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P  ä  ä  K  i  r  j  o  i  t  u  s

Fruit Logistica -messut Saksassa on mit-
tava vuotuinen hedelmä- ja vihannesalan 
tapahtuma. Tapahtuma kokosi helmikuun 
alussa yli 50.000 vierasta Berliiniin eri puo-
lilta maailmaa. Useiden hehtaarien messu-
alue täyttyi alan ihmisistä. Olin paikalla ja 
koin, miten innostus huokui niin peruna- 
kuin hedelmäosastoillakin. 

Pommonde-makukonseptille menestystä
Tänä vuonna messuilla jaettiin kymme-
nennen kerran Innovation Award -palkin-
to. Palkinto on ehkä merkittävin toimialal-
la vuosittain jaettavista. Uusia, innovatii-
visia tuotteita kokoavaan kilpailuun tuli 
noin 60 ehdotusta, joista 10 oli seulottu 
yleisöfinaaliin. Messuyleisö pääsi äänestä-
mään parasta ehdotusta. Voitto meni pe-
runa-alalta sivu suun, mutta hollantilai-
nen kumppanimme HZPC nappasi kome-
asti hopeasijan uudella Pommonde-ruoka-
perunakonseptillaan. Pommonde-konsepti 
pureutuu perinteistä keittotyyppijaottelua 
syvemmälle. Sen ydin on perunan maku-
profiileissa. Konseptin taustalla on vuosi-
en tutkimus- ja kehitystyö ja se tuo aidos-
ti uutta peruna-alalle. 

Pakkaus on viesti
Pakkauspuoli oli messuilla myös vahvas-
ti esillä. Ranskalaiset ovat tehneet rohkei-

”Tämän päivän 
valistuneet kuluttajat 
arvostavat ympäristöä 

ja haluavat sen 
valinnoillaan osoittaa.”

ta ja innovatiivisia ratkaisuja. Markkina on 
heillä suuri ja myös erikoistuotteille löytyy 
sijansa. Tämän päivän valistuneet kulutta-
jat arvostavat ympäristöä ja haluavat sen 
valinnoillaan osoittaa. Tämä asia meidän 
kannattaisi vahvemmin huomioida Suo-
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messakin. Tutustuin esimerkiksi peruna-
pakkaukseen, jonka tunnuskoodin perus-
teella kuluttaja löytää netistä viljelijän tie-
dot ja karttapalvelusta kasvupaikan. Tähän 
suuntaan olemme menossa. Nämä ratkai-
sut lisäävät myös kuluttajien uskoa pal-
jon puhuttuun lähiruokaan. 

Ratkaiseeko raha?
Talousasiat puhuttavat aina. Tässä lehdes-
sä tutkija Jussi Tuomisto muistuttaa, että 
muullakin kuin hinnalla on väliä. Vaikka 
heikko hinta harmittaa meitä kaikkia, silti 
menestys on edelleen monen tekijän sum-
ma. Millaisia koneita ja kalustoa käytän? 
Millaista ostopolitiikkaa harjoitan? Mikä 
on vieraan työn osuus tilan töistä? Omaa 
toimintaa kannattaa sopivin väliajoin py-
sähtyä miettimään, piirtää kehityspolkuja 
ja tehdä valintoja. Eikä taskulaskimenkaan 
kannata antaa pölyttyä. 

Runsas ruokaperunan vienti on positiivi-
nen signaali nykytilanteeseen. Uskon, että 
keväällä perunatilanne on jo varsin tasa-
painoinen. Jälleen katseet suuntautuvat 
uuteen kauteen. Siitä saattaa tulla kaikki-
en aikojen paras… 

Jussi Karjula
jussi.karjula@kantaperuna.com

Ajatuksena tuottaa
vain laadukasta perunaa

Jorma Lannetan varhaisperunatilalla panos-
tetaan laatuun. Kun perunan laatu on hy-
vää, se myy itse itsensä. Laadun perusta-
na ovat oikeanlainen maa, sopiva lannoi-
tus ja sertifioitu siemenperuna.

Luomuviljely opetti 
viljelemään pellon ehdoilla

Lannetan perunatila sijaitsee Aurejärven 
rannalla, Parkanon puolella. Sijainti ve-
den äärellä mahdollistaa varhaisperunavil-
jelyn. Sadetus onnistuu hyvin ja vesi suo-
jaa hallalta. Tila on vaarin aikoinaan osta-
ma, jonka jälkeen viljelyä jatkoi Jorman isä 
ja vuodesta 1982 Jorma itse. Kaksikymmen-
tä ensimmäistä viljelyvuotta Jorma Lannet-
ta tuotti luomua. Luomuviljely opetti vilje-
lemään ”oikein”, pellon ehdoilla. Perunaa 
on viljelty tilalla jo pitkään, mutta vasta Jor-
man aikana siitä tuli pääviljelyskasvi. ”Tär-
keintä laadukkaan perunan tuotannossa on 
oikeanlainen maa”, sanoo Lannetta. Ennen 
kuin varhaisperunaviljely pääsi alkuun, oli-
vat maat laitettava kuntoon. 16 hehtaarin 
viljelyalasta 2/3 on kesäherkkua Siikliä. Kun 
Siiklin tuotanto alkoi, loppui luomuviljely. 
Vieläkään Lannetan tilalla ei käytetä torjun-
ta-aineita, jos ei ole pakko. Lannoitusasiois-
sa Lannetta uskoo maltillisuuteen. ”Jos lan-
noitus on voimakas, ei peruna ole hyvää”. 
Muutama hehtaari viljelyalasta menee silpo-
ydinherneen viljelyyn. ”Sen avulla maan ra-
kenne pysyy kunnossa, sillä se tekee maas-
ta kuohkeaa ja vapauttaa typpeä”. Lisäksi 
herneet on helppo myydä.

Helpoin ratkaisu on myös edullisin
Laadukkaan varhaisperunan tuotantoon tar-
vitaan hyvien maiden, jossa oikea PH, ja 
sadetusmahdollisuuden lisäksi myös oi-
keat työkalut viljelyyn. Lannetan tilalla ei 
käytetä lainkaan tilan omaa siemenlisäys-
tä vaan siemenkanta uusitaan vuosittain. 
”Siemenen uusiminen on ehdottoman tär-
keää, tämä on opittu kantapään kautta. Ter-
ve siemen on viljelijän etu”, Lannetta sa-
noo. ”Sertifioidun siemenen käyttö on tilal-
le helpoin ratkaisu ja se myös säästää ra-
haa”. Säästöä tuovat mm. varasto- ja lajit-
telukustannusten pois jääminen, joten vil-
jelyalan saa käytettyä kokonaan päätuo-
tannolle. 

Perunalla on kysyntää

Kaikki Lannetan tilan perunat myydään Par-
kanon ja Tampereen alueelle. Pirkanmaal-
la ei juuri muita perunanviljelijöitä olekaan. 
Harson ja muovin alta satoa saadaan ai-
kaisin. Timoa alettiin nostaa 2009 kesäl-
lä 14. kesäkuuta, joten se ehti hyvin ju-
hannuspöytiin. Siikli toimitetaan kauppoi-
hin heinäkuun alussa. Perunat nostetaan 
päivittäin klo 13 mennessä ja ne ovat kau-
passa samana päivänä kello 15. Se on sa-
nanmukaisesti tuoretta lähiruokaa! Yhteis-

työtä on kauppojen lisäksi myös Luonnos-
ta Oy:n kanssa. ”Luonnostan avulla peru-
noista pääsee eroon nopeasti”, Lannetta 
kertoo. Lannetta lisäisi mielellään peruna-
alaa, jos vain olisi hyvää maata: ”Nyt en 
pysty edes toimittamaan niin paljon kuin 
olisi kysyntää.”

Haasteita otetaan vastaan!
Lannetan tilalla viljellään pääasiassa kesä-
peruna Siikliä, vaikka se onkin haastavah-
ko perunalajike viljellä. Onnistuessaan se 
on satoisa ja parasta siinä on herkullinen 
maku. Toinen Lannetan tilalla viljeltävä pe-
runalajike on varhaisperuna Hankkijan Ti-
moBOR. Uutuuslajike Annabellen viljely aloi-
tetaan kesällä 2010. ”Uudet haasteet kiin-
nostavat minua aina”, perustelee Lannetta. 
Kesäaikaan lisätyövoima on tervetullutta ja 
Lannetan tilalta löytyy kiireaikaan noin 30 
työntekijää. Puolet työskentelee varhais-
perunoiden ja puolet herneiden parissa. 
Lannetan tilalta eivät työt lopu sillä peru-
napeltojen lisäksi tilalta löytyy turkistarha, 
josta voi löytyä jopa 14 000 minkkiä ja ket-
tua sesonkiaikaan. Turkistarha on perustet-
tu 1966, kun sahatyöt eivät enää kiinnos-
taneet Lannettaa. Kyllä turkistarhaus ja pe-
runanviljely sopivat siis yhteen. 

A-SR

Lannetan tilan päälajike on herkullinen Siikli.

Jorma Lannetta on isännöinyt koko Lanne-
tan tilaa vuodesta 1982.
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Täydellinen peruna kehittyy 
rikkakasveista puhtaalla pellolla!

Fenix
Erityisesti varhaisperunan rikkojen 
torjuntaan soveltuva monipuoli-
nen perusvalmiste. Fenix tehoaa 
hyvin useimpiin siemenrikkakas-
vien mm. mataraan, kylänurmik-
kaan, savikkaan, pihatähtimöön, 
peippiin, ristikukkaisin rikkakasvei-
hin ja linnunkaaliin.

Käyttömäärät

●  Ennen perunan taimettumista: 
 2,5-3,5 l/ha

●  Tehoa täydentävä tankkiseos
 varhaisperunalla: 
 Fenix 1,5-2,0 l/ha + 
 Mistral 0,2-0,3 kg/ha

Mistral
Perunaviljelijän perusaine: vaikut-
taa rikkakasveihin sekä maan, että 
lehtien kautta. Tehoaa mm. jauhosa-
vikkaan, pillikkeeseen, pihatähti-
möön, linnunkaaliin, ristikukkaisiin 
rikkakasveihin ja peltohatikkaan.

Käyttömäärät 

●  Ennen perunan taimettumista: 
 0,2-0,6 kg/ha

●  Perunan nuorella taimiasteella:
 Mistral 0,20-0,4 kg/ha + 
 Sunoco11E/3 2-3 l/ha

Titus
Titus on helppokäyttöinen gram-
ma-aine, joka tehoaa matarasta 
juolavehnään. Perusrikkakasveihin 
suositellaan tankkiseosta yhdessä 
Mistralin kanssa. 
Jos pellossa on runsaasti mataraa, 
tai juolavehnää, suositellaan ensin 
käytettäväksi Mistralia ja myöhem-
mässä vaiheessa Titusta.

Käyttömäärät

●  Leveälehtiset rikkakasvit:  
 Titus 30 g/ha + Mistral 0,2 kg/ha +
  SitoPlus 0,2 l/ha

●  Juolavehnä:  
 Titus 50 g/ha + SitoPlus 0,2 l/ha

 tai  Titus 30 g/ha + 20 g/ha viikon  
 välein SitoPlus -kiinnitteellä 
 terästettynä

Täydellinen muoto, oikea väri, hyvä maku ja runsas sato;
sellaista perunaa kasvaa vain pellossa jossa kasvi saa käyttää hyödykseen

yksin kaikki maan ravinteet ja kasvutilan!
Siksi rikkatorjunta on tärkeää!

nix
ti h i ikk j

itus
nen gr

www.farmit.net
Berner Kasvinsuojelu ja Puutarhanhoito, kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040  
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

rikkailmoitus 2010_KuumaPeruna_ suomi.indd   1 11.2.2010   15:15:59

Kuluvana talvena ruokaperunan vien-
ti on vetänyt hyvin. Kauppaa on teh-
ty erityisesti Venäjän markkinoille. Pe-
runaa on Venäjän lisäksi viety Viroon, 
Ruotsiin, Norjaan ja muutamia kuormia 
Britanniaan. 

Luonnosta Oy:n myyntijohtaja Antti Kuu-
siston mukaan ruokaperunan vienti näyt-
tää nousevan ennätyslukemiin tällä sato-
kaudella. Edellisen kerran samoissa vienti-
määrissä on oltu vuosina 2005–2006. Myös 
Suupohjan Perunalaakso Oy:stä ja Oskun 
Perunamaa Osuuskunnasta kerrotaan, että 
vienti on lähtenyt vetämään hyvin tänä sa-
tokautena. 

Ruokaperunalla 
on kysyntää

”Tällä hetkellä eniten ruokaperunaa me-
nee Venäjälle. Tammikuun loppuun men-
nessä Venäjälle on toimitettu perunaa rei-
lut neljä miljoonaa kiloa. Tavoitteena Luon-
nosta Oy:llä on myydä Venäjälle ruokaperu-
naa seitsemästä kymmenen miljoona kiloa. 
Kokonaistavoite viennin suhteen on 20 mil-
joonaa kiloa”, Kuusisto selvittää.

Ruokaperunan vienti vetää
”Kysyntää suomalaisella ruokaperunalla on 
tällä hetkellä enemmän kuin pystymme toi-
mittamaan. Pyrimme ostamaan lisää pe-
runaa vientiin, joten laadukkaita peruna-
eriä kannattaa tarjota aina satokauden lop-
puun asti. Joka viikko perunakuormia läh-
teen myös muualle kuin Venäjälle”, Kuusis-
to kertoo perunan vientitilanteesta.
 
Venäjän lisäksi Luonnosta Oy on myynyt 
ruokaperunaa Ruotsiin syyskuun alusta läh-
tien hiukan enemmän kuin viime vuonna, 
joka on osaltaan johtunut kruunun kurssin 
vahvistumisesta suhteessa euroon. Ruotsin 
lisäksi ruokaperunaa viedään Norjaan, jon-
ka perunakauppa alkoi normaalia aikaisem-
min syksyllä. Perunan satotaso oli Norjas-
sa edellisvuotta heikompi, joka on mahdol-
listanut osaltaan kaupantekoa. Ruokaperu-
naa on myyty myös Viroon. Muutamia rek-
kakuormia on viety jopa Britanniaan. 

”Tänä satokautena alhaisempi perunan 
hintataso on edesauttanut perunan vien-
tiä näin suuressa mittakaavassa. Olemme 
olleet paremmassa kilpailutilanteessa kes-
kieurooppalaisia isoja perunantuottajamai-

ta, kuten Hollantia, Saksaa ja Ranskaa vas-
taan. Silti heidän laivarahdilla Venäjälle toi-
mittama ruokaperuna on ollut suomalais-
ta halvempaa ja pitänyt markkinahinnat al-
haalla”, Kuusisto kertoo.

”Ulkomaiset perunan ostajat vaativat laadu-
kasta tavaraa ja vaatimustaso on nousus-
sa. Tämä johtuu osittain siitä, että Venäjälle 
vietäessä asiakas joutuu maksamaan kor-
keat tulli- ja tarkastusmaksut. Tuontiperu-
nan hintaa nostaa myös kallis rahti.”
 
”Erityisesti ruotsalaiset ja norjalaiset vaati-
vat ympäristöystävällisiä tuotantotapoja ja 
kannattavat kestävää kehitystä. Kansainvä-
lisessä kaupassa tuotteiden laatu ja puh-
taus korostuvat.  Nämä ovat tietenkin po-
sitiivisia asioita, mutta asettavat perunan-
tuotannolle omat haasteensa. 

 ”Vientikaupan varmistamiseksi tulevaisuu-
dessakin Luonnosta Oy:ssä on aloitettu työ 
laatujärjestelmien ISO 9001 ja 14000 saa-
miseksi. Asiakkaat tulevat jatkossa vaati-
maan entistä enemmän sitä, että heidän 
kauppakumppaniensa toiminta perustuu 

Tänä satokautena ruokaperunan vienti nousee ennätyslukemiin.
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Tavoitteena moitteeton laatu
Siemenperunatuotannossa tavoitel-
laan hyviä satoja ja kannattavuutta, 
mutta ennen kaikkea parasta mah-
dollista laatua. Elinvoimainen ja tau-
tipuhdas tuote on asiakkaan luon-
nollinen vaatimus, joka pujottautuu 
punaisena lankana koko siemenpe-
runaketjun läpi. Yhtä yksinkertais-
ta temppua laadun tuottamiseen ei 
ole, vaan se rakentuu pienistä, toi-
siaan tukevista palasista.

Puhdas ja leveä alku 
luo pohjan laadulle

Ennen asiakkaan penkkiin päätymis-
tä siemenperuna kulkee pitkän mat-
kan kasvupistelisäyksestä koeput-
ken sekä kasvi- ja kausihuoneviljelyn 
kautta avomaatuotantoon. Korkean hygie-
nian tiloissa tuotettu materiaali on ehdotto-
man tautipuhdasta, mutta samalla kustan-
nuksiltaan arvokasta tuottaa. Esimerkiksi 
ensimmäistä kertaa avomaalle istutettavat 
niin sanotut minimukulat maksavat kymme-
niä senttejä kappaleelta, jolloin hehtaaril-
le istutettavan materiaalin arvo lasketaan 
kymmenissä tuhansissa euroissa. Korkea 
aloituskustannus häivytetään siemenperu-
natonneihin muutamalla lisäysvuodella, joi-
den jälkeen pystytään markkinoimaan koh-
tuuhintaista, edelleen korkealaatuista ser-
tifioitua siemenperunaa.

- Kantaperunassa olemme panostaneet vii-
me vuosina juuri tähän tuotannon aluee-
seen perustamalla oman, uudenlaiseen tuo-
tantokonseptiin perustuvan mikrolisäysla-
boratoriomme kausihuoneyksiköineen. Le-
veä alkupään tuotanto vaatii investointe-
ja, mutta maksaa itsensä nopeasti takai-
sin parempana laatuna, kertoo Kantaperu-
nan siemenperunatuotannon kokonaisuu-
desta vastaava Mika Paassilta.

Eristetty avomaatuotanto 
turvaa ketjun

Kausihuonetta seuraavien ensimmäisten 
avomaakausien onnistuminen on tärkein 
edellytys koko viljelyketjun menestyksel-
le. Tässä vaiheessa on helppo sekä pilata 
aiemmin tuotettu arvokas lisäysmateriaali 
että menettää tulevien viljelykausien sato, 
jolloin työ on aloitettava alusta. Kantape-
runassa haaste on ratkaistu pyrkimällä eris-

tämään alkupään tuotanto tartuntalähteis-
tä eli viemällä korkeimpien siemenluokkien 
tuotanto neitseellisille perunamaille kauas 
muusta perunanviljelystä. 
- Tässä tartumme harvaan asutun maam-
me puhtaan luonnon tarjoamaan mahdolli-
suuteen. Tässä näemme ilman muuta myös 
mahdollisuuden lisätä pohjoisen siemen-
perunan vientiä maailmalle, Paassilta ker-
too.

Viljelijöiltä viljelijöille
Varsinaisen sertifioidun siemenperunan 
viljelevät kokeneet siemenperunatuotta-
jat ympäri maan. Vaikka tänä päivänä lu-
kumääräisesti jo noin kolmannes Kantape-
runan sopimustiloista toimii hajautettuna 
muualla Suomessa, sijaitsevat Kantaperu-
nan tuotannon tärkeimmät keskittymät ja 
valtaosa koko tuotantoalasta perinteisillä 
siementuotantoalueilla Tyrnävällä, Pyhäjo-
ella ja Kalajoella.
- Laaja sopimusviljelijäverkosto on toimin-
tamme vahvuus. Tällaiseen ammattilaisten 
joukkoon mahtuu valtavasti osaamista ja 
hiljaista tietoa, jota jakamalla voimme vuo-
si vuodelta jatkuvasti kehittyä ja oppia uut-
ta, Paassilta sanoo. Tämä on myös jatkuvan 
laadun parantamisen edellytys.

Erät testataan ja parhaat 
valikoidaan jatkolisäykseen

Siemenperunatuotannon laadunvarmistuk-
sessa erien testaaminen ja analysointi ovat 
avainasemassa. Syksyllä jokainen Kanta-
perunan ammattiviljelijöiden tuottamasta 

noin sadasta siemenperunaerästä 
käydään yhdessä läpi laatuanalyy-
sissä. Analyysissä pureudutaan ul-
koisen ja leikkaamalla havaitun si-
säisen laadun ja kokoluokkien arvi-
oinnin ohella muun muassa muku-
loiden ravinnetasapainoon laborato-
riokokeiden avulla.
Esiperus- ja perussiemenluokkien 
eristä tehdään viranomaisten jo si-
nällään tiukkojen virallisten testien 
ja tarkastusten lisäksi ylimääräisiä 
virus- ja bakteeritautien määrityksiä, 
joiden perusteella eristä parhaat voi-
daan valikoida jatkotuotantoon.
Kantaperuna täydentää omaa kan-
tasiementuotantoaan Siemenperu-
nakeskukselta hankittavalla lisäys-

materiaalilla, sekä tuo lisäksi maahan hol-
lantilaista korkeampien laatuluokkien sie-
menperunaa. 

- Elävän, tautiherkän materiaalin maahan-
tuonnissa on aina riskinsä, Paassilta muis-
tuttaa. Siksi selvitämme tuotavien erien 
taustat mahdollisimman yksityiskohtaises-
ti. Tavoitteemme on kuitenkin ennen muu-
ta vahvistaa kotimaista kantasiementuo-
tantoa, jonka avulla ulkoa tuotavan sie-
menperunan tarve pystytään lähivuosina 
minimoimaan.

Vahva laatutyö jatkuu
Asiakaspalaute kuunnellaan Kantaperunas-
sa herkällä korvalla. Vuosittain toimitet-
tujen noin 12 miljoonan siemenperunaki-
lon joukkoon livahtaa viranomaisten ja yri-
tyksen tarkoista seuloista huolimatta aina 
myös säkkejä, jotka tuottavat vastaanotta-
jalleen pettymyksen. 

Reklamaatiotapauksissa lähtökohtana on 
siementoimittajan vastuu tuotteestaan. 
Paassillan mukaan nämä asiat ovatkin 
yleensä helposti sovittavissa. Kuitenkin toi-
sinaan, etenkin vasta viljelykauden jälkeen 
esille nousevissa tapauksissa, epäonnistu-
miseen johtaneiden syiden vyyhtiä on vai-
kea jälkikäteen selvittää. Tällöin tilanteet 
on aina tulkittava tapauskohtaisesti.
- Teemme kuitenkin jatkuvasti töitä, jot-
ta asiakas voi olla ehdottoman tyytyväi-
nen vastaanottamaansa siemenperunaan, 
Paassilta painottaa. 

kansainvälisiin laatujärjestelmiin”, Kuusis-
to kertoo.

Perunan hinta 
liian alhainen

Myynti- ja kehittämispäällikkö Antti Silja-
mäki Suupohjan Perunalaakso Oy:stä ker-
too viennin lähteneen hyvin käyntiin. Peru-
naa on viety tavallista enemmän. Suupoh-
jan Perunalaakso vie ruokaperunaa Venä-
jälle, Ruotsiin sekä Norjaan. Tänä satokau-
tena Norjan vienti ei vielä ole alkanut, mut-
ta isoista vientimääristä on kuitenkin kysy-
mys, kun Norja poistaa omat suojatullit.

”Käsittelemme vuosittain osakkaittemme 
perunaa 16 miljoonaa kiloa, josta viennin 
osuus on noin 25 prosenttia vuosittain. Tä-
män kauden aikana olemme myyneet sa-
toja tuhansia kiloja ruokaperunaa ja koko 
ajan perunaa lähtee lisää vientiin.”
 
Tällä hetkellä Suomessa on perunaa mitä 
tarjota ulkomaan markkinoille, mutta Sil-
jamäki toivoo hinnan nousevan. Hyvä pe-
runasato on pitänyt hinnat matalalla.
”Viljelijöiden pitää saada kulut peittoon. 
Vientiin menee nyt kalliisti tuotettua peru-
naa edulliseen hintaan. Toivottavasti tuleva 
satokausi on hinnan suhteen parempi.”

”Paremman hinnan saamiseksi perunasta 
perunan jalostusarvoa pitäisi saada nostet-
tua myös vientikaupassa. Pietarissa ollaan 
kiinnostuneita kuoritusta perunasta ja myös 

Tukholmaan olemme vieneet kokeeksi kuo-
rittua perunaa. Venäjälle kuoritun perunan 
kaupassa ongelmana on nopean kuljetuk-
sen epävarmuus. Tukholmaan nopea kulje-
tus toimii varmasti”, Siljamäki kertoo.
”Ylimääräistä perunaa on hyvä viedä ulko-
maille ennemmin kuin dumpata sitä vie-
läkin halvemmalla kotimaan markkinoille. 
Markkinoita riittää. Pietarin alueella asuu 
viisi miljoona ihmistä ja Tukholmassa kak-
si miljoona asukasta.”

”Belgialaiset, hollantilaiset ja saksalaiset 
myyvät laivakuormittain multaperunaa sekä 
harjattua perunaa. Olisi meidän etu jos voi-
simme erilaistaa tuotteitamme,” Siljamä-
ki toteaa. 
Suupohjan Perunalaakso Oy:n omistaa 
kymmenen perunanviljelijää ja yhteensä 
peltoa on 500 hehtaaria.

Kaikki saadaan kaupan
Oskun Perunamaa Osuuskunnasta vienti-
vastaava Per-Erik Englundin mukaan ruo-
kaperunan vienti on käynyt suhteellisen 
hyvin. Vientikauppaa on tehty jonkin ver-
ran enemmän kuin edellisinä vuosina. Os-
kun Perunamaasta myydään perunaa pää-
asiassa Venäjälle, jo vakiintuneelle asia-
kaskunnalle. 

”Tällä hetkellä ruokaperunaa on lähtenyt 
Venäjälle satoja tonneja. Vientiin menee 
omien tuottajien perunat ensin, mutta ta-
varan loppuessa ostamme lisää muilta tuot-

tajilta. Uskon, että saamme kaikki perunat 
myytyä, eikä perunaa jää varastoon.”
Oskun Perunamaan venäläiset yhteistyö-
kumppanit ovat kiinnostuneita erityisesti 
punakuorisista perunalajikkeista. 
”Asterixia menee paljon ja siitä on jonkin 
verran myös pulaa. Venäläiset haluavat pe-
runoiden olevan isokokoisia ja kiinteitä. Se 
sopii meille hyvin, sillä lajittelemme koti-
maan markkinoille pienemmät perunat ja 
isot viemme Venäjälle,” Englund kertoo.

Oskun Perunamaan asiakaskunta kuten 
kaikki ulkomaiset perunanostajat ovat kiin-
nostuneita vain hyvä laatuisista perunois-
ta, sillä ostajat ulkomailla joutuvat maksa-
maan niistä enemmän kuin omassa maas-
sa tuotetusta perunasta. 
 
Englund suhtautuu varauksella jalostetun 
perunan vientiin. Vietävän tavaran olisi hä-
nen mukaan oltava pitkälle jalostettua. 
 
”Varsinkin Venäjälle viennissä tullimaksut ja 
erilaiset poliittiset päätökset tuovat kaup-
paan epävarmuustekijöitä, jotka toimivat 
vahvana jarruna pitkälle jalostettujen tuot-
teiden viennissä.”

Oskun Perunamaa Osuuskunnassa on yh-
deksän osakasta ja peltoa viljelyssä on kai-
ken kaikkiaan 280 hehtaaria.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

K A N tA P E r u N A N  t u o tA N t o P ä ä L L i K K Ö  M i K A  PA A s s i LtA :

Vuosittain Kantaperunan tiloilla pidetään kehitys- ja au-
ditointikeskustelut. Kuvassa tuotantopäällikkö Mika Paas-
silta, viljelijä Keijo Pirkola ja kenttämestari Samuli Läspä.
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Suomalaisten tuottamia perunoita myydään muun muassa venäläisellä torilla.
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Perunan käytön lisäämiseen kotitalouksissa 
on monta hyvää syytä. Suomen keittiömes-
tareiden puheenjohtajan Ulla Liukkosen mu-
kaan tämä aika suosii edullisia raaka-aineita 
ruoanlaitossa ja peruna on sellainen raaka-
aine. Perunan etua puoltaa sen kotimaisuus 
ja työllistävä vaikutus kuin sen hyvät ravit-
semukselliset ominaisuudet. Peruna sisältää 
paljon muun muassa C-vitamiinia.

”Peruna ei lihota ketään. On vain katsotta-
va mitä perunan kanssa tarjotaan. Nuoret 
ja lapset on opetettava kuorimaan perunat 
itse ja heidät on saatava innostumaan sii-
tä, sillä peruna on monipuolisempi ruoka 
kuin pastat ja riisi. Suomalaiset olisi saata-
va vielä enemmän innostumaan varhaispe-
runasta ja pitämään sitä in asiana, kuten 
parsa on keväisin.” 

Keittiömestari Ulla Liukkonen työskente-
lee Imatran kylpylässä ja toiminut alalla 35 
vuotta. Liukkonen on kirjoittanut myös keit-
tokirjan Pro Ulla Eväät.

Peruna taipuu moneksi
”Peruna taipuu moneksi ja perunasta voi 
valmistaa koko menuun alkupaloista aina 
jälkiruokaan saakka. Perunasta on mahdol-
lista saada hieno kokonaisuus ”, Liukko-
nen kertoo. 
Lisäksi perunasta valmistuvat salaatit, kei-
tot, padat sekä kiusaukset ja mikä paras-
ta peruna maistuu kaikenlaisten lisäkkei-
den kanssa kuten lihan, kalan, broilerin ja 
se sopii myös kasvisruokien valmistukseen. 
Erityisesti Liukkonen mainitsee perunan hy-
vänä aineosana leivässä. Peruna antaa lei-
pään hyvää makua ja pitää leivän kostea-
na. Peruna sopii myös leivonnaisten val-
mistukseen. Perunaleivos on jälleen tullut 
muotiin. Peruna sopii hyvin myös keittojen 
suurustamiseen.
 
”Ihmiset ovat tajunneet ruoan edullisuuden 
merkityksen ja enää ruokaa ei heitetä me-
nemään. Perunamuusin lopun voi hyödyn-
tää leivonnassa. Perunasta ja yrteistä saa 
työstämällä hienon perunakakun, josta saa 
leikattua näyttäviä viipaleita. Nuorille loh-
koperunat ja dippikastikkeet ovat parempi 
vaihtoehto kuin ranskalaiset.”
Ravintolakäytössä peruna on helppo raaka-
aine, kunhan sitä ei osteta liikaa varastoon 
ja sitä käytetään oikein.

Aika suosii perunaa

Kiinteä, pyöreä, keltainen
Keittiömestari Ulla Liukkosen mielestä hyvä 
peruna on kiinteä, pyöreä ja keltainen ja sii-
nä ei ole noston aiheuttamia vaurioita. Ruo-
anlaitossa tärkeää on valita oikea peruna 
oikeaan paikkaan. Liukkosen suosikki lajik-
keet ovat Rosamuda ja yleisperuna Nicola. 
Hyvä peruna ei maistu kitkerältä, hyvä pe-
runa ei ole myöskään vetinen, sillä vetisyys 
heikentää perunan makua. Hyvä peruna ei 
ole makea, mutta siitä löytyy makeut ta ih-
misen suussa. 
Liukkosen mielestä paras perunaruoka on 
perunalepuskat eli perunarieskat. Peruna 
maistuu Liukkoselle lihan ja erityisesti sien-
ten kanssa. Paras peruna on varhaisperuna 
ja parhaimmillaan peruna on myös syksyllä 
vasta nostettuna. 

Väriä ja näkemystä
Liukkonen perää paikallisten perunalajikkei-
den käytön lisäämistä ruoanlaitossa. Niis-
tä saa ruokaan väriä ja näkemystä. Pohjoi-
sessa on Puikula ja täällä meilläpäin on Le-
min Punainen. Blue Congosta saa ruokaan 
puolestaan sinistä väriä.

”Näitä paikallisia lajikkeita ei vain tahdo 
saada mistään, kun niitä viljellään ja käy-
tetään vain vähän. Paikallisten perunalajik-
keiden käytön soisin lisääntyvän”, Liukko-
nen toivoo.

ULLAN RESEPTIVINKIT

Perunakakku
500 g perunasosetta
50 g voita
1 dl tilli-persiljasilppua
2 kananmunaa
suolaa
pippuria

Sekoita ainekset keskenään ja tee 
kakkuja. Paista leivinpaperin päällä 
uunivuoassa 225 °C noin 10 min, kun-
nes kakut ovat kauniin värisiä.

Keittiömestarin täytetyt lepuskaletut
1 kg perunoita
4 kpl kananmunia
2 dl vehnäjauhoja
3 dl ohrajauhoja
1 rkl suolaa
50 g voita
2dl kermaviiliä
1 dl öljyä

Soseuta keitetyt perunat ja anna jääh-
tyä. Sekoita jäähtyneeseen soseeseen 
kananmunat, jauhot, suola sekä ker-
maviili. Paista letut pannulla.

Sienitäyte 
2 dl sieniä
1 kpl sipulia
2 dl ranskankermaa
suolaa 
pippuria

Pilko sienet ja sipuli kuutioiksi. Sekoi-
ta ranskankermaan ja mausta suolal-
la ja pippurilla. Jos teet sienitäytteen 
suolasienistä, keitä ainakin kahdesti 
ja ole varovainen suolan kanssa.

Savukalatäyte 
200 g savulohta
2 dl majoneesia
1 dl kermaviiliä
1 kpl punasipulia
0,5 dl tilliä tai ruohosipulia

Hienonna sipuli ja tilli tai ruohosipuli. 
Sekoita kaikki ainekset keskenään.

�

Uusi tehoaine perunaruton torjuntaan.
Suojaa nuoret, laajenevat lehdet ja estää siten ns. latvaruttoa.
Käyttö ruiskutusohjelman alussa.
Sateenkestävä heti ruiskutteen kuivuttua lehdelle.
3 vrk:n varoaika.

Revus – laajenevien 
lehtien suojaksi

Perunan nestepeittaukseen
•  Sisältää punaisen väriaineen.
•  Laajatehoinen: rekisteröity perunaseitin lisäksi 

siemenlevintäisen harmaahilseen, kuorirokon ja 
perunaruven torjuntaan. 

•  Käyttömäärä: 200–250 ml/1000 kg perunaa. 
•  Hyväksytty myös uppopeittaukseen.

® Syngenta Group Company,
Revus, Maxim, Shirlan
Lue aina käyttöohjeet 
ja noudata niitä.

Perunaruton torjuntaan 
•  tehoaa myös mukularuttoon, harmaahomeeseen 

ja varsikuolioon 
• hyvä sateenkestävyys 
•  käyttömäärä tilanteen mukaan 

0,2-0,4 l/ha 
• varoaika perunalla 7 vrk 

AGM_Kuuma_Peruna_A4.indd   1 11.2.2010   11:38:31

K E i t t i Ö M E s tA r i  u L L A  L i u K Ko N E N :

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka
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Penkinmuotoilijat

Potato machinery for professionals.

                                                   
        

Tiivis penkki estää haihtumista ja vihertymistä.
Järeä rakenne ja vähän kuluvia osia-> pitkäikäinen kone.
Baselier -penkki pitää muotonsa hyvin läpi kesän.

Ongelmia heikon kuoren takia? Varmista kuoren kasvu tuhoamalla varsi - katso tarjous murskaimesta www-sivuiltamme!

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

www.konekanta.com
Arttu Pisilä 040 5314333
Eero Pisilä 040 5046433

- Jo kymmeniä tyytyväisiä käyttäjiä Suomessa!

Nyt pelto puhuu:

Hyvin hoidettu maa tuottaa 
huippusatoa.
Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin tehostat lannoitusta ja saat pellon kaikki 

          

ravinteet käyttöön. Maanparannusaineiden kalsium-arvo on jopa korkeampi kuin perinteisellä kalkilla 

       

ja tehdashintakin on edullisempi. Ruukin maanparannusaineet löydät lähimmältä maatalouskauppiaaltasi 

sekä alan erikoisliikkeistä. Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous

Talouden tiukimpina aikoina jokainen kiin-
nittää enemmän huomiota kuluihinsa. Vaik-
ka kysyntä ruokaperunamarkkinoilla onkin 
vakaa, vaihtelee perunan hinta eri vuosi-
na varsin voimakkaasti ja se näkyy suo-
raan tilojen kannattavuudessa. Mutta hin-
ta ei ole suinkaan se ainoa tekijä. Jussi 
Tuomisto MTT:sta on tutkinut perunatilo-
jen kannattavuutta jo vuosien ajan ja löy-
tänyt useita selittäviä tekijöitä tilojen kan-
nattavuuseroihin.

Kiinteät kustannukset 
merkittävin tekijä kulupuolella 

Vaikka perunantuotannon on laskettu ole-
van suhteellisen kannattavaa verrattuna 
muuhun maatalouteen, vaihtelee kannatta-
vuus perunantuotannossa enemmän, kuin 
muussa maataloudessa keskimäärin. Ala on 
satotasosta riippuvaa ja hintavaihtelulle al-
tis. Investointeja on mietittävä tarkkaan ja 
turhia toimia karsittava. 

Mutta mistä päästä kuluja lähtisi sitten kar-
simaan ja kuinka tehostaa toimintaansa il-
man lisäkuluja? 

Tilojen välisessä yhteistyössä on huomat-
tavasti resursseja käyttämättä. Perunatilat 
keskittyvät usein samoille alueille. Mikä-
li tilat sijaitsevat 10–20 km:n säteellä toi-
sistaan, ei yhteistyöllä ole mitään esteitä 
toimia hyvin. Yhteishankinnoilla ja -työllä 
saadaan kiinteitä kustannuksia alhaisem-
miksi. Monesti perunatilalla on oma kalus-
to jokaisen eri työvaiheen tekemiseen ja 
se saa esim. koneisiin sidotut kulut nou-
semaan erittäinkin korkealle. Tämä nostaa 
tilan velkaantumisastetta, joka taas hanka-
loittaa tilan toimimista huonompina aikoi-
na oleellisesti. Tuomisto on törmännyt tur-
han usein tilanteisiin, joissa yhteistyö on 
tarkoittanut sitä, että ”suurempi tai varak-
kaampi” on ostanut pienemmän tilan lii-
ketoiminnan ja kaluston sekä tarvittaessa 
henkilöstön. ”Tähän ei niin usein tarvitsi-
si mennä, että toisen on lopetettava, vaan 
hyvällä yhteistyöllä kumpikin saisi jatkaa 
toimintaansa entistä tehokkaammin”, eh-
dottaa Tuomisto.

”Suurin tekijä tilojen välillä esiintyviin kan-
nattavuuseroihin löytyy usein pääomakus-
tannuksista, joka on keskimäärin runsas 
kolmannes kokonaiskustannuksista. Joskus 

tilojen ongelmaksi voidaan katsoa myös 
ylikoneellistuminen. Tehokkaalla ja hyväl-
lä yhteistyöllä tilat voisivat alentaa pää-
omakustannuksiaan sijoittamalla yhteisiin 
varastotiloihin, pakkaamoihin, koneisiin, 
työvoimaan, tarvikehankintoihin…”, luette-
lee Tuomisto.  ”Siemen- ja ruokaperunati-
loilla on yhteishankinta-asioissa toki men-
ty eteenpäin, mutta käytännön toiminta on 
silti paljon vähäisempää kuin esimerkik-
si tärkkelysperunatilojen välillä, joissa sy-
nergiaetuja on todella hyödynnetty”, tie-
tää Tuomisto.

Hyvällä suunnittelulla 
parempiin tuloksiin

Vaikka perunatilallisia pidetään valveutu-
neina talousasioissa, tarvitaan vielä monel-
la tilalla lisää paneutumista asioihin. Hyväl-
lä suunnittelulla saadaan riskit toiminnassa 
vähenemään. Satokaudet vaihtelevat ja hy-
vien hintakausien jälkeen tulee aina huo-
nompi – ja päinvastoin. Olisi tärkeää, että 
tähän varaudutaan ja vältetään ylivelkaan-
tumista. Ja unohtamatta markkinoita; huo-
nommallakin hintakaudella olisi toimitetta-
va laatutavaraa, jotta kysyntää riittäisi myös 
tulevina vuosina. Moni menestynyt peruna-

tila menestyykin juuri korkealla laadulla ja 
sen tuomalla hyvällä imagolla.

”On ensiarvoisen tärkeää, että tiloilla istu-
taan pöydän ääreen ja laitetaan paperille, 
mitä kannattaa tehdä. Jos itse kokee, ettei 
pääse suunnitelmissaan alkuun, voi apua 
pyytää myös ulkopuolisilta talousneuvojil-
ta tai Pro Agriasta, mutta tärkeintä olisi silti 
miettiä asioita ensin itse. Kannattaa myös 
miettiä, missä on oleellista säästää.” 

”Usein lisätään siementä omasta sadosta, 
mutta samalla hankitaan esimerkiksi kuo-
rintaan raaka-aine tilan ulkopuolelta. Täl-
löin ei tulla ajatelleeksi sitä, että menete-
tään samalla sertifioidun siemenen tuo-
mat edut: siemenen hinnan määräalennuk-
set ja perunantuotannon korkeampi kan-
sallinen tuki siemenlisäysalalta. Ostamal-
la siemenperuna sertifioituna minimoidaan 
myös kasvitautiriskit, saavutetaan parem-
pi sato sekä vältytään oman siemenen va-
rastointikuluilta jne. Mielenkiintoista on ol-
lut huomata, että juuri menestyneimmät ti-
lat ovat hankkineet kaiken siemenen ser-
tifioituna.”

NL-K

Yhteistyöllä huomattavia etuja
P E r u N At i L o j E N  K A N N At tAV u u s  M o N E N  t E K i j ä N  s u M M A

Koneyhteistyöllä on saavutettu mittavia kustannushyötyjä perunatiloilla.
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Fruit Logistica 
-näyttely 

kokosi Berliiniin yli 50 000 hedelmä- ja vi-
hannesalasta kiinnostunutta kävijää. Ta-
pahtumassa oli yli 2 000 näytteilleasetta-
jaa kaikista maanosista. Myös keskeiset 
perunayritykset olivat menossa mukana. 
Hollantilaisen HZPC:n kehittämä Pommon-
de-makukonsepti palkittiin kakkospalkin-
nolla ”Innovation Award” -uutuustuotekil-
pailussa. 

La Ratte -ranskalaispakkauksista löytyy koo-
di, jolla kuluttaja voi jäljittää viljelijän ja 
kasvulohkon.

Uutuuslajike Challenger esiintyi myös Ber-
liinissä.

Potatis och Friland 
-perunanäyttely 

järjestettiin Örebrossa helmikuun puolivä-
lissä. Perinteinen näyttely koostui peruna-
koneista ja -laitteista sekä kaikkien merkit-
tävien pohjoismaisten siemenperunayritys-
ten osastoista. Mukana oli myös runsaas-
ti kasvinsuojelu- ja lannoiteyrityksiä. Näyt-
telyssä oli mukana useita suomalaisia vil-
jelijäryhmiä.

Kuvasatoa näyttelyistä

HZPC:n ruokaperunasektorin johtaja Herman Vervelt ja pääjohtaja Gerard Backx iloitsivat 
kakkospalkinnosta.

Isojoen Laitevalmiste on kehittänyt useiden 
vuosien ajan optista Wectorscan-lajittelijaa. 
Kehitystyö on tuottanut tulosta; valmis lajit-
telija oli näyttävästi esillä messuilla ja herät-
ti runsaasti kiinnostusta.

HZPC Kantaperunan maajohtaja Hans Ek 
(vas.), Luonnostan Antti Kuusisto ja HZPC:n 
Jelle Bos olivat tyytyväisiä Örebron näyt-
telyyn.

HZPC Kantaperuna AB on saavuttanut hy-
vän aseman Ruotsin markkinoilla. Asterix, 
Victoria ja Annabelle ovat yhtiön suosituim-
mat lajikkeet.
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Aseet maltokaarivirusta vastaan
Maltokaarivirus on Pohjoimaiden yhteinen 
vitsaus. Siitä on tullut pahimpia ruokaperu-
nan käyttölaadun pilaajia sen jälkeen, kun 
se 1980-luvulla havaittiin. Maltokaariviruk-
sessa yhdistyvät kaikki huonoimmat piir-
teet, joita uudelle alueelle kulkeutuneessa 
taudinaiheuttajassa voi olla. Mikään vilje-
lyssä oleva perunalajike ei kestä maltokaa-
rivirusta. Sen sijaan oireiden ilmentyminen 
vaihtelee suuresti vuodesta toiseen eikä 
sitä pysty ennakoimaan. Oireita ei kuiten-
kaan aina näy noston aikaan vaan ne ke-
hittyvät vasta varastossa. Virus säilyy pel-
tomaassa vuosikausia, ja keinot sen hävit-
tämiseksi puuttuvat. 

Paras maltokaariviruksen torjuntastrategia 
on pitää se omien viljelysten ulkopuolel-
la. Jos tilan perunoissa ei ole koskaan ha-
vaittu maltokaarioireita, on mahdollista, 
että saastunnalta on toistaiseksi vältytty. 
Tosin tutkimuksissa on havaittu, että pel-
lon saastumisesta menee joitakin vuosia 
ennen kuin virus yleistyy niin paljon, että 
maltokaarioireet alkavat kiinnittää huomio-
ta. Kaikki viljelmille kulkeutuva maa-aines 
muodostaa riskin, ottaen huomioon malto-
kaariviruksen laaja levinneisyys maassam-
me. Saastunut pelto, jossa on viimeksi vil-
jelty perunaa vuosikymmen sitten voi olla 
yhä saastunut. Virus säilyy nimittäin maas-
sa perunan kuorirokkoa aiheuttavan mikro-
bin kestoitöissä tutkitusti 15 vuotta. 

Vuosina 2005-2008 maa- ja metsätalous-
ministeriön tuella tehdyn kartoituksen pe-
rusteella voidaan enää siemenperunatuo-
tannon High Grade -aluetta pitää tutkitusti 
maltokaariviruksesta vapaana. Muilla peru-
nantuotantoalueillamme maltokaarivirusta 
on, myös HG-aluetta pohjoisempana. HG-
alueenkin puhtaana pysyminen on epäto-
dennäköistä, jos sinne viedään muualla 
tuotettua siemenperunaa viljeltäväksi. Sie-
menperunan sertifioinnissa otetaan huomi-
oon vain maltokaarioireet, joten oireetto-
mat tartunnat eivät jää kiinni tarkastuksis-
sa. Myöskään siemenperunan pinnalla kul-
keutuvaa maa-ainesta ei tarkasteta. Edellä 
mainitussa tutkimuksessa ilmeni, että 15 % 
HG-alueen ulkopuolella viljellyistä siemene-
ristä oli maltokaariviruksen tartuttamia. Oi-
reita ei ollut havaittavissa.

Edellä mainittu hanke selvitti myös Itäme-
ren alueen maltokaarivirustilanteen Pohjois-
maiden yhteisrahoituksella. Työhön osallis-
tui 21 tutkimuslaitosta ja yliopistoa sekä 
useita yrityksiä. Ruotsissa maltokaarivirusta 
ei löydetty Uumajan seudulta, mutta eteläi-
semmiltä alueilta kylläkin. Norjassa virusta 
on koko maan pituudeltä pohjoisesta ete-
lään. Samoin Tanskan kaikilta pääsaarilta 
maltokaarivirusta löytyi. Puolassa tutkittiin 
yli 40,000 mukulaa viiden kasvukauden 
sadosta koko maan laajuudelta. Viimeise-
nä tutkimusvuotena löytyi yksi maltokaari-
viruksen tartuttama peruna. Se oli viljelty 
tuontisiemenestä (ei Suomesta). Latviassa 
maltokaarivirus aiheutti ankaran saastun-
nan minimukulatuotannossa kasvihuonees-
sa vuonna 2006. Tartunnan lähde jäi arvoi-
tukseksi eikä kyseinen toimija enää tuota 
siemenperunaa. Liettuassa ja Pietarin lähi-
alueilla maltokaarivirusta ei havaittu.

Miksi maltokaarivirusta ei esiinny Itäme-
ren eteläpuolisissa maissa? Yksi selitys voi 
olla vasta äskettäin tapahtunut liittyminen 
Euroopan unioniin ja sen myötä auenneet 
rajat siemenperunan tuonnille maltokaari-
viruksen saastuttamilta alueilta. Tosin on-
gelmien olisi jo luullut tulleen näkyviin. On 
myös mahdollista, että kuorirokon aiheutta-
ja ei viihdy Puolan ja Baltian maiden maa-
perässä, jolloin viruksella ei ole asettumis- 
ja leviämiskeinoa. Puolassa perunan kuori-

rokko on ollut karanteenitauti, koska sitä ei 
ole siellä havaittu. Hankkeen tulokset vah-
vistivat näkemystä, että maltokaariviruksen 
leviämistä tulisi hillitä siemenerien virustes-
taamisella sertifioinnin yhteydessä. Koska 
kestäviä lajikkeita ei ole, maltokaariviruk-
sen torjunta on tällä hetkellä perustettava 
pääasiassa leviämisen ehkäisemiseen. Jos 
mukuloissa on maltokaarivirusta, sitä levi-
ää varmuudella myös mukuloiden pinnalla 
olevassa maa-aineksessa. Pelto, johon sie-
men istutetaan, tulee siten varsin tasaises-
ti saastutetuksi.

Ilman kestäviä lajikkeita maltokaariviroosis-
ta ei päästä eroon. Tässä on ongelma, jo-
hon ei kannata odottaa ratkaisua muualta. 
Virusta on kyllä Skotlannissa, Tsekin tasa-
vallassa, laajasti Pohjois-Amerikan perunan-
viljelyalueilla, Japanissa Hokkaidon saarella 
sekä kotiseudullaan Etelä-Amerikan Andeil-
la. Kuitenkaan ongelmat perunantuotannol-
le eivät ole yhtä mittavia kuin meillä. Malto-
kaarivirusta kestävien lajikkeiden puute on 
yhteinen pulma Pohjoismaille ja ratkaisuun 
kannattaisikin pyrkiä yhteistyöllä.

Nopea väylä ratkaisuun olisi muuntaa la-
jikkeita kestäviksi geenitekniikan keinoin. 
Tekniset valmiudet ja osaaminen lajikkei-
den täsmäpaikkaamiseen ovat olemassa ja 
työ veisi pari vuotta.  

Kestävyysjalostus perinteisin menetelmien 
voisi sekin johtaa toivottuun lopputulok-
seen, mikäli olisi yhden viljelijäsukupolven 
verran aikaa etsiä ensin kestävyyden lähtei-
tä perunan geenipankeista ja sitten siirtää 
ominaisuus lukuisia kertoja risteyttämällä. 
Tässäkin työssä geenitekniikka tarjoaisi oi-
kotien ja säästäisi aikaa. Kestävyysgeeni 
voitaisiin paikantaa ja eristää vaikkapa vil-
listä perunalajista ja siirtää suoraan nykyi-
seen lajikkeeseen. Tässä on korvaamaton-
ta apua siitä, että perunan genomin koodi 
saatiin selvitettyä viime vuonna. Kielteinen 
ilmapiiri geenitekniikkaa kohtaan kuitenkin 
toimii käsijarruna myös perunan omien gee-
nien hyödyntämiselle. 

Jari Valkonen
Akatemiaprofessori
Helsingin yliopisto

”Nopea väylä ratkaisuun 
olisi muuntaa lajikkeita 

kestäviksi geeni-
tekniikan keinoin.”
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Sadon lisäämiseksi viljelymaa on kallista ostaa.

Vaihtoehtoisesti sadetuksella saadaan sadon lisäys  

ja parempi tuottavuus.
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Pottumiesten tietotoimisto
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Pottumiesten

Tietotoimisto PTT

ottaa mielellään 

vastaan hyviä 

perunajuttuja 

sähköpostiosoitteessa 

aki.aunola@luonnosta.fi

PERUNAKALENTERI
POIMINTOJA TULEVISTA TAPAHTUMISTA

 25.3.2010  Pro Peruna ry: Peruna tekee hyvää 

  -ammattilaistapahtuma HoReCa- ja 

  kaupan alan ammattilaisille Helsingissä 

 25.3.2010  Pro Peruna ry: Peruna tekee hyvää 

  -tilaisuus ruokatoimittajille Helsingissä 

 1.–31.5.2010  Pro Peruna ry: Kasvata omat perunasi 

  -koululaistapahtumia ympäri Suomea 30 eri 

  paikkakunnalla

 22.–24.6.  International Potato Processing & Storage 

  Convention 2010, Skotlanti

 27.7.2010  Pellonpiennartilaisuus, Joroinen

 viikko 34  Kantaperunan lajikekenttäpäivät

 8.–9.9.2010  Potato Europe, Bockerode, Saksa

Peitattiin sitä ennenkin

Perunan peittaus ei ole aina ollut itsestään 

selvä toimenpide perunanviljelyssä. Koske-

lan Onni Kristiinankaupungista kertoi, miten 

hän oli kerran ollut peittaamassa perunaa jau-

heella istutuksen aikaan. Siihen oli sitten tul-

lut eräs kylän mies ihmettelemään, että pi-

tääkö ne perunat nykyään siunatakin. Onhan 

se jauheella peittaaminen kieltämättä vähän 

kuin hiekkaa arkun päälle nakkelisi.

Naulaperunaa

Naulalan pakkaamolta

 

Kerrankin on osunut tilan nimi ja tuote yk-

siin. Keräsen Vesan tilalta Kajaanista löy-

tyi kesällä täl
lainenkin peruna.

O M I T U I S I A   

L A J I K E N I M I ä ,  O S A   1 1

* * *

LOVASzPATONAI ROzSAgYONgYE

Muistatte varmasti Kuuma Peruna -lehdestä 

3/2006 Szazszorszepin. Tässä olisi toinen 

unkarilainen kielenvääntäjä lähimarketiin.

* * *

ACHT WOCHEN NUdELI 

Toimittajan mikroon saa ajastettua vain tunnin 

valmistusajan, joten taitaa jäädä nämä 

kahdeksan viikon nuudelit ostamatta.

* * *
FILATOVSKY 

Tässä olisi eduskunnan toiselle varapuhemiehelle 

Tarja Filatoville (sd.) hieno nimikkoperuna. 

Valitettavasti vain keltakuorinen.

* * *
JESUS 

Onhan sitä teippiä, niin miksei perunaakin?

MARKKINAKATSAUS
Suomen hintataso näyttäisi noudattelevan eu-

rooppalaista tasoa, mutta Ruotsissa hinnat ovat 

edelleen lähialueita korkeammat. Ruotsissa kak-

kosluokan perunan runsas määrä painaa kuiten-

kin hintatasoa alaspäin. Kakkosluokkaa oli vii-

kolla 6 myynnissä kaupoissa 0,20 euron kilohin-

taan. Alla olevat tiedot on kerätty vertailemalla 

eri maiden perunatoimijoiden raportteja. 
Hollanti.....................7,75–12,50

 
Ruotsi ................... 18,00–21,00*

 
Saksa ..........................0,11–0,12

 
Tanska ........................ 0,13–0,14

 
Iso-Britannia ........12,30 / 9,95***  1-luokkaan menevän laadun hinta

** Kaikkien sopimusten keskihinta ja vapaan  

 markkinan spot-hinta

Yli satavuotiaan agrologin Eemeli Väyry-
sen keksinnöstä on muodostumassa pit-
käituisten perunoiden istutuskone Pyhäjo-
ella. Ensimmäinen prototyyppi on kokeis-
sa heti, kun lumet lähtevät ja perunoiden 
istutus voi alkaa. Eemeli Väyrynen on en-
simmäinen, joka on saanut Keksintösääti-
ön apurahan näin vaativan koneen kehit-
tämiseen lähes satavuotiaana.

Eemeli Väyrynen on valmistunut agrologik-
si Mustialasta jo 30-luvun alkupuolella. Hän 
on toiminut maatalousneuvojana ja viime 
sotien jälkeen hän perusti puutarhayrityk-
sen vaimonsa Anna-Liisan kanssa Kemin-
maalle. Väyrynen on ministeri Paavo Väy-
rysen isä. Paavo Väyrynen on kirjoittanut 
nyt talvella julkaistun kirjan nimeltä ”Eeme-
li Väyrysen vuosisata”.
  
Eemeli Väyrynen kertoo, että häntä ovat 
aina kiinnostaneet maatalouskoneet ja nii-

Satavuotias Eemeli Väyrynen 
kehittää uutta istutuskonetta

den kehittäminen niin, että ne toimivat par-
haalla mahdollisella tavalla. ”Edelleen seu-
raan koneiden kehitystä. Päivät kuluvat eri-
laisten ratkaisujen mietinnässä ja uutisten 
seurannassa”, hän kertoo.
  
Hän huomauttaa, että koneiden kehittämi-
nen on hänelle tarpeen vaatimaa. ”Kun mi-
nulla on pitkä kokemus koneiden käytös-
tä ja niiden soveltamisesta käytännön työ-
hön, pidän tärkeänä, että saan suunnitella 
uusia ratkaisuja kokemusteni pohjalta.” Nyt 
kehityksessä oleva perunoiden istutuskone 
pohjautuu hänen jo aiemmin valmistaman-
sa istutuskoneen ratkaisuihin.
  
Eemeli Väyrynen on erittäin virkeä. Hän tu-
tustui helmikuun alussa Pyhäjoella ensim-
mäisen koneen valmistukseen ja antoi ko-
neen valmistajille ohjeita, miten tekniset 
ratkaisut täytyy toteuttaa. Hän uskoo, että 
hänen ratkaisuillaan saadaan pitkäituiset 

varhaisperunat istutettua niin, että idut ei-
vät irtoa ja perunoiden kasvu saadaan näin 
hyvään vauhtiin.
  
Istutuskoneen teknistä kehitystä ja käytän-
nön sovelluksia ratkoo nyt Pyhäjoen Yppä-
rissä  Konekanta Oy:n toimitusjohtaja Art-
tu Pisilä apunaan tekniikan opiskelija Erk-
ki Pisilä. He valmistavat ensimmäisen ko-
neen niin, että se vastaa koneen seitse-
mää eri patenttia käytännön olosuhteissa. 
Ministeri Paavo Väyrynen on myös isän-
sä tukena, jotta koneesta saadaan käytän-
nössä toimiva ensimmäinen prototyyppi ja 
mahdollisesti siitä toinen parannettu pro-
totyyppi.
  
Eemeli Väyrynen huomauttaa omasta elä-
mänkatsomuksestaan, että asiat voi tehdä 
aina paremmin ja senkin jälkeen jää aina 
parantamisen varaa.

Vilho Kinnunen

ENsiMMäiNEN PrototYYPPi VALMis KEVääLLä

Eemeli Väyrynen tarkastaa kehittämänsä perunoiden istutuskoneen toimivuutta. Vasemmalta Vuokko Väyrynen, Paavo Väyrynen ja koneen ta-
kana Arttu Pisilä, joka toimii käytännön sovellutusten toteuttajana.

Suomalaista perunaa Lontoossa

Suomalaiseen perunaan voi törmätä yllättä-

vissäkin paikoissa. Kuvan suomalaista Anna-

bellea sisältävät pussit on bongattu Marks & 

Spencerin ruokaosastolta Lontoosta.
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Pari vuotta sitten toimintansa käynnistä-
nyt Pro Peruna ry on löytänyt paikkansa 
peruna-alan toimijakentässä. Vuodenvaih-
teessa maa- ja metsätalousministeriö ja-
koi jälleen tukea maataloustuotteiden me-
nekinedistystyöhön ja Pro Peruna oli yksi 
tuensaajista. Kuluvalle vuodelle onkin laa-
dittu tiivis toimintasuunnitelma. Toimintaa 
koordinoiva projektipäällikkö Hannele Kal-
lio kutsuu tuottajia ja perunayrityksiä mu-
kaan yhteistyöhön.

Tammikuun lopulla yhdistyksen hallitus kä-
sitteli vuoden toimintasuunnitelmaa, joka 
perustuu ”Peruna tekee hyvää”  -hankkeel-
le. Kuluvan vuoden aikana Pro Peruna to-
teuttaa useita tapahtumia ja kampanjoita, 
joiden yhteydessä nostetaan perunan nä-
kyvyyttä ja myönteistä mielikuvaa. 

Jo maaliskuulla toteutetaan Helsingissä am-
mattilaispäivä, johon yhdistys yhdessä jä-
sentensä kanssa kutsuu ruokatoimittajia 
sekä perunahankintoja tekeviä päättäjiä. 
”Tilaisuudessa korostuu perunan ekologi-
suus, vastuullinen kuluttaminen ja perunan 
rooli gourmet-ruoan raaka-aineena”, kertoo 
projektipäällikkö Hannele Kallio.

Koululaiskampanja jatkuu
Kevään aikana jatkuu koululaiskampan-
ja Kasvata omat perunasi. Tänä vuonna 
kampanja laajenee ja mukaan mahtuu kol-
misenkymmentä koululuokkaa ja kummi-
tilaa. ”Halukkaat perunatilat voivat ottaa 
yhteyttä”, Hannele kannustaa. Viime vuo-
den aikana omat perunansa kasvatti noin 
500 oppilasta. Koululaiskampanja on saa-
nut myös runsaasti huomiota mediassa, sil-
lä viime kevään ja syksyn aikana aihees-
ta tehtiin noin 80 juttua lehtiin, radioihin 
tai televisioon.

Koulukeittiöt ja 
kotitalousopettajat mukaan

Lapsiin ja nuoriin perunankuluttajina voi-
daan vaikuttaa monin eri tavoin. Yksi tär-
keä kanava on yläasteiden kotitalousopet-
tajat, joita tänä vuonna lähestytään eri ta-
voin yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton 
kanssa. Kampanjassa järjestetään muun 
muassa opettajille alueellisia koulutustilai-
suuksia, joissa he pääsevät perunan pin-
taa syvemmälle.

Koululaisten ja opiskelijoiden mielikuvaan 
perunasta vaikuttaa koulussa saadun pe-
runan laatu. Usein kouluperunoista puhu-
taan varsin negatiiviseen sävyyn. Pro Pe-

Vuosi täynnä toimintaa
P ro  P E r u N A L L E  AV u s t u s tA

runan tämän vuoden yhtenä painopisteenä 
on valistaa ja kouluttaa keittiöiden henki-
lökuntaa perunan ja perunatuotteiden käy-
tössä ja valmistuksessa.

Kuluttajatapahtuma ja 
sosiaalista mediaa

”Vuoden aikana toteutetaan lisäksi vastuul-
linen kuluttaja –tapahtuma suurelle yleisöl-
le Helsingissä. Lisäksi hyödynnetään sosi-
aalista mediaa ja tässä erityisesti Pro Pe-
runan kotisivujen omaa keskustelupalstaa, 
jonka Iltalehti nimesi artikkelissaan ”Pottu-
bookiksi”, Hannele Kallio kertoo.

”Toiminnan kehittymisen kannalta on tärke-
ää, että mukana on mahdollisimman laaja 
joukko perunantuottajia ja yrityksiä. Olem-
me saaneet perunaväkeä mukavasti toimin-
taan, mutta vielä lisääkin mukaan mahtuu. 
Jäsenmaksu määrittyy yrityksen tai maati-
lan liikevaihdon mukaan. Mukana olleet jä-
senet ovat kommentoineet, että tässä toi-
minnassa saa taatusti jäsenmaksulle vas-
tiketta”, Hannele iloitsee.

Pro Perunan hallitus kokoontui tammikuussa. Edessä selin projektipäällikkö Hannele Kallio, 
Marko Hovinmäki, Jaakko Kolmonen, Jari Valkonen, Riitta Mustonen, Satu Raiski, Ulla Liuk-
konen ja Saija Peltomaa. Kuvasta puuttuvat Anu Hopia ja Jussi Karjula.

Superperuna keräsi huomiota Elma-messu-
jen perunaosastolla viime syksynä.

Perunakauppa Luonnosta Oy
Perunakauppa Luonnosta Oy:n toimitusjoh-
tajaksi on nimitetty kauppatieteen maisteri 
Aki Aunola 1.1.2010 alkaen. Aki siirtyy teh-
tävään Kantaperunan vientijohtajan paikal-
ta. Luonnostassa Akin tehtäviin kuuluu yri-
tyksen luotsaaminen uuteen kasvuvaihee-
seen. Kasvu vaatii toimintaa tukevien jär-
jestelmien rakentamista. Aktiivinen kontakti 
asiakkaisiin ja viljelijöihin on myös uuden 
toimitusjohtajan tärkeimpiä tehtäviä. Jos 
töiltä jää vapaa-aikaa, niin Aki käyttää sen 
juoksemiseen, suunnistamiseen, maantie-
pyöräilyyn tai muuhun urheiluun.

Samanaikaisesti filosofian maisteri Antti 
Kuusisto on nimitetty Luonnostan myynti-
johtajaksi. Hän toimi aikaisemmin Luonnos-

tassa yhteyspäällikkönä. Uudessa tehtäväs-
sään Antti ottaa kokonaisvastuun Luonnos-
tan myynnistä. Töiden vastapainona Antin 
kiinnostuksen kohteisiin kuuluu arkeologia, 
joka viekin suurimman osan kesälomista. 
Vanhana lentopalloilijana hän harrastaa li-
säksi monipuolisesti urheilua.

Luonnostan toiminnan johtavana ajatuk-
sena on ollut löytää oikea peruna oikeaan 
paikkaan. Jokaisesta erästä tehtävät laatu-
analyysit ovat näkyvin osa tätä työtä. Tam-
mikuun alusta laatuanalyysit ovat olleet ag-
rologi Marika Tuomikosken vastuulla. Mari-
kan kokkaamisharrastus tukee osaltaan laa-
tutyötä, sillä siinä pääsee testaamaan eri 
perunalajikkeita käytännössä. Toinen mie-
luinen harrastus on ulkoilu.

Akin, Antin ja Marikan lisäksi Luonnostan 
tiimissä jatkavat myyntineuvottelija Kyös-
ti Kinnunen ja taloussihteeri Heidi Soini. 
Kyösti vastaa osaltaan kotimaisista asiak-
kuuksista sekä perunan hankinnasta. Heidi 
puolestaan vastaa laskutuksesta, tilityksis-
tä ja vientidokumenttien tekemisestä.

Profood Oy
Perunatuotteita valmistavan Profood Oy:n 
myynti- ja markkinointipäällikkönä on aloit-
tanut kauppatieteen maisteri Antti Karjula. 
Hän toimi aiemmin Perunakauppa Luon-
nosta Oy:n toimitusjohtajana. Uudessa toi-
messaan hän vastaa Profoodin myynnistä 
ja sen kehittämisestä. Toimipaikkana Antil-
la on Helsinki.

N I M I T Y S U U T I S E T

Aki
Aunola

Antti
Kuusisto

Marika
Tuomikoski
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Svensk Resumé

POTATISOdLINgARNAS LöNSAM-
HET BEROR På MåNgA FAKTORER

 Då ekonomin är ansträngd fäster alla mer 
uppmärksamhet vid sina kostnader. Även 
om förfrågan på matpotatis är stabil varie-
rar potatispriserna kraftigt från år till år och 
detta syns direkt i farmernas lönsamhet. 
Men priset är dock inte den enda faktorn. 
Jussi Tuomisto från MTT har undersökt po-
tatisodlingarnas lönsamhet under flera års 
tid och hittat flera förklarande faktorer för 
gårdarnas lönsamhetsskillnader.

de fasta kostnaderna är den mest 
betydelsefulla faktorn på kostnadssidan 

Även om potatisproduktionen har beräk-
nats vara relativt lönsam jämfört med övrigt 
lantbruk, varierar lönsamheten inom pota-
tisproduktionen mer än inom det övriga 
lantbruket i medeltal. Branschen är beroen-
de av skördenivån och sårbar för prissväng-
ningar. Investeringar måste väl övervägas 
och onödiga verksamheter skäras ner. 
Men varifrån ska man börja skära ner på 
kostnaderna och hur kan verksamheten ef-
fektiveras utan extra kostnader? 

Samarbetet gårdarna emellan är en resurs 
som kunde utnyttjas i högre grad. Potatis-
gårdarna ligger ofta inom samma områ-
den. Ifall gårdarna ligger på 10-20 km av-
stånd från varandra finns det inga hinder 
för samarbetet skulle kunna fungera väl.  
Genom gemensamma införskaffningar och 
gemensamt arbete kan man skära ned på 
de fasta kostnaderna. Ofta har potatisgår-
den eget materiel för varje arbetsskede och 
detta innebär att t.ex. kostnaderna bundna 
till maskinerna är mycket höga. Detta hö-
jer på gårdens skuldsättning, vilket i sin tur 
gör det svårare för gåden att fungera under 
sämre tider. Tuomisto har allt för ofta stött 
på situationer där samarbetet inneburit att 
”den större eller rikare” har köpt den min-
dre gårdens affärsverksamhet och materiel 
samt vid behov även personalen. ”Det skul-
le inte behöva vara så att den ena måste 
sluta, utan genom gott samarbete kunde 
båda få fortsätta sina verksamheter mer ef-
fektivt än tidigare”, föreslår Tuomisto.

”Den största faktorn mellan lönsamhets-
skillnaderna beror ofta på kapitalkostnader-
na, som i medeltal är en dryg tredjedel av 
helhetskostnaderna. Ibland kan gårdarnas 

problem även anses bero på för hög grad 
av maskiner. Genom ett effektivt och gott 
samarbete kunde gårdarna minska på sina 
kapitalkostnader genom att investera i ge-
mensamma förråd, packerier, maskiner, ar-
betskraft, införskaffningar...” räknar Tuomis-
to upp.  ”Utsädes- och matpotatisgårdarna 
har visserligen tagit steg framåt i införskaff-
ningssamarbetet, men det praktiska samar-
betet är mindre än till exempel bland stär-
kelsepotatisgårdarna, där synergiförmåner-
na verkligen utnyttjas” vet Tuomisto.

Akademiprofessor
Jari Valkonen:

VAPEN MOT MOPTOP-VIRUS 

Moptop-viruset är Nordens gemensamma 
plåga. Viruset har efter att det upptäcktes 
på 1980-talet blivit den största orsaken till 
att matpotatisens kvalitet förstörs.

I moptop-viruset förenas alla de värsta dra-
gen som en skadegörare som vandrat till 
ett nytt område kan ha. Ingen av de odla-
de potatissorterna tål moptop-viruset. Men 
uppkomsten av symptom varierar stort från 
år till år och kan inte förutsägas. Sympto-

men syns dock inte alltid under upptag-
ningen, utan de utvecklas först i förrådet. 
Viruset finns kvar i åkerjorden i flera år och 
det saknas medel för att utrota det. 

Den bästa bekämpningsstrategin är att se 
till att viruset håller sig utanför den egna 
odlingen. Ifall gårdens potatisar aldrig upp-
visat symptom på moptop, är det möjligt 
att man hittills undvikit förorening. Å andra 
sidan har man i undersökningar upptäckt 
att det ta några år från det att åkern förore-
nas till dess viruset blir så vanligt att mop-
top-symptomen börjar väcka uppmärksam-
het. All jordmån som hamnar på odlingarna 
utgör en risk med beaktande av hur om-
fattande moptop-virusets utspridning är i 
vårt land. En förorenad åker där man od-
lat potatis senast för ett sekel sedan, kan 
än idag vara förorenad. Viruset överlever 
nämligen enligt undersökningarna i 15 år 
i sporen till mikroben som orsakar potati-
sens pulverskorv. 

Utan hållbara sorter kan vi inte bli av med 
moptop-viruset. Detta är ett problem där 
det inte lönar sig att vänta på att lösning-
en ska hittas någon annanstans. Det finns 
nog virus i Skottland, Tjeckien, i stor ut-
spridning inom Nord-Amerikas potatisod-
lingsområden, på ön Hokkaido i Japan samt 
i virusets hemtrakter i Anderna i Syd-Ame-
rika. Problemen för potatisproduktionen 
är dock inte lika omfattande som hos oss. 
Bristen på sorter som tål moptop-viruset 
är ett gemensamt problem för de nordiska 
länderna och det vore lönsamt att samar-
beta för att hitta en lösning.

En snabb väg till en lösning vore att genom 
förädling göra sorterna tåliga genom gen-
teknik. De tekniska färdigheterna och kun-
nandet för att manipulera sorterna finns 
och arbetet skulle ta ett par år.  

En hållbarhetsförädling genom traditionel-
la medel kan också det leda till ett önsk-
bart slutresultat, ifall vi hade tid att i en od-
largeneration först söka källor för hållbar-
het och sedan överföra egenskapen genom 
att flera gånger korsa potatisarna. Gentek-
niken skulle också här erbjuda en genväg 
och spara tid. Hållbarhetsgenen kunde lo-
kaliseras och avskiljas till exempel från en 
vild potatissort och överföras direkt in i 
någon av dagens sorter. Koden till potati-
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Potatisodlare har förtjänad betydliga kost-
nadsbesparingar genom maskinsamarbete.
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P e r u N a p a K i n a a

Kävin mennäviikolla Helsingisä. Maatalous-

ministeriön väki oli levittäny maakuntiin   

kuhtukirijeitä, että ny ois aika perunarate-

kian kokoukselle. Utelias ku oon, niin ajjaa 

huristelin Helsingin kirkonkylälle. Ilimaston-

muutos meinas estää parkkeerauksen, oli 

muuttunu katujen laijjat sen näköseksi, ku 

autohajottamon takapiha tavallisena talave-

na Oulaisisa. Autot oli temokraattisen näkö-

siä, ku niisä oli puoli metriä lunta päällä. Ei 

niistä nähäny, misä on tähti keulasa tai RR 

tai vaikka ois ollu vanaha mosse. Ei kaikis-

ta näkyny väriäkkään. Oli ilimastonmuutos 

teheny mustanki valakoseksi. 

Aikansa ku kiertelin, niin löysin läven, josta 

joku oli justiin lähteny. Lumenpöheryä oli, 

mutta sinne minä änkesin. Eikä siinä vie-

lä kaikki. Vieresä oli kyltti, joka kerto mul-

le, että siittä kuuven neliön paikasta pittää 

maksaa kaks eurua tunnilta! On siinä heh-

taarituotto kohallaan. Minä kyllä laasisin 

varpuluuvalla kaks kertaa päiväsä lumet 

pois, jos sais vaikka hehtaarin tuommosel-

la taksalla parkkipaikaksi vuokrattua.

Kokouksesa puhuttiin sitte pottuista. Tie-

teitten talloon oli tullu potunvilijelijöitä ja 

tutkijoita ja kauppiaita. Joillekki oli eeltä-

päin ilimotettu, että pittää puhe. Hyviä puh-

heita siinä kuultiinki.

Ministeriön mies kerto, että pari vuotta ku 

jaksatta, niin perunatuet ei oo sitte rasitta-

masa verotuksen tulopuolta. Muuan kaup-

pamies ihimetteli, että on se merkillinen 

juttu, ku kuluttaja ois valamis maksamaan 

vaikka kymmenkertasen hinnan potusta, 

niin sitä ei kukkaan älyä pyytää! Tarkotti 

varhaispotun hintaa verrattuna talaven po-

tunhintoihin.

Mietin siinä ihtekseni, että Ranskasa ne 

tuon ossaa. Nykki ku meettä kahtomaan, 

niin sielä ranskalaisesa pottuhyllysä on pot-

tuja kolomestakymmenestä sentistä kolo-

meen euroon kilo. 

Oisin tuon otsikonki kääntäny Yppärin kie-

lelle, mutta semmosta sannaa ei vanahasa 

puhheesa oo ollu. Johtusko nuo paremmat 

hinnat sielä Helsingin maanvuokramarkki-

noillaki siittä, että ne on aikusemmin kuul-

lu ja oppinu tuon ”ratekia”-sanan?

Kannan Otto

Ratekiaa

sens arvsmassa som utreddes ifjol erbjuder 
här en ovärderlig hjälp. Den negativa attity-
den mot genteknologin fungerar dock som 
handbroms också när det gäller att utnytt-
ja potatisens egna gener. 

UTSädESPOTATIS-
PROdUKTIONEN 

SIKTAR På FELFRI KVALITET 

Inom utsädespotatisproduktionen är sik-
tet inställt på goda skördar och lönsam-
het, men framför allt på bästa möjliga kva-
litet. En livskraftig och sjukdomsfri produkt 
är kundens naturliga krav som går som en 
röd tråd genom hela utsädespotatispkedjan. 
Det finns inte bara ett enda simpelt trick för 
att producera kvalitet, utan kvaliteten byggs 
upp av små bitar som stöder varandra.

En ren och bred start 
skapar grunden för kvaliteten

Innan utsädet hamnar i kundens bänk har 
det gått en lång väg från ökning av tillväxt-
punkter i provrör, via odling i växthus och 
säsongshus ut till kalljordsodling. Material 
som producerats i lokaler med hög hygien 
är absolut fritt från sjukdomar, men samti-
digt också kostnadsmässigt värdefullt att 
producera. Till exempel kostar de så kallade 
miniknölarna som för första gången sätts i 
kalljord tio cent styck, värdet på materialet 
som sätts på ett hektar räknas då i tiotusen-

tals euro.  En hög inledningskostnad tonas 
ned för utsädespotatisen med ett par för-
ökningsår, efter vilket man kan marknads-
föra högklassig och certifierad utsädespo-
tatis till rimligt pris.

- På Kantaperuna har vi under de senaste 
åren satsat på just denna del av produk-
tionen genom att grunda ett eget mikroför-
ökningslaboratorium med växhusenhet som 
grundar sig på ett nytt produktionskoncept. 
En bred produktion i starten kräver investe-
ringar som snabbt betalar tillbaka kostna-
derna genom bättre kvalitet, berättar Mika 
Paassilta, som ansvarar för Kantaperunas 
produktion av utsädespotatis.

Partierna testas och de 
bästa väljs ut för vidare förädling

Då utsädespotatisens kvalitet säkras står 
testningen och analyseringen av partier-
na i nyckelposition. På hösten går man till-

Uutuuslajike Saline on herättänyt suurta 
kiinnostusta perunanviljelijöiden keskuu-
dessa – tammikuun kampanjan jälkeen la-
jikkeen siemen alkaa olla loppuunmyyty. 
Kuuma Peruna pyysi Salinea viljelleitä am-
mattiviljelijöitä kuvailemaan lajiketta muu-
tamalla sanalla. 

Mitä tulee mieleen 
uutuuslajike Salinesta?

Matti Tervakangas: ”Sievä, keltainen ja pyö-
reä. Kuorintaprosessista hyviä kokemuksia. 
On säilynyt hyvin varastossa.” 

Siemenperunaviljelijä Markku Kantola: ”Kel-
tamaltoinen ja kaunis peruna. Ei ollut on-
gelmia viljelyssä.” 

Saline Gallup
Kalevi Kuokkanen: ”Satoisuus OK. Käsit-
telyn, ruven ja harmaahilseen kestävyydet 
näyttävän olevan hyviä. Kuorijat tuntuvat 
ihastuneen perunaan. Hävikki pieni. Van-
ha venäläinen sananlasku kuitenkin sanoo, 

että miehen ei kannata kehua vaimoa en-
nen kuin on oltu kolme vuotta naimisissa 
– sama pätee perunalajikkeisiin. Sanoisin, 
että Saline on kaunis peruna johon kan-
nattaa tutustua.”
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Matti Tervakangas Markku Kantola Kalevi Kuokkanen

sammans igenom varje utsädespotatispar-
ti som producerats av Kantaperunas yrkes-
producenter i en kvalitetsanalys. I analysen 
granskas den yttre och den genom skärning 
granskade inre kvaliteten och utöver utvär-
deringen av storleksklasserna analyseras 
även knölarnas näringsämnesbalans med 
hjälp av laboratorieprover.

För de olika utsädesklassernas partier utför 
man utöver myndigheternas redan strikta 
officiella tester och granskningar även extra 
definieringar av virus- och bakteriesjukdo-
mar på basen av vilka partiernas bästa kan 
väljas ut för fortsatt produktion.

Kantaperuna kompletterar sin egen produk-
tion av basutsäde med förökningsmateri-
al som skaffas in från Siemenperunakes-
kus. Företaget importerar dessutom hol-
ländsk utsädespotatis i de högre kvalitets-
klasserna. 

- Att importera levande, sjukdomsmottag-
ligt material innebär alltid risker, påminner 
Paassilta.  Därför utreder vi de importera-
de partiernas bakgrunder så detaljerat som 
möjligt.  Vår målsättning är att framför allt 
stärka den inhemska utsädespotatisproduk-
tionen, vilken ska bidra till att behovet på 
utsädespotatis som importeras utifrån mi-
nimeras under de kommande åren.




