Komposti on paras lannoite
seka tomaateille etta perunoille
Salmilampi on kiinnostunut seuraa
maan , rnita erilaisista lajikkeista tulee . rni
ten ne varttuvat ja menestyvat . Paitsi peru
no ita han kasvattaa rnyos tomaa tteia, Ta
na vuon na han kokeilee kahdeksaa to
maattilaiiketta: o n appelsiinitomaatteja,
kirsikkatomaatteja, sitruuna tornaaneia. Si
puleitakin on mont a sorttia, samoin lant
tuja, porkkanoita, mansikoita ja kurkkuja.
Salrn ilampea viehattavat myos en natyk
set. Tomaateista han ella o n kaksi huippu 
tul osta. Viime kesa kypsytti kaikkien aiko
[e n suurimman tomaatin. Se paino i 470
gramm aa. ]a muutamia vuosia sitten yh
desta varresta saatiin nouk kia 103 tornaat
tia.
Muh kein peruna, 750-grammaine n Ha
talainen, kuo kittiin Jokirann an pellosta jo
ennen talvisotaa. Perun oiden pituuse nna
tys on puo lestaan Koijarill a, 22 senttia. [a
kolme vuo tta sitten Salmilammen pellosta
kiskaistiin lanttu, [oka painoi perat i 9,5 ki
loa.

Koijari paasi geenipankkiin
Toivo Salmilarnpi syntyi kuusilapsiseen
perheeseen 1926. Maatoihin han ioutui
heti kun kynnelle kykeni. Ensirnrnainen
tienistikin tuli perunannostos ta jo aile kou
luikaisena.
Nuo rena rniehena han oli metsaroissa
ia teki tiilia. Rintamalla Salrnilarnpi oli keit
tajana. "Tehtiin kolmea ruokala jia: kaura
puuroa. hern esoppaa ja perun asoppaa",
han muistelee.

Kokeilemisen riemua
Toivo s almilamm en isoisa Jooseppi raiva
si 1870 lokirannan tilan keskelle rnetsaa ja
tuikkasi sama n tien maatiaisperunat pel
toon . Joosepin poika Kosti jatkoi isan tyo
ta, ja sitten tuli Toivon vuoro. "Kun isa
kuoli. a jattelin etta pida n ainakin Hatalai
sen, Koiiarin ia Lop en Musta n hengissa."
Maatiaislajikkeet ovat harvoin sato isia.
"Siksi isakin kokeili aina uud ernpia laji k
keita rinnalla, aivan kuten rninakin", sa l
milamp i sanoo . "s ita paitsi. kun pistaa rno
nenlaisia perun oita maahan, aina osa niis
ta onnistuu, vaikka saao lot eivat olisikaan
suo tuisat." Nain tekevat myos Perun inti
aanit, maailman kokeneimmat perunanvil
ieliiat,
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Lajikkeiden
harrastajalla
pitaa olla malttia
Vuonna 195 5 Salrnilampi muutti Es
pooseen muurariksi ja rakennusmieh eksi.
Elakkeelle han jai 12 vuotta sitten Jarvin
sairaalan erikoisammattimiehe n toimesta.
Perunanviliely on sailynyt rakkaan a har
rastuksena koko elama n ajan . Mutta nyt
vasta Salmilammella on kunnolla aikaa as
karrella lajikkeittensa parissa ja tutki skella
niitten omin aisuuksia . Mielta kuiten kin
painaa murh e, silla perikunta harkit see ti
Ian myyntia, "los saisin ostetrua taman so
puhinnalla, niin iaisin ehdo tto masti tann e
niin kauaksi aikaa kuin ialka nouse e."
Huoli on ennen kaikkea maatiaisperu 
noista. Kun omista lapsista e i ole peruna
keisareiksi, Salmilampi on antanut Koija
rin, Hatalaisen ia Lopen lVIustan l.iesiar
yen Korteniemeen, jossa vaalitaan kaikkea
vanhaa.
'Tosin Koijari on [o paassyt geenip ank 
kiinkin", Salmi larnpi kiittelee. Hatalaisen
sen siiaan paihitti Mikkelin laanista loyty
nyt Hallik ainen ja Lopen 1VI1Istan skoon e
lainen Musta.
"[os tietaisin miten ne siella gee nipan
kissa sailyttava t viljelykasve ja, niin tekisin
samoin", Salmilarnpi sanoo. "Mutta en tie
da muuta keinoa kuin panna peru nat
maahan [ok a kevat."

Maatiaislajikkeita
on kadonnut
Lopen maine perunapitaiana ei ole tuules
ta temmattu.
Salmilammen muka an seudu lla on hy
via hiekk arn aita . iotka ovat otolli sta pe
runall e. Perunaa viliell aan ioka talossa va
hintaan kotitarpeiksi "[a onpa taalla sellai
nenkin talo, [ossa on I 7 hehtaaria pe
runap elt oa."

Nykyaan viljellaa n enirnrnakseen uusia
lajikkeita, rnaa tiaise t ov ar saa nee t m e nn a .

Ennen Rayskalan kylallakin oli useita omia
perunal ajikk eita, "Oli Kyttalan lajik e ja
Korventaustan lajik e, T unt erissa ali Pu ri

taani ia Helen iuksessa valkoista Hatalais
ta ". Salmilampi mui staa . "Mutta ne o va t
kaikki havinneet."

Perunanvilj ely vaatii karsivallisyytta. Pi
taa alia malttia kokeilla ia odottaa. Perun a
vaatii myos valoa. Pilvisen a ja sateisena su
vena sato ei o le lahellekaan sita mita au
rinkoisen a kesana. "Perunan lehdilla on
tarkea osa kasvin kehittymisessa", Salmi
lam pi tot eaa. "Yhtena vuonna kasvatin pe
runaa parvekkeella. ionn e paistaa aurinko
viisi tunti a paivassa - syksylla peru nat oli
vat kuin karpaleita."
Salmilammen muka an peruna vaatii va
hintaan kymm enen tunti a paistetta paivas
sa. [a mira ene mma n valoa tulee, sen pa
remmin perun a kasvaa.
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• "Suvun maatiaisperunoille ei minun jalkeeni ole enaa vaalijaa", Toivo Salmilampi
sanoo. Lajikkeet ovat kuitenkin turvassa l.iesjarven kansallispuiston Kortenlernessa.

Perun a on herkk a kasvitaude ille, rnutta
Salmilammen pot aatte ja taudit eivat iuuri
ban o le vaivann eet. Oik ein sate isen ke
san ialkeen on rutt o saattanut vieda osan
perunoista, mutta koko sato ei ole kos
kaan menn yt.
Salmilamme n peru nat talveht ivat rnaa
kellarissa, jossa laarit on jaettu lokeroihin,

etteivat lajikkeet se koitu kesken aan. Var
muuden vuok si [oka lokerossa o n viela iso
nimilappu paalla.
Perunat isturetaa n maahan lop puke'
vaalla tai kesakuun alussa, silloin kun pel
Ion lampotila on 12-15 astetra. Hyvilla
helteilla perun a on taim ella io vajaassa
kahdessa viikossa.

Maatiaisperunoissa
on hyva perima

P

eruna on kotoisi n
Chitesta ja Perusta .
Eurooppaan kasvi
tuotiin 15 3 5 ja Suomeen
200 vuotta mybhemmin In
koon Fagervikin kartanoon .
Jo sita ennen perunaa kasvatet
tiin tiettavasti Turun yliopiston
kasvitieteellisessa puutarhassa .
Vahvasti elaa rnyos tarina , et
t a Pommerin sodasta 1756
1763 palaavilla sotilail la oli mu
kanaan perunoit a, joita sit ten
sotilastorpissa viljeltiin . Kir stu,
[ossa Pommerin peru nat tuot iin,
on kuuleman mukaan entisen
yrnparistomlnisterin Pekka Haa 
viston kesapaikassa Teiskossa.
Peru nan nim i tulee Ruot sin
paarynaa tark oittavast a sanasta
paron . Ni men syntyyn lienee
syyllinen Asik kalan kappalainen
Axel Laurell , jo lla oli perunarnis
sio. Han muun muassa kirjoitti
kuninkaan kaskysta 177 3 kirja n
LylJykainen kirjoitus Potatesten
eli Moa-Poronain wiljelemisesta .
sailyttdmisestCi ja lJy6dyt yxesta
Huoneen lJallituxessa.
Laurellin valistustyosta huoli
matta peru nan viljely yleistyi
rneilla hitaasti. Maapaarynoita
vierastettiin, eika niita pidetty
kaskinauriin veroisina. Kest ikin
yli sata vuotta ennen kuin peru
nasta tu li ark iruokaa .
Kun peru na sitten sai lalansi
jan. siita alkoi rneillakin kehlttya
nopeasti paikallisia lajikkeita , [oi
t a viljeltiin vain vaikkapa yhdes
sa pit aj assa. ky lassa tai talossa .

• Punertavakuoristen
manteliperunoiden
kantaemot tuotiin
Suomeen
Amerikasta
1800-luvun
puoli valissa.

Maatiaislajikkeet ovat aikojen
kuluessa sopeutuneet paikallisi in
oloihin, muun muassa ilmastoon
ja rnaaperaan. Maatiaisissa on
arvokkaita geeneia - ne saatta
vat olla esimerkiksi vastustusky
kyisia vakaville taudeil le ja loisilie.
Peru nan ja muiden viljelykas
vien pen man sallyt ta minen mo
nimuotoisena on tarkeaa. Jos
viljelykasvien geeniperirna kape
nee. kute n on jo tapah t unut,
saattavat seuraukse t olla va ka
via . Jos pellossa kasvaa vain
yhta lajikett a, voi pie nen
pieni vir us tai sieni-iti6
tuhota sadon koko
naan.
Viljelykasvie n mo ni
muotoisuuden sailytta
miseen herattiin 1960
luvulla ja geen ivaroja
ryhdyttiin tallentamaan
geenipankkeihin . Geeni
pankki muodostuu isoista
kansainvalislsta tutkimuslai
toksista seka kansallisista ja
alueel lisista
geenipankeista .
Suom i kuuluu Skoonessa to imi
vaan Pohjoisma iseen geenipank
kiin .
Suomalaisia peru nalajikkeita
on geenipankissa puolensataa.
Laj ikkeit a
pidetaan
he ngl ssa mo nin t a
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• Punasllmainen
mg Edward VII -Iaji ke
tuotiin Suomeen
Englannista 1902 ja sai
kansan suussa lempinimen
politiikkaperuna.

voln , esimerkiksi sallomat la sle

menet nestetyppeen seka viljele
rnalla lajiketta aika ajoin . Geeni
panke issakin kasvin monimuo
toisuus vahenee, kun naytteesta
vain osa tisataan viljelemalla . Pa
rempi ra tkaisu olisi vi ljella laj ik
keita tava llisee n tapaan niiden
syntysijoi lla.
Kansai nva lisen biodiver siteet
tisop imukse n mukaan laj it ja nii
den geenit ovat sen valtion

• Mustaa perunaa on viljelty
vanhast aan muun muassa
Kainuun vaaramailla.
omaisuutta , jonk a luon toon ne
kuuluva t , [a geenivaroje n hyo
dyn tarnlses ta on makse ttava
korvaus niiden om istaja lle.
Geenitek niikan kehittyminen
on joh tanut siihen, etta hyvlsta
geeneista on kova kysynta, nlis
ta on tu llu t kauppatavaraa , Yri
tykset pyrkivat rnyos pate ntoi 
maan gee neja siina toivossa , et
ta niilla jonakin paivana on suuri
taloudellinen merk itys.
:5

Lonteet.
Anne Paolo.' Peruno, Ronen
nusoton Kustantojat RAK 2000.
Arne Rousi: Aurinqonkunasto
viilliMYllllokseen, WSOY /997.
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