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P Ä Ä K I R J O I T U S

mitä mittaat,
sitä parannat
Helmikuun puolivälissä osallistuin Oulussa

näistä toimituksista kerätään useammalta

perunatutkimuksen talvipäiville. MTT, Petla

pakkaamolta. Logistinen haaste on mitta-

ja Pro Agria olivat lyöneet hynttyitä yhteen

va. Esittelemme lehdessämme logistiikan

järjestelyjen suhteen ja perunaväkeä oli

kriittisiä menestystekijöitä ja sen alueen

runsaasti liikkeellä. Yhteensä toistasataa

avainhenkilöt. Toivomme, että annat palau-

tutkijaa, neuvojaa, viljelijää ja kaupallista-

tetta kevään aikana tuoreeltaan toimitus-

jaa oli tarttunut kutsuun. Tapahtumasta jäi

ketjumme toimivuudesta.

hyvä jälkimaku. Yhdessä tekemisen voima
näkyi. Tällä mallilla on hyvä jatkaa. Kerrom-

Lehden sisällöstäkin toivon palautetta. Tänä

me seminaarin tunnelmista ja tuloksista leh-

vuonna Kuuma Peruna ilmestyy kolme ker-

dessämme.

taa. Seuraava numero jaetaan lokakuussa.
Millaisia kuumia perunoita toivoisit meidän

Seminaarissa Siemenperunakeskuksen toi-

käsittelevän? Otan vinkkejä vastaan.

mitusjohtaja Reijo Moilanen nosti esiin ajatuksen kansallisen perunastrategian uudis-

Jussi Karjula

tamisesta. Ajatus on ehdottomasti kanna-

jussi.karjula@kantaperuna.com

tettava. Voimakkaat muutosten tuulet puhaltavat alan yrityksissä, neuvonnassa, tutkimuksessa ja koulutuskentässä. Ilman yhteistä kansallista näkyä on vaarana, että
sotkeudumme sisäiseen hiekkalaatikkoleik-

“Ajatus kansallisen perunastrategian uudistamisesta
on kannatettava. Voimak-

kiin ja monet mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä. Kansainvälisillä perunamarkkinoilla voimme suomalaisinakin olla uskottavia, kun tiedostamme sen, että yhdessä
olemme vahvempia. Esittelemme lehdessämme eksoottisempaakin näkökulmaa
maailmalta ja myös konkreettisesta Venä-

kaat muutosten tuulet pu-

Perunan ystävien lehti
ja Kantaperuna-ryhmän asiakaslehti

haltavat alan yrityksissä,

1/2006

neuvonnassa, tutkimukses-

Yhteystiedot:

sa ja koulutuskentässä”

Leppiojantie 11, 91800 Tyrnävä
www.kantaperuna.com

jän vientityöstä, jolle on nyt todellista tarvetta.
taat, sitä parannat. Kannustan Sinuakin,

Toimitus:
Päätoimittaja Jussi Karjula
Toimittaja Vilho Kinnunen

Sekä kansallisen että kansainvälisen kilpai-

hyvä lukija, asettamaan toimintaasi mitta-

lukyvyn kannalta toiminnan ja tuotteiden

reita. Oiva alku on aloittaa vaikkapa asiak-

Tilaukset ja ilmoitusvaraukset:

laadukkuutta ei voi liikaa korostaa. Kanta-

kaista. Mitenhän he arvioivat toimintaasi?

Pohjoisen Kantaperuna Oy
Puh. (08) 561 7800

perunassa olemme asettaneet yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi juuri laatutyön.

Kevään siemenperunatoimitukset tehdään

Yrityksen ja sopimustilojen puolentoista

90-prosenttisesti maalis-huhtikuussa. Nyt on

vuoden mittainen laatuhanke huipentui tam-

sopiva aika tehdä unohtuneet tilaukset ja

Paino: Kajaanin Kirjapaino Oy
Painos: 3.000 kpl

mikuussa sopimustilojen auditointikierrok-

mahdolliset täydennykset. Sertifioitu siemen

Kuuma Peruna 2/06 ilmestyy viikolla 40

seen, laatutodistusten jakamiseen ja uudis-

on laatuketjun avainlenkki. Kantaperunas-

tetun laatujärjestelmän käyttöönottoon.

sa kevätsesonki tarkoittaa lähes 2 000 toi-

Laatutyössä pätee vanha viisaus: mitä mit-

mitusta kaikkiaan 17 pakkaamolta. Pääosa
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Venäjä vetää ruokaperunaa
Venäjän talouden kehittyminen nähdään
Suomessa yleisesti suurena mahdollisuutena. Venäjä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia
ja haasteita myös peruna-alan yrityksille.
Kantaperuna-ryhmä on toiminut Venäjällä 90luvun alkupuolelta saakka. Kuluvan kauden
aikana ryhmään kuuluva vientiyhtiö Sadokas
Export Oy on vienyt Venäjälle ruokaperunaa
yli 1000 tonnia ja kevättä kohti vientimäärät
ovat kasvamassa.
Venäjä on Kiinan jälkeen maailman toiseksi
suurin perunantuottaja. Vuonna 2004 Venäjällä peruna-ala oli 3,1 milj. ha, keskisato 11,4
tn/ha ja kokonaissato 35,9 milj tonnia. Venäjän keskisadot eivät ole muuttuneet neljäänkymmeneen vuoteen.
Perinteisesti ruokaperunantuotanto Neuvostoliitossa oli laajaperäistä ja keskisadot alhaiset. Viime vuosikymmenen aikana Venäjän
perunantuotanto isoilla kolhooseilla romahti yleisen maatalouden rappeutumisen myötä. Samalla kotitarveviljelyn merkitys kasvoi
ja tällä hetkellä ruokaperunasta 80 %:a tuotetaan kotipalstoilla. Tärkeimmät syyt heikkoon laatuun ja satoon tiloilla ja palstoilla
ovat heikkolaatuinen siemenperuna, vanhat
lajikkeet ja puutteellinen kasvinsuojelu, erityisesti puutteellinen rutontorjunta. Lisäksi
usein viljelyteknologiassa, ammattitaidossa
ja työmoraalissa on puutteita.

Jaakko Rahko (vas.), Sadokkaan Pietarin toimiston päällikkö Evgueni Andreev ja
Pekka Honkala tutkivat toimittamaansa suomalaista ruokaperunaa pietarilaisessa
marketissa.
vostavat suurikokoista, hyvälaatuista perunaa
ja suurkaupungeissa on myös maksukykyisiä
asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan
korkeasta laadusta.
"Asiakkaitamme ovat vihannestukut, jotka
pesevät, pakkaavat ja välittävät perunat edel-

leen marketeihin sekä tukkutorit, joilta peruna myydään tukkuasiakkaille kuten suurkeittiöille ja vähittäistoreille. Loppuasiakkaat
arvostavat laatua, mukuloiden suurta kokoa
ja punakuorisuutta", Jaakko Rahko sanoo.

Venäjällä tapahtuneen positiivisen taloudellisen kehityksen myötä viime vuosina korkealaatuisen ruokaperunan menekki on lisääntynyt ja täten on syntynyt uusia laadukkaan
tavaran tuottajia erityisesti suurkaupunkien
markkinoille.
Kantaperuna-ryhmään kuuluva Sadokas Export on vienyt Venäjälle ruokaperunaa reilut
1000 tonnia joulu-tammikuun aikana. Tällä
hetkellä Venäjälle viedään noin 100 tonnia
viikossa.
"Suomalaiselle laadukkaalle ruokaperunalle
Venäjällä on kysyntää. Haasteena onkin tällä hetkellä kuljetuskaluston saatavuus. Se
rajoittaa jonkin verran vientiä", toteaa Sadokas Exportin toimitusjohtaja Jaakko Rahko.
Suomessa ruokaperunaa on paljon ja hinta
on tänä vuonna alhainen. Toisaalta Euroopassa ja Venäjällä hinnat ovat korkeammat kuin
edellisellä kaudella. Venäläiset kuluttajat ar-

Venäläisiä asiakkaita oli runsaasti paikalla tammikuun lopulla Novgorodissa järjestetyssä siemenperunaseminaarissa.
K u u m a

P e r u n a

1 / 0 6

3

4

K u u m a

P e r u n a

1 / 0 6

kuvaaja Timo Viljakainen

Julkkiskokki Sami Garam

Peruna Stadissa
"Silakkapäivän iltapala oli yleensä perunarieskaa.
Yli jäänyt muusi sekoitettiin parin munan, maidon ja
jauhojen kanssa ja taputeltiin pellille paistettavaksi.
Kuumia rieskoja syötiin voin kanssa sellaista tahtia,
että tuskin pysyi leipuri mukana."

Kun muistelen lapsuuttani ja erityisesti äitini reseptejä, tulee mieleen monia rakkaita
muistoja. Koska asuimme jo silloin täällä
Helsingissä, oli meillä mahdollisuus hankkia
sellaisia ruokia ja raaka-aineita, joita ei vielä
muualla Suomessa juurikaan ollut. Maustemaailmakaan ei ollut ihan perisuomalainen,
sillä Karjalassa syntynyt äitini oli saanut paljon vaikutteita unkarilaiselta isoisältäni, ja
puolen vuoden mittainen Italiaan suuntautunut opintomatka oli omalta osaltaan antanut
perspektiiviä ruokiin. Meillä siis syötiin jo 70luvulla pastaa, risottoja, gulasseja, valkosipulia, yrttejä.
Vaikka nämä nykypäivän tendikkäät ruuat
olivatkin meillä jo silloin, ei peruna häipynyt
Rööperin sydämessä sijainneesta keittiöstämme koskaan. Muistan aina, kuinka paistettujen silakoiden tuoksu kantautui betonipihallemme ylimmästä kerroksesta, kun äiti oli
avannut liesituulettimen räppänän eli ikkunan. Vaikka silakka ei silloista herkkuani ollutkaan, tiesin aina että luvassa olisi myös
muusia. Parhaan osan sai aina se, joka ehti
ensimmäisenä laamimaan sekoittimen vispiläosat, äiti kun teki aina muusinsa sähkövatkaimella. Sillä siitä tuli aivan taivaallisen sileää ja samettista, voin avustamana tietenkin. Niinpä juoksimme pää kolmantena jalkana raput ylös viidenteen kerrokseen, syömään. Eipä tainnut äiti aavistaa, että kiireen
syynä olikin peruna, pikemmin kuin silakka.
Tai sitten taisi, pitääpä kysäistä.
Silakkapäivän iltapala oli yleensä perunarieskaa. Yli jäänyt muusi sekoitettiin parin mu-

nan, maidon ja jauhojen kanssa ja taputeltiin pellille paistettavaksi. Kuumia rieskoja
syötiin voin kanssa sellaista tahtia, että tuskin pysyi leipuri mukana. Näitä perunarieskoja äiti teki eräänä jouluna myös Esplanadin markkinoille ja suosio oli taattu. Koko
Etelä-Helsinki kylpi ihanassa perunarieskan
tuoksussa ja joulukiireen keskellä ihmiset
pääsivät pysähtymään ja nautiskelemaan.
Sillä kertaa en tosin itse päässyt herkuttelemaan, sillä olin valjastettuna kuljetustehtäviin Punavuoren ja Espan välille. Taisin olla
Suomen ensimmäinen rieskalähetti.
Myös kouluruokailussa muusi piti pintansa.
Suurimpia herkkuja olivat jauheliha-perunasoselaatikko ja lihapullat ja muusi. Tosin
perunasta lienevät myös kouluruokailun kalskeimmat muistot, kumiperunat venyvän tillilihan kera. Keitetyn perunan pinnassa ollut
paksu, kumimainen kuori aiheutti sen, että
haarukka ei meinannut tarttua perunaan,
vaan pyöreäksi höylätty juures pakeni lautasella kunnes putosi pompahdellen lattialle.
Tämä ei kuitenkaan ollut perunan, vaan pikemminkin keittämistekniikan syy.
Stadilainen kuluttaja on usein valistunut ja
valikoiva, joskus peräti snobbailevakin. Hän
haluaa olla trendikäs ja elää ajassa. Hänelle
perinteinen peruna on ollut tavallista perusruokaa, jota on syöty vatsan täyttämiseksi.
Se on ollut edullista ja hyvää kotiruokaa
sellaisenaan, mutta ei siitä aikaisemmin ole
muotiruuaksi asti ollut. Ehkä ravintolan ranskalaiset, uuniperunat ja valkosipuli-kermaperunat, tai elokuvan aikana syötävät sipsit ovat
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antaneet perunallekin tiettyä hohtoa, mutta
sitä ei ole noteerattu mitenkään erityiseksi.
On vain syöty lisäkettä tai napsittu leffaevästä.
Onneksi pääkaupungissa on aina tarjottu
mahdollisuutta hakea asioista trendikkyyttä,
myös perunasta. Ja tämän trendikkyyden stadilainen alkaa nyt löytää. Kauppatorilla on
pitkä rivi perunakauppiaita lähiympäristön
kunnista, Lopelta esimerkiksi, jotka kertovat
mielellään myyntiartikkelistaan. Kauppahallin perunakauppias tietää mukuloista ja myymistään lajikkeista lähestulkoon kaiken ja
kaupan on nykyisin myös helsinkiläiselle
kaukaisempia tuotteita, Makuperunaa esimerkiksi.
Peruna ei ole enää "pottu vaa", vaan se on
Nicola, Rosamunda, Sabina, Asterix, Blue
Kongo. Siitä on tullut trendikäs merkkituote.
Ja sekös kelpaa Stadissakin.

Sami Garam on helsinkiläinen keittiömestari, joka kirjoittamisen ohella esiintyy kokkina niin messuilla, yritysten tilaisuuksissa kuin televisiossakin. Keväällä
Garamilta ilmestyy Oululaisen Janne
Pekkalan kanssa yhteinen grillauskirja
”Nyt grillataan” (Gummerus). Ensi kesänä Sami grillaa jo toista kesää peräkkäin myös MTV3:n Huomenta Suomessa.
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Juha Mäkelä on
tyytyväinen Veloxiin

Maanviljelijä Juha Mäkelä Himangan Hillilässä on kokeillut jo kolmena kesänä kesä- ja syysperunana
Veloxia. Hän kertoo olevansa tyytyväinen
sen tasaiseen kokoon ja laatuun. Myös sato
on ollut hyvä. Mäkelän perunapellot ovat 4050 hehtaarin luokkaa ja hän ostaa pakkaamolleen saman verran muilta tuottajilta.
Juha Mäkelän tilan nimi on myös Mäkelä,
vanha asuinpaikka, ainakin jo 1700-luvulla
keskellä peltoja nousevalla kunnaalla on ollut savupirtti ja isännät kuokkineet ympärilleen leipää tuottavia peltoja.
"Perunapelloiksi nämä soveltuvat hyvin.
Myöskään halla ei vaivaa kovin usein näitä
maisemia, joten perunat ehtivät hyvin tuleentua", kertoo Mäkelä.
Perunanviljely Mäkelän tilalla on aloitettu jo
70-luvulla. Viimeiset lehmät lähtivät vuonna
1979. Ensimmäinen perunavarasto rakentui
1981 ja siitä lähtien varastosta on perunoita
lähtenyt eri puolille maata kansalaisten ravinnoksi. Viime vuosina tilalla on ollut perunanviljelyksessä 45-50 hehtaaria.

Yhteisyritys markkinoi

keilleet kolmena kesänä Veloxia ja olemme
olleet hyvin tyytyväisiä", kertoo Mäkelä.
Mäkelä pitää erityisesti Veloxin hyvästä ulkomuodosta, sen sileäpintaisuudesta, hyvästä
sadosta ja miellyttävästä mausta.
"Idätyksessä täytyy olla tarkkana, jotta idusta
ei tule liian pitkää ja sitä kautta sato ja varsisto epätasaiseksi. Kun on sopivan pieni itu,
sato on tasainen ja sitä on hyvä käsitellä.
Erinomaisen hyvä ominaisuus on sen puhtaus, rupea ei juuri ole. Myöskään Veloxin varastoinnissa ei ole ollut vaikeuksia ja maltovikoja ei synny. Varsiruttoa vastaan on hyvä
ruiskuttaa tarkasti ja ajoissa", kertoo Mäkelä.

Mäkelän perunat markkinoi kahden kuorimon ja seitsemän pakkaamon yhteisyritys Potwell Oy. Ratkaisua
Mäkelä pitää hyvänä, koska hänen itsensä ei
tarvitse paneutua viljelyn ja pakkaamisen lisäksi jokapäiväiseen puhelinkierrokseen keskusliikkeisiin. Nyt tilaukset tulevat keskitetysti, kun Potwellin henkilökunta hoitaa myynnin ja laskutuksen.
"Tietysti hinta saisi olla nykyistä huomattavasti parempi, mutta tässä kansainvälisessä
kilpailussa hinnan kiilaaminen aivan oikeaksi
voi olla hyvin vaikeaa", sanoo Mäkelä.
Mäkelän tilalla viljellään ja pakataan perunoita vielä vuosikymmeniä eteenpäin, sillä tilan
tuleva isäntä on opiskelemassa Iisalmessa
ammattikorkeakoulussa ja valmistuu reilun
vuoden kuluttua.
vk

"Lisäksi olemme ostaneet toisilta viljelijöiltä pakkaamoon toisen verran lisää. Töissä on
ympäri vuoden kaksi vierasta henkilöä oman
porukan lisäksi. Kylvö- ja nostokautena on
lisäksi apuvoimaa", kertoo Juha Mäkelä.
Juha Mäkelä on pitänyt pelloillaan pienoista
perunalajitelmaa, sillä päälajikkeen Van Goghin lisäksi markkinoille lähtee Nicolaa, Idolea,
Sabinaa, Puikulaa, Rikeaa ja Veloxia sekä
varhaislajikkeena Timoa.
"Lajikkeita täytyy olla, jotta voimme tarjota
erilaisia perunoita kulloiseenkin tarpeeseen.
Toki Van Gogh on päälajike, jota menee kaikkein eniten."
"Meillä oli aikaisemmin kesä- ja syyslajikkeena Rikea, mutta sen tilalla olemme nyt ko-

Pakkaamoyrittäjä Juha Mäkelä Himangalla pakkaa useita lajikkeita. Hän toteaa, että
kesä- ja syyslajikkeista Velox on erittäin mielenkiintoinen ja menekki on ollut hyvä.
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Tutkijat ja viljelijät yhtä mieltä talviseminaarissa:

Puhdas ja terve siemen
lisää ruokaperunoiden kulutusta
Siemenperunoiden koon hallittu kasvattaminen lisää ruokaperunatuotannossa sadon
määrää, kun perunoiden istuttaminen tehdään huolella. Näin totesi johtaja Paavo Kuisma Perunantutkimuslaitokselta siemenperunatuotannon talviseminaarissa Oulussa. Toinen tärkeä seminaarin viesti käytännön viljelyyn oli, että on entistä tärkeämpää varmistaa siementuotannon puhtaus ja käyttää ruokaperunatuotannossa puhtaita ja sertifioituja siemeniä tautien pitämiseksi kurissa ja
laadun varmistamiseksi.
Perunoiden tutkijat tutkimuslaitoksista ja
Helsingin yliopistosta, perunaneuvojat, siemenperunoiden viljelijät sekä alan yritysten
asiantuntijat kokoontuivat helmikuun puolivälissä Ouluun kahden päivän ajaksi. Seminaarissa perehdyttiin edellisvuoden tutkimustuloksiin ja niiden soveltamiseen käytännön
siementuotantoon sekä sitä kautta parantamaan perunoiden laatua ja menekkiä.
Suurempi siemen,
runsaampi mukulaluku
Perunatutkimuslaitoksella on jo useiden vuosien aikana selvitetty siementen koon merkitystä sadon laatuun ja määrään.

Johtaja Paavo Kuisma kertoi tutkimustulosten viestin olevan, että siementen koko yhdessä varastointiympäristön ja idätyksen
kanssa määrää, kuinka muodostuu varsia
tuottavia ituja, millaiseksi kasvuston rakenne kehittyy ja miten kasvusto tuottaa satoa.
"Tutkimuksissa on osoitettu, että suurten
siemenperunoiden runsaammat vararavintoreservit nopeuttavat perunoiden taimettumista ja alkukehitystä, aikaistavat mukulasadon
kasvua ja tuottavat kasvuoloissamme keskimäärin paremman sadon kuin pienet siemenperunat. Suuret siemenet tuottavat suuren
mukulamäärän, mutta sadon laatu vaihtelee
enemmän kuin pienillä siemenillä." hän totesi.
Pienistä siemenistä kasvusto kehittyy hitaammin ja sadon määrä nousee suurten siementen kanssa vertailukelpoiseksi, jos kasvukausi on pitkä. Sadon kokojakauma ja laatu ovat
kuitenkin tasaisempaa kuin suurilla siemenillä.
Kuisma painotti, että suuria siemeniä on
parasta käyttää silloin, kun tavoitteena on
saada runsaasti mukuloita sekä nopeuttaa ja
varmistaa sadon muodostuminen. Tällaisia
tarpeita on muun muassa siemen- ja varhais-

perunoiden tuotannossa sekä viljeltäessä
perunoita Pohjois-Suomessa.
Pieniä siemeniä voidaan käyttää, kun tavoitteena on saavuttaa suuri mukulakoko ja tasainen kokojakauma. "Edellytyksenä on kuitenkin se, että kasvukausi on riittävän pitkä
ja siemenet ovat ehdottoman terveitä. Siksi
pienet siemenet soveltuvat lähinnä Etelä- ja
Keski-Suomen tärkkelys-, ruoka- ja ruokateollisuustuotantoon", sanoi Kuisma.
Tällä hetkellä siemenperunoiden hinta ei ole
esteenä käyttää suurta siemenkokoa, koska
hinta on suhteutettu siemenperunan hehtaaritarpeeseen. Suurten siementen käyttöä ovat
rajoittaneet sellaiset kylvökoneet, joiden kuppikoko on liian pieni. Kylvökoneiden uusimisten yhteydessä tekniset ongelmat ovat poistumassa.
Suomalaiset
siemenperunat hyviä
MTT:n Ruukin koeasemalla on vertailtu
kolmen vuoden aikana Suomessa ja KeskiEuroopassa kasvatettujen siemenperunoiden
eroja ja satomääriä. Koetuloksista on selvinnyt, että Suomessa kasvatetut siemenperunat ovat täysin kilpailukykyiset esimerkiksi
Hollannissa kasvatettujen siemenperunoiden
kanssa. MTT:n kokeissa Suomessa kasvatetut siemenperunat tuottivat suuremman ja
terveemmän sadon kuin Hollannissa kasvatetut siemenet. Vanhempi tutkija Elina Virtanen MTT:n Ruukin koeasemalta arveli, että
Suomen pitkä päivä vaikuttaa kasvin satoon
ja terveyteen edullisesti.
Myönteisistä tuloksista huolimatta ovat tutkijat ja siemenperunoiden tuottajat paneutuneet hyvinkin voimallisesti viime vuosien
aikana parantamaan siementen laatua ja näin
varmentamaan ruokaperunoiden laatua ja
nostamaan perunoiden kulutusta.

Siemenperunoiden tuottajat kokoontuivat talviseminaariin Ouluun kuulemaan uusia
tutkimustuloksia ja näkemyksiä, miten tulevaisuuden siementuotanto täytyy järjestää
niin, että se luo vankan pohjan suomalaiselle ruokaperunatuotannolle.
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Tutkija Kristian Forsman on selvittänyt Ruukin koeasemalla kalsiumin merkitystä siemenperunaviljelyksessä.
"Tutkimustulokset osoittavat, että kalsium
parantaa itujen elinvoimaa, joten siemenperunoiden korkea kalsiumpitoisuus on tavoiteltava ominaisuus. Kalsiumlannoitetut sie-

taa kalsiumin määrää maassa nostamatta
juuri olenkaan pH-lukua.

vustosta kirvoja miellyttävät rikkakasvit",
sanoi Valkonen.

Biotiittia Kemira GrowHow toimittaa Siilinjärveltä irtotavarana ja sen levittämiseen soveltuvat kostean kalkin levityslaitteet.

Ylitarkastaja Hanna Kortemaa totesi, että
Suomessa virustilanne on yleensä erittäin
hyvä. "Siemenperunaerien hylkääminen virustartunnan vuoksi on erittäin harvinaista.
Hyvinä vuosina hylkäyksiä ei ole ollenkaan.
Viime vuonna tutkituista siemeneristä hylättiin viisi prosenttia." hän totesi.

Seittipeittaus
tarpeellinen

Johtaja Paavo Kuisma perunantutkimuslaitokselta pitää suuren kokoluokan siemeniä hyvinä, kun tavoitellaan nopeaa
taimettumista ja korkeaa mukulalukua.
menperunat antavat paremman sadon kuin
vähän kalkkia saaneet siemenet. Lisäksi kalsium parantaa sadon laatua ja terveyttä",
muistutti Forsman.
Kemira GrowHow on tuonut markkinoille jo
vanhastaan luomutuotannossa tunnetun biotiitin. Se sisältää seitsemän prosenttia kalsiumia, viisi prosenttia kaliumia ja kymmenen prosenttia magnesiumia. Tämä aine nos-

Professori Jari Valkonen Helsingin yliopiston
kasvipatologian laitokselta on paneutunut
perunoiden virustauteihin ja viruksia levittäviin kirvoihin.
Valkonen totesi, että virustaudit vaihtelevat
vuosittain, mutta viime vuosi oli poikkeuksellinen koko Euroopassa. Virustauteja oli
harvinaisen paljon. Asiaa selvitetään, miksi
näin oli.
Perunat eivät ole kirvoille parhaita ruokapaikkoja, mutta ne tekevät hyvin nopeita koepistoja perunoiden lehtiin ja tätä kautta virukset leviävät. Kirvojen lentoja ei voida estää
ja niiden tuhoaminen on mahdotonta.

Seminaarin osanottajat paneutuivat perusteellisesti perunaseitin ja seittiruven torjuntaan. Lopputoteamus oli kuitenkin vielä, että
seittien torjunnassa toistaiseksi parasta on
kunnollinen viljelykierto ja siementen huolellinen peittaus.
Myös siementen pesua ja desinfiointia tutkitaan perusteellisesti tutkimuslaitoksissa ja
käytännön viljelyksessä. Keski-Euroopassa
pesu ja desinfiointi ovat lisääntymässä.
vk

"Virustautien torjunnassa on parasta käyttää
virusvapaita siemeniä ja poistaa perunakas-
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Oy Klåvus Ab:n lajikkeet ovat Rikea ja Van Gogh

Perunaa jo
neljännessä polvessa
Pakkaamoyrittäjä Johan Klåvuksella Lapväärtissä on kaksi lajiketta ylitse muiden. Talven
lajike on Van Gogh ja kesän ja syksyn lajike
on Rikea. "Rikea on kaunis ja varma. 80 prosenttia makuelämyksistä tulee ulkonäön
kautta ja siksi se lähtee erittäin helposti kaupan tiskiltä ruuan ostajan mukaan", perustelee Klåvus Rikean hyvää menekkiä.
Oy Klåvus Ab:n pakkaamo sijaitsee Lapväärtissä, keskellä vahvaa perunanviljelyaluetta.
Pakkaamon kautta virtaa markkinoille yli 10
miljoonaa kiloa kuluttajapakkauksiin pussitettuja perunoita. Kaikki tuotteet menevät
keskusliikkeiden kautta eri puolille Suomea.
Klåvuksen tilalla on pitkät perinteet perunoiden kasvattamisessa ja markkinoinnissa. Tilalta vietiin jo 30-luvulla perunoita Helsingin
herrasväen ruokapöytiin. Varsinainen pakkaamotoiminta alkoi 1954 aivan uudella Helsingin vuoden 1952 olympialaisia varten tuodulla Bintjella. Kun kaikkia olympialaisia varten
tuotuja perunoita ei syöty, meni osa muuhun
kulutukseen ja siemeniksi. Näin Bintje levisi
Suomen perunapelloille.
Johan Klåvus on kolmannen sukupolven pakkaamoyrittäjä. Hän poikansa Ulf Klåvus on jo
hyvää vauhtia tulossa alalle. Ulf Klåvus on jo
hankkinut peltoa ja hänellä oli viime kesänä
40 hehtaarin perunaviljelmä, vaikka hän vielä
opiskelee Turussa ruotsinkielisessä yliopistossa.
Johan Klåvus ei itse viljele enää perunoita,
vaan toteaa erikoistuneensa perunoiden
kauppakunnostukseen, pakkaamiseen ja
markkinointiin.
"Meillä on sopimukset 40 viljelijän kanssa ja
he hoitavat hyvin itsenäisesti perunoiden
tuonnin varastoon. Me itse luokittelemme
perunat, pakkaamme ja markkinoimme. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin", hän kertoo.
Klåvuksen pakkaamon reippaasta kymmenestä miljoonasta kilosta parisen miljoonaa
kiloa on kesällä ja syksyllä pakattavaa Rikeaa. Talvella suurin osa on Van Goghia ja pieni määrä Asterixia.

Pakkaamoyrittäjät Johan (vas) ja Ulf Klåvus ovat tyytyväisiä Rikeaan kesä- ja syyslajikkeena. Tähän aikaan paketin lajikkeena on Van Gogh.
Johan Klåvus kertoo, että heinäkuun loppupuolella markkinoille virtaa suuria määriä
varhaisperunoita ja viime kesänäkin hinnat
laskivat niin alas, että tuotannosta ja markkinoinnista katosi pohja pois.
"Viljelijöiden ja pakkaamojen tulisi ymmärtää, että tulosta tehdään perunoiden laadulla
eikä hintojen polkemisella", muistuttaa
Klåvus.
Klåvus kertoo, että viime vuonna syysperunoiden markkinoille palasi kannattavuus
vasta elokuun loppupuolella, jolloin taas Rikeaakin kannatti pakata ja markkinoida.
"Meille Rikeasta on tullut erittäin myönteistä palautetta. Sen ulkonäkö on hyvä ja maku
on kuluttajien mieleen", perustelee Klåvus
Rikean markkinointia.
Klåvus on kehittänyt pakkaamotoimintansa
hyvin tehokkaasti. Hänellä oli maamme ensimmäinen robottilajittelija jo kuusi vuotta sitten. Nyt perunat virtaavat Irlannissa
valmistetun uuden robotin alitse. Se pudottaa pinta- ja värivialliset armotta pois linjal-

K u u m a

P e r u n a

1 / 0 6

ta. Sen tehokkuutta kuvaa se, että se pystyy lajittelemaan kaikki Suomessa vuorokauden aikana syötävät perunat kymmenessä
tunnissa.
Johan Klåvuksen poika Ulf on tulossa mukaan
perunaliiketoimintaan. Hän kertoo hankkineensa kokemusta tietenkin perheen yrityksessä, mutta viime kesänä viljelemällä aivan
itsenäisesti itselleen hankkimiaan perunapeltoja.
"Kyllä ensi kesänä perunoita laitetaan varmasti sama määrä kuin viime vuonnakin.
Täytyy kuitenkin kokeilla joitakin uusia tekniikoita, jotta viljelystä tulisi tehokasta ja
kustannukset laskisivat", sanoo taloustieteitä
opiskeleva Ulf Klåvus.
Maatalousalan koulutusta on hän hankkinut
Tanskassa opiskelemalla maatalousekonomiaa. Tällä hetkellä hän opiskelee Turussa Åbo
Akademissa taloustieteitä. Niitä varmasti tarvitaan maataloudessa ja maataloustuotteiden
jatkojalostuksessa.
vk
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Perunanviljely
Jaavan saarella
Indonesian länsimaistuessa myös ruokakulttuuri muuttuu. Perunan kulutus onkin viime
vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Jos
perunasta saadaan hyvä sato ja se menee
kaupaksi, on peruna kymmenen kertaa kannattavampaa viljelijälle kuin riisi. Indonesiasta on tullut Kaakkois-Aasian suurin perunantuottaja ja kuluttaja. Täytyy kuitenkin
muistaa että esimerkiksi Kiinassa tuotetaan
noin 80 kertaa enemmän perunaa vaikka väkiluku on "vain" kuusinkertainen.

aikana perunan istutus-, multaus-, lannoitus, ruiskutus- ja nostotyöt. Alue on kaksituhatta
metriä merenpinnan yläpuolella, joten siellä
saattaa olla öisin hallaa. Perunaa yritetään
suojella sitä vastaan virittämällä perunapelloille muovia keppien väliin.
Yleensä perunapeltoja ei kastella keinotekoisesti. Jossain paikoissa on kuitenkin käytössä muovilla päällystettyjä kuoppia joihin
kerätään sadevettä ja josta se pumpataan tai
kannetaan käsin pellolle.

Peruna viljellään vuoristossa
Viljely on käsityötä
Indonesiassa on erittäin suotuisat olosuhteet
perunanviljelyyn. Ei kuitenkaan merenpinnan
tasolla kuumuuden vuoksi, vaan vuoristoseuduilla, rajana pidetään yleisesti 800 metriä
merenpinnan tasosta. Kuten Indonesian
muussakin maataloudessa, on Jaavan saari
tärkein tuotantoalue; 70 % perunasta tuotetaan siellä. Indonesialaisissa ravintoloissa on
tarjolla yleensä ranskanperunoita, harvemmin
keitettyjä tai paistettuja. Länsimaiseen tyyliin
pikaruokapaikat tarjoavat ranskanperunoita.
Indonesian tärkein perunanviljelyalue on
Pangalengan Länsi-Jaavalla, 1200 metrin korkeudessa. Diengin ylätasanko Keski-Jaavassa on yksi Indonesian suurista perunanviljelykeskittymistä. Tutustuessani Diengin alueeseen oli mahdollista nähdä yhden päivän
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Perunaa viljellään terasseilla, jotka ovat pienimmillään pari penkkiä leveitä ja pari metriä pitkiä. Näillä terasseilla ei voi käyttää
mitään koneita, vaan kaikki työvaiheet tehdään käsin. Viljelyllä onkin suuri työllistävä
vaikutus alueen väestöön. Koska kaikki työvaiheet tapahtuvat käsin, voi perunan ohella viljellä jotain muuta kasvia samanaikaisesti, yleensä papua. Luonnollisesti tämä teettää lisää työtä, mutta pientä maapalasta viljelevälle tästä saatava lisätulo on tarpeen.
Indonesiassa keskikokoisella tilalla on perunaa puolesta hehtaarista kahteen, tätä isommat ovat suurtilallisia.
Noston jälkeen pelto kynnetään, usein tämä
tapahtuu Indonesiassa lehmävetoisilla auroil-
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la, mutta Diengin alueella melkein aina kuokalla. Myös penkit muotoillaan kuokalla, ja
siemenperunat painetaan penkkeihin käsin
yksi kerrallaan, jonka jälkeen penkit mullataan jos on tarvetta. Viljelijät eivät usein rahanpuutteessa voi ostaa siemenperunoita,
vaan istuttavat edellisestä sadosta saatuja
mukuloita.
Jotkut viljelijät käyttävät muovia penkkien
päällä, joka on Suomessa tuttua lähinnä
mansikanviljelystä. Muovi estää rikkaruohojen kasvun, suojaa mukuloita hallalta, estää
eroosiota ja tehostaa lannoitteiden pysymistä
maassa. Useimmiten muovilla katetuissa
penkeissä on yhdessä penkissä kaksi riviä
perunaa.
Diengin alueella on suosituin lannoite sekoitus kananlantaa ja riisin kuorintatähteitä. Mitä
enemmän kananlantaa seos sisältää, sitä
kalliimpaa se on. Seoksia on kuitenkin satoja
erilaisia, muun muassa eräs viljelijä tekee
seoksen joka sisältää 10 % riisin kuorintatähteitä tai sahajauhoja, 10 % tuhkaa ja 80 %
lehmän tai kanan lantaa. Tähän voidaan vielä
lisätä banaani- tai kookospähkinäkompostia
jos niitä on saatavilla.
Lantaseosta levitetään istutuksen yhteydessä ja tarvittaessa kasvukauden aikana. Lannoitteet ajetaan teiden varsille kasaan, jos-

siassa tuotetaan myös omaa siementä, ja
hinta on noin kolmasosan ulkomailta tuotuun
verrattuna. Viljelijä ei kuitenkaan voi aina
luottaa paikallista siementä ostaessaan siihen, kuinka monta sukupolvea perunaa on
lisätty eli mitä siemenluokkaa peruna on.

Nosto tehdään käsityönä. Taustalla kuumia lähteitä hyödyntävä voimalaitos.
sa ne sekoitetaan lapiolla, ellei sitä ole jo
tehty. Siitä seos kerätään koreihin ja kannetaan pellolle. Useimmiten viljelijöillä ei ole
varaa ostaa kemikaalilannoitteita.
Ruiskutus tapahtuu käsiruiskuilla, ja suojaimia ei juurikaan käytetä. Rutontorjunnassa käytetään suomalaisittain tuttuja aineita
kuten Acrobat ja Dithane, mutta myös Euroopassa tuntemattomiakin kemikaaleja. Perunaa pidetään useimmiten maassa niin kauan että varret ovat täysin kuolleet, jonka jälkeen mukulat nostetaan maan pinnalle kuivumaan muutamaksi päiväksi. Sitten ne kerätään koreihin ja kannetaan välivarastoihin
odottamaan välittäjän kuorma-autoa jolla
perunat kuljetaan ympäri Jaavan saarta.

Rutto torjutaan ruiskutuksin.

Tilastojen mukaan (riippuu katsotaanko YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tilastoja vai Indonesian kansallisia, raportissani
olen laskenut näiden keskiarvon) Indonesiassa tuotettiin perunaa 860 miljoonaa kiloa
– eli hiukan enemmän kuin Suomessa – 56
000 hehtaarilla keskisadon ollessa hiukan yli
15 tonnia hehtaarille. Keskisato on kuitenkin
huomattavasti suurempi kuin 60-luvun tilastojen mukaan, jolloin se oli viitisen tonnia.
Samojen tilastojen mukaan Suomessa keskisato hehtaarilta oli vuonna 1961 vajaa 14
tonnia ja vuonna 2002 yli 26 tonnia. Täytyy
kuitenkin muistaa että Indonesiassa ei viljelyalojen ja sadon tilastointi ole niin tarkkaa
kuin Euroopassa.

Lajikkeet Euroopasta ja Amerikasta
Alueen viljellyin lajike on saksalaisen lajikejalostajan Solanan Granola. Diengin alueella
kaksi seuraavaksi yleisintä lajiketta ovat
amerikkalainen Atlantic ja niin ikään Solanan
Panda. Grand King on arvostettu, mutta alueella vähän viljelty lajike sen kalleuden takia. Granolan kantasiemen toimitetaan Saksasta tai Hollannista, ja viljelijät lisäävät sitä
yleensä viisi-kuusi satoa ennen kuin ostavat
uudet siemenet. Perunalastuiksi jalostettavan
Atlanticin kantasiemen toimitetaan USA:sta
tai Australiasta, mutta se on viljelijöiden vähemmän suosima lajike koska sato putoaa
suuresti parin lisäyskerran jälkeen. Indone-

Jos katsotaan kehittyneiden ja kehittyvien
maiden perunantuotantomääriä, nähdään
että pian kehittyvissä maissa tuotetaan
enemmän perunaa kuin kehittyneissä maissa.
Juhani Rahko
Kirjoittaja on agrologi-opiskelija,
joka vietti kesän opiskelijavaihdossa
Indonesiassa.

Perunan viljelypinta-alalla mitattuna kehittyneet maat ovat jo jääneet jälkeen kehittyvistä maista.
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Kantaperunan käyttöön
uudet laatustandardit
Pohjoisen Kantaperuna Oy ja sen 25 siemenperunoiden sopimusviljelijää ovat uusineet
ISO 9001:2000 -laatustandardin mukaiset
laatujärjestelmänsä. Uusissa laatukäsikirjoissa korostuvat työn ja tuotteiden jatkuvan
parantamisen periaatteet, laadunvarmistus ja
asiakkaiden tyytyväisyyden lisääminen.
Pohjoisen Kantaperuna Oy:n ja sen sopimusviljelijöiden laatujärjestelmä on tehty yhteistyössä Taitokonsultoinnin sekä Oulun ja Keski-Pohjanmaan maaseutukeskusten kanssa.
Hankkeen rahoittajana on toiminut Kantaperunan ja maatilojen itsensä lisäksi PohjoisPohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus.

että lopputuloksena on asiakkaiden vahva
tyytyväisyys sekä ruoka- ja ruokateollisuusperunoiden hyvä laatu.
Maanviljelijä Mauno Rahkola viljelee siemenperunoita parinkymmenen hehtaarin alalla
Kalajoella. Hän kertoo, että hän on tehnyt
tilansa ensimmäisen laatukäsikirjan jo vuonna 1996. Nyt kaikki asiat on käyty uudelleen
läpi ja kirjattu uuteen laatukäsikirjaan.
"Koko laatustandardin mukaiset toimet olivat nyt helpompi tehdä, kun asiat olivat tuttuja. Lisäksi yhteistyö Maaseutukeskuksen
kanssa oli kiinteää ja tuloksellista", hän kertoo.

Pohjoisen Kantaperuna Oy:n tavoitteena on
kotimaan markkinoiden lisäksi kansainvälistyminen. Se tarkoittaa, että siementen laatu
ja terveys on oltava korkeaa kansainvälistä
tasoa. Kaikki prosessit on pystyttävä kirjaamaan ja laatimaan kansainväliset dokumentaatiot.

Hänen mukaansa siemenperunoiden tuottamisessa tavoitteet ovat erittäin korkeat, koska asiakkaina ovat ruokaperunoiden tuottajat ja kysymys on heidän onnistumisestaan
tuottaa erinomaisia ruokaperunoita kuluttajille.

Tämän talven aikana jokainen Pohjoisen
Kantaperuna Oy:n sopimusviljelijä on joutunut käymään läpi ohjatusti kaikki tuotantoprosessit ja kirjaamaan ne laatukäsikirjaansa. Samalla jokaisella tilalla on suunniteltu,
miten asiat tehdään entistä paremmin niin,

Kantaperunan toimitusjohtaja Jussi Karjula
sanoo laatutyön tuoneen uutta jämäkkyyttä
korkealaatuisten siemenperunoiden tuottamiseen. Toimintaa ja sen laadukkuutta seurataan entistä tiiviimmin huolellisesti valituilla
mittareilla. Tämä merkitsee myös entistä

Maanviljelijä Mauno Rahkola pitää ISO
9001:2000 laatustandardin mukaista ohjeistusta erittäin hyvänä siemenperunoiden tuottajalle.
aktiivisempaa asiakastoiveiden kuulemista ja
hyödyntämistä.
Pohjoisen Kantaperuna Oy tuottaa sopimusviljelijöittensä kanssa sertifioituja siemenperunoita ruoka- ja ruokateollisuusperunoita
tuottaville viljelijöille. Lisäksi yhtiö testaa ja
kaupallistaa uusia lajikkeita kotimaisille ja
ulkomaisille markkinoille. Vienti kohdentuu
pääasiassa Baltian maihin, Ruotsiin, Venäjälle
ja Turkkiin.
vk

Pro Agria Oulun Maaseutukeskuksen johtaja Vesa Nuolioja (vas) jakoi Pohjoisen Kantaperuna Oy:n sopimusviljelijöille todistukset suoritetusta koulutuksesta.
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Oikeaan aikaan,
oikeassa paikassa
Kantaperunan logistiikkapäällikkö Pasi Viuhkolan ja logistiikkakoordinaattori Nina Louetin kevät on kiireinen. Parin kuukauden aikana tehdään lähes 2000 toimitusta, mikä
tarkoittaa noin 10 miljoonan siemenperunakilon toimitusta ja 17 pakkaamon tyhjentämistä. Kantaperunan asiakasprosessin (tilaus-toimitusprosessin) seurattaviksi mittareiksi on asetettu toimitusten oikeellisuus ja toimitusaikojen pitävyys. Näillä mittareilla tavoitellaan 100 prosenttista onnistumista.

"Meidän prosessi lähtee liikkeelle lokakuussa
tehtävästä kaikkien erien laatuanalyysistä ja
siinä yhteydessä laskettavasta myyntivarastosta. Myyntivaraston pohjalta tehdään ennen kevättä siemenmyynti. Oman lisähaasteensa tuo se, että yleensä lajitteluvaiheessa oletettuun myyntivarastoon tulee muutoksia", kertoo Pasi Viuhkola.
"Perustavoite työssämme on, että asiakas
saa oikeaan aikaan haluamansa tuotteen.
Toinen näkökulma on, että koko verkosto, 17
pakkaamoa, kuormittuvat tasaisesti ja kaikki pakkaamot ovat tyhjiä toukokuun puoliväliin mennessä", Pasi jatkaa.

Toimitusviikko tietoon
jo tilausvaiheessa
Kantaperunan toimitussesonki kestää reilut
kaksi kuukautta, jonka aikana noin 10 miljoonaa kiloa siemenperunaa lähtee asiakkaille. Toimituksia on kauden aikana lähes 2000
kappaletta. Tässä "rytäkässä" työparin yhteistyötaidot testataan.
"Maaliskuun lopulta huhtikuun loppuun toimitamme neljän viikon aikana noin miljoona kiloa viikossa. Silloin pitää venyä. Normaali toimistoaika ei riitä kaikkien asioiden hoitamiseen. Yhteistyön Pasin, pakkaamoiden ja
kuljetusliikkeiden kanssa on toimittava saumattomasti", Nina Louet sanoo.
Pasin ja Ninan mukaan toimitusten suunnittelua helpottaa se, että pääosa myynnistä
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Tuomo Turunen, Nina Louet ja Pasi Viuhkola tarkistavat Turkkiin lähtevän Van Gogh
-erän laadun.
tehdään ennen vuodenvaihdetta, siemenhuoltomallissa jopa vuotta ennen toimituksia.
"Toimitusten suunnittelun näkökulmasta on
tärkeää, että tilauksessa on asiakkaan toivoma toimitusviikko. Näiden toiveiden pohjalta laaditaan pakkaussuunnitelma. Suunnittelu elää kaksi viikkoa etuajassa. Pasi tekee
lajittelusuunnittelua tällä aikataululla. Nina on
yhteydessä asiakkaaseen viikkoa ennen toimitusta ja tilaa kuljetukset. Nina laatii myös
työmääräimet pakkaamoille. Määrät ovat
suuria ja pakkaaminen tehdään asiakkaiden
toiveiden mukaisesti toimitus toimitukselta.
Vapaita valmistuotevarastoja ei ole mahdollisuutta pitää", Pasi ja Nina kuvaavat prosessia.

Kantaperunan rahtipalvelu
tai asiakkaan rahti
Kuljetukset ovat keskeinen osa tilaus-toimitusprosessin toimivuutta. Rahtivaihtoehtoja
ovat Kantaperunan rahtipalvelu, asiakkaan
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oma nouto tai asiakkaan oma kuljetuspalvelu. Kantaperunan kuljetukset hoidetaan tällä hetkellä Kaukokiidon kanssa. "Pääosa
toimituksista hoituu Kantaperunan rahtipalvelulla. Yhteistyö kuljetusyhtiön kanssa on
toiminut hyvin", Pasi kertoo.
Nina ja Pasi korostavat aikataulujen noudattamista kaikkien ketjun toimijoiden taholta.
"Usein päivänkin viivästyminen pakkaamolla tai kuljetusliikkeessä aiheuttaa melkoisen
hässäkän asiakkaan päässä. Siksi olemme
laatutyössä panostaneet näiden virhetilanteiden eliminointiin. On toivottavaa, että asiakkaiden omat noudotkin tapahtuisivat ajallaan. Päivän viivästyminen noudossa voi aiheuttaa meille melkoisen hämmingin."

Pakkaamoilla
yhteiset laatukriteerit
Pakkaamoilla ja yrityksessä on käytössä laatujärjestelmä, jossa määritellään tuotteen ja
toiminnan kriteerit. Kaikki siemenerät käyvät
läpi tarkan sertifiointiprosessin. Huonoja eriä

ei päästetä markkinoille. Järjestelyllä turvataan, että asiakas saa samanarvoista siementä kaikilta pakkaamoilta.
Tilaus-toimitusprosessin toimivuutta seurataan mittareilla. Asiakkaan kannalta keskeiset mittarit ovat toimitusaikojen pitävyys ja
toimitusten oikeellisuus. "Tavoitteemme on
100 % oikeellisuus. Laatujärjestelmässä olemme asettaneet hyvän toiminnan raja-arvoksi
99 %. Ihmisiä kun ollaan, joka vuosi tulee
muutamia virheitä toimistolla, pakkaamoilla
tai kuljetuksissa. Virheet halutaan karsia
pois", Pasi painottaa.
"Mikäli asiakas havaitsee jotain tavaran vastaanottovaiheessa, tulisi siihen heti tarttua.
Kuittauksen yhteydessä voi laittaa merkinnän
rahtikirjaan, mikäli jotain epäilyttävää ilmenee. Muutoinkin järjestelmämme toimivuudesta toivomme jatkuvasti palautetta. Helmimaaliskuun aikana toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa yhtenä ulottuvuutena on juuri logistiikkapalvelujemme toimivuus", Nina kertoo.

Nykyteknologia mahdollistaa viljelyaikaisten
toimenpiteiden ja olosuhteiden, laboratoriotestien, viljelytarkastusten ja pakkaamoilla
muodostuvan tiedon keräämisen yhteen.
"Tavoitteemme on liittää tulevaisuudessa
tuoteseloste siemenerien mukaan. Tuoteseloste sisältää entistä enemmän tietoa erien
taustasta ja siitä, mitä piilee mukulan kuoren alla. Tämä on kehittyvä alue", Pasi visioi.

Logistiikan toimivuus perustuu toimiston,
pakkaamoiden ja kuljetusyhtiön saumattomaan yhteistyöhön. Jokaisen lenkin on toimittava, jotta asiakastarpeet voidaan täyttää
ja mielellään ylittääkin.
"Tässä työssä tarvitaan hyvää muistia. Päivän aikana pitää muistaa hirvittävä määrä
hoidettavia asioita. Teknologia ei vielä hoida puolestamme kaikkea", Pasi ja Nina nauravat.

Kantaperuna uudisti
pienpakkauksensa

Teknologia apuna

Tälle kaudelle uutuutena on
otettu käyttöön pienpakkauksissa juuttisäkit. Näin saadaan jämäkämmät lavat ja
vältetään paleltumisia talvitoimituksissa. Kuljetukset
hoidetaan lämpökonteissa,
mutta edelliskausista on opittu, että kaikkea voi sattua.
Pienpakkauksissa on nyt
myös EAN-viivakoodit. Tämä
helpottaa kaupantekoa etenkin maatalous- ja puutarhamyymälöissä.

Kantaperunan toiminnanohjaus perustuu
Hansa-järjestelmään. Järjestelmä on sekä
pakkaamojen että toimiston väen käytössä.
Jokainen pakkaamo ylläpitää omaa varastopaikkaansa ja siitä muodostuu verkoston
varastonhallinta.
"Ohjausjärjestelmän valintavaiheessa kiinnitimme huomiota järjestelmän toimivuuteen
ja keveyteen. Hansaa voidaan käyttää internetin yli ja se mahdollistaa käytön vaikkapa
kännykällä, joka tukee internet-yhteyttä. Tällainen järjestelmä mahdollistaa myös kevyen organisaation, kun pakkaamohenkilöstö
tekee osan työstä", logistiikkapäällikkö Pasi
Viuhkola kertoo.
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- Asiasta ja asian vierestä jo vuodesta 2006 -
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Jos luulet, että voit elää ilman tätä, olet väärässä. Amerikan
ihmemaassa on kehitetty Bonsaiperuna, jonka avulla voit saavuttaa sisäisen rauhan huomattavasti nopeammin kuin tavallista Bonsaipuuta kasvattamalla. Bonsaiperunapakkaukseen
kuuluu asiaa valottava kirja, sakset, trimmauspinsetit ja tietysti Bonsaialttari itse perunalle. Tarkoituksena on kasvattaa
perunalle hoivaten ja trimmaten mitä mahtavin itu. Tämän kokemuksen luvataan luovan Zen-mäisen tilan ja auttavan kiireistä ihmistä rentoutumaan. Peruna ei kuulu pakettiin, mutta niitä löytynee tänä vuonna omastakin takaa.
(www.bonsaipotato.com)

Peru
torjunta naruton
an uusi
aine

YK:n perunavuosi 2008
Yhtyneet Kansakunnat on ilmoittanut hyvissä
ajoin, että vuosi 2008 on oleva Perunavuosi.
YK:n alainen ruoka- ja maatalousjärjestö FAO
on saanut hoitaakseen useita projekteja juhlavuoteen liittyen ja se tulee toimimaan yhteistyössä kansallisten järjestöjen kanssa. Tämä
mahdollistaa myös suomalaisten osallistumisen ja perunan kulutuksen ja maineen kasvattamisen Suomessa.
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Svensk Resumé
ENDAST RENT OCH FRISKT UTSÄDE
KAN ÖKA KONSUMTIONEN AV
MATPOTATIS
En behärskad ökning av utsädespotatisens
storlek höjer skörden vid produktion av
matpotatis då potatissättningen sker omsorgsfullt. Det konstaterade direktör Paavo
Kuisma på Potatisforskningsanstalten på vinterseminariet om utsädespotatisproduktion i
Uleåborg.
Ett annat viktigt budskap till odlarna på seminariet var att det är allt viktigare att säkerställa renheten vid produktion av utsäde
och att använda rent och certifierat utsäde
så att sjukdomarna hålls under kontroll och
kvaliteten säkerställs.
På Potatisforskningsanstalten har man redan
i flera års tid utrett vilken roll utsädets storlek spelar med tanke på skördens kvalitet
och mängd.

Direktör Paavo Kuisma

tis inget hinder för användning av stort utsäde, eftersom utsädets pris ställts i relation till hektarbehov. Användningen av stort
utsäde har begränsats av att många sättningsmaskiner har för små koppar. De tekniska problemen elimineras i och med att
sättningsmaskinerna förnyas.

För närvarande utgör priset på utsädespota-

KANTAPERUNA BÖRJAR TILLÄMPA
NYA KVALITETSSTANDARDER

ÖVER 10 MILJONER KILO
MATPOTATIS FRÅN LAPPFJÄRD
TILL KONSUMTION
Förpackningsföretagare Johan Klåvus i Lappfjärd har två sorter som höjer sig över alla
andra, vintersorten Van Gogh och sommaroch höstsorten Rikea.
"Rikea är vacker och säker. 80 procent av
smakupplevelserna kommer via utseendet
och därför går denna sort lätt hem från butiksdisken med den som handlar mat", berättar Klåvus om åtgången på Rikea.
Ett par miljoner kilo av de drygt tio miljoner
kilo som förpackas hos Klåvus består av Rikea som förpackas under sommarn och hösten. Under vintern är huvuddelen Van Gogh
och en liten mängd Asterix.

Pohjoisen Kantaperuna Oy och företagets 25
kontraktsodlare som odlar utsädespotatis har
förnyat sina kvalitetssystem som bygger på
kvalitetsstandarden ISO 9001:2000.
I de nya kvalitetshandböckerna understryks
principerna om kontinuerlig förbättring av
arbetet och produkterna, säkring av kvaliteten och ökad belåtenhet bland kunderna.

Johan Klåvus berättar att det i slutet av juli
kommer ut stora mängder tidig potatis på
marknaden och också förra sommaren sjönk
priserna så mycket att produktionen och
marknadsföringen gav lika med noll. "Odlarna och packerierna borde förstå att resultat
görs med potatisens kvalitet, inte med dumpade priser", påminner Klåvus.

Pohjoisen Kantaperuna Oy:s och företagets
kontraktsodlares kvalitetssystem har utarbetats i samarbete med Taitokonsultointi och
Uleåborgs och Mellersta Österbottens
landsbygdscentraler. Projektet finansieras av
såväl Kantaperuna och lantgårdarna själva
som Norra Österbottens arbetskrafts- och
näringscentral.
Pohjoisen Kantaperuna Oy har såväl marknaden i hemlandet som internationalisering
som mål. Det innebär att utsädets kvalitet
och friskhet skall hålla en hög internationell
nivå. Samtliga processer skall kunna registreras och internationella dokumentationer skall
kunna utarbetas.

Direktör Paavo Kuisma berättade att resultaten av undersökningarna visar att utsädets
storlek i kombination med lagringsmiljön och
groningen avgör hur groddar som alstrar
stjälkar bildas, hur växtbeståndets struktur
utvecklas och hur växtbeståndet ger skörd.
"I undersökningar har påvisats att de rikligare näringsreserverna i stor utsädespotatis
påskyndar plantbildningen och initialutvecklingen, tidigarelägger knölskördens tillväxt
och i våra växtförhållanden i genomsnitt ger
en bättre skörd än liten utsädespotatis. Stort
utsäde ger en stor mängd knölar, men skördens kvalitet varierar mer än med litet utsäde." konstaterade han.

"Vi har fått mycket god respons på Rikea.
Sorten är fin till utseendet och konsumenterna gillar smaken", förklarar Klåvus.

Johan och Ulf Klåvus
Klåvus berättar att man på marknaden för
höstpotatis förra året på nytt uppnådde lönsamhet först i slutet av augusti, då det åter
lönade sig att förpacka och marknadsföra
också Rikea.
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Under vinterns lopp har varje kontraktsodlare till Pohjoisen Kantaperuna Oy instruerat
gått igenom samtliga produktionsprocesser
och antecknat dem i sin kvalitetshandbok. På
samtliga gårdar har samtidigt också planerats hur saker och ting kan göras ännu bättre så, att slutresultatet är en stark belåtenhet hos kunderna och en hög kvalitet på matoch matindustripotatisen.
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Inemot 2000 leveranser
i mars-april
PÅ RÄTT PLATS
VID RÄTT TIDPUNKT
Kantaperunas logistikchef Pasi Viuhkola och
logistikkoordinator Nina Louet har en jäktig
vår. Under endast ett par månaders tid skall
man klara av inemot 2000 leveranser. Det
innebär leverans av cirka 10 miljoner kilo
utsädespotatis och tömning av 17 packerier.
Som mätare som skall följas upp i Kantaperunas kundprocess (beställning-leveransprocess) har fastställts riktigheten hos leveranserna och punktligheten hos leveranstiderna. Med dessa mätare vill man uppnå 100
procentig framgång.
"Vår process börjar i oktober med en kvalitetsanalys av samtliga partier och den räkning av säljlagret som utförs i samband med
den. Utgående från säljlagret säljs utsädet
före vårens ankomst. En egen extra utmaning
ställs vi inför av att det i sorteringsstadiet
vanligen sker förändringar i det antagna säljlagret", berättar Pasi Viuhkola.
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Tuomo Turunen, Nina Louet och Pasi Viuhkola granskar kvalitet i ett Van Gogh -parti som är på väg till Turkiet.
"Det grundläggande målet i vårt arbete är att
kunden får önskad produkt vid rätt tidpunkt.
En annan princip är att hela nätverket, 17
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packerier, belastas jämnt och att samtliga
packerier är tömda före mitten av maj", fortsätter Pasi.

PeruNapaKinaa
Helemikuulla vietettiin oikein perunaviikkua.

malliin ku sokiaa ei saa sanua sokiaksi vaan

Alunperin ku kysseinen viikko keksittiin, niin

näkövammaiseksi ja rammat on liikuntara-

sen paikka almanakasa mietittiin semmo-

joitteisia niin uusi nimitys, joka ei loukkaa

seksi, että ois kevättalavellaki joku syy miksi

eikä syrji alakuperän perusteella on kunta-

Eiköhän sinne melekonen hässäkkä saatais

pottu nousis lööppeihin. Taitaa olla peru-

muotorajoitteinen. Kyllä ny ihtetunto vaha-

aikaan, ku ois muutama kymmenen potun-

nalla vähä sama ropleema ku keskustapuo-

vistuu ja rintapää nousee!

myyjää, istutus- ja nostokoneita, uuniperu-

lueella, että mediasa vika, ku ei kiinnosta.

nanmyyjiä, pyttipannun paistajia ja jotaki
Oishan se olemasa toinenki vaihtoehto.

kaupunkilaisille ihimeellistä viihteellistä toi-

Jos saatais sieltä Helsingistä joku toimittaja

Mentäs porukalla sinne Helsinkiin. On sitä

mintaa. Vietäis maaseuvun haitekkiä kau-

uskaltamaan maaseuvvulle, niin jos ei var-

joskus suunniteltukki, että pistetään silak-

punkilaisille.

sinaisesti potusta sais kohujuttua, niin ai-

kamarkkinoitten tyyliin perunamarkkinat

naki potunvilijelijöistä semmosia irtuais.

kauppatorille.

Sanokaapa joku, miksi me ei tehtäs tätä?

Kuulin kyllä semmosta, että helsinkiläiset
ei nykyään uskalla tulla maalle, ku täälä ei

Veettäs homma viksusti läpi ja nostettas

nää sitä ainetta mitä hengittää… on palijo

potun mainetta. Joisaki tapauksisa suostut-

turvallisemman tuntosta vettää keuhkoihin

tais vaihtokauppaan, ku kaupunkilaiset tois

Helsingin arvokkaan harmaata kaasuseos-

seteleitä meille arvioitavaksi, että palijoko

ta.

niillä saa pottuja. Tiiän muutamia peruna-

kysyy Kannan Otto

miehiä – ja -naisiaki – jokka vois olla heYksi syy on kuitenki poistunu. Maalaisten

leppoja puhuteltavia niin ilta-, päivä- ku ai-

kohtaaminen on helepompaa ku on keksit-

kakausilehtienki sopuleille. Matti-nimisiäki

ty uusi syrjinnän poistava nimitys. Samaan

ois vähintään tusina.
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