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UUTTA KASVUA PERUNASTA 
-asiakaslehti on ilmainen ja se 
postitetaan suorapostituksena 
perunanviljelijöille, pakkaamoille 
ja peruna-alan asiantuntijajärjestöille 
Suomessa. Lehden tilaus tai 
peruuttaminen on helppoa. 
Teethän sen sähköpostilla 
(virpi@perunansiemen.fi) tai 
puhelimitse Virpille, 0400 701 250.
Näin voimme pitää rekisterimme 
ajan tasalla sekä tietosuoja-asetuksen 
edellytykset täyttävänä. Kiitos!

Lehden TILAUS tai PERUUTUS

Peruna-alan yhteistyöryhmän vuosikokouksen päätöksiä
PAYR jäsenistö kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseensa Hämeenlinnassa 13.2. 
Vuosikokouksessa jäsenistöä oli paikalla reilut 20 henkilöä. Vuosikokous järjestettiin 
perinteiseen tapaan PAYR:in järjestämien Talvipäivien yhteydessä.
Katsauksia ja kannanottoja
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018, joka päätettiin julkaista 
myöhemmin yhdistyksen kotisivuilla www.perunasta.fi. PAYR osallistui aktiivisesti vuoden 2018 
aikana peruna-alan tapahtumiin, joissa se oli kertomassa toiminnastaan. Lisäksi edustajisto 
vieraili Eduskunnassa maatalousvaliokunnassa ja SLC:n perunavaltuuskunnan kokouksessa. 
Syksyn 2018 aikana julkaistiin sekä markkinakatsauksia että satoennusteita. Tällaista 
ajankohtaista tiedotusta halutaan lisätä vuoden 2019 aikana. Yhdistys tuleekin julkaisemaan 
markkinakatsauksia kuukausittain sekä satoennusteita kasvukauden edetessä. PAYR järjestää 
peruna-aiheisen maatalousmatkan jäsenistölleen Borgebyn maatalousnäyttelyyn 25.-27.6.2019 
Ruotsiin, jossa teemana on etenkin perunan vesitalous ja istutus. Näyttelymatkan yhteydessä 
vieraillaan perunanviljelyn ykköstiloilla Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa.
PAYR jäsenmaksu pidetään ennallaan. Viljelijäjäseniltä edellytetään jatkossa, että he ilmoittavat 
perunantuotannon peltohehtaarinsa, joka on yhtenä jäsenmaksuperusteena. Henkilöjäseneksi 
voi liittyä kuka tahansa. Samoin pakkaamoilta edellytetään perunaliikevaihdon ilmoittamista. 
Jäsenmaksuun sisältyy Tuottava Peruna -lehden vuosikertatilaus ja alennus Talvipäivien 
osallistumismaksusta. PAYR toivoo lisää jäseniä, jotta yhdistys voisi paremmin toimia 
jäsenistönsä äänenä. PAYR voi edustaa koko peruna-alaa sitä paremmin, mitä enemmän 
yhdistykseen kuuluu jäseniä ja mitä aktiivisemmin jäsenet vaativat saada äänensä kuuluville. 
Hallitukselle siirrettiin päätettäväksi mm. yhdistyksen asiamiehen valinta. Asiamiehen tehtäviä 
hoitaa nykyisellään Perunatutkimuslaitoksen johtaja. Asiamiehen ja koordinaattorin tehtävät olisi 
mahdollista yhdistää ja antaa yhdelle aktiiviselle henkilölle.
Mikäli yli puolet peruna-alasta saadaan liittymään PAYR:n jäseneksi olisi mahdollista anoa EU:lta 
menekinedistämisrahaa perunan markkinointiin, kuten Iso-Britanniassa saatiin. Payrissa oli 
vuonna 2018 yli 200 jäsentä.

Britit saivat kampanjoitua

Iso-Britanniassa on onnistuttu kampan-
joimaan perunan ominaisuuksia ja saatu 
kotimaisen perunan myyntiluvut nousemaan. 
Viimeisen vuoden aikana brittiläistä perunaa 
on myyty saarivaltiossa  2,2 miljoonaa tuhatta 
kiloa.

Taustalla on ruokateollisuuden 3-vuotinen 
myynninedistämiskampanja "Potatoes: More 
than a bit on the side", joka sai rahoituksensa 
Euroopan Unionilta. Kampanja toteutettiin 
yhteistyössä kansallisen maatalous ja 
puutarhanhoidon kehittämisneuvosto 
AHDB:n ja Irlannin vastaavan Bord Bian 
kesken. Yhdistys vastaa kansallista PAYR:n 
kaltaista toimintaa. 

Kampanjan seurauksena suhtautuminen 
perunaan  on muuttunut
- 82 % kuluttajista tietää, että peruna on 
terveellistä
- 72 %, tietää perunoiden oleva rasvaton 
raaka-aine, ja jopa
- 92 % kuluttajista arvostaa perunan 
monipuolisuutta raaka-aineena että valmiina 
tuotteena.
Samaan aikaan kaksi suurta yliopistoa teki 
lisätutkimusta perunan ravitsemuksesta ja 
hyödyistä terveydelle.
 
EU-rahoituksen takana oli Euroopan 
Komission 3-vuotinen maatalouden menekin-
edistämistä varten lanseeraama hanke 
viljelijöiden tukemiseksi. Vastaavaa toimintaa 
voi Suomessa organisoida PYAR:n kautta, 
mikäli puolet suomalaisista perunan-
viljelijöistä liittyy jäseneksi.
 

 PERUNAA PÖYTÄÄN!
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Kun perunat vielä loppuu…
Jos joku vielä väittää, että Euroopassa 
pidetään vain perunavarastojen ovia kiinni ja 
viljelijät eivät myisi siellä perunaa, niin ei tiedä 
markkinatilanteesta mitään. Siellä viljelijät 
myyvät joka päivä perunaa kauppoihin ja 
teollisuuteen myyjän pyytämällä hinnalla ja 
markkinat reagoivat hintaan tarpeen mukaan. 
Perunasta on voimakasta kysyntää tarjontaan 
nähden, koska yksinkertaisesti perunaa on 
siellä liian vähän. Jotain asiasta kertoo sekin, 
että suomalaisen ruokaperunan jätteetkin (2-
lk) ostetaan ulkomaille jo kuorintakäyttöön. 
Ostajat maksavat rahteineen näistä ”jätteistä” 
viljelijälle jo enemmän kuin kotimarkkinoilla 
huippulaatuisesta pesuperunasta viljelijä saa 
toimitettuna pakkaamolle. Pakkaamot eivät 
voi maksaa viljelijälle enempää perunasta, jos 
tukkuhinnat eivät Suomessa nouse. Euroopan 
perunatilanne jatkuu ainakin vielä kesällä 
voimakkaasti kysyntävetoisena, koska uuden 
sadon perunamäärät eivät tule täysin 
täyttämään kysynnän tarvetta vanhan sadon 
peruna-varastojen tyhjentyessä.

Ruokaperunan varastointitilastot näyttävät, 
että perunaa olisi sopivasti kotimaan 
markkinoille? Mutta tilasto näyttää vain 
tilastointi hetken totuuden tammikuun 
lopussa. Ruokaperunaa on viety runsaasti 
ainakin Ruotsiin, Baltian maihin, Puolaan, 
Unkariin ja jopa Italiaan asti. Vienti alkoi 
syksyllä, koska Suomen perunamarkkinat 
eivät yksinkertaisesti vaan toimi kysynnän ja 
tarjonnan mukaan. Helmikuusta alkaen vienti 
on vain kasvanut ja kasvaa voimakkaasti 
keväällä, kun rahdin hinnat Eurooppaan 
halpenevat. Keväällä perunaa voi viedä myös 
muilla kuin lämpösäädellyillä autoilla. Myös 
siemenperunan vienti on ollut poikkeuk-
sellisen voimakasta, koska myös sitä on paljon 
normaalia vähemmän Euroopassa.

Kaikissa Euroopan maissa perunan hinnat 
vaihtelevat jopa viikoittain tai ainakin 
kuukausittain markkinatilanteen mukaan. 
Suomessa hinta tuntuu pysyvän samana koko 
kauden loppukesästä alkaen. Syksystä alkaen 
on sopimuksien ulkopuolisesta ruoka-
perunasta saanut paremman hinnan 
ulkomaan viennistä kuin kotimarkkinoilta. 
Miksi? Voisi todeta, että Afrikassakin toimii 
markkinatalous paremmin ja viljelijöiden 
saama hinta markkinoilta reagoi kysyntään ja 
tarjontaan paremmin kuin Suomessa. Muuten 
sinne Afrikkaan asti saa mennäkin, että 
halvempia perunan tuottajahintoja löytyy kuin 
Suomesta. Miksi meidän lähes arktisissa 
sääoloissa, jossa saadaan Euroopan 
pienimmät perunasadot, pitäisi olla yhtä 
halpaa perunaa kuin Afrikassa? Ulkomailla 
perunan hintakäyrä on eloisaa katseltavaa 
kuten pörssisähkön hinta. Kotimarkkinoilla 
suomalaisen perunan hintakäyrä muistuttaa 
joka vuosi lähinnä ”kuolleen ihmisen” 
sydänkäyrää. 
 ASDFAS 

Perunan tulevien vuosien hintakehityksen 
kannalta suurin toive taitaa olla, että tänä 
keväänä/kesänä kotimainen peruna loppuisi 
yksinkertaisesti kauppojen hyllyiltä joksikin 
aikaa. Se olisi perunalle ehkä parasta 
”ilmaista” markkinointia, mitä voisi saada ja 
nostaisi kesäperunan hintaa. Asia taatusti 
puhuttaisi Suomen mediassa melkoisesti. 
P e r u n a n  y m p ä r i s t ö y s t ä v ä l l i s y y s ,  
terveysvaikutukset ja pieni hiilijalanjälki 
muihin ruokatuotteisiin verrattuna puhuvat 
perunan käytön puolesta. Peruna on nousussa 
näistä syistä sekä myös Sanna Mansikkamäen 
Perunakirjan saaman medianäkyvyyden ja 
perunaviikon onnistuneen somekampanjan 
ansiosta. Valitettavasti NÄLKÄ pitää tulla 
ennen kuin viljelijälle halutaan maksaa 
tuotteesta sille kuuluva oikea markkinahinta.

Kysyntävetoista kevättä toivottaen!

Timo Myllymäki

Jäsen Varajäsen Toimiala
Pj. Timo Myllymäki Paula Ilola Siemenperuna
Vpj. Kaj Kolehmainen Markus Jussila Ruokaperunateollisuus
Antti Kuusisto Antti Länsimäki Ruokaperuna ja markkinasektori
Kaj Hemberg Petri Pakkanen Ruokaperuna
Kjell Forsgård Sören Lawast Ruokaperunateollisuus
Hannu Heikola Vesa Savola Tärkkelysperuna
Ossi Paakki Mika Antila Tärkkelysperunateollisuus
Jari Valkonen Juhani Rahko Tutkimus ja Neuvonta
Jukka Sariola Terhi Löfstedt Varhaisperuna

Peruna-alan yhteistyöryhmän 
hallitus vuonna 2019

Lähde: DLG, Agrarticker.de 

Hinta Euroopassa

Hinta Suomessa
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Öströmit ovat kasvattaneet yrityksiään kotikylässään 8-tien kupeessa

 ”työmatka” meille on 75 km.
Lähiruokamääritelmä täyttyy muiltakin osin 
helposti. Peruna toimitetaan suoraan vilje-
lijöiden varastosta tehtaalle ilman välikäsiä. 
Tämä vähentää ylimääräistä perunan liikut-
telua ja on omanaan vähentämään perunam-
me hiilijalanjälkeä.

Sami Öström haluaa antaa kiitosta arvos-
tamilleen yrityksen 45 sopimusviljelijälle. 
- Vankka ammattiosaaminen ja sitoutuminen 
laatuun sekä sovittuihin toimituksiin on 
ASDFASDF

- Isäni Taunon vanhempien maatilalla oli alun perin lehmiä ja perunaa tuotettiin vain pieni määrä. Isä itse ajoi rekkaa ja kuljetti mm. perunaa. Se oli 1990-
luvulla ennen matkapuhelinaikaa ja kuljettajan vastuulle jäi usein myös tilausten välittäminen, laadusta raportoiminen ja muu viestintä. Siitä 
kokemuksesta syntyi vähitellen verkostoa ja käytännön tietoa erityisesti perunan ympärille. Ensimmäisenä alettiin valmistaa perunakroketteja,  kertoo 
toisen polven omistaja-yrittäjä Sami Öström. 
- Peruna-alan muuttuessa erityisesti 2000-luvulla pääsimme siihen kehityskaareen mukaan, jossa kysyntä niin teollisuudessa kuin 
kuluttajagenressäkin muuttui multaperunasta kuorittuihin perunoihin. Nykyään jatkojalostus on edennyt siten, että eri tuotevariaatioita leikatuista ja 
esikeitetyistä tehdään useita asiakkaasta riippuen. Myös pestyt kuoripäälliset esikeitetyt perunat ovat tulleet mukaan valikoimaan.
Öströmin Perunatuotteen valtava rakennuskompleksi on kasvanut 8-tien varteen pala palata ja saa monen ohikulkijan nostamaan jalkaa kaasulta. 
- Hyvä, että 8-tie pääsi valtakunnalliseen runkoverkkoon mukaan. Tällä on valtava merkitys myös Perunatuotteelle ja sen henkilö- ja tavaravirroille,  
mainitsee Öström.

kiitettävää, sanoo Öström ja kertoo 
viljelijöiden vaihtuvuuden olevan vähäistä.
- Pyrimme järjestämään vuosittain yhden 
koulutuksen viljelijöillemme ja samalla 
saamme kertoa omista tavoitteistamme. 
Tavoite on mennä samaan suuntaan ja kasvaa 
yhdessä.
Öströmin perunatuote käyttää vuosittain liki 
27 miljoonaa kiloa perunaa. Se on Suomen 
ruoka- ja ruokateollisuusperunatuotannosta 
jo noin 8 prosentin siivu. 

Öströmien perheyhtiöt Kristiinankaupungin Metsälässä tunnetaan lastenruokaperunasta ja näyttävistä rekoistaan

LAATUA LUOTETTAVASTI

Ammattitaitoiset viljelijät
MTK:n määritelmässä lähiruoka on mahdol-
lisimman lähellä tuotettua suomalaista 
ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja 
tiedetään. Määritelmässä ei ole tarkkoja 
kilometrirajoja. Sami Öströmin laskelman 
mukaan 80 prosenttia heidän käyttämästään 
perunasta tulee Kristiinankaupunki-Karijoki -
akselilta. 
- Tuottajista kaukaisimmat toimivat Lumijoella
ja Lokalahdella, joten keskiarvona  perunan 
SDFAS 

 Sami Öström esittelee 
perheyrityksensä toimintaa. 

" 80 % KÄYTTÄMÄSTÄMME 
PERUNASTA TULEE 

KRISTIINANKAUPUNKI-KARIJOKI 
-AKSELILTA", 

laskee Sami Öström.
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- Viljelijällemme tämä tarkoittaa tuotantoa, 
joka on tavanomaisen ja luomuruoan välillä, 
mm. nitraattien määrää tarkkaillaan ja 
kasvinsuojeluaineiden käyttö on rajoitettua, 
kertoo Öström. Tarkka säännöstö tulee 
Euroopan Unionista. 
ISO 22000 laatujärjestelmä on ollut 
Perunatuotteella käytössä jo kymmenen 
vuotta. 
- Laatujärjestelmän ulkoinen ja sisäinen 
audiointi,  joka vuosi pitää kehittämisvaihteen
sopivasti päällä. Samalla se on laatulupaus 
kaikille asiakkaillemme tuotteidemme 
turvallisuudesta.
Tuotteidensa myynnin Öströmit hoitavat 
Potwell Oy:n kautta. Se on Öströmien lisäksi 
seitsemän muun perunapakkaamon ja -
kuorimon omistama myynti-, hankinta- ja 
kehitysyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee 
Kristiinankaupungissa. 
Sami Öström kertoo, että perheyritys 
suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti. 
- Kotimainen peruna on laadukas ja oikein 
jalostettuna kilpailukykyinen raaka-aine. 
Öströmin vientitoimintaa on tehty pääosin 
Ruotsiin ja Viroon.

Kaksi keittolinjaa 

Lastenruoka 

Yrityksen tuotantokapasiteetin laajentuminen 
ja mm. kahden keittolinjan rakentaminen on 
vahvistanut sen mahdollisuuksia reagoida 
isojen ruokateollisuusasiakkaiden tarpeisiin.  
Tuotannossa työskentelee liki 40 ammat-
tilaista lähes koko vuoden kahdessa vuorossa.
- Työntekijät tulevat pääosin omasta 
kaupungista, kertoo Sami Öström. Hän on 
y h d e s s ä  v e l j e n s ä  To m i n  k a n s s a  
tuotantolinjojen suunnittelun takana. 
- Kun on elänyt yrityksen koko kasvun 
pienestä nyrkkipajasta tähän pisteeseen, ja 
laskenut/suunnitellut monenlaista, niin myös 
kaikki työvaiheet osaa tehdä itsekin.
Laitteiden, kuten esimerkiksi uunien, hankin-
nassa Öströmit ovat hakeneet referenssit 
Suomen rajojen ulkopuolelta.
- Yritämme yhdistää uusinta teknologiaa 
pitkäkestoisella tavalla. Usein kuitenkin 
linjojen ja laitteiden kokoamiseen ja 
räätälöintiin meille sopivaksi löytyy onneksi 
rautaisia ammattilaisia lähialueelta. 

Suomen Nestlen lastenruoka on Öströmin 
Perunatuotteen suuri tukijalka, sillä kaikki 
Suomen Nestlen peruna lasten ruokiin tulee 
heidän kauttaan. 

"YRITÄMME YHDISTÄÄ UUSINTA 
TEKNOLOGIAA PITKÄKESTOISELLA 

TAVALLA. USEIN KUITENKIN LINJOJEN 
JA LAITTEIDEN KOKOAMISEEN JA 

RÄÄTÄLÖINTIIN MEILLE SOPIVAKSI 
LÖYTYY ONNEKSI RAUTAISIA 

AMMATTILAISIA LÄHIALUEELTA." 
Sami Öström

Jatkamme 
mielenkiintoisia 
yritysesittelyjä 

ensi numerossa!
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Keitä perunat kuorineen kypsiksi. Kuori 
perunat kuumina ja paina ne peruna-
puristimien läpi ”perunalumeksi”. Sekoita voi, 
suola ja pippuri perunalumen joukkoon. 
Jäähdytä perunamassa.
Raasta juusto jäähtyneen perunamassan 
joukkoon. Sekoita hyvin. Ota massasta pieniä 
perunapalleroita, ja muotoile ne käsissäsi 
pyöreiksi.
Vatkaa munan rakenne rikki. Mittaa jauhot eri 
kulhoihin. Pyöritä kroketit ensin vehnä-
jauhoissa, sitten kananmunassa ja lopuksi 
korppujauheessa.
Lämmitä öljy 180-asteiseksi. Parhaan 
lopputuloksen saat frittikeittimellä, mutta 
onnistuu uppopaistaminen ilmankin, jos saat 
öljyn tarpeeksi kuumaksi kattilassa tai 
padassa. Käytä mittaria.
Paista kroketit öljyssä muutamassa erässä 
kullankeltaisiksi, reilu minuutti kerrallaan. 
Valmista ne juuri ennen tarjoilua, ne pitää 
syödä lämpiminä. Valuta ylimääräinen rasva 
pois talouspaperilla ja nosta kroketit tarjolle.

Lähde: Peruna, Parhaat resepti, Sanna 
Mansikkamäki 2018, Readme.fi

PERUNAKROKETIT
(20 krokettia, 2 tuntia)

½ kg jauhoisia perunoita
1,5 rkl voita
¼  tl suolaa
¼ valkopippuria myllystä
100 g kovaa lampaanmaitojuustoa
1 kananmuna
1 dl vehnäjauhoja
1 dl korppujauhetta
friteeraamiseen 2 l rypsiöljyä

RESEPTI

Pienen perunan kauneus
Kanadassa, Prince Edwardin saarella sijaitseva WP Griffin yhtiö lanseerasi alkuvuodesta 
uuden tuotesarjan miniperunoista.  
”Potato Cuisine Microwaveable Mini Potatoes” – tuote valmistuu mikroaaltouunissa kuudessa 
minuutissa ja tuotelinja sisältää eri makuisia miniperunoita. Yhtiö on kehittänyt aikaisempia 
mikroaaltouunissa valmistettavia perunaruokia eteenpäin erityisesti maustamisen osalta, sillä 
keinotekoiset väri- ja makuaineet on vaihdettu luonnollisiin mausteisiin.
W. P. Griffin Inc. on perheomisteinen ja toimiva viljely- ja pakkauslaitos, jonka 
maataloustoiminta on vuosien varrella kasvanut johtavaksi erikoisperunatuotteiden 
valmistajaksi Kanadassa.
Mikroperunapuolen ensimmäiset tuotteet yritys toi Pohjois-Amerikan markkinoille jo vuonna 
2004.

Prinssi Edwardin saari on Kanadan merkittävin perunantuotantoalue yli 80 000 hehtaarin 
alallaan. Alue tuottaa neljänneksen maan perunatarpeesta. 

Lähde: Global Potato News
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Pekomat on toiminut vuodesta 1984 tuomalla maahan perunan, 
porkkanan, sipulin, sokerijuurikkaan ym. nostokoneiden kulutusosia 
keskieurooppalaisilta valmistajilta kaikkiin markkinoilla oleviin 
konemerkkeihin. Lisäksi yritys toimittaa kumitettuja seulaverkkoja. 
-Tuotevalikoimaamme kuuluvat edellä mainittujen lisäksi perunan 
varrenmurskaajat ja salaojahuuhtelulaitteiden varaosat.

Salaojien huuhtelu kuntoon!
XIROS salaojien huuhtelulaitteen suunnittelu sai alkunsa omalta pellolta, 
kun huuhtelu tuli ajankohtaiseksi kesken kevät kiireiden. 
- Ajattelin, että rakennetaan kotimainen ”isäntä”-mallinen laite, jonka 
käyttöikä on käytännössä loputon ja jonka kanssa töihin pääsee aina, jos 
lämpöasteet ovat plussalla. Näin salaojien huoltotyö tulee osaksi jatkuvaa 
peltojen hoitoa, kertoo Raittila. Hän on kehittänyt laitetta likipitäen 
puolitoista vuotta, mutta kertoo, että kehitystyö jatkuu. 
-Viime kesänä esittelimme laitetta Okra maatalousnäyttelyssä ja 
kiinnostusta tuli mukavasti. Urakointiversion kehittäminen on käynyt 
mielessä ja vientikaavailut muihin Pohjoismaihin, lähinnä Ruotsiin ja 
Norjaan, ovat nekin aluillaan.

Jyri-Pekka Raittila on paitsi Kaskisissa pääpaikkaansa pitävän Pekomat 
Oy: n omistaja/yrittäjä myös perunanviljelijä.
- Viljelen perunaa Öströmin sopimusviljelijänä Isojoella. Tavoitteena on 
tuottaa hyvää laatua, jotta mielenkiinto hommaan säilyy.
Jyri-Pekka Raittila siirtyi nelisen vuotta sitten Pekomatin ohjaimiin 
Hydrauliikkahuolto Räihän palveluksesta, siellä vastuulla oli korjaamon 
tuotantopäällikön tehtävät.
- Taustastani on ollut hyötyä, sillä tuotteiden tekniikan ymmärtäminen 
nousee tärkeäksi, kun valitsemme tavarantoimittajia ja tuotteita 
varastoon. Pyrimme siihen, että laatu pysyy korkeana ja kulutus-
kestävyyteen voi luottaa, sanoo Raittila. Hän kertoo, että Pekomatin 
varastolta Kaskisista löytyy noin 600 eri tuotetta, joita saadaan 
yhteistyöntahon ansiosta rekan kyydissä asiakkaalle vielä usein myöhään 
iltapäivällä.
- Sijaintimme Kaskisten teollisuusalueella omassa hallissa on asiakkaan 
etu, kun sesonki on päällä.

Kotimainen salaojien huuhtelulaite XIROS on Pekomatin uutuus

”KAIKKI VAKIONA”

Tekniset tiedot:
Pituus 150 cm
Korkeus 238 cm
Leveys 210 cm
Paino 685 kg
Syöttölaite: neljä vetävää syöttöpyörää
Pumppu AR 153 L/min max. Paine 50 bar
Huuhteluputki PE100 27×3, 3 mm, 500 m
Puomin nosto/lasku
zoomi sisään/ulos ja sivusiirto
Elektroninen mittalaite
luistonesto järjestelmä 
kaivo varustus 450 mm
radio-ohjaus
puomin suojaputket
imu/paluuletku

XIROS

- Tähän ei myydä lisävarusteita, vaan koneessa on kaikki vakiona, 
kertoo J-P Raittila uutta hohkavan salaojien huuhtelulaitteen vierellä. 
Paikannus tutka ja asiakaskohtainen väri ovat ainoat lisävarusteet.

Pekomat Oy on toiminut vuodesta 1984 palvellen viljelijöitä 
tuomalla maahan nostokoneiden kulutusosia keski-
eurooppalaisilta valmistajilta kaikkiin markkinoilla 
oleviin konemerkkeihin. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös 
perunan varrenmurskaajat ja salaojahuuhtelulaitteiden 
varaosat. Lisätietoja: pekomat.fi
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Palle Foged
Myynti ilmastointi ja jäähdytys
Puh +45 2010 2637
pf@grimme.dk

Punakuorinen ja kauniin keltamaltoinen Baltic Rose on Cafe&Shop 
Valkoisen Puun lounaslistan uuniperunavalinta.
- Uuniperuna on klassikko. Meidän Kauhajoen ja Seinäjoen 
kahviloissa se tarjoillaan joko sitruuna-cheddar-broileri tai tomaatti-
pesto-feta -täytteellä vierellään maistuva salaatti sekä luomu-
spelttileipä, kertoo yrityksen markkinointipäällikkö Sirkku Ylikoski. 

Vuonna 2011 Kauhajoelle, upeasti entisöityyn kotiseututaloon, 
avattu Cafe&Shop Valkoinen Puu tarjoaa asiakkailleen olohuone-
maista, kansainvälistä kahvilakulttuuria pitkin aukioloajoin sekä 
kiireettömän, kauniin ympäristön, jossa on viihtyisää jutella ystävien 
kanssa tai järjestää bisnestapaamisia ja perhejuhlia.

Ylikoski kertoo, että  kahvilan tarjonnassa näkyy yrittäjäpariskunnan 
Kirsi ja Mark Heidin taustat. Suomalainen Kirsi ja amerikkalainen 
Mark ovat yhdistäneet ammattitaitonsa ja luovuutensa menestyk-
sekkäästi.  
- Piirakkareseptimme ovat esimerkiksi Amerikasta Markin isoisän -
50-luvulla pyörittämästä ravintolasta ja Talon oma herukkakakku 
valmistuu Kirsin opiskelijaboksissaan kehittelemällä reseptillä, 
kertoo Ylikoski.
Hän kertoo, että kahden kahvilan ketju katselee tulevaisuuteen 
valoisasti, mm. uuden kahvilan avaamista mietitään.
- Raaka-ainevalinnat ovat tälle yritykselle tärkeitä ja se tarkoittaa 
lähiruokaa ja luomua.

Katso lisää: valkoinenpuu.fi

löysi Valkoisen Puun lautaselle
Baltic Rose 

Suunnitteletko ilmastointia
varastoon, ota yhteyttä!

Roland Rosenback
Konemyynti
0400 433 231
rr@grimme.dk

OLEMME MUKANA:
Borgaby Peltopäivät 26. - 27.6. ja Okra  3. - 6.7.



Skaftungintie 187, 64480 Skaftung

HUOLTO
VARAOSAT

TEKNINEN TUKI
LISÄVARUSTEET

www.grservice.fi

info@grservice.fi
www.grservice.fi

GR Service Oy Ab
020 730 7150

PERUNA- JA JUURESKONEIDEN 
VARAOSAT JA TARVIKKEET
- Laatikon kääntäjät
- Kamerasarjat
- Starttilannoite/piensiemen -syöttölaitteet
- Norje perunakauhat ja tuotteet
- Teollisuuspuhaltimet
- Vedot
- Mafex peittaus
- Katokset
- Matot ja varaosat myös muihin 
  konemerkkeihin

UUSI PUHELINNUMERO! LEIKKAA TALTEEN!
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Mittatarkkuus, kestävyys ja soveltuvuus 
erilaisiin varastointiratkaisuihin

Pyhäjoen Puun perunalaatikot tunnetaan korkeasta laadustaan

Laatu edellä 
-Laadukkaan perunalaatikon ominaisuudet 
ovat mittatarkkuus, kestävyys ja soveltuvuus 
varastointiin. Erityyppiset varastoratkaisut 
vaativat juuri niihin sopivat laatikot. Oma 
erikoisuutemme on riittävän naulauksen 
lisäksi osittainen tai täydellinen liimaus. 
Ulkonurkat ovat viistetyt ja sisäpuolella 
pystytolpat ja vinotuet ovat nurkistaan 
pyöristetyt, selvittää yrittäjä.
Pyhäjoen Puu ostaa nykyisin kaiken 
puutavaran vientikuivana ja pääosin 
vientilaatuisena. Puut ostetaan suomalaisilta 
sahoilta ja joitain eriä tulee puutavara-
kauppiailta.
- Käytämme pääosin kuusta ja jonkun verran 
mäntyä. Perunan viljelijät pitävät yleensä 
ottaen kuusitavaraa kestävämpänä. Kaalin 
viljelijät käyttävät ainoastaan kuusipuuta, 
koska mänty saattaa aiheuttaa värivirheitä 
SDFSDF 

Pyhäjoen Puun yrittäjä Päiviö Nikki on 
kehittänyt perunalaatikoiden valmistusta 
yrityksessään vuosikymmenten ajan. 
- Olemme pystyneet rakentamaan laatikko-
teollisuutemme tähän malliin ainoastaan 
viljelijöiden ja varastoijien myötävaikutuksella. 
He ovat antaneet meille lujan luottamuksen. Ja 
haluamme toimia myös jatkossa heidän 
kanssaan parhaalla ja yhä paremmaksi 
kehittyvällä toimintakonseptilla, kiittää Nikki.
Hän uskoo peruna-alan tulevaisuuteen, vaikka 
keskustelu ilmastonmuutoksen ja hiilijalan-
jäljen ympärillä ovat joka päiväisiä uutisia 
mediassa.
- Nämä heiluttelevat lyhyellä jänteellä kysyntää 
ja tuotantoa, mutta pidemmässä juoksussa 
perunaa tullaan käyttämään enemmän kuin 
nyt, arvioi Nikki ja perustaa mielipiteensä 
siihen, että faktat perunantuotannosta 
enemmän nostavat kuin laskevat kasvin 
arvostusta näissä keskusteluissa.

kaaliin. Turkissa sen sijaan perunanviljelijät 
ovat mieltyneet mäntyyn, kertoo Nikki ja avaa 
yrityksen viennin kehitystä.
- Vientimme Turkkiin käynnistyi 2011, jona 
huippuvuonna valmistui noin 24 400 
laatikkoa. Aiemmin olimme jo saaneet pään 
auki Ruotsiin. Olemme toimineet Tansaniassa 
vuodesta 2017 lähtien ja toimitukset naapuri-
maahan Sambiaan ovat jo käynnistyneet. 

Yritys sijaitsee hyvien liikenne-
yhteyksien varrella Pyhäjoella 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa 
Raahen ja Kalajoen välissä.

”Ensimmäiset laatikot teimme joskus 
1970- luvun puolessa välissä omaan 
käyttöön. Varsinaiset tilaustyöt 
alkoivat 1980- luvun alussa. ”

TERVETULOA TEHDASVIERAILULLE!
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Bernerin asiakkuuspäällikkö, 
peruna-asiantuntija Asko Seppänen:

Kasvinsuojelun 

ovat jäämässä historiaan
”HELPOT RATKAISUT” 

- Tulevaisuudessa onnistunut kasvinsuojelu koostuu monen tekijän 
summasta. Siihen vaikuttavat pellon kasvukunto, viljelykierto, oikea 
lannoitus, lajikevalinta ja biologisen torjunnan määrä tulee kasvamaan, 
luettelee peruna-asiantuntija Asko Seppänen Berneriltä. 
Euroopan Unioni on tiukentanut tehoaineiden rekisteröimistä ja niiden 
hyväksyntää. Tämä vaikuttaa myös perunan kasvinsuojeluaineiden 
valikoimaan tulevaisuudessa. 
- Perunan peittausaineista Monami on jo poistunut.

Perunan varsiston hävityksestä poistuu Reglone, jonka käyttö on 
mahdollista enää ensi kasvukautena eli tänä vuonna 2019. Myynnistä se 
poistuu jo tämän kesän aikana, luettelee Seppänen.
- Varsiston hävityksen vaikeutumisen ja muuttumisen vuoksi tulee 
oikea lannoitus ja lajikevalinta entistäkin tärkeämmäksi. Osa perunan ja 
viljojen tuhohyönteisiin tehoavista aineista tulee poistumaan 
markkinoilta lähivuosina. Perunan rutontorjunta-aineista eniten ovat 
uhattuna mankotsebi-pohjaiset aineet sekä niiden erilaiset sekoitukset 
muiden aineiden kanssa. 

Uusiakin aineita on tullut ja tulossa markkinoille, jotka täyttävät uudet 
EU:n tiukemmat kasvinsuojeluainevaatimukset. Rikkakasviaineisiin 
tulee Proman, joka vaikuttaa sekä maa- että lehtivaikutteisesti. 
- Rutontorjuntaan on tulossa myöskin uusia tehokkaampia aineita eri 
valmistajilta, jotka saavat käyttölupia ehkä jo tulevalle kaudellekin.  
Lehtipoltteen torjuntaan tuli viime kasvukaudella Narita. 
Kasvinsuojeluaineita valmistavat yhtiöt ovat alkaneet tarkempien 
viranomaismääräysten vuoksi kehittää voimakkaammin myös bio-
logisesti tehoavia aineita, joita on myös ensimmäisiä jo tulossa 
markkinoille, kertoo Seppänen. 
-Kasvinsuojelukenttä on murroksessa. Myynti- ja markkinointipuolella 
tulee pysyä ajan tasalla ja kertoa muutoksista avoimesti. Kasvin-
suojeluaineiden käyttö ei kokonaan lopu, vaan tarveharkinta kasvaa, 
päättää Seppänen.
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Suomalainen siementarkastus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sen 
kunniaksi on koottu vaikuttava historiikki multimedian muotoon ja 
myöhemmin kuluvana keväänä tuotetaan videoita toiminnan 
kehittymisestä. 

Juhlavuoden varsinainen päätapahtuma järjestetään heinäkuussa 
Ruokaviraston Loimaan yksikössä 3.6-7 eli OKRA maatalousnäyttelyn 
ajan. Asiantuntijoiden opastamana on mahdollisuus tutustua 
laboratorion toimintaan ja ulkona lajikekenttään.

Kaiken Suomessa markkinoitavan siemenen tulee olla sertifioitua. 
Ruokavirasto tarkastaa, tutkii laboratoriossa ja valvoo Suomessa 
käytettävän kylvösiemenen laatua. Toiminta perustuu siemen-
kauppalakiin ja sen perusteella annettuihin maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksiin.

Ruokaviraston Loimaan yksikön 
tarina alkoi virallisesti 1980 -luvulla 
ja ensi kesänä kaikki pääsevät 
tutustumaan näiden seinien 
sisäpuolelle asiantuntijoiden 
opastuksella.

Siementarkastus 100 vuotta

AVOIMET OVET OKRAN AJAN
Siemensertifiointiprosessin vaiheet
· Viljelystarkastus
· Kantasiemenen kenttäkoetarkastukset
· Näytteenotto
· Laboratoriotutkimukset
· Siemenpakkaamon pakkauslupa
· Siemenerän sertifiointi ja vakuustodistukset
· Siemenkaupan markkinavalvonta

http://aineisto.ruokavirasto.fi/siementarkastushistoria/
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Perunoiden 
KAUNEUSHYÖDYT 
käyttöön!
Peruna on täynnä elimistölle tärkeitä aineita, 
mm. A-, C-, B-, vitamiineja, rautaa, kuparia, 
kaliumia, rikkiä, fosforia ja antioksidantteja. 
Hyödyt perustuvat perunan runsaaseen C-
vitamiini-pitoisuuteen, joka on elintärkeä ihon 
terveyden ylläpitämisessä.

Näppärä hoito ikääntymistä vastaan tai 
auringonpolttamalle iholle löytyy 2,5 cm:n 
perunaviipaleesta. Pese kasvot huolellisesti ja 
hiero perunaviipaleella koko kasvojesi iho. 
Huuhtele lämpimällä vedellä ja lisää normaali 
kosteusvoiteesi. Tee hoito illalla.
Mikäli haluat vähentää aknea ja näppylöitä, 
älä huuhtele perunahieronnan jälkeen kasvoja, 
vaan anna vaikuttaa yön yli. 

Lähteet:
A.L. (1862). The potato. Notes and Queries. https://doi.org/10.1093/nq/s3-II.33.138-a
Kareru, P. G., Keriko, J. M., Kenji, G. M., Thiong'o, G. T., Gachanja, A. N., & Mukiira, H. N. (2010). 
Antimicrobial activities of skincare preparations from plant extracts. African Journal of Traditional, 
Complementary and Alternative Medicines. https://doi.org/10.4314/ajtcam.v7i3.54777

Tietoisuus siitä, että peruna 
ei lihota on kasvanut, mutta 
kasvin kauneushyödyt sen 
sijaan ovat useimmille vieraita. 
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- Saamme näytteitä koko Suomen alueelta ja 
jonkin verran myös ulkomailta mm Ruotsista, 
Virosta ja Islannista. Pääpaino asiakaskun-
nastamme tosin on täällä länsisuomessa, 
erityisesti Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjan-
maalla.

Sesonki tulossa 
- Viljavuustutkimusnäytteitä tulee eniten 
syksyllä puintien jälkeen sekä keväällä ennen 
kylvöjä. Syksyllä on siis kiire, koska näytteitä 
on paljon ja keväällä on kiire, koska kaikki 
haluavat analyysituloksensa mahdollisimman 
nopeasti. Kasvihuoneista näytteitä lähetetään 
tasaisesti ympäri vuoden, niiden osalta ei ole 
havaittavissa sesonkivaihtelua.

Vi l jel i jät  kehittävät jatkuvasti  omaa 
tuotantoaan, siksi mekin pyrimme jatkuvasti 
kehittämään omia palveluitamme. 
- Haluamme palvella asiakkaitamme 
mahdollisimman kattavasti ja pidämme 
laitekantamme nykyaikaisena. Viimeisin 
hankintamme on korkean erotuskyvyn 
nestekromatografi, HPLC-laitteisto ja sen 
avulla pystymme nyt analysoimaan kasvien 
nitraattipitoisuuden täysin itsenäisesti. 

- Pääasiassa teemme ravinneanalyysejä 
maasta, vedestä ja kasveista maatalous- ja 
puutarhasektorin viljelijöille sekä muille 
ravinneanalyysejä tarvitsevil le kuten 
tutkimus-laitoksille ja teollisuudelle.
Näytemääräisesti suurin osa analyyseistä on 
maanviljelijöiden viljavuustutkimuksia. Toinen 
suuri ryhmä on kasvihuoneviljelijöiden 
tarvitsemat analyysit, mitkä useimmiten ovat 
vesi- ja kasvinäytteitä, kertoo Hortilabin 
toimitusjohtaja Filip Högnabba.
”Perunanviljelijöiden kanssa onkin ollut paljon 
yhteistyötä, koska Kristiinankaupungin tärkeä 
perunanviljelyalue on meitä lähellä.”

Kattavasti toteutettu ja mahdollisimman uusi 
viljavuustutkimus antaa hyvät tiedot lohkojen 
lannoitus- ja kalkitustarpeista. Viljavuus-
tutkimuksen avulla saadaan siis selville 
mahdolliset puutokset ja mitä pelloissa jo on 
eikä sinne enää tarvitse lisätä. 
- Näin voidaan suunnitella lannoitus-
toimenpiteet mahdollisimman tarkasti ja 
vältytään turhalta lannoitukselta ja säästetään 
viljelijälle tärkeitä euroja sanoo Höbnabba.
Kasvihuoneissa on hyvin pitkälle kehittynyt 
automatiikka, mutta sen toimintakunto on 
hyvä tarkistaa säännöllisesti. Kasvianalyysin 
avulla voidaan tarkistaa, onko kasvi saanut ne 
ravinteet, mitkä sille on annettu. Mahdollinen 
epätasapaino ravinteissa saadaan selville jo 
ennen kuin näkyviä vaurioita on havaittavissa 
ja ongelmat ehditään vielä korjata.

Vahva ammattitaito
Yrityksellä on kuusi päätoimista työntekijää 
sekä tarvittaessa sesonkihenkilökuntaa. 
- Voimme pitää henkilökunnan määrän näinkin 
pienenä, koska käytössämme on hyvin osaava 
henkilökunta. Koulutustaso on korkea ja 
kaikilla on jo pitkä kokemus alalta.

Hortilab  Oy järjesti avoimet ovet helmikuussa 
20-vuotisjuhlan kunniaksi

Erityisosaamista Närpiössä

Hortilabin toimitusjohtajalla Filip Högnabballa 
piti kiirettä, kun laboratoriossa vietettiin 
avointen ovien päivää 20-vuotisjuhlan kunniaksi.
Kiinnostus nähdä kulissien taakse oli suurta 
ja yli sata viljelijää tuli vierailulle nähdäkseen 
miten heidän näytteitään tutkitaan.

Oy Hortilab Ab on perustettu 
Helmikuussa 20 vuotta sitten. 
Silloin Viljavuuspalvelun sivutoimi-
piste siirtyi yksityiseen omistuk-
seen, kun neljä työntekijää perusti 
Oy Hortilab Ab:n.
Heti aluksi yritys kehitteli laatu-
järjestelmän ja vuonna 2000 Finas 
myönsi Hortilabille akkreditoinnin 
(T187),  ensimmäisenä alan 
laboratoriona Suomessa.
Akkreditointi takaa asiakkaillemme 
analyysituloksia, joiden oikeel-
lisuus on kansainvälisen, labora-
torioille tarkoitetun standardin SFS-
EN ISO/IEC 17025 mukaista. 
Vuodesta 2016 on Hortilabilla ollut 
myös Eviran laboratoriohyväksyntä 
maanparannusaineiden ja kasvu-
alustojen analysoimiseen. Vuonna 
2013 Suomalaisen Työn Liitto 
myönsi Hortilabille oikeuden 
käyttää Avainlippua.

Nitraattipitoisuus analysoidaan sellaisista 
kasveistä, mille on EU-tasolla annettu 
enimmäismäärät. Tällaisia ovat mm pinaatti, 
lehtisalaatti ja rucola.
- Ajatuksena on, että suomalaiset tuottajat 
saisivat kauttamme lähes kaikki tarvitsemansa 
analyysit ja voisivat näin pitää kotimaisuus-
ketjunsa mahdollisimman eheänä. 



Siemenperunahinnasto
KOKONAIS-
TILAUSMÄÄRÄ PERUSHINTA

30-40 mm
pieni koko

0,70
0,70
0,73
0,75
0,75
0,66

BEO 
GALA
SF HIT
SOLIST 
SORAYA 
ALBATROS 

AGILA
BALTIC ROSE 
PRIVILEG

MYYTY

MYYTY
MYYTY

MYYTY

MYYTY

40-55 mm
iso koko

0,50
0,50
0,53
0,55
0,55
0,46

TILAUSMÄÄRÄ YLI 5 000 kg

30-40 mm
pieni koko

0,67
0,67
0,70
0,72
0,72
0,63

40-55 mm
iso koko

0,48
0,48
0,50
0,52
0,52
0,44

TILAUSMÄÄRÄ YLI 10 000 kg

30-40 mm
pieni koko

0,64
0,64
0,67
0,69
0,69
0,60

40-55 mm
iso koko

0,46
0,46
0,48
0,50
0,50
0,42

TILAUSMÄÄRÄ YLI 20 000 kg

30-40 mm
pieni koko

0,61
0,61
0,64
0,66
0,66
0,58

40-55 mm
iso koko

0,44
0,44
0,46
0,48
0,48
0,40

28-40 mm
pieni koko

0,75
0,78
0,73

40-50 mm
iso koko

0,51
0,55
0,50

28-40 mm
pieni koko

0,72
0,75
0,70

40-50 mm
iso koko

0,49
0,52
0,48

28-40 mm
pieni koko

0,69
0,72
0,67

40-50 mm
iso koko

0,47
0,50
0,46

28-40 mm
pieni koko

0,66
0,69
0,64

40-50 mm
iso koko

0,45
0,48
0,44

Siemenperunan hinnat ovat ALV 0% vapaasti myyjän varastolla Kauhajoella, Lapualla tai Vieremällä. 
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV 14%.
Hinnat ovat 1000 kg:n suursäkkeihin pakatun siemenperunan hintoja. 
500 kg suursäkeissä hinta + 0,03 e/kg. 25 kg verkkosäkeissä + 0,05 e /kg. 
Kertakäyttölavat sisältyvät hintoihin.

Myllymäen Peruna 
Timo: 040 506 6638
Virpi: 0400 701 250

Ruokaperuna Tärkkelysperuna Luomu ValmistuotteetKiinteä

Yleisperuna

Jauhoinen Parasta kuorintalaatua ChipsiRanskanperunat

Varhaisperuna

SOLIST GALA

BALTIC ROSE

ALBATROS

AGILASF HIT

BEOSORAYAPRIVILEG

LISÄTIEDOT LAJIKKEISTA: www.perunansiemen.fi

Siemenperunaa

MYYTY

MYYTY

MYYTY

MYYTY

MYYTY



Jepuan lajike-esittelykentän tulokset 2018

LAJIKE M
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S 
%
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RK
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S 
kg
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a

KOKOJAKAUMAT, paino %

<35     35-55    55-70    >70

RUOKAPERUNA-
KELPOINEN SATO 
35 - 70 mm

%          t/ha    suhde-
luku  

AGILA
AMERICAN ROSE
ANNABELLE
ANNALENA
ASTERIX
AVANTI
BALTIC ROSE
BELANA
BEO
CARRERA
CHALLENGER
COLOMBA
CORINNA
FAKSE
GALA
GEORGINA
GLORIETTA
IVETTA
JAZZY
JELLY
JESSICA
JUSSI
KARELIA
LADY ANNA
LIPSTICK
MADEIRA
MARABEL
NOBLESSE
ORCHESTRA
OTOLIA
PRIVILEG
QUEEN ANNE
ROCK
ROSI
SALINERO
SF HIT
SOLIST
SORAYA
SUNITA
TALENTINE
THERESA
keski-arvo

54,5
58,4
45,3
49,2
68,7
51,8
62,2
37,1
36,7
55,8
61,1
47,4
55,3
46,0
60,2
68,6
51,8
51,3
53,3
55,7
59,1
44,2
59,0
61,9
72,1
65,0
65,9
62,9
61,3
74,7
58,2
57,3
61,9
65,4
62,5
45,1
49,3
81,6
59,4
40,7
47,6
57,1

107
115
89
97
136
102
123
73
72
110
120
94
109
91
119
135
102
101
105
110
117
87
116
102
142
128
130
124
121
147
115
113
122
129
123
89
97
161
117
80
94

12,0
14,4
13,2
15,5
14,6
10,2
12,6
12,4
19,9
11,1
14,6
10,4
9,9
13,2
12,2
11,4
12,9
12,2
13,7
14,4
14,4
15,5
13,7
16,2
17,4
12,3
12,5
14,7
12,5
11,7
16,8
11,4
15,7
13,6
13,9
18,4
11,0
10,4
13,2
13,8
14,1
13,5

6530
8400
5970
7640
10000
5270
7810
4590
7280
6190
8940
4910
5490
6070
7320
7840
6680
6260
7330
8020
8490
6840
8110
8420
12520
8000
8200
9220
7680
8740
9780
6530
9690
8920
8700
8310
5420
8510
7830
5610
6710
7700

1
25
14
1
0
5
4
3
8
1
8
7
3
5
4
1
5
5
23
1
2
8
0
5
5
3
1
3
2
1
3
2
3
1
1
3
2
1
1
17
3
5

40
75
86
71
53
64
71
43
92
26
75
59
31
80
66
22
56
55
77
30
56
83
46
60
95
57
36
63
56
44
80
77
80
40
27
75
52
37
67
77
36
61

59
0
0
27
46
19
22
48
0
68
17
34
52
15
29
67
39
40
0
69
42
8
54
35
0
39
61
34
38
55
18
22
17
56
72
23
46
62
32
0
57
33

0
0
0
0
0
12
3
6
0
4
0
0
15
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
6
4
2

80
55
66
63
74
45
64
59
85
32
66
55
67
82
82
61
39
64
69
80
44
66
94
76
60
82
79
84
82
70
71
71
90
67
90
80
71
84
77
43
67
70

43,5
32,4
29,8
31,0
50,6
23,3
39,8
22,0
31,3
18,0
40,3
26,3
37,1
37,7
49,2
41,7
20,1
32,8
36,7
44,8
25,9
29,3
55,5
39,3
43,0
53,2
52,2
52,6
50,4
52,4
41,5
40,5
55,6
43,7
56,2
36,2
34,8
68,4
45,8
17,5
31,9
40,1

109
81
75
77
126
58
100
55
78
45
101
66
93
94
123
104
50
82
92
112
65
73
139
98
108
133
130
131
126
131
104
101
139
109
140
90
87
171
114
44
80


