehtiä löy-
tää sopivia nimiä siinä tahdissa, kuin Terttu 
nukkeja valmistaa. 

”Monenlaista vanhempaakin perunakirjal-
lisuutta on saanut lukea nimiä etsiessä”, 
Ansalehto kertoo. Tänä päivänä onneksi 
Internet helpottaa etsiväntyötä, sillä netis-
tä löytyy useampiakin kattavia lajikerekis-
tereitä. Netistä voikin poimia esimerkiksi 
kauniita itämaisia nimiä, joita suomalaisel-
ta hedelmä- ja vihannestiskiltä tuskin kos-
kaan löytyy.

Mielenkiintoista olisi tietää kumpia riittää 
pitempään, Tertulla nukkeja vai jalostajil-
la lajikkeita. Suomalaisen päättäväisyyden 
tuntien uskoisin, että nuket voittavat.

Terttu Pietilä kädessään uunituore Annabelle-nukke
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High Grade -alueelle 
koristepensaiden vaihtopäivät!

Perunan Y-virus on suuri ongelma siemen-
perunanviljelijöille. Se aiheuttaa satotappi-
oita ja saastuttaa seuraavaksi kesäksi tar-
koitetun siemenmateriaalin. Virusongelman 
haasteena on se, että tartunnan saanut mu-
kula on oireeton, mutta siitä kasvaa sai-
ras kasvi seuraavana vuonna. Kirvat levit-
tävät tätä Y-virusta ja nyt kirvojen ja koris-
tekasvina suositun lumipalloheiden välillä 
on löydetty yhteys. Jari Valkonen, Helsingin 
yliopistolta, ehdottaa koristekasvien vaih-
topäiviä ratkaisuksi virusongelmaan. Mis-
tä on kysymys?

Suurin osa suomalaisesta sertifioidusta sie-
menperunasta tuotetaan Tyrnävä–Liminka-
alueella (High Grade -alue). Lumipallohei-
si on ainoa juurikas- eli papukirvan isäntä-
kasvi, jolla kirvalaji talvehtii Tyrnävä–Limin-
ka-alueella. Y-virus siirtyy sairaista kasveis-
ta terveisiin pääasiassa kirvojen välityksel-
lä. ”Papukirva on alueen tärkein perunan Y-
viruksen levittäjä neljä vuotta jatkuneiden 
tutkimustemme mukaan”, Jari Valkonen ker-
too. Lumipalloheiden ja kirvojen yhteys on 
paljastunut PVY-tutkimuksissa, joita ovat 
tehneet sascha Kirchner Helsingin yliopis-
ton maataloustieteiden laitokselta sekä lea 
hiltunen MTT:ltä

Tavoitteena viruksetonta perunaa
Y-virusta on hallittu poistamalla viroottinen 
kasvi viljelmästä, jos sellaisen huomaa. Jari 
Valkonen kertoo, että on keskusteltu kam-
panjasta, jossa siemenperuna-ala tarjoaisi 
alueen asukkaille jotakin muuta koristekas-
via lumipalloheiden tilalle. Tätä kampanjaa 
voitaisiin kutsua ”koristepensaiden vaihto-
päiviksi”. Koska lumipalloheidet tarjoavat 
papukirvalle talvehtimispaikan, kannattaisi 
ne poistaa kokonaan siemenperunaviljelyk-
sien läheisyydestä. Rajoittamalla Y-virusta 
levittävän kirvan talvehtimismahdollisuuksia 
ja esiintymistä siemenperunaviljelyalueella 
voitaisiin Y-viruksenkin esiintymistä toden-
näköisesti merkittävästi rajoittaa, niin ettei 
se enää uhkaisi siemenperunan tuotantoa. 
Korkealaatuisesta siemenperunasta hyöty-
vät niin siemenperunaviljelijät, ruokaperu-
naviljelijät ja tietenkin myös kuluttajat. Hyö-
ty koskettaisi lopulta meitä kaikkia.

Pidetäänkö koristepensaiden vaihtopäivät 
jo lähiaikoina? 

Papukirvat lisääntyvät nopeasti, ja kun elintila juhannuksen tienoilla käy ahtaaksi, 
ne siirtyvät etsimään sopivia kesäisäntiä.

Lumipalloheisi on suosittu puutarhojen koristekasvi.

Varmista jo nyt menestyksen 
siemenet myös tulevalle kaudelle!

Yksi tämän hetken kuumimmista lajikeni-
mistä. Kiinteämaltoinen Annabelle säilyttää 
makunsa, laadukkaan rakenteensa ja keltai-
sen värinsä myös teollisissa prosesseissa. 
Erinomainen Y-viruksen kestävyys. Piste i:n 
päällä on herkullisen samettinen maku.

Kirkaskuorinen ja sileä Saline on parhaim-
millaan pestynä tai harjattuna yleisperuna-
na sekä kuorittuna annosperunana. Kestää 
hyvin perunarupea, Y-virusta ja maltokaarivi-
rusta. Pysyy keitettäessä hyvin koossa, silti 
siitä syntyy myös kuohkea perunamuusi.

Challenger on jauhoinen, monikäyttöinen la-
jike. Perinteisen Bintjen nykyaikainen ver-
sio on maukas, pesulaatuinen ruokaperuna 
sekä laadultaan vakaa ruokateollisuuspe-
runa. Hyvä ruvenkestävyys ja erittäin hyvä 
maltokaariviruksen sieto.

Asiakkaasi 
suosikkiperuna

huippusatoisa 
kaunotar

Väkivahva
monitaituri

Markkinoiden 
varhaisin

Täydellisen 
rutonkestävä

Kantaperuna 
25 vuotta!

    Annabelle     saline      Challenger

     Opera      leonardo     Carrera

 Timo Rikea Velox Van Gogh Victoria Asterix Nicola

Älä unohda perinteisiä menestyslajikkeita:

Tilaa omasi tai kysy lisää:
Tilaukset 0207 614 800
Lajikeneuvonta 0207 614 802

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★

Maukas ruokaperunauutuus, joka on osoit-
tautunut pohjoisissa kasvuolosuhteissamme 
poikkeuksellisen nopeakasvuiseksi ja satoi-
saksi. Kirkaskuoriset, soikeat ja kauniin kel-
taiset mukulat viedään kaupassa käsistä ju-
hannuksesta pitkälle kevääseen.

Opera on jo tutuksi tullut jauhoinen yleis-
perunalajike. Se poikkeaa muista ruokape-
runalajikkeista hämmästyttävällä rutonkes-
tävyydellään: Opera on immuuni nykyisille 
ruttokannoille niin koeruuduissa kuin var-
sinaisessa luomutuotannossakin. 

Kantaperunan juhlavuoden lajikelansee raus. 
Jauhoinen, keltamaltoinen lajike soveltuu 
erinomaisesti ruokaperunaksi, kuorintaan ja 
teollisuuteen. Kestää jauhoiseksi lajikkeeksi 
kovaakin käsittelyä sekä myös erittäin hyvin 
sekä Y-virusta että maltokaarivirusta.
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Pottumiesten tietotoimisto
• a s i a s t a  j a  a s i a n  v i e r e s t ä  j o  v u o d e s t a  2 0 0 6 •

Pottumiesten

Tietotoimisto PTT

ottaa mielellään 

vastaan hyviä 

perunajuttuja 

osoitteessa 

aki.aunola@luonnosta.fi

Katse varaston kuluihin 

British Potato Council on teettänyt tutkimuksen siitä, 

miten perunavarastojen energiankulutuksessa pystyisi 

säästämään. Britanniassa energiaa käytetään paljon va-

raston pitämiseksi viileänä, kun taas Suomessa talvella 

tilanne on toisin päin. Joka tapauksessa energiaa palaa. 

Tutkimuksen lopputuloksena listattiin viisi asiaa, joihin 

kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Näitä voinee 

soveltaa Suomessakin.

* * * * *
1. Asenna erilliset sähkömittarit, jotta saat tarkkaa 

 tietoa varaston kulutuksesta.

* * * * *
2. Muista kilpailuttaa sähkön hinta säännöllisesti

* * * * *
3. Tuki lämpövuodot esimerkiksi ovista ja luukuista. 

 Pienikin vuoto voi tarkoittaa isoa rahasummaa 

 vuositasolla.

* * * * *
4. Eliminoi paikat, joista lämpö tai kylmä johtuu 

 sisään (esim. katon kautta). Näitä paikkoja voi 

 etsiä esimerkiksi infrapunakameralla.

* * * * *
5.  Tarkista, että ilmastointilaitteisto on ajan tasalla. 

 Säädettävät moottorit voivat säästää merkittävästi 

 energiaa.

Lähde: British Potato Council 

www.potato.org.uk/node/623

MARKKINAKATsAUs

Lähes joka puolella Eurooppaa odotetaan 5–15 % pienempiä 

satomääriä kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoittanee sitä, että 

markkinahinnat pysyvät kohtuullisen hyvällä tasolla. Muutamia 

hyvän sadon maitakin on, kuten Puola. Venäjällä satotasot ovat 

varsin normaalit, mikä toisaalta tarkoittaa sitä, että tila
a tuonti-

perunalle on. Ruotsissa varhaisperunasato on ollut hyvä, mikä 

on painanut hintatasot oletettua alhaisemmiksi. Virossa tilan-

ne on samansuuntainen. Ruotsissa odotetaan hintojen nouse-

van talvea kohti. Jos hinnat eivät siellä nouse, niin todennä-

köisesti paikalliset viljelijä
t alkavat tutkia tarkasti vien

timah-

dollisuuksia mm. Suomeen tai Englantiin. Norjassa taas arviot 

vaihtelevat suuresti maakunnittain. Paikoin sato on jäämässä 

heikoksi, kun taas toisaalla se on varsin normaali. 

Alla olevat hinnat on koottu eri maiden peruna-alan toimijoi-

den raporteista viikoilta 36–37. Hinnat euroa/100 kg vapaasti 

viljelijällä, jos ei muuta mainittu.

 Ruotsi .......................
......... 10,50–12,50* 

 Saksa....................
............. 15,00–16,00 

 Tanska .....................
.......... 18,00–19,00** 

 Iso-Britannia ......................2
5,50/33,00***

*  Ykkösluokkaan menevän laadun hinta

**  Nettokiloille toimitettuna ostajalle

***  Kaikkien kauppojen keskihinta ja vapaan markkinan 

 spot-hinta

Venäjä
Omituisia lajikenimiä – osa 18 –
Bananenkartoffel

Erittäin kova kilpailija Lidlista saataville Scho-

ko-Bananen -karkeille.

PimpernellNorjalaisilla on kuulemma ollut vähän puu-

tetta tästä.

satisfactionLajikkeen nimeäjä on ollut joko suuri Rolling 

Stones -fani tai sitten risteyttäminen on vain 

aiheuttanut tavallista suurempaa tyydytystä.staminaEsikuvana on varmasti ollut Lemiltä kotoisin 

oleva Stam1na-bändi. Suosittelen lämpimäs-

ti lemiläisille perunanviljelijöille.

syksyn 2012
perunatapahtumia

Tampereen Messu- ja urheilukeskus
Kone-Forum 
11. – 13.10.

elmia Odla -näyttely, Jönköping
17. – 18.10.

helsingin Messukeskus
elMA-maaseutumessut 

9. – 11.11.

satoennusteet 

tarkaksi älypuhelimella

PepsiCo ja Cambridgen yliopisto Iso-Britannias-

ta ovat kehittäneet älypuhelinsovelluksen, jon-

ka avulla voidaan tarkemmin ennustaa satota-

soja ja tarvittavi
a viljelytoimenpiteitä. Ohjelma 

perustuu i-crop-ohjelmaan, jota PepsiCo on ol-

lut luomassa. Ohjelmaan syötetään tärkeimmät 

viljely- ja säät
iedot, joiden perusteella saadaan 

totuttua tarkemmat ohjeet mm. kasteluun. Lop-

putuloksena on paremmat sadot ja pienempi 

luonnonvarojen käyttö. Jos järjestelmä todella 

toimii, niin sen sopii toivoa leviävän laajem-

paankin käyttöön. Lähde: PotatoPro.com

Venäjä on valtio, joka ulottuu kahteen 
maanosaan ja jakautuu yhdeksään aikavyö-
hykkeeseen. Maassa on lukuisia eri kasvil-
lisuus- ja maatyyppejä. sieltä löytyy mo-
nenlaisia viljelyolosuhteita. Venäjä on maa-
ilman suurin valtio 17 075 200 km2 pinta-
alallaan. Maassa on kuitenkin paljon alu-
eita jotka eivät sovellu viljelyyn. Pohjoises-
sa on liian kylmää ja etelässä liian kuivaa. 
Venäjällä on vuoristoja, soita ja erämaata, 
jossa viljely ei onnistu. Maa-alasta ainoas-
taan noin 10 prosenttia on viljeltyä. 

Kylmässä pohjoisessa onnistuu ainoastaan 
kasvihuoneviljely kun etelässä korjataan sa-
toa kaksi kertaa vuodessa. Venäjä on maa-
ilman toiseksi suurin perunantuottaja – heti 
Kiinan jälkeen. Venäjältä viedään vuosittain 
perunaa ulkomaille noin 100 tuhatta tonnia 
mutta tuontimäärä on viisinkertainen (500 
tuhatta tonnia). Perunan lisäksi tärkeimmät 
viljelykasvit Venäjällä ovat vilja, sokerijuuri-
kas, auringonkukka ja vihannekset.

Venäläinen syö perunaa 120–130 kg vuo-
dessa. Se on tuplasti enemmän suomalai-
seen verrattuna. Suomalainen syö 60 kg 
perunaa vuodessa. Peruna ja juomista tee 
kuuluvat Venäjällä miltei kaikkiin aterioihin. 
Lounas, päivällinen ja jopa iltapala sisältä-
vät usein perunaa. Venäjällä suosituimmat 
perunat ovat suuria ja kauniita. Punakuori-
sia perunoita syödään mielellään. 

Tärkeimmät viljelyalueet ovat eteläinen Ve-
näjä, Keski-Venäjä ja mustan mullan alue 
(Moskovan lähellä) sekä Volgajoen ympä-
ristö. Venäjällä suosituimmat perunalajik-
keet ovat Red scarlett, Nevski ja Rozara. 
Koko Venäjän perunamarkkinoiden volyy-
mi on 29–31 miljoonaa tonnia vuosittain. 
Se ja perunanviljelyala ovat pysyneet vii-
me vuodet muuttumattomina. Poikkeukse-
na vuoden 2010 notkahdus perunavolyy-
meissä kuivuuden vuoksi (volyymi vuon-
na 2010 oli 21 miljoonaa tonnia). Siemen-
perunaa siitä on noin 6 miljoonaa tonnia. 

Ruokaperunan osuus on yli puolet luvusta 
(16–18 miljoonaa tonnia). Teollisuuteen pe-
runaa menee alle miljoona tonnia. Peruna-
markkinarakenne on siis hyvin erilainen Ve-
näjällä kuin Suomessa, jossa teollisuuden 
osuus on huomattavasti suurempi. Venäjäl-
lä 80 prosenttia perunan viljelijöistä ovat 
ns. puutarhaviljelijöitä eli ammattimaisten 
viljelijöiden osuus jää 20 prosenttiin.

Vuodessa sekä hyviä 
että huonoja satoja

Perunan keskisato Venäjällä on 14 000 kg 
hehtaarilta, joka on vähemmän kuin maa-
ilman keskiarvo (17 000 kg/ha). Euroopan 
suurissa perunantuottajamaissa keskisadot 
ovat 40 000 kg luokkaa hehtaarilta. Suu-
rilla ja ammattimaisilla venäläisillä viljeli-
jöillä keskisato on noin 35 000 kg ja sie-
menperunaviljelijöillä 25 000 kg hehtaaril-
ta. Joillakin alueilla kulunut kesä oli hyvä 
ja toisilla alueilla taas huono. Tänä vuon-
na Venäjällä sadoksi odotetaan normaalia 

Käsin poimitut Red Scarletit on pakattu jo pellolla suoraan verkkosäkkeihin.
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Perunantutkimuslaitoksella tutkitaan 
uusia kasvinravitsemusmenetelmiä

Tutkimus  &  Kehitys
J U S S I  T U O M I S T O ,  P E T L A

Päivän mittaan nostetut perunat säilyvät katoksen alla seuraavaan aamuun.

Suomessa on totuttu antamaan lannoitteet 
kerta-annoksena istutusten yhteydessä si-
joituslannoituksena, ja kasvuaikana lehti-
lannoksia on annettu yleensä vain, mikäli 
ravinnepuutoksia lehdissä ilmenee. 

Keväällä kerta-annoksena maahan anne-
tut ravinteet ovat kasvin kannalta väärään 
aikaan. Maahan suurena kerta-annoksena 
annetut lannoitteet ovat herkkiä huuhtou-
tumaan varsinkin perunantuotannossa, jos-
sa maa-aines on usein karkeaa hietaa ja 
viljelykierron puuttuessa ravinteita pidättä-
vä humus vähäistä. Erityisesti nitraattityp-
pi ja kalium ovat karkeissa maissa herkkiä 
huuhtoutumaan. Lehdissä näkyviä ravinne-
puutoksia korjaavat lisälannoitukset tule-
vat kasvin käyttöön liian myöhään ja sik-
si lehtilannoituksesta saatavat hyödyt ovat 
jääneet vähäisiksi.

Lannoituksen jakaminen kasvukauden ajal-
le on Suomessa ollut melko tuntematon-
ta. Muualla Euroopassa on tarjolla erilaisia 
kasvinravitsemusvaihtoehtoja, joissa lan-
noiteohjelmat räätälöidään kullekin pel-
tolohkolle pellon ravinteisuuden, maala-
jin, multavuuden, alkuvaiheen lämpötilan, 
kasvunopeuden, kehitysvaiheen ja maan 
kationinvaihtokapasiteetin ja johtoluvun 
mukaan. Tarkennetulla ohjelmalla pyritään 
lannoitusaineiden sisältämien ravinteiden 
mahdollisimman korkeaan hyväksi käyttö-
asteeseen, eli saavuttamaan korkein raja-
tuotto lannoitteiden käytölle, ja että ravin-
teita jäisi mahdollisimman vähän huuhtou-
tumaan tai sitoutumaan maahan.

Lannoiteohjelmien mukaan ravinteita voi-
daan perunantuotannossa antaa peruna-
penkin alle, jolloin ne ovat juurten käytet-
tävissä; sumutuksena istutettavan mukulan 
päälle, jolloin ne ovat heti kasvavien juur-
ten käytettävissä, istutetun mukulan pääl-
le perunapenkkiin, jolloin ravinteet valuvat 
sadevesien mukana mukulapesään ja su-
mutuksena suoraan lehdelle, jolloin ravin-
teet ovat heti kasvien käytettävissä. Osa 
ravinteista on nopealiukoisia ja osa hidas-
liukoisia. Lisäksi lannoitteessa on erilaisia 

mikrobiologisia komponentteja joiden tie-
detään edistävän kasvua. Monien mikrobi-
en on havaittu toimivan antagonisteina tai 
endofyytteinä, jotka syrjäyttävät maassa 
olevia tai mukulan mukana tulevia baktee-
ri- ja sienitauteja, ja täyttävät kasvupaikal-
la patogeenisten bakteerien kasvuympäris-
tön ekologista lokeroa.

Lannoitteet ja kasvunparanteet ovat kuiten-
kin kalliita, vaativat uudentyyppistä tekniik-

kaa ja useat ruiskutuskerrat kasvukauden 
aikana lisäävät työmäärää. Kasvinravitse-
musohjelmia on hyvin vähän tutkittu Suo-
messa, ja vaikka kokemukset ulkomailla 
olisivatkin olleet hyviä, ne eivät välttämättä 
toimi samalla tavalla Suomen olosuhteissa. 
Tähän voi olla useita syitä: Suomessa maan 
luontainen ravinne pitoisuus on köyhempi 
kuin muualla Euroopassa, lämpösumma on 
alhaisempi, päivän pituus on erilainen ja 
kasvit toimivat eri tavalla, maan biologinen 
aktiivisuus on erilainen, maan humuspitoi-
suus ja savespitoisuus ovat korkeita sekä 
pohjamaan pH on alhaisempi, Suomessa 
sataa enemmän vettä kuin sitä haihtuu, tal-
vi on kylmä ja pitkä, ja maa on talviaikaan 
roudassa. Tästä johtuen Euroopassa saadut 
tutkimustulokset eivät ole suoraan siirrettä-
vissä suomalaiseen käytäntöön, vaan tar-
vitsemme omaa tutkimusta. 

Perunantutkimuslaitos aloitti tänä vuonna 
kolmivuotisen tutkimusohjelman, jossa tut-
kitaan erilaisia kasvinravitsemusohjelmia 
Suomen olosuhteissa. Petlan kasvinravit-
semuskentällä on 38 erilaista kasvinravit-
semusohjelmaa:
1.  0-ruutu. Ei lannoitusta
2. Peruslannoitus. Yara Puutarhan Y-lannos 

2
3. Starttiravinnelannoitus, Yara NK-lannos 

+ Starttiravinne avausvakoon
4. Ammonium- ja ureatyppilannoitus (nit-

raattityppeä hitaampi typpi)
5. Nestemäinen peruslannoitus + lehtioh-

jelma
6. Peruslannoitus + fosfiittivalmiste 
7. Nestemäinen peruslannoitus + bakteeri 

+ lehtiohjelma
8. Nestemäinen peruslannoitus + fosfiitti-

valmiste + lehtiohjelma
9. Peruslannoitus + hiven- ja aminohappo-

lannoitus + hormonikäsittely kasvusto-
ruiskutuksina 

10. Peruslannoitus + mikrobiohjelma + ami-
nohappolannoitus maahan annettuna

11. Peruslannoitus + hiivapohjaiset kasvun-
paranteet maa- ja lehtikäsittelynä

12. Peruslannoitus + hiivapohjaiset kasvun-
paranteet + biologinen rutontorjunta

perunamäärää (keskisatoarvio 14–15 t/ha, 
ammattilaisilla noin 30 t/ha). Suurin ongel-
ma tälläkin kasvukaudella oli paikoitellen 
kova kuivuus. 

Satotasoja pitäisi saada kasvatettua kus-
tannustehokkuuden parantamiseksi. Suu-
ret viljelijät käyttävät apunaan nykyaikais-
ta tekniikkaa. Traktorit ja koneet ovat suo-

malaisille tuttuja merkkejä (Grimme, John 
Deere…). Puutarhaviljelijät tekevät kaiken 
käsityönä ja käyttävät siemenperunana ti-
lan omaa siementä. Venäjän ammattimaisilla 
viljelijöillä on pula hyvälaatuisesta siemen-
perunasta ja sitä tuodaankin maahan ulko-
mailta, esimerkiksi Suomesta. Ammattimais-
ten viljelijöiden tilakoot vaihtelevat paljon. 

Pienimmät tilat ovat keskiarvolta 400 heh-
taarin suuruisia ja suurimmat 10 000 heh-
taarin kokoluokkaa. Viime vuosina tilakoot 
ovat kasvaneet. Monet pienet viljelijät teki-
vät konkurssin vuoden 2010 kovan kuivuu-
den vuoksi. Tuona syksynä keskisato Venä-
jällä jäi 9 500 kiloon hehtaarilta. 

Istutukset aloitetaan etelässä maalis-huh-
tikuulla ja peruna nostetaan kesäkuussa. 
Seuraava istutus tehdään heinäkuussa ja 
nostopuuhiin aletaan taas elo-syyskuussa. 
Muualla Venäjällä perunakausi on hyvin pal-
jon samanlainen aikataulultaan kuin Suo-
messa, istutukset huhti- ja toukokuussa ja 
sadonkorjuu syksyllä elo- ja syyskuussa.

Bakteeritaudit aiheuttavat ongelmia
Venäläiset viljelijät painivat samojen ongel-
mien kanssa kuin suomalaisetkin. Suurin 
ongelma perunan viljelijöillä Venäjällä on 
bakteeritaudit. Muita paljon esiintyviä tau-
teja ovat perunarutto, harmaa hilse sekä 
lehtipolte. Kestävistä lajikkeista ja torjun-
ta-aineista on pula.

Venäjällä on hyvin samanlaiset standardit 
siemenperunalle kuin Euroopassa (GOST). 
Käytännössä näitä tiukkoja kriteerejä ei 
noudateta samanlaisella tarkkuudella kuin 
eurooppalaisessa järjestelmässä. Esimerkik-
si virustilannetta seurataan vain peltotarkas-
tuksissa, laboratoriotestit eivät ole pakol-
lisia.  Toinen iso ero Suomeen ja Euroop-
paan on erikoistuneitten siementilojen vä-
häisyys. Suurin osa tiloista tuottaa ruoka-
perunaa ja siemenperunaa omaan ja mui-
den tarpeeseen ja tämä siemenperuna on 
lähinnä ruokaperunan alikokoa. Siemenpe-
runaa tuotettaessa ei yleensä tehdä perka-
uksia pellolla. Viljelijät tuntevat huonosti eri 
kasvitauteja ja tarkastajan hyväksymän sie-
menerän luokitus seuraa mekaanisesti pel-
tosukupolvia eikä laatua. Erityisesti oma-
tarveviljelyssä (80 prosenttia perunan vilje-
lystä) käytetään erittäin heikkolaatuista sie-
mentä. Kovan kirvapaineen takia virustau-
dit leviävät nopeasti.

Hyvälaatuisen siemenperunan tuottami-
nen on haastavaa Venäjällä eikä sikäläi-
nen siementarkastus tue ja valvo korkean 
laadun tuottamista niin vahvasti kuin Suo-
messa EVIRA tekee. Heikkolaatuisen sie-
menen käyttö näkyy suoraan heikoissa sa-
totasoissa.

Suomalaisella perunalla on kysyntää Venä-
jän markkinoilla tänäkin vuonna. Se, riittää-
kö suomalaista perunaa Venäjälle, on vielä 
kysymysmerkki.

Venäjällä kuluttajat suosivat suuria perunoita, ja alle 50-milliset mukulat jäävät pel-
toon. Kuvassa Colomba-lajikkeen alikokoisia mukuloita jo nostetulla perunapellol-
la.

Kasvinravitsemusta koekentällä…

Ravinnepuutoksia voidaan kartoittaa 
pienoishelikopterin avulla. Kuva on Pet-
lan kenttäpäiviltä 14.8.2012.

...ja käytännössä



K u u m a   P e r u n a   2 / 1 2 K u u m a   P e r u n a   2 / 1 224 25

svensk Resumé

BRödeRNA KUUsIsTO hAR 
åRTIONdeNs eRFAReNheT

Att ständigt utveckla företaget och att sva-
ra på utmaningar har varit nyckeln till Vel-
jekset Kuusistos långa framgång i potatis-
odlarbranschens. Veljekset Kuusistos gård 
och packeri ligger i Hillilä by i Himango, 
Kalajoki. På gården har man odlat pota-
tis ända sedan sextiotalet. ”Framtiden är 
fylld av utmaningar”, konstaterar Raimo 
Kuusisto.

En utmaninga är att få den nybyggda pack-
eribyggnaden att fungera bra och en annan 
att producera högklassig potatis. 
”Vi togs med i Rainbow-gruppen så vi pack-
ar det här varumärkets produkter färdigt i 
påse för s-gruppens affärer. Det är en vinst i 
sig och ställer oss inför ett utmanande upp-
drag. Vi har investerat i en effektiv packeri-
linje för den här sakens skull, och jag tyck-
er att det lönat sig.”
Raimo Kuusisto berättar att kvalitetskra-
ven är höga. Kvalitetsövervakarna har be-
sökt gården flera gånger.

en effektiv egenövervakning
Enlig sami Kuusisto vill man på gården ta 
egenövervakningen i effektivt bruk. ”Jag an-
ser det vara en viktig sak att utveckla”, kon-
staterar han. På det nya packeriets övervå-
ning finns lokaler för egenövervakning.
”Här kan vi göra provkokningar och till ex-
empel testa hur potatisen beter sig i olika 
påsar”, berättar Raimo Kuusisto.

Jordvärmen värmer
På Kuusistos gårds packeri behandlas årli-
gen 10 – 12 miljoner kilo potatis. Utöver den 
egna produktionen har Kuusisto även tre 
avtalsproducenter. Traditionell jordpotatis 
packas för butikerna i trakten kring Karleby 
och Jakobstad. Största delen av potatisen 
som packas sorteras och tvättas. De över-
stora potatisarna exporteras till Ryssland 
och småpotatisen går vidare till förädling 
och till boskapsgårdarna i närheten.
Raimo presenterar lagret och packeriet med 
stor entusiasm och berättar att hallarna i 
framtiden värms upp med jordvärme. 

Noggrannhet i odlingen
Enligt Raimo Kuusisto behövs det en nog-
grannhet i odlingen så att man kan ta upp 
god och högklassig potatis för konsumen-
tens behov. Noggrannhet behövs i göds-
lingen och kalkningen av skiftena. Vatten-
ekonomin bör vara i sin ordning och de 
jordarter som lämpar sig för potatisodling 
är viktiga.
”Man måste vara intresserad och tycka 
om det man gör. När man sköter sitt jobb 
väl och utvecklar lokalerna och odlingen 
så hjälper detta till med att hålla intres-
set uppe.”

TANZANIeR FåR TOPPeN-
UTBIldNING: POTATIs-

KUNNANdeT 
eN sOUVeNIR FRåN FINlANd

I år har ett projekt inletts för att utveck-
la odlingen av utsädespotatis i Tanzania. 
Projektet ökar på det tanzaniska potatis-
kunnandet och förbättrar potatisodlarnas 
inkomst. Enkelt uttryckt är målsättningen 
att minska på fattigdomen. Potatisexper-
ter som deltar i projektet är Helsingfors 
universitet som koordinator för de finländ-
ska parterna, MIT, Kantaperuna, SPK, Fin-
pom, Pro Agria, MTK och Uleåborgs yrkes-
högskola. Den internationella potatiscen-
tret CIP förvaltar projektet för Finlands ut-
rikesministeriets del, som har beviljat pro-
jektet 2,5 miljoner euro.

Potatisodlingen börjar med ett friskt utsä-
de. Projektets strävar efter en hållbar ut-
veckling av utsädespotatisproduktionen. 
De tanzaniska odlarnas inkomst förbättras 
genom att man utvecklar potatisodlingens 
produktivitet. Projektet spänner över tre år 
och inkluderar fyra delar. De är grundandet 
av ett rent utsädesmaterial, ibruktagandet 
av förökningstekniker för utsädespotatisen, 
inledningen av den certifierade utsädespo-
tatisproduktionen och utvecklandet av od-
lingsmetoderna genom att utbilda persona-
len vid Uyole forskningsstation och Tanzani-
as utsädesgranskningsverk, kommunernas 
lantbruksrådgivare och potatisodlarna. 

Utbildningen av de tanzaniska agronomer-
na fördelas mellan Uleåborg och Helsing-
fors. ”Här i Uleåborg har vi skapat ett pro-
gram för dem där de lokala företagen, för-
eningarna och organisationerna ger dem ut-

Familjen Kuusisto har investerat i effek-
tiva packerilinjer. Framtidsutmaningar-
na gäller producerandet av en högklas-
sig potatis, packandet och utvecklandet 
av den egna övervakningen.

Satoa ja laatua

Älä unohda myöskään näitä.

HL-Vihannes Oy, Hiekkakuopantie 5, 04300 TUUSULA
Puh. 09 274 6 8828   Fax. 09 2746  8830

Final K

Turbo Seed Zn

Humistar

• Täysin vesiliukoinen 
  lehtilannoite (P, K ja Zn).
• Parantaa fosforin saantia 
  kasvukauden alkupuolella.
• Hyvä juuriston kehitys.
• Runsas mukulaluku.

• Täysin vesiliukoinen lehtilannoite (N ja K).
• Hyvin käyttökelpoista kalia.
• Parantaa sadon rakennetta.
• Vähentää mukuloiden
   tummumisherkkyyttä.

• Käytä, kun maan multavuusluokka 
  on alhainen (vm, m tai rm).
• Lisää sadon määrää ja parantaa laatua.
• Parantaa ravinteiden liukoisuutta.
• Edistää juuriston kehitystä.

13. Fosforin ja typen polymeerisuojaus peit-
tauskäsittelynä

14. Peruslannoitus + juurten kasvua edistä-
vä sienivalmiste

15. Peruslannoitus + 50 % (puolitettu oh-
jelma)

16. Nestemäinen peruslannoitus 50 %  + 
lehtiohjelma 50 % (Puolitettu ohjelma)

17. Nestemäinen peruslannoitus + bakteeri 
+ ravinne bakteeria vasten

18. Nestemäinen peruslannoitus + lehtioh-

jelma. Vertailutuote.
19. Solunestekoe: urea + starttiravinne + 

väkevöity soluneste.

Edellisten ruutujen lisäksi jokaiseen ruu-
tuun tehdään poikkiruiskutuksena mikro-
biohjelma + aminohappolannoitus lehväs-
töön annettuna, joten ruutuja on kaikkiaan 
38. Ruudut kiinnitetään kolmeksi vuodek-
si, ja sama koe uusitaan vuosittain täsmäl-
leen samalla ruudulla. Tällöin voidaan tut-

kia erilaisten lannoiteohjelmien ja mikrobi-
en pitkäaikaisvaikutusta.

Osa kokeista tehdään toistona Petlan koe-
kenttien lisäksi kahdella maatilalla, jolloin 
voidaan tutkia kasvinravitsemusohjelmia 
erilaisilla maalajeilla. Ensimmäiset tulokset 
kokeesta valmistuvat ensi talven mittaan.

Kuvat:
Jussi tuomisto Ja Jussi KnaaPi

Raimo Kuusisto (till höger) hoppas att potatispriset stiger eftersom de högre kostna-
derna och det sänkta potatisstödet inte är en lönsam kombination. Kuusistos potatis-
gård sysselsätter åtta anställda året runt samt säsongsarbetare.
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åKeRNs VATTeN-
hUshållNING I sKICK

en fungerande dränering 
börjar med basdräneringen

Utloppsdikningen bör vara i skick när för 
att upprätthålla en tillräcklig dränering även 
under regniga år, eftersom en fungerande 
effektiv täckdikning inte garanterar en torr 
åker om utloppsdikena svämmar över. Då 
kan satsningen på täckdikena delvis för-
svinna på grund av bristfällig basdränering. 
När man planerar basdräneringen kan man 
på samma gång rödlägga mindre utlopps-
diken. Med denna åtgärd kan man förstora 
skiftesstorleken, förminska vändtegen och 
förbättra odlingsbarheten. 
De senaste tidernas ovanligt rikliga regn 
har visat hur viktigt det är att de fåror som 
rörläggs är rätt dimensionerade. I dimensi-
oneringen bör man beakta både det nor-
mala utloppet och vattenmängderna under 
översvämningar och förbereda sig för dessa 
med en översvämningsrutt för att minska på 
vattenskadorna. Detta kräver att basdräne-
ringen och ledningarna planeras mer omfat-
tande än för bara en gård. Genom att göra 
en mer omfattande basdränering av ett par 
gårdar kan man bättre behandla de vatten-
massor som rinner i området och mer vet-
tigt leda dem i rätt riktning. Rörläggningen 
är då enklare att utföra. 

Kyllä kesä kertoo kuka

KALKITSEE!

www.maanparannus.com

Kalkitus kannattaa!

Peltojesi kalkitseminen on edullinen tapa lisätä 
kannattavuutta. Nostamalla pH-lukua yli kuuden 
ravinteista saadaan irti maksimaalinen hyöty, sato-
taso nousee ja viljelykasvien laatu paranee. Ja sinä 
säästät rahaa! 

Laske kalkitustarpeesi: www.maanparannus.com

VALKOISELLA VIHREÄÄ

Perunaleimasin
Tarvitset perunan, veitsen ja piparkak-
kumuotin. Halkaise peruna kahtia ja pai-
na perunaan pieni piparkakkumuotti. 
Käyttää voi myös jotain muuta muottia. 
Ota kaikki muotin ulkopuolelle jäävä pe-
runa-aines veitsellä pois. Paperille, kan-
kaalle tai ikkunaan voi painaa hauskoja 
kuvioita perunaleimasimella. Valitse ma-
teriaaliin sopiva väriaines ja kasta peru-
nan leimasinosa ennen painamista.

Peruna apuna siivouksessa
Sormenjäljet saa helposti pois ovista ja 
maalatuista seinistä raa’alla halkaistulla 
perunalla. Peruna halkaistaan ja sen jäl-
keen likaisia kohtia hangataan perunan 
puolikkaalla. Pyyhi vielä perunalla käsi-
telty kohta kostealla liinalla, jottei peru-
nan tärkkelys jää seiniin tai oviin.

Pro Perunan hauskoja vinkkejä 
ja askartelua perunasta

Perunasiili – nopeasti ja helposti
Mitä tarvitaan? Perunoita, cocktailtikku-
ja, pippureita, liimaa ja veitsi. Halkai-
se peruna kahtia, jos peruna on kovin 
suuri. Liimaa perunan toiseen päähän 
pippurista silmät. Piikit perunasiili saa 
cocktailtikuista. Lisää piikkejä niin mon-
ta kuin siiliin mahtuu tai haluat. Jos ha-
luat piikeistä tummat, väritä tikut vaik-
kapa tusseilla ennen kiinnitystä.

Perunaliima
Erittäin nopeasti saat perunaliiman kei-
tetystä halkaistusta perunasta. Peruna 
keitetään ja halkaistaan ja liima on val-
mis! Paksumpaa liisterimäistä liimaa voi 
valmistaa perunajauhoista. 

Noin 4 rkl perunajauhoja sekoitetaan 
ensin kylmään veteen ja sen jälkeen 
tarvitaan 3 dl kiehuvaa vettä. Kattila, 
jossa seos sekoitetaan, tulee ottaa hel-
lalta heti, kun perunaliisteri alkaa pak-
suuntua.

lue lisää: 
www.properuna.fi

Hanna Ranta och Matti Jokela från Evira har besökt de finländska potatisåkrarna 
tillsammans med de tanzaniska agronomerna.

bildning”, berättar Keela Pikkarainen, koor-
dinatorn för de tanzaniska studerandenas 
praktiska ärenden. Utbildningen inleddes 
med att berätta om utsädesproduktionen i 
Finland samt grundläggande fakta om od-

ling, så som till exempel sjukdomsbekämp-
ning. Utbildningens praktiska avsnitt har be-
stått av otaliga besök på potatisåkrarna och 
-gårdarna. På åkrarna har man kunnat sät-
ta teorin i praktik. 

Ordentliga täckdiken
De stora regnmängderna avslöjar även de 
minsta funktionsstörningarna i åkrarnas 
täckdiken. På rostiga områden betonas en 
regelbunden sköljning av täckdikena för att 
förhindra skördeförluster. De senaste två 
somrarna har belönat de odlare som tagit 
bra hand om sina täckdiken. 
Ifall dikena är gamla diken med tegelrör, 
svåra att underhålla och ställvis stockade 
av rost är det väst att göra en ny dikning. 
När den nya täckdikningen planeras bör 
man beakta de hårda krav potatisodlingen 
ställer på dräneringen. 

Täckdikning och miljön
 När dräneringen av åkern är i skick kan 
växterna använda åkerns gödsling som inte 
spolas ut i vattendragen. En täckdikning 
som är i skick förminskar ytavrinningen i 
vattendragen och förminskar därmed även 
fosforutsläppen. En täckdikningsreglering är 
särskilt inom potatisodlingen ett effektivt 
sätt att reglera markens vattenhushållning. 
Gjord på rätt sätt kan den öka på skörden-
ivån, förbättra skördens kvalitet och mins-
ka på näringsämnesutsläppen.

POTATIs UTe I 
VäRldeN: RYsslANd

Varje ryss äter 120–130 kg potatis i året. 
Det är dubbelt jämfört med en finlända-
re. En finländare äter 60 kg potatis i året. 
I Ryssland är de populäraste potatisarna 
stora och vackra. Man äter gärna potatisar 
med rött skal. 
De viktigaste odlingsområdena är södra 
Ryssland, Mellersta Ryssland och den svar-
ta jordens område (nära Moskva) samt om-
rådena kring Volga. De populäraste potatis-
sorterna i Ryssland är Red scarlett, Nevski 
och Rozara. Hela Rysslands potatismarknad 
har en volym på 29–31 miljoner ton i året. 
I Ryssland är 80 procent av potatisodlarna 
s.k. trädgårdsodlare och yrkesodlarnas an-
del är 20 procent.

Både bra och dåliga skördar på ett år
Potatisens medelskörd i Ryssland är 14 000 
kg per hektar, som är mindre än världens 
genomsnitt (17 000 kg/ha). I Europas sto-
ra potatisproducentländer är snittskördar-
na kring 40 000 kg per hektar. De stora och 
professionella ryska odlarna har en snitt-
skörd på cirka 35 000 kg och utsädespota-
tisodlarna får 25 000 kg per hektar. I vissa 
områden var den gångna sommaren bra, i 
andra områden dålig. I år förväntas skörden 
i Ryssland bli normal (genomsnittsskörden 
14–15 t/ha, yrkesodlarna ca 30 t/ha). Det 
största problemet även under denna växt-
period var den ställvis hårda torkan. 

Bakteriesjukdomarna orsakar problem
De ryska odlarna brottas med samma pro-
blem som de finländska odlarna. Det störs-
ta problemet för potatisodlarna i Ryssland 
är bakteriesjukdomarna. Andra vanligt före-
kommande sjukdomar är potatisbladmögel 
samt torrfläcksjuka. Det råder brist på håll-
bara sorter och bekämpningsmedel.

Ingen rensning brukar utföras på åkrarna när man producerar 
utsäde. Odlarna känner dåligt igen de olika sjukdomarna och 
klassificeringen som granskaren ger det godkända utsädespar-
tiet följer mekaniskt åkergenerationen och inte kvaliteten. Sär-
skilt i odlingen för eget behov (80 procent av potatisodlingen) 
använder man utsäde av särskilt låg kvalitet. På grund av blad-
lössen sprider sig virussjukdomarna snabbt.

Handplockade Red Scarletts har packats i stora nätsäckar 
redan på åkern. 

I Ryssland föredrar konsumenterna stora 
potatisrar. Potatisarna plockas oftast för 
hand och knölar mindre än 50 mm läm-
nar i åkern. På bilden för små knölar av 
sorten Colomba i Krasnodars område.
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Tavoitteena korkea laatu  
ja tuotannon tehokkuus 
– WM Kartoffeltechnik!

1-riviseT WM 6000  
perunannosTokoneeT 
•  Hellävarainen perunalle, silti tehokas  

mullan erottelukyky
•  Optimaalinen painonjakauma, alhainen tehontarve
•  Järeä rakenne, kestävä vaativissa  
olosuhteissa
• Monitoimiohjain, helppo hallinta
•  Hydraulinen puomi- ja pyöräohjaus,  
600 / 50 -26,5” renkaat
• Portaaton mattojen nopeussäätö
• Suuri 6000 kg säiliö, nopea tyhjennys
• Maksimi tyhjennyskorkeus 4,15 m

2-riviseT WM 8500  
perunannosTokoneeT 
•  Hellävarainen perunalle, silti tehokas  
mullan erottelukyky
•  Optimaalinen painonjakauma, alhainen  
tehontarve
•  Järeä rakenne, kestävä vaativissa olosuhteissa
• Monitoimiohjain, helppo hallinta
•  Hydraulinen puomi- ja pyöräohjaus,  
700 / 50 -30,5” renkaat
• Portaaton mattojen nopeussäätö
•  Suuri 8500 kg säiliö, tyhjennyskorkeus 4,15 m
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