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Kaarsin tuoreena kantaperunalaisena Opel 
Vectralla kotipihaan. Heinäkuu oli lopuillaan 
ja vuosi oli 2009. Istuin vielä autossa, kun 
puhelin soi. ”Niiiin, Kantolan Markku täsä 
terve.” Terve terve. ”Niiiin, alkaa olla tuosa 
viktooriasa aika palijo tota tyvimättää.”

Puhelusta alkoi kujanjuoksu. 700 hehtaa-
rin siementuotannostamme hylättiin yli sa-
dan hehtaarin edestä viljelmiä. Kuulemma 
ennenkuulumatonta. Joukossa oli pääasi-
assa Victoriaa ja kaikki Inovat, mutta myös 
Asterixia, Nicolaa ja Red Scarlettia. Tyvimä-
tää kaikkialla. Kierreltiin katsomassa, paljon 
muuta ei ollut tehtävissä. Silloisen MTT:n Eli-
na Virtanen kulki mukana. Kerättiin näyttei-
tä. Ruukin perunalaboratoriossa oli alettu 
kehittää analyysiä uudenlaisen tyvimädän 
todentamiseksi. Bakteeria kutsuttiin erwi-
nia Chrysantemiksi. Se sai myöhemmin ni-
mekseen dickeya solani.

Ongelmille alkoi hahmottua yhteinen nimit-
täjä. Ne oli perustettu ulkomailta tuoduilla 
kantasiemenerillä. Talvemmalla Elina ehdot-
ti, että kannattaisi kokeilla testata ennak-
konäytteet ennen uusien kantasiemeneri-
en tuomista. Ehkä heidän uudella testillään 
saataisiin riskierät nalkkiin. Toimintamalli ei 
ollut tuttu silloiselle tavarantoimittajallem-
me: ”Ei onnistu. Minne ne erät sitten laite-

taan, jos Suomeen ei kelpaa? Menee liian 
vaikeaksi. Ota tai jätä.” Tammikuussa kier-
simme kuitenkin Hollannissa pakkaamoilla 
näytteitä keräämässä. Ruukissa tehtiin tes-
tit, ja kuinka ollakaan, noin puolessa ennak-
konäytteistä oli dickeya-tartunta. Takaisin 
neuvottelupöytään. Saimme lopulta uudet 
näytteet korvaavista eristä. Ne olivat puh-
taita. Sen verran jouduimme tulemaan vas-
taan, että yksi tartuntaa kantanut Victoria-
erä tuotiin Suomeen. Sillä perustettu viljel-
mä hylättiin kesällä 2010 tyvimädän vuok-

si. Tapaus osoitti, että testaus toimii. Lohtu 
oli laiha, sillä vaikka itse ongelma oli jo pe-
riaatteessa ratkaistu testausrumban ja pit-
källisten neuvottelujen päätteeksi, tuli ke-
sästä silti ruokaperunaviljelijöiden näkökul-
masta katastrofi. Edellisenä kesänä oireet-
tomina säilyneet siemenerät kantoivat pii-
lotartuntoja. Varret mätänivät ruokaperuna-
pelloilla, oli 30 % tyvimätää, oli 40 % tyvi-
mätää, jopa 50 % tyvimätää. Maine meni. 
Luottamus oli petetty. Maaseudun Tulevai-
suus soitteli. 

Nyt pikakelauksella kesään 2016. Ruokape-
runanviljelijä soittaa Suupohjasta, neuvoja 
on käynyt, pellolla on kai Dickeyaa. ”Höpö 
höpö.” vastaan kollegalta opitulla itsevar-
muudella. Ei ole ollut viiteen vuoteen, ja tus-
kin on nytkään. Hollannissakin tauti on se-
lätetty ja vaihtunut jo vuosia sitten uudem-
paan pektobakteeri brasiliensikseen. Oma 
tuotantomme on nykyään kausihuoneelta 
saakka kotimaista. Viljelijäkyselymme tulok-
set viittaavat luottamuksen elpymiseen. Sie-
menperunan laadun koetaan parantuneen. 
Tavoite on korkeammalla, ja työ jatkuu.

Mika
mika.paassilta@kantaperuna.com

Dickeya oli ja meni
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Edellytykset nouseviin 
ruokaperunan hintoihin?

A n t t i  L A v o n e n  •  M t K  r y

www.suomenymparistopalvelu.fi

Sammonkatu 8, 90570 Oulu, puhelin 044 5885 260

Kotimaista osaamista!

Viljavuustutkimuksia 20 vuotta!
Juhlavuoden tarjouksena kaikista hivenravinnepaketeista 

-15% vuoden loppuun saakka

Muista myös boori perunan viljavuustutkimuksessa

Tiirontie 6, 86100 Pyhäjoki
puh. 040 533 8438 • www.naturalli.fi

Pyhäjoen Puu Oy

ISOKAPPA perunalaatikot
• mittatarkka; käyttää varastotilan tehokkaammin
• kestävä, reilu naulaus
• halutessa myös höylättynä
• ulkonurkat viistetty
• pyöristetyt kulmat eivät kolhi perunaa
• elintarvikeystävällistä havupuuta
• päätylaudat liimattu ja naulattu
Valmistus mittatilaustyönä
• mitoitetaan tuottajan omaan järjestelmään
• lyhyt toimitusaika ja varma toimitus
• suoraan tehtaalta ilman välikäsiä
• voidaan koota myös paikalla

kuljetuskustannusten säästämiseksi

Kysy tarjous
laatikoista ja kuormalavoista!

Läntisessä Euroopassa perunan sato on jää-

mässä keskivertoa heikommaksi poikkeuk-

sellisten sääolojen seurauksena. Hinnat ovat 

olleet syksyn aikana nousussa, mikä vähen-

tää merkittävästi tuontipainetta Suomeen. 

Myös Suomessa sato on jäämässä keski-

määräistä heikommaksi kesän runsaiden 

sateiden ja osalla alueista kuivuuden seu-

rauksena. Satovaihtelut ovat suuria alueit-

tain. Odotukset ovat nyt nousevista hinnois-

ta Euroopan tilanteen siivittämänä.

euroopan sääolot vaihtelivat
Alkukesästä läntisessä Euroopassa kärsit-

tiin rajuista vesisateista. Vettä seisoi peru-

napelloilla perunanviljelyn ydinalueilla Alan-

komaissa, Belgiassa, Pohjois-Ranskassa ja 

Etelä-Saksassa. Perunaa hukkui tuossa vai-

heessa vaikeimmilla alueilla ja perunan al-

kukehitys hidastui. Puolassa ja Etelä-Ruot-

sissa puolestaan kärsittiin kuivuudesta ja 

sadetuskoneita tarvittiin hyvin aikaisessa 

vaiheessa. 

Keskikesällä tilanne tasaantui. Rajuimmat 

sateet kohdattiin Itävallan ja Slovakia alu-

eilla sekä Baltiassa. Elokuun loppupuolel-

ta syyskuuhun Euroopan päätuotantoalueet 

Pohjois-Ranskasta läntiseen Puolaan kärsi-

vät kuivuudesta ja helteistä, joiden seurauk-

sena perunan nostoja jouduttiin viivästyt-

tämään. Esimerkiksi Belgiassa arvioitiin 5. 

lokakuuta perunasta 90 % olevan edelleen 

maassa. Kovettunut maa ja kokkareet vai-

keuttivat nostoja ja helpottavia sateita odo-

tettiin kiihkeästi. Perunan kuiva-ainepitoi-

suudet ovat korkeita ja näin ne ovat arko-

ja nostovioituksille. Kuivuuden ja helteiden 

arvioidaan myös leikkaavan perunan loppu-

kasvua myöhäisiltä lajikkeilta.

Vaikka perunan tuotantoala kasvoi 3-4 % 

Länsi-Euroopan päätuotantomaissa (Rans-

ka, Iso-Britannia, Belgia, Alankomaat ja Sak-

sa) edellisvuoden poikkeuksellisen alhai-

selta tasolta, jäi tuotantoala viiden vuo-

den keskiarvon tasolle. Vaihtelevien sää-

olojen takia keskisadon arvioidaan jäävän 

5 % edellisvuotista heikommaksi. Tämän 

seurauksena kokonaissato olisi 1,6 % vii-

mevuotista pienempi ruoka- ja ruokateolli-

suusperunalla. Tämä merkitsisi yli kaksi pro-

senttia heikompaa kokonaissatoa kuin vii-

den vuoden keskiarvo. Lisäksi kirjoitushet-

kellä lokakuun puolivälissä paljon perunaa 

on vielä nostomatta.

hinnat lähtivät nousuun  
syys-lokakuussa euroopassa 

Odotukset keskivertoa heikommasta sados-

ta ja pelot erittäin kuivien ja helteisten nos-

tosäiden vaikutuksista perunan nostoihin, 

laatuun ja säilyvyyteen ovat nostaneet ruo-

ka- ja ruokateollisuusperunan hintoja syys-

kuun lopulla ja lokakuun alkupuolella. 

Perunan kysyntä teollisuudessa on kasva-

nut vuosi vuodelta. Ilmiö on ollut voimak-

kain Belgiassa, jossa on vuosittain investoi-

tu kapasiteetin kasvattamiseen. Vaikka pe-

runan tuotantoalakin on ollut kasvussa, ei 

tämän kesän poikkeuksellisissa sääloissa 

perunaa saada kysyntää vastaavasti. Kun 

hollantilainen teollisuus turvautuu 75-pro-

settisesti kiinteähintaisiin viljelysopimuk-

siin, ei Belgiassa osuus ylitä 60 prosenttia. 

Näin ollen teollisuuden pitää ostaa vähin-

tään 40 % vapailta markkinoilta. Belgian ti-

lanteessa on lokakuussa paniikin oireita. 

Euroopan sato- ja hintatilanteen seuraukse-

na tällä kaudella ei ole odotettavissa tuon-

tipainetta Euroopasta Suomeen. Tällä on 

suorat vaikutukset kotimaan markkinati-

lanteeseen. 

Kevät ja alkukesä  
suotuisa suomessa

Toukokuu oli Suomessa keskivertoa läm-

pöisempi ja sademäärät vähäisiä. Peru-

nan alkuunlähtö oli valtaosiltaan suotuisa. 

Jo kesäkuussa osassa maata saatiin run-

saita sateita, mutta kasvutilanne oli val-

taosassa maata edelleen hyvä, osin jopa 

erinomainen. Heinäkuun paikoittain rajut 

sateet käänsivät tilanteen päälaelleen esi-

merkiksi Keski-Pohjanmaalla ja osissa Ete-

lä-Pohjanmaata, jossa perunaa hukkui sa-

teiden seurauksena. Osassa maata kärsit-

tiin samaan aikaan enemmän kuivuudesta. 

Tässä vaiheessa lisäsateita kaivattiin mm. 

Satakunnassa ja Hämeessä. Heinä-elokuun 

paikalliset rajut sateet ja ukkoset aiheutti-

vat suuria sademäärän vaihteluja pienellä-

kin alueella. Paikallisten sateiden ja kuivuu-

den seurauksena sato-odotukset vaihtelivat 

poikkeuksellisen paljon.

sateet toivat ruttopaineen
Sateiden seurauksena perunaruttoa joudut-

tiin torjumaan keskimääräistä useammin ja 

monin paikoin sateet estivät pääsyn pellolle 

oikea-aikaisesti. Valtaosin rutto saatiin kui-

tenkin pysymään hallinnassa. 

Syyskuussa säätyyppi kääntyi kuivaksi ja 

nostoihin päästiin varastoperunan osalta 

hyvissä oloissa. Muutamia sateita lukuun ot-

tamatta säätyyppi pysyi koko nostokauden 

poutaisena ja lämpötilatkin suotuisina. Tänä 

vuonna pakkaset eivät aiheuttaneet edel-

lissyksyn kaltaista katastrofia, vaikka pai-

koittain pakkanen nipistelikin kasvustoja. 

Perunamarkkinat 
tasapainossa

Perunan tuotantoala pysyi tänä keväänä 

edellisvuoden suuruisena kaikilla tuotan-

tosuunnilla. Muutokset olivat vähäisiä puo-

leen ja toiseen. Edelliskevään vähäisten pe-

runavarastojen takia uutta satoa käytettiin 

normaalia runsaammin jo heinäkuussa esi-

merkiksi kuorimoissa. Tämä söi perunan 

alaa jo kesän aikana. Ruoka- ja ruokateol-

lisuusperunan varastomäärä selviää tarkem-

min Luonnonvarakeskuksen parhaillaan te-

kemässä varastokyselyssä, joka valmistuu 

marraskuun 8. päivä. Edellytykset ovat kui-

tenkin tasapainoisiin perunamarkkinoihin 

tällä kaudella.

Mahdollisuudet  
nouseviin hintoihin?

Länsi-Euroopan normaalia heikompi satoti-

lanne, nousevat hinnat ja niiden seurauk-

sena vähäinen tuontipaine luovat mahdol-

lisuuden keskivertoa parempihintaiseen 

kauteen. Osa Euroopan markkinatilantees-

ta ratkeaa kuitenkin vasta kirjoitushetken 

jälkeen lokakuun jälkipuoliskolla, kun näh-

dään, kuinka maassa vielä olevat perunat 

saadaan nostettua. Kotimaan tasapainoinen 

tilanne luo kuitenkin pohjaa optimismille. 

Tuottajaorganisaatiot tulevat 
mahdollisiksi myös perunalla

Kauppa on viime vuosien aikana vahvista-

nut merkittävästi asemaansa perunakau-

passa. Kaupan osuus kuluttajahinnasta on 

kasvanut määrätietoisesti myös heikomman 

tuottajahinnan vuosina. Tuottajaorganisaa-

tiot voisivat olla yksi keino vahvistaa tuot-

tajien asemaa ketjussa.

Hallituksen esityksessä (144/2016) ehdo-

tetaan muutettavaksi maataloustuotteiden 

markkinajärjestelystä annettua lakia. Laki-

muutos on ehdotettu tulemaan voimaan 

1.1.2017. Esityksen mukaan tuottajaorga-

nisaatioiden hyväksyminen olisi jatkossa 

mahdollista kaikilla markkinajärjestelyn kat-

tamilla tuotealoilla. Tämä tarkoittaa, että pe-

runatuottajat voivat, mikäli lakimuutos hy-

väksytään, ensi vuoden alusta lähtien pe-

rustaa tuottajaorganisaatioita. Hyväksytyt 

tuottajaorganisaatiot ovat tietynlainen tur-

vasatama kilpailulainsäädännöltä. Tämän 

lisäksi lakiin lisättäisiin esityksen mukaan 

myös maatalousalan toimialaorganisaati-

oiden hyväksymisen mahdollistavat sään-

nökset. 

Lopultakin Suomessa otetaan käyttöön 

muissa jäsenvaltioissa vuosikymmeniä ol-

leet jäsenvaltioille vapaaehtoiset tuottaja- 

ja toimialaorganisaatiot. MTK on vaatinut 

tätä jo useita vuosia. Suomessa ei ole mui-

hin Euroopan maihin verrattavaa perinnet-

tä tuottajaorganisaatioista ja maatalousyrit-

täjän asema ruokaketjussa on erittäin heik-

ko. Lakimuutoksella annetaan tuottajille yh-

den työkalun millä voivat laillisesti vahvis-

taa neuvotteluasemaansa ja tehdä laajem-

min yhteistyötä. 
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Nurmijärvellä sijaitsevan vihannes- ja juu-
resalan yrityksen h&h Tuomisen toiminta-
ajatus on hyvin yksinkertainen: Asiakkaan 
odotukset on aina ylitettävä. se on selväs-
ti ollut kannattava ohjenuora, koska se on 
tuonut yrityksen aina vuodesta 1945 tähän 
päivään asti.

Nykyisen toimitusjohtajan heikki Tuomi-
sen ura perheyrityksessä alkoi säntillisil-
lä viikonlopputöillä noin 13-vuotiaana.  
”Yrittäjäperheessä on lapsesta asti oppinut 
tekemään töitä ja myös arvostamaan työn-
tekoa.” kertoo Heikki. Vaikka vuosia peru-
nan parissa on miehellä jo kiitettävästi, pu-
heesta kuulee, että palava innostus peru-
naa kohtaan ei ole hiipunut. ”Helpompia-
kin ammatteja olisi ollut valittavana, mut-

Rima korkealla ja perunainnostus 
huipussaan – jo vuodesta 1945

ta jälkeenpäin ajateltuna säännöllinen työ-
aika ei välttämättä olisi kuitenkaan sopi-
nut minulle.”

Työssä innostavinta Heikin mukaan on se, 
kun näkee, että tulee toimeen taloudellisesti 
ja samalla pystyy työllistämään monia ihmi-
siä. Suuren painoarvon saa myös yrityksen 
72-vuotinen historia, joka kannustaa jatka-
maan eteenpäin. Nuorempi sukupolvi on 
jo vahvasti mukana yrityksen toiminnassa, 
joten tulevaisuuskin vaikuttaa lupaavalta.  
”Näyttäisi uhkaavasti siltä, että molemmat 
pojat, Toni ja samu, ovat kiinnostuneita yri-
tyksen jatkamisesta. He ovat sopivan eri-
laisia ja heidän yksilöllisistä vahvuuksista 
syntyisi varmasti hyvä kokonaisuus.” Heik-
ki arvioi. 

Tuoreuden takaamiseksi kylmäketjua valvotaan sekä varastolla että kuljetuksen aikana.

H&H Tuomisella noin 75 % liikevaihdosta 
tulee perunan myynnistä. Muut tuotteet tu-
levat sen siivellä. 

”Kaikki tuotteet edustavat kuitenkin genren-
sä parhaimmistoa eli kauneinta ja ihanin-
ta mitä Äiti Maa vain voi sylissään kantaa.” 
Yksi suurimmista haasteista perunan mark-
kinoinnissa tällä hetkellä on perunan kulu-
tuksen lasku. Kulutustottumusten muuttu-
minen on tuonut perunan rinnalle kilpailijoi-
ta ja 60–70-luvun huippuvuosiin ei näyttäi-
si olevan paluuta. ”Perunan kulutus pitäisi 
saada pysymään edes ennallaan. Kyse on 
kuitenkin tuotteesta, jossa on ylivoimaiset 
ainesosat, jotka vaikuttavat fyysisen tervey-
den lisäksi myös mielenterveyteen! Ihmis-
ten tietoisuutta perunan ominaisuuksista ja 

käyttötavoista täytyy pitää yllä, ettei kulutus 
ainakaan enempää laske.” Heikki painottaa.

Toiminnan jatkuva kehittäminen
H&H Tuominen on pärjännyt kovassakin kil-
pailussa hyvin ja yksi syy voi olla se, että 
yrityksen toimintaa on aina kehitetty mark-
kinoiden muuttuessa. Ensimmäiset 65 vuot-
ta yrityksen pääpaikka on ollut Lopella ja 
vasta 2011 toiminta siirrettiin Nurmijärvelle. 
Uusi sijainti ja uudet nykyaikaiset tilat ovat 
olleet kaikin puolin toimiva ratkaisu. ”Yht-
äkkiä vain herättiin siihen, että ollaan liian 
kaukana kaikesta. Nyt puitteet ovat kunnos-
sa, olemme lähellä asiakasta ja kuljetusyh-
teydet pelaavat, joten on täysin itsestä kiin-
ni, että pärjätään. Olosuhteita ei tässä ta-
pauksessa voi syyttää, jos jokin ei toimi.” 
Toinen vahva tekijä on yrityksen innovatii-
visuus, josta näkyvimpänä merkkinä lienee 
90-luvulla kehitelty ja yhä laajasti käytössä 
oleva myyntipöytäjärjestelmä.  
 
Kysyttäessä, miten H&H Tuominen suunnit-
telee tulevaa, vastaus on melko yllättävä. 
”Täysin mutu-tuntumalla! Jos joku idea vai-
kuttaa hyvältä, niin aletaan toimia. Ei jää-
dä kärvistelemään ja ihmettelemään. Näin 
tehdään ainakin niin kauan kuin minä olen 
puikoissa”, Heikki naurahtaa. Jotta intuition 
varassa pystyisi toimimaan yrityksessä seu-
rataan kuitenkin herkeämättä, mitä viljeli-
jäpiireissä ja perunamarkkinoilla tapahtuu. 

Ulkoinen laatu ratkaisee
Toimitusjohtajan kokemuksen mukaan yk-
kösasia varsinkin irtoperunan myynnissä 
on edelleen perunan ulkonäkö. Siihen ku-
luttaja kiinnittää ensimmäisenä huomionsa 
ja sen perusteella tehdään myös mahdolli-
nen ostopäätös. Siksi lajike ei niinkään ole 
olennainen, vaan houkutteleva ulkonäkö. 
”Pussitettujen perunoiden ei välttämättä 
tarvitse olla aivan niin hemaisevia, mutta 
niiden on oltava ehdottomasti terveitä, hy-
vän makuisia ja sisältä ehjiä. Irtoperunassa 
ulkonäössä ei saa olla moitteita, etenkään 
jos perunat ovat pestyjä. Näin se vain me-
nee.” Heikki tietää. H&H Tuomisella muiste-
taan silti joka päivä nostaa jalustalle myös 
niitä ominaisuuksia joita ei paljaalla silmäl-
lä näe. Toisin kuin julkisuudessa on annet-
tu ymmärtää, peruna sopii kaikille myös 
laihduttajille, kunhan muistaa kastikkeissa 
ja valmistustavoissa välttää rasvoja. Peru-
na on myös ekologisen kuluttajan valinta, 
koska se on lähiruokaa, jonka hiilijalanjäl-
ki on hyvin pieni.

Peruna maistuu hyvälle
Maku on toinen perunan tärkeimmistä omi-
naisuuksista Heikin mielestä. ”Perunahan 

maistuu aina hyvälle! Jos peruna maistuu 
jollekin, se on vain hyvä juttu. Välillä tosin 
tuntuu, että kuluttajalle mieluisin olisi pe-
runa joka ei maistu juuri millekään.” Heik-
ki analysoi. Syksyisin peruna on lähes la-
jikkeesta riippumatta melko heikkokuoris-
ta, joten sen kypsentäminen vaatii hieman 
kärsivällisyyttä. ”Ei kannata harmistua, jos 
peruna hajoaa keitettäessä kattilaan. Yh-
den huonon kokemuksen ei saa antaa lan-
nistaa.” Hänen havaintojensa mukaan suo-
malaiseen tyyliin ei kuulu positiivisen pa-
lautteen antaminen. Siksi asiakkaan hiljai-
suus ja tasainen tilausrytmi tulkitaan yleen-
sä hyväksi merkiksi.

Asiakkaalle vain 
hyvälaatuista perunaa

Huolestuttavana Heikki näkee sen, että pe-
runan laadun omavalvonta on siirtynyt yhä 
enemmän H&H Tuomisen harteille, vaikka 
jokaisen ammattimaisen viljelijän tulisi itse 
tietää minkälaista perunaa on myymässä. 
”Moni toimittaja osaa kyllä tarkastella ul-
koista laatua, mutta virheet sisäisessä laa-
dussa tulevat useimmille yllätyksenä.” Si-
säisiä vikoja esiintyy Heikin mukaan ympä-
ri vuoden tasaisesti eri lajikkeissa. Syys-lo-
kakuussa peruna on kaikista herkimmillään 
kolhuille. Peruna on kaunista vielä lajitte-
lu- ja pesulinjastolta tullessa, koska viat tu-
levat näkyviin vasta vuorokauden tai kah-
den kuluttua. Se tekee syksystä haastavaa, 
mutta sen kanssa on yrityksessä opittu tu-
lemaan toimeen.

Uudet lajikkeet tervetulleita
Heikki ei omasta puolestaan sure vanho-
jen lajikkeiden pois jäämistä vaan näkee 

lajikkeiden vaihtumisen ennemminkin nor-
maalina kiertokulkuna. Välillä joku peruna 
on suosiossa ja joku toinen jää taka-alalle. 
”Annabelle on tosi suosittu tällä hetkellä ja 
on ollut jo kolmisen vuotta. Sitä on mark-
kinoitu rohkeasti herkkuperunana, jota se 
myös on. Voi olla, että suosio kestää, tai 
voi olla, että sitten tulee taas uusia entis-
tä houkuttelevampia lajikkeita.” Lajiketar-
jontaa Heikki kehuu runsaaksi. Hän kertoo 
huomanneensa, että viljelijät ovat melko 
tarkkoja kuuntelemaan ja tekemään lajike-
valintoja sen mukaan, mitä perunoita pak-
kaamolla kehutaan.

”Jotta kuluttajat saadaan innostumaan peru-
nasta, myös niiden markkinoinnissa, myyn-
nissä ja viljelyssä täytyy olla intohimoa ja 
iloisuutta! Koko peruna-alalle tarvittaisiin 
onnistumisen tuomaa tyydytystä ja siihen 
voi jokainen omilla toimillaan ja ajatusta-
voillaan vaikuttaa.” Heikki peräänkuuluttaa. 

Perunismi
H&H Tuomisen ihastuksesta perunaan ker-
too heidän tekemänsä, aivan vasta ensi-il-
tansa saanut lyhytelokuva nimeltä Perunis-
mi. Sen voi käydä katsomassa yrityksen Fa-
cebook-sivuilta tai osoitteesta https://you-
tu.be/t9Fj1FAwnVo. Kattavasti lisätietoa yri-
tyksestä löytyy myös osoitteesta www.hh-
tuominen.fi. 

Marika Tuomikoski

”Nopeatkin tilausrytmit onnistuvat reippaan ja palvelualttiin henkilökunnan ansios-
ta.” iloitsee Toni Tuominen.
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Colomba nousi suurimmaksi, 
Annabelle loppui kesken

Perunalajikkeiden kuulumiset ja suosio 
selviävät tuttuun tapaan elintarviketurval-
lisuusviraston tilastoista. Kevään 2016 ti-
lasto kertoo, paljonko kunkin lajikkeen sie-
menperunaa sertifioitiin suomessa istutuk-
sia varten. Päättyneen kesän hehtaaritilas-
to taas kertoo sen, minkä verran siementa-
lot kuvittelevat toimittavansa lajikkeita tu-
levan kevään istutuksiin. Kummastakin ti-
lastosta löytyy ruokaperunan ja ruokateol-
lisuusperuna osalta muutamia yllätyksiä.

Colomba on nyt suurin
Vuosi sitten tuore menestyslajike Colomba 
singahti sertifiointitilastossa sijalta 24 sijal-
le 4. Nyt Colomba paistattelee ensimmäis-
tä kertaa ykköspallilla. Colomban siemen-
tä sertifioitiin keväällä runsaat 1 800 000 ki-
loa. Aiempien vuosien ykkönen Red Scar-
lett pullahti 1 400 000 kilollaan toiselle si-
jalle ja Melody lähestulkoon samalla mää-
rällä kolmannelle sijalle. Colomban ylivoi-

maa selittää Red Scarlettin tapaan Venäjän-
vienti. Lajike kasvaa kohisten myös itänaa-
purissa, jonne vietiin Colomban sertifioi-
duista siemenperunoista noin 500 000 ki-
loa. Näin ollen Melody on kotimaan osal-
ta yhä ykkönen.

Noin miljoonan kilon lajikkeita olivat ke-
väällä aiempaan tapaan Timo, Annabelle ja 
Asterix. Annabellen tuotanto oli tähdätty yli 
miljoonaan kiloon, mutta harmittavasti yh-
delle siemenviljelmistä tilattiin ankeroistar-
kastus liian myöhään, eikä viljelmän satoa 
voitu siksi sertifioida myyntiin. Kömmähdys 
maksoi Annabellelle noin 100 000 kilon ver-
ran ”tilastotappiota”. Kotimaisen siemenen 
puutosta jouduttiin paikkaamaan ulkomai-
sella siemenellä. Annabellen etumatka Ni-
colaan ja Siikliin nähden kasvoi tästä huo-
limatta entisestään, mutta Timo ja Asterix 
pääsivät kiilamaan takaisin edelle.

Timon ammattikäyttö lisääntyi, 
Challenger yleistyi pakkaamoilla

Sertifioitua Timoa istutettiin ammattiviljelys-
sä aiempaa enemmän. Puutarhapakkauksis-
sa Timon määrä laski hieman, samoin kuin 
Venäjän-vienti. Asterixin vienti Ruotsiin kas-
voi ja käyttö kotimaassa säilyi ennallaan.

Ranskanperunalajike Innovator korvasi 
Challengerin lähes kokonaan suomalaises-
sa ranskanperunatuotannossa. Pakkaamoil-
la ja vähittäiskaupassa jauhoinen Challen-
ger kuitenkin yleistyi entisestään, ja koko-
naisuutena lajike kiipesi siksi teollisuuden 
muutoksista huolimatta tilastossa plussalle. 

Yksi yllätyksistä nähtiin varhaisten lajikkei-
den kisailussa. Colomban suuri suosio ei 
näyttänyt hetkauttavat Solistin menestystä, 
vaan Solistia sertifioitiin selvästi aiempaa 
vuotta enemmän. Colomban myynti näyt-
tää siis korvanneen laajemmin muita lajik-

Sertifioidun siemenperunan määrät kasvoivat hiukan

Ruotsissa perunanpakkaaja l.e.V. & Co on 
talven aikana lanseeraamassa erityises-
ti lapsille suunnattuja perunapakkauksia. 
Tuotesarja on kehitetty yhdessä ICA-vähit-
täiskauppaketjun kanssa. Iloisen värikkäät 
pakkaukset on koristeltu piirroshahmoin 
ja rusetein. Tuotesarja on saanut nimek-
seen ‘Childhood’ eli yksinkertaisesti lap-
suus. Pakkaukset ovat l.e.V. & Co:n ja ICA:n 
aiemmin lanseerattujen erikoislajikepakka-
usten tapaan 900 gramman painoisia.

Tuotteen näkyvyyttä pyritään parantamaan 
esittelemällä sitä ICA:n myymälöissä ja 
maistattamalla lastenperunoista valmistet-
tuja suupaloja, kuten paistettuja lohkope-
runoita. Kampanja pitää sisällään tuotteisiin 
liittyvää kuvitusta esittelevät t-paidat, joita 
jaetaan kuluttajille esittelyjen yhteydessä.

Kampanja huipentuu talvella, kun myymä-
löissä kilpailuun osallituneiden lasten kes-
ken arvotaan maailman suurin sipsipussi. 
Pussi sisältää erikoislajikkeista paistettuja 
värikkäitä perunalastuja, ja se luovutetaan 
voittajalle tämän syntymäpäivänä. Itse peru-
napussien myynnistä osa ohjataan Ruotsin 
kuningatar Silvian perustaman lastensää-
tiö World Childhood Foundationin hyväksi.

Ruotsalainen L.E.V. pakkaa 
lapsille omat perunat

“Kampanja on suunnattu 100-prosenttisesti 
lapsille. Ajatuksena on tietenkin tuoda lap-
sille myönteisiä kokemuksia perunoiden pa-
rissa. Luulisin, että Suomessa on sama ti-
lanne kuin Ruotsissa siinä mielessä, että 
lasten kokemukset perunoiden syömises-
tä eivät varsinkaan kouluissa ole aina pel-

sertifioidut kilot keväällä 2016

  lAJIKe edUsTAJA seRTIFIOINNIT
 1. Colomba HZPC Kantaperuna 1 818 000 kg
 2. Red Scarlett HZPC Kantaperuna 1 464 000 kg
 3. Melody Siemenperunakeskus 1 438 000 kg
 4. Asterix HZPC Kantaperuna 1 061 000 kg
 5. TimoBOR HZPC Kantaperuna 980 000 kg
 6. Annabelle HZPC Kantaperuna 939 000 kg
 7. Siikli Vapaa lajike 852 000 kg
 8. Challenger HZPC Kantaperuna 668 000 kg
 9. Nicola Vapaa lajike 580 000 kg
 10. Solist Myllymäen Peruna 571 000 kg
 11. Marabel Finpom 570 000 kg
 12. Musica Siemenperunakeskus 485 000 kg
 13. Gala Myllymäen Peruna 480 000 kg
 14. Puikula Vapaa lajike 434 000 kg
 15. Lady Felicia Siemenperunakeskus 406 000 kg
 16. Saturna Vapaa lajike 376 000 kg
 17. Afra Finpom 372 000 kg
 18. Innovator HZPC Kantaperuna 355 000 kg
 19. Belana Finpom 274 000 kg
 20. Carrera HZPC Kantaperuna 254 000 kg
 21. Taurus HZPC Kantaperuna 248 000 kg
 22. Nevski HZPC Kantaperuna 220 000 kg
 23. Opera HZPC Kantaperuna 190 000 kg
 24. Lady Claire Siemenperunakeskus 179 000 kg
 25. Velox HZPC Kantaperuna 178 000 kg

kästään hyviä. Toivottavasti tuotteilla tulee 
olemaan positiivinen vaikutus lasten ajatuk-
siin ja asenteisiin perunaa kohtaan.” kom-
mentoi L.E.V. & Co:n toimitusjohtaja An-
ders eriksson.

keita. Laskusuunnassa olivat muiden muas-
sa Marabel, Velox, Rikea, Gala, Musica, Mo-
zart ja Lady Felicia. Vapaista lajikkeista Ni-
cola ja Siikli vähenivät, mutta Puikulan ser-
tifioinnit lisääntyivät prosentuaalisesti yl-
lättävänkin paljon määrän noustessa noin 
350 000 kilosta yli 430 000 kiloon.

Keväälle 2017 luvassa 
myös uutuuksia

Tulevan kevään vastaavia sertifiointimääriä 
voidaan jo nyt ennakoida päättyneen kesän 
siementuotantohehtaarien kautta. Siemen-
taloilla näyttää viljelytilaston valossa olevan 
kovin luottamus Colombaan, Annabelleen, 
Afraan, Innovatoriin, Jessicaan, Noblesseen 
ja Sorayaan. Näiden lajikkeiden kotimaista 
tuotantoa on lisätty eniten. Colomban sie-
mentuotantoa on lisätty 77 hehtaariin, mikä 

lähentelee jo Melodyn perinteisesti korkei-
ta hehtaarimääriä.

Melodyn ja Colomban takana Timo jatkaa 
ennallaan koko tilaston sijalla kolme noin 
50 hehtaarin siementuotannollaan. Sijalle 
neljä nousee Annabelle niin ikään lähes 50 
hehtaarin kotimaisella tuotannolla. Yksi ko-
vimmista nousijoista on tilaston perusteella 
Afra, joka kipuaa Asterixin ja Siiklin tuntu-
maan vajaan 40 hehtaarin tuotantomäärällä. 
Solist ja Marabel pysyvät ennallaan 30 heh-
taarin suuruusluokassa, Gala laskee 25 heh-
taariin ja Musica romahtaa viimevuotisesta 

44 hehtaarista ja sijalta kuusi noin 17 heh-
taariin sijalle 18. Uutuuslajikkeista Innova-
torin ja Jessican kotimaiset tuotantomäärät 
nousevat noin 20 hehtaariin, ja Jussin, So-
rayan ja Noblessen vajaaseen 15 hehtaariin.

Kevään 2017 sertifiointeihin hyväksytyt hehtaarit

  lAJIKe edUsTAJA TUOTANTO
 1. Melody Siemenperunakeskus 85 ha
 2. Colomba HZPC Kantaperuna 77 ha
 3. TimoBOR HZPC Kantaperuna 51 ha
 4. Annabelle HZPC Kantaperuna 49 ha
 5. Red Scarlett HZPC Kantaperuna 44 ha
 6. Asterix HZPC Kantaperuna 41 ha
 7. Siikli Vapaa lajike 41 ha
 8. Afra Finpom 39 ha
 9. Solist Myllymäen Peruna 32 ha
 10. Nicola Vapaa lajike 30 ha
 11. Challenger HZPC Kantaperuna 29 ha
 12. Marabel Finpom 26 ha
 13. Gala Myllymäen Peruna 25 ha
 14. Lady Felicia Siemenperunakeskus 24 ha
 15. Innovator HZPC Kantaperuna 23 ha
 16. Jessica HZPC Kantaperuna 20 ha
 17. Puikula Vapaa lajike 19 ha
 18. Musica Siemenperunakeskus 17 ha
 19. Belana Finpom 16 ha
 20. Saturna Vapaa lajike 15 ha
 21. JussiBOR Siemenperunakeskus 14 ha
 22. Soraya Myllymäen Peruna 14 ha
 23. Carrera HZPC Kantaperuna 14 ha
 24. Noblesse HZPC Kantaperuna 13 ha
 25. Lady Claire Siemenperunakeskus 13 ha
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Perunan Viljelyohjelma 2016

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUS

Signum    

☛ Nyt 
lehti-
poltteen        
torjuntaan!
• Minor use -luvalla 
• Vaikuttaa myös 

varsikuolioon ja 
harmaahomeeseen

☛ Epok 
☛ Consento 
☛ Banjo Forte 
☛ Infi nito    

Juolavehnän torjuntaan
☛ Stratos Ultra 
Lehtipoltteeseen:
☛ Mirador
Rikkakasvien torjuntaan:
☛ Senkor SC  

Perunaruton torjuntaan:

Tarkastetun siemenperunan tuotannossa 
on jo useamman vuoden ajan kiinnitetty 
huomiota virustauteja levittävien, lentävi-
en hyönteisten torjuntaan. Vuosina, joina 
hyönteisten esiintyminen on ollut runsas-
ta, ne ovat saattaneet aiheuttaa tuhansi-
en eurojen menetykset hehtaaria kohden.

Muilla perunantuotantosektoreilla torjunta 
ei ole aikaisemmin ollut kovin yleistä. Sil-
loin kun kasvustossa on havaittu runsaas-
ti imentävioituksia, on rutontorjunnan yh-
teydessä käytetty insektisidejä eli hyönteis-
torjunta-aineita. Ruiskutus on valitettavas-
ti ollut yleensä myöhässä torjuntatarpee-
seen nähden.

Berner toi kasvukaudelle 2015–2016 markki-
noille uutuutena Amigo FS 350 -valmisteen, 
jolla pyritään torjumaan lentävien hyönteis-
ten aiheuttamia vioituksia ennaltaehkäise-
västi. Tuotteen sisältämä tehoaine imidak-
lopridi on vaikutustavaltaan systeeminen ja 
antaa pitkän suojan. Tuotteen suuri etu on 
käytön helppous: Yhdessä Moncut-seitti-
peittausaineen kanssa käytettynä hyönteis-
torjunnan luvataan kestävän elokuun alku-
puolelle saakka. Tällöin loppukasvukauden 
aikana kasvustoon suoritettavia ruiskutuk-
sia tarvittaisiin vain poikkeustapauksissa.

Peittaus on ruiskutusta 
vaivattomampi ja varmempi

Asko seppänen Berneriltä kertoo, että Ami-
goa on testattu Suomessa jo useiden vuosi-
en ajan ennen markkinoille tuloa, ja kasvu-
kausina 2015 ja 2016 tuotetta on ollut use-
ammalla tilalla käytännön kokeissa. Koe-
tulokset ovat olleet Seppäsen mukaan yh-
densuuntaisia: Peittauksen aiheuttama lisä-
kustannus on saatu katettua lisääntyneen 
sadon kautta. Parhaimmillaan panostus on 
saatu moninkertaisena takaisin. Hyönteis-

Kannattaako hyönteisiä torjua 
perunanviljelyssä?

peittauksen kustannus on noin 50 euroa 
per käsitelty hehtaari.

Ruiskutettavia insektisidejä käytettäessä tor-
junnan onnistuminen on riippuvainen ajoi-
tuksesta. Seppänen myöntää, että ruiskutuk-
silla on päästy vastaaviin torjuntatuloksiin, 
mutta vain kun kasvustoruiskutukset on on-
nistuttu ajoittamaan hyönteisten esiintymi-
sen kannalta optimimaaliseen aikaan. ”Kuin-
ka moni viljelijä on halukas todella seuraa-
maan perunapeltojen hyönteistilannetta pit-
kin kasvukautta?” Seppänen perustelee.

Käyttökokemuksia kasvukausilta
Bernerin kokeiden perusteella Amigon käy-
töllä näyttää olleen myönteinen vaikutus 
satoon ja etenkin tärkkelyssatoon myös sil-
loin, kun kasvustoissa ei ole edes juuri nä-
kynyt hyönteisten imujälkiä. Vaikutuksen ar-
vellaan perustuvan siihen, että perunakas-
vusto säilyy pidempään elinvoimaisena, kun 
hyönteiset eivät pääse häiritsemään kasvin 
luontaista rytmiä.
 

Seppänen on myös pannut merkille, että pe-
runatiloilla on viime vuosina siirrytty enene-
vissä määrin lisäämään nurmikasveja peru-
nan viljelykiertoon, ja muistuttaa Amigon te-
hoaineen imidaklopridi tehoavan myös nur-
milohkoilla perunaa uhkaaviin sepänkuori-
aisen toukkiin. Kokemukset käytännön vil-
jelmiltä tukevat Seppäsen kokemuksen mu-
kaan tätä seikkaa. Seppäkuoriaisen toukki-
en aiheuttamat laatutappiot ovat selkeästi 
vähentyneet lohkoilla, joilla on tehty hyön-
teispeittaus. 

”Yhteenvetona voisi todeta, että hyönteis-
torjuntaan on perunan kasvinsuojelusuunni-
telmia mietittäessä kiinnitettävä huomiota. 
Siemenperunalla pelkkä imidaklopridi-peit-
taus ei anna täyttä suojaa Y-virusta vastaan, 
vaikka vähentääkin merkittävästi tautipai-
netta. Kokemuksesta uskallan sanoa, että 
peittauksen yhteydessä tehty hyönteistor-
junta on riittävä ruoka- ja tärkkelysperunan 
tuotannossa.” Seppänen lupaa.

Amigo FS 350 peittauksen vaikutus Asterix-perunan satoon kesällä 2016 Ahvenan-
maalla. Viljelmä istutettiin toukokuun alkupuolella. Koenosto on tehty elokuun 24. 
päivä, jolloin kasvusto oli vielä täydessä kasvussa.
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Kuluttajakysely ruokavalinnoista 
ja perunankulutuksesta

Pekomat Oy

Pekomat toimittaa laadukkaat ja edulliset osat erilaisiin korjuukoneisiin
Hessels Zeefbanden on  Hollantilainen osatoimittaja jo 50 vuoden kokemuksella ensi asennus laatua

Toimitamme myös alkuperäisiä varaosia Grimme  Whulmaus / VM  Kleine  koneisiin
Nyt on oikea aika tutkia oma korjuukone ja pyytä tarjous varaosista

Toimitamme  erikoismattoja erilaisiin sadon käsittely laitteisiin asiakkaan mitoilla

Hyvää syksyn jatkoa kaikille
Jyri-Pekka Raittila

Pekomat Oy  puh 0501668  /  036536614
Teollisuuskatu 2 64260 KASKINEN

www.pekomat.fi pekomat@pekomat.fi

Alkusyksystä hyväksytyssä Oulun yliopis-
ton kauppakorkeakoulun markkinoinnin pro 
gradu -työssäni tutkittiin, miten eri ikäryh-
mät tekevät ruokavalintoja ja näkevät ruo-
kaperunan. erityisenä kiinnostuksenkohtee-
na oli lisätä ymmärrystä nuorten kuluttaji-
en – johon tässä tutkimuksessa laskettiin 
18-35-vuotiaat – näkemyksistä vertaamal-
la niitä vanhempien, yli 35-vuotiaiden ku-
luttajien näkemyksiin. Ajattelevatko nuoret 
perunasta erillä tavalla kuin yli 35-vuotiaat? 

Kysely toteutettiin sähköpostitse Oulun yli-
opistolaisten keskuudessa maaliskuussa 
2016 ja vastauksia saatiin yli 2200 eli todel-
la paljon. Vastaajista oli naisia 66 prosenttia 
ja miehiä 34 prosenttia. Ruokavalintoja tut-
kittiin erilaisten motiivien koetun tärkeyden 
kautta hyödyntämällä Steptoe ym.:n (1995) 
kehittämää mittaristoa. Yhteensä 11:n tähän 
tutkimukseen sisällytetyn ruokavalintamotii-
vin keskinäisessä tärkeysjärjestyksessä huo-
mattiin eroavaisuuksia nuorempien ja van-
hempien kuluttajien välillä. Nuoremmat vas-
taajat painottivat eniten saatavuuden, aisti-
miellyttävyyden (esimerkiksi maun) ja hin-
nan tärkeyttä ruokavalinnoissaan, kun taas 
vanhempien ryhmässä kolme tärkeimmäk-
si koettua motiivia olivat aistimiellyttävyys, 
terveellisyys ja luonnollinen sisältö. Molem-
missa ikäryhmissä tuttuus arvioitiin vähiten 
tärkeäksi motiiviksi. Monien tekijöiden koh-
dalla erot eivät sinänsä olleet suuria – vaik-
ka esimerkiksi nuorempien keskuudessa ter-
veellisyys ei mahtunut kolmen kärkeen, se 
oli kuitenkin sijalla viisi vain pienellä erol-
la edellä oleviin motiiveihin. Ihmiset halu-
avat siis syödä hyvää, terveellistä ja edul-
lista ruokaa. 

Perheet ostavat useammin 
perunoita kuin yksineläjät

Tutkimuksessa tutkittiin yksinomaan ruo-
kaperunaa, eli kaikki prosessoidut peruna-
tuotteet rajautuivat tutkimuksen ulkopuolel-
le. Kysyttäessä perunoiden syöntitiheydestä 
(oheinen kuva), suurin osa vastaajista niin 
nuorempien kuin vanhempien ikäryhmäs-
sä valitsi vaihtoehdon 2 – 4 päivänä viikos-
sa. Vastaajilta kysyttiin myös kuinka usein 
he keskimäärin ostavat perunoita. Tulokset 
antavat viitteitä siitä, että ostotiheys saat-
taa vaihdella riippuen kotitalouden tyypis-
tä. Verratessa ostotiheyttä kolmeen eri ko-
titaloustyyppiin ikäryhmittäin on nähtävis-
sä, että vähintään muutaman kerran kuus-
sa perunaa ostavien prosenttiosuus oli suu-
rin niiden vastaajien joukossa, jotka ilmoit-

tivat asuvansa kumppanin ja lapsen/lasten 
kanssa: 18 – 35-vuotiaissa reilu 80 prosent-
tia ja yli 35-vuotiaissa vajaa 77 prosent-
tia. Yksinasuvissa perunaa vähintään muu-
taman kerran kuussa ostavia oli vain noin 
30 prosenttia nuorempien joukossa ja noin 
37 prosenttia vanhempien joukossa. Ero eri 
ikäryhmien välillä taas oli selkein vastaaja-
ryhmässä, jotka ilmoittivat asuvansa kak-
sistaan kumppanin kanssa: Nuoremmista 
noin 46 prosenttia ilmoitti ostavansa pe-
runaa vähintään muutaman kerran kuussa, 
kun vanhempien joukossa luku oli hiukan 
yli 65 prosenttia. 

Koska perunoita näiden tulosten mukaan 
tavataan ostaa useammin talouden koon 
kasvaessa, saattaa perunoiden ostaminen 

olla jossain määrin yhteydessä kotitalou-
teen ja sitä kautta elämänvaiheeseen. Taus-
talla voi toki olla sekin, että pienemmis-
sä talouksissa kulutus ei yksinkertaisesti 
ole niin suurta, että perunaa tarvitsisi os-
taa kovin usein. Kumppanin kanssa asuvi-
en ryhmässä yli 35-vuotiaat vastaajat vai-
kuttivat ostavan perunoita selkeästi nuo-
rempia useammin. Se herättää pohtimaan, 
mistä tämä ero voisi johtua. Onko kysees-
sä mahdollisesti nuorempien erilaiset ku-
lutustottumukset ja jos, ovatko nämä erot 
tulleet jäädäkseen vai liittyvätkö ne ikään, 
elämänvaiheeseen tai joihinkin muihin te-
kijöihin? Se, että nuoremmista kumppanin 
ja jälkikasvun kanssa asuvista jopa hiukan 
isompi osuus ilmoitti ostavansa perunoita 
vähintään muutaman kerran kuussa näyttäi-
si viittaavan siihen, että erot voisivat olla si-
doksissa ennemminkin elämäntilanteeseen 
kuin sinänsä siihen, että nuoremman suku-
polven tottumukset eroaisivat tässä suh-
teessa vanhemmista.  

Peruna on 
monikäyttöinen ruoka

Tutkielmassa mitattiin myös aikomusta lisä-
tä perunoiden käyttöä (syömistä ja ostamis-
ta) lähitulevaisuudessa. Asteikolla yhdes-
tä seitsemään, jossa 1 vastasi erittäin epä-
todennäköistä ja 7 erittäin todennäköistä, 
kaikkien vastaajien keskiarvo oli 3.25. Vas-
taajat kallistuivat siis valitettavasti enem-
män epätodennäköisyyden puoleen arvi-
oidessaan lisäystä perunankulutukseensa 
lähitulevaisuudessa. Asennetta ruokaperu-
naa kohtaan tutkittiin pyytämällä vastaaji-
en mielipiteitä perunasta erilaisten ominai-
suuksien suhteen. Asteikolla yhdestä seitse-
mään 1 vastasi negatiivista arviota, esimer-
kiksi pahaa makua, ja 7 positiivista arvio-
ta, esimerkiksi hyvää makua. Maun lisäksi 
kysyttiin terveellisyyttä, miellyttävyyttä, kä-
tevyyttä (convenience) ja sitä, sopiiko peru-
na muutamiin vai moniin ruokiin. 

Tuloksista käy ilmi, että molemmissa ikä-
ryhmissä peruna arvioitiin heikoiten käte-
vyyden suhteen, kun taas parhaan arvion 
peruna sai eri ruokiin sopivuuden suhteen. 
Tämä tulos ei ole sinänsä yllättävä huomi-
oiden, että ruokaperunan heikkoutena ylei-
sesti tunnutaan pitävän sen valmistuksen 
hitautta tai hankaluutta verrattuna sitä kor-
vaaviin vaihtoehtoihin esim. pastaan. Mo-
niin ruokiin sopivuuteen voi kenties vaikut-
taa esimerkiksi se, että perunalla on pe-
rinteisesti keskeinen asema suomalaises-
sa ruokakulttuurissa, ja siten monet erilai-
set perunaruoat ovat vastaajille tuttuja. Mo-
lemmissa ikäryhmissä kunkin ominaisuu-
den keskiarvo ylsi kuitenkin yli viiden, jo-
ten ruokaperuna vaikuttaa  tässä näyttäyty-
vän aika positiivisessa valossa. Nuorempien 
ryhmän keskiarvot olivat tosin jonkin ver-
ran alhaisemmat kunkin ominaisuuden koh-
dalla, mikä herättää pohtimaan, onko peru-
nan arvostus kuitenkin laskemaan päin nuo-
rempien sukupolvien myötä vai muuttuvat-
ko asenteet perunaa kohtaan mahdollises-
ti iän tai elämäntilanteiden myötä. 

Vaikka tutkimuksen otos oli laaja, on huo-
mioitava, etteivät tutkimuksen tulokset ole 
välttämättä laajemmin yleistettävissä. Tulok-
set tarjoavat kuitenkin ajateltavaa esimer-
kiksi perunan markkinointiin ja tuotekehit-
telyyn liittyen. Voisiko perunaa esimerkiksi 
paremmin tuoda esiin niiden tekijöiden kan-
nalta, jotka kuluttajat kokevat tärkeinä ruo-
kavalinnoissa ja perunatarjontaa kehittää 
kohdennetummin eri kuluttajaryhmille? Her-
kullinen, terveellinen ja edullinen peruna.

Miia Matinolli

Lähde: Matinolli, M. (2016). Food choices of 
different age groups – Do potatoes fit in? 
Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu.  

 

Miia Matinolli on kauppatieteiden opiskelija ja perunanviljelijän tytär Tyrnävältä.
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Uudet menetelmät tehostavat  
peltojen ja kasvustojen tarkkailua

Oulun ammattikorkeakoulu yhdessä luon-
nonvarakeskuksen ja paikallisten yritysten 
kanssa toteuttaa hYPe TKI- hankkeen, jossa 
kehitetään ilmasta tapahtuvaa hyperspektri-
kuvaamista maatalouden, ympäristö- ja ra-
kennusalan tarpeisiin. Peruna toimii hank-
keen pilottikasvina. hanke on kolmivuotinen 
ja päättyy 31.5.2019. hanke toteutetaan yh-
teistyössä Mitta Oy:n, Kantaperuna hZPC:n 
ja suomen siemenperunakeskuksen kanssa.

Ilmasta kuvaamalla tehokkuutta 
ja tarkkuutta viljelyyn

Kauko-ohjattavien ilma-alusten uskotaan 
yleistyvän maanviljelyssä, seuraavan kym-
menen vuoden aikana valtavasti. RnR Mar-
ket Researchin (USA) mukaan maatalouteen 
liittyvä ilmakuvaaminen kasvaa nykyisestä 
494 miljoonasta dollarista 3,7 miljardiin dol-
lariin 2022 mennessä. Suomessakin on jo 
useita yrityksiä jotka valmistavat koptereita, 
palvelun tarjoajia löytyy niin maatalouteen 
kuin muillekin aloille sekä ilmasta otettu-
ja kuvia ja videoita käytetään markkinoin-
nissa. Ilmasta tapahtuva kuvaaminen mah-
dollistaa isojen pinta-alojen kuvaamisen no-
peasti ja tätä kautta niihin liittyvän arvioin-
nin tehostumisen. Kopterista saadusta ku-
vamateriaalista voidaan etsiä perunapellos-
ta sairaat kasvit ilman että tarvitsee kävel-
lä kymmeniä hehtaareja niitä etsiessä. Ku-
vista saadaan myös tietoa pellon ravinne-
tilasta tai vesitaloudesta.

Mitään näkyvää ei voi ymmärtää 
pelkän näkemisen kautta

Tavallisella kameralla otettu kuva muodos-
tuu valonheijastumisesta kuvatusta koh-
teesta näkyvällä valon aallonpituusalueel-
la. Kuva muodostuu kolmesta väristä, pu-
naisesta, vihreästä ja sinisestä. Kameran 
kyky erottaa eri värien vaihteluita on rajal-

ta tai kasveista otettuihin näytteisiin. Vertai-
luaineisto tallennetaan datapankkiin, josta 
se hankkeen päätyttyä on kaikkien vapaasti 
saatavilla. Hankkeessa myös kehitetään ku-
vatun aineiston prosessointiin liittyvää tek-
niikkaa ja ohjelmistoja, koska kuvattu ma-
teriaali sisältää valtavasti tietoa. Yhden Me-
gapikselin kuvassa on miljoona pikseliä ja 
jokaisella pikselillä on oma spektrikuvaa-
jansa. Hehtaarin alueesta tulee useita ku-
via, jotka sisältävät kuvan ja spektrikuvaa-
jan lisäksi mm. paikkatiedon. 

ehdota kuvattavia asioita
Lisätietoja hankkeesta löydät www.oamk.fi/
hype . Voit ehdottaa kuvauskohteita Oam-
kin Akraamo palvelukeskuksessa osoittees-
sa www.akraamo.fi .

Mikko Posio
Projektipäällikkö HYPE TKI -hanke

Oulun ammattikorkeakoulun  
luonnonvara-ala

linen. Myös värien ilmoittaminen numeraa-
lisesti on vaikeaa. 

Hyperspektrikameralla voidaan kuvata usei-
ta kymmeniä, hyvin kapeita (1-10 nanomet-
riä) valonaallon pituuskaistoja kohteesta. 
Kuvatusta materiaalista voidaan muodos-
taa kuva, joka muodostuu esim. pelkistä 
punaisen eri sävyistä ja kuvista voidaan 
luoda spektrikuvaaja. Jokaisella alkuaineel-
la on oma spektrikuvaajansa ja esimerkiksi 
kasvin spektrikuvaaja muuttuu sen tervey-
den tilan tai kasvuvaiheen mukaan. Ympä-
ristöalan sovelluksissa voidaan erottaa le-
vät vesistöistä tai betonin sisältämä asbes-
ti saneerauskohteen rakenteista. 

hYPe TKI -hankkeessa 
yhdistetään ilmakuvaus ja 
hyperspektrikuvaaminen

Hankkeessa kuvataan hyperspektrikameral-
la ilmasta ja maasta eri kohteita mm. Peru-
napeltoja. Kuvamateriaalia verrataan maas-

Tutkimus  &  Kehitys

Hyperspektrikameralla kuvattua kuvaa meillä ei vielä ole näyttää, mutta tässä taval-
lisella järjestelmäkameralla otetusta kuvastakin voi tehdä huomiota. Elokuun alussa 
tyrnäväläiseltä perunapellolta otettu kuva, on muokattu Adoben Photoshopilla ja sii-
tä huomaa muusta kasvustosta eroavat tautien takia väriä vaihtaneet perunat. 

Sertifioidun siemenperunan 
laadun koetaan parantuneen

HZPC Kantaperuna teki kesällä ruokaperu-
nanviljelijöiden keskuudessa asiakastyy-
tyväisyyskyselyn. Nettisivujen kautta teh-
ty sähköinen kysely poiki runsaasti vas-
tauk sia, ja monenlaista arvokasta palau-
tetta saatiin niin siemenperunaan kuin la-
jikkeisiin, logistiikan toimivuuteen ja asia-
kaspalveluunkin liittyen.

Siemenperunan laadun koetaan vastaus-
ten perusteella parantuneen viime vuosi-
na. Noin 70 % vastaajista oli samaa mieltä 
tai ainakin vähän samaa mieltä, kun väitet-
tiin, että siemenperunan laatu olisi tänä päi-
vänä parempaa kuin 15 vuotta sitten. Kun 
kysyttiin eroa 5 vuoden takaiseen, prosent-
ti nousi vielä hieman, noin 75 % mielestä 
väite piti paikkansa.

Yhtenä positiivisista merkeistä pidettiin sitä, 
että B-luokan siementä ei enää viime vuo-
sina ole tarjottu ruokaperunanviljelijöiden 
käyttöön. B-luokan vähentyminen ja poistu-
minen on johtunut neljästä yhtä aikaa vai-
kuttaneesta tekijästä: Tutkimushankkeiden 
ansiosta tieto ja sitä myötä siemenperuna-

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S K Y S E LY N  T U L O K S E T

viljelijöiden toimet Y-viruksen hallitsemisek-
si ovat lisääntyneet voimakkaasti, siirtymi-
nen kotimaiseen kanta-aineistoon on vä-
hentänyt siemenlevintäistä Y-viruspainetta, 
ruokaperunatilojen siemenenuusimisvelvoi-
te on lievittänyt päätuotantoalueen virus-
painetta ja NTN-rodun yleistymisen myötä 
erityisen araksi käynyt Van Gogh -lajikkeen 
siementuotanto on lopetettu.

Laadun paraneminen näkyy myös reklamaa-
tioiden määrässä. HZPC:n maakohtaisissa 
tilastoissa Suomen suhteellinen osuus sie-
menperunan laatuun liittyvistä reklamaa-

tioista on ollut perinteisesti matala. Vii-
me vuosina osuus on entisestään laske-
nut. Kaudella 2015 – 2016 reklamaatioiden 
osuus koko siemenperunamäärästä oli Suo-
messa 0,9 %. Vastaava luku esimerkiksi sak-
salaisen sertifioidun siemenen kohdalla oli 
3,1 %, ranskalaisen siemenen kohdalla 6,0 
% ja puolalaisen 21,2 %. Hollannin siemen-
tuotannosta 2,2 % aiheutti laatuun liittyvän 
reklamaation.

Kyselyyn vastanneista ruokaperunanviljeli-
jöistä 90 % oli sitä mieltä, että haluaa käyt-
tää vain kotimaista siemenperunaa. 

sertifioidun siemenen laatu on 
parempaa kuin 15 vuotta sitten

sertifioidun siemenen laatu on 
parempaa kuin 5 vuotta sitten

eri mieltä Vähän eri mieltä Vähän samaa mieltä samaa mieltä
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Maailman suurin tuottaja 
hamuaa lisää perunaa 

Kiina on lähes 1400 miljoonalla asukkaal-
laan maailman suurin valtio. Pinta-alaltaan 
se on Venäjän ja Kanadan jälkeen maapal-
lon kolmanneksi suurin. Kiinan kokonaispin-
ta-ala on vajaat 10 miljoonaa neliökilomet-
riä, eli se on kooltaan noin 30 kertaa suo-
mea suurempi. Kiinan maataloustuotanto 
ruokkii viidesosan planeettamme ihmisvä-
estöstä, vaikka maailman viljellystä pinta-
alasta vain 8 % sijaitsee Kiinassa. Peruna 
on maan ruokastrategian ytimessä.

lisää perunaa kiinalaisille
Muun maatalouden ohessa myös perunan-
tuotanto on Kiinassa laajaa: Maa on tänä 
päivänä ylivoimaisesti maailman suurin 
perunantuottaja. Näin on todennäköises-
ti myös jatkossa, sillä maata hallitseva Kii-
nan kommunistinen puolue on asettanut ta-
voitteekseen kaksinkertaistaa perunantuo-
tannon vuoteen 2020 mennessä. Maatalo-
usministeriö on oivaltanut, että nälkä lisää 
tyytymättömyyttä, ja pitää perunantuotan-

non laajentamista tärkeänä askeleena maan 
maataloussektorin kehittämisessä.

Syyt perunantuotannon kasvattamiselle liit-
tyvät väestönkasvuun ja erityisesti vesipu-
laan. Ympäristöviranomaisten mukaan joka 
neljäs kiinalainen juo saastunutta vettä, ja 
peräti 300 kiinalaiskaupungissa on vakava 
puute vedestä. Verrattuna riisiin, vehnään 
ja maissiin peruna kuluttaa noin 30 % vä-
hemmän vettä. 

Kiinassa suosituimmat perunalajikkeet ovat 
paikallisia nimiä, kuten Kexin1, Zhihuabai ja 
Wiyu-3. Viisi suosituinta länsimaista lajiket-
ta ovat Favorita, Shepody, Russet Burbank, 
Innovator sekä Atlantic, jotka kaikki ovat 
vahvoja etenkin ruokateollisuudessa. Uu-
sista lajikkeista Kiinassa ollaan tällä hetkel-
lä lanseeraamassa muun muassa Ivory Rus-
setia, Lucindaa, Challengeriä ja Janinea. Kii-
nan viranomaiset ovat tiiviisti mukana uusi-
en lajikkeiden jalostusohjelmissa.

Kiina on jaettu alueellisesti 22 maakuntaan 
sekä lisäksi viiteen autonomiseen aluee-
seen, neljään itsehallinnolliseen kaupun-
kiin ja kahteen erityishallintoalueeseen. It-
sehallinnolliset kaupungit ovat 29 miljoonan 
asukkaan Chongqing, 24 miljoonan asuk-
kaan Shanghai, 20 miljoonan asukkaan pää-
kaupunki Peking sekä 15 miljoonan asuk-
kaan Tianjin. Kaupunkien ja maaseudun erot 
ovat suuret, ja köyhiksi luokiteltavia aluei-
ta on paljon. Perunantuotanto sijoittuu si-
sämaan ja pohjoisen köyhälle maaseudul-
le, lukuun ottamatta rannikon vientiin eri-
koistuneita tuotantoalueita.

siemenperunatuotantoon 
erikoistuttu pohjoisessa

Perunantuotannon laajentamista uhkaavat 
vaihtelevat olosuhteet sekä kasvitaudit. 
Maaseudulla on pulaa laadukkaista maata-

louskoneista, ja perunan tapauksessa ter-
veen siemenperunan saatavuus on rajallis-
ta. Rengasmätää esiintyy yleisesti, ja esi-
merkiksi kasvukauden aikana näivetystau-
ti ja varastoinnissa fusarium-kuivamätä ai-
heuttavat pahoja ongelmia. Siemenperuna-
tuotanto on keskittynyt maan pohjoisosiin, 
etenkin Mongolian rajaa vasten sijaitsevan 
Sisä-Mongolian karkeille hietamaille. 

Kuten meillä Suomessa, myös Kiinassa sie-
menperunatuotanto perustuu mikrolisätty-
jen perunantaimien kasvattamiin niin sa-
nottuihin minimukuloihin. Tuotantohygie-
nian puutteiden ja esimerkiksi heikon vil-
jelykierron vuoksi siemenperunaa lisäysvil-
jellään Kiinassa yleensä vain yhden kasvu-
kauden verran. Sertifioitu siemen on siis 
usein ensimmäistä peltosukupolvea, kun 
Suomessa peltosukupolvia on yleensä kol-
mesta viiteen ennen ruokaperunatiloille siir-
tymistä. Lyhyt sukupolvien ketju on mahdol-
linen, koska minimukuloiden tuotantokus-
tannukset ovat halvan työvoiman ansiosta 
vain murto-osa Suomen ja muun Euroopan 
vastaavista. Silti siemenperunan laatu ei 
Kiinassa yllä lähelle länsimaista siementä.

Varsinaiseksi siemenperunaksi kelpaavat 
vain kookkaat perunat. Alle 60-millinen jae 
päätyy joko jätteeksi, ruokaperunaksi tai 
jatkolisäykseen. ”Kelvolliset” käyttösieme-
net eli yli 60-milliset siemenperunat pilko-
taan 6–8 osaan. Sopivana siemenperunan 
palasena pidetään noin 50-grammaista loh-
koa, mikä vastaa suurin piirtein suomalaista 
käsitystä sopivan kokoisesta kokonaisesta 
siemenperunasta. Siemenperunat pilkotaan 
huolellisesti käsin sen mukaan, miten silmut 
sijoittuvat eri puolille perunaa.

haasteena  
kulutustottumusten muuttaminen

Korkean satonsa ja suotuisan ravintosisäl-
tönsä ansiosta peruna tuottaa kilpailijoi-
taan enemmän energiaa eli kaloreita sekä 
enemmän vitamiineja ja hivenaineita vilje-
lyhehtaaria kohti. Se saattaa hyvinkin olla 
ratkaisu osaan köyhyydestä, tai tarkemmin 
sanottuna suurista tuloeroista, kärsivän Kii-
nan ongelmista. Yksi suurimmista haasteista 
on se, että tänä päivänä Kiinan tuottamis-
ta noin 100 miljardista perunakilosta jopa 
puolet viedään ulkomaille tai syötetään eläi-
mille. Nykyisellään keskiverto kiinalainen 
syö noin 35 kiloa perunaa vuodessa. Arvel-
laan, että perunantuotantoa voidaan kyl-
lä lisätä ja jopa kaksinkertaistaa nopeas-
tikin, mutta vaikeampi osa muutosta saat-
taa olla kiinalaisten ihmisten opettaminen 
perunansyöjiksi.

Terveen lähtöaineiston eli perunan minimukuloiden lajittelua Sisä-Mongoliassa.

Perunat nostetaan konevoimin pintaan. Varsinainen korjuu tehdään käsin suoraan 
säkkeihin.

Peruna-ankeroiset  
luokitellaan vaarallisiksi  

kasvintuhoojiksi.
 

Suomessa tuotettu  
sertifioitu siemenperuna  

on tutkitusti  
turvallinen valinta.
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P Pakettiratkaisu, joka sisältää Moncut- ja    
 Amigo-valmisteet 

P  Ainoa peittausratkaisu, joka tehoaa myös    
 tuhohyönteisiin kuten kirvoihin

P	Erinomainen teho perunaseittiin ja merkittävä   
 sivuvaikutus harmaahilseeseen

KAIKKI TÄMÄ VAIN YHDELLÄ 
PEITTAUKSELLA!

”Luteet voivat olla
todellinen ongelma.

MonAmi-peittauksella
tuntui olevan hyvä teho
luteisiin siemenperuna-

lohkolla”.
Ari Kantola, Tyrnävä

Suojaa tuho-
hyönteisvioi-
tuksilta koko 
kasvukauden 
ajan

020 791 404 0
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Suojaa tuho
hyönteisvioi-
tuksilta koko 

Suojaa tuhoSuojaa tuho-
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Ensimmäiset asiat ensiksi
Englannin kielessä on usein käytetty 

sanonta “first things first” eli “ensim-

mäiset asiat ensin”. Sanonnan on kai 

tarkoitus muistuttaa meitä huolehti-

maan tärkeimmät asiat ensin, ja vasta 

sitten vähemmän tärkeät. Tutkiessani 

tyvimätäbakteereja suomalaisilla pe-

runapelloilla olen tullut vuosien saa-

tossa siihen tulokseen, että perunan-

viljelyssä ne tärkeimmät asiat liittyvät 

terveeseen lähtöaineistoon.

Tyvimätää ja märkämätää aiheuttavat 

pektobakteerit ja Dickeya-bakteerit 

selviävät parhaiten talven yli siemenperu-

noissa. Taudin puhkeaminen pellolla johtuu 

yleensä siitä, että istutukseen käytetyssä 

siemenperunassa on ollut bakteeritartunta, 

joka on sitten tiettyjen olosuhteiden täytty-

essä aiheuttanut oireet. Toisin kuin vaikkapa 

perunaseitin torjunnassa, tyvimätää ei voi-

da ehkäistä torjunta-aineilla tai peittauksil-

la. Siksi terve lähtöaineisto on tärkein seik-

ka tyvimädättömän perunan tuottamisessa.

Testaamiseen tarvittava infrastruktuuri ja 

tutkimus- ja kehitystyö ovat ensiarvoisen 

tärkeitä. Kun pellolla on tyvimätää, ei tilan-

teelle mielestäni voi enää tehdä kovin pal-

jon. Toki taudin saaneita kasveja voi perata 

pois pellolta, mutta sillä keinoin ei yleensä 

voida taata taudin poistumista kokonaan. 

Nostossa bakteerit leviävät lopulta herkäs-

ti terveisiinkin perunoihin.

Tyvimädän hallitseminen vaatii yhteistyötä. 

Siementaloilla on kaksi tärkeää tehtävää, on 

toimitettava riittävän tervettä siemenaineis-

toa ruuantuottajien tarpeisiin sekä toisaal-

ta huolehdittava kasvinterveydellisistä asi-

oista. Siis pitää toimittaa tervettä siemen-

tä ja samalla huolehtia “isosta kuvasta” sil-

lä tavoin, etteivät uudet taudit pääse leviä-

mään siemenaineiston mukana. Tässä työs-

sä laadukkaasta analytiikasta on verraton 

apu. Testaukset on pystyttävä tekemään tai-

tavasti ja laadukkaasta laboratoriotyösken-

telystä huolehtien, jotta tuloksiin voidaan 

luottaa. Luonnonvarakeskuksen, aiemmal-

ta nimeltään MTT:n, perunalaboratorio Ou-

lussa on aina pyrkinyt tähän. Olemme pal-

velleet siemenperuna-alan toimijoita jo yli 

vuosikymmenen ajan.

Kasvitautien testausmenetelmät vaihte-

levat maasta toiseen. Yhdessä maassa 

tehdyt analyysit eivät välttämättä kel-

paa toisessa maassa. Vähentääkseen 

tätä vaihtelua ovat Euroopan eri maiden 

testauslaboratoriot tehneet yhteisessä 

hankkeessa töitä, jotta testaustoimintaa 

saataisiin yhtenäistettyä. Luke Oulu on 

aktiivisesti mukana hankkeessa. Osallis-

tujat muun muassa tekevät niin sanot-

tuja “rengastestejä” eli testaavat rinnak-

kain samoja näytteitä ja vertaavat tulok-

sia. Samalla vaihdetaan tietoja ja osaa-

mista pektobakteerien ja Dickeyan tes-

tausmenetelmistä ja käytännön tilanteista.

Siemenet muodostavat perustan kasvinvil-

jelylle. Siemenen terveys kytkeytyy ruuan 

tuotantoon monella tavalla. Erityisen tark-

kana tulee olla kantasiemenenä käytettä-

vien erien terveydestä. Siemenperunoiden 

terveyden varmistamiseksi tarvitaan piilevi-

en tautien testausta. Mätäbakteerien koh-

dalla testaaminen kuuluu niihin “tärkeim-

piin asioihin”, jotka on syytä huolehtia en-

simmäisenä.

Yeshitila degefu

Vanhempi tutkija

Luonnonvarakeskus,  

Oulun perunalaboratorio
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svensk Resumé

FöRUTsäTTNINgAR FöR sTIgANde 
MATPOTATIsPRIseR?

I västra Europa håller potatisskörden på att bli sämre än genom-

snittet till följd av osedvanliga väderförhållanden. Priserna har sti-

git under hösten vilket märkbart minskar på importtrycket till Fin-

land. Även i Finland verkar skörden bli sämre än genomsnittet på 

grund av sommarens rikliga regn och torkan i en del av område-

na. Skördevariationerna är stora mellan de olika områdena. Nu för-

väntas stigande priser till följd av läget ute i Europa.

europa hade varierande väder

I början av sommaren utsattes västra Europa för kraftiga regn-

skurar. Vattnet stod på potatisåkrarna i potatisodlingens kärnom-

råden i Nederländerna, Belgien, norra Frankrike och södra Tysk-

land. Potatis drunknade då i de värst drabbade områdena och po-

tatisens tidiga utveckling stannade upp. I Polen och södra Sveri-

ge led man däremot av torka och man behövde bevattning i ett 

mycket tidigt skede. 

Under mitten av sommaren jämnade läget ut sig. De kraftigaste 

regnen föll i Österrike och Slovakien samt i Baltikum. Från slutet 

av augusti till september led Europas huvudproduktionsområden 

från norra Frankrike till västra Polen av torka och värme, vilket 

ledde till att man tvingades skjuta upp potatisupptagningen. Till 

exempel i Belgien uppskattade man den 5 oktober at 90 procent 

av potatisen ännu är i marken. Den hårda jorden och klumpar-

na försvårade upptagningen och man väntade på underlättande 

regn. Halten torrämne i potatisen är höga och därmed är de käns-

liga mot skador vid upptagning. Man uppskattar även att torkan 

och värmen beskär potatisens sista tillväxt av de senare sorterna.

Priserna började stiga i europa i september-oktober 

Förväntningarna på en genomsnittligt sämre skörd och rädslan för 

det torra och varma upptagningsvädrets inverkningar på potatisens 

upptagning, kvalitet och hållbarhet har höjt mat- och matindustri-

potatisens priser i slutet av september och i början av oktober. 

Potatisefterfrågan i industrin har ökat från år till år. Fenomenet har 

varit kraftigast i Belgien, där man årligen investerat i större kapaci-

tet. Även om potatisens produktionsyta också växer, kommer man 

i sommarens osedvanliga väder inte att få tillräckligt med potatis 

för att motsvara efterfrågan. När den holländska industrin lutar 

sig mot odlingsavtal med 75 procent fasta priser, kommer ande-

len i Belgien inte att överskrida 60 procent. Det innebär att indu-

strin måste köpa minst 40 procent på den fria marknaden. I Bel-

gien har det nästan varit panik i oktober. 

Till följd av det europeiska skörde- och prisläget kommer man den 

här säsongen inte att kunna förvänta importtryck från Europa till 

Finland. Detta har direkt inverkan på det inhemska marknadsläget. 

Möjligheter till stigande priser?

Det svagare än normala skördeläget i västra Europa, de stigande 

priserna och det låga importtrycket till följd av dessa skapar möj-

ligheter för en säsong med genomsnittligt bättre priser. En del av 

det europeiska marknadsläget avgörs först i slutet av oktober, ef-

ter skrivandets stund. Då avgörs läget för de potatisar som ännu 

inte har tagits upp. Det balanserade läget i hemlandet skapar dock 

grund för optimism. 

COlOMbA bleV sTöRsT, 
ANNAbelle TOg slUT

Potatissorternas hälsningar och popularitet kan som bekant hittas 

i Livsmedel säkerhetsverkets statistik. Statistiken för våren 2016 

visar hur mycket utsädespotatis per sort som certifierades i Fin-

land för sättning. Hektarstatistiken för den gångna sommaren visar 

hur mycket utsädeshusen antog sig leverera av varje sort för vå-

rens sättning. Båda statistikerna visar några överraskningar både 

för matpotatisen och matindustripotatisen.

Colomba är nu störst

För ett år sedan tog sig succésorten Colomba från plats 24 till plats 

4 i certifieringsstatistiken. Nu sitter Colomba för första gången på 

första plats. Drygt 1 800 000 kilo Colomba-utsäde certifierades un-

der våren. Red Scarlett, ettan från tidigare år, halkade ner på an-

dra plats med sina 1 400 000 kilon och Melody hamnade på tredje 

plats med nästan samma mängd. Colombas överlägsenhet förkla-

ras med Rysslandsexporten på samma sätt som för Red Scarlett. 

Sorten växer kraftigt även i vårt östra grannland och cirka 500 000 

kilo av det certifierade utsädet för Colomba exporteras dit. Melo-

dy ligger alltså etta för Finlands del.

Nyheter utlovas för våren 2017

De certifierade mängderna för den kommande våren kan förutses 

utifrån utsädesproduktionshektaren den gångna sommaren. Utsä-

deshusen verkar i skenet av odlingsstatistiken ha störst tillit till 

Colomba, Annabelle, Afra, Innovator, Jessica och Soroya. Den in-

hemska produktionen av de här sorterna har ökat mest. Colom-

bas utsädesproduktion har ökats till 77 hektar, vilket närmar sig 

Melodys traditionellt höga hektarmängder.

Bakom Melody och Colomba fortsätter Timo på tredje plats i sta-

tistiken med en utsädesproduktion på cirka 50 hektar. Annabelle 

intar plats fyra, och odlas också på nästan 50 hektar i inlandet. 

Enligt statistiken är en av de starkast ökade sorterna Afra, som 

klättar upp till närheten av Asterix och Siikli med en produktions-

mängd på knappt 40 hektar. Solist och Marabel ligger kvar på stor-

leksklassen 30 hektar, Gala sjunker till 25 hektar och Musica rasar 

från fjolårets 44 hektar och plats sex till cirka 17 hektar och plats 

18 i statistiken. Av nyhetssorterna stiger Innovators och Jessicas 

produktionsmängder i inlandet till cirka 20 hektar, och Jussis, So-

rayas och Noblesses till knappa 15 hektar.

löNAR deT sIg ATT beKäMPA 
INseKTeR I POTATIsOdlINgeN?

Berner presenterade växtsäsongen 2015 – 2016 ett nytt preparat 

Amigo FS 350 för att bekämpa och förebygga de skador flygande 

insekter kan orsaka. Produktens effektiva ämne imidakloprid har 

en systemisk inverkan och ger därmed ett långt skydd. Produk-

tens stora fördel är att den är lätt att använda: Tillsammans med 

betningsämnet Monocut utlovas ett insektskydd som räcker ända 

till början av augusti. Då skulle besprutningar av växterna i slutet 

av växtsäsongen endast behövas i undantagsfall.

betning är enklare och säkrare än besprutning

Asko seppänen på Berner berättar att man redan under flera år 

testat Amigo i Finland innan produkten släpptes på marknaden, 

och att produkten använts säsongerna 2015 och 2016 på flera går-

dar i praktiska prover. Provresultaten har enligt Seppänen alla vi-

sat samma sak: Den extra kostnad betningen medför har täckts 

av den större skörden. Som bäst har man fått tillbaka insatsen 

flerfalt större. Insektbetningens kostnad är cirka 50 euro per be-

handlad hektar.

Inverkan betningen med Amigo FS 350 hade på Asterix-pota-
tisens skörd sommaren 2016 på Åland. Potatisen sattes i bör-
jan av maj. Den togs maskinellt upp den 24 augusti, då växte 
växtligheten ännu för fullt.

Roland Rosenback
Konemyynti
(0) 400 433 231
rr@grimme.dk

Timo Myllyviita 
Huolto ja varaosat
(0) 400 187 882
(0) 400 187 812

www.grimme.dk
Ennakkoehto

voimassa vuoden
loppuun saakka!
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CHALLENGER
vahva  jauhoinen yleisperuna

-20%
alennuksen challengerin

sertifioidusta siemenesta.

Tarjous koskee kaikkia siemenperuna-
asiakkaitamme tilausmäärästä riippumatta.
Tarjous on voimassa koko toimituskauden tai
niin kauan kuin tavaraa riittää.

Huippusatoisa lajike pesuun, kuorintaan ja teollisuuteen.

Myös Challengerin siementuotanto on nyt kokonaan
kotimaista, kausihuoneelta suursäkkiin saakka. Tarjoamme

www.kantaperuna.com

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 •

MARKKINAKATsAUs

Euroopan markkinat ovat olleet kahtiajakoiset. Joissakin mais-

sa sadot jäävät selvästi a
lle odotetun, kun taas osassa peru-

naa tulee runsaasti. Ääriesimerkkinä ylitarjonnasta on Puola, 

jossa perunaa on myyty jopa 3-4 sentin kilohinnoilla. Rans-

kassa taas on selkeä kysyntä esimerkiksi isolle perunalle, jota 

on tänä vuonna tullut todella huonosti. Pohjoismaissa sato-

tasot ovat normaalit, mutta alueellista vaihtelua on runsaas-

ti. Ehkä selkein esimerkki tästä on Suomi, jossa Kalajoki-Hi-

manka-alueella satotasot ovat historiallisestikin ajateltuna 

huonoja, kun taas esimerkiksi Säkylässä kolkutellaan huip-

putasoja. Alla olevat hinnat ovat euroa/kg viikoilta 38 ja 39. 

Ruotsi 0,23 – 0,26  (SMAK 1 toimitettuna 

 nettokiloille)

Saksa 0,17 – 0,19 (REKA:n noteeraus 

 pesulaatu pakkaamolla)

Belgia 0,15 (Belgapomin noteeraus, 

 teollisuuslaatu EXW)

Iso-Britannia 0,21 –0,23 (AHDB, vapaan markkinan 

 keskihinta EXW)

Perunamaskotti maailmanmaineeseen
Prince Edward Islandin perunajärjestön peruna-

maskotti Tate sai oman 15 minuuttiaan julkisuu-

dessa, kun hänet kutsuttiin paikallisiin häihin 

vieraaksi. Uutinen tapahtumasta levisi vauhdil-

la ympäri maailmaa hyväntahtoisena uutisena. 

Tässäpä voisi olla suomalaiselle Superperunal-

lekin keino edistää perunan mainetta. Tyrnävän 

perunamarkkinoilla Superperuna jo nähtiinkin.

Kuvan lähde: PEI Potato Board/Facebook.

länsi-euroopassa hehtaarit 
ylös mutta satotaso alas

Länsi-Euroopan suurimpien tuottajamaiden Bel-
gian, Ranskan, Hollannin, Saksan ja Iso-Britan-
nian viljelijöiden yhdistyksen NEPG:n julkaise-
man tilaston mukaan perunan tuotantoala kas-
voi näissä maissa keskimäärin 4,8 % verrattuna 
vuoteen 2015. Samanaikaisesti satotason odo-
tetaan jäävän 1,6 % alle viimevuotisen. Hehtaa-
risadoksi arvioidaan noin 45 tonnia, mikä on 
kolmisen tonnia alle viiden vuoden keskiarvon. 
Näissä maissa markkina näyttää kehittyvän ky-
syntävetoisesti tällä myyntikaudella.

Pottumiesten

Tietotoimisto PTT

ottaa mielellään 

vastaan hyviä 

perunajuttuja 

osoitteessa 

aki.aunola@luonnosta.fi

Uusia makuja arkikieleen?
Oregonin yliopiston tutkimuksissa Yhdysval-

loissa on havaittu viitteitä siitä, että ihminen 

pystyy maistamaan hiilihydraatin. Tästä maus-

ta käytettiin nimitystä tärkkelyksinen ja se 

saattaa jonain päivänä päästä perusmakujen 

listalle suolaisen, makean, happaman, kar-

vaan ja umamin rinnalle. Tieteellinen todel-

lisuus on toki tätä monimutkaisempi, joten 

vielä ei kannata vetää kovin pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä. Tutkimuksesta on kirjoitettu 

Science Alert -verkkojulkaisussa osoitteessa 

www.sciencealert.com/scientists-might-have-

just-found-a-sixth-taste.

Omituisia lajikenimiä – osa 27
Uran

Pyhäjoella on suunniteltu tämän lajikkeen  viljelyä Fennovoiman työntekijöitä varten.
Otava Tähtiä kuin Otavassa, pottuja on Jukolassa. Nostetaan voimalla seitsemän Grimmen.
Pallas 

Kauniin soikea ja silmiä hivelevä näky. Tämä voisi oikeasti toimia Suomessa.
Tinwald PerfectionJa lopuksi jälleen siemenfirmojen suuria  luuloja täydellisistä lajikkeistaan!

Miten kasvattaa 
perunan myyntiä?

Perunatoimialan ikuisuuskysymys on, että miten peru-

naa myytäisiin enemmän. Brittiläinen verkkojulkaisu The 

Caterer antaa tähän muutaman hyvän vinkin ravintoloi-

den näkökulmasta.

1. Tarjoa jotain parempaa eli tee premiumia.

2. Lisää väriä perunasalaattiin erikoislajikkeilla.

3. Aamupalatarjoilut tarjoavat uusia 

 tuotemahdollisuuksia.

4. Tarjoa kalliimpi vaihtoehto halvemman rinnalla.

5. Sovita tuotteesi ruokatrendien mukaan.

Lähde: www.thecaterer.com/articles/368541/

Huom! 

Määräalennuksen 

ja ennakko-

alennuksen 

jälkeen hehtaari-

kustannus jopa 

alle 900 euroa!

-10% ..




