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Kolme hyvää syytä – ja yksi päälle!
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Tunnelmapaloja
7.11. klo 13 Helsingin messukeskus, Elävä

tään kiinni sovituista asioista ja ansaitaan

maaseutu -messut

kumppanin luottamus.

Tunnelma on korkealla. Maaseutu jalkau-

Perunan käyttämiseen kotikeittiössä on viljalti järkisyitä, mutta myös aistien määrittämiä ja tunnepohjaisia perusteita. Peruna maistuu hyvältä. Siitä saa monenlaista
evästä, ja se on oiva leipomusten ainesosa. Sitä paitsi kauppakassissa kilo perunaa painaa tasan yhtä paljon kuin kilo riisiä tai pastaa.

tuu stadiin. Erityisesti koululaisryhmiä on

18.11. klo 15.30 Pekka Miettisen perunapak-

runsaasti liikkeellä. Väritin juuri Superperu-

kaamo Kuopio, Kasvuohjelmapäivä

na-kuvaa yhdessä ekaluokkalaisten kanssa.

Pekka Miettinen antaa positiivista palautet-

Meillä oli hauskaa. Tytöt ja pojat vakuutti-

ta. On se silti aika harvinaista, että kehu-

vat, että peruna on hyvää. Juttelen nuorten

taan kumppania ilman käsijarrua, huomaan

Hiilijalanjälki pieneksi

miesten Antin ja Jonin kanssa. Pojat väittä-

miettiväni. Van Gogh oli saanut Pekan pe-

vät, että koulussa saa liikaa keitettyjä ku-

runatilan uuteen nousuun 90-luvun alussa.

miperunoita. Makuperuna-tyyppiset maus-

Nythän Miettisen Pekan perunat ovat Itä-

tetut perunat, uuniperunat tai valkosipuli-

Suomessa jo legenda. Sydämellä tehty työ

perunat olisivat poikien makuun. Heidän

tuottaa tulosta peruna-alallakin.

”Ravinnon osuus on noin kolmannes yksityisen kulutuksen ympäristövaikutuksista”, sanoo Ulla Lehtonen, ekologisen elämän ja luomun edelläkävijä. Keskivertoihminen syö elämänsä aikana sapuskaa parin
perunahehtaarin vuosituoton verran, noin
60 000 kiloa. Liha ja maitotuotteet vievät
siitä puolet. Juustokilon kasvihuonepäästöt
ovat samat kuin henkilöautolla ajettujen
60 kilometrin. Parinsadan gramman viikoittainen juustoannos tekee vuodessa kasvihuonekaasuja jo 135 kiloa. Nykyperheen
käyttämän perunamäärän hiilijalanjälki on
vain muutama kilo.

mielestä nuoriso pitää uudella tavalla viritetystä perunasta. Tehdään lisää sellai-

Illalla Kuopion Agrimarketiin kokoontuu yli

sia tuotteita.

50 viljelijää. Maausko on korkealla, vaikka

17.11. klo 10 Kylpylä SaniFani Kalajoki,
Luonnostan viljelijäseminaari
Tupa on täynnä. Yli 50 perunaihmistä pai-

”Pidetään kiinni
sovituista asioista ja

kalla ja lisää tulee juuri sisään. Menesty-

ansaitaan

vän teollisuusyrityksen R-Taso Oy:n toimi-

kumppanin luottamus.”

tusjohtaja Tapio Törmänen puhuu. Hän ko-

kesä oli kova ja uhkakuviakin on nähtävissä. Kasvuohjelma ja uudet lajikkeet kiinnostavat: ”Joko sitä Operaa pian saa?” On
tämä aika jännää hommaa. Liekö muilla toimialoilla yhtä mukavaa?
Jussi Karjula

rostaa luottamuksen merkitystä yhteistyö-

tusaikoihin, on Törmänen terävimmillään.

verkostoissa. Kaikkien pitää kokea pärjää-

”En ymmärrä niitä, jotka selittelevät myö-

vänsä. Muuten se ei ole yhteistyötä. Kun

hästymisiään tai myöhästyneitä toimituk-

PS. Lisää blogimerkintöjä:

puhe menee sovittuihin tapaamis- ja toimi-

sia. Maailma on selityksiä täynnä.” Pide-

www.kantaperuna.com

jussi.karjula@kantaperuna.com
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Ilmaston lämpenemiseen vakavasti suhtautuva ryhtyy vegetaariksi ennen kuin edessä
on se viimeinen pakko. Jos jokainen suomalainen heti vähentää lihan, maitotuotteiden
sekä riisin käyttöä ja syö enemmän lähellä tuotettuja kasviksia ja juureksia, ennen
muuta perunaa, yhteinen hiilijalanjälkemme
pienenee dramaattisella tavalla.

Syöden parempaan elämään
Yksinkertaistaen voidaan kaiketi sanoa,

täistä evästään laadukkailla, luonnostaan
vähäenergisillä ja rasvattomilla ruoka-aineilla kuten perunalla, kasviksilla, täysjyväviljalla, marjoilla ja hedelmillä, elämä alkaa kirkastua.

Hyvät hiilihydraatit

Lue enemmän: www.properuna.fi.
että liikalihavuus verenpainetauteineen,
aikuisiän diabeteksineen ja muine seurannaissairauksineen on Suomen kansan surma. Jos finaalissa ei vielä olla, niin ainakin nämä vaivat tekevät ihmisen elämästä ikävän.
Timo Vaskonen on väitöskirjatyössään kokein osoittanut, että kalsiumin, magnesiumin, kaliumin ja kasvisterolien samanaikainen saanti ravinnossa parantaa kehon rasva-arvoja, vähentää lihavuuttaa ja
ehkäisee verenpainetaudin kehittymistä.
Kaliumia ja magnesiumia saa syömällä perunaa.

Yksikään tutkimus ei osoita hiilihydraattien välttämisen tuovan ihmiselle merkittävää terveydellistä hyötyä. Pikemminkin ruokavaliossa tulee käyttää kohtuudella hyviä
hiilihydraatteja, joista energia vapautuu hitaasti. Perunan hiilarit ovat tällaisia. Peruna sopii niin triathlonistille kuin tavan ihmisellekin. Määrät vain ovat erilaiset. Normaalieläjä tarvitsee elopainokiloaan kohden noin 5 g hiilihydraatteja päivässä, raskasta työtä tekevä tai himoliikkuja muutaman gramman enemmän.

Salainen ase
Pitkä ja pimeä loskakeli masentaa. Jopa 15
% suomalaisista kärsii syksyn myötä hiipivästä mielialan ja vireystilan laskusta. Syitä on haettu, etsitty keinoja helpottaa eloa.
Kanadalaistutkijat ovat havainneet mielialahormonina tunnetun serotoniinin vuodenaikaisvaihtelun. Keski-ikäisen aivoissa serotoniinin määrän arvellaan muutenkin laskevan. Peruna helpottaa. Sen hiilihydraattien aminohapoista elimistö voi valmistaa
serotoniinia.

Ravitsemuksen keskeiset tekijät ovat määrä, laatu ja tasapaino. Pienentämällä kertaannosten kokoa ja tasapainottamalla päivit-

Peruna on salainen ase, se on aarre.
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kuksesta löytyi useita pisteitä joissa lapset
pääsivät askartelemaan itse muistoja messuilta ja löytyipä alueelta vielä polkutraktoriratakin! Messualueella kiertelivät myös
lasten suosikit Muumilaaksosta: Pikku-Myy
sekä Muumimamma.
Maistiaisia löytyi suklaasta salaattiin. Ostettavaa oli erilaisista käsitöistä kirjoihin. Messualueella ei tarvinnut olla nälissään, sillä
alueella oli lukuisia ravintoloita ja kojuista löytyi herkkuja kotiin vietäviksi. Ruoka
ideoita pääsi metsästämään kokkausnäytöksistä aina tasatunnein. Perunasta kokkasivat TV-kokit Markus Maulavirta ja Kari
Aihinen, jotka kumpikin painottivat oikeaa
lajikevalintaa avaimena onnistuneeseen peruna-ateriaan.
Eläinhallista löytyi eläimiä laidasta laitaan.
Lapset pääsivät ihastelemaan vastasyntyneitä tipuja, juttelemaan possuille tai vaikka rapsuttelemaan laamaa! Ratsastamaan
pääsi joko hevosella, ponilla tai aasilla.
Eläimet myös esiintyivät yleisölle. Näytöksiä oli kymmeniä päivässä. Vihreässä viikonlopussa viihtyivät mummot, muksut ja
kaikki siltä väliltä.

Väritystehtävä innosti eri-ikäisiä messuvieraita.

Perunaväki yhdessä
ELMA-messuilla
Jokavuotiset Elävä Maaseutu -messut järjestettiin 7.–9.11.2008 Helsingin messukeskuksessa. Kävijöitä messuilla oli viikonlopun aikana noin 36 000. Pro Peruna Ry oli
kerännyt perunaväen yhteen yhdelle osastolle kansainvälisen perunavuoden kunniaksi. Osastolla mukana olivat Pro Peruna Ry:n lisäksi Kantaperuna Oy, Luonnosta Oy, Profood Oy, Oskun Perunamaa, Helsingin yliopisto, Perunantutkimuslaitos, PerunaSuomi Ry, Kotimaiset Kasvikset Ry ja
Potwell Oy.

4

Perunaosastolla
yli 10 000 maistelijaa
Perunaosastolla vieraili viikonlopun aikana
noin 10 000 kävijää. Pisteestä löytyivät kilpailut Arvaa montako mukulaa sekä Arvaa
mikä kasvitauti. Perunasta ja sen viljelystä pääsi juttelemaan alan ammattilaisten
kanssa. Osastolla maisteltiin makuperunoita ja pussin sai ostaa tuliaisiksikin. Lapsille
suunnattu perunasankarin värityspisteessä
riitti eri-ikäisiä taiteilijoita. Pisteestä löytyi
materiaalia perunan ystäville kotiin viemisiksikin, kuten esimerkiksi Mielihyvä perunahiutaleita tai Mummon muusia. Perunaväki jakoi mm. Pro Perunan Peruna rulettaa
–esitteitä, ruokareseptejä perunasta, lajikeoppaita sekä Kuuma Peruna –lehtiä.

Herkullisia makuperunoita kävi maistamassa yli 10 000 messuvierasta.

Yhdessä perunan puolesta
Pro Peruna Ry perustettiin lisäämään tietoa perunasta ja sen terveellisyydestä. Messuille tuotetusta Peruna rulettaa – esitteestä löytyy faktatietoa perunan ravintosisällöstä, kalorimääristä, muutama helppo perunaresepti sekä lajiketaulukko jaoteltuna lajikkeiden värikoodien mukaan. Peruna on terveysruokaa. Monikäyttöisyys, terveellisyys, helppo saatavuus, kotimaisuus
ja edullinen hinta tekevät perunasta suosituimman kasviksen!

Jotain kivaa jokaiselle
Elma-messut ovat kokoperheen tapahtuma, jossa riittää nähtävää ja koettavaa
koko päiväksi – miksei koko viikonlopuksikin! Maaseutumessujen lipulla pääsi myös
Metsä- ja Kädentaitomessuille. Messukes-

TV-kokki Markus Maulavirta painotti oikeaa perunalajikevalintaa kokkausnäytöksessä.

Messuilta löytyi erilaisia eläimiä, kuten alpakkaperhe.
Kuuma Peruna 3/08
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Yleisimmät perunalajikkeet olivat esillä perunaosastolla.
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Finländsk potatis
hos möbeljätten Ikea
Chipsfabriken i Saltvik på Åland förädlar
varje år närmare 30.000 ton potatis till ”Taffel” chips och ”Oolannin” djupfrysta potatisprodukter som mos, vitlöksgratäng och
klyftpotatis. Cirka 90 procent av potatisråvaran kommer från odlare på Åland och
finländska fastlandet, men år måste en del
av potatisen för chipstillverkningen importeras från utlandet.
Största delen (55 procent) av all potatis
som enligt kontrakt odlas och levereras
till den åländska Chipsfabriken förädlas
till djupfrysta ”Oolannin” potatisprodukter
med Svanen-märkning, eftersom råvaran
är helt och hållet inhemsk. Det betyder att
exempelvis det potatismos från Chips som
Sveriges möbeljätte Ikea nu börjat sälja på
möbelvaruhusens ”svenska matavdelning”
runt om i världen egentligen kommer från
Åland och Finland!
- Tack vare det finländska Svanen-märket
som visar att detta är en inhemsk produkt
• Åländska potatisföretaget Chips Ab
med produktion i fem länder, 900 anställda och en årlig omsättning på ca
300 miljoner euro, ägs sedan 2005 av
norska industrijätten Orkla.
• Chipsfabriken på Åland tillverkar
”Taffel” potatischips samt djupfrysta ”Oolannin” potatisprodukter som
exempelvis mos, vitlökspotatis, pommes frites, olika slags klyftpotatis
samt pellets och extruderade produkter som ostbågar.
• På Åland har Chipsfabriken ca 90
anställda i produktionen. Dessutom
har bolaget chipstillverkning och annan potatisförädling i Sverige, Danmark, Norge och Lettland. Fabriken i
Lettland täcker även Estland och Litauen.
• På alla djupfrysta ”Oolannin” potatisprodukter har Chips Svanen-märket
som bevis för att enbart inhemsk potatis används som råvara.
• Chipsfabriken i Saltvik på Åland besöks varje år under maj och september av ca 10.000 skolelever från hela
Finland. Varje besökare får en påse
chips och en keps.
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- För att passa som råvara för chips ska
potatisen dessutom ha lågt sockerinnehåll
även efter lång lagringstid, så att den inte
blir mörk när den kokas i olja, betonar Clemes och Chipsfabrikens odlingsrådgivare
Leif Andersson.
Båda två har varit anställda hos Ab Chips i
mer än 20 år och de ha har haft nära kon-

Lyhyesti suomeksi
Chips Ab:n tehdas Saltvikissa Ahvenanmaalla käyttää vuosittain lähemmäs
30 000 tonnia perunaa Taffelin sipseihin ja Oolannin pakastettuihin tuotteisiin. Noin 90 % käytetystä perunasta tulee Ahvenanmaalta tai manner-Suomesta. 55 % käytetystä perunasta käytetään
Joutsen-merkittyjen pakastettujen tuotteiden valmistukseen. Tuotannon laadusta
kertoo myös se, että Ikean ympäri maailman myytävä ruotsalainen perunamuusi
onkin suomalaista Oolannin muusia.
Pakastettujen tuotteiden valmistuksessa
suosituimmat lajikkeet ovat Asterix (60
% käytetystä määrästä) ja Bintje. Lisäksi
viljellään muutamia muita lajikkeita pienemmässä mittakaavassa. Asterixista on
saatu viime vuosina hyviä kokemuksia ja

takt med Kantaperuna ända sedan bolaget började odla Asterix i slutet på 80-talet. Kvaliteten på utsädet har varierat genom åren, men det känns som att man nu
är på rätt väg med kvalitetsarbetet. Andersson och Clemes är också glada för att
Kantaperuna numera erbjuder god service
även på svenska.

sen käyttömäärän voikin ennustaa kasvavan. Yksi lajikkeen suurimmista eduista on sen kyky kestää kuivia olosuhteita
ja esimerkiksi Bintjeen verrattuna se on
hyvä myös mukularuttoa vastaan. Myös
siemenperunan laatu on parantunut jatkuvasti. ”Laatutyössä ollaan oikealla tiellä”, sanovat viljelypäällikkö Christer Clemes ja viljelyneuvoja Leif Andersson.
Chips testaa vuosittain yhdessä Kantaperunan ja muiden toimijoiden kanssa
kymmeniä uusia lajikkeita. Tärkeimpinä
kriteereinä arvioinnissa ovat sadon määrä, varastointikestävyys ja taudinkestävyys. Clemes ja Andersson ovat tyytyväisiä siihen, että Kantaperuna palvelee myös ruotsiksi. Tämä helpottaa yhteistyötä.

- Det underlättar samarbetet. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan hitta nya
högavkastande sorter som passar för det
allt högre kvalitetskrav som ställs på våra
produkter.
ROLF-LENNART WITTING
Text & foto

Faktoja Chips AB:sta
• Tuotantoa viidessä maassa (Suomi,
Ruotsi, Tanska, Norja, Latvia)
• 900 työntekijää, joista 90 Ahvenanmaalla
• Liikevaihto vuodessa noin 300 miljoonaa euroa
• Omistajana norjalainen Orkla
• Valmistaa pakastettuja perunatuotteita
Oolannin-tuotemerkillä sekä perunalastuja Taffel-tuotemerkillä.
• Kaikilla Oolannin-tuotteilla on Joutsenmerkki todisteena siitä, että raaka-aineena on käytetty vain suomalaista perunaa.
• Saltvikin tehtaaseen Ahvenanmaalla
käy tutustumassa joka vuosi noin 10 000
koululaista koko Suomesta. Kaikki saavat mukaansa sipsipussin ja lippiksen.

Chipsfabrikens odlingschef Christer Clemes (till vänster) och odlingsrådgivaren Leif Andersson hoppas att samarbetet med Kantaperuna leder till nya högavkastande potatissorter, som
uppfyller de ständigt växande kvalitetskraven för ”Taffel” chips och ”Oolannins” djupfrysta potatisprodukter.
Chips Ab:n viljelypäällikkö Christer Clemes (vasemmalla) ja viljelyneuvoja Leif Andersson toivovat, että yhteistyössä Kantaperunan kanssa löydetään uusia satoisia lajikkeita, jotka täyttävät heidän tuotteidensa jatkuvasti kasvavat laatuvaatimukset.
har vi lyckats behålla en marknadsandel
också för vår pommes frites, trots att den
är dyrare än de utländska konkurrenternas motsvarande produkt, säger Chipsfabrikens odlingschef Christer Clemes. Och
det är naturligtvis med berättigad stolthet i rösten.
De största sorterna för framställningen av
Chipsfabrikens djupfrysta ”Oolannin” potatisprodukter är Asterix och Bintje. Som
råvara för ”Taffel” chips är däremot Saturna populärast.
- Odlingsmässigt har Asterix fördelen att
tåla torka bättre än nästan alla andra sorter, vilket betyder att det inte behövs konstbevattning. Jag kan tänka mig att intresset för Asterix kommer att öka hos många
av våra odlare, säger Clemes. Asterix, som
marknadsförs av Pohjoisen Kantaperuna
Oy i Tyrnävä är inte heller lika känslig för
brunröta som exempelvis Bintje. Däremot
var det tidigare ett problem med utsädeskvaliteten eftersom utsädet ofta innehöll
Kuuma Peruna 3/08

virus.
- Men de senaste åren har kvaliteten på Asterix-utsädet blivit bättre! Och Asterix kommer nog att öka sin andel av den djupfrysta
potatisen från dagens 60 procent.
Förutom de tre dominerande sorterna har
Chipsfabriken också större kontraktsodlingar för fem andra sorter potatis. Dessutom
testar bolaget i samarbete med bland andra
Pohjoisen Kantaperuna Oy varje år tiotals
olika potatissorter. Några av dem är alltid helt nya!
- Största delen av våra potatissorter kommer från Finland, men vi odlar också potatis från sortförädlare i Danmark, Tyskland
och Holland.
Det som främst avgör vilka sorter som kan
bli intressanta för kontraktsodling är förutom skördens storlek framför allt hållbarheten i lager samt motståndskraften mot
sjukdomar.

Kuuma Peruna 3/08
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KONEINSINÖÖRISTÄ SIEMENPERUNAVILJELIJÄKSI

SIEMENVILJELIJÄ OLLI-PEKKA TURUNEN:

Vesa Keränen

Perunoiden tuotantoketjuun

rohkeasti kotitilalleen isännäksi

lisää hintaa ja kannattavuutta

Nuoria miehiä on tullut viime vuosina siemenperunoiden tuottajiksi. Kajaanin Kirkkoaholla jatkaa isänsä Tapio Keräsen työtä koneinsinöörin koulutuksen saanut Vesa
Keränen. Vastuunkantajana hän aloitti keväällä 2007.
”Isän antamalla kokemuksella ja Pohjoisen Kantaperuna Oy:n vahvalla osaamistuella olen saanut tuotannon hyvin käyntiin”,
kertoo Vesa Keränen.
Vesa Keräsen tilalla Kajaanin Kirkkoahossa Hannusrannantien varressa on siemenperunoiden viljelyssä jo varsin pitkät perinteet, sillä tilalla aloitti vuonna 1983 Vesan isä Tapio Keränen siemenperunoiden
kasvattamisen. Alkuvaiheessa Tapio hoiti
markkinoinnin pääasiassa itse suoraan toisille tiloille. Välillä oli kuitenkin aikoja, jolloin siemenet virtasivat kauppaan keskusliikkeen kautta. Lajittelussa ylisuuriksi jääneet perunat menivät yleensä kuorintaan
ja sitä kautta kulutukseen.
Pohjoisen Kantaperuna Oy:n kanssa yhteistyö on toiminut 90-luvun puolivälistä
lähtien. Tilalla on kokemusta myös vihannesten ja juurikasvien kasvattamisesta ja
niiden sekä perunoiden torimyynnistä. Ta-
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Vesa Keräsen perunavarastossa on toista kertaa hänen itsensä vastuulla tuotetut siemenperunat.
pio Keränen toteaa, että torimyynti oli 50ja 60-luvuilla varsin kannattavaa toimintaa. Näiden lisäksi talossa on pidetty sikoja, lehmiä ja kanoja.
Nyt on kuitenkin jo hyvin pitkään keskitytty siemenperunoiden tuottamiseen. Laatu on ollut hyvää, sillä osa tuotteista on
mennyt Venäjän vientiin. Välikasvina tilalla on ohra.
Sekä Vesa Keräsellä että hänen isällään
Tapiolla on kokemusta myös muusta työs-

Kuuma Peruna 3/08

tä kuin perunoiden viljelystä. Tapio oli viitisen vuotta sähköalalla ja urakoitsijana.
Vesa on valmistunut Kajaanin ammattikorkeakoulusta koneinsinööriksi ja tehnyt alan
suunnittelutöitä useiden vuosien ajan Jyväskylässä, missä hänen vaimonsa opiskelija opettajaksi.
”Kun vaimoni valmistui ja hän sai vakituisen opettajan paikan Kajaanista, päätimme
palata takaisin Kajaanin. Itselleni oli silloin
varsin selvää ryhtyä tuottamaan siemenperunoita, koska olin ollut isän opissa jo monia vuosia ja ala tuntui hyvältä ja tutulta”,
kertoo Vesa Keränen.
”Vuosittain meillä on ollut perunantuotannossa 10–15 hehtaaria riippuen siitä,
kuinka olen saanut vaihtomaita. Tällä alueella vaihtomaiden on vaikeaa, koska suuri
pelloista on sopimattomia perunamaiksi.”
Hän kertoo tällä hetkellä opiskelevansa
maataloutta ja sen perusteita etäopiskeluna, koska tilan siirtyminen isältä pojalle ja
siirtymävaiheen tukien saaminen edellyttää maatalouden opiskelua ja ammattitutkintoa. Tutkinnon hän saa valmiiksi alkavan talven aikana.
Vesa Keräsen toinen oma toimintavuosi oli hankala myös Kainuussa. Sateiden,
märkyyden ja ruton lisäksi kiusana oli useita hallaöitä. Jo niinkin varhain kuin 4. päivä elokuuta halla kävi merkkaamassa osan
perunakasvustoa. Syyskuun toisen päivän
vastaisena yönä halla vei sitten kaikki.
”Koettelemuksista huolimatta satoa tuli
eikä kesä ollut täydellinen pettymys, vaikka töitä piti tehdä tavallista enemmän”, sanoo Keränen.
”Tavallisesti Kainuussa talvet ovat olleet
hyviä ja pohjat ovat jäätyneet ennen lumen
tuloa. Nyt näyttää siltä, että lumet tulevat
sulaan maahan ja tautiriskit kasvavat.”
Työvoimaa Keränen on saanut hyvin, sillä
hänen isäntä lisäksi lajittelussa on mukana yksi palkattu työntekijä. Lisäksi appiukko käy välillä kiireapulaisena.
VK

Nuori siemenperunoiden tuottaja Olli-Pekka Turunen Tyrnävältä pitää tärkeänä, että
koko perunoiden tuotantoketjuun saadaan
lisää kannattavuutta ja lisää hintaa. Samalla hän kuuluttaa viljelijöiden keskinäistä
yhteistyötä tuottavuuden parantamiseksi.

neiden ja rakentamisen hinnat ovat nousseet.”
”Nyt täytyy hyvin perusteellisesti miettiä
kaikki kustannukset, kun uusia päätöksiä
tilalla tehdään”, sanoo Turunen.
Tuotantokustannusten karsimisessa voi
Turusen mielestä tuoda tuloksia viljelijöiden nykyistä läheisempi yhteistyö koneiden hankinnassa. Monet koneet, joita tarvitaan harvoin ja joita ei tarvita tiloilla samaan aikaan, voisivat olla useamman tilan yhteisiä. Toki yhteisiä koneita on ollut
tähänkin saakka. Turunen laskee, että tällä hetkellä ainakin salaojien huuhtelulaitteet ovat yhteisiä.

Vuonna 1986 syntynyt Olli-Pekka Turunen on ottanut vastuun kotitilastaan viime vuonna kesäkuussa. Perunantuottajana hän ei ole kuitenkaan kokematon, sillä Turusen tilalla on siemenperunoita tuotettu jo 70-luvun puolivälistä lähtien. Nuori isäntä on saanut maatalouskoulutuksen
Muhoksella. Varusmiespalveluksen hän kävi
hoitamassa Sodankylässä.
Tänä vuonna tilalla oli siemenperunoita vajaa 80 hehtaaria. Ensimmäinen perunapelto
viljelyn alkuvaiheessa reilu 30 vuotta sitten
oli 1,5 hehtaaria. Viljelysopimus oli Siemenperunakeskuksen kanssa. Nyt kaikki siemenet menevät markkinoille Pohjoisen Kantaperunan kautta.
Tilan perunanviljely on hiljalleen lisääntynyt. Tilalle on hankittu peltoja lähinnä ostoilla. Viljelty pinta-ala on kaikkiaan 130
hehtaaria. Turunen kertoo, että nykyinen
peruna-ala on varsin sopiva, sillä laajentaminen tuo lisää kustannuksia sen verran lisää, että laajentamisella ei ole suurta kannattavuutta. ”Tuotantopanoksia täytyy lisätä, varastoja laajentaa ja koneiden
kokoa kasvattaa. Se ei ole ehkä kannattavaa”, hän pohtii.

Olli-Pekka Turunen trukin ohjaimissa siirtämässä koneita talvihuoltoon.

Kannattavuus yhteinen huoli
Tulevaisuudessa on hänen mielestään tärkeää, että perunoille saadaan nykyistä parempi hinta koko tuotantoketjussa.
”Ennen kuin siemenperunoille voidaan ajatella lisää euroja, täytyy saada lisää hintaa ruokaperunoille ja myös tärkkelysperunoille.”
”Myös tuotantokustannuksiin täytyy kiinnittää tulevaisuudessa entistä suurempaa
huomiota ja tuotantoa on hyvä tehostaa.
Lyhyen ajan sisällä lannoitteiden hinnat
ovat vähintään kaksinkertaistuneet, palkat
ovat nousseet hyvin merkittävästi ja ko-
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Ilmasto ja viljelyolosuhteet ovat muuttumassa. Vaikka ilmaston lämpeneminen tuo
mahdollisesti lisää tautiriskejä ja tuhoelämiä, voi se olla Turusen mielestä myös
mahdollisuus.
”Tulevaisuudessa voi olla mahdollista viljellä nykyistä pitemmän kasvukauden vaativia
lajikkeita ja voidaan saada hehtaaria kohti nykyistä suurempia satoja. Suurin uhka
on perunarutto, jonka torjuntaan täytyy paneutua samalla tavalla kuin nyt Keski-Euroopassa”, toteaa Turunen.
Siementen tuottamisessa laatu ja puhtaus
ovat kaikki kaikessa. ”Olemme saaneet pidettyä taudit ja loiset hyvin kurissa ja laatu on ollut paikallaan. Tilalta on perunoita
mennyt myös vientiin Ruotsiin ja Venäjälle”,
kertoo Turunen.
VK
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NYT
liputetaan rutontorjunnassakin
tankkiseokselle!

Kuuma Peruna
-kiertueen satoa
Perinteinen lokakuinen Kuuma Peruna -kiertue innosti perunaväen liikkeelle. Kolmen
päivän aikana Himangalla, Suupohjassa ja
Laitilassa vieraili noin 300 viljelijää ja muita perunasta innostuneita.
Kesän sääolot ja muun muassa rutontorjunta olivat vahvasti esillä keskusteluissa. Ko-

honneet tuotantopanoskustannukset asettavat paineita yhtäältä tilojen kustannusten karsimiseen ja toisaalta tuottajahintojen korotuksille.
Mielenkiintoa kiertueella herättivät luonnollisesti uudet lajikkeet Annabelle ja Sa-

Himangan Urheiluhallissa on tunnelma aina korkealla.

line sekä tulossa olevat Opera, Challenger ja Mozart.
Siemenperuna-arvonnassa onnetar suosi
Bengt Norrsjötä. Onnittelut voittajalle ja kiitokset kaikille kiertueelle osallistuneille!

Majbon Seurantalo kokosi perunaväen Suupohjassa.

Järkevä ratkaisu > 0,1 l + 0,075 l/ha + 1 kg/ha Kustannus vain 19 €/ha!
Lähde: Peltokasvien kasvinsuojelu 2008, ProAgria
Järkevä tankkiseosratkaisu parantaa merkittävästi perunaviljelyn kannattavuutta.
Ranman + Dithane NT tankkiseos molempien valmisteiden
puolikkailla annoksilla.
Tankkiseos hyödyntään Ranmanin ominaisuudet:
uuden kasvun suojaaminen ja sateenkestävyys.
Ranman + Dithane NT tankkiseosta suositellaan ruttoohjelman ensimmäisiin ruiskutuksiin.

Katso lisää järkevästä ratkaisusta:
kasvinsuojelu.berner.fi/ranman
farmit.net

Uutuuslajikkeet kiinnostivat kiertueella perunaväkeä.

Berner kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040
Lue aina käyttöohje ja noudata sitä!
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Perunasienisalaatti
3–4 dl
3–4
1
pala
1

metsäsieniä hienonnettuna
keitettyä perunaa
(esim. Asterix, Victoria)
sipuli
purjoa
säilötty kurkku

Aura-perunapaistos
500 g
200 g
1 tl
1/2 tl
1/2 tl
3 dl

perunasipuliseosta
aurajuustoa
basilikaa
rakuunaa
mustapippuria
kermaa

Murenna aurajuusto ja lisää se perunasuikaleiden kanssa voideltuun uunivuokaan.
Lisää kermaan mausteet ja kaada se vuokaan. Kypsennä 200 asteessa n. 1 h.
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Perunajuustosämpylät
2,5 dl
25 g
n. 2,5 dl
2 dl
3/4 tl
3 dl
n. 3 dl
1/2 dl

piimää
hiivaa
perunamuusia
juustoraastetta
suolaa
sämpyläjauhoja
vehnäjauhoja
öljyä (tai 50 g margariinia)

Voiteluun: muna
Pinnalle: n. 2 dl juustoraastetta
Liuota hiiva kädenlämpöiseen piimään. Lisää muusi, juustoraaste ja suola. Alusta taikinaan jauhot ja loppuvaiheessa öljy. Anna
taikinan kohota lämpimässä ja peitettynä.
Jaa taikina kahteen osaan ja tee niistä ranteenpaksuiset tangot. Leikkaa 4–5 cm:n levyisiksi paloiksi. Anna palojen kohota pellillä vielä hetki.

Kastike:
2 dl
kermaviiliä
1–2 rkl sinappia
1 tl
yrttisuolaa
Kuutioi perunat ja kurkku. Silppua sipuli ja purjo. Sekoita kaikki salaattiainekset
(myös kastike) keskenään. Anna maustua
ja vetäytyä viileässä muutama tunti ennen
tarjoilua.

+TD@HM@JĔXSSŅNGIDDS
I@MNTC@S@MHHSĔ

12

Peruna on ehdottomasti jouluruoka! Peruna sopii niin arkeen kuin juhlaankin. Nämä
suussa sulavat jouluruoat on lisäksi erittäin
helppo ja nopea valmistaa. Kuuma Peruna toivottaa maistuvaa joulua kaikille lukijoilleen!

Voitele munalla ja ripottele päälle juustoraastetta. Paistetaan 225 asteessa 15 minuuttia.
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Siemenperunan kasvatustapa
vaikuttaa ruokaperunasadon
muodostumiseen
Perunan fysiologisella iällä on merkitystä sadonmuodostuksessa ja varsien kasvussa. Haluttaessa isoja mukuloita ei varsia saisi yleensä olla liikaa. Vähäiseen varsimäärään voidaan
päästä, jos käytetty siemen on istutettu edellisenä kasvukautena normaalia myöhemmin. Graeme Skinner Saint Nicholas
Court Farms -nimisestä yrityksestä Englannista kertoo, että he
ovat pystyneet nostamaan uuniperunakelpoisen sadon määrän 35 prosentista 60 %:iin käyttämällä sertifioitua myöhäistettyä siementä. Tämänkaltainen siementuotanto on kasvussa Englannissa, mutta siinä on myös omat haasteensa. Suurin näistä on rutto, jota vastaan siemenviljelijät joutuvat ruiskuttamaan alusta lähtien, sillä myöhäistetyn siemenen ympärillä kasvaa myös täysikokoista perunakasvustoa.
(www.st-nicholascourt.com)

Globalisaatio näkyy
myös peruna-alalla
Perunan kulutuksen ja
viljelyn kehitys maailmalla
Peruna on yksi tärkeimmistä ruokakasveista
maailmassa. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) tilastojen mukaan maailman
kokonaistuotanto vuonna 2006 oli 314 miljoonaa tonnia. Vertailun vuoksi Suomen perunatuotanto tänä kesänä lienee noin 0,600,65 miljoonaa tonnia. Länsimaissa peruna-alat ovat olleet lievässä laskussa, näin
myös esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa.
Kehittyvissä maissa kuten Kiinassa, Intiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
taas alojen kasvu on ollut nopeaa. FAO:n
tilastojen mukaan näillä alueilla tuotanto
on yli kaksinkertaistunut vuosien 1994 ja
2006 välillä. Samanaikaisesti vain bataatti
on pystynyt samaan kasvuun, kun taas riisi-, maissi- ja vilja-alat ovat kasvaneet vain
vähän tai eivät lainkaan (kaavio alla).
Länsimaissa kulutus siirtyy kovaa vauhtia
kohti pidemmälle jalostettuja tuotteita. Lajikejalostaja HZPC:n tekemien kuluttajatutkimusten mukaan ostajat arvostavat erityisesti ruuanlaiton nopeutta ja perunan hyvää makua. Perunan hinta ei nouse läheskään näin suureksi tekijäksi. Keski-Euroopassa perunaa saakin monenlaisissa kuluttajapakkauksissa niin esikeitettynä, pakastettuna kuin yhdistettynä muihin tuotteisiin. Perinteisen pakatun tai irtona myydyn
perunan osuus on laskusuunnassa, mutta

sen merkitys säilyy edelleen isona. Kuluttajat vain vaativat koko ajan parempaa ja
tasaisempaa laatua.
Mitä pitemmälle jalostettuja tuotteet ovat,
sitä vähemmän on merkitystä perunan alkuperällä. Tämä tulee nähdä Suomessa mahdollisuutena. Suomalaisten on panostettava myös vientiin, sillä toimialan kasvu tapahtuu kehittyvissä maissa sekä kehittyneiden maiden jalostettujen tuotteiden sektorilla. Kotimaassa kasvun mahdollistaa jalostettujen tuotteiden kasvava kysyntä. Rahtikustannusten kasvaessa perunaa liikkuu
sinne, missä sitä todella tarvitaan.

Ilmastonmuutos mahdollisuutena
Ilmaston lämpeneminen ja kasvitautien lisääntyminen päätuotantoalueilla Keski-Euroopassa tulee siirtämään perunantuotantoa uusille alueille. Ehkä suurin vaikutus
tällä on siemenperuna-alalle, jonka elinehto on puhtaat kasvuolosuhteet. Suomi tarjoaa malliesimerkin alueesta, jolla siemenperunan tuotanto on vielä turvallista. Pohjoiset olosuhteet yhdistettynä teknologiseen osaamiseen ja kykyyn markkinoida
tuotteita tulevat olemaan suomalaisten yritysten valtteja myös maailmalla. Tuotannon
kasvattaminen vientiä varten turvaa myös
kotimaisten viljelijöiden siemenen saantia.
Suurempi volyymi tarkoittaa kykyä reagoida
nopeammin yllättäviin tilanteisiin.

Tuotannon kasvu Kiinassa, Intiassa ja Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa, indeksi, jossa 1994 = 100 (lähde: FAO)
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Ruokaperunaviljelijöiden mahdollisuudet
kasvattaa hehtaarisatoa paranevat. Samalla
kuitenkin koko perunantuotantoa koettelevat luonnon ääriolosuhteet voivat lisääntyä.
Muuttuneet olosuhteet vaativat myös viljelijöiltä sopeutumista, uusia taitoja ja oikeita
lajikevalintoja. Kuluttajien kasvanut tietoisuus ympäristöarvoista voi kasvattaa kotimaisen ympäristöystävällisesti tuotetun perunan arvostusta entisestään. Suomen perunanviljelyllä on täydet mahdollisuudet
olla voittaja ilmastonmuutoksessa.

Onko Suomi kansainvälinen?
Suomi on täynnä hyviä esimerkkejä peruna-alan kansainvälistymisestä. Suomesta
on perinteisesti ollut hyvät yhteydet Ruotsiin länsirannikon yritysten ja viljelijöiden
kautta. Tätä yhteyttä kannattaa kehittää
edelleen. Turhaan ei ruotsalainen perunaala seuraa viikkoraportissaan myös tilannetta Etelä-Pohjanmaalla. Venäjänkauppa
on vaihdellut paljon viime vuosina, mutta
kokonaisuutena sen merkitys on iso. Myös
virolaiset ja norjalaiset ovat tottuneet ostamaan laadukasta suomalaista perunaa. Jalostettujen tuotteiden sektorilla ahvenenmaalainen Chips on jo pitkään toiminut lähialueiden markkinoilla samoin kuin mantereen puolelta Apetit. Siemenperunasektorilla Kantaperuna-yritysryhmä on laajentunut jo Ruotsiin ja Venäjälle yhdessä HZPC:n
kanssa. Suomi on itse asiassa mukana kansainvälistymisen kärkijoukossa.
Mitä muuta suomalaiset yritykset voisivat sitten tehdä? Ensimmäisenä kannattaa
miettiä yhteistyön mahdollisuuksia. Yhdessä olemme vahvoja niin viennissä kuin kotimarkkinassakin. Suomi ei ole enää saari.
Meidän on otettava kaikki hyöty irti tästä
mahdollisuudesta. Tulevaisuudessa on panostettava entistä voimakkaammin laatuun.
Tällöin kotimaisuudella on varmasti lisäarvoa. Koko ketjun viljelijästä teollisuuteen
ja kauppaan on saatava käypä korvaus perunoistaan.
AA
Lähteet:
• Yhdistyneitten Kansakuntien
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO
• HZPC Holland BV
• Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus TIKE
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Oulun palstaviljelijät
käyttävät sertifioituja siemenperunoita
Oulussa kaupungin vuokraamilla palstaviljelmillä täytyy käyttää tarkastettuja serti
fioituja siemenperunoita. Tämä johtuu siitä, että parikymmentä vuotta sitten parilta
palstalta löytyi peruna-ankeroisia.
Oulun maataloussihteeri Raimo Jussila kertoo, että silloin annetun ohjeiston jälkeen
pellot ovat olleet puhtaat. Myös muut vaaralliset taudit ovat pysyneet hyvin kurissa.
Oulun kaupunki vuokraa vuosittain 500–
600 kappaletta aarin kokoista palstaa viherpeukaloille. Palstoja on kaikkiaan tuhat,
joten viljelystä kiinnostuneille on vielä tilaa.
Palstoja on eri puolilla kaupunkia.
Pellot kaupunki pitää kunnossa niin, että
kaupunki hoitaa peruskalkituksen ja syyskynnöt ja vetäisee keväällä äkeellä pellot
tasaisiksi. Sen jälkeen aarit palstoitetaan

ja luovutetaan käyttäjille. Viljelijä itse hoitaa kesän lannoituksen ja kasvinsuojelutoimet.
Tavallisesti vuokrasuhde on yksi kasvukausi, mutta kaupungilla on tarjolla myös viiden vuoden palstoja, joilla voi viljellä monivuotisia kasveja, esimerkiksi marjoja. Palstan vuosivuokra on vain 12 euroa, joten kesän huvin saa edullisesti. Maataloussihteeri Jussila kertoo, että viljelijät eivät viljele
yksistään perunoita, vaan kaikkia juureksi,
vihanneksia ja kukkia.
Parikymmentä vuotta sitten parilta palstalta
löytyi peruna-ankeroisia. Se käynnisti ohjeiston, että perunapelloilla täytyy käyttää
tarkastettuja vakuutustodistuksella varustettuja siemeniä ja siemenet täytyy uusia
joka vuosi. Kaupasta ostettuja ruokaperunoita ei saa siemeniksi tuoda.

”Toki meillä ei olla tarkastamassa, että
kaikki toimivat ohjeiden mukaan, mutta
vaarallisia kasvutauteja palstoilta sen jälkeen tarkastuksissa ei ole löytynyt. Pikkupalstojen viljelijät haluavat hyviä tuotteita
ja sen vuoksi he noudattavat erittäin hyvin
annettuja ohjeita.”
”Ohjeet eivät koske vain siemeniä, vaan
myös käytettäviä työvälineitä, säkkejä, perunalaatikoita ja varastoja. Kaikki täytyy
puhdistaa kunnolla. Multaa ja kasvinosia
ei saa siirtää palstalta toiselle. Jättöperunat
ja muut kasvinosat täytyy kerätä palstoilla
oleviin roskalaatikoihin”, sanoo Jussila.
”Me olemme korostaneet palstaviljelijöiden
omakohtaisen vastuun merkitystä perunoiden kasvintuhoojien torjunnassa ja se näyttää toimivan.”
VK

Kotipuutarhurit omineet hyvin
siemenperunoiden pienpakkaukset
Siemenperunoiden viiden ja kymmenen kilon pienpakkausten myynti on kehittynyt
viime vuosina hyvin. Tuotesihteeri Kirsi Hyvärinen Multasormi-ketjuohjauksesta Hyvinkäältä kertoo, että kotipuutarhurit ovat
ottaneet pienpakkaukset hyvin vastaan.
Agrimarketilla on Suomessa 88 Multasormi-puutarhamyymälää. Näin se on Suomen
suurin puutarhamyymäläketju.
”Vaikka puutarhamyymälän sesonki edelleen painottuu vahvasti huhti-lokakuun välille, kehitetään Multasormi-konseptia koko
ajan ympärivuotiseen suuntaan. Tänä jouluna esimerkiksi kaikissa Multasormi-myymälöissä on tarjolla joulukukkia ja muita
lahjatuotteita.”

Varhaisperuna Timo on yksi kysytyimmistä lajikkeista.

Tuotesihteeri Kirsi Hyvärinen koordinoi Multasormi-ketjun siemenperunakauppaa.
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Tuotesihteeri Hyvärinen kertoo, että ensi
keväänä siemenkauppa voi olla tavanomaista vilkkaampaa, koska viime kesänä rutto vei liki kaikilta kotipuutarhureilta siemenperunat ja siemenet joudutaan
nyt ostamaan.

”Näin lajikevalikoima laajenee ja se voi olla
hyväkin asia”, hän toteaa.

Kysytyin pakkauskoko on kymmenen kilon säkki. Siitä kotipuutarhuri saa loppukesän ja alkusyksyn perunat omaan käyttöön. Kysytyimpiä lajikkeita ovat varhaisperuna Timo ja yleisperuna Van Gogh.

”Esitteillä ja esittelytilaisuuksilla asiakkaille selvennetään parhaiten, mitä sertifioitu
siemenperuna tarkoittaa ja mitä etua siitä
on viljelijälle”, sanoo Hyvärinen.
VK

Tautivapaiden siementen markkinoinnissa myymälämarkkinoinnilla on erittäin tärkeä merkitys.

Hyvärinen sanoo jännittävänsä ensi kevään
kauppaa, koska Van Gogh jää pois myynnistä ja asiakkaat joutuvat valitsemaan muita lajikkeita.
Kuuma Peruna 3/08
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Tutkimus & Kehitys

Lea Hiltunen ja Elina Virtanen, MTT Ruukki
Sascha Kircner, Yanpeng Tian ja Jari Valkonen, Soveltavan biologian laitos, Helsinki

Kirvaseurantaa
HG-alueen pelloilla
Vuonna 2007 käynnistynyt Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Perunan Yviruksen tehostettu torjunta -hanke jatkuu
toista vuottaan. Hankkeen tavoitteena on
saada lisätietoa virustautien hallintaan ja
palauttaa ennen vuotta 2002 vallinnut tilanne, jolloin virukset aiheuttivat siemenperunaerien hylkäämisiä ja luokan laskuja vain harvoin.
Kuluneella kasvukaudella MTT Ruukista käsin seurattiin edellisen vuoden tapaan viruksia levittävien kirvojen liikehdintää HGalueella. Lisäksi selvitettiin joidenkin ulkomailla Y-viruksen levittäjinä tunnettujen kirvalajien elinkiertoa. Helsingin yliopistossa
jatkettiin perunan Y-viruksen rotuvalikoimaan ja rotujen aiheuttamiin oireisiin liittyvää tutkimusta sekä perunapelloilta pyydystettyjen kirvojen lajimäärityksiä.
Nyt kesän peltokiireitten jälkeen suuri määrä virusanalyysejä, kirvojen lajimäärityksiä ja tulosanalyysejä odottaa tekemistään.
Vasta niiden valmistuttua viime kesän tuloksia voidaan tarkastella täysimittaisesti.

Runsaasti kirvoja
Kesällä 2008 kirvojen liikehdintää seurattiin kahdeksalla perunapellolla Limingan ja
Tyrnävän alueilla kesäkuun puolivälistä aina
syyskuulle saakka kasvustojen lähettyville
sijoitetuilla keltamaljapyydyksillä (kuva 1).
Tiedot kirvojen määristä välitettiin viikoittain siemenperuna-alan yrityksille. Kirvoja esiintyi huomattavasti runsaammin kuin
edellisenä kesänä.
Kirvojen esiintymisessä oli selvä huippu
heti alkukesällä heinäkuun ensimmäisellä
viikolla sekä toinen huippu elokuun lopulla (kaavio 1). Ensimmäinen kirvojen runsas esiintymisajankohta on Y-viruksen leviämisen kannalta erittäin merkittävä, sillä
se ajoittui varhaiseen taimivaiheeseen. Tällöin perunan taimet ovat erityisen alttiita
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virustartunnalle ja toisaalta viruspitoisuudet viruksen lähteinä toimivissa kasveissa
voivat olla hyvin korkeita.
Vuonna 2007 havaittiin toinen kirvojen
esiintymishuippu elokuussa. Vastaava
esiintymishuippu oli tänäkin vuonna, mutta myöhemmin, vasta syyskuun alussa. Koska tämä oli ajankohta, jolloin varsistonhävitystä jo suunniteltiin muutoinkin, siitä tiedotettiin siemenperuna-alan yrityksille erikseen. Keski-Euroopassa kuten Hollannissa
varsistonhävitystä käytetään yhtenä menetelmänä, jolla osaltaan rajoitetaan virusten
pääsyä lehdistä mukuloihin.
Kuten edellisenäkin vuonna sekä kirvojen
määrät että esiintymishuiput poikkesivat
pelloittain. Tämä osoittaa kirvojen esiintymisen olevan riippuvaista paikallisesta
ympäristöstä.

Kivojen lajimääritys ja
elinkierron selvittäminen
Runsaista kirvamääristä kertoo myös Tyrnävällä Siemenperunakeskuksessa sijaitsevan imupyydyksen (kuva 2) kirvasaalis,
joka oli tänä kesänä moninkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (kaavio 2). On
kuitenkin huomattava, että kirvojen edellistä vuotta suurempi määrä imupyydyksessä johtui lähes yksinomaan tuomikirvoista,
joita liikkui korkeammissa ilmakerroksissa
runsaasti kuluneena kesänä. Muihin lajeihin verrattuna tuomikirvoja ei sen sijaan
havaittu erityisen runsaasti pelloilla olleista
keltamaljoista. Kesän 2008 kirvasaaliin lajimäärityksiä tehdään parhaillaan. Tutkijoilla
on urakkanaan tunnistaa noin 7000 kirvaa,
jotka pyydystettiin keltamaljoilla.
Kasvukaudella 2007 keltamaljoihin ja imupyydykseen päätyneiden kirvojen lajimääritys tehtiin viime talvena. Kirvasaalis sisälsi kymmeniä eri kirvalajeja. Joitakin lajeja
tavattiin koko kasvukauden ajan, kun taas
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toisia tavattiin vain kasvukauden tiettynä
ajankohtana. Kesällä 2008 erityisen tarkkailun kohteeksi otettiin niitä lajeja, joiden on
ulkomailla havaittu olevan tehokkaita Y-viruksen levittäjiä ja/tai jotka esiintyivät meillä suhteellisen runsaina. Tällaisia kirvalajeja ovat mm. papukirva (Aphis fabae), jonka talvi-isäntiä ovat lumipalloheisi ja euroopansorvaripensas, sekä herukoilla talvehtiva salaattikirva (Hyperomyzus lactucae). Näiden lajien siivettömien ja siivellisten muotojen esiintymistä ja määriä seurattiin talvi-isännillä alkukesästä. Tulosten
avulla pystyttiin selvittämään se ajankohta, jolloin nämä kirvalajit vaihtavat talviisänniltä kesäisännille. Jotta saataisiin kuva
koko elinkierrosta, tarvitaan vielä tietoa kesäisäntinä toimivista kasvilajeista sekä kirvojen esiintymisestä niillä. Tässä tarkoituksessa aloitettiin kuluneena kesänä kirvojen
tarkkailu myös perunapeltojen pientareiden
kasveissa. Näistä kymmenistä kasveista on
useita satoja kirvoja odottamassa tarkempaa määritystä.

Virustestejä
Perunan Y-viruksen tartuttamien perunoiden
määrää keltamaljojen läheisyydessä seurattiin lehdistä tehtyjen virustestien avulla. Ensimmäiset näytteet kerättiin pian taimettumisen jälkeen heinäkuun alkupuolella.
Näistä tehdyt analyysit heijastelivat hyvin
pellolla käytetyn siemenperunan siemenluokkaa. Toiset näytteet kerättiin kuukautta myöhemmin samoista paikoista ja testituloksissa oli havaittavissa viroottisten kasvien osuuden lisääntymistä. Samoilta pelloilta otettiin vielä mukulanäytteet, joista
parhaillaan ollaan määrittämässä sadon viroottisuutta. Vasta näiden tulosten valmistuttua voidaan tarkastella kirvojen määrän ja sadon viroottisuuden välistä yhteyttä sekä mahdollisuutta ennustaa sadon viroottisuutta lehtitestien avulla.

Kuva 1, keltamaljapyydyksiä (kuva: Sascha
Kirchner)

Kaavio 1, kirvojen viikoittainen lukumäärä keltamaljoissa vuosina 2007 ja 2008.

Kaavio 2, kirvojen kokonaislukumäärä vuosittain (kesä-elokuu) SPK:n imupyydyksessä Tyrnävällä.

Kuva 2, imupyydys (kuva: Sascha Kirchner)

Kiitos kuluneen
vuoden yhteistyöstä!
Hyvää ja Rauhallista Joulua
sekä
Menestystä Uudelle Vuodelle!
  
Tänä vuonna annamme
Toisenlaisia Lahjoja ja tuemme
Kirkon Ulkomaanavun
kansainvälistä avustustyötä.
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Svensk Resumé
RATIONELLA SKÄL
ATT ÄTA POTATIS
Det finns inte bara en mängd rationella skäl
till att använda potatis i köket därhemma,
utan också sinnesbetonade och känslomässiga grunder. Potatis smakar gott. Den kan
användas i många olika maträtter och är
en utmärkt ingrediens i bakverk. Dessutom
väger ett kilo potatis exakt lika mycket som
ett kilo ris eller pasta i matkassen.

Goda kolhydrater
Inte en enda undersökning har påvisat att
människan skulle ha märkbar hälsomässig
nytta av att undvika kolhydrater. Tvärtom
är det bra att äta goda kolhydrater med
måtta, eftersom dessa ger långsam energi.
Goda kolhydrater finns i potatis. Potatis är
lämplig mat för både triathlonister och vanliga människor; endast mängden varierar.
En normal människa behöver cirka 5 g kolhydrater per viktkilo om dagen, medan en
människa med ett tungt arbete eller en aktiv motionär behöver några gram mer.

Hemligt vapen
Den långa och mörka slaskperioden i Finland kan kännas deprimerande. Hösten
framkallar nedstämdhet och nedsatt energinivå hos hela 15 procent av finländarna.
Man har försökt hitta orsakerna bakom detta och sökt metoder för att underlätta livet. Kanadensiska forskare har undersökt
serotonin, ett hormon som reglerar humöret, och upptäckt att serotoninhalten varierar med årstiderna. I medelåldern antas serotoninhalten i hjärnan rent allmänt
minska. Potatis råder bot på detta. Krop-
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pen kan framställa serotonin av aminosyrorna i potatisens kolhydrater.

Elina Virtanen, MTT Ruukki:

UTMANINGAR FÖR
POTATISPRODUKTIONEN
Varje vegetationsperiod präglas av särskilda eller ovanliga förhållanden. Konsekvenserna varierar beroende på område, ibland
rentav beroende på gård. Under de senaste
åren har de mest betydande variationerna
under vegetationsperioden varit torra och/
eller regnrika perioder. Vi måste förbereda
oss på liknande variationer också i framtiden. Dessutom ställer våra nordliga produktionsförhållanden ytterligare krav. Produktionskedjan bör granskas kritiskt och
svaga länkar åtgärdas.

På klimatets villkor
I Finland varar vegetationsperioden 140–
180 dygn, medan den i Holland och Tyskland är så lång som 250 dygn. Dessutom
har Finland ett slags kontinentalklimat, vilket innebär att medeltemperaturen varierar
betydligt från månad till månad, till och
med från dygn till dygn. Den optimala månatliga medeltemperaturen infaller för potatisens del i juli, och potatisens minimitemperatur överskrids under en period mellan
början av juni och slutet av augusti. Den
korta vegetationsperioden kompenseras
delvis av de ljusa sommarnätterna. Den årliga nederbörden är cirka 430–550 mm, av
vilken 35–40 procent består av snö. Även
om den normala nederbörden i Finland är
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aningen otillräcklig med tanke på potatisens tillväxt, infaller de regnrikaste månaderna dock under vegetationsperioden.

Optimering av utvecklingsrytmen
Potatisens utvecklingsrytm måste optimeras med hjälp av produktionsteknik för att
vegetationsperioden ska kunna utnyttjas
till fullo. Potatisen måste fås att bilda plantor och knölar så fort som möjligt. Utsädet ska vara friskt och livskraftigt. Genom förgroning kan man påskynda potatisens uppkomst och knölbildning. En relativt långa förgroning, en rätt låg temperatur och rikligt med ljus ger grova groddar (1,5–2,0 cm) som tål hantering väl. Potatissorternas olika krav måste dock alltid
tas i beaktande.
Potatisens utvecklingsrytm får inte fördröjas på grund av odlingstekniken, och mognadsprocessen ska påskyndas i mån av
möjlighet. Vid gödsling ska man ta särskild
hänsyn till sort, jordens näringstillgångar,
förgröda och gödslingsmetod. För mycket
kväve försenar mognaden och knölbildningen. Fosfor har många olika indirekta effekter och som näringsämne främjar det
rötternas tillväxt och påskyndar därigenom potatisens tidiga utveckling. Också kalium, kalcium och magnesium har ett samband med potatisens utvecklingsrytm. Kalium förbättrar potatisbeståndets livskraft
men måste stå i rätt förhållande till magnesium och kalcium.

Kritiskt val av skifte
Torra eller regnrika perioder under vegetationsperioden ställer höga krav på växtun-
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derlaget. Dikningen och skiftets form ska
vara i skick. Underhållet av jordstrukturen
kräver en god växtföljd. Som helhet måste bevattnings- och vattenekonomin på potatisskiftena tas på allt större allvar. Genom att förbereda sig på dåliga vegetationsförhållanden kan man minimera skördeförluster och trygga skördens kvalitet. Under
somrar med normal nederbörd blir problemen inte aktuella, men under sådana vegetationsperioder då nederbörden är stor
bildas pölar och/eller gula och torftiga växtbestånd på åkrarna. Om växtunderlaget är
bra frodas potatisen och kan tillgodogöra
sig näringstillgångarna i jorden oberoende
av vattenstressen. Även om man inte kan
kontrollera väderleksförhållandena bör man
göra så mycket som möjligt med hjälp av
odlingsteknik.

Potatisaktörerna
tillsammans på Elma-mässan
Den årliga mässan för en levande landsbygd
(Elävä Maaseutu) anordnades 7.–9.11.2008 i
Helsingfors mässcentrum. Under veckoslutet
besöktes mässan av cirka 36 000 personer.
Pro Peruna rf hade samlat potatisaktörerna på en och samma avdelning för att fira

nat ut Pro Perunas broschyr Peruna rulettaa, potatisrecept, infoblad om potatissorter samt tidningen Kuuma Peruna.

Främja potatisen med
gemensamma krafter

det internationella potatisåret. Förutom Pro
Peruna rf deltog Kantaperuna Oy, Luonnosta Oy, Profood Oy, Oskus Potatisland, Helsingfors universitet, institutet för potatisforskning, FinskPotatis rf, Inhemska Trädgårdsprodukter rf och Potwell Oy.

Pro Peruna rf grundades i syfte att öka informationen om potatis och dess hälsoaspekter. I mässbroschyren Peruna rulettaa
fanns fakta om potatisens näringsinnehåll,
kalorimängd samt några enkla potatisrecept och en tabell över potatissorter indelade enligt färgkod. Potatis är hälsosam mat;
den är dessutom mångsidig, inhemsk, billig och finns att köpa överallt – vår populäraste grönsak!

Pro Perunas monter lockade
över 10 000 besökare
Cirka 10 000 personer besökte potatisavdelningen under veckoslutet. På avdelningen
kunde man delta i tävlingar där man fick
gissa antal knölar och växtsjukdom, diskutera potatis och potatisodling med yrkespersoner i branschen, smaka på potatis och
även köpa en påse hem. Potatishjältens rithörna för barn besöktes av en jämn ström
konstnärer i olika åldrar. Potatisvänner fick
också med sig material hem, såsom Mielihyvä-potatisflingor och Mummon muusi-potatismos. Potatisaktörerna delade bland an-

PeruNapaKinaa

Lamapakina
Kaheksankymmentäluvun lopulla oli yksi
tuttu yrittäjä käyny Rukalla mäjenlaskusa.
Täälä tasamaalla sitte pohti, että tämä ei
oo hyvän eellä, ku sielä jupit laski mäkiä
niin piposaki oli kolomia ja jopa nelijää tupsua. Sano, että se on varma laman merkki. Kaikki näki nytki merkit, mutta harva niitä ymmärsi.
Niinku monet tietää, allekirjottanu on monesa ollu aikaansa eellä, niin täsä Lama-asiasaki. Meillä on ollu Lama nyt jo kaheksan
vuotta. Muistan aikanaan, ku nostin sitä trukilla rekan kyytiltä alas, niin kyllä siinä poikien kans vitsailtiin että kaikkeen sitä rahoja
laitetaan. Tervetulua vain meille kahtomaan
Lamaa, se on konehallisa ja multa voi tilata
joko vain näytön tai myös esittelyn. Talaviai-

kaan koekäyttyä ei voi orkanisoijja.
Vaikka Lama on punanen, se on kotosin
Espanjasta. Se on puolitoista metriä korkia, siinä on IN ja OUT, sitte siinä on tarvittavat painemittarit ja venttiilit ja pöntön
kyljesä isoilla valakosilla kirjaimilla: LAMA.
Kesäaikana sitä voi käyttää kasteluvesien
suodatukseen, sen siviilivirka on Hiekkasuodatin.
Vois sen tekniikkaa vähä romantisoija sillalailla, että Lama toimii aivanku lama, se
uusiutuu ja selevittää ihtensä ja rykii sotkut ulos. Hiekkasuodatin ei nimittäin kulu
tai tuu vanahaksi, mutta ku se tukkevuu
kaikesta sotkusta ja lietteestä niin aukastaan pari venttiiliä ja suljetaan yksi niin vesi

vaihtaa virtaussuuntaa ja huuhtelee moskat ulos.
Tarinan opetus on siinä että jos tehot loppuu, ei kannata panna pumpulle lissää kierroksia ja painetta, vaan huuhdella kertyny
törky ja sakkautumat pois, ettei putket räjähä.
Lopuksi Haavikon Paavon muistolle pari
Paavovainajan avorismia:
”Niin se vain on, että se joka ei ole seissyt mahdottomuuden edessä, ei tiedä mikä
paikka tämä maailma oikein on.” Ja toinen
sitte laman syistä: ”Raha on ihmisarvon mittari ja mielipiteiden vaihdon väline.”

Kannan Otto

Kantaperunasta siemenperunat keväälle 2009!
Menestyslajikkeita vielä jäljellä:
• Asterix
• Nicola
• Victoria
• uutuuslajike Mozart
Saatavuus ja hintatiedot uudistetuilta kotisivuilta www.kantaperuna.com. Lue myös
tuoreet uutiset ja blogimerkinnät sivuilta.
Ennen vuodenvaihdetta jätetyistä tilauksista saat hintaedun –3
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