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P Ä Ä K I R J O I T U S

Arvoa perunalle
Hyvän tuotantokesän jälkeen markkinoilla

oikeudenmukaisuudesta: miten lajikkeen ja-

menestyminen vaatii luovuutta ja kykyä eri-

lostaja voi jatkaa työtään, jos se ei saa tu-

laistaa. Maailmalla kaupan perunatiskit ovat

loja jalostamistaan ja omistamistaan lajik-

täynnä luovuuden tuloksia; erilaisia peru-

keista. Tiedän, että siemenviljelyyn sisältyy

natuotteita ja –lajikkeita. Meilläkin on vii-

runsaasti tuotannon riskejä ja viljelyteknis-

me vuosina edetty oikeaan suuntaan, mut-

tä osaamista, joka on mahdollista ja järke-

ta monet mahdollisuudet ovat edelleen

vääkin ulkoistaa siementaloille. Olemme

hyödyntämättä. Uskon, että rohkeat kehit-

halunneet edistää tätä kehitystä Kantape-

täjät, jotka oivaltavat lisäarvon tuottamisen

runan Siemenhuoltomallilla, joka on enem-

ja erilaistamisen merkityksen, menestyvät

män kuin kaupankäyntiä: se on kumppa-

tulevaisuudessakin. Perunan arvoa voidaan

nuutta. Tervetuloa kumppaniksemme!

lisätä erilaisin toimenpitein ketjun jokaisessa
vaiheessa, viljelystä kauppaan saakka. Oli-

Jussi Karjula

si toivottavaa, että jokaisen lenkin jäsenet

jussi.karjula@kantaperuna.com

oivaltaisivat arvonlisäämisen merkityksen.
Esimerkiksi kaupan profiilille olisi ehdottomasti positiivista erottua kilpailijoista laadukkaan perunan tarjoajana.

“Lisäarvon tuottamisen
osalta roolimme on erityisesti parhaiden lajikkeiden

Lisäarvoa lajikkeista
ja sertifioidusta siemenestä

ja laadukkaan siemenen

Perunan ystävien lehti
ja Kantaperuna-ryhmän asiakaslehti
2/2005

yhdistelmässä.”
Kantaperuna toimii yhteistyössä perunaketjun kaikkien tekijöiden kanssa. Lisäarvon

runalajike! Samoin aktiivinen yhteistyö joh-

tuottamisen osalta roolimme on erityisesti

tavien yritysten ja tutkimuslaitosten kans-

parhaiden lajikkeiden ja laadukkaan sieme-

sa tuo tuotantoomme ja toimintaamme vii-

nen yhdistelmässä. Yhteistyömme lajikeja-

meisimmän tiedon ja osaamisen.

Yhteystiedot:
Leppiojantie 11, 91800 Tyrnävä
www.kantaperuna.com
Toimitus:
Päätoimittaja Jussi Karjula
Toimittaja Vilho Kinnunen

lostajien, kuten maailman suurimpiin jalostajiin kuuluvan HZPC:n kanssa, on tuotta-

Ilmoitusvaraukset:
Pohjoisen Kantaperuna Oy
Puh. (08) 561 7800

Riskit hallintaan

nut runsaasti lisäarvoa ketjun toimijoille.
Lajikkeet Van Gogh, Asterix, Victoria tai vaik-

Elokuun lopulla Suomessa vierailivat HZPC:n

kapa Hankkijan Timo tarjoavat menestymi-

pääjohtaja Gerard Backx ja Suomen maa-

sen mahdollisuuksia tuhansille. Esimerkik-

vastaava Jaap Brondijk. He hämmästelivät

si Van Goghin viljelyala on noussut tänä

suomalaisten viljelijöiden halukkuutta ja

vuonna 12 % edellisvuodesta ja se on tällä

rohkeutta tilan omaan siemenlisäykseen.

hetkellä ylivoimaisesti Suomen viljellyin pe-

Toki he olivat huolissaan myös järjestelmän
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Citymarket Itäkeskukseen tuodaan

Uutta perunaa joka päivä

CM Itäkeskuksen suosituin perunalajike
on Van Gogh, Maria Tulikorpi esittelee.

Asiakkailta tulee Marialle laadusta jatkuvasti hyvää palautetta. Silloin asiakkaan kohtaaminen on todella mukavaa.
Ostoksilla Marjatta Salminen.

Perunat valuvat suursäkeistä laareihin, joista asiakkaiden on helppo poimia ne pusseihin. Perunoiden päällä on loisteputket, mutta kierto on niin nopeaa, että perunoihin ei ehdi syntyä laatuvirheitä. Arkipäivinä menekki on noin tuhat kiloa, juhlapyhinä yli kymmenkertainen.

Citymarketin asiakkaat Helsingin Itäkeskuksessa voivat poimia ostoskärryihinsä erinomaista perunaa. Perunaa tuodaan kauppaan
joka aamu, se on tasakokoista, vuodenaikojen mukaan vaihtuvia lajikkeita on 4-5. On
multaperunaa, harjattuja ja pestyjä perunoita sekä erikoisperunoita. Lajikkeiden käyttöohjeet ovat selkeästi näkyvillä.
"Uutta perunaa tulee joka päivä. Näin kierto pysyy hyvänä ja vihertymis- tai muita laatuongelmia ei ole, HeVi-osaston hoitaja Maria Tulikorpi sanoo.

teinä. Laarit ovat hyviä myös asiakkaille. Ne
ovat reilun kokoisia ja niistä on hyvä valita",
Tulikorpi sanoo.

Perunat tarjotaan asiakkaille suursäkkilaareista. Säkit nostetaan varastosta nosturilla kehikkoihinsa.
"Suursäkit ovat hyvä systeemi. Ne helpottavat paljon meidän työtä ja laarit pysyvät siis-

Kun perunoissa on valinnanvaraa, laatu kunnossa ja tuotteet ovat hyvin esillä, perunaa
menee paljon. Arkipäivisin menekki on noin
tuhat kiloa, viikonloppuisin lähes kolminkertainen, juhlapyhien alla yli kymmenkertainen.
"Asiakkaiden suosikki on van Gogh. Se on
ollut sitä jo kauan", Tulikorpi sanoo.
Tyhjät säkit palautetaan kolmelle vakiotoimittajalle. Asiakkaat ovat oppineet tuntemaan
heidät ja heidän lajikkeensa niin hyvin, että
osaavat kysellä, koska tiettyä perunaa tulee.
Asiakaspalaute on Tulikorven mukaan lähes
yksinomaan myönteistä. Laadusta tulee jat-
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kuvasti kiitosta. Moitteita tulee, kun olot
pellolla ovat poikkeuksellisen karut: vettä
lotisee ja perunat opettelevat uimaan. Silloin
niihin voi tulla rupea ja vikoja, jotka eivät näy
päälle. Lisäksi tällainen peruna homehtuu
helposti. Joskus paha kuivuuskin voi heikentää laatua. Vialliset erät palautetaan tuottajille.
Mutta mitä olisi perunaosasto ilman sielua?
CM Itäkeskuksessa se on ilman muuta Maria. Kohtelias, asiantunteva, nopea, hymyilevä, iloinen Maria. Peruna kuuluu olennaisena osana Marian oman keittiön ruokalistalle, usein keittoihin ja soseisiin. "Ja pistelen
minä niitä ihan pelkän voinkin kanssa", Maria
sanoo hymyillen.
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Suora valo pois
perunoiden päältä
Perunoiden suurin laatuongelma kaupassa
on vihertyminen, kolhiintuminen on jo pääosin historiaa, laatupäällikkö Erkki Rautio
Kotimaiset Kasvikset ry:stä sanoo. Perunat
vihertyvät valon vaikutuksesta. Suoran valon
alle niitä ei pidä laittaa.

"Peruna tarvitsee hellävaraista käsittelyä.
Hyvä olisi kerätä huonot perunat pois, sillä
pinnalle kerääntyvät huonot perunat tekevät
koko erän luotaantyöntävän näköiseksi. Vanhan kontin pohjia ei pidä koskaan kaataa
uuden erän päälle, Rautio sanoo.

Valon lisäksi vihertymistä edesauttaa lämpö.
Mitä pitempään perunat joutuvat olemaan
valoisassa ja lämpimässä, sitä enemmän ne
vihertyvät. Myyntiajan pidentyessä perunat
alkavat lisäksi itää.

Selkeä käyttötarkoituksen mukainen jaottelu helpottaa asiakkaan valintaa.
"Kaupan pitää lisäksi vaatia toimittajilta hyvää kokolajittelua", Rautio muistuttaa.

"Olennaisimmaksi tekijäksi nousee se, kuinka kauan peruna on epäedullisissa oloissa.
Myyntikalusto ratkaisee, kuinka paljon perunaa on kerralla näkyvissä ", Rautio sanoo.
Tilausrytmi puolestaan ratkaisee sen, kuinka
kauan peruna viipyy kaupan varastossa. Laatu heikkenee koko ajan, jollei kaupassa ole
perunoille viileätä varastoa.
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Asterix
voittamaton punakuorinen
Yllätyksellinen menestystarina

Monikäyttöisenä lajikkeena Asterix on lunastanut paikkansa perunalajikkeiden aatelissa.
Tämä punakuorinen herkku sopii niin kotitalouskäyttöön kiinteänä yleisperunana kuin
suurtalouskäyttöön hyvien keitto- ja paistoominaisuuksiensa ansiosta. Oheisesta taulukosta käy ilmi, että Asterixin viljelyalassa on
ollut nouseva trendi viime vuosina. Yhtenä
syynä tähän on varmasti juuri lajikkeen monipuolisuus. Liperin Juurespakkaamon Kirsi
ja Jussi Jaakkolan mukaan Asterixin menekki kuluttajakaupassa on erittäin hyvä ja saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Pohjoiskarjalaisten onnistuminen onkin oiva esimerkki
siitä, miten vaikeasti kuluttajille markkinoitavaksi uskottu punakuorinen lajike lyö itsensä läpi. Etelä-Pohjanmaalla viljelijä Jouni Alavillamon Asterixeista suurin osa menee kuorimoihin Suupohjan Perunalaakson kautta.
Alavillamo pitää Asterixin kuluttajakaupan onnistumisessa tärkeänä suoria kontakteja
kauppoihin.

Kirsi Jaakkolan mukaan Asterixin menestys
alkoi puolivahingossa. Eräänä vuonna sadossa oli harmittavan paljon pientä perunaa, joka
olisi ollut hankala myydä irtotavarana. He
päättivätkin alkaa pakata Asterixia viiden
kilon säkkiin, mikä osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi. Säkkejä on nyt toimitettu kauppaan kolmisen vuotta ja niiden puutteesta
tulee välittömästi palautetta asiakkailta. Jussi
Jaakkolan mielestä menestystä on edesauttanut perheille sopiva pakkauskoko, josta
riittää sopivia perunoita useisiin erilaisiin
ruokalajeihin. Asterixin irtomyynnin voi olettaa kasvavan kuluttajien pikkuhiljaa tottuessa
käyttämään punakuorista perunaa. Kerran
Asterixia maistettuaan kuluttaja kyllä antaa
maun ratkaista. Esimerkiksi Ruotsissa Asterix on ollut suosittu lajike niin kuorimokäytössä kuin kuluttajien keskuudessa. Lajiketta on
viety Ruotsiin myös Suomesta.
Viljelijän näkökulma
Viljelijän näkökulmasta Asterix ei ole erityisen vaikea lajike viljellä. Satotaso on korkea
ja kohtuullisen varma. Kantaperunan tuotantopäällikön Asko Seppäsen mukaan Asterix
viihtyy erityisesti runsashumuksisilla ja karkeilla kivennäismailla. Runsasmukulaisena
lajikkeena Asterixin mukulat saattavat jäädä
pieniksi, mutta tätä voi Jussi Jaakkolan mukaan estää oikeilla istutusetäisyyksillä ja laadukkaalla siemenellä. Jouni Alavillamo koros-
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Asterixin tuotantoala (ha)
Suomessa 2001–2004

taa Asterixin hyvää maltokaariviruksen kestävyyttä ja sisäistä laatua. Hän painottaa
myös tasokkaan siemenen vaikutusta sadon
laatuun. Verrattuna toiseen punakuoriseen
lajikkeeseen Rosamundaan, on Asterix Alavillamon mielestä helpompi viljellä.
Kantaperunan henkilökunta vastaa mielellään
Asterixia koskeviin kysymyksiin. Lisätietoja
löytää myös netistä: www.kantaperuna.com.
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Kymmenien kilometrien kävelylenkit pelloilla loppuvat

Konevetoisella vaunulla tehoa
siemenviljelyn tautitarkastuksiin
Siemenperunaviljelijöiltä loppuvat nyt jokakesäiset raskaat tarkastusjuoksut perunapelloilla. Konekanta Oy tuo maahan hollantilaisten kehittämiä konevetoisia Steketee-merkkisiä tarkastusvaunuja, joissa tarkastajat istuvat rauhallisesti korkealla vaunun etuosassa kasvuston yläpuolella ja poimivat tautiset
pois.
Siemenperunaviljelmien tarkastukset ovat
huolellista työtä. Kasvukauden yksi tuloksen
mittareista on se, että varastoon nostettavat
perunat ovat ehdottoman terveitä. Tarkastuksessa tarkastajat ovat joutuneet kävelemään
pitkiä matkoja kasvustossa. Lisäksi tautiset
yksilöt on pitänyt poimia pois ja kantaa säkissä tai repussa tuhottaviksi.
Nyt on mahdollista lopettaa jalkapelillä tehdyt tarkastustyöt, koska liikkuminen pellolla voidaan koneistaa ja siirtyä tarkastuksessa kaikkein tärkeimpään tehtävään eli tau-

tisten ja sairaiden yksilöiden etsimiseen ja
niiden poistamiseen.
Konevoimalla liikkuminen ei enää vaadi tarkastajilta niin kovaa kävelykuntoa kuin aikaisemmin, mutta silmät pitää edelleen olla
tarkat. Tekniikan tulo tarkastuksiin voi lisätä
erikoisesti nuorten halukkuutta tarkastusmatkoihin, kun samalla saa käyttää hiukan erikoista teknistä kulkuneuvoa, saa kauniin
rusketuksen ja työ on hyvin palkitsevaa ja
tärkeää.
Koneessa on kaksi istuinpaikkaa. Niitä on
mahdollista korottaa ja laskea. Näin tarkastuskorkeutta voidaan säätää kasvuston ja
tarkastajan mittojen mukaan niin, että tarkastajat ovat aina reilusti kasvuston yläpuolella
ja näin näkyvyys on hyvä kaikkiin suuntiin.
Tarkastajien välissä on lava, jonne tautiset
kasvit kerätään.

Tarkastusvaunun vaihteisto on portaaton
eteen ja taakse. Vaihteisto on vasemmalla ja
sen vieressä on kaasuvipu. Vaunu pysäytetään siirtämällä vaihdevipu vapaa-asentoon.
Vaunua on erittäin helppo ohjata, vaikka
ohjaus tehdään oikealle kädelle sijoitetulla
veivillä.
Vaunun vauhti pysyy aina rauhallisena ja näin
tarkastajilla on aikaa nähdä kaikki poikkeavuudet kasvustossa. Tarkastajat istuvat aivan
etummaisena ja heillä on helppo nousta ja
laskeutua koneesta, mitään esteitä ei ole.
Pyöriä on kolme, kaksi edessä ja yksi takana. Molemmat etupyörät vetävät. Pyörät
kulkevat vakioväleillä penkkien välissä. Jälkiä ei juuri jää. Pyörien edessä ovat suojukset, jotka siirtävät perunoiden varret pois
pyörien edestä. Näin kasvusto ei vahingoitu.

Konekanta Oy tuo maahan hollantilaisia Steketee-merkkisiä seimenperunaviljelmien tarkastusvaunuja. Tarkastajat istuvat korkealla kasvuston yläpuolella.
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Potato 2005 –tapahtuma tarjosi perunayrityksille mahdollisuuden näkyä.

Popsi perunoita – älä pillereitä!
Syyskuun alkupuolella kokoontui Hollantiin
tuhansia perunaihmisiä Potato 2005 –tapahtumaan. Viikon kestävä tapahtuma rakentui
kolmen päivän kongressista ja kolmen päivän näyttelystä. Sää suosi osallistujia ja tapahtumaviikko oli onnistunut kokonaisuus.
Pelkästään kongressiin osallistui väkeä noin
40 maasta eri puolelta maailmaa, joukossa
myös suomalaisia perunafanaatikkoja.

TUNNETKO KULUTTAJAN?
Kongressissa paneuduttiin vahvasti sekä
perunan että sen syöjän pintaa syvemmälle.
Hollantilainen Wiro Sterk Gfrost-yhtiöstä
haastoi yleisönsä pohtimaan, tunnemmeko
todella kuluttajan. Sterk luetteli lukuisia nähtävissä olevia muutoksia: yhden ja kahden
hengen taloudet lisääntyvät, samaan aikaan
kuitenkin yhteenkuuluvuuden tarve kasvaa.
Sterk haki yhtymäkohtia puhuessaan Nokian toimintafilosofiaan; Connecting People.
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Voimmeko tuotteillamme lisätä tätä tunnetta? Maailmanlaajuinen trendi on myös terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Kaupan puolella on nähtävissä kaupan omien
merkkien lisääntyminen, luotettavuuden ja
jäljitettävyyden korostuminen.
Uusiseelantilainen Lisa Cork palautti perunaammattilaiset perusasioiden pariin. Hän korosti tiedon merkitystä; sinun tulisi tietää
enemmän kuin asiakkaasi ja kyetä säätelemään informaatiovirtaa asiakkaan suuntaan.
Olennaista on myös kohdistaa oikea viesti
oikealle kohderyhmälle. Sama tuote ei sovi
kaikille asiakkaille. Esimerkiksi miten sinkkutalous kykenee toimimaan 5 kg:n perunapussin kanssa, hänelle riittää 0,5 kg. Tuotteistus tulisikin tehdä asiakkaiden tarpeiden, ei
tuotannon, pohjalta.
Englantilainen D. Walker innosti kuulijoita
esimerkeillään aktiiviseen julkisuus- ja markkinointityöhön perunan puolesta. Kohdennet-
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tu viestintä ketjun eri toimijoille, kuluttajille
jne. on todellinen mahdollisuus. Perunan
profiilia voidaan nostaa. Walker jakoi markkinoiden odotusten suunnan kolmeen ulottuvuuteen; terveyttä, mukavuutta ja hemmottelevuutta. Walkerin esityksessä lehtien kautta vaikuttaminen tulikin voimakkaasti esille
mm. lehtileikkeleen muodossa, jossa lukijoita
kannustettiin popsimaan pillereiden sijaan
terveellistä perunaa.
Tulee väistämättä mieleen ajatus, onko Suomessa tehty kaikki voitava perunan eteen.
Luovutammeko liian helposti? Annammeko
ulkolaisten kilpailjoiden tulla erilaisilla pasta- ja riisituotteilla hämmentämään markkinaamme? Olemmeko alistuneet liikaa hintakilpailuun? Olisiko aika miettiä entistä tarkemmin kuluttajien asemaa, erilaisia kohderyhmiä ja jalostusmahdollisuuksia? Nyt se on
vielä mahdollista. Peruna ei ole tylsää ruokaa, vaan se on todellinen vaihtoehto lautasen kuninkaaksi. JK

Perunamaa Hollanti
Hollanti on Puolan ja Saksan jälkeen 7,5 mrd.
kilon (2004) tuotannollaan Euroopan kolmanneksi suurin perunantuottajamaa. Maailmanlaajuisesti eurooppalaisia toimijoita suurempia tuotantomaita ovat Kiina (75 mrd. kg),
Venäjä (37), Intia (25), USA (20,5) ja Ukraina
(19,5). Suomen perunantuotanto on viime
vuosina vaihdellut 600-700 miljoonan kilon
välillä.
Siemenperunasektorilla Hollanti nousee raskaimpaan sarjaan. Maailman merkittävimmät
lajikejalostajat ovat hollantilaisia. Keskeisistä jalostajista HZPC:n lajikkeita edustaa Suomessa Kantaperuna ja Agricon lajikkeita Kesko. Hollannin 162 000 hehtaarin peruna-alasta 39 000 ha on siemenviljelyssä. Se on noin
kolmanneksen enemmän kuin Suomen koko
peruna-ala. Hollannin siemenvienti on n. 650
Milj. kg, josta noin puolet viedään EU:n alueelle ja neljännes Afrikkaan. HZPC:n osuus
siemenviennistä on n. 40 %. Viljellyimpiä

lajikkeita Hollannissa ovat vanhat lajikkeet
Spunta, Bintje, Desiree ja Agria. Osuudeltaan
voimakkaimmin kasvavia lajikkeita ovat
HZPC:n lajikkeista Monalisa, Asterix ja Victoria.
Hollantilainen kuluttaja syö perunaa eri muodoissa 81 kiloa vuodessa. Tästä määrästä

Jalostetulla tuotteella on huomattavasti
korkeampi hinta kuin raakaperunalla.

pakastetuotteiden osuus on n. 33 kg, pakatun kuoriperunan 23 kg, puolivalmis-/valmistuotteiden osuus 15 kg ja snacks-tuotteiden
n. 10 kg. Kokonaisuutena pakatun tuoreperunan markkina vuonna 2004 oli 350 Milj. kg,
josta 80 % myytiin marketeiden/supermarketeiden kautta, 7 % suoraan tiloilta, 4 % pienten sekatavarakauppojen toimesta ja 4 %
torikaupassa.
Perunatuotevalikoima yllättää laajuudellaan
hollantilaisessa marketissa. Tuoreperunoiden
lisäksi kaupan kylmätiskissä on kymmeniä
puolivalmisteita ja valmistuotteita; maustettuina tai maustamattomina. Eikä pakasteallaskaan jätä ketään kylmäksi. Valikoimaa
löytyy sieltäkin joka lähtöön. Toisaalta on
Hollannista syöjiäkin; maan väkiluku on kolminkertainen Suomeen verrattuna, vaikka
maa on pinta-alaltaan vain n. kymmenesosan
Suomen pinta-alasta.

Kantaperunan uusi yhteyspäällikkö Aki Aunola tutustuu hollantilaisen marketin perunatuotevalikoimaan.
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Kantaperunan ja Agrimarketin
markkinointiyhteistyö tiivistyy

Pohjoisen Kantaperuna Oy ja Hankkija-Maatalous Oy:n Agrimarket -ketju ovat tiivistäneet
siemenperunoiden markkinoinnissa yhteistyötään. Agrimarkettien viljelijöille tutut myyjät tekevät kaupat viljelijöiden kanssa, mutta siemenet kulkevat suoraan siemenvarastoista tiloille.
Kasvinviljelyasiakkaiden omamyyjä Ilmari
Taskinen Kuopion Agrimarketista Toivalasta
kertoo yhteistyön sujuvan nyt hyvin ja ensimmäiset siemenkaupat ensi keväälle on jo tänä
syksynä tehty.

Taskisen mukaan yhteistyö perunoiden siemenkaupassa Pohjoisen Kantaperunan ja
Agrimakettien kesken on hyvin perusteltua.
"Meiltä viljelijä saa kaiken tarvitsemansa;
siemenet, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet ja
koneet sekä tarvittaessa myös neuvontaa.
Meidän täytyy hyvin perehtyä edustamiemme siementen ominaisuuksiin sekä tarvikkeiden ja laitteiden käytännön toimintaan",
korostaa Taskinen.

mentä kilometriä Kuopion keskustasta. Toivalaan liike muutti neljä vuotta sitten.
Paikkaa aluepäällikkö Markku Sopanen pitää
erinomaisen hyvänä erityisesti liikenteellisesti. Maaseudulta tulevien asiakkaiden ei tarvitse seikkailla Kuopion keskustaan kuten
aikaisemmin. Valtaväylät kaikista ilmansuunnista vetävät hyvin Toivalaan ja asiakkaat
ovat löytäneet paikan erinomaisen hyvin.

Kuopion Agrimarket sijaitsee Toivalassa, Kuopion ja Siilinjärven rajamailla lähes parikym-

Pohjois-Savo on vahvaa karjatalousaluetta.
Maitotaloustuotteita viedään aina ulkomaita
myöten. Vastaavasti perunantuotannossa
alueelle tuodaan muualta perunoita. Tuotannossa on lähinnä ruokaperunoita, jotka menevät tiloilta suoraan kauppoihin.
Pohjois-Savon Agrimarkettien aluepäällikkö
Markku Sopanen uskoo, että perunanviljely
kehittyy ja varmasti kasvaakin Pohjois-Savossa, mutta suurella rytinällä viljelyyn lisää
peltoja ei tule.
Ilmari Taskinen yhtyy näkemykseen ja kertoo
perunalle sopivien maiden ja ennen kaikkea
viljelykiertoon sopivien vaihtomaiden olevan
hakusessa.
"Kivisille moreenimaille Pohjois-Savossakaan
viljelijät eivät halua perunoita nykyaikaisen
koneistuksen aikana istuttaa."
"Viljelijät ovat pitäneet Pohjois-Savossa yhteisiä kokouksia tuotannon lisäämiseksi ainakin niin paljon, että kotimaakunnasta saadaan kaikki kulutukseen tarvittavat perunat",
kertoo Taskinen.

Kuopion Agrimarketissa perunoiden siemenkaupasta vastaava Ilmari Taskinen keskusteluissa asiakkaansa kanssa.
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Tehokkuus paranee – väki vähenee

Itsekulkevat nostokoneet
tulevat Suomen pelloille
Itsekulkevat perunannostokoneet ovat tulossa Suomen pelloille. Tänä syksynä niitä on
jo yli 30 kappaletta, pääosa Oulun ja Turun
välisellä alueella Länsi-Suomessa. Käyttäjät
perustelevat varsin mittavaa investointia tehokkuudella, perunat pitää saada pois pellosta kolmessa viikossa.
Markkinoita ovat jakaneet R. Laaksosen
maahantuoma belgialainen Dewulf ja Keskon
markkinoima saksalainen Grimme.
Itsekulkevat perunannostokoneet ovat olleet
suurissa perunoiden viljelymaissa jo pitkään
käytössä. Kokemusta niiden valmistuksesta
ja käytöstä on jo muutaman kymmenen vuoden ajalta. Suomessa viljelijät ovat tyytyneet
tähän saakka hinattavaan kalustoon. Itsekulkevia nostokoneita on tuotu Suomeen nyt 3–
4 vuoden ajan.
Itsekulkevan nostokoneen vain harva ostaa
pelkästään omaa tarvetta varten. Niillä urakoidaan tai ne ovat yhteisiä useamman perunanviljelijän kesken. Koneella täytyy nostaa perunoita reilusti yli sata hehtaaria, jopa
parin sadan hehtaarin verran joka syksy, että
koneeseen sitoutunut raha juoksee takaisin
yrittäjän kassaan.

Maanviljelijä Esa Lapinoja Kalajoelta nostaa ensimmäistä syksyä itsekulkevalla Grimme-nostokoneella.
Itsekulkevalla nostokoneella viljelijät hakevat
tehokkuutta ja kustannusten pitämistä kurissa. Traktoreita ja ihmisiä tarvitaan nostotöihin vähemmän kuin hinattavalla kalustolla.
Lisäksi itsekulkevalla halutaan nopeuttaa
syksyisiä toimituksia markkinoille.

Toki koneen hankinnalla on muitakin perusteita kuin tehokkuus. Nostosta saadaan varsin mukavaa, kun kuljettaja istuu ilmastoidussa ja mukavassa hytissä. Kaikki laitteet ovat
käden ulottuvilla ja nostovantaat ovat edessä tai vieressä sivussa. Ergonomia on erinomainen ja taakse kurkistelu jää pois. Niska
säästyy kivuilta ja jäykkyydeltä. Pitkät työpäivät ovat mahdollisia.
Tilan traktorikalustoa ei sitoudu nostokoneen
vetämiseen ja näin säästytään mahdollisesti yhden varsin tehokkaan traktorin hankinnalta.
Itsekulkevan nostokoneen hankintahinta tuntuu suolaiselta, mutta koneen hankintaan on
mahdollista saada avustusta työvoima- ja
elinkeinokeskuksista useita kymmeniä prosentteja koneen verottomasta hinnasta.
Nopeus on valttia

Esa Lapinoja pitää itsekulkevan tärkeimpinä ominaisuuksina tehokuutta ja luotettavuutta.
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Öströmin Peruna Oy:n toimitusjohtaja ja perunanviljelijä Tauno Öström viljelee perunoita Lapväärtin eteläpuolella valtatien 8 varrella. Oman tuotannon lisäksi hänellä on sopimusviljelijöitä, joilta hän ostaa perunat, kuorii, pakkaa ja markkinoi. Hänen kuorimossaan
käsitellään perunoita noin 12 miljoonaa ki-

loa vuodessa. Tuotannossa on sopimustuotanto mukaan lukien noin 300 hehtaaria.
Tänä syksynä on tositoimissa Belgiassa valmistettu Dewulf-merkkinen 2-rivinen itsekulkeva nostokone. Öström perustelee hankintaansa juuri tehokkuudella.
"Parasta olisi saada perunat varastoon parissa viikossa, sillä syksyiset säät eivät anna
useinkaan pitempää korjuuaikaa. Korkeintaan tehokasta korjuuaikaa on kolme viikkoa."
"Omien perunoiden lisäksi nostamme mahdollisimman paljon sopimusviljelijöiden perunoita, jotta kaikki saadaan varastoon mahdollisimman nopeasti", hän kertoo.
Miksi Öström on valinnut itsekulkevaksi koneekseen Dewulfin?
"Meillä on kokemusta vastaavasta merkistä
jo aikaisemmilta vuosilta ja olemme olleet
niihin tyytyväisiä", hän sanoo.

Hänellä on perunalla hiukan yli 80 hehtaaria. Hän pakkaa perunat omassa pakkaamossaan ja markkinoi itse edelleen kauppoihin
ja tukkuliikkeisiin.
Lapinoja perustelee itsekulkevan koneen
hankintaa tehokkuudella ja nopeudella.
"Tänä vuonna meillä on nostotyössä kolme
henkilöä vähemmän kuin aikaisemmin hinattavien koneiden aikakautena. Lisäksi voimme käydä nopeasti nostamassa syksyn aikana perunoita pellosta, kun tilaus tulee. Tarvittaessa voimme nostaa vaikka yöllä, kun ei

tarvitse hälyttää suurta joukkoa pelloille",
hän kertoo.
Miksi Lapinoja hankki juuri Grimmen?
Hän vastaa, että hänellä on Keskon kanssa
vanha ja hyvin toimiva liikesuhde. Aikaisemmin hänellä on ollut useita Grimmen hinattavia nostokoneita ja kaikki ovat toimineet
hyvin.
"Olen tyytyväinen Grimmen hellävaraisuuteen
ja nostotehoon. Lisäksi huollot toimivat aivan tyydyttävästi", hän kertoo.

"Perusteina valinnassa meillä oli hellävaraisuus tehokkuuden siitä kärsimättä. Tässä
koneessa perunamassaa ei liikuteta liikaa ja
kaikki asiat ovat säädettävissä olosuhteiden
mukaan niin, että lopputulos on hyvä", perustelee Öström hankintaansa. Öström on
tyytyväinen myös koneen huollon järjestelyihin.
Kustannuksia karsittava
Maanviljelijä Esa Lapinoja Kalajoen Tyngältä
hankki tänä vuonna kaksirivisen itsekulkevan
Grimmen. Kone on saksalaista alkuperää ja
Kesko tuo sitä Suomeen.

Maanviljelijä Tauno Öström Kristiinasta on hankkinut Dewulf-merkkisen itsekulkevan nostokoneen. Hänelle tehokkuuden lisäksi tärkeää on hellävaraisuus.

G R I M M E
Oulun Maatalouskeskosta Grimme-myyjä
Mikko Ylitalo luonnehtii itsekulkevaa Grimmeä hellävaraiseksi ja tehokkaaksi nostokoneeksi.
"Sillä saadaan perunat pienin vaurioin pellolta varastoon. Grimme on oikeastaan jo
käsite, sillä Grimmellä on Suomessa nostettu perunoita erittäin pitkään ja koneita on
paljon."
"Itsekulkeva kone on tehty 2-rivisen hinattavan koneen pohjalta. Siihen on lisätty
moottori, voimansiirto ja ohjaamo. Sateensuojat tehdään Suomessa. Huoltona toimivat
Keskon yksityiset sopimushuoltajat, joten
huolto on aina saatavissa", sanoo Ylitalo.
Tekniset tiedot
Itsekulkeva, 2-rivinen, säiliöön nostava
perunannostokone
- moottori Mercedes-Benz, 280 hv

S F

1 7 0 - 6 0

- sähköinen kierrosnopeuden säätö
- hydrostaattinen Sauer Sundstrand
ajovoimansiirto
- 4-veto
- taka-akselilla tasauspyörästön lukot
- renkaat edessä 2 x 620/75R30 ja takana
2 x 800/55-30.55 tai edessä 2 x 380/
85R46, vasemmalla takana 2 x 340/
85R38 ja oikealla takana 800/55-30.5.
- etupyörien kääntökulma 70 astetta,
takapyörien kääntökulma 12 astetta.
- automaattinen koneen kallistus 5 astetta
- valittavissa kolme ajotapaa;
1. vain etupyörät kääntyvät
2. etu- ja takapyörät kääntyvät eri
suuntiin
3. etu- ja takapyörät kääntyvät
samaan suuntaan
- oma paino 18500 kiloa
- säiliön tilavuus 6500 kiloa vakiona tai
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valinnaisvarusteena 7500 kiloa
säiliön pohjaelevaattorilla 2 nopeutta
automaattinen akseliohjauksen keskitys
automaattinen vannaskeulan keskitys
automaattinen vannaskeulan kevennys
hydraulinen työsyvyyden säätö
ruostumattomat levyt ensimmäisen
maton sivuilla
hydrauliset ensimmäisen erottelijan
suistintelat
hydrauliset varsijarrut
luiston valvonta toiselle seulamatolle
luiston valvonta ensimmäiselle
erottelijalle
automaattinen säiliön täyttöjärjestelmä
viisi valvontakameraa ja kaksi
värinäyttöä
kääntyvä Claas-ohjaamo, jossa
ilmastointi, ilmajousitettu istuin,
sähköpeilit, radio
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D EW U LF
Dewulfia maahan tuovan R. Laaksosen toimitusjohtaja Anssi Väättänen Laitilasta pitää
etusijalla Dewulfin superpehmeitä nosto- ja
kuljetinmattoja sekä perunoiden suoraviivaista virtausta ilman suuria pudotuksia ja suistinlaitteita koneen läpi säiliöön.
"Sen lisäksi kone on tehty alun perin itsekulkevaksi, jolloin ohjaamosta on hyvä näkyvyys penkeille ja nostomatolle. Kolmas
hyvä ominaisuus on tasainen painonjakauma", sanoo Väättänen.
Hän lisää, että naatinerottelu on tehokas,
mutta hellävarainen. Naatinmurskain siirtää
pääosan naateista sivuun ja kumipintaiset
naattirullat siirtävät loput pois ilman tappioita.
"Koneella on mahdollista avata nosto tallaamatta kasvustoa ja ketteryys on tärkeä ominaisuus suomalaisilla pelloilla. Meillä huolto
toimii nostokautena kellon ympäri. Hälytyksen tullessa huoltomies lähtee minne tahansa
Suomessa", lupaa Väättänen.
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Tekniset tiedot
Itsekulkeva, 2-rivinen, säiliöön nostava
perunannostokone
- moottori Deutz, teho 303 hv,
nestejäähdytys
- hydrostaattinen voimansiirto,
nopeus 0–33 km/h
- renkaat oikealla edessä ja takana
2 x 320/90x46 tai yksittäispyörät 800/
65x32 vasemmalla takana Terra-rengas
66x43,00x25
- kaksois- ja takapyöräohjaus,
taka-akselin ohjaus 12 astetta
- oma paino 16500 kiloa
- säiliön tilavuus 6000 kiloa
- nostomattoja 3 kappaletta, leveys
1 x 1500 milliä ja 2 x 1700 millimetriä
- nostokuilun leveys 1500-1700 milliä
- kehäelevaattorin leveys 900 milliä
- nostomatoilla hydrauliveto, nopeus
jatkuvasti säädettävissä
- kehäelevaattorilla hydrauliveto, nopeus
jatkuvasti säädettävissä
- naatinpoisto murskaamalla ja puhallus
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sivuun, 2 kumipäällysteistä naattirullaa
- puhdistuskoneistossa kaksi nappulamattoa, aksiaalirullat lisävarusteena
- kokonaispituus 11,5 metriä,
leveys 3,55 metriä ja korkeus 4 metriä
- ohjaamo äänieristetty, pyöreä tuulilasi,
ilmastoitu, ilmaistuin, kamerat ja
monitorit
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Pohjois-Pohjanmaan
tutkimusasema
Puhelin (08) 2708 4500
etunimi.sukunimi@mtt.fi

M T T : N

PE R U NAU U T I S IA
Sari Rönty

MTT Ruukin laboratoriotoiminnat
keskittyvät perunaan
MTT Ruukissa on käynnistetty perunanäytteiden analysointiin keskittyvä laboratorio kuluneen vuoden aikana. Laatulaboratoriossa
tehdään perunan ulkoiseen ja sisäiseen laatuun liittyviä analyysejä sekä perunatautien
tunnistamiseen liittyvä molekyylibiologian
laboratorio. Uusinta uutta edustaa pikkuhiljaa toimintakuntoon kalustettu tärkkelyslaboratorio, jossa avautuu mahdollisuudet tärkkelyksen rakennetutkimukselle. Lisäksi kauttamme saa alihankintana maan viljavuusanalyysit sekä mukuloiden ja varsien ravinnemääritykset.

Ruukin perunalaboratorioissa ollaan käynnistämässä yhteistä laatujärjestelmää, jolla turvataan analytiikan laatu ja luotettavuus. Lisäksi laboratorioiden tiedonhallintaa varten
on hankittu Sentera Oyj:ltä LIMS (Laboratory Information Management System) järjestelmä, joka tallettaa kaiken näytteisiin ja
analytiikkaan liittyvän tiedon. Näin halutaan
palvella asiakkaita mahdollisimman sujuvasti
ja luotettavasti ja turvata tutkimusnäytteistä saadut tulokset. Laboratorioissa tehdään
sekä palveluanalyysejä yksityisille ja yrityksille että omia tutkimustoimintaan liittyviä

analyysejä. MTT Ruukin laboratorioiden toimintaa tullaan tulevaisuudessa esittelemään
laajemmin. Yhteishenkilönä on Satu Rönty
puhelin 040 7179 440 tai satu.ronty@mtt.fi

Katriina Rekinen & Jussi Karjula

Quast - kansainvälinen perunahanke
Suomalaisen perunasektorin mittava haaste
on toiminnan laajempi kansainvälistäminen
ja osaamisemme kaupallistaminen. Perunaosaamisen taso on noussut Suomessa vuosien työllä kansainvälisestikin korkealle tasolle. Haasteena on pohjoisuuden, puhtauden
sekä tuotanto- ja teknologiaosaamisemme
kaupallistaminen.
MTT Ruukin johdolla on noin vuoden ajan
valmisteltu laajaa, nelivuotista EU-hanketta,
jossa on lukuisisten suomalaisten yritys- ja
tutkimuslaitoskumppaneiden lisäksi partnereita 18 maasta eri puolilta Eurooppaa. Valmisteluhankkeelle on saatu rahoitus TEKESiltä. Jo itse valmistelutyö ja partnereiden valinta ovat nostaneet suomalaisten perunatahojen profiilia kansainvälisten kumppaneiden
silmissä. Lisäksi on nähtävissä, että jo valmistelutyön aikana on avautunut uusia kaupallisia näkymiä.

EU-hankkeen koordinointi ja edistäminen
edellyttää syvempää ymmärrystä EU:n tavoitteista ja asiakasorganisaation pitemipaikaisesta strategiasta. Projektin valmistelussa
onkin hyödynnetty oululaisen Oy Culmentor
Ltd:n EU-osaamista. Projektin partnerien kokoaminen on vaativa tehtävä, koska projektin ydinasian eteenpäin vieminen tarkoittaa,
että projektin täytyy täyttää monenlaisia toivomuksia ja tavoitteita, jotka eivät välttämättä ole yhteneväiset.
Projektin päämäärää ei voida lyödä lukkoon
ilman selvää ja toimivaa palautejärjestelmää,
koska niin teknisesti vaativa projekti ja sen
hakemus ei voi tulla "valmiiksi" kertaheitolla. Suomesta ison projektin myyminen ulkomaisille asiantuntijoille on vaikeaa, koska
Suomen tuntemus muussa kuin elektroniikassa on hyvin vähäinen. Joskin peruna-alalla
Suomi koetaan puolueettomaksi maaperäk-
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si ja kansainvälinen mielenkiinto on ylittänyt
kaikkien odotukset. EU-maiden tasot vaihtelevat sekä tieteellisesti että rahallisesti ja
kokemuksellisesti erittäin paljon ja se edellyttää projektin kokoamisryhmässä hienovaraista diplomaattista otetta. Projektien luominen vaatii huomattavasti aikaa, koska
henkilökohtaisia tapaamisia on välttämätön
järjestää ja matkustaminen Pohjois-Suomesta
on sekä aikaa että rahaa vievää. Ilman toimivia sähköisiä viestintä- ja hallinnointivälineitä on lähes mahdotonta saada tyydyttävä projektin aihio budjettineen ja aikatauluineen kasaan.
Quast-projektin partnerilista on nyt valmis ja
sisältöä hiotaan vielä hieman. Ensimmäisen
hakuvaiheen hakemus on lokakuun alussa
valmis jätettäväksi EU-komissiolle. Parhaimmillaan hanke pääsee käynnistymään vuoden
2006 alussa.
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tummumiseen haetaan ratkaisua

Laatu ja maku valttia
perunamarkkinoilla
Perunoiden korkea laatu ja maku ovat valttia tulevaisuuden ruokaperunamarkkinoilla.
Näin totesi Kotimaiset Kasvikset Ry:stä toimitusjohtaja Riikka Seppälä Ruukissa "Perunasta pintaa syvemmältä" -tapahtumassa.

Fosforilisäys ei vaikuta normaalilla lannoitetasolla, mutta liikaa fosfori voi lisätä tummumista. Fosforilla ja maan rakenteella yhdessä voi olla merkitystä, mutta tutkimuksissa
vasta selvitetään niiden yhteyttä.

Tämän saman asian vannoivat todeksi perunantuottaja Pekka Hoffren Maaningalta, professori Gefu Wang-Pruski Kanadasta ja laatu- ja elintarvikeneuvoja Soila Hiltunen Oulun maaseutukeskuksesta.

Selvää kuitenkin on, että kylmyys ja märkyys
lisäävät tummumista. Voimakas kastelu lisää
tummumista, mutta vähäisellä kastelulla ei
ole merkitystä. Samoin huono varastointi lisää tummumista.

Ei ole itsestään selvää, että suomalaiset syövät jokaisena päivänä perunoita. Kilpailijoiksi
ovat tulleet riisit, makaronit ja erilaiset pastat. Toimitusjohtaja Riikka Seppälä on kuitenkin ilahtunut siitä, että perunoiden kulutus
ei enää laske, vaan on jopa kääntynyt pieneen nousuun. Vuodessa suomalaiset syövät
keskimäärin 62 kiloa perunoita.

Professori Wang-Pruski sanoo, että korkea
satotaso vähentää tummumisriskiä, mutta
korkea kuiva-ainepitoisuus lisää riskiä keittotummumiseen. Wang-Pruski korostaa, että
näillä tiedoilla viljelijöiden täytyy vielä selvittää omilla tiloilla tuotettujen perunoiden tummumista ja tehdä parannuksia viljelytekniikkaan. Tutkimustyö jatkuu.

"Määrä voisi olla suurempikin, jos kaikki laatutekijät saadaan vastaamaan kuluttajien
vaatimuksia ja mielikuvia hyvistä perunoista. Meillä on vielä paljon tekemistä, vaikka
tutkimusten mukaan suomalaiset perunat
ovat laadultaan hyviä", huomautti Seppälä.

Viljelijät mukaan neuvontaan

"Meidän täytyy muistaa, että kaiken ratkaisevat kuluttajat silloin, kun perunat ovat
valmiina ruokalautasella. Maku ja ulkonäkö
täytyy olla miellyttäviä, että ruokailijat keräävät seuraavallakin aterialla perunoita lautaselleen."
Seppälä muistutti, että suurimmat yksittäiset
ongelmat ovat huono kokolajittelu, mekaaniset viat ja vihertyminen. Lisäksi pakkaukset, värikoodit ja lajikkeet täytyy saada nykyistä paremmin esille.
Miksi peruna tummuu?
Usein perunat tummuvat keitettäessä tai
keittämisen jälkeen varsin nopeasti. Kanadassa asiaan on paneutunut professori Gefu
Wang-Pruski Nova Scotian yliopistossa.
Lopullista viisautta Wang-Pruskilla tummumisen estämiseen ei vielä ole, mutta tummumista voidaan vähentää. Hän uskoo, että
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Professori Gefu Wang-Pruski Kanadasta tutkii syitä ja lääkkeitä perunoiden
tummumiseen keitettäessä. Syitä ja parannusehdotuksia viljelytekniikkaan on
jo tiedossa, mutta lopulliset vastaukset
vielä puuttuvat.

viljelytekniikalla tummumista voidaan estää
hyvinkin tehokkaasti.
Tärkeä merkitys on maan pH-luvulla. Tutkimusten mukaan paras luku on kuuden tienoilla. Liian korkea tai liian matala pH-luku
lisää tummumisriskiä. Kalkkipitoisuudesta ei
olla vielä täysin varmoja, mutta Wang-Pruski epäilee korkean Ca-pitoisuuden tuovan
ongelmia.
Typpilannoitus vähentää keittotummumista.
Myös kali vähentää, jos se annetaan yhdessä typen kanssa. Wang-Pruski huomauttaa
kuitenkin, että luuloista huolimatta kalin
yliannostus ei vähennä tummumisriskiä.
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Laatu- ja elintarvikeneuvoja Soila Hiltunen
Oulun maaseutukeskuksesta antoi viljelijöille, kuorimoille ja suurtalouksille monenlaisia
ohjeita, jotta perunat saadaan maistumaan
ruokailijoille ja sitä kautta myös kulutus nousemaan.
Hiltunen on sitä mieltä, että suurtalouksille
perunoita toimittavien viljelijöiden kannattaa
käydä hyvin avointa keskustelua ja tehdä
jopa keittokokeita asiakkaansa kanssa, jotta molemmat osapuolet hyvin ymmärtävät
toistensa toiveita ja tuotteiden laadun sekä
laatuun vaikuttavat tekijät.
"Asiakkaita ei pidä pelätä ja saatu palaute
kannattaa aina ottaa vastaa. Ravintoloissa ja
suurtalouksissa on runsaasti ongelmia, joihin perunoiden viljelyllä, käsittelyllä ja säilyttämisellä voidaan vaikuttaa".
Hän muistuttaa, että perunoiden täytyy olla
lautasella hyvän makuisia ja kauniita. Useinkaan valkomaltoiset eivät houkuttele. Ne
näyttävät vetisiltä. Sitä vastoin keltamaltoiset houkuttelevat ruokailemaan, vaikka
maussa ei eroja olekaan.
"Kuorinnan jälkeen perunat on aina säilytettävä vedessä, mutta yli vuorokauden säily-

tysaika on liian pitkä. Parasta on vain muutama tunti."
"Kuorinnassa paras on veitsikuorinta, jolloin
veitset ovat hyvin terävät. Perunan solukkoa
tuhoutuu silloin vähän. Suurtalouksissa kypsentämistä pitää porrastaa niin, että perunoita ei tarvitse säilyttää kuumassa yli tunnin.
Säilytyslämpötila on korkeintaan 65 astetta.
Lisäksi on hyvä, että perunoita ei keitetä liian pitkään.
Miksi edellä olevat ohjeet ovat tuiki tärkeitä? Hiltunen perusteli sitä sillä, että näillä
kaikilla toimilla saadaan kumipintaiset perunat pois suurtalouksien tarjoilupöydiltä ja sitä
kautta kulutus nousuun.
Uusi tieto aina tarpeen
Pekka ja Raisa Hoffren viljelevät perunoita
Maaningalla, Kinnulan lahden kylässä ja Kinnulan tilalla. Ruokaperunoita on nyt noin 20
hehtaaria, mutta suunnitelmissa on laajentaa
viljelyä 30-40 hehtaariin. Erikoista on se, että
he molemmat ovat tilan ulkopuolella töissä.
Tilalla on perinnettä perunan viljelyssä, sillä
jo pakkaustoiminta on aloitettu 70-luvulla.
Nyt perunat menevät markkinoille pakkaamon kautta.
Viljelyksessä ovat tasaiset hiekkamaat. Lajikkeina Van Gogh, Asterix, Hankkijan Timo ja
Rosamunda. Hoffreneilla on tuotantoon hy-

Perunantuottaja Pekka Hoffren Maaningalta pitää vanhaa kansanviisautta " Ei oppi
ojaan kaada" tärkeänä. Asioita täytyy kuunnella tarkalla korvalla, jotta niitä voi soveltaa omassa toiminnassa.
vin teollinen näkökulma. He ostavat ulkopuolelta kynnön ja äestyksen. Noston he tekevät itse, nyt kolmella koneella, mutta lähitulevaisuudessa ehkä yhdellä suurella.
"Perunasta pintaa syvemmältä" -tapahtumasta Pekka Hoffren kertoi saaneensa vastauksia moniin kysymyksiin, vaikka lopullista viisautta joutuukin etsimään omalta tilal-

ta käytännön kautta.
"Kuitenkin on hyvä käydä kuulemassa tutkijoiden saamia tuloksia erilaisiin ongelmiin.
Minua kiinnosti myös erilaisten ongelmien
laajuus ja miten niistä on mahdollista selvitä, " hän perusteli tuloaan pitkän matkan
takaa Maaningalta MTT Pohjois-Pohjanmaan
tutkimusasemalle Ruukkiin.

Joukko perunanviljelijöitä tutustui MTT Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman lajikekokeisiin Ruukissa.
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Svensk Resumé
POTATIS FÅR INTE UTSÄTTAS
FÖR DIREKT LJUS
Det största kvalitetsproblemet med potatis i
handeln är att potatisen blir grön, skador till
följd av stötar börjar däremot vara ett minne blott, säger kvalitetschef Erkki Rautio på
Inhemska Grönsaker r.f. Potatisen blir grön av
ljusets inverkan. Potatis får aldrig utsättas för
direkt ljus.
Förutom ljuset inverkar också värmen på att
potatisen blir grön. Ju längre potatisen blir
liggande i ljus och värme, desto mer blir den
grön. Då saluhållningstiden blir lång börjar
potatisen också gro.
"Den väsentligaste faktorn blir det, hur länge potatisen befinner sig i ofördelaktiga förhållanden. Saluhållningsutrustningen avgör
hur mycket potatis samtidigt är synlig ", säger Rautio.
Beställningsrytmen avgör åter det, hur länge potatisen dröjer kvar i butikens lager.
Kvaliteten försämras hela tiden, om inte butiken har ett svalt lager för potatisen.
"Potatisen kräver skonsam hantering. Det är
bra att plocka bort dålig potatis, eftersom
dålig potatis som lämnats kvar på ytan får
hela partiet att se motbjudande ut. Resterna i en gammal container får aldrig dumpas
ovanpå ett nytt parti, säger Rautio.
En tydlig indelning enligt bruksändamålet
underlättar kundens val. "Butiken skall också kräva god storlekssortering av leverantörerna", påminner Rautio.

VARFÖR MÖRKNAR
POTATISEN?
Ofta mörknar potatisen rätt snabbt vid kokning eller efter kokning. I Canada har professor Gefu Wang-Pruski på universitetet i Nova
Scotia satt sig in i saken. Professor WangPruski besökte Ruukki i augusti på evenemanget "Under ytan på potatisen" (Perunasta pintaa syvemmältä) för att berätta om sina
forskningsresultat.
Något slutligt svar på hur man kan förhindra
att potatisen mörknar har Wang-Pruski ännu
inte, men färgförändringen kan reduceras.
Hon tror att man med hjälp av odlingstekniken rentav mycket effektivt kan förhindra att
potatisen mörknar.

Markens pH-värde spelar en viktig roll. Undersökningar visar att det optimala värdet
ligger kring sex. Ett för högt eller för lågt pHvärde ökar risken att potatisen mörknar. Om
kalkhalten är man inte ännu helt säker, men
Wang-Pruski misstänker att en hög Ca-halt
medför problem.
Kvävegödsling minskar mörknandet vid kokning. Det gör också kali, om det ges samtidigt med kvävet. Wang-Pruski påpekar ändå
att överdosering av kali till skillnad från vad
man tror inte reducerar risken att potatisen
mörknar.
Fosfortillskott har ingen inverkan vid normal
gödselnivå, men för mycket fosfor kan öka
risken att potatisen mörknar. Fosforn och
markstrukturen kan tillsammans spela en viss
roll, men detta samband är något man ännu
håller på att utreda.
Klart är ändå att kyla och väta ökar risken
att potatisen mörknar. Intensiv bevattning
ökar risken att potatisen mörknar, men en
sparsam bevattning har ingen inverkan på
detta. Dålig lagring ökar likaså risken att
potatisen mörknar.
Enligt professor Wang-Pruski reducerar en
hög skördenivå risken att potatisen mörknar,
medan en hög torrsubstanshalt ökar risken
att potatisen mörknar vid kokning.
Wang-Pruski understryker att odlarna utgående från dessa uppgifter ännu måste utreda
hur lätt potatisen som producerats på den
egna gården mörknar och därefter göra förbättringar i odlingstekniken. Forskningsarbetet fortsätter

"MUMSA I DIG POTATIS,
INTE PILLER"
I början av september samlades tusentals
potatisfantaster på evenemanget Potato
2005 i Holland. Evenemanget som varade en
vecka bestod av en tre dagar lång kongress
och en tre dagar lång utställning. Vädret
gynnade deltagarna och evenemangsveckan
blev en lyckad helhet. Enbart i kongressen
deltog folk från ett 40-tal länder på olika håll
i världen, bland dem också potatisfanatiker
från Finland.
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Känner du konsumenten?
På kongressen satte man sig djuplodande in
i såväl potatisen som konsumenten som äter
potatisen. Holländaren Wiro Sterk från bolaget Gfrost ville att publiken skulle fundera om
vi verkligen känner konsumenten. Sterk räknade upp flera förändringar som är att vänta: andelen en och två personers hushåll ökar
samtidigt som behovet av samhörighet ändå
ökar. Sterk sökte beröringspunkter då han
nämnde Nokias verksamhetsfilosofi; Connecting People. Kan vi öka denna känsla med
våra produkter? En global trend är också att
folk allt mer tänker på sin hälsa och sitt välmående. På butikssidan kan man se att butikernas egna märken blir allt vanligare och
att tillförlitligheten och spårbarheten understryks.
Nyzeeländskan Lisa Cork återförde potatisfolket till de grundläggande frågorna. Hon underströk hur viktigt det är med kunskap och
information; du borde veta mer än dina kunder och kunna reglera informationsflödet i
riktning mot kunden. Det är också väsentligt
att inrikta rätt budskap till rätt målgrupp. En
och samma produkt passar inte alla kunder.
Hur kan till exempel ett singelhushåll hantera en 5 kg:s potatispåse, det räcker med 0,5
kg. Produktifieringen borde också ske utgående från kundernas, inte produktionens
behov.

ASTERIX
– EN OSLAGBAR RÖDSKALIG
I egenskap av en allroundsort har Asterix
inlöst sin plats bland adeln bland potatissorter. Denna rödskaliga läckerhet lämpar sig
både som fast allroundpotatis i hemmet och
för storköksändamål på grund av sina fina
koknings- och stekningsegenskaper. Asterix
odlingsareal har också ökat under de senaste
åren. Enligt Kirsi och Jussi Jaakkola på Liperin Juurespakkaamo har Asterix en mycket fin
åtgång i konsumenthandeln och responsen
som erhållits har varit uppmuntrande. Att
detta lyckats i Norra Karelen är också ett
ypperligt exempel på hur den rödskaliga
sorten, som man trott vara svår att lansera
bland konsumenterna, slagit sig igenom.
Sydösterbottniska odlaren Jouni Alavillamo
anser direkta kontakter till butikerna vara
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viktigt för att konsumenthandeln med Asterix skall lyckas.
En överraskande succé
Enligt Kirsi Jaakkola började framgången för
Asterix nästan av en slump. Ett år bestod
skörden av harmfullt mycket småpotatis, som
det hade varit svårt att sälja i lösvikt. De
började då förpacka Asterix i fem kilos påsar.
Nu har man levererat sådana påsar till handeln i tre års tid och kunderna reagerar omedelbart om sådana inte finns i handeln. En
konsument som en gång smakat på Asterix
låter nog smaken avgöra.
Odlarens synvinkel
Ur odlarens synvinkel är Asterix inte någon
särskilt svår sort att odla. Skördenivån är hög
och relativt säker. Enligt produktionschef
Asko Seppänen på Kantaperuna trivs Asterix särskilt väl på humusrika och grova mineraljordar. Asterix ger rikligt med knölar och
knölarna kan därför blir små, men det kan
man enligt Jussi Jaakkola förhindra med rätt
sättavstånd och högklasig sättpotatis. Jouni

Alavillamo understryker Asterix inre kvalitet
och också hur ett högklassigt utsäde påverkar skördens kvalitet. I jämförelse med en annan rödskalig sort Rosamunda, är Asterix
enligt Alavillamo lättare att odla.

KANTAPERUNA OCH AGRIMARKET
INTENSIFIERAR SITT SAMARBETE
I MARKNADSFÖRINGEN
Pohjoisen Kantaperuna Oy och HankkijaMaatalous Oy:s kedja Agrimarket har intensifierat sitt samarbete i marknadsföringen av
sättpotatis. De för odlarna bekanta försäljarna
på Agrimarket gör affärer med odlarna, men
sättpotatisen går direkt från lagren till gårdarna. Växtodlingskundernas egenförsäljare Ilmari Taskinen på Agrimarket i Toivala i Kuopio berättar att samarbetet nu löper väl och
att de första sättpotatisaffärerna inför nästa
vår gjorts redan denna höst.

ända till utlandet. Däremot hämtas potatis
från andra håll till området. Det som produceras är främst matpotatis, som går direkt till
butikerna. Agrimarkets regionchef för Norra
Savolax, Markku Sopanen, tror att potatisodlingen utvecklas och säkert också ökar i
Norra Savolax, men odlingsarealen kommer
nog inte att öka särskilt snabbt. Ilmari Taskinen instämmer och berättar att man nu
söker lämpliga potatisodlingsmarker och
framförallt bytesmarker som lämpar sig för
växtföljden.
Enligt Taskinen är samarbetet i handeln med
sättpotatis mellan Pohjoisen Kantaperuna
och Agrimarket väl befogat. "Av oss får odlaren allt han behöver; sättpotatisen, gödseln, växtskyddsmedlen och maskinerna och
vid behov ännu rådgivning. Vi måste noggrant sätta oss in i egenskaperna hos den
sättpotatis vi säljer och hur förnödenheter
och maskiner fungerar i praktiken", understryker Taskinen.

Norra Savolax är ett starkt kreatursskötselområde. Därifrån går mjölkprodukter rentav

Menestyksen Siemenet Kantaperunasta
Siemenperunoiden uusi markkinointikausi on alkamassa. Kantaperuna postittaa perinteisen infopaketin, joka sisältää lajikeoppaan ja
muuta tärkeää informaatiota, lokakuun viimeisellä viikolla. Tarkkaile postiasi.
Kantaperunan toimijajoukko on uudistunut. Tässä nykykokoonpano esiteltynä kuvan kanssa vasemmalta alkaen:
Aki Aunola
yhteyspäällikkö
kv-asiakkuudet, myynti
GSM 044 561 7897
Jussi Karjula
toimitusjohtaja
GSM 040 773 4054
Asko Seppänen
tuotantopäällikkö
viljelyneuvonta
GSM 040 535 1434
Nina Louet
logistiikkakoordinaattori
toimitukset, myynti
GSM 045 631 3733
Pasi Viuhkola
logistiikkapäällikkö
toimitukset
GSM 040 838 0799
Kuvasta puuttuvat kehitysjohtaja Eero Pisilä ja talouspäällikkö Pirjo Vuorialho.
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PeruNapaKinaa
Meillon ollu kesän pellonlaijalla semmonen

ossaa nauraa ihtelleen. Nyt voitas ainaki

UFOn näkönen härveli. Vanahemmat ihimi-

varovasti alakaa hymyä harjottelemaan, ku

set pelekää ja poikasia se kovasti kiinnos-

perunan hintoja seuraillaan. Taitaa olla nyt

taa. Ikiliikkuja se ei oo, mutta ku tuulee

Suomesa Euroopan halavimmat ruokaperu-

Tähän loppuun vois panna vielä yhen va-

niin kyllä siinä joku vipperä liikkuu, sitä kii-

nan hinnat. Turkin perunakeisarinna Gömec

nahan jutun:

vaammin mitä kovemmin vinkka käy. Kolo-

sano toissaviikolla että sielä ruokaperunan

- Ameriikasa oli yks mies menny johtajan

me jalakaa siinä on, aivanku flyykelisä,

hinta oli 18 senttiä ja hymy hänelläki oli

tykö, että mullon ongelma. Siihen johtaja

mutta ei sillä voi soittaa.

leviä…

että kerro. Ku mies oli kertonu, johtaja oli
kysyny, että miten asioitten sitte pitäs olla?

Seppäsen Asko sano sitä sääasemaksi ko

Ylleensä pottumiehet ja -naiset ei oo valit-

Ku mies empi, niin pomo sano, että jos et

se sen toi. Askolle onki sitte tehty tilauksia

tajia, neon enempi tekijöitä. Nyt ku pottua

ossaa sanua, miten asioitten pitäs olla, si-

ku on ilimoja tarvittu. Toimitukset on pe-

on ja se on hyvälaatusta, niin nostetaan

nulla ei oo ongelmaa – sinä vain valitat.

lannu aika hyvin, vettä on saatu kohtuulli-

rintaa pari senttiä ja hintaa vähä enempi.

Ku tyyppi sitte hoksas ja kerto, miten sen

sesti ja lämpösumma on parempi ku keski-

Ei se perunan syönti lisäänny, vaikka niitä

mielestä ois hyvä, niin johtaja sano, että

määrin. Ja pottua nousee…

ilimaseksi jaettas, laadulla me päästään

mitäs aiot tehä asian hyväksi?

Täsä ny sitte pakinantekijäki miettimään,

kuluttajan suosioon ja kukkarolle. Hinnan

että mistä alakais valittaa, että säilyis muit-

laskeminen onnistuu selekäydinreaktiona,

ten maatalouslehtien kans samasa tyylilaji-

mutta laadun tekemiseen, markkinointiin ja

sa.

arvon kohottamiseen joutuu ottamaan

Aika tylysti sanottu!
Hymyä huuleen toivoo

muutki osat hoksottimista käyttöön.
Joltaki huumorimieheltä oon kuullu, että

Kannan Otto

semmoselta ei tuu hupia puuttumaan, joka
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