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P ä ä k i r j o i t u s

Maulla on merkitystä
messakin. Tutustuin esimerkiksi perunapakkaukseen, jonka tunnuskoodin perusteella kuluttaja löytää netistä viljelijän tiedot ja karttapalvelusta kasvupaikan. Tähän
suuntaan olemme menossa. Nämä ratkaisut lisäävät myös kuluttajien uskoa paljon puhuttuun lähiruokaan.

Fruit Logistica -messut Saksassa on mittava vuotuinen hedelmä- ja vihannesalan
tapahtuma. Tapahtuma kokosi helmikuun
alussa yli 50.000 vierasta Berliiniin eri puolilta maailmaa. Useiden hehtaarien messualue täyttyi alan ihmisistä. Olin paikalla ja
koin, miten innostus huokui niin perunakuin hedelmäosastoillakin.
Pommonde-makukonseptille menestystä
Tänä vuonna messuilla jaettiin kymmenennen kerran Innovation Award -palkinto. Palkinto on ehkä merkittävin toimialalla vuosittain jaettavista. Uusia, innovatiivisia tuotteita kokoavaan kilpailuun tuli
noin 60 ehdotusta, joista 10 oli seulottu
yleisöfinaaliin. Messuyleisö pääsi äänestämään parasta ehdotusta. Voitto meni peruna-alalta sivu suun, mutta hollantilainen kumppanimme HZPC nappasi komeasti hopeasijan uudella Pommonde-ruokaperunakonseptillaan. Pommonde-konsepti
pureutuu perinteistä keittotyyppijaottelua
syvemmälle. Sen ydin on perunan makuprofiileissa. Konseptin taustalla on vuosien tutkimus- ja kehitystyö ja se tuo aidosti uutta peruna-alalle.
Pakkaus on viesti
Pakkauspuoli oli messuilla myös vahvasti esillä. Ranskalaiset ovat tehneet rohkei-

”Tämän päivän
valistuneet kuluttajat
arvostavat ympäristöä
ja haluavat sen
valinnoillaan osoittaa.”
ta ja innovatiivisia ratkaisuja. Markkina on
heillä suuri ja myös erikoistuotteille löytyy
sijansa. Tämän päivän valistuneet kuluttajat arvostavat ympäristöä ja haluavat sen
valinnoillaan osoittaa. Tämä asia meidän
kannattaisi vahvemmin huomioida Suo-

Ratkaiseeko raha?
Talousasiat puhuttavat aina. Tässä lehdessä tutkija Jussi Tuomisto muistuttaa, että
muullakin kuin hinnalla on väliä. Vaikka
heikko hinta harmittaa meitä kaikkia, silti
menestys on edelleen monen tekijän summa. Millaisia koneita ja kalustoa käytän?
Millaista ostopolitiikkaa harjoitan? Mikä
on vieraan työn osuus tilan töistä? Omaa
toimintaa kannattaa sopivin väliajoin pysähtyä miettimään, piirtää kehityspolkuja
ja tehdä valintoja. Eikä taskulaskimenkaan
kannata antaa pölyttyä.
Runsas ruokaperunan vienti on positiivinen signaali nykytilanteeseen. Uskon, että
keväällä perunatilanne on jo varsin tasapainoinen. Jälleen katseet suuntautuvat
uuteen kauteen. Siitä saattaa tulla kaikkien aikojen paras…
Jussi Karjula
jussi.karjula@kantaperuna.com
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Ajatuksena tuottaa
vain laadukasta perunaa
Jorma Lannetan varhaisperunatilalla panostetaan laatuun. Kun perunan laatu on hyvää, se myy itse itsensä. Laadun perustana ovat oikeanlainen maa, sopiva lannoitus ja sertifioitu siemenperuna.

Luomuviljely opetti
viljelemään pellon ehdoilla
Lannetan perunatila sijaitsee Aurejärven
rannalla, Parkanon puolella. Sijainti veden äärellä mahdollistaa varhaisperunaviljelyn. Sadetus onnistuu hyvin ja vesi suojaa hallalta. Tila on vaarin aikoinaan ostama, jonka jälkeen viljelyä jatkoi Jorman isä
ja vuodesta 1982 Jorma itse. Kaksikymmentä ensimmäistä viljelyvuotta Jorma Lannetta tuotti luomua. Luomuviljely opetti viljelemään ”oikein”, pellon ehdoilla. Perunaa
on viljelty tilalla jo pitkään, mutta vasta Jorman aikana siitä tuli pääviljelyskasvi. ”Tärkeintä laadukkaan perunan tuotannossa on
oikeanlainen maa”, sanoo Lannetta. Ennen
kuin varhaisperunaviljely pääsi alkuun, olivat maat laitettava kuntoon. 16 hehtaarin
viljelyalasta 2/3 on kesäherkkua Siikliä. Kun
Siiklin tuotanto alkoi, loppui luomuviljely.
Vieläkään Lannetan tilalla ei käytetä torjunta-aineita, jos ei ole pakko. Lannoitusasioissa Lannetta uskoo maltillisuuteen. ”Jos lannoitus on voimakas, ei peruna ole hyvää”.
Muutama hehtaari viljelyalasta menee silpoydinherneen viljelyyn. ”Sen avulla maan rakenne pysyy kunnossa, sillä se tekee maasta kuohkeaa ja vapauttaa typpeä”. Lisäksi
herneet on helppo myydä.
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Haasteita otetaan vastaan!

Jorma Lannetta on isännöinyt koko Lannetan tilaa vuodesta 1982.
Kaikki Lannetan tilan perunat myydään Parkanon ja Tampereen alueelle. Pirkanmaalla ei juuri muita perunanviljelijöitä olekaan.
Harson ja muovin alta satoa saadaan aikaisin. Timoa alettiin nostaa 2009 kesällä 14. kesäkuuta, joten se ehti hyvin juhannuspöytiin. Siikli toimitetaan kauppoihin heinäkuun alussa. Perunat nostetaan
päivittäin klo 13 mennessä ja ne ovat kaupassa samana päivänä kello 15. Se on sananmukaisesti tuoretta lähiruokaa! Yhteis-

Lannetan tilalla viljellään pääasiassa kesäperuna Siikliä, vaikka se onkin haastavahko perunalajike viljellä. Onnistuessaan se
on satoisa ja parasta siinä on herkullinen
maku. Toinen Lannetan tilalla viljeltävä perunalajike on varhaisperuna Hankkijan TimoBOR. Uutuuslajike Annabellen viljely aloitetaan kesällä 2010. ”Uudet haasteet kiinnostavat minua aina”, perustelee Lannetta.
Kesäaikaan lisätyövoima on tervetullutta ja
Lannetan tilalta löytyy kiireaikaan noin 30
työntekijää. Puolet työskentelee varhaisperunoiden ja puolet herneiden parissa.
Lannetan tilalta eivät työt lopu sillä perunapeltojen lisäksi tilalta löytyy turkistarha,
josta voi löytyä jopa 14 000 minkkiä ja kettua sesonkiaikaan. Turkistarha on perustettu 1966, kun sahatyöt eivät enää kiinnostaneet Lannettaa. Kyllä turkistarhaus ja perunanviljely sopivat siis yhteen.
A-SR

Helpoin ratkaisu on myös edullisin
Laadukkaan varhaisperunan tuotantoon tarvitaan hyvien maiden, jossa oikea PH, ja
sadetusmahdollisuuden lisäksi myös oikeat työkalut viljelyyn. Lannetan tilalla ei
käytetä lainkaan tilan omaa siemenlisäystä vaan siemenkanta uusitaan vuosittain.
”Siemenen uusiminen on ehdottoman tärkeää, tämä on opittu kantapään kautta. Terve siemen on viljelijän etu”, Lannetta sanoo. ”Sertifioidun siemenen käyttö on tilalle helpoin ratkaisu ja se myös säästää rahaa”. Säästöä tuovat mm. varasto- ja lajittelukustannusten pois jääminen, joten viljelyalan saa käytettyä kokonaan päätuotannolle.

Perunalla on kysyntää
2

työtä on kauppojen lisäksi myös Luonnosta Oy:n kanssa. ”Luonnostan avulla perunoista pääsee eroon nopeasti”, Lannetta
kertoo. Lannetta lisäisi mielellään perunaalaa, jos vain olisi hyvää maata: ”Nyt en
pysty edes toimittamaan niin paljon kuin
olisi kysyntää.”

Lannetan tilan päälajike on herkullinen Siikli.
Kuuma Peruna 1/10
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Täydellinen peruna kehittyy
rikkakasveista puhtaalla pellolla!

Täydellinen muoto, oikea väri, hyvä maku ja runsas sato;
sellaista perunaa kasvaa vain pellossa jossa kasvi saa käyttää hyödykseen
yksin kaikki maan ravinteet ja kasvutilan!
Siksi rikkatorjunta on tärkeää!

Tänä satokautena ruokaperunan vienti nousee ennätyslukemiin.

Ruokaperunan vienti vetää
Titus
itus
Fenix
nix
Erityisesti
ti varhaisperunan
h i
rikkojen
ikk j
torjuntaan soveltuva monipuolinen perusvalmiste. Fenix tehoaa
hyvin useimpiin siemenrikkakasvien mm. mataraan, kylänurmikkaan, savikkaan, pihatähtimöön,
peippiin, ristikukkaisin rikkakasveihin ja linnunkaaliin.
Käyttömäärät
● Ennen perunan taimettumista:

2,5-3,5 l/ha

● Tehoa täydentävä tankkiseos

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

www.farmit.net

Mistral
Perunaviljelijän perusaine: vaikuttaa rikkakasveihin sekä maan, että
lehtien kautta. Tehoaa mm. jauhosavikkaan, pillikkeeseen, pihatähtimöön, linnunkaaliin, ristikukkaisiin
rikkakasveihin ja peltohatikkaan.
Käyttömäärät
● Ennen perunan taimettumista:

0,2-0,6 kg/ha

● Perunan nuorella taimiasteella:

Mistral 0,20-0,4 kg/ha +
Sunoco11E/3 2-3 l/ha

Berner Kasvinsuojelu ja Puutarhanhoito, kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040
Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!

Titus on helppokäyttöinen
nen gr
gramma-aine, joka tehoaa matarasta
juolavehnään. Perusrikkakasveihin
suositellaan tankkiseosta yhdessä
Mistralin kanssa.
Jos pellossa on runsaasti mataraa,
tai juolavehnää, suositellaan ensin
käytettäväksi Mistralia ja myöhemmässä vaiheessa Titusta.
Käyttömäärät
● Leveälehtiset rikkakasvit:

Titus 30 g/ha + Mistral 0,2 kg/ha +
SitoPlus 0,2 l/ha

● Juolavehnä:

Titus 50 g/ha + SitoPlus 0,2 l/ha
tai Titus 30 g/ha + 20 g/ha viikon
välein SitoPlus -kiinnitteellä
terästettynä

Kuluvana talvena ruokaperunan vienti on vetänyt hyvin. Kauppaa on tehty erityisesti Venäjän markkinoille. Perunaa on Venäjän lisäksi viety Viroon,
Ruotsiin, Norjaan ja muutamia kuormia
Britanniaan.
Luonnosta Oy:n myyntijohtaja Antti Kuusiston mukaan ruokaperunan vienti näyttää nousevan ennätyslukemiin tällä satokaudella. Edellisen kerran samoissa vientimäärissä on oltu vuosina 2005–2006. Myös
Suupohjan Perunalaakso Oy:stä ja Oskun
Perunamaa Osuuskunnasta kerrotaan, että
vienti on lähtenyt vetämään hyvin tänä satokautena.

Ruokaperunalla
on kysyntää
”Tällä hetkellä eniten ruokaperunaa menee Venäjälle. Tammikuun loppuun mennessä Venäjälle on toimitettu perunaa reilut neljä miljoonaa kiloa. Tavoitteena Luonnosta Oy:llä on myydä Venäjälle ruokaperunaa seitsemästä kymmenen miljoona kiloa.
Kokonaistavoite viennin suhteen on 20 miljoonaa kiloa”, Kuusisto selvittää.

”Kysyntää suomalaisella ruokaperunalla on
tällä hetkellä enemmän kuin pystymme toimittamaan. Pyrimme ostamaan lisää perunaa vientiin, joten laadukkaita perunaeriä kannattaa tarjota aina satokauden loppuun asti. Joka viikko perunakuormia lähteen myös muualle kuin Venäjälle”, Kuusisto kertoo perunan vientitilanteesta.
Venäjän lisäksi Luonnosta Oy on myynyt
ruokaperunaa Ruotsiin syyskuun alusta lähtien hiukan enemmän kuin viime vuonna,
joka on osaltaan johtunut kruunun kurssin
vahvistumisesta suhteessa euroon. Ruotsin
lisäksi ruokaperunaa viedään Norjaan, jonka perunakauppa alkoi normaalia aikaisemmin syksyllä. Perunan satotaso oli Norjassa edellisvuotta heikompi, joka on mahdollistanut osaltaan kaupantekoa. Ruokaperunaa on myyty myös Viroon. Muutamia rekkakuormia on viety jopa Britanniaan.
”Tänä satokautena alhaisempi perunan
hintataso on edesauttanut perunan vientiä näin suuressa mittakaavassa. Olemme
olleet paremmassa kilpailutilanteessa keskieurooppalaisia isoja perunantuottajamai-
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ta, kuten Hollantia, Saksaa ja Ranskaa vastaan. Silti heidän laivarahdilla Venäjälle toimittama ruokaperuna on ollut suomalaista halvempaa ja pitänyt markkinahinnat alhaalla”, Kuusisto kertoo.
”Ulkomaiset perunan ostajat vaativat laadukasta tavaraa ja vaatimustaso on nousussa. Tämä johtuu osittain siitä, että Venäjälle
vietäessä asiakas joutuu maksamaan korkeat tulli- ja tarkastusmaksut. Tuontiperunan hintaa nostaa myös kallis rahti.”
”Erityisesti ruotsalaiset ja norjalaiset vaativat ympäristöystävällisiä tuotantotapoja ja
kannattavat kestävää kehitystä. Kansainvälisessä kaupassa tuotteiden laatu ja puhtaus korostuvat. Nämä ovat tietenkin positiivisia asioita, mutta asettavat perunantuotannolle omat haasteensa.
”Vientikaupan varmistamiseksi tulevaisuudessakin Luonnosta Oy:ssä on aloitettu työ
laatujärjestelmien ISO 9001 ja 14000 saamiseksi. Asiakkaat tulevat jatkossa vaatimaan entistä enemmän sitä, että heidän
kauppakumppaniensa toiminta perustuu
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K A N T A P E RU N A N TUOT A N TO P ÄÄ L L I K K Ö M I K A P A A SSI L T A :

Tavoitteena moitteeton laatu
Siemenperunatuotannossa tavoitellaan hyviä satoja ja kannattavuutta,
mutta ennen kaikkea parasta mahdollista laatua. Elinvoimainen ja tautipuhdas tuote on asiakkaan luonnollinen vaatimus, joka pujottautuu
punaisena lankana koko siemenperunaketjun läpi. Yhtä yksinkertaista temppua laadun tuottamiseen ei
ole, vaan se rakentuu pienistä, toisiaan tukevista palasista.

Suomalaisten tuottamia perunoita myydään muun muassa venäläisellä torilla.
kansainvälisiin laatujärjestelmiin”, Kuusisto kertoo.

Perunan hinta
liian alhainen
Myynti- ja kehittämispäällikkö Antti Siljamäki Suupohjan Perunalaakso Oy:stä kertoo viennin lähteneen hyvin käyntiin. Perunaa on viety tavallista enemmän. Suupohjan Perunalaakso vie ruokaperunaa Venäjälle, Ruotsiin sekä Norjaan. Tänä satokautena Norjan vienti ei vielä ole alkanut, mutta isoista vientimääristä on kuitenkin kysymys, kun Norja poistaa omat suojatullit.
”Käsittelemme vuosittain osakkaittemme
perunaa 16 miljoonaa kiloa, josta viennin
osuus on noin 25 prosenttia vuosittain. Tämän kauden aikana olemme myyneet satoja tuhansia kiloja ruokaperunaa ja koko
ajan perunaa lähtee lisää vientiin.”

Tukholmaan olemme vieneet kokeeksi kuorittua perunaa. Venäjälle kuoritun perunan
kaupassa ongelmana on nopean kuljetuksen epävarmuus. Tukholmaan nopea kuljetus toimii varmasti”, Siljamäki kertoo.
”Ylimääräistä perunaa on hyvä viedä ulkomaille ennemmin kuin dumpata sitä vieläkin halvemmalla kotimaan markkinoille.
Markkinoita riittää. Pietarin alueella asuu
viisi miljoona ihmistä ja Tukholmassa kaksi miljoona asukasta.”

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

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

Oskun Perunamaan asiakaskunta kuten
kaikki ulkomaiset perunanostajat ovat kiinnostuneita vain hyvä laatuisista perunoista, sillä ostajat ulkomailla joutuvat maksamaan niistä enemmän kuin omassa maassa tuotetusta perunasta.

Kaikki saadaan kaupan
Tällä hetkellä Suomessa on perunaa mitä
tarjota ulkomaan markkinoille, mutta Siljamäki toivoo hinnan nousevan. Hyvä perunasato on pitänyt hinnat matalalla.
”Viljelijöiden pitää saada kulut peittoon.
Vientiin menee nyt kalliisti tuotettua perunaa edulliseen hintaan. Toivottavasti tuleva
satokausi on hinnan suhteen parempi.”

Oskun Perunamaa Osuuskunnasta vientivastaava Per-Erik Englundin mukaan ruokaperunan vienti on käynyt suhteellisen
hyvin. Vientikauppaa on tehty jonkin verran enemmän kuin edellisinä vuosina. Oskun Perunamaasta myydään perunaa pääasiassa Venäjälle, jo vakiintuneelle asiakaskunnalle.

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

”Tällä hetkellä ruokaperunaa on lähtenyt
Venäjälle satoja tonneja. Vientiin menee
omien tuottajien perunat ensin, mutta tavaran loppuessa ostamme lisää muilta tuot-
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Englund suhtautuu varauksella jalostetun
perunan vientiin. Vietävän tavaran olisi hänen mukaan oltava pitkälle jalostettua.
”Varsinkin Venäjälle viennissä tullimaksut ja
erilaiset poliittiset päätökset tuovat kauppaan epävarmuustekijöitä, jotka toimivat
vahvana jarruna pitkälle jalostettujen tuotteiden viennissä.”
Oskun Perunamaa Osuuskunnassa on yhdeksän osakasta ja peltoa viljelyssä on kaiken kaikkiaan 280 hehtaaria.
Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka

noin sadasta siemenperunaerästä
käydään yhdessä läpi laatuanalyysissä. Analyysissä pureudutaan ulkoisen ja leikkaamalla havaitun sisäisen laadun ja kokoluokkien arvioinnin ohella muun muassa mukuloiden ravinnetasapainoon laboratoriokokeiden avulla.
Esiperus- ja perussiemenluokkien
eristä tehdään viranomaisten jo sinällään tiukkojen virallisten testien
ja tarkastusten lisäksi ylimääräisiä
Puhdas ja leveä alku
virus- ja bakteeritautien määrityksiä,
luo pohjan laadulle
joiden perusteella eristä parhaat voiEnnen asiakkaan penkkiin päätymisdaan valikoida jatkotuotantoon.
Vuosittain Kantaperunan tiloilla pidetään kehitys- ja autä siemenperuna kulkee pitkän matKantaperuna täydentää omaa kanditointikeskustelut. Kuvassa tuotantopäällikkö Mika Paassilta, viljelijä Keijo Pirkola ja kenttämestari Samuli Läspä.
kan kasvupistelisäyksestä koeputtasiementuotantoaan Siemenperuken sekä kasvi- ja kausihuoneviljelyn
nakeskukselta hankittavalla lisäystämään alkupään tuotanto tartuntalähteiskautta avomaatuotantoon. Korkean hygiemateriaalilla, sekä tuo lisäksi maahan holtä eli viemällä korkeimpien siemenluokkien
nian tiloissa tuotettu materiaali on ehdottolantilaista korkeampien laatuluokkien sietuotanto neitseellisille perunamaille kauas
man tautipuhdasta, mutta samalla kustanmenperunaa.
muusta perunanviljelystä.
nuksiltaan arvokasta tuottaa. Esimerkiksi
- Tässä tartumme harvaan asutun maamensimmäistä kertaa avomaalle istutettavat
- Elävän, tautiherkän materiaalin maahanme puhtaan luonnon tarjoamaan mahdolliniin sanotut minimukulat maksavat kymmetuonnissa on aina riskinsä, Paassilta muissuuteen. Tässä näemme ilman muuta myös
niä senttejä kappaleelta, jolloin hehtaariltuttaa. Siksi selvitämme tuotavien erien
mahdollisuuden lisätä pohjoisen siemenle istutettavan materiaalin arvo lasketaan
taustat mahdollisimman yksityiskohtaisesperunan vientiä maailmalle, Paassilta kerkymmenissä tuhansissa euroissa. Korkea
ti. Tavoitteemme on kuitenkin ennen muutoo.
aloituskustannus häivytetään siemenperuta vahvistaa kotimaista kantasiementuonatonneihin muutamalla lisäysvuodella, joitantoa, jonka avulla ulkoa tuotavan sieViljelijöiltä viljelijöille
den jälkeen pystytään markkinoimaan kohmenperunan tarve pystytään lähivuosina
Varsinaisen sertifioidun siemenperunan
tuuhintaista, edelleen korkealaatuista serminimoimaan.
viljelevät kokeneet siemenperunatuottatifioitua siemenperunaa.
jat ympäri maan. Vaikka tänä päivänä luVahva laatutyö jatkuu
kumääräisesti jo noin kolmannes Kantape- Kantaperunassa olemme panostaneet viiAsiakaspalaute kuunnellaan Kantaperunasrunan sopimustiloista toimii hajautettuna
me vuosina juuri tähän tuotannon alueesa herkällä korvalla. Vuosittain toimitetmuualla Suomessa, sijaitsevat Kantaperuseen perustamalla oman, uudenlaiseen tuotujen noin 12 miljoonan siemenperunakinan tuotannon tärkeimmät keskittymät ja
tantokonseptiin perustuvan mikrolisäyslalon joukkoon livahtaa viranomaisten ja yrivaltaosa koko tuotantoalasta perinteisillä
boratoriomme kausihuoneyksiköineen. Letyksen tarkoista seuloista huolimatta aina
siementuotantoalueilla Tyrnävällä, Pyhäjoveä alkupään tuotanto vaatii investointemyös säkkejä, jotka tuottavat vastaanottaella ja Kalajoella.
ja, mutta maksaa itsensä nopeasti takaijalleen pettymyksen.
- Laaja sopimusviljelijäverkosto on toiminsin parempana laatuna, kertoo Kantaperutamme vahvuus. Tällaiseen ammattilaisten
nan siemenperunatuotannon kokonaisuuReklamaatiotapauksissa lähtökohtana on
joukkoon mahtuu valtavasti osaamista ja
desta vastaava Mika Paassilta.
siementoimittajan vastuu tuotteestaan.
hiljaista tietoa, jota jakamalla voimme vuoPaassillan mukaan nämä asiat ovatkin
si vuodelta jatkuvasti kehittyä ja oppia uutEristetty avomaatuotanto
yleensä helposti sovittavissa. Kuitenkin toita, Paassilta sanoo. Tämä on myös jatkuvan
turvaa ketjun
sinaan, etenkin vasta viljelykauden jälkeen
laadun parantamisen edellytys.
Kausihuonetta seuraavien ensimmäisten
esille nousevissa tapauksissa, epäonnistuavomaakausien onnistuminen on tärkein
miseen johtaneiden syiden vyyhtiä on vaiErät testataan ja parhaat
edellytys koko viljelyketjun menestykselkea jälkikäteen selvittää. Tällöin tilanteet
valikoidaan jatkolisäykseen
le. Tässä vaiheessa on helppo sekä pilata
on aina tulkittava tapauskohtaisesti.
Siemenperunatuotannon laadunvarmistukaiemmin tuotettu arvokas lisäysmateriaali
- Teemme kuitenkin jatkuvasti töitä, jotsessa erien testaaminen ja analysointi ovat
että menettää tulevien viljelykausien sato,
ta asiakas voi olla ehdottoman tyytyväiavainasemassa. Syksyllä jokainen Kantajolloin työ on aloitettava alusta. Kantapenen vastaanottamaansa siemenperunaan,
perunan ammattiviljelijöiden tuottamasta
runassa haaste on ratkaistu pyrkimällä erisPaassilta painottaa.
Kuuma Peruna 1/10
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K E ITTI Ö M E ST A RI U L L A L IU K K O N E N :

Aika suosii perunaa

Revus – laajenevien
lehtien suojaksi

Perunan käytön lisäämiseen kotitalouksissa
on monta hyvää syytä. Suomen keittiömestareiden puheenjohtajan Ulla Liukkosen mukaan tämä aika suosii edullisia raaka-aineita
ruoanlaitossa ja peruna on sellainen raakaaine. Perunan etua puoltaa sen kotimaisuus
ja työllistävä vaikutus kuin sen hyvät ravitsemukselliset ominaisuudet. Peruna sisältää
paljon muun muassa C-vitamiinia.

Perunan nestepeittaukseen

Perunaruton torjuntaan

• Sisältää punaisen väriaineen.
• Laajatehoinen: rekisteröity perunaseitin lisäksi
siemenlevintäisen harmaahilseen, kuorirokon ja
perunaruven torjuntaan.
• Käyttömäärä: 200–250 ml/1000 kg perunaa.
• Hyväksytty myös uppopeittaukseen.

• tehoaa myös mukularuttoon, harmaahomeeseen
ja varsikuolioon
• hyvä sateenkestävyys
• käyttömäärä tilanteen mukaan
0,2-0,4 l/ha
• varoaika perunalla 7 vrk

�

® Syngenta Group Company,
Revus, Maxim, Shirlan
Lue aina käyttöohjeet
ja noudata niitä.
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Perunakakku
500 g perunasosetta
50 g voita
1 dl tilli-persiljasilppua
2 kananmunaa
suolaa
pippuria

”Peruna ei lihota ketään. On vain katsottava mitä perunan kanssa tarjotaan. Nuoret
ja lapset on opetettava kuorimaan perunat
itse ja heidät on saatava innostumaan siitä, sillä peruna on monipuolisempi ruoka
kuin pastat ja riisi. Suomalaiset olisi saatava vielä enemmän innostumaan varhaisperunasta ja pitämään sitä in asiana, kuten
parsa on keväisin.”
Keittiömestari Ulla Liukkonen työskentelee Imatran kylpylässä ja toiminut alalla 35
vuotta. Liukkonen on kirjoittanut myös keittokirjan Pro Ulla Eväät.

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

Ullan reseptivinkit

Peruna taipuu moneksi
”Peruna taipuu moneksi ja perunasta voi
valmistaa koko menuun alkupaloista aina
jälkiruokaan saakka. Perunasta on mahdollista saada hieno kokonaisuus ”, Liukkonen kertoo.
Lisäksi perunasta valmistuvat salaatit, keitot, padat sekä kiusaukset ja mikä parasta peruna maistuu kaikenlaisten lisäkkeiden kanssa kuten lihan, kalan, broilerin ja
se sopii myös kasvisruokien valmistukseen.
Erityisesti Liukkonen mainitsee perunan hyvänä aineosana leivässä. Peruna antaa leipään hyvää makua ja pitää leivän kosteana. Peruna sopii myös leivonnaisten valmistukseen. Perunaleivos on jälleen tullut
muotiin. Peruna sopii hyvin myös keittojen
suurustamiseen.
”Ihmiset ovat tajunneet ruoan edullisuuden
merkityksen ja enää ruokaa ei heitetä menemään. Perunamuusin lopun voi hyödyntää leivonnassa. Perunasta ja yrteistä saa
työstämällä hienon perunakakun, josta saa
leikattua näyttäviä viipaleita. Nuorille lohkoperunat ja dippikastikkeet ovat parempi
vaihtoehto kuin ranskalaiset.”
Ravintolakäytössä peruna on helppo raakaaine, kunhan sitä ei osteta liikaa varastoon
ja sitä käytetään oikein.

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

Kiinteä, pyöreä, keltainen
Keittiömestari Ulla Liukkosen mielestä hyvä
peruna on kiinteä, pyöreä ja keltainen ja siinä ei ole noston aiheuttamia vaurioita. Ruoanlaitossa tärkeää on valita oikea peruna
oikeaan paikkaan. Liukkosen suosikki lajikkeet ovat Rosamuda ja yleisperuna Nicola.
Hyvä peruna ei maistu kitkerältä, hyvä peruna ei ole myöskään vetinen, sillä vetisyys
heikentää perunan makua. Hyvä peruna ei
ole makea, mutta siitä löytyy makeutta ihmisen suussa.
Liukkosen mielestä paras perunaruoka on
perunalepuskat eli perunarieskat. Peruna
maistuu Liukkoselle lihan ja erityisesti sienten kanssa. Paras peruna on varhaisperuna
ja parhaimmillaan peruna on myös syksyllä
vasta nostettuna.

Väriä ja näkemystä
Liukkonen perää paikallisten perunalajikkeiden käytön lisäämistä ruoanlaitossa. Niistä saa ruokaan väriä ja näkemystä. Pohjoisessa on Puikula ja täällä meilläpäin on Lemin Punainen. Blue Congosta saa ruokaan
puolestaan sinistä väriä.
”Näitä paikallisia lajikkeita ei vain tahdo
saada mistään, kun niitä viljellään ja käytetään vain vähän. Paikallisten perunalajikkeiden käytön soisin lisääntyvän”, Liukkonen toivoo.
Kuuma Peruna 1/10

Keittiömestarin täytetyt lepuskaletut
1 kg perunoita
4 kpl kananmunia
2 dl vehnäjauhoja
3 dl ohrajauhoja
1 rkl suolaa
50 g voita
2dl kermaviiliä
1 dl öljyä
Soseuta keitetyt perunat ja anna jäähtyä. Sekoita jäähtyneeseen soseeseen
kananmunat, jauhot, suola sekä kermaviili. Paista letut pannulla.
Sienitäyte
2 dl sieniä
1 kpl sipulia
2 dl ranskankermaa
suolaa
pippuria
Pilko sienet ja sipuli kuutioiksi. Sekoita ranskankermaan ja mausta suolalla ja pippurilla. Jos teet sienitäytteen
suolasienistä, keitä ainakin kahdesti
ja ole varovainen suolan kanssa.
Savukalatäyte
200 g savulohta
2 dl majoneesia
1 dl kermaviiliä
1 kpl punasipulia
0,5 dl tilliä tai ruohosipulia
Hienonna sipuli ja tilli tai ruohosipuli.
Sekoita kaikki ainekset keskenään.

Mari Kinnunen
Uutistoimisto Marinka
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Yhteistyöllä huomattavia etuja

Nyt pelto puhuu:

Hyvin hoidettu maa tuottaa
huippusatoa.
Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin tehostat lannoitusta ja saat pellon kaikki
ravinteet käyttöön. Maanparannusaineiden kalsium-arvo on jopa korkeampi kuin perinteisellä kalkilla
ja tehdashintakin on edullisempi. Ruukin maanparannusaineet löydät lähimmältä maatalouskauppiaaltasi
sekä alan erikoisliikkeistä. Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous

Perunakoneet ammattiviljelijöille.
Potato machinery for professionals.

Penkinmuotoilijat
- Jo kymmeniä tyytyväisiä käyttäjiä Suomessa!

Talouden tiukimpina aikoina jokainen kiinnittää enemmän huomiota kuluihinsa. Vaikka kysyntä ruokaperunamarkkinoilla onkin
vakaa, vaihtelee perunan hinta eri vuosina varsin voimakkaasti ja se näkyy suoraan tilojen kannattavuudessa. Mutta hinta ei ole suinkaan se ainoa tekijä. Jussi
Tuomisto MTT:sta on tutkinut perunatilojen kannattavuutta jo vuosien ajan ja löytänyt useita selittäviä tekijöitä tilojen kannattavuuseroihin.

Kiinteät kustannukset
merkittävin tekijä kulupuolella
Vaikka perunantuotannon on laskettu olevan suhteellisen kannattavaa verrattuna
muuhun maatalouteen, vaihtelee kannattavuus perunantuotannossa enemmän, kuin
muussa maataloudessa keskimäärin. Ala on
satotasosta riippuvaa ja hintavaihtelulle altis. Investointeja on mietittävä tarkkaan ja
turhia toimia karsittava.
Mutta mistä päästä kuluja lähtisi sitten karsimaan ja kuinka tehostaa toimintaansa ilman lisäkuluja?

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

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

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

Tilojen välisessä yhteistyössä on huomattavasti resursseja käyttämättä. Perunatilat
keskittyvät usein samoille alueille. Mikäli tilat sijaitsevat 10–20 km:n säteellä toisistaan, ei yhteistyöllä ole mitään esteitä
toimia hyvin. Yhteishankinnoilla ja -työllä
saadaan kiinteitä kustannuksia alhaisemmiksi. Monesti perunatilalla on oma kalusto jokaisen eri työvaiheen tekemiseen ja
se saa esim. koneisiin sidotut kulut nousemaan erittäinkin korkealle. Tämä nostaa
tilan velkaantumisastetta, joka taas hankaloittaa tilan toimimista huonompina aikoina oleellisesti. Tuomisto on törmännyt turhan usein tilanteisiin, joissa yhteistyö on
tarkoittanut sitä, että ”suurempi tai varakkaampi” on ostanut pienemmän tilan liiketoiminnan ja kaluston sekä tarvittaessa
henkilöstön. ”Tähän ei niin usein tarvitsisi mennä, että toisen on lopetettava, vaan
hyvällä yhteistyöllä kumpikin saisi jatkaa
toimintaansa entistä tehokkaammin”, ehdottaa Tuomisto.
”Suurin tekijä tilojen välillä esiintyviin kannattavuuseroihin löytyy usein pääomakustannuksista, joka on keskimäärin runsas
kolmannes kokonaiskustannuksista. Joskus
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Koneyhteistyöllä on saavutettu mittavia kustannushyötyjä perunatiloilla.
tilojen ongelmaksi voidaan katsoa myös
ylikoneellistuminen. Tehokkaalla ja hyvällä yhteistyöllä tilat voisivat alentaa pääomakustannuksiaan sijoittamalla yhteisiin
varastotiloihin, pakkaamoihin, koneisiin,
työvoimaan, tarvikehankintoihin…”, luettelee Tuomisto. ”Siemen- ja ruokaperunatiloilla on yhteishankinta-asioissa toki menty eteenpäin, mutta käytännön toiminta on
silti paljon vähäisempää kuin esimerkiksi tärkkelysperunatilojen välillä, joissa synergiaetuja on todella hyödynnetty”, tietää Tuomisto.

Hyvällä suunnittelulla
parempiin tuloksiin
Vaikka perunatilallisia pidetään valveutuneina talousasioissa, tarvitaan vielä monella tilalla lisää paneutumista asioihin. Hyvällä suunnittelulla saadaan riskit toiminnassa
vähenemään. Satokaudet vaihtelevat ja hyvien hintakausien jälkeen tulee aina huonompi – ja päinvastoin. Olisi tärkeää, että
tähän varaudutaan ja vältetään ylivelkaantumista. Ja unohtamatta markkinoita; huonommallakin hintakaudella olisi toimitettava laatutavaraa, jotta kysyntää riittäisi myös
tulevina vuosina. Moni menestynyt perunaKuuma Peruna 1/10

tila menestyykin juuri korkealla laadulla ja
sen tuomalla hyvällä imagolla.
”On ensiarvoisen tärkeää, että tiloilla istutaan pöydän ääreen ja laitetaan paperille,
mitä kannattaa tehdä. Jos itse kokee, ettei
pääse suunnitelmissaan alkuun, voi apua
pyytää myös ulkopuolisilta talousneuvojilta tai Pro Agriasta, mutta tärkeintä olisi silti
miettiä asioita ensin itse. Kannattaa myös
miettiä, missä on oleellista säästää.”
”Usein lisätään siementä omasta sadosta,
mutta samalla hankitaan esimerkiksi kuorintaan raaka-aine tilan ulkopuolelta. Tällöin ei tulla ajatelleeksi sitä, että menetetään samalla sertifioidun siemenen tuomat edut: siemenen hinnan määräalennukset ja perunantuotannon korkeampi kansallinen tuki siemenlisäysalalta. Ostamalla siemenperuna sertifioituna minimoidaan
myös kasvitautiriskit, saavutetaan parempi sato sekä vältytään oman siemenen varastointikuluilta jne. Mielenkiintoista on ollut huomata, että juuri menestyneimmät tilat ovat hankkineet kaiken siemenen sertifioituna.”
NL-K
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Kuvasatoa näyttelyistä
Fruit Logistica
-näyttely
kokosi Berliiniin yli 50 000 hedelmä- ja vihannesalasta kiinnostunutta kävijää. Tapahtumassa oli yli 2 000 näytteilleasettajaa kaikista maanosista. Myös keskeiset
perunayritykset olivat menossa mukana.
Hollantilaisen HZPC:n kehittämä Pommonde-makukonsepti palkittiin kakkospalkinnolla ”Innovation Award” -uutuustuotekilpailussa.

La Ratte -ranskalaispakkauksista löytyy koodi, jolla kuluttaja voi jäljittää viljelijän ja
kasvulohkon.
HZPC:n ruokaperunasektorin johtaja Herman Vervelt ja pääjohtaja Gerard Backx iloitsivat
kakkospalkinnosta.

Uutuuslajike Challenger esiintyi myös Berliinissä.

Potatis och Friland
-perunanäyttely

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

järjestettiin Örebrossa helmikuun puolivälissä. Perinteinen näyttely koostui perunakoneista ja -laitteista sekä kaikkien merkittävien pohjoismaisten siemenperunayritysten osastoista. Mukana oli myös runsaasti kasvinsuojelu- ja lannoiteyrityksiä. Näyttelyssä oli mukana useita suomalaisia viljelijäryhmiä.

HZPC Kantaperuna AB on saavuttanut hyvän aseman Ruotsin markkinoilla. Asterix,
Victoria ja Annabelle ovat yhtiön suosituimmat lajikkeet.

Isojoen Laitevalmiste on kehittänyt useiden
vuosien ajan optista Wectorscan-lajittelijaa.
Kehitystyö on tuottanut tulosta; valmis lajittelija oli näyttävästi esillä messuilla ja herätti runsaasti kiinnostusta.
Kuuma Peruna 1/10
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Aseet maltokaarivirusta vastaan

SA DOLLE
PA R E M P I
T U O T T AV U U S

Paras maltokaariviruksen torjuntastrategia
on pitää se omien viljelysten ulkopuolella. Jos tilan perunoissa ei ole koskaan havaittu maltokaarioireita, on mahdollista,
että saastunnalta on toistaiseksi vältytty.
Tosin tutkimuksissa on havaittu, että pellon saastumisesta menee joitakin vuosia
ennen kuin virus yleistyy niin paljon, että
maltokaarioireet alkavat kiinnittää huomiota. Kaikki viljelmille kulkeutuva maa-aines
muodostaa riskin, ottaen huomioon maltokaariviruksen laaja levinneisyys maassamme. Saastunut pelto, jossa on viimeksi viljelty perunaa vuosikymmen sitten voi olla
yhä saastunut. Virus säilyy nimittäin maassa perunan kuorirokkoa aiheuttavan mikrobin kestoitöissä tutkitusti 15 vuotta.

Sadon lisäämiseksi viljelymaa on kallista ostaa.
Vaihtoehtoisesti sadetuksella saadaan sadon lisäys
ja parempi tuottavuus.
w w w.rosenqvists.com
040 844 65 84

ad_FI_100216.indd 2
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Maltokaarivirus on Pohjoimaiden yhteinen
vitsaus. Siitä on tullut pahimpia ruokaperunan käyttölaadun pilaajia sen jälkeen, kun
se 1980-luvulla havaittiin. Maltokaariviruksessa yhdistyvät kaikki huonoimmat piirteet, joita uudelle alueelle kulkeutuneessa
taudinaiheuttajassa voi olla. Mikään viljelyssä oleva perunalajike ei kestä maltokaarivirusta. Sen sijaan oireiden ilmentyminen
vaihtelee suuresti vuodesta toiseen eikä
sitä pysty ennakoimaan. Oireita ei kuitenkaan aina näy noston aikaan vaan ne kehittyvät vasta varastossa. Virus säilyy peltomaassa vuosikausia, ja keinot sen hävittämiseksi puuttuvat.

Vuosina 2005-2008 maa- ja metsätalousministeriön tuella tehdyn kartoituksen perusteella voidaan enää siemenperunatuotannon High Grade -aluetta pitää tutkitusti
maltokaariviruksesta vapaana. Muilla perunantuotantoalueillamme maltokaarivirusta
on, myös HG-aluetta pohjoisempana. HGalueenkin puhtaana pysyminen on epätodennäköistä, jos sinne viedään muualla
tuotettua siemenperunaa viljeltäväksi. Siemenperunan sertifioinnissa otetaan huomioon vain maltokaarioireet, joten oireettomat tartunnat eivät jää kiinni tarkastuksissa. Myöskään siemenperunan pinnalla kulkeutuvaa maa-ainesta ei tarkasteta. Edellä
mainitussa tutkimuksessa ilmeni, että 15 %
HG-alueen ulkopuolella viljellyistä siemeneristä oli maltokaariviruksen tartuttamia. Oireita ei ollut havaittavissa.

rokko on ollut karanteenitauti, koska sitä ei
ole siellä havaittu. Hankkeen tulokset vahvistivat näkemystä, että maltokaariviruksen
leviämistä tulisi hillitä siemenerien virustestaamisella sertifioinnin yhteydessä. Koska
kestäviä lajikkeita ei ole, maltokaariviruksen torjunta on tällä hetkellä perustettava
pääasiassa leviämisen ehkäisemiseen. Jos
mukuloissa on maltokaarivirusta, sitä leviää varmuudella myös mukuloiden pinnalla
olevassa maa-aineksessa. Pelto, johon siemen istutetaan, tulee siten varsin tasaisesti saastutetuksi.

”Nopea väylä ratkaisuun
olisi muuntaa lajikkeita
kestäviksi geenitekniikan keinoin.”
Edellä mainittu hanke selvitti myös Itämeren alueen maltokaarivirustilanteen Pohjoismaiden yhteisrahoituksella. Työhön osallistui 21 tutkimuslaitosta ja yliopistoa sekä
useita yrityksiä. Ruotsissa maltokaarivirusta
ei löydetty Uumajan seudulta, mutta eteläisemmiltä alueilta kylläkin. Norjassa virusta
on koko maan pituudeltä pohjoisesta etelään. Samoin Tanskan kaikilta pääsaarilta
maltokaarivirusta löytyi. Puolassa tutkittiin
yli 40,000 mukulaa viiden kasvukauden
sadosta koko maan laajuudelta. Viimeisenä tutkimusvuotena löytyi yksi maltokaariviruksen tartuttama peruna. Se oli viljelty
tuontisiemenestä (ei Suomesta). Latviassa
maltokaarivirus aiheutti ankaran saastunnan minimukulatuotannossa kasvihuoneessa vuonna 2006. Tartunnan lähde jäi arvoitukseksi eikä kyseinen toimija enää tuota
siemenperunaa. Liettuassa ja Pietarin lähialueilla maltokaarivirusta ei havaittu.
Miksi maltokaarivirusta ei esiinny Itämeren eteläpuolisissa maissa? Yksi selitys voi
olla vasta äskettäin tapahtunut liittyminen
Euroopan unioniin ja sen myötä auenneet
rajat siemenperunan tuonnille maltokaariviruksen saastuttamilta alueilta. Tosin ongelmien olisi jo luullut tulleen näkyviin. On
myös mahdollista, että kuorirokon aiheuttaja ei viihdy Puolan ja Baltian maiden maaperässä, jolloin viruksella ei ole asettumisja leviämiskeinoa. Puolassa perunan kuoriKuuma Peruna 1/10

Ilman kestäviä lajikkeita maltokaariviroosista ei päästä eroon. Tässä on ongelma, johon ei kannata odottaa ratkaisua muualta.
Virusta on kyllä Skotlannissa, Tsekin tasavallassa, laajasti Pohjois-Amerikan perunanviljelyalueilla, Japanissa Hokkaidon saarella
sekä kotiseudullaan Etelä-Amerikan Andeilla. Kuitenkaan ongelmat perunantuotannolle eivät ole yhtä mittavia kuin meillä. Maltokaarivirusta kestävien lajikkeiden puute on
yhteinen pulma Pohjoismaille ja ratkaisuun
kannattaisikin pyrkiä yhteistyöllä.
Nopea väylä ratkaisuun olisi muuntaa lajikkeita kestäviksi geenitekniikan keinoin.
Tekniset valmiudet ja osaaminen lajikkeiden täsmäpaikkaamiseen ovat olemassa ja
työ veisi pari vuotta.
Kestävyysjalostus perinteisin menetelmien
voisi sekin johtaa toivottuun lopputulokseen, mikäli olisi yhden viljelijäsukupolven
verran aikaa etsiä ensin kestävyyden lähteitä perunan geenipankeista ja sitten siirtää
ominaisuus lukuisia kertoja risteyttämällä.
Tässäkin työssä geenitekniikka tarjoaisi oikotien ja säästäisi aikaa. Kestävyysgeeni
voitaisiin paikantaa ja eristää vaikkapa villistä perunalajista ja siirtää suoraan nykyiseen lajikkeeseen. Tässä on korvaamatonta apua siitä, että perunan genomin koodi
saatiin selvitettyä viime vuonna. Kielteinen
ilmapiiri geenitekniikkaa kohtaan kuitenkin
toimii käsijarruna myös perunan omien geenien hyödyntämiselle.
Jari Valkonen
Akatemiaprofessori
Helsingin yliopisto
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Eemeli Väyrynen tarkastaa kehittämänsä perunoiden istutuskoneen toimivuutta. Vasemmalta Vuokko Väyrynen, Paavo Väyrynen ja koneen takana Arttu Pisilä, joka toimii käytännön sovellutusten toteuttajana.

E N SIM M ÄI N E N PROTOT Y Y PPI VA LM IS K EV ÄÄ L L Ä

Satavuotias Eemeli Väyrynen
kehittää uutta istutuskonetta
Yli satavuotiaan agrologin Eemeli Väyrysen keksinnöstä on muodostumassa pitkäituisten perunoiden istutuskone Pyhäjoella. Ensimmäinen prototyyppi on kokeissa heti, kun lumet lähtevät ja perunoiden
istutus voi alkaa. Eemeli Väyrynen on ensimmäinen, joka on saanut Keksintösäätiön apurahan näin vaativan koneen kehittämiseen lähes satavuotiaana.
Eemeli Väyrynen on valmistunut agrologiksi Mustialasta jo 30-luvun alkupuolella. Hän
on toiminut maatalousneuvojana ja viime
sotien jälkeen hän perusti puutarhayrityksen vaimonsa Anna-Liisan kanssa Keminmaalle. Väyrynen on ministeri Paavo Väyrysen isä. Paavo Väyrynen on kirjoittanut
nyt talvella julkaistun kirjan nimeltä ”Eemeli Väyrysen vuosisata”.
Eemeli Väyrynen kertoo, että häntä ovat
aina kiinnostaneet maatalouskoneet ja nii-

den kehittäminen niin, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. ”Edelleen seuraan koneiden kehitystä. Päivät kuluvat erilaisten ratkaisujen mietinnässä ja uutisten
seurannassa”, hän kertoo.
Hän huomauttaa, että koneiden kehittäminen on hänelle tarpeen vaatimaa. ”Kun minulla on pitkä kokemus koneiden käytöstä ja niiden soveltamisesta käytännön työhön, pidän tärkeänä, että saan suunnitella
uusia ratkaisuja kokemusteni pohjalta.” Nyt
kehityksessä oleva perunoiden istutuskone
pohjautuu hänen jo aiemmin valmistamansa istutuskoneen ratkaisuihin.
Eemeli Väyrynen on erittäin virkeä. Hän tutustui helmikuun alussa Pyhäjoella ensimmäisen koneen valmistukseen ja antoi koneen valmistajille ohjeita, miten tekniset
ratkaisut täytyy toteuttaa. Hän uskoo, että
hänen ratkaisuillaan saadaan pitkäituiset
Kuuma Peruna 1/10

varhaisperunat istutettua niin, että idut eivät irtoa ja perunoiden kasvu saadaan näin
hyvään vauhtiin.
Istutuskoneen teknistä kehitystä ja käytännön sovelluksia ratkoo nyt Pyhäjoen Yppärissä Konekanta Oy:n toimitusjohtaja Arttu Pisilä apunaan tekniikan opiskelija Erkki Pisilä. He valmistavat ensimmäisen koneen niin, että se vastaa koneen seitsemää eri patenttia käytännön olosuhteissa.
Ministeri Paavo Väyrynen on myös isänsä tukena, jotta koneesta saadaan käytännössä toimiva ensimmäinen prototyyppi ja
mahdollisesti siitä toinen parannettu prototyyppi.
Eemeli Väyrynen huomauttaa omasta elämänkatsomuksestaan, että asiat voi tehdä
aina paremmin ja senkin jälkeen jää aina
parantamisen varaa.
Vilho Kinnunen
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P RO P E RU N A L L E A V USTUST A

N imitysuutiset

Vuosi täynnä toimintaa
Aki
Aunola

Perunakauppa Luonnosta Oy
Perunakauppa Luonnosta Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty kauppatieteen maisteri
Aki Aunola 1.1.2010 alkaen. Aki siirtyy tehtävään Kantaperunan vientijohtajan paikalta. Luonnostassa Akin tehtäviin kuuluu yrityksen luotsaaminen uuteen kasvuvaiheeseen. Kasvu vaatii toimintaa tukevien järjestelmien rakentamista. Aktiivinen kontakti
asiakkaisiin ja viljelijöihin on myös uuden
toimitusjohtajan tärkeimpiä tehtäviä. Jos
töiltä jää vapaa-aikaa, niin Aki käyttää sen
juoksemiseen, suunnistamiseen, maantiepyöräilyyn tai muuhun urheiluun.
Samanaikaisesti filosofian maisteri Antti
Kuusisto on nimitetty Luonnostan myyntijohtajaksi. Hän toimi aikaisemmin Luonnos-

Antti
Kuusisto

Marika
Tuomikoski

tassa yhteyspäällikkönä. Uudessa tehtävässään Antti ottaa kokonaisvastuun Luonnostan myynnistä. Töiden vastapainona Antin
kiinnostuksen kohteisiin kuuluu arkeologia,
joka viekin suurimman osan kesälomista.
Vanhana lentopalloilijana hän harrastaa lisäksi monipuolisesti urheilua.

Akin, Antin ja Marikan lisäksi Luonnostan
tiimissä jatkavat myyntineuvottelija Kyösti Kinnunen ja taloussihteeri Heidi Soini.
Kyösti vastaa osaltaan kotimaisista asiakkuuksista sekä perunan hankinnasta. Heidi
puolestaan vastaa laskutuksesta, tilityksistä ja vientidokumenttien tekemisestä.

Luonnostan toiminnan johtavana ajatuksena on ollut löytää oikea peruna oikeaan
paikkaan. Jokaisesta erästä tehtävät laatuanalyysit ovat näkyvin osa tätä työtä. Tammikuun alusta laatuanalyysit ovat olleet agrologi Marika Tuomikosken vastuulla. Marikan kokkaamisharrastus tukee osaltaan laatutyötä, sillä siinä pääsee testaamaan eri
perunalajikkeita käytännössä. Toinen mieluinen harrastus on ulkoilu.

Perunatuotteita valmistavan Profood Oy:n
myynti- ja markkinointipäällikkönä on aloittanut kauppatieteen maisteri Antti Karjula.
Hän toimi aiemmin Perunakauppa Luonnosta Oy:n toimitusjohtajana. Uudessa toimessaan hän vastaa Profoodin myynnistä
ja sen kehittämisestä. Toimipaikkana Antilla on Helsinki.

Profood Oy

Pari vuotta sitten toimintansa käynnistänyt Pro Peruna ry on löytänyt paikkansa
peruna-alan toimijakentässä. Vuodenvaihteessa maa- ja metsätalousministeriö jakoi jälleen tukea maataloustuotteiden menekinedistystyöhön ja Pro Peruna oli yksi
tuensaajista. Kuluvalle vuodelle onkin laadittu tiivis toimintasuunnitelma. Toimintaa
koordinoiva projektipäällikkö Hannele Kallio kutsuu tuottajia ja perunayrityksiä mukaan yhteistyöhön.

Tammikuun lopulla yhdistyksen hallitus käsitteli vuoden toimintasuunnitelmaa, joka
perustuu ”Peruna tekee hyvää” -hankkeelle. Kuluvan vuoden aikana Pro Peruna toteuttaa useita tapahtumia ja kampanjoita,
joiden yhteydessä nostetaan perunan näkyvyyttä ja myönteistä mielikuvaa.
Jo maaliskuulla toteutetaan Helsingissä ammattilaispäivä, johon yhdistys yhdessä jäsentensä kanssa kutsuu ruokatoimittajia
sekä perunahankintoja tekeviä päättäjiä.
”Tilaisuudessa korostuu perunan ekologisuus, vastuullinen kuluttaminen ja perunan
rooli gourmet-ruoan raaka-aineena”, kertoo
projektipäällikkö Hannele Kallio.

Koululaiskampanja jatkuu

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

Koululaisten ja opiskelijoiden mielikuvaan
perunasta vaikuttaa koulussa saadun perunan laatu. Usein kouluperunoista puhutaan varsin negatiiviseen sävyyn. Pro Pe-

Kevään aikana jatkuu koululaiskampanja Kasvata omat perunasi. Tänä vuonna
kampanja laajenee ja mukaan mahtuu kolmisenkymmentä koululuokkaa ja kummitilaa. ”Halukkaat perunatilat voivat ottaa
yhteyttä”, Hannele kannustaa. Viime vuoden aikana omat perunansa kasvatti noin
500 oppilasta. Koululaiskampanja on saanut myös runsaasti huomiota mediassa, sillä viime kevään ja syksyn aikana aiheesta tehtiin noin 80 juttua lehtiin, radioihin
tai televisioon.

Kuluttajatapahtuma ja
sosiaalista mediaa
”Vuoden aikana toteutetaan lisäksi vastuullinen kuluttaja –tapahtuma suurelle yleisölle Helsingissä. Lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa ja tässä erityisesti Pro Perunan kotisivujen omaa keskustelupalstaa,
jonka Iltalehti nimesi artikkelissaan ”Pottubookiksi”, Hannele Kallio kertoo.
”Toiminnan kehittymisen kannalta on tärkeää, että mukana on mahdollisimman laaja
joukko perunantuottajia ja yrityksiä. Olemme saaneet perunaväkeä mukavasti toimintaan, mutta vielä lisääkin mukaan mahtuu.
Jäsenmaksu määrittyy yrityksen tai maatilan liikevaihdon mukaan. Mukana olleet jäsenet ovat kommentoineet, että tässä toiminnassa saa taatusti jäsenmaksulle vastiketta”, Hannele iloitsee.

Koulukeittiöt ja
kotitalousopettajat mukaan
Lapsiin ja nuoriin perunankuluttajina voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Yksi tärkeä kanava on yläasteiden kotitalousopettajat, joita tänä vuonna lähestytään eri tavoin yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton
kanssa. Kampanjassa järjestetään muun
muassa opettajille alueellisia koulutustilaisuuksia, joissa he pääsevät perunan pintaa syvemmälle.
18
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runan tämän vuoden yhtenä painopisteenä
on valistaa ja kouluttaa keittiöiden henkilökuntaa perunan ja perunatuotteiden käytössä ja valmistuksessa.

Superperuna keräsi huomiota Elma-messujen perunaosastolla viime syksynä.
Kuuma Peruna 1/10
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Svensk Resumé
Potatisodlingarnas lönsamhet beror på många faktorer

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

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

KASVISTEN SÄILYVYYDEN PARANTAMISEEN
Kuorittaessa ja leikattaessa kasviksia ja juureksia, niiden solurakenteet vaurioituvat leikkauskohdasta.
Tämä aiheuttaa kuorettumista ja tummumista mikä laskee tuotteen myyntiarvoa.
Drywite tuotteilla voidaan kastaa kasvikset liuokseen, jolloin säilyvyys paranee ja tuote
pysyy hyvänlaatuisena pidempään. Oikein käytettynä tuotteeseen ei tule haju- tai
makuhaittoja.
Forsfood desinfiointirumpu kastaa tuotteet pitäen jokaisen
tuotteen kastoajan samana. Näin laatu pysyy hyvänä eikä
vaihtele. Myöskään ylikäsittelyä ei pääse tapahtumaan.
-Kysy myös automaattisesta kastoliuoksen annostelijasta!

TUOTANTOTILOJEN HYGIENIATASON HALLINTAAN
Eri tilojen välisille kulkuväylille laadukkaat hygieniapisteet
Hygieniapisteet jaloille, käsille ja vaunujen pyörille
Desinfiointiaine tappaa bakteerit
Useita eri vaihtoehtoja parhaan hygienian saavuttamiseksi
Forsfood Oy, Ajokkikuja 5, FI-61800 KAUHAJOKI
Puh. 020 7995 888, Fax. 020 7995 870
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Tutustu tuotteisiimme osoitteessa www.forsfood.fi
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De fasta kostnaderna är den mest
betydelsefulla faktorn på kostnadssidan
Även om potatisproduktionen har beräknats vara relativt lönsam jämfört med övrigt
lantbruk, varierar lönsamheten inom potatisproduktionen mer än inom det övriga
lantbruket i medeltal. Branschen är beroende av skördenivån och sårbar för prissvängningar. Investeringar måste väl övervägas
och onödiga verksamheter skäras ner.
Men varifrån ska man börja skära ner på
kostnaderna och hur kan verksamheten effektiveras utan extra kostnader?
Samarbetet gårdarna emellan är en resurs
som kunde utnyttjas i högre grad. Potatisgårdarna ligger ofta inom samma områden. Ifall gårdarna ligger på 10-20 km avstånd från varandra finns det inga hinder
för samarbetet skulle kunna fungera väl.
Genom gemensamma införskaffningar och
gemensamt arbete kan man skära ned på
de fasta kostnaderna. Ofta har potatisgården eget materiel för varje arbetsskede och
detta innebär att t.ex. kostnaderna bundna
till maskinerna är mycket höga. Detta höjer på gårdens skuldsättning, vilket i sin tur
gör det svårare för gåden att fungera under
sämre tider. Tuomisto har allt för ofta stött
på situationer där samarbetet inneburit att
”den större eller rikare” har köpt den mindre gårdens affärsverksamhet och materiel
samt vid behov även personalen. ”Det skulle inte behöva vara så att den ena måste
sluta, utan genom gott samarbete kunde
båda få fortsätta sina verksamheter mer effektivt än tidigare”, föreslår Tuomisto.
”Den största faktorn mellan lönsamhetsskillnaderna beror ofta på kapitalkostnaderna, som i medeltal är en dryg tredjedel av
helhetskostnaderna. Ibland kan gårdarnas

Potatisodlare har förtjänad betydliga kostnadsbesparingar genom maskinsamarbete.

problem även anses bero på för hög grad
av maskiner. Genom ett effektivt och gott
samarbete kunde gårdarna minska på sina
kapitalkostnader genom att investera i gemensamma förråd, packerier, maskiner, arbetskraft, införskaffningar...” räknar Tuomisto upp. ”Utsädes- och matpotatisgårdarna
har visserligen tagit steg framåt i införskaffningssamarbetet, men det praktiska samarbetet är mindre än till exempel bland stärkelsepotatisgårdarna, där synergiförmånerna verkligen utnyttjas” vet Tuomisto.

Akademiprofessor
Jari Valkonen:
Vapen mot moptop-virus

Den bästa bekämpningsstrategin är att se
till att viruset håller sig utanför den egna
odlingen. Ifall gårdens potatisar aldrig uppvisat symptom på moptop, är det möjligt
att man hittills undvikit förorening. Å andra
sidan har man i undersökningar upptäckt
att det ta några år från det att åkern förorenas till dess viruset blir så vanligt att moptop-symptomen börjar väcka uppmärksamhet. All jordmån som hamnar på odlingarna
utgör en risk med beaktande av hur omfattande moptop-virusets utspridning är i
vårt land. En förorenad åker där man odlat potatis senast för ett sekel sedan, kan
än idag vara förorenad. Viruset överlever
nämligen enligt undersökningarna i 15 år
i sporen till mikroben som orsakar potatisens pulverskorv.
Utan hållbara sorter kan vi inte bli av med
moptop-viruset. Detta är ett problem där
det inte lönar sig att vänta på att lösningen ska hittas någon annanstans. Det finns
nog virus i Skottland, Tjeckien, i stor utspridning inom Nord-Amerikas potatisodlingsområden, på ön Hokkaido i Japan samt
i virusets hemtrakter i Anderna i Syd-Amerika. Problemen för potatisproduktionen
är dock inte lika omfattande som hos oss.
Bristen på sorter som tål moptop-viruset
är ett gemensamt problem för de nordiska
länderna och det vore lönsamt att samarbeta för att hitta en lösning.
En snabb väg till en lösning vore att genom
förädling göra sorterna tåliga genom genteknik. De tekniska färdigheterna och kunnandet för att manipulera sorterna finns
och arbetet skulle ta ett par år.

Moptop-viruset är Nordens gemensamma
plåga. Viruset har efter att det upptäcktes
på 1980-talet blivit den största orsaken till
att matpotatisens kvalitet förstörs.
I moptop-viruset förenas alla de värsta dragen som en skadegörare som vandrat till
ett nytt område kan ha. Ingen av de odlade potatissorterna tål moptop-viruset. Men
uppkomsten av symptom varierar stort från
år till år och kan inte förutsägas. Sympto-
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En hållbarhetsförädling genom traditionella medel kan också det leda till ett önskbart slutresultat, ifall vi hade tid att i en odlargeneration först söka källor för hållbarhet och sedan överföra egenskapen genom
att flera gånger korsa potatisarna. Gentekniken skulle också här erbjuda en genväg
och spara tid. Hållbarhetsgenen kunde lokaliseras och avskiljas till exempel från en
vild potatissort och överföras direkt in i
någon av dagens sorter. Koden till potati-

21

sens arvsmassa som utreddes ifjol erbjuder
här en ovärderlig hjälp. Den negativa attityden mot genteknologin fungerar dock som
handbroms också när det gäller att utnyttja potatisens egna gener.

sammans igenom varje utsädespotatisparti som producerats av Kantaperunas yrkesproducenter i en kvalitetsanalys. I analysen
granskas den yttre och den genom skärning
granskade inre kvaliteten och utöver utvärderingen av storleksklasserna analyseras
även knölarnas näringsämnesbalans med
hjälp av laboratorieprover.

Utsädespotatisproduktionen
siktar på felfri kvalitet
Inom utsädespotatisproduktionen är siktet inställt på goda skördar och lönsamhet, men framför allt på bästa möjliga kvalitet. En livskraftig och sjukdomsfri produkt
är kundens naturliga krav som går som en
röd tråd genom hela utsädespotatispkedjan.
Det finns inte bara ett enda simpelt trick för
att producera kvalitet, utan kvaliteten byggs
upp av små bitar som stöder varandra.
En ren och bred start
skapar grunden för kvaliteten
Innan utsädet hamnar i kundens bänk har
det gått en lång väg från ökning av tillväxtpunkter i provrör, via odling i växthus och
säsongshus ut till kalljordsodling. Material
som producerats i lokaler med hög hygien
är absolut fritt från sjukdomar, men samtidigt också kostnadsmässigt värdefullt att
producera. Till exempel kostar de så kallade
miniknölarna som för första gången sätts i
kalljord tio cent styck, värdet på materialet
som sätts på ett hektar räknas då i tiotusen-

tals euro. En hög inledningskostnad tonas
ned för utsädespotatisen med ett par förökningsår, efter vilket man kan marknadsföra högklassig och certifierad utsädespotatis till rimligt pris.
- På Kantaperuna har vi under de senaste
åren satsat på just denna del av produktionen genom att grunda ett eget mikroförökningslaboratorium med växhusenhet som
grundar sig på ett nytt produktionskoncept.
En bred produktion i starten kräver investeringar som snabbt betalar tillbaka kostnaderna genom bättre kvalitet, berättar Mika
Paassilta, som ansvarar för Kantaperunas
produktion av utsädespotatis.
Partierna testas och de
bästa väljs ut för vidare förädling
Då utsädespotatisens kvalitet säkras står
testningen och analyseringen av partierna i nyckelposition. På hösten går man till-

För de olika utsädesklassernas partier utför
man utöver myndigheternas redan strikta
officiella tester och granskningar även extra
definieringar av virus- och bakteriesjukdomar på basen av vilka partiernas bästa kan
väljas ut för fortsatt produktion.
Kantaperuna kompletterar sin egen produktion av basutsäde med förökningsmaterial som skaffas in från Siemenperunakeskus. Företaget importerar dessutom holländsk utsädespotatis i de högre kvalitetsklasserna.
- Att importera levande, sjukdomsmottagligt material innebär alltid risker, påminner
Paassilta. Därför utreder vi de importerade partiernas bakgrunder så detaljerat som
möjligt. Vår målsättning är att framför allt
stärka den inhemska utsädespotatisproduktionen, vilken ska bidra till att behovet på
utsädespotatis som importeras utifrån minimeras under de kommande åren.

PeruNapaKinaa

Ratekiaa
Kävin mennäviikolla Helsingisä. Maatalousministeriön väki oli levittäny maakuntiin
kuhtukirijeitä, että ny ois aika perunaratekian kokoukselle. Utelias ku oon, niin ajjaa
huristelin Helsingin kirkonkylälle. Ilimastonmuutos meinas estää parkkeerauksen, oli
muuttunu katujen laijjat sen näköseksi, ku
autohajottamon takapiha tavallisena talavena Oulaisisa. Autot oli temokraattisen näkösiä, ku niisä oli puoli metriä lunta päällä. Ei
niistä nähäny, misä on tähti keulasa tai RR
tai vaikka ois ollu vanaha mosse. Ei kaikista näkyny väriäkkään. Oli ilimastonmuutos
teheny mustanki valakoseksi.
Aikansa ku kiertelin, niin löysin läven, josta
joku oli justiin lähteny. Lumenpöheryä oli,
mutta sinne minä änkesin. Eikä siinä vielä kaikki. Vieresä oli kyltti, joka kerto mulle, että siittä kuuven neliön paikasta pittää

maksaa kaks eurua tunnilta! On siinä hehtaarituotto kohallaan. Minä kyllä laasisin
varpuluuvalla kaks kertaa päiväsä lumet
pois, jos sais vaikka hehtaarin tuommosella taksalla parkkipaikaksi vuokrattua.
Kokouksesa puhuttiin sitte pottuista. Tieteitten talloon oli tullu potunvilijelijöitä ja
tutkijoita ja kauppiaita. Joillekki oli eeltäpäin ilimotettu, että pittää puhe. Hyviä puhheita siinä kuultiinki.
Ministeriön mies kerto, että pari vuotta ku
jaksatta, niin perunatuet ei oo sitte rasittamasa verotuksen tulopuolta. Muuan kauppamies ihimetteli, että on se merkillinen
juttu, ku kuluttaja ois valamis maksamaan
vaikka kymmenkertasen hinnan potusta,
niin sitä ei kukkaan älyä pyytää! Tarkotti

varhaispotun hintaa verrattuna talaven potunhintoihin.
Mietin siinä ihtekseni, että Ranskasa ne
tuon ossaa. Nykki ku meettä kahtomaan,
niin sielä ranskalaisesa pottuhyllysä on pottuja kolomestakymmenestä sentistä kolomeen euroon kilo.
Oisin tuon otsikonki kääntäny Yppärin kielelle, mutta semmosta sannaa ei vanahasa
puhheesa oo ollu. Johtusko nuo paremmat
hinnat sielä Helsingin maanvuokramarkkinoillaki siittä, että ne on aikusemmin kuullu ja oppinu tuon ”ratekia”-sanan?

Kannan Otto

Saline Gallup
Uutuuslajike Saline on herättänyt suurta
kiinnostusta perunanviljelijöiden keskuudessa – tammikuun kampanjan jälkeen lajikkeen siemen alkaa olla loppuunmyyty.
Kuuma Peruna pyysi Salinea viljelleitä ammattiviljelijöitä kuvailemaan lajiketta muutamalla sanalla.

Kalevi Kuokkanen: ”Satoisuus OK. Käsittelyn, ruven ja harmaahilseen kestävyydet
näyttävän olevan hyviä. Kuorijat tuntuvat
ihastuneen perunaan. Hävikki pieni. Vanha venäläinen sananlasku kuitenkin sanoo,

että miehen ei kannata kehua vaimoa ennen kuin on oltu kolme vuotta naimisissa
– sama pätee perunalajikkeisiin. Sanoisin,
että Saline on kaunis peruna johon kannattaa tutustua.”

Mitä tulee mieleen
uutuuslajike Salinesta?
Matti Tervakangas: ”Sievä, keltainen ja pyöreä. Kuorintaprosessista hyviä kokemuksia.
On säilynyt hyvin varastossa.”
Siemenperunaviljelijä Markku Kantola: ”Keltamaltoinen ja kaunis peruna. Ei ollut ongelmia viljelyssä.”
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