
Juurikassarka 1/2007  -  1

Nr 1 2007 

JUURIKASSARKA

                                          



2  -  Juurikassarka 1/2007

JUURIKAS-
SARKA 1/2007
20. vuosikerta
Päätoimittaja
Nils Lindroos

Toimitussihteeri
Marte Römer-Lindroos

Taitto
Marte Römer-Lindroos

Julkaisija
Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskus

Toimitusneuvosto
Staffan Eliasson
Matti Hento
Matti Kukkola

Toimituksen osoite
Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskus
Korvenkyläntie 201
25170 KOTALATO
Puh. 010 431 062
Faksi (02) 737 6409
S-posti
etunimi.sukunimi@danisco.com
Kotisivu  www.sjt.fi

ISSN 0789-2667  

Tammisaaren kirjapaino Oy
Tammisaari

Osoitteenmuutokset:
Viljelijät viljelytoimistoon,
muut toimitukseen

Kansi: 
Hanne Riski mittaamassa routaa Pohjankartanon pellolta. 

Lehden ilmestymisaikatulu vuonna 2007
  nro aineistopäivä  ilmestymispäivä
 2 5.3. 11.4.
 3 6.8. 12.9.
 4 5.11. 12.12.

Sisältö:

Sokerijuurikkaan tutkimuksen muutos 
on meneillään 3
Sucroksen maatalousorganisaatio       4
Säkylän tehtaan käyntikausi 2006        6
Salon tehtaan käyntikausi 2006        7
Säkylän juurikaskuljetukset 2006        10
Juurikkaan ajot Saloon 2006        11
Sokerireformi aiheuttaa muutospaineita 
viljelytekniikkaan        14
Geelikylvö sopii parhaiten sadontuottokyvyltään 
hyville savimaille        18
Käytännön kokemuksia geelikylvöstä        21
Laitteiston rakentaminen        22
Muutoksia autoilijoille        24
Myydään tarpeettomana koetilan kalustoa        26
Vajaat 90 vuotta sokeria Salosta        27
Kolmas Melasniemen palkinto samalle 
tilalle    2000-luvulla        30
Ensi kosketus juurikkaan viljelyyn        32
Juurikkaan viljely jatkuu Suomessa        37
Yhteystiedot         38



Juurikassarka 1/2007  -  3

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT)  
vietti 50-vuotisjuhlaa vuonna 2003. Orga-

nisaation perustamisesta on nyt kulunut 54 
vuotta. Toiminta alkoi Helsingissä, sitten tuli 
muutto Saloon. Oma koetila, Perniön kunnas-
sa sijaitseva Pohjankartano, ostettiin vuonna 
1974. Siellä aloitettiin tutkimustoiminta täy-
dessä mittakaavassa vuonna 1978, lähes 30 
vuotta sitten.
 

1950-luvun alussa Suomessa oli viisi juu- 
rikassokeritehdasta ja kukin muodosti 

oman yhtiön. Lisäksi oli Suomen Sokeri, joka 
jalosti raakasokeria. Kaikki nämä yhtiöt olivat 
mukana perustamassa silloista Sokerijuurik-
kaanviljelyn Tutkimuskeskusta, jonka tehtävä-
nä oli tutkimustoiminnan koordinointi ja juurik-
kaanviljelyn kehittäminen. 

Ajan kuluessa sokeriteollisuuden raken- 
ne muuttui, jolloin mm. kolme sokeriyhti-

ötä fuusioitiin Suomen Sokeriin. 1990-luvun 
alusta sokeriteollisuuden omistus on keskitty-
nyt Sucrokseen. Liityttyämme EU:hun tehtiin 
uusi toimialasopimus ja viljelijät tulivat mu-
kaan SjT:n rahoitukseen. Se oikeutti myös hal-
lituspaikkaan.

Juridisesti SjT on ollut säätiönä vuodesta  
1964. Säätiö omistaa kiinteistön ja tarjo-

aa tutkimuskeskukselle toimintaympäristön. 
Nykyään säätiöllä on kaksi kannatusjäsentä, 
Sucros ja MTK.

Sokeriuudistus on johtanut juurikassokeri- 
tuotannon supistamiseen, sokerikiintiö 

vähenee 38 %. Vastaavasti tutkimuksen mää-
rärahoja ollaan vähentämässä. Myös ulkoa 
tulevat tilaustutkimukset vähenevät, kun toimi-
ala supistuu. Rahat eivät enää riitä kattamaan 
nykyisen organisaation kustannuksia.

SjT:n hallitus on ollut tietoinen tästä kehi- 
tyksestä ja tehnyt omia selvityksiä. Niiden 

lähtökohtana on hallituksen tärkeä periaate-
päätös: Omaa sokerijuurikkaan tutkimusta ja 
sokerijuurikkaan viljelyn kehittämistä tarvitaan 
jatkossakin.

Erilaisia vaihtoehtoja rakenteen muutta- 
miseksi ja kustannusten karsimiseksi 

on selvitetty. On pyritty löytämään sellainen 
toimintamuoto, joka takaa jatkuvuuden ja 
korkeatasoisen tutkimuksen, vaikka henkilö-
resurssit vähenevät. Sijoituspaikka olisi juurik-
kaan viljelyalueen sisällä. 

Näiden periaatteiden mukaan SjT on  
aloittanut neuvottelut Maa- ja elintarvike-

talouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Varsi-
nais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kanssa 
sokerijuurikkaan tutkimuksen uudelleen sijoi-
tuksesta ja organisoinnista. 

MTT:n puutarhatuotannon tutkimuslai- 
toksella on pitkä historia Piikkiössä. Pari 

vuotta sitten MTT päätti lopettaa Lounais-Suo-
men tutkimusaseman Mietoisissa ja siirtää toi-
minnan Piikkiöön. Lopetetun tutkimusaseman 
henkilöstö muutti puutarhatutkimuksen toimi-
tiloihin. Peltokasvien kokeet sijoitettiin lähellä 
olevan maaseutukoulun pelloille. Koululla on 
145 ha viljelymaata.

Sokerijuurikkaan tutkimuksen siirtämis- 
neuvotteluissa tavoitellaan vastaavaa rat-

kaisua. Koulu tarjoaisi tarvittavat peltoalat ja 
tutkimusasema hyvän ympäristön tutkimuk-
sen henkilöstölle.

Sokerijuurikkaan 
tutkimuksen muutos on 

meneillään

Pääkirjoitus jatkuu sivulla 39
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Kuitenkin monissa viljelijöi-
den ja Sucroksen välisissä 
asioissa, kuten halukkuusky-
selyissä ja sopimusten kä-
sittelyissä, on tarpeen mää-
ritellä jokaiselle viljelijälle ns. 
ensisijainen konsulentti. Näin 
on nyt tehty halukkuuskyse-
lykirjeissä ja käytäntöä jatke-
taan tulevissa viljelijäposti-
tuksissa. Siinä tapauksessa, 
että viljelijä ei tätä ensisijaista 
konsulenttiaan tavoita, muut 
konsulentit auttavat aina tar-
peen vaatiessa. Koska mo-
nien viljelijöiden osalta tämä 
ensisijainen konsulentti on 
nyt toinen henkilö kuin aiem-
min, on koko maatalousosas-
ton lyhyt esittely paikallaan.

Yngve Björklund
Yngve siis jatkaa konsulent-
tina Ahvenanmaalla. Hän on 
ahvenanmaalaisille viljelijöille 
tuttu mies, sillä hän on hoita-
nut konsulentin tehtäviä jo yli 
20 vuoden ajan.

Sucroksen 
maatalousorganisaatio

Matti Kukkola, Sucros Oy

Juurikassarka-lehden edellisessä numerossa kerrottiin lyhyesti 
muutoksista Sucroksen maatalousorganisaatiossa. Samalla todet-

tiin, että vanhoista konsulenttipiireistä joudutaan henkilöstömäärän 
supistuessa osittain luopumaan, ja Säkylään keskitetty neuvonta-
organisaatio auttaa tarvittaessa kaikkia viljelijöitä. Piirikonsulentit 

kuitenkin säilyvät edelleen Ahvenanmaalla (Yngve Björklund), man-
tereen ruotsinkielisellä alueella (Staffan Eliasson) ja Itä-Suomessa 

(Mauri Ruuth).

Staffan Eliasson
Staffan toimii mantereen 
ruotsinkielisten viljelijöiden 
konsulenttina. Hänen työn-
antajansa on Nylands Svens-
ka Lantbrukssällskap ja koti-
paikka Karjaa. Nuoresta iäs-
tään huolimatta myös Staffan 
on hoitanut konsulenttiteh-
täviä jo useamman vuoden 
ajan.  

Matti Hento
Matti on ollut Sucroksen pal-
veluksessa vuodesta 1976 
alkaen eli aloittanut soke-
riuransa jo Naantalin tehtaan 
konsulenttina. Matti asustaa 
Uudessakaupungissa ja on 
toiminut Vakka- Suomen alu-
een konsulenttina.

Heimo Holma
Heimo siirtyi Sucroksen pal-
velukseen Lännen Tehtailta. 
Vaikka Heimo onkin uusi kas-
vo Sucroksen organisaatios-
sa, on hänellä pitkä ja vankka 

kokemus juurikkaan viljelys-
tä. Heimo on toiminut vuosia 
Lännen tutkimusagrologina 
ja viime vuoden myös konsu-
lenttitehtävissä. 

Mauri Ruuth
Maurin kotipaikka on Mikke-
lissä ja hän on toiminut alu-
eensa konsulenttina vuodes-
ta 1990 alkaen. Mauri hoitaa 
itäisen alueen konsulentin 
tehtäviä. 

Soili Saarinen
Soili vastaa viljelytoimistosta 
ja siirtyi Sucroksen palveluk-
seen vastaavista tehtävistä 
Lännen Tehtailta. Viljelytoi-
misto hoitaa mm. viljelijöiden 
tarvikelaskutukseen liittyvät 
asiat.

Pentti Suominen
Pentti on toiminut Salon alu-
een konsulenttina vuodesta 
1976 ja hänen kotipaikkansa 
on Koskella. Pentin tehtäviin 
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Salossa kuului myös kuljetus-
suunnitteluun ja juurikkaan 
vastaanottoon liittyviä asioi-
ta.

Heikki Väisänen
Heikki on tullut Sucroksen 
palvelukseen vuonna 1987, 
silloisen Turengin tehtaan 

konsulentiksi. Heikki on hoi-
tanut Hämeen pohjoisen 
alueen konsulentin tehtäviä, 
eli tuntee hyvin Hämeen vil-
jelyalueen olosuhteet ja on-
gelmat.

Tällä joukolla pyrimme myös 
jatkossa palvelemaan sopi-

musviljelijöitämme mahdol-
lisimman hyvin. Ottakaahan 
rohkeasti yhteyttä, vaikka 
yhteyshenkilöt Sucrokses-
sa olisivatkin muuttuneet. Eli 
tullaan tutuiksi! Yhteystiedot 
tämän lehden viimeisellä au-
keamalla. n
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Säkylässä välivuosi
Kylvetyn alan laskiessa oli 
odotettavissa totuttua vä-
hemmän juurikasta ja näin 
myös käynnistä ennakoitiin 
lyhyttä. Kesällä satonäky-
mistä puhuttaessa vallitsi 
yleisesti pessimismi ja näin 
ollen tehtaan käynnistyskin 
siirrettiin lokakuulle. Syksyn 
edetessä maatalousosasto 
korjasi satoennustetta ylös-
päin viikosta toiseen ja vii-
mein oltiin siinä tilanteessa, 

Säkylän tehtaan käyntikausi 
2006

Markku Haikonen, Sucros Oy

että juurikasta oli paljon yli 
alkuperäisen ennusteen.

Syksyn juurikkaiden koko ja 
muoto helpottivat käsittelyä, 
tosin multapitoisuus nousi 
korkeaksi, 11,2 prosenttiin, ja 
juurikkaan sokeripitoisuus oli 
vuosituhannen alhaisin, po-
larisaation ollessa vain 15,36 
prosenttia. Leikkaus kesti 67 
vuorokautta ja se loppui 9.12. 
Käynnin keskileikkaus oli 
7 234 tonnia vuorokaudessa 

ja viimeiset sokerit kiteytettiin 
14.12. Kuluneen käyntikau-
den haasteisiin pystyttiin vas-
taamaan hyvin ja näin ollen 
tulos käynnistä on hyvä. 

Prosessin häiriöitä 
normaalisti
Käynnissä oli vain kaksi 
häiriötä, jotka johtuivat uut-
toleikkeen akselivauriosta 
ja ulkopuolisesta sähköver-
kosta, häiriöitä oli kaikkiaan 
33 tuntia. Käyntitavoitteet 

Säkylässä ennätyskorkea leikkausvauhti, tehdyt kehittä-
mistoimet onnistuneita ja usko tulevaan korkealla, näin voi 

lyhyesti kuvata mennyttä käyntiä.
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Salon tehtaan käyntikausi 
2006

Jorma Paldanius, Sucros Oy 

Juurikkaan vastaanotto ja leikkaus aloitettiin Salossa lokakuun 
4. päivänä. Viimeiset juurikkaat vastaanotettiin 9. joulukuuta 

ja leikkurit pysähtyivät sitten Salon tehtaan osalta lopullisesti 
sunnuntaiaamuna 10.12. klo 04.47. Kuten tiedetään, jäi tämä 88. 

käyntikausi tehtaan viimeiseksi. 

Juurikkaiden sokeripitoisuus 
oli varsin matala, käynnin 
keskiarvoksi Salossa jäi 
15,64 %. Tämän johdosta 
kiteytyspään kapasiteetti ei 
nyt muodostunut leikkausta 
rajoittavaksi tekijäksi. Myös 
leikekuivaamo pysyi suuren 
tuoreleiketoimitusmäärän 
ansiosta hyvin vauhdissa 
mukana. Kun juurikkaat oli-
vat lisäksi varsin isokokoisia 
ja puhtaita eikä pahempia 
häiriöitä ollut, saavutettiin 

uusi käynnin keskileikkaus-
ennätys, 7 025 t/vrk. Tämä 
huolimatta siitä, että kolmen 
viimeisen käyntiviikon aikana 
leikkausta jouduttiin alenta-
maan pilaantuneiden juurik-
kaiden aiheuttamien suoda-
tusvaikeuksien takia. Lisäksi 
jouduttiin viimeisten kymme-
nen käyntipäivän aikana an-
nostelemaan uuttoon entsyy-
miä ja mehunpuhdistukseen 
suodatusapuainetta. Näihin 
prosessointikustannuksia 

merkittävästi lisääviin apu-
aineisiin oli Salossa jouduttu 
turvautumaan edellisen ker-
ran vuoden 2003 käyntikau-
della.

Kone- ja laiterikoista aiheu-
tuneita täydellisiä leikkaus-
katkoja oli vain 2 kappaletta. 
Juurikkaita syöttösuppilois-
ta esipesuriin tuovan  1,6 m 
leveän kuljetushihnan vau-
rioituminen marraskuun 2. 
päivän aamuna aiheutti 11 

saavutettiin päätavoitteiden 
osalta mutta huonolaatuisen 
juurikkaan takia prosessointi-
kustannukset kasvoivat mer-
kittävästi.

Tulevia haasteita
Suomessa on tehty ja tul-
laan tekemään merkittäviä 
muutoksia juurikassokeri-
sektorilla. Meille on tulossa 
uusia kehitystarpeita, mutta 
ei pidä unohtaa muita jo pit-
kään esillä olleita haasteita. 

Vaikka käynti oli lyhyt, olivat 
juurikkaan pilaantumisesta 
johtuvat haitat merkittäviä, 
joten juurikkaan varastointiin 
ja toimituslaatuun on tarve 
löytää merkittävä parannus. 
Säkylässä on viime vuosina 
parannettu vastaanottoa ja 
pesua mutta ratkaisematta on 
vielä miten saamme vastaan-
otettavan juurikasvirran tasai-
seksi koko vastaanottoajalle. 
Eikä pidä unohtaa myöskään 
mullan vähentämiseksi tehtä-

Tuotantolukuja:
Juurikasta 482 060 t
Leikkaus 7 234 t/d
Sokeria 980 t/d
Puristinleikettä ka 320 t/d
Melassia 260 t/d
Puristekalkki 290 t/d

vää työtä. Näin ollen haastet-
ta riittää tälläkin saralla.
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tunnin seisokin. Tämä lähes 
90 metrin pituinen hihna jou-
duttiin vaihtamaan uuteen. 
Marraskuun loppupuolella 
juurikaspesuriin ilmestyneen 
reiän paikkaamisesta selvit-
tiin 1 tunnin pysäytyksellä. 
Juurikashihnan vaurioitumi-
sen alkusyy oli todennäköi-
simmin juurikkaiden joukossa 
ollut harjateräsrakennelma, 
pesurin reikä oli puhtaasti ku-
lumisesta johtuva. 

Vuodesta 2002 alkaen tilas-
toitujen leikkurihäiriöiden 
määrässä tapahtui valitetta-

va notkahdus huonompaan. 
Vieras materiaali pysäytti nyt 
leikkurin keskimäärin 12 ker-
taa vuorokaudessa verrattu-
na edellisen käyntikauden 8 
kertaan. Juurikkaita leikattiin 
ilman tällaista häiriötä nyt 
keskimäärin 570 tonnia, kun 
edellisellä käyntikaudella oli 
päästy jo 870 tonniin.  

Kolme neljäsosaa leikkureille 
asti päätyvästä vieraasta ma-
teriaalista on puuta eri muo-
doissaan. Seuraavaksi suu-
rimman ryhmän muodosta-
vat muovi- ja kumikappaleet. 

Sen lisäksi on paljon erilaisia 
metallikappaleita, narua ja 
köyttä, kuormaliinoja, sähkö-
johtoa, pressun kappaleita 
jne.

Salossa viimeisellä käynti-
kaudella leikattu juurikas-
määrä oli 469 919 t. Sokeria 
siitä valmistettiin 65 000 t, 
melassileikettä 16 400 t, tuo-
releikettä 29 400 t ja melas-
sia 15 700 t. Puristekalkkia 
syntyi 15 800 t.
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Berner

farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta  puh. 020 791 4040
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

Uutta tehoa ja 
kustannussäästöä!

Uusi tuplasti väkevämpi fenmedifaami-
valmiste (320 g/l) sokerijuurikkaan rikkasvi-
torjuntaan. Suositellaan ruiskutettavaksi seok-
sena esim. Goltixin, Metan ja Safarin kanssa. 
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Suomen rikkakasvilajistoon sopivat tehoaineet 
(fenmedifaami 200 g/l  ja etofumesaatti 200 g/l) 
oikeassa  suhteessa. Uusi vankka perusaine 
sokerijuurikkaan rikkatorjuntaan yhdessä 
Goltixin, Metan ja Safarin kanssa. 
Lisää aina biologinen PowerOil -kiinnite.

Yksinkertaisella 3 x (1+1+1) ohjelmalla pelto puhtaaksi!

Uusi biologinen öljy, joka on SJT:n kokeissa 
todettu mineraaliöljyä paremmaksi kiinnitteeksi 
MediFamin ja PowerTwinin kanssa.

makteshimi_juurikassarka ilmx.in1   1 27.1.2007   17:01:24
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Kesän lopulla kuivuudes-
ta kärsiviä juurikaspeltoja 
katsellessa sato-odotukset 
olivat aika pessimistisiä. 
Elokuun lopulla saatujen en-
simmäisten sateiden myötä 
toivo kuitenkin heräsi, ehkä 
juurikkaat vielä syksyn ai-
kana kasvaisivat. Tehdyt 
kasvututkimukset antoivat 
myös viitteitä paremmasta. 
Kasvututkimuksista saatujen 
lukujen mukaan aloitettiin 
kuljetussuunnitelmaan tar-
vittavien tilakohtaisten sato-
arvioiden laskeminen. Valta-
kunnan kokonaissatoarviota 
oli pienentämässä kiintiöiden 
leikkauksen takia laskenut 
kylvöala, joten käyntikaudes-
ta odotettiin normaalia lyhy-
empää. Käynnin aloitusta 
vähän myöhästyttämällä ha-
luttiin antaa juurikkaille lisää 
kasvuaikaa sokerikiintiöiden 
täyttymisen varmistamiseksi. 
Näin molemmat sokeritehtaat 
aloittivat käyntikautensa 4. 
lokakuuta. Normaalia myö-
häisemmästä aloituksesta 
huolimatta käyntikausien ar-
vioitiin päättyvän joulukuun 
alkupuolella. 

Juurikasajoneuvot 
ahkerasti liikkeellä
Kuljetukset ja tehtaan leik-
kaus lähtivät liikkeelle suun-
nitellusti. Juurikkaan selvästi 
normaalia alhaisempi sokeri-

Säkylän juurikaskuljetukset 
2006

Timo Mäki, Lännen Tehtaat Oyj, Apetit

pitoisuus mahdollisti kuiten-
kin tehtaan leikkauksen nos-
ton 7 800 tonniin vuorokau-
dessa eli ennätyslukemiin. 
Näin myös tehtaalle päivittäin 
kuljetettavaa juurikasmäärää 
piti lisätä. Päivittäin ajaville 
autoilijoille tämä tiesi pidem-
piä työpäiviä sillä suurempi 
juurikasmäärä piti saada teh-
taalle aikaisempaan nähden 
lyhyemmässä ajassa. Syksyn 
edetessä ja kelien jatkues-
sa suotuisina maassa ole-
va juurikas jatkoi kasvuaan 
aina lokakuun lopulle. Alkoi 
näyttää entistä todennäköi-
semmältä, että satoarviot 
eri puolilla viljelyaluetta oli 
tehty liian pieniksi. Satoarvi-
oita korjattiin varsin yleisesti 
ylöspäin, mikä tiesi entises-
tään lisääntyviä ajomääriä. 
Tietyillä alueilla juurikasmää-
rät kasvoivat todella suuriksi 
ja panivat kuljettajat sekä 
kuljetuskaluston koetukselle. 
Muutamassa tapauksessa 
tarvittiin naapuriapua, kun al-
koi näyttää siltä, että tehtaan 
vastaanottopäivät eivät riitä 
jäljellä olevan juurikasmää-
rän kuljettamiseen. 

Vastaanoton 
joustavuudesta
Vastaanoton sujuvuutta on 
vuosien kuluessa parannet-
tu pienillä muutoksilla. Kehi-
tys jatkui edelleen samaan 

suuntaan, kun juurikaskuor-
mista otettavaa näytemäärää 
voitiin vähentää. Sopimus-
neuvotteluissa oli sovittu, 
että yhdistelmäajoneuvojen 
kohdalla näyte otetaan vain 
joko nupista tai perävaunus-
ta. Näin juurikasajoneuvojen 
virta kulki entistä nopeammin 
näytteenoton läpi.

Joustavuuden lisääntyminen 
oli havaittavissa juurikasajo-
neuvojen liikkeissä piha-alu-
eella. Vesipurkuun jonottavat 
ajoneuvot osasivat nyt antaa 
tilaa kuivapurkuun meneville, 
ja ehkäistä näin turhien jono-
jen syntymistä.

Junalla vajaat 1 000 
tonnia päivässä
Junavaunuissa juurikkaita 
kuljetettiin edellisvuosien 
tapaan Hämeestä, Itä-Suo-
mesta ja Pohjanmaalta. 
Logistiikan toimivuuden ja 
tehokkaan toiminnan takia 
muutama pienempi lastaus-
paikka ei ollut enää käytössä. 
Junajuurikkaiden toimitukset 
jakautuivat nyt selvästi tasai-
semmin koko vastaanotto-
kaudelle, koska ajorytmitystä 
oli muutettu. Juna per päivä 
aikataululla tuli junan 18–20 
vaunussa tehtaalle multaista 
juurikasta vajaat 1 000 tonnia 
vuorokaudessa. Se, että ju-
nia tuli yksi päivässä ja vielä 
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koko vastaanottokauden ajan 
oli myönteinen asia maantie-
kuljetusten suunnittelun ja 
toteutuksen kannalta. Nyt 
maantiejuurikkaat siis kulki-
vat tasaisesti koko syksyn 
ajan, kun maantiekuljetuksia 
aikaisemmin on alkusyksystä 
jarrutettu ja käyntikauden lo-
pulla painettu kaasu pohjaan 
junajuurikkaiden kuljetusten 
päätyttyä.
 

Kuljetuksia ja vastaan-
ottoa kehitettävä 
Syksyn kuljetuskaudesta jäi 
eri osapuolille varmasti var-
sin myönteinen kuva. Jonois-
sa ei paljoa seisottu, eivätkä 
juurikkaan laadun heikke-
nemisestä johtuneet loppu-
kauden ajokiellotkaan liikaa 
työntekoa kiusanneet. Vaikka 
itse en enää ensi syksynä 
olekaan juurikkaiden kulje-

tuksia järjestelemässä koen 
varsin tärkeäksi, että kehit-
tämistyötä pitää jatkaa. Muu-
tostarpeet nykyiseen nähden 
ovat olemassa, jotta tällaisten 
suurten massojen ohjailu py-
syy hallinnassa. Logistiikkaa 
entistä tehokkaammin hyö-
dyntämällä pystytään var-
masti vaikuttamaan vuosit-
tain nousevana jatkuneeseen 
kustannuskehitykseen. n

Ajosuunnitelma
Kuljetussuunnitelman teos-
sa käytettiin pohjana totutun 
tavan mukaan viljelijöiden 
viiden vuoden juurikassato-
jen keskiarvotilastoa ja syk-
syn kasvututkimuksia. Koko 
maan juurikasmääräksi arvi-
oitiin silloin noin 840 000 ton-
nia. Syksyn erittäin edullisista 
kasvuoloista johtuen lopulli-
nen toteutunut juurikasmäärä 
oli huomattavasti suurempi, 
noin 951 900 tonnia.

Hämeen ja Itä-Suomen juurik-
kaista osa kuljetettiin junalla 
Säkylään, suunnitelman mu-
kaan noin 35 000 tonnia, ja 
sekin määrä lisääntyi. Myös 
Vakka-Suomesta juurikkaat 
ajettiin Säkylän tehtaalle.

Arvioitu juurikasmäärä jaet-
tiin, kuljetusmatkat optimoi-
den, kahtia. Käyntikaudet 
suunniteltiin samanpituisiksi. 

Juurikkaan ajot Saloon 2006
Pentti Suominen, Sucros Oy

Tehty jako onnistuikin hyvin, 
koska vastaanotot päättyivät 
kummallakin tehtaalla lähes 
samanaikaisesti.

Ajojen aloitus
Juurikkaan vastaanotto aloi-
tettiin keskiviikkona 4. päi-
vänä lokakuuta ja tehdas 
käynnistyi samana päivänä. 
Nosto-olosuhteet olivat kor-
juukauden alussa hyvät. Lis-
tintä onnistui hyvin ja juurikas 
nousi puhtaana. Lokakuun 
loppupuolella runsaat sateet 
hankaloittivat nostoja, multa-
pitoisuus nousi ja listinnässä 
oli ongelmia. Ennakkoajoja ei 
enää viime vuosina ole ollut, 
ja myös viime syksynä kulje-
tukset aloitettiin heti totutun 
vuorottelun mukaan.

Juurikkaiden kuljetukset
Ahvenanmaalta tuli juurikkaita 
Saloon 39 300 tonnia, mikä oli 
vähän yli 8 % Salon tehtaan 

tämän kauden käsittelemäs-
tä juurikasmäärästä. Laivat 
purettiin maantieajoajan ul-
kopuolella öisin. Ensimmäi-
nen juurikaslaiva tuli Uskelan 
satamaan 17.10. ja viimeiset 
juurikkaat purettiin 24.11.

Saloon kuljettiin maantiekul-
jetuksilla yhteensä 430 700 
tonnia juurikkaita, koko vas-
taanotetun määrän ollessa 
470 000 tonnia. Ajoringit 
toimittivat yhteensä 125 000 
tonnia, mikä on yli neljäsosan 
maantiekuljetusten kokonais-
määrästä. Ajorinkien toimin-
nan hallinnassa oli ongelmia 
ja jatkossa tämän tyyppisen 
järjestelmän ylläpito pitääkin 
arvioida uudelleen.

Vastaanotto tehtaalla
Salossa juurikkaan vastaanot-
toaika oli joka päivä klo 4.00–
21.30. Ajot sujuivat kokonai-
suudessaan kohtuullisen 
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hyvin. Vastaanottokauden 
alkupuolella oli hetkiä, jolloin 
jouduttiin kiihdyttämään ajo-
ja, että saatiin raaka-ainetta 
riittävästi. Kuljetuskauden 
loppupuolella jouduttiin vas-
taanottoaikoja lyhentämään. 
Tämä johtui viimeisten kulje-
tuserien määrien lisääntymi-
sestä, sekä leikkausvauhdin 
alenemisesta. Kuljetusrinki-
en ajojen tasaisuuden hallin-
nassa oli ongelmia. Joskus 
tuli viikolla huomattavasti yli 
sovitun määrän. Myös viikon-
vaihteiden kuljetusmäärissä 
oli huomattavia heittoja. Osa 
ringeistä onnistui juurikkai-
den inventoinnissa melko 
hyvin, mutta osalla ajot ka-
saantuivat, juurikasmäärien 
paisuessa, käynnin loppu-
puolelle. Jonoja muodostui 
vain hetkellisesti aivan vas-
taanottokauden lopulla.

Raaka-aineen laatu 
heikkeni käyntikauden 
lopussa
Juurikkaan sokeripitoisuus 
oli poikkeuksellisen alhainen. 

Vastaanottokauden alussa pi-
toisuus oli lähellä 16 %, mutta 
se aleni loppua kohden. Vas-
taanoton viimeisinä päivinä 
sokeripitoisuus oli n.15 %. 
Koko kauden keskiarvoksi tuli    
15,63 % (2005 17,35 %).

Juurikkaat olivat vähämultai-
sia ja hyvälaatuisia aina loka-
kuun loppupuolelle saakka. 
Silloin tulivat runsaat sateet ja 
multapitoisuus alkoi nousta. 
Loka-marraskuun vaihtees-
sa oli kylmä jakso. Pakkas-
lukemat olivat kovimmillaan 
14–15 astetta ja lisäksi vallitsi 
voimakas tuuli. Osa aumois-
ta oli vielä silloin peittämät-
tä. Aumojen pinnat jäätyivät 
tällöin todella syvältä. Myös 
peitetyissä aumoissa, eten-
kin aukeilla paikoilla, pinta-
juurikkaat jäätyivät.

Kylmän kauden jälkeen tuli 
lämmin säätyyppi, joka jatkui 
aivan ajojen loppuun saakka. 
Tämä heikensi raaka-aineen 
laatua ja hidasti leikkaus-
vauhtia. Peittämättömien au-

mojen ajot siirrettiin viimeisek-
si ja peitetyissäkin aumoissa 
jouduttiin kuorimaan pilaan-
tuneet juurikkaat pinnalta 
pois. Raaka-aineen laadun 
heikkenemisestä lähetettiin 
kaksikin paimenkirjettä viljeli-
jöille sekä autoilijoille. Niissä 
kehotettiin tarkkaavaisuuteen 
juurikkaiden kuormauksessa, 
ettei huonoja juurikkaita tu-
lisi tehtaalle. Vaikka lopussa 
olikin ongelmia, käyntikausi 
saatiin kuitenkin kohtuudella 
viedyksi loppuun.

Leikkurihäiriöt 
lisääntyivät
Leikkurihäiriöt lisääntyivät jäl-
leen viime syksynä. Vuonna 
2002 niitä oli runsaasti, mutta 
kolmena seuraavana vuotena 
ne jonkin verran vähenivät. 
Yleisin häiriön syy oli puuai-
nes, mutta leikkureista löytyi 
monenlaista muutakin materi-
aalia. Jokainen katkos piden-
tää käyntikautta ja lisää näin 
myös aumausaikaa. Huolel-
lisuus aumanteossa ja kuor-
mauksessa on kaikkien etu.n
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ESA-kokeiden antamien tu-
losten perusteella on voitu 
päätellä, että EU:n sokerire-
formin aiheuttama sokerijuu-
rikkaan hinnan alennus nou-
sevien panoshintojen aikana 
edellyttää meiltä ratkaisuja, 
joissa minimoidaan tuotanto-
panoksia jopa sadon määrän 
kustannuksella. Yksi tällainen 
keino on optimoida riviväliä 
uuteen toimintaympäristöön 
sopivaksi. keväällä 2006 pe-
rustettiin kaksi rivivälikoetta 
sadontuottokyvyltään kes-
kinkertaisille pelloille Hallan 
tilalla Perniössä:

Sokerireformi aiheuttaa 
muutospaineita 

viljelytekniikkaan
Matti Erjala, SjT

Molemmat kokeet tehtiin sa-
man koekaavan mukaan. Ko-
keissa oli neljä koejäsentä, 48 
cm, 64 cm, 80 cm ja 96 cm. 
Kokeissa oli tulosten paik-
kakohtaisen varmistamisen 
vuoksi kuusi kerrannetta. Ku-
kin koejäsen lannoitettiin koe-
paikkakohtaisesti eri tavalla 
ESA-kokeista johdetun kaa-
van mukaan, jossa r on riviväli 
senttimetreinä ja x on laskettu 
lannoitussuositus (kg/ha), kun 
riviväli on 47,5 cm:

Neljän vuoden koetulokset kymmenestä ESA-kokeesta (kylvetään vain joka toi-
nen rivi) ja yhden vuoden tulokset kahdesta rivivälin optimointikokeesta osoit-
tavat, että nykyistä leveämpien rivivälien käyttö tullee parantamaan sokerijuu-
rikkaanviljelyn kannattavuutta tulevina vuosina.

Taloudellinen hyöty on helposti laskettavissa rivivälikokeen satotuloksista sekä 
arvioitavissa kirjoituksen piirroksista:
1. Pelkkä rivivälin leventäminen, nettohyöty max. 135 euroa/ha
2. Rivivälin leventäminen + riviruiskutus, nettohyöty max. 210 euroa/ha
3. Rivivälin leventäminen + riviruiskutuksen ja harauksen yhdistäminen, netto-
hyöty max. 260 euroa/ha

Kokeet ovat vielä niin alustavia, ettei varmuudella voida sanoa mihin rivivälei-
hin tarkalleen pitäisi pyrkiä. Käytännössä tilakohtaiset näkökohdat pääasiassa 
ratkaisevat, mihin riviväliin kannattaa siirtyä.

Taulukko 1. Koepaikkojen 
viljavuudet
 Pulikko Kaimasi
Esikasvi  Vilja  Vilja
Multavuus m   m
Maalaji  HeS   HtS
pH    6,7   6,4
P mg/l maata 12   10
K mg/l     ”   219   211
Na mg/l   ”  59   41
Mg mg/l  ”   383   393
Ca mg/l   ”   5 071   4 126

((1000000/r)/21052,6)*x + ((30-0,63*r)/100)*(x/2) = kg/ha
<-rivivälikomponentti-> <-reunavaikutuskomponentti->

Lannoitussuosituslaskennan 
mukaan Juurikkaan Y-lannos 
1 (18-2-5-5) sopi hyvin kum-
mallekin koepaikalle:
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Siemenetäisyys oli kaikissa 
koejäsenissä 15 cm. Suh-
teellisen lyhyellä siemenetäi-
syydellä haluttiin varmistaa 
tasaiset rivit ilman aukkoja. 
Siemenmenekki eri koejäse-
nillä oli seuraavanlainen:

Riviväli  Yksikköä/ha
48 cm   1,3889
64 cm  1,0417
80 cm  0,8333
96 cm  0,6944

Koealojen rikkakasvit torjut-
tiin kokopinnan ruiskutuksina 
tarpeen mukaan. Rivivälin 
vaikutus satoon ei ole riippu-
vainen rikkakasvien torjun-
tatavasta, joten riviruiskutus 
otettiin huomioon vasta talou-
dellisissa laskelmissa.

Keskeisin sanoma sadon 
määrä ja laatutuloksista on 
esitetty piirroksissa 1 ja 2. 
Juuri- ja sokerisato (”polso-
keri”) ovat kääntäen verran-
nollisia riviväliin ts. mitä suu-
rempi riviväli sitä pienempi 
sato. Juuri- ja sokerisadon 
aleneman riippuvuus rivivä-
listä on samaa suuruusluok-
kaa, sillä rivivälin leventämi-
nen ei vaikuttanut oleellisesti 
sokeriprosenttiin. Kokeiden 
alkuperäinen tavoitekin oli, 
ettei laatu heikkenisi rivivälin 
muuttuessa. Tähän päästiin, 
kun lannoituksen suunnitte-
lussa käytettiin ESA-kokeista 
johdettua kaavaa, jossa sekä 
riviväli että ”reunavaikutus” 
vaikuttavat sokerijuurikkaan 
lannoitustarpeeseen.

Rivivälikokeiden antamaa 
taloudellista tulosta tarkas-
tellaan tässä yhteydessä 
kahdella eri sokerijuurikkaan 
hintatasolla:
v. 2005 51 €/t juurikkaita + 
sokeripitoisuuslisä/vähennys
v. 2009 27 €/t juurikkaita + 
sokeripitoisuuslisä/vähennys

Kustannuspuolen oletettiin 
pysyvän koko tarkastelujak-
son muuttumattomana. Lan-
noitus- ja siemenkustannuk-
sissa ei ollut mukana kylvö-
lannoituksen työkustannuk-
sia. Rikkakasvien torjunnan 
kustannuksia tarkasteltiin 
kahdella tavalla, kokopinnan-
ruiskutuksina ja riviruiskutuk-
sina. Kummassakin tapa-
uksessa oletettiin, että ruis-
kutukset tehdään kolmeen 
kertaan. Riviruiskutuksissa 
käytettiin 24 cm ruiskutusle-
veyttä/rivi. Ruiskutuksissa ai-
nekustannusten lisäksi huo-
mioitiin myös työkustannus. 
Kokopinnan ruiskutuksissa 

Riviväli   Pulikko  N kg/ha  %   Kaimasi  N kg/ha   %

48 cm 573 kg/ha 103  100 820 kg/ha  148   100
64 cm 401 kg/ha    72   70  573kg/ha 103   70
80 cm  285 kg/ha 51   50   408 kg/ha 73   49
96 cm 199kg/ha 36  35  284 kg/ha   51   34

PIIRROS 1. Rivivälin vaikutus juurisatoon

48 64 80 96

Riviväli cm

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000
Juurisato kg/ha (keskim. v. 2006)

48 64 80 96

Riviväli cm

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000
Juurisato kg/ha (keskim. v. 2006)

y = f(Kerranne,Riviväli,Riviväli 2) R 2 = 91.8
Juurisato = 71929.8 - 810.151 * x + 4.05249 * x2 R 2 = 42.1%

PIIRROS 2. Rivivälin vaikutus sokerisatoon
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y = f(Kerranne,Riviväli,Riviväli 2) R 2 = 92.9%
Sokerisato = 10445.1 - 110.768 * x + 0.541966 * x2 R 2 = 32.0%
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käytettiin yhtä harauskertaa 
ja riviruiskutuksissa kolmea 
harauskertaa. Harauskustan-
nus oli aina samansuuruinen 
kaikissa harauksissa. Kor-
juukustannus perustui Pentti 
Hoikkalan tekemään työaika-
tutkimukseen 1-rivisellä Ju-
kolla ESA-kokeista vuosina 
2003–2004. Esimerkin vuok-
si kustannuspuolelle otettiin 
mukaan myös multarahti 
Salosta Säkylään (130 km). 
Oletuksena oli, että rivivälin 
levetessä multapitoisuus pie-
nenee 0,0625 %-yks./cm.

Sadon arvo ja 
kustannusrakenne
Piirroksissa 3–6 on esitetty ri-
vivälin vaikutus sadon arvoon 
ja kustannusrakenteeseen. 
Vuonna 2005 tiheä riviväli (48 
cm) antoi parhaan taloudelli-
sen tuloksen, mutta vuonna 
2009 tilanne on muuttunut 
päinvastaiseksi ts. mahdolli-
simman leveä riviväli (96 cm) 
antoi parhaan taloudellisen 
tuloksen. Piirroksista voidaan 
nähdä myös, että riviruiskun 
käyttö on oleellinen tekijä, 
kun maksimoidaan taloudel-
lista tulosta.

Yhteenveto
Koetuloksista johdetut talou-
delliset laskelmat osoittavat 
selvästi, että EU:n sokerire-
formista johtuen intensiivivil-
jelystä on siirryttävä ainakin 
jossain määrin ekstensiivi-
sempään suuntaan (harvem-
piin riviväleihin), jolloin sääs-
tetään voimakkaasti tuotan-
tokustannuksissa. 

Harvemman rivivälin 
haittoja ja etuja:
Haittoja:
• Sato hieman laskee.
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PIIRROS 3. Rivivälin vaikutus katteeseen vuoden 2005 hinnoin
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PIIRROS 4. Rivivälin vaikutus katteeseen vuoden 2005 hinnoin
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Etuja: 
• Kannattavuus paranee.
• Siemenkustannukset las-
kevat rivimetrien suhteessa.
• Lannoituskustannukset las-
kevat rivimetrien suhteessa + 
”reunavaikutuksen ansiosta”.
• Herbisidikustannukset las-
kevat voimakkaasti riviruis-
kutuksissa.
• Korjuukustannus alenee.
• Multarahti pienenee suu-
rempien juurikkaiden vuoksi.
• Sopii hyvin ”yhden tehtaan 
malliin” – tuotantokustannuk-
set/sokerikilo pysyvät kuris-
sa.
• Saadaan suurempia juurik-
kaita, jotka säilyivät parem-
min aumassa (aumauskausi 
pitenee).
• Saadaan suurempia juurik-
kaita, jotka tehdasprosessin 
kannalta ovat toivotumpia.
• Viljely on ympäristöystäväl-
lisempää – lähenee luomua.
• Sopii hyvin pohjavesialueil-
le.
• Viljelyn imago paranee.
• Ym

Edut > Haitat
Suositellaan:Ainoastaan 
hyvän satopotentiaalin 
omaaville maille!
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PIIRROS 5. Rivivälin vaikutus katteeseen vuoden 2009 hinnoin
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PIIRROS 6. Rivivälin vaikutus katteeseen vuoden 2009 hinnoin
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Kokeissa geelin tekoon käy-
tettiin polyakryyliamidia, jota 
liuotettiin veteen 0.5 prosent-
tiseksi geeliksi. Kokeissa 
on ollut kolme geeliporrasta 
0 l/ha, 50 l/ha ja 100 l/ha ja 
siemenetäisyyksiä kaksi – 15 
cm (tiheä) ja 21 cm (harva). 
Kylvettäessä geeli laskeutuu 
kylvövaon pohjalle ja sieme-
net tippuvat geelin päälle, 
jonka jälkeen kylvökone peit-
tää siemenet 3 cm paksuisel-
la maakerroksella normaaliin 
tapaan. Geelinauhan tarkoi-
tuksena on:
1. Luovuttaa nopeasti sieme-

nelle itämiseen tarvittava 
vesi.

2. Estää kevätkosteuden huk-

Geelikylvö sopii parhaiten 
sadontuottokyvyltään hyville 

savimaille
Matti Erjala, SjT

kaantuminen. Geeli toimii 
ikään kuin kosteussulkuna, 
joka säästää vettä sieme-
nen käyttöön.

3. Stabiloida maan rakennetta 
siemenen alapuolella. Tutki-

tulla geelillä on samanlaisia 
ominaisuuksia kuin luonnon 
omilla limamaisilla orgaani-
silla polymeereillä, joita mm. 
kastemadot tuottavat.

Tähänastiset koetulokset (1 koe v. 2004, 2 koetta v. 2005 ja 1 koe v. 2006) osoit-
tavat, että geelikylvö parantaa merkittävästi sokerijuurikkaanviljelyn kannatta-
vuutta hyvän sadontuottokyvyn omaavilla (pH > 6.6) savimailla, kun juurikkaalla 
on tilaa kasvaa.

Geelin ja siemenetäisyyden vaikutus sadon arvoon (v. 2009) on helposti lasket-
tavissa koetuloksista:
Siemenetäisyyden muutos  Nettohyöty  ”Juurikkaan
+ 100 litraa geeliä/ha  euroa/ha hinnannousu”
15 cm –––> 21 cm:iin    +120  +11,7
18 cm –––> 21 cm:iin    +93  +8,9
21 cm pysyy 21 cm:ssä    +65  +6,1

Tähänastisten koetulosten mukaan geelikylvö ei ole varmistanut eikä nopeut-
tanut sokerijuurikkaan alkukehitystä. Koekenttien itämisolosuhteet ovat olleet 
ilmeisesti niin suotuisat, ettei ”varmistajaa” ole tarvittu. Geelikylvön aikaansaa-
ma sadonlisä ja kannattavuuden paraneminen johtuneekin siitä, että se on pa-
rantanut taimien kasvuedellytyksiä kasvukauden aikana.

Koepaikka  Halla  Pikkuniitty  Pyyntalo  Pulikko
Sadontuottokyky  Hyvä  Hyvä   Hyvä  Hyvä
Koevuosi 2004  2005   2005  2006
Esikasvi  Vilja Vilja   Vilja  Vilja
Multavuus m  m   m   m
Maalaji  HeS  HtS  HtS  LjS
pH   6,7  6,9  7,3  6,8
P mg/l maata 26  9  14  14
K mg/l ”  171  197  201 202
Na mg/l ” 42  45  57  55
Mg mg/l ” 352 426 527 302
Ca mg/l ”  3760  4940   6100 5458
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Koejärjestelyt
Tähänastisista kenttäkokeis-
ta 4 kpl on tehty hyvän sa-
dontuottokyvyn (pH > 6.6) 
omaavilla savimailla.

Kokeet pyrittiin kylvämään 
ajankohtana, jolloin maan 
kosteusolot olivat kuivahkot 
kylvöjä ajatellen. Tämä sen 
vuoksi, että geelin vaikutus 
siemenen itämisen varmista-
jana olisi tullut paremmin esil-
le. Korjuupäivän valinnassa 
ei ollut mitään ennalta sovit-
tua suunnitelmaa: 
 Kylvö  Korjuu
Halla   27.5.04 1.11.04
Pikkuniitty 11.5.05  26.9.05
Pyyntalo 28.4.05 13.10.05
Pulikko  16.5.06  28.9.06

Vaikutus 
taimettumiseen
Itämis- ja taimettumisolosuh-
teet olivat kaikilla koepaikoil-
la niin suotuisat, ettei geelillä 
ollut tilastomatemaattisen 
analyysin mukaan sanotta-

vaa vaikutusta taimien mää-
rään keväällä eikä myöskään 
korjuukelpoisten juurikkaiden 
(halkaisija > 4 cm) määrään 
syksyllä. Tulokset osoittavat, 
että itämis- ja taimettumiso-
losuhteet olivat kaikilla koe-
paikoilla niin suotuisat, ettei 
geeliä tarvittu itämisen ja tai-
mettumisen varmentajaksi. 
On hyvinkin mahdollista, että 
käytännön olosuhteissa geeli 
varmistaa vaikeissa oloissa 
sokerijuurikkaan taimettu-
mista ja näin voidaan valita 
entistä pitempi siemenetäi-
syys. Ainakin rypsillä geeli 
on parantanut taimettumista, 
idean isän prof. Erkki Auran 
tekemissä kokeissa.

Vaikutus juurisatoon
Geelin merkitys tulee selvästi 
esille, kun tarkastellaan sen 
vaikutusta juurisatoon hyvän 
sadontuottokyvyn omaavilla 
savimailla. Koesarjan keski-
arvotulokset on esitetty piir-
roksessa 1. Punaiset ja sini-

set ”pallot” osoittavat kunkin 
käsittelyn keskiarvotuloksen. 
Punainen ja sininen viiva ovat 
matemaattisen mallinnuksen 
tuloksia. Ne osoittavat, miten 
juurisato riippuu tutkituista 
tekijöistä. Piirroksesta en-
simmäinen tärkeä havainto 
on, että 15 cm kylvö antaa 
hieman paremman juurisa-
don kuin 21 cm kylvö, jos ei 
käytetä geeliä. Se on vanha 
tuttu tieto. Piirroksesta voi-
daan edelleen lukea, että 
tiheässä (15 cm) kylvössä 
geelillä ei ole ollut tilastollisen 
analyysin mukaan mitään 
merkittävää vaikutusta juu-
risadon määrään, punainen 
viiva kulkee lähes vaakata-
sossa. Miksi näin on käynyt 
voi johtua yksinkertaisesti sii-
tä, että tilan puutteen vuoksi 
kasvustossa on tekijä tai teki-
jöitä jotka estävät paremman 
sadonmuodostuksen jonkun 
muun tekijän ansiosta, tässä 
tapauksessa geelin ansiosta. 
Tulos osoittaa, ettei tiheään 

PIIRROS 1. Koetekijöiden vaikutus juurisatoon
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PIIRROS 2. Vaikutus kiteytyvään sokerisatoon
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(15 cm) kylvöön kannata ”li-
säpaukkuja” tuhlata. Sen si-
jaan harvassa kylvössä (21 
cm) lisäpanostaminen kan-
nattaa. Geeli on merkittävästi 
parantanut juurisadon mää-
rää. Tilastollisen analyysin 
mukaan riippuvuus on totta 
1,0 %:n riskillä. Tilastomate-
matiikassa puhutaan tällöin 
hyvin merkittävästä riippu-
vuudesta. Piirrokseen on 
valittu suoraviivainen riippu-
vuus. Harvassa kylvössä (21 
cm) on saatu 50 litralla geeliä 
2,7 %:n sadonlisäys (+ 1 162 
kg/ha) 15 cm kylvöön verrat-
tuna, jossa ei käytetty geeliä, 
100 litralla saatiin vastaavasti 
5,4 %:n sadonlisäys (+2 313 
kg/ha).

Vaikutus kiteytyvään 
sokerisatoon
Piirroksessa 2 on esitetty 
geelin ja siemenetäisyyden 
vaikutus kiteytyvään sokeri-
satoon. Tiheässä kylvössä 

(15 cm) geelillä ei ole ollut 
mitään merkittävää vaikutus-
ta. Sen sijaan harvassa kyl-
vössä (21 cm) riippuvuus on 
hyvin merkittävä (1,0 % ris-
ki). 100 litralla geeliä saatiin 
3,3 %:n sadonlisäys (+205 
kg/ha) 15 cm kylvöön verrat-
tuna, jossa ei käytetty geeliä. 
Harvemmissa kasvustoissa 
juurikkaan laatuarvot yleen-
sä huononevat, minkä vuoksi 
kiteytyvän sokerisadon lisäys 
ei ollut samaa suuruusluok-
kaa kuin juurisadon lisäys ab-
soluuttisesti ja suhteellisesti.

Miksi geelillä on 
positiivinen vaikutus 
juurikkaan kasvuun?
Pohdittaessa syitä miksi geeli 
parantaa harvoissa kasvus-
toissa sekä juuri- että kitey-
tyvänsokerisadon määrää, 
voidaan palata geelin vaiku-
tusmekanismeihin, jotka esi-
teltiin jo kirjoituksen alkupuo-
lella. Niistä ensimmäinen ei 

toiminut näissä kokeissa, sillä 
kosteusolot olivat niin suotui-
sia itämisen ja taimettumisen 
aikaan, ettei geelin ”avusta-
vaa roolia” tarvittu. Sen sijaan 
oleellisina tekijöinä saattoivat 
olla geelin luoma kosteus-
sulku siemenen alapuolelle 
sekä sen muruja stabiloiva 
vaikutus. Koevuosien aikana 
(2004–2006) oli kuivia kausia 
ja rankkoja sadejaksoja, jol-
loin geelin viimeksi mainitut 
vaikutusmekanismit ilmeises-
ti edesauttoivat sokerijuurik-
kaan kasvua. Joskus voi tulla 
vielä olosuhteet, jolloin geelin 
sisältämä vesi on itämiselle 
elintärkeää, kokeissa pyrittiin 
löytämään näitä olosuhteita 
huonolla menestyksellä.

Vaikutus sadon arvoon
Geelin ja harvan kylvön vai-
kutus sokerijuurikassadon 
arvoon on esitetty piirroksis-
sa 3 ja 4. Ne on piirretty sa-
mojen periaatteiden mukaan 
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PIIRROS 3. Vaikutus sadon arvoon
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PIIRROS 4. Vaikutus sadon arvoon
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Raimo Rokka, SjT

kuin esitettiin koetekijöiden 
vaikutus juuri- ja kiteytyvään-
sokerisatoon. Piirroksissa 
sadon arvosta on vähennetty 
siemenen, geelin ja geelin 
levityslaitteen kustannus. So-
kerijuurikkaan osalta on käy-
tetty kahdenlaisia hintoja me-
nossa olevan sokerireformin 
vuoksi. Hinnat ovat oletettuja 
hintoja. Suuruusluokaltaan 
ne ovat oikeita ja käyvät hy-

vin suuntaa-antavan talou-
dellisen tarkastelun pohjaksi:
Sokerijuurikkaan hinta:
v. 2005 51 €/t juurikkaita + 
sokeripitoisuuslisä
v. 2009 27 €/t juurikkaita + 
sokeripitoisuuslisä
Piirroksista voidaan nähdä, 
että geelillä ja harvalla kyl-
völlä voidaan merkittävästi 
parantaa sokerijuurikassa-
don arvoa molempina vuo-

sina. Sadon arvon euromää-
räiset parannukset ovat sitä 
suurempia mitä parempi on 
sokerijuurikkaan hinta. Pro-
sentuaalinen parannus on 
taas sitä suurempi mitä pie-
nempi on sokerijuurikkaan 
hinta. Prosentuaalinen sadon 
arvonnousu on aivan sama 
asia kuin tuotteen hinnanko-
rotus.n

Tutkimuskeskuksen kent-
täkokeissa on tutkittu gee-
likylvöideaa taimettumisen 
parantamiseksi savimaalla. 
Tilan talousviljelyksistä kyl-
vettiin geelimenetelmällä 25 
ha. Kylvettävät lohkot olivat 
maalajiltaan hieta- ja hiesus-
avea. Siemenetäisyys koe-
lohkoilla oli 21 cm. Geelin 
valmistukseen käytettiin po-
lyakryyliamidia, joka liuotet-

Käytännön kokemuksia 
geelikylvöstä

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus viljeli vuonna 2006 100 ha sokerijuu-
rikasta. Pohjankartanossa sokerijuurikas kylvetään yhdistelmäkylvönä, 
käytössä on 8-rivinen yksikkö. Sokerijuurikkaan kylvö alkoi 29.4., en-

simmäiset lohkot kylvettiin suoraan kynnökselle. Viime keväänä koetilan 
rinnepellot kuivuivat nopeasti kylvökuntoon, tasausäestyksellä saatiin 
kylvöalustan kosteus säilymään.  Kärkän tilalla pellot tasausäestetään 
ja muokataan jyrsimellä. Kylvö tapahtuu erikseen 12-rivisellä koneella. 

Riviväli tilalla on 48 cm, siemenetäisyytenä käytetään 18 tai 21 cm.

tiin veteen 0,25 prosenttisek-
si geeliksi, liuosta levitettiin 
100 l/ha. Seos valmistettiin 
viiteen 200 litran AIV-astiaan. 
Homogeenisen geeliseoksen 
teko osoittautui käytännössä 
hankalaksi, joskus astian 
pohjalle jäi hyytelömäistä ve-
teen liukenematonta sakkaa. 
Todennäköisesti sekoitta-
misessa käytetty paineilma 
haittaa aineen liukenemista. 

Polyamidijauhetta pitää siro-
tella vähän kerrallaan halut-
tuun vesimäärään ja sekoit-
taa voimakkaasti jonkinlai-
sella tehosekoittajalla. Valmis 
geeliseos säilyy astiassa 
sakkaantumatta. Astiat siir-
retään peltolohkoille valmiiksi 
lannoitevaunun läheisyyteen. 
Varsinaista kylvötyötä geelin 
käyttö ei hidasta, astian vaih-
toon kuluu tosin jonkin verran 



22 - Juurikassarka 1/2007

aikaa. Laitteisto toimi kylvön 
aikana häiriöittä ilman min-
käänlaisia tukkeentumisia. 
Työpäivän jälkeen laitteisto 
huuhdellaan vedellä ja puhal-

Talvella 2006 Pohjankartanon 
koetilalla päätettiin kehittää 
laitteisto, jolla geelikylvöme-
netelmää voidaan toteuttaa 
talousviljelyssä ilman työn 
tuntuvaa hidastumista. Lait-
teisto rakennettiin tilan 8-ri-
viseen yhdistelmäkylvöyk-
sikköön. Testausten jälkeen 
todettiin, että geeliseoksen 
pumppaamiseen soveltuu 
parhaiten paineilmatoiminen 
öljypumppu. Tosin se vaatii 
traktorin, jossa on paineil-
majärjestelmä tai erillisen 
voimanottoakseliin kiinnitet-
tävän kompressorin. Lisäksi 
tarvitaan paineilmalle virta-
ussäätöventtiili ja sulkuhana. 
Venttiili ja hana sijoitetaan 
ohjaamoon.   

Traktorin eteen tarvitaan teli-
ne 200 litran geeliastiaa var-
ten. Valmistettu geeli siirre-
tään pumpulla virtausmittarin 
kautta lannoittimen takasei-

letaan kuivaksi paineilmalla. 
Taimistot olivat tasaisia, sil-
mävaraisen arvostelun mu-
kaan geelikylvettyjen ja pe-
rinteisesti kylvettyjen kaisto-

Laitteiston rakentaminen

nään kiinnitettyyn kahteen 
jakoyksikköön. Molemmista 
jakoyksiköistä lähtee neljälle 
Tumen kylvöyksikölle 4 mm 
(päältä) nailonputki. Kylvöyk-

jen välillä ei taimettumisessa 
havaittu eroja. Menetelmällä 
kylvetyiltä lohkoilta korjattiin 
yli 50 tn sato.

sikön kylvövantaiden kärki-
palojen takaosaan jyrsitään 
ura putkelle. Uran pitää olla 
oikean kokoinen, jolloin nai-
lonletku pysyy paikoillaan ja 
syvyys kylvövaon pohjaan 
säilyy oikeana. Geelimäärän 
säätöä varten tarvittava vir-
tausmittari sijoitetaan trakto-
rin eteen, josta kuljettaja seu-
raa annostelua.

Laitteen rakentamisessa 
käytetyt tarvikkeet löytyvät 
maataloustarvikekaupasta 
ja pneumatiikkatarvikkeita 
myyvästä erikoisliikkeestä. 
Laitteiston hinnaksi tulee noin 
1 000 €, rakentaminen onnis-
tuu maatilakorjaamossa.

Pohjankartanon koetilalta voi 
tiedustella yksityiskohtaisem-
pia ohjeita laitteiston rakenta-
mista varten.n
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Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.

Kolmen tehoaineen 
voimalla

Betanal Progress SE
• kolmen tehoaineen 
 monipuolinen seos
• ystävällinen juurikkaalle  
 ja käyttäjälle
Pakkaus 10 l

Juurikkaan rikkatorjunnan perusta 
– Betanal Progress

Laajatehoinen kolmen tehoaineen yhdistelmä 
Betanal Progress on juurikkaan rikkakasvitorjun-
nan avaintuote. Se on testatuin ja ytimeltään 
koetelluin, kasvinsuojeluaineiden johtavan exper-
tin Bayerin, kehittämä ja valmistama tuote.
Lisäksi kannattaa muistaa myös muut Bayerin 
tutut ja luotettavat tuotteet, fenmedifaami-val-
miste Betanal SC ja etofumesaatti Tramat 500 SC.
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Tulevaisuus
”Epätietoisuus on hankalaa” 
sanoo Inge, kun tapaan hänet 
eräänä sateisena tammikuun 
iltana. Ketkä jatkavat viljelyä 
ja millaisia määriä he tuotta-
vat? Kuinka kauan Suomessa 
yleensä viljellään juurikasta? 
Kuljetusalan yrittäjä ei uskalla 
investoida, koska juuri nyt tie-
detään tulevaisuudesta vain 
vuosi eteenpäin. Pitkäaikai-
nen toimialasopimus löytyy 
myös Ingen toivomuslistalta, 
”ainakin viisi vuotta eteen-
päin pitäisi olla selvillä”.

Muutoksia
Yksi asia on kuitenkin varma, 
ensi syksynä Inge ajaa en-
simmäistä kertaa juurikkaita 
Säkylään. Keskimääräinen 
kuljetusmatka Saloon oli noin 
95 km, nyt matkaa tulee noin 
200 km. Aikaisemmin ehti 
yksi auto tehdä neljä mat-
kaa Saloon vuorokaudessa, 
Säkylään ehtii auto ajaa vain 
kaksi kertaa. Vielä suurempi 
ongelma on se, ettei kuljet-
taja saa tehdä kahta matkaa 
vuorokaudessa, työpäivästä 
tulee liian pitkä eikä pakol-

Muutoksia autoilijoille

Staffan Eliasson, Sucros Oy

Salon tehtaan sulkeminen aiheuttaa suuria muutoksia monien 
autoilijoiden toiminassa. Vuodesta 2007 lähtien kaikki juurikkaat 

kuljetetaan Säkylään. Kokonaiskuljetusmäärät pienenevät melkein 
40 % ja kuljetusmatkat pitenevät huomattavasti. Autoilija Inge 

Sjölund, joka on jo pitkään ajanut juurikkaita Inkoosta, Siuntiosta 
ja Kirkkonummelta, on yksi niistä, joiden toimintaan Salon tehtaan 

sulkeminen tulee vaikuttamaan.

lisia tauko- ja lepohetkiä voi 
pitää. Kuorma päivässä ei 
ole kaikkein järkevin työn-
jako. Toimitusten järjestä-
minen olisi huomattavasti 
helpompaa, jos Säkylästä 
saisi mukaan paluukuorman. 
Tällä hetkellä kuitenkin näyt-
tää siltä, ettei mitään järke-
vää ratkaisua ole olemassa. 
Käyntikauden pidentyminen 
ei haittaa Ingeä, päinvastoin, 

koska työt on helpompi jakaa 
pidemmälle ajanjaksolle. Il-
meisesti käyntikausi alkaa 
aikaisemmin kuin ennen ja 
silloin on ajokeli vielä hyvä, 
myös aumauskausi muuttuu 
pidemmäksi. Kun varastoin-
tiaika pitenee täytyy aumojen 
ja aumapaikkojen hoitoon 
kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. Suurimmalla osal-
la viljelijöistä on homma hal-

Inge Sjölund on valmis panostamaan juurikkaiden kuljetuk-
seen, kunhan saadaan aikaiseksi selvät ja pitkäjännitteiset 
ehdot.
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tukset ovat muuttuneet viime 
vuosina joustavammiksi. Hän 
haluaa kiittää Salon kuljetus-
toimiston henkilökuntaa, An-
teroa ja Penttiä, erinomaisesta 
yhteistyöstä. Toivottavasti yh-
teistyö sujuu yhtä hyvin Säky-
län kuljetustoimiston kanssa.

linnassa mutta parannuksia 
voi aina tehdä.

Inge on ollut tyytyväinen Salon 
kuljetuksiin. Näytteiden mää-
rän puolittaminen viime syksy-
nä oli askel oikeaan suuntaan. 
Tilakohtaisesti suuremmat 

kuormat ja harvemmat toimi-
tusvuorot olisivat Ingen mie-
lestä toivottavia, jos samalta 
alueelta saisi enemmän kuor-
mia eikä kuormaajaa tarvitsisi 
siirtää pitkiä matkoja, olisi ajo-
jen järjestely helpompaa. Inge 
on tyytyväinen, koska kulje-

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus 

Myydään tarpeettomana koetilan kalustoa
Tume Combi 9-rivinen pneumaattinen sj. lannoitin, kylvöyksiköillä
Esa Tume 4800 hinattava minipiikkiäes
Salo äkeitä työleveydet 3 ja 4 m
14-rivinen runko Tume kylvöyksiköille
Eho 800 l kasvinsuojeluruisku työl. 10 m, Teejet 744 sähköventtiilistö, testattu
Salo kaksoisriviruisku, 2 kpl
Salo takahara 7-rivinen
Juko 10 1- rivinen sj. korjuukone, muutettu ketjukoneeksi v. 2003 ( sis.alv 22 %) 
Hilleshög korjuukone varaosiksi, sähköohjaus, nappulaperä 
Ransomes 2 riv. itsekulkeva korjuukone, hydrostaattisella vedolla
Varsta 1500 kelasilppuri
Rysky yleisperävaunu rehu- ja lannanlevitys varusteilla
Pellontasauslana, 2 kpl
Maansiirtoperävaunu 8 m3 lämpölavalla, sovitus Fiat 110–90
Maansiirtoperävaunu 10 m3 lämpölavalla, sovitus Case 956
Teliperävaunu, alustalla 5 000 l vesisäiliö
Esko lavanostin, nostokorkeus 2,5 m
Riviviljelypyörät 9,5 x 44 ja 8,3 x 44
Juurikaskahmari, 2 kpl kaivinkoneeseen ja kourakuormaajaan
Tume M 80 kylvöyksiköitä, kokkareauralla
Juko 100 automaattiohjausyksikkö, Juko XJ 200 alamatot
Edenhall täryvannas, peruskorjattu Unki ratasvannasyksikkö 
Harayksiköitä, ym. sokerijuurikkaan viljelyssä käytettävien koneiden osia.

Tiedustelut Pohjankartanon koetila Raimo Rokka 040–773 6313

Juurikaskampanja 2006 Inge Sjölund
• 3 rekkaa ajoi käyntikauden ajan kokopäiväisesti juurikkaita.
•  Yksi autoista ajoi Hämeen Helpponoston ajoja.
• Koko juurikasmäärä oli noin 28 milj. kiloa.
•  50 000 km/auto/käyntikausi.
•  80 000 litraa polttoainetta kului kuljetuksiin ja kuormaukseen.
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Viljely
Viljely oli alussa ja on edel-
leen sopimusviljelyä. Ensim-
mäisenä vuotena sopimuksia 
oli 500 hehtaarille ja määrä 
nousi alkuvuosina 1 000 
hehtaariin. 30-luvulla viljely 
vakiintui 3 000 hehtaariin ja 
nousi sodan jälkeen 4 000 
hehtaariin. Muiden tehtaiden 
tullessa mukaan 50-luvulla 

ala supistui 3 000 hehtaa-
riin. Yksi-ituisen siemenen 
valtaantulon ja viljelyn ratio-
nalisoitumisen myötä alat 
alkoivat kasvaa ja 70-luvulla 
ala nousi 7 000 hehtaariin, ja 
keskiala alun 0,2 hehtaarista 
ensin 60-luvulla 1,0 hehtaa-
riin ja 70-luvulla 5,0 hehtaa-
riin. Viime vuonna Salon vil-
jelyala oli 12 000 hehtaaria 

ja keskiala noin 13 hehtaaria. 
Sato oli alkuvuosina 10 t/ha ja 
kaksinkertaistui sotaan men-
nessä. Hyvänä vuonna 1934 
sato oli jopa 34 tonnia. Sodan 
jälkeen satotaso vakiintui 20–
30 tonniin. 70-luvulta lähtien 
satotaso on lähtenyt kasva-
maan uusien lajikkeiden ja 
viljelymenetelmien ansiosta 
ja on nyt 35–42 t/ha.

Vajaat 90 vuotta sokeria 
Salosta

Eino Nygren, Sucros Oy

Suomessa heräsi kiinnostus juurikassokerin tuottamiseen jo 1800-luvulla. 
Kaksi ensimmäistä yritystä, Voipaalan kartanon kokeilu 1837 Sääksmäellä 
ja Alfa tehtaan 1899 Turussa, päätyivät vararikkoon. Ensimmäisen maail-
mansodan aiheuttama elintarvikepula sai aikaan valtiovallan positiivisen 

suhtautumisen sokerijuurikkaan viljelyyn ja sitä kautta kotimaiseen sokerin-
tuotantoon, perustettiin Suomen Raakasokeritehdas Oy. Yhtiön oli tarkoitus 
rakentaa kaksi tehdasta, joista ensimmäisen sijaintipaikaksi valittiin Salo ja 
toisen paikka piti määrittää myöhemmin. Toinen tehdas jäi kuitenkin muut-

tuneista olosuhteista johtuen perustamatta. Salon tehdas aloitti toimintansa 
talvella 1920, syksyn 1919 sijaan, konetoimitusten myöhästymisten takia. 

Ensimmäisenä käyntinä juurikkaita käsiteltiin 3 052 tonnia ja sokeria saatiin 
183 tonnia, siirappia 59 tonnia, melassia 83 tonnia ja leikettä 1 551 tonnia.
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Tehtailu
Tehdas suunniteltiin 300 
tonnia juurikkaita vuorokau-
dessa käsitteleväksi. Varsin 
nopeasti kapasiteetti kak-
sinkertaistettiin ja nostettiin 
edelleen 1 100 t/vrk, missä 
se pysyi aina 50-luvun lopul-
le, jolloin se nostettiin 1 600 t/
vrk. Kun sokeriomavaraisuus 
70-luvun alkupuolella nostet-
tiin runsaasta 20 %:sta 50 %:
iin, päätettiin tehtaan kapasi-
teetti nostaa 3 000 t/vrk. Juu-
rikkaan viljelyn laajeneminen 
ja satotason parantuminen 
nostivat omavaraisuuden kui-
tenkin 70–80 %:iin. 70-luvulla 
alkanut sähköisten säätö- ja 
tietokonejärjestelmien no-
pea kehittyminen mahdollis-
tivat prosessiteollisuudessa 
ennennäkemättömän ratio-
nalisoinnin: tehdaskoon mo-
ninkertaistamisen, henkilö-
työn määrän vähentämisen, 
prosessien automatisoinnin 
jne. Näiden seurauksena al-
koi juurikassokeritehtaiden 
vähentäminen ja jäljelle jää-
neiden laajentaminen. Ensin 
poistui Korela 1970, sitten 
Naantali 1990, sitten Turenki 
1998 ja viimeksi Salo 2006. 
Salon kapasiteetti nostettiin 
Naantalin sulkemisen jälkeen 

6 000 t/vrk ja Turengin 7 000 
t/vrk. Salon sulkemisen yhte-
ydessä Suomen sokerikiintiö 
EU:ssa alennettiin 146 000 
tonnista 90 000 tonniin vuon-
na 2007.

Sokerituotanto on kasvanut 
tehtaan historian aikana tal-
ven 1920 183 tonnista par-
haan vuoden 2005 89 757 
tonniin. Eniten juurikkaita 
käsiteltiin vuonna 1999,  
614 821 t.  Kaikkiaan juu-
rikkaita tehtaalla käsiteltiin 
13 647 002 t, keskimäärin 
155 080 t/v, ja sokeria saa-
tiin 1 820 813 t, keskimäärin 
20 691 t/v. Sokerisaanto juu-
rikkaasta koko ajalta on ollut 
13,33 %:a. Käyntien pituudet 

ovat vaihdelleet vuoden 1924 
16 vuorokaudesta vuoden 
1934 128 vuorokauteen, kes-
kimääräinen käynnin pituus 
on ollut 63,4 vuorokautta. Par-
haana sokerituotantovuonna 
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2005 tuotettiin sokeria 1 084 
t/vrk. Paras juurikkaankäsit-
telyvauhti oli tänä vuonna, 
7 029 t/vrk.

Sivutuotteet
Juurikkaista syntyvien sivu-
tuotteiden, melassin, leik-
keen, kuivatun leikkeen, lieju-
kalkin ja myöhemmin puriste-
kalkin, ohella kampanjamai-
sen tuotannon täydentäjäksi 
varsin aikaisessa vaiheessa 
alettiin miettiä oheistuotan-
toa täydentämään työvuotta, 
olemassa olevaa laitteistoa ja 
henkilöstön osaamista.

20-luvulla aloitettiin juurik-
kaan viljelyssä tarvittavien 
maatalouskoneiden valmis-
tus. Siitä laajentui konepa-
jatoiminta, mikä itsenäistyi 
70-luvun alussa. Maatalous-
koneiden ohella se alkoi val-
mistaa prosessikoneita, säi-
liöitä ja sekoittimia. Sokerite-
ollisuuteen kuulumattomana 
siitä luovuttiin 1984.

30-luvulla alettiin kokeilla juu-
rikkaan siementuotantoa. To-
dettiin, että edullisilla kasvu-
paikoilla Lounais-Suomessa 
ja oikeilla viljelymenetelmillä 
voidaan kasvattaa siemen-

tä, mutta normaalioloissa on 
edullisempaa tuottaa sieme-
net suotuisilla kasvualueilla 
etelämpänä Euroopassa. Sa-
lon Sokeritehtaan siementen 
jalostustoiminta loppui 1959, 
jolloin jalostusaineisto siirtyi 
Svenska Sockerin Hilleshö-
gille, joka on käyttänyt sitä 
omassa jalostuksessaan. 
Juurikkaan ja sen viljelyn 
tutkimus siirtyi 1950-luvun 
alussa perustetulle, nykyisin 
Perniön Pohjankartanossa 
toimivalle, säätiöpohjaiselle 
Sokerijuurikkaan Tutkimus-
keskukselle.

Viherjauhon valmistus aloitet-
tiin 1950-luvulla ja kuivauk-
sessa käytettiin hyväksi myös 
tehtaan leikekuivaamoa. Öl-
jyn hinnan noustessa 80-lu-
vulla kuivaus lopetettiin.

70-luvun alkupuolella yh-
dessä Medica Oy:n kanssa 
valmistettiin L-DOPA-amino-
happoa härkäpavusta. Sitä 
varten rakennettiin neste-
neste uuttoon perustuva ero-
tusprosessitehdas. Esikäsit-
telyyn tarvittiin iso osa sokeri-
tehtaan laitteistoa: uuttolaite, 
leikepuristimia, kuivaamo, 
haihduttamo ja voimalaitos. 

Aminohapon hinnan romah-
tamisen takia tuotanto lope-
tettiin kannattamattomana 
neljän vuoden jälkeen.

Vuosina 1983–1995 tuotet-
tiin Valtion viljavaraston ja 
Suomen Rehun viljapölystä 
valmistettua melassoitua vil-
japölyraetta 500–2500 tonnia 
vuodessa lihakarjan lisäre-
huksi.

Cultorin tutkimuskeskus käytti 
90-luvun puolivälissä tehtaan 
laitteistoa suurmittakaavaisiin 
kokeiluihin arabinoosin erot-
tamiseen juurikasleikkeestä. 
Huolimatta hyvistä kokemuk-
sista projekti ei ole edennyt.

Salon kaupungin kanssa 
päästiin 1985 sopimukseen 
kaukolämmön toimittamises-
ta kaupungin verkkoon.

Ensimmäisenä toimitusvuon-
na 1986 määrä oli 26 GWh. 
Samanaikaisesti syntyvä 
sähkö myydään valtakunnan 
verkkoon. Voimantuotanto 
ulkoistettiin 1999 VAPO:n ja 
Sucroksen omistamalle yh-
teisyritykselle Voimavasu Oy:
lle, joka toimii myös Säkyläs-
sä ja Kantvikissa. Voimava-
sun toiminta jatkuu Salossa 
sokerituotannon lopettami-
sen jälkeen. Viime vuonna 
Voimavasu toimitti lämpöä 
kaupungille 147 GWh ja säh-
köä ulkopuoliseen verkkoon 
27 GWh. Energiantuotanto 
jää muistuttamaan Saloa so-
keritehtaasta.n
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Tila on ollut samalla suvulla 
jo vuodesta 1885. Viljeltyä 
on 115 ha, josta juurikkaalla 
10–22 ha. Viljojen ja rypsin 
lisäksi viljellään heinää he-
vosille ja mustaherukkaa. 
Juurikasta viljellään parhailla 
hietalohkoilla atk-pohjaisten 
viljelysuunnitelmien mukai-
sesti. Koneet huolletaan 
edellisen vuoden puutemer-
kintöjen mukaan jo talvella. 
Koulutukseen osallistutaan 
aktiivisesti ja uusinta tietoa 
hyödynnetään välittömästi. 
Tähän mennessä ongelmien 
ratkaisuissa on usein myös 
otettu yhteyttä neuvojiin. 

Mikä on tilan laadun 
salaisuus?
Tilalla ei ole erityisesti tavoi-
teltu palkintoja, vaan kaikki 
työt on tehty huolellisesti oh-
jeiden ja neuvojen mukaan. 
Myös naapureilta on monasti 
saatu tärkeää tietoa. Syrjäs-
ten mielestä maata on hoidet-

Tilalla juurikkaalle sopivim-
mat lohkot ovat pohjavesi-
alueella, joten torjunta-aineet 
ja ainemäärät ovat näillä alu-
eilla Juurikassarka-lehden 
pohjavesiruiskutusohjeiden 
mukaiset. Kiristyneiden sää-
dösten vuoksi tulee viljely 
näillä alueilla olemaan jatkos-
sa epävarmaa. 

Juurikkaat nostetaan loka-
kuussa Juko-nostokoneella, 
jossa on Unkin ratasvannas. 
Ennakkovientimahdollisuutta 
ei ole tilalla koskaan käytet-
ty. Viime syksyn sateet olivat 
Karkkilassa niin runsaat, että 
osa juurikkaista jäi mahdot-
tomien nosto-olosuhteiden 
vuoksi korjaamatta. 

Varastointia varten miehet 
laittavat jo nostovaiheessa 
pahnapaaleja auman reunoil-
le, jotta pakkasten uhatessa 
peitteet ovat helpompia ja 
nopeampia kiinnittää. Sa-

Kolmas Melasniemen 
palkinto samalle tilalle    

2000-luvulla
Heikki Väisänen, Sucros Oy

Kosken tilalla Karkkilassa osataan viljellä laadukasta juurikasta sukupol-
vesta toiseen. Vesa Syrjänen sai Melasniemen palkinnon heti ensimmäi-
senä isännyysvuotenaan 2005. Kunnian hän antaa mielellään isälleen, 

Matti Syrjäselle, jonka ammattitaidolla on saavutettu samainen palkinto 
vuonna 2000 ja 2002. Isä on edelleen aktiivisesti apuna tilan töissä.

Melasniemen laatupalkinto myönnetään viljelijälle, joka on tuottanut vä-
hintään 150 tonnia juurikaita ja keskisadon ja sokeriprosentin pitää olla 
yli koko maan keskiarvon. Ratkaiseva kriteeri on mahdollisimman suuri 

saantoero viljelyalueen sisällä.

tava kunnioituksella. Peltojen 
kasvukuntoon on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota ja ne on 
kalkittava ja lannoitettava oh-
jeiden mukaan. Lajikkeet on 
valittu sokeripitoisemmasta 
päästä, reheväkasvuisuutta 
ja nopeaa peittävyyttä ta-
voitellen. Kylvö tehdään olo-
suhteisiin nähden mahdolli-
simman aikaisin. Oleellisena 
osana kevättöitä on kylvöjen 
siunaus.
 
Kasvua ja tuholaisia seura-
taan tarkasti ja innolla. Ruis-
kutukset on tehty ajallaan ja 
sääennusteita on seurattu. 
Sopivin ajankohta ruiskutuk-
sille on löytynyt pääsääntöi-
sesti aikaisin aamulla, trak-
tori on tarvittaessa jo neljältä 
aamulla liikkeellä. Juurikkaita 
varten on oma ruisku, etteivät 
viljojen kasvinsuojeluaineet 
pääse vahingoittamaan juu-
rikkaita.
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malla paalit suojaavat auman 
ohutta reunakerrosta jääty-
miseltä. Vesalla on käytössä 
kaikkia suositeltuja peitevaih-
toehtoja. Tärkeintä on, ettei 
juurikasaumojen tarkkailua 
unohdeta, vaan huolehditaan 
tarvittaessa lisäsuojauksesta 
tai tuuletuksesta. Tilan toimit-
tamissa juurikkaissa ei ole-
kaan koskaan ollut ”pilaantu-
neita”- merkintää. 

Tilan menestys perustunee 
kokonaisuuteen, joka raken-
tuu viljelyn kaikkien osa-alu-
eiden saatavilla olevan tiedon 
jatkuvaan hyödyntämiseen ja 
työntekoon. Vesa ja Matti kiit-
tävät siitä, että onnistumisia 
juurikkaanviljelyssä huomioi-
daan.n

Vesa ja Matti Syrjänen esittelevät Melasniemen säätiön 
kunniakirjoja. Vesa Syrjänen kannustaa positiiviseen asen-
teeseen sekä koulutuksen ja neuvonnan hyödyntämiseen 
suomalaisessa sokerijuurikkaan viljelyssä.
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Lienee ollut talvi 1958, kun 
sain kotoa komennon mennä 
”tupailtaan”, jossa teemana 
oli sokerijuurikkaan viljely. 
Paikka oli Karstun kylä Loh-
jan pitäjässä ja tilaisuuden 
piti, myöhemmin Salon teh-
taan konsulenttinakin toimi-
nut, Unto Lehmusvirta.

Luonnollisesti pääosa sen il-
lan jutuista on hävinnyt muis-
tista, mutta pari asiaa jäi vah-
vasti mieleen:
- …kalkita teidän pitää pel-
tonne ja runsailla määrillä....
- …kylvölle pitää päästä ai-
kaisin ja sen vuoksi tulevalle 
juurikaslohkolle on keväthan-
gille maaliskuulla levitettävä 
hiekkaa tai tuhkaa lumen su-
lamisen vauhdittamiseksi...
Seuraus tästä oli, että maa-
liskuisena aamuna olin levit-
tämässä tuhkaa kotitilani Tor-
holan tulevan juurikaslohkon 
hangelle. Tuhkaahan muo-
dostui maalaistalossa, jossa 
kaikki lämpö tuotettiin puilla 
niin asuintalossa kuin karja-
suojassakin.

Aikaisin keväällä kylvettiin 
2-rivisellä hevosvetoisella 
kylvökoneella. Siemen oli 
moni-ituista ja sitä käytettiin 
”säkillinen”, noin 20 kg/ha. 
Tästä riitti konttausasennos-
sa tehtävää harvennus- ja 

perkaustyötä, mutta toisaal-
ta siitä saatiin kesän ainoa 
ansio. Vaikka siemenmäärä 
oli korkea, aukkojakin syntyi. 
Aukot oli ensimmäisen har-
vennuksen yhteydessä pai-
kattava taimipaakulla, josta 
sitten toisen harvennuksen/per-
kauksen yhteydessä poistettiin 
liiat taimet.

Lohkot harattiin siihen aikaan 
jopa 6–7 kertaa. Sanonta oli, 
että ”sato seuraa haran te-
rää”. Haramiehen hevosen 
taluttaminen oli epäkiitollista 
työtä. Koska silloin oli tapana 
syväharata, vetovastus nousi 
ja hevonen levitti takajalkansa 
juurikasriveille. Tämä oli tie-
tysti taluttajan syy ja perkelei-
tä sai haramieheltä kuunnella 
korvat punaisena. Toinen 

vielä harmittavampi työ oli tu-
holaistorjunta. Kirppaa torjut-
tiin pölyttimellä, jauhemaista 
Bladania ”pussutettiin” rivi 
kerrallaan. Tämä oli vielä ke-
vyttä työtä verrattuna juurikas-
kärpäsen toukan torjuntaan. 
Siinä oli välineenä 20 litran 
reppuruisku, jossa oli 3-rivi-
nen suutin. Painetta pidettiin 
yllä toisella kädellä pumppaa-
malla ja toisella kädellä ohjat-
tiin suutinvartta. Kantohihnat 
hiersivät ja olkapäät olivat 
tuon vajaan hehtaarin urakan 
jälkeen vereslihalla.

Nosto olikin sitten ”automati-
soitu”. Juurikkaat listittiin lis-
tinhangolla ja naatit kerättiin 
karjanrehuksi ennen nostoa. 
Juurikkaat nostettiin peru-
nannostokoneella, johon oli 

Ensi kosketus juurikkaan 
viljelyyn

Antero Sorrola

Antero Sorrola Salon kuljetustoimistossa.
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asennettu juurikasvannas. 
Heittopyörä viskasi juurikkaat 
sivuun, siitä ne nostettiin kä-
sin kärrylle ja vietiin aumaan. 
Auma purettiin käsin talikoi-
malla, kahden ”maitokuskin” 
kanssa, kuorma-auton lavalle 
ja kuskattiin Lohjan rautatie-
asemalle, mistä ne kuljetettiin 
Turengin tehtaalle.

Pois kotoa
Kotitilallani juurikkaanvilje-
ly päättyi silloin, kun lähdin 
suorittamaan asevelvollisuutta 
Imatralle Immolan rajavartios-
toon. Päinvastoin kuin monet, 
en kokenut siellä oloa millään 
muotoa vastenmieliseksi, oike-
astaan viihdyin silloisen sissi-
koulutuksen parissa.

Asevelvollisuuajan päätyttyä 
oli YK hakemassa ensim-
mäisiä rauhanturvaajia Kyp-
roksen kriisiin. Tämä tuntui 
silloin kiinnostavalta seikkai-
lumahdollisuudelta ja niin 
löysin itseni keväällä 1963 
tuolta Afroditen synnyinsijoil-
ta. YK:n leivissä tuli vietettyä 
mielenkiintoinen ja kokemuk-
sia rikastuttava vuosi.

Kouluvaihetta
Nyt oli aika jo miettiä tulevai-
suuttakin. Kotona odotettiin, 
että jatkaisin viljelijänä tilal-
la ja niin suunnistin vuonna 
1965 kaksivuotiseen Salon 
maanviljelyskouluun Perniön 
Pohjankartanoon. Tilalla oli 
monipuolinen tuotanto lyp-
sykarjoineen ja hevosineen. 
Ehkä kuitenkaan kovin esi-
merkillisen tehokkaaksi tai 
voimaperäiseksi koulutilan 
tuotantoa ei voinut sanoa. Ar-
vioinnissa saattoi tietysti olla 
hieman nuoruuden kriittisyyt-
täkin. Teoriapuoli sen sijaan 

oli arvioni mukaan hyvinkin 
kilpailukykyistä.

Juurikas kuului luonnollisesti 
koulutilan viljelyohjelmaan. 
Niissä olosuhteissa (jäykät 
savimaat) sen aikainen vilje-
lytekniikka ei toiminut, vaan 
tulokset olivat hyvinkin vaati-
mattomia. Näin ollen juurikas 
jäi varsin vähälle huomiolle, 
vielä silloin.

Valitessani kesäksi -67 opin-
to-ohjelmaan kuuluvaa kesä-
harjoittelupaikkaa, oli Salon 
alueen painoarvo melko suu-
ri, kahdestakin syystä. Tiesin, 
että Salon sokeritehtaan Kär-
kän tila oli esimerkillisen voi-
maperäisen tilan maineessa. 
Toisaalta ratkaisuuni vaikutti 
silloinen salolainen tyttöys-
tävä. Samainen likkalapsi, 
jonka kanssa ”huushollin pi-
toa” jatketaan edelleen yh-
dessä. Aikoinaan sanottiin, 
että ”juurikkaanviljelijä käy 
jatkuvasti maanviljelyksen 
korkeakoulua ”. Kärkän tilalla 
juurikkaanviljelyn salat tulivat 
minulle tutuiksi. Siellä oli rin-
nan koetoiminta ja käytäntö. 
Sokerijuurikkaanviljelyn Tut-

kimuskeskus toimi silloin Kär-
kän tilan yhteydessä. Hyvien 
tulosten saavuttamiseksi teh-
tiin innolla töitä. Peltojen kun-
nostus ja viljelykierto olivat 
esimerkillisellä tasolla. Tä-
män koulutusvaiheen jälkeen 
pääsin Mustialaan jatkamaan 
opintoja. Siinä vaiheessa oli 
herännyt kiinnostus sokeri-
juurikkaan parissa työsken-
telyyn. Maatalousopistoon 
lähtiessäni oli jo sovittu tule-
vasta harjoittelujaksosta eri 
tehtävissä sokerijuurikkaan 
viljelyn ja hankinnan parissa.

Juurikaskonsulentiksi
Kun Mustialan monipuolinen 
ja kokemusrikas aika oli taka-
na, avautui minulle heti mah-
dollisuus siirtyä juurikaskon-
sulentiksi. Kesäkuun alussa 
1970 alkoi vuoden 2006 
loppuun jatkunut juurikastyö. 
Ensin ikään kuin harjoittelin 
kesän Kiskon pitäjässä. Sii-
hen aikaan juurikasviljelmät 
olivat melko pieniä. Oli paljon 
alle hehtaarin aloja, yli kol-
men hehtaarin alat olivat jo 
harvinaisempia. Lypsykarja 
ja juurikas olivat hyvin yleinen 
yhdistelmä.
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Samana kesänä vanhempi 
kollega Erkki Peltonen sai, 
viljelypäällikkö Heikki Ilvosen 
avustuksella, puhuttua minut 
apulaisekseen. Sain tehtä-
väkseni ottaa hänen neuvon-
tapiiriinsä kuuluvan Sauvon 
pitäjän jokaiselta juurikasloh-
kolta maanäytteet. Ohjeena 
oli ottaa kolme maanäytettä 
hehtaarilta. Sinä kesänä ke-
räsinkin maanäytteitä yhteen-
sä lähes 1 500 kpl. Siinä tuli 
harjoiteltua maalajin tunnista-
mista ja tämän ansiosta kou-
lukuntamme taitokilpailuissa 
maalajien tunnistus yleensä 
sujui.

Juurikkaan hankintaa
Vuoden 1971 alusta neuvon-
tapiirini laajeni käsittämään 
Kiskon lisäksi Muurlan, Per-
niön, Särkisalon sekä vielä 
Karjalohjan, Lohjan ja Sam-
matin pitäjät. Tällöin alkoi 
varsinainen raaka-aineen 
hankintatyö. Tehtaalle oli tar-
ve hankkia uusia viljelijöitä ja 
saada lisäalaa. Pitäjillä käytiin 
tuottajatilaisuuksissa puhu-
massa juurikkaan puolesta, 
järjestettiin koekenttäretkiä 
jne. Viljelijöiden konehankin-
taa tuettiin tehtaan edullisella 
rahoitusjärjestelyllä. Nuorena 

ja innostuneena paneuduin 
kaikella tarmollani tähän han-
kintatyöhön. Minulla oli sikäli 
hyvä lähtökohta, että vilje-
lytekniikka oli kehittymässä 
työtä säästävään suuntaan. 
Viljelijäperheen omin voimin 
voitiin hoitaa yhä suurempia 
viljelmiä ja tilojen juurikasalaa 
oli mahdollisuus kasvattaa 
vapaasti. Neuvontapiirissäni 
etenkin Perniö ja Särkisalo 
olivat pitäjiä, joissa oli run-
saasti juurikkaalle sopivaa 
käyttämätöntä potentiaalia ja 
viljelyn lisäys olikin huomatta-
van suurta ja nopeaa.

Viljelytekniikan 
kehityksestä
Sokerijuurikkaan Tutkimus-
keskuksen johdolla on teh-
ty ja tehdään edelleenkin 
ansiokasta tutkimustyötä. 
Mielestäni selkeästi paras 
juurikas- ja sokerisatoa pa-
rantava kehitys tapahtui ns. 
yhdistelmäkylvön myötä. Sii-
nä lannoitteen sijoittamisella 
siemenrivin viereen on suu-
rin vaikutus. Samanaikainen 
maan muokkaus oli myös rat-
kaiseva edistysaskel maan 
rakenteen säilyttämiseksi 
kuohkeana kevättöissä.

Tämän jälkeen samantasoi-
sen parannuksen löytäminen 
saattaa olla melko haasteel-
lista. Lajikkeiden kehitykses-
sä on menty kaiken aikaa 
eteenpäin. Rikkakasvien tor-
junnassa sen sijaan tuskin on 
odotettavissa suurta paran-
nusta nykyiseen.

Vielä on arvoitus, jos gee-
nitekniikalla jalostettu esim. 
glyfosaattia kestävä juurik-
kaan siemen tulee viljelykäyt-
töön. Sehän muuttaisi kerta-
heitolla rikkakasvien torjun-
nan. Samalla tekniikalla olisi 
mahdollisuus kehittää myös 
juurikkaan kestävyyttä taute-
ja ja tuholaisia vastaan.

Kuitenkin vielä tälläkin het-
kellä ihan perusasioilla, siis 
riittävällä ojituksella ja kalki-
tuksella, saattaisi useassa 
tapauksessa löytyä keinoja 
tuotannon tehostamiseen. 
Joskus 80-luvun puolivälin 
paikkeilla eräs arvostettu juu-
rikasalan ammattilainen to-
tesi, että nyt meillä on viljely-
tekniikka ja -taito sillä tasolla, 
ettei vuoden 1977 kaltainen 
kato (18,3 tn/ha) juurikassa-
dossa ole mahdollinen. Tästä 
tekniikasta ja tietämyksestä 
huolimatta vuoden 1987 sato 
maassamme oli keskimäärin 
15,5 tn/ha.
 
Viime vuoden sadosta odo-
tettiin melko vaatimatonta 
vielä elokuun puolivälin paik-
keilla. Jotkut pelkäsivät täyt-
tä katoa. Lopputuloksena oli 
kuitenkin kaikkien aikojen 
paras bruttomääräinen heh-
taarisato maassamme, yli 40 
tn/ha. Nämä esimerkkivuodet 
kuvaavat hyvin vaihtelevia 
kasvuolojamme. Vaikka työt 
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tehdään viimeisen tekniikan 
ja parhaan tietämyksen mu-
kaan, vuosittain vaihtelevat 
kasvuolosuhteet saattavat 
yllättää. Juurikas kestää 
kuivuutta ja lämpöä, mutta 
mikään vesikasvi se ei ole. 
Hyvän sadon mahdollisuudet 
ovat yleensä silloin menneet, 
kun runsaat sateet tiivistävät 
maan ja kellastuttavat juurik-
kaan kasvukauden alkupuo-
lella. Tällöin viljelijän toimet 
tilanteen parantamiseksi ovat 
vähissä.

Muutosten tuulet
Neuvonnassakin alkoi ta-
vallaan uusi aikakausi, kun 
juurikkaan viljely sidottiin vil-
jelijäyhtiöiden osakeomistuk-
seen. Tämä vaihe oli pohjus-
tamassa tulevia muutoksia. 
”Isännän ääni” alkoi kuulua 
hieman kauempaa, eikä pää-
töksiä tehty enää paikallises-
ti. Tehtaiden jalostuskapa-
siteettia oli kasvatettu siten, 
että Suomen Sokerin mie-
lestä sitä oli liikaa. Pysyvän 
työpaikan maineessa ollutta 
Salon Sokeritehdasta oltiin jo 
edellisen kerran lopettamas-
sa 1980-luvun lopulla. Var-
sinaiseen neuvontatyöhön 
tämä ei ratkaisevia vaikutta-
nut, silloin ei vielä ollut tarkoi-
tus vähentää viljelyalaa eikä 
sokerin määrää. 

Cultor Oy:ksi muuttuneen 
emoyhtiön vuosikertomuk-
sessa esiintynyt toteamus, 
”… nyt kehityksen painopiste 
maailmalle on ruokaparan-
teissa ja muissa korkeamman 
teknologian elintarvikkeissa. 
Sokeri ei kuulu enää yhtiön 
kehittyviin toimialoihin.”, he-
rätti levottomia ajatuksia.

Näiden ajatusten toteuttajat 
ajoivat aikanaan vakavarai-
sen yhtiön täysin kiville ja ka-
rille. Tästä seuranneet ongel-
mat johtivat yhtiössä omis-
tusjärjestelyihin, jotka tuskin 
ovat vahvistaneet kotimaisen 
sokerijuurikastuotannon ase-
maa.

Juurikkaan jalostuksen 
ja viljelyn keskittämistä
Naantalin sokeritehdas sul-
jettiin 1990 ja maatalous-
osastot yhdistettiin yhdeksi 
organisaatioksi. Seuraavana 
oli vuorossa Turengin teh-
das, jonka viimeinen käynti 
oli 1998. Jälleen maatalous-
osasto liitettiin Salon maata-
lousosastoon.

Sokerijuurikkaan viljelyn 
rakenne muuttui myös pik-
kuhiljaa siten, ettei uusilla 
viljelijöillä ollut enää mahdol-
lisuutta tulla mukaan. Entiset 
viljelijät laajensivat sen verran 
mitä lopettavilta viljelijöiltä 
vapautui kiintiöitä. Keskialat 
kasvoivat vuosittain ja viljeli-
jöiden lukumäärä aleni mel-
koista vauhtia. Vuonna 1980 
viljeltiin noin 32 000 ha 5 916 
viljelijän voimin, vuonna 1999 
noin 31 000 ha ja 4 463 vil-
jelijää, vuonna 2000 noin 
32 000 ha ja 2 852 viljelijää, 
2005 noin 31 000 ha ja 2 171 
viljelijää.Tällainen kehitys tuo 
luonnollisesti taloudellisuutta 
viljelyyn, mutta on osaltaan 
rajoittamassa satotason nos-
ton mahdollisuutta. Juurik-
kaan satotaso alkoi polkea 
paikoillaan, koska monilla 
tiloilla juurikkaalle soveltu-
va viljelyala alkoi olla lähes 
kaikki vuosittain juurikkaalla. 
Kun viljelykiertoon tarvittavaa 
vaihtomaata ei ole tarpeeksi, 

kasvu taantuu. Maan rakenne 
kärsii, monivuotiset rikkakas-
vit lisääntyvät, samoin juurik-
kaan tauti- ja tuholaisvaara, 
etenkin ankeroinen. Osin 
näitä saa torjuttua siemenva-
linnalla ja valikoivilla torjunta-
aineilla, mutta kustannukset 
nousevat. Riittävä viljely-
kierto on se, mikä varmistaa 
suhteellisesti korkean vuotui-
sen satotason kohtuullisilla 
kustannuksilla. Jatkossa lie-
nee satotason parantaminen 
entistä tärkeämpää, koska 
haasteet taloudellisesti kan-
nattavaan juurikastuotantoon 
kasvavat edelleen.

Irtaantuminen
”Ei ole Kööpenhamina kuin 
ennen”, laulaa Junnukin lau-
lussaan. Maailma muuttuu ja 
kaikki me sen mukana, halu-
simme tai emme. Myös teke-
misen palo ja innostus hiipuu 
pitkän työrupeaman ja iän 
karttumisen myötä. Muiden 
muutosten myötä minullakin 
oli sopiva hetki jäädä sivuun 
ja siirtyä päätoimisesti har-
rastusteni pariin. Voinen kyllä 
todeta, että tämän ”makean 
elämän” parissa olen viihty-
nyt, enkä ole valintaani katu-
nut.

Nyt on aika kiittää kaikkia Tei-
tä, joiden kanssa olen toimi-
nut yhdessä. Varsinkin 70- ja 
80-luvuilla juurikkaan viljelijät 
tulivat tutuiksi tilakohtaisen 
neuvontatyön yhteydessä. 
Olen oppinut Teiltä paljon ja 
toivon, että pystyin myös jo-
tain hyödyllistä antamaan. 

Kiitollisuudella on huomi-
oitava myös kone-, torjun-
ta-aine- ja siemenasioiden 
yhteistyökumppanit. Viljelyn 
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erikoistuessa oli juurikasko-
neiden valmistajien kanssa 
koneiden kehityksen ja vä-
lityksen saralla tuloksellista 
yhteistoimintaa. Kasvinsuoje-
luaineiden markkinoille tulo, 
niiden koetoiminta ja käytän-
nön tulosten seuranta on ollut 
oleellinen osa tuloksellista 
neuvontatyötä. Juurikkaan 
siementen kehittyminen niin 
teknisesti kuin sokerintuotto-
ominaisuuksiltaan on antanut 
viljelijälle mahdollisuuden 
säästää työtä, parantaa so-

kerisatoa ja helpottanut oleel-
lisesti myös hankintapuolen 
työsarkaa.

Neuvonnassa ja juurikkaan 
viljelyn kehitystyössä on So-
kerijuurikkaan Tutkimuskes-
kuksella ollut keskeinen roo-
li. Kaikki se yhteistyö ja tuki, 
jonka olen sieltä saanut, an-
saitsee erityiskiitoksen.

Viimeksi vielä, eikä suinkaan 
vähäisimpänä, vilpitön ja 
lämmin kiitos Teille kaikille 

juurikassokerin parissa näi-
den vuosien aikana työs-
kennelleille ja tutuksi tulleille. 
Erikseen mainitsen vielä juu-
rikasrahtarit, joiden kanssa 
yhteistyö on ollut syksyisin 
tiivistä. n
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Lukuisissa keskusteluissa 
juurikkaanviljelijöiden ja so-
keriteollisuuden edustajien 
kanssa tuli selväksi, että 
sokeriuudistus on jättänyt 
vahvat jälkensä myös suo-
malaiseen tuotantoon. Kuten 
koko Euroopassa, myös Suo-
messa viljelyala supistuu. 
Tästä kehityksestä on en-
simmäisenä merkkinä Salon 
tehtaan sulkeminen vuoden 
2006 jälkeen. Monet viljelijät, 
jotka jatkossa toimittavat juu-
rikkaansa jatkavalle Säkylän 
tehtaalle, ovat kuitenkin roh-
keita ja uskovat tulevaisuu-
teen. Myönteistä tunnelmaa 
suomalaisen juurikkaantuo-
tannon pitkäaikaiseen säily-
miseen tukivat ja vahvistivat 
erityisesti myös keskustelut 
sokeriteollisuuden edustajien 
kanssa.

Markkinataloudelliset muu-
tokset merkitsevät lisään-
tyvää painetta juurikkaan 
tuotannon ja sadonkorjuun 
kustannusten laskemiseksi. 
Suorituskykyinen nostokone, 
jonka käyttöaste on korkea, 
on yksi ratkaiseva tekijä kil-
pailukykyiselle ja taloudel-
lisesti menestyksekkäälle 
sokerijuurikkaan tuotannolle 
myös Suomessa. Holmer-teh-
das on vakuuttunut siitä, että 
Suomi kuuluu myös jatkossa 

Juurikkaan viljely jatkuu 
Suomessa

heidän asiakasmaidensa 
joukkoon. Tätä vahvistavat 
merkittävästi uudet, vuoden 
2007 mallin koneista tehdyt 
tarjouspyynnöt.

Vuosi 2006 oli Holmer Mas-
chinenbaulle tapahtumarikas 
ja myös taloudellisesti me-
nestyksellinen. EU:n sokeri-
markkinauudistuksen jälkeen 
odotukset ja ennusteet vuo-
delle 2006 olivat korjuukone-
valmistajien keskuudessa to-
della pidättyväisiä. Maailman 
markkinajohtajan, Holme-
rin, myynti kehittyi kuitenkin 
suuntauksen vastaisesti niin, 
että jo heinäkuun puolivälis-
sä koko vuoden tuotanto oli 

myyty. Vuoteen 2005 verrat-
tuna myynti nousi 20 prosent-
tia, 220 uuteen koneeseen. 
Erityisesti vienti Itä-Euroop-
paan ja merten taakse nousi 
merkittävästi. Holmer-korjuu-
koneet ovat viime vuodesta 
lähtien olleet käytössä myös 
Chilessä, Kiinassa ja Maro-
kossa, yhteensä siis jo neljäs-
sä maanosassa 34 maassa. 
Sokeriuudistuksen vahvis-
tamisen jälkeen myös länsi-
eurooppalaisilla markkinoilla 
odotetaan kuluvana vuonna 
merkittävää toipumista niin, 
että tehtaan tuotanto vuonna 
2007 tulee olemaan 250 uut-
ta konetta.n

Kone-Vakka Oy:n hallituksen vieraita Lokalahden paikalli-
sella metsästysmajalla. Vasemmalta Timo Keskitalo, Seppo 
Bogel, Seppo Valio, Bernd Ludewig, Antti Peikola, Erkko 
Teerimaa, Unto Holma, Jarkko Vähätalo ja Veikko Pirilä 

Saadakseen henkilökohtaisen kuvan EU:n sokeriuudistuksen tuomista 
muutoksista suomalaiseen juurikkaantuotantoon tekivät saksalaisen 

itsekulkevia, kuusirivisiä nostokoneita valmistavan Holmer Maschinen-
baun edustajat, toimitusjohtaja Bernd Ludewig ja tuotantojohtaja Volker 

Vieregge, elokuussa tutustumismatkan Suomeen.
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Pääkonttori ja Säkylän tehdas  Maakunnantie 4 010 431 060  
  27820 SÄKYLÄ faksi 010 431 4855

Sucros Oy:n sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@danisco.com 

Maatalousjohtaja Matti Kukkola  010 431 5703
   0400 407 916

Viljelytoimisto Soili Saarinen  010 431 4810

Konsulentit

 Matti Hento  010 431 4811
   0400 222 546

 Heimo Holma  010 431 4812
   050 521 4623
  
 Pentti Suominen  010 431 4813 
   0400 223 396
 
 Heikki Väisänen  010 431 4814
    0400 416 992  
    
Ahvenanmaa Yngve Björklund Kullskärsvägen 36 (018) 33 543
  22240 Hammarland 0400 224 143
     
 
Mantere, Staffan Eliasson  Centralgatan 83 B 13 (019) 232 111
ruotsinkieliset  10300 Karis 040 533 6497
   s-posti:
   staffan.eliasson@ 
   nsl.fi

Itä-Suomi  Mauri Ruuth Taipaleentie 10 (015) 412 266      
  51130 Vanhamäki 0400 214 684 
   faksi (015) 412 266 
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Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen ny- 
kyinen identiteetti on tarkoitus säilyttää. 

Organisaatio olisi edelleen itsenäinen, omis-
tus säilyisi säätiöllä, nimi olisi muuttumaton ja 
tutkimus painottuisi käytännönläheisyyteen ja 
tulosten nopeaan soveltamiseen. 

Uudessa toimintaympäristössä ollaan lä- 
heisessä yhteydessä muiden alojen tutki-

joihin, mikä toivottavasti antaa uusia virikkeitä 

ja ideoita. Olemme vakuuttuneita siitä, että 
vaikka uudistus on taloudellisen pakon sane-
lema, saadaan toimintaan sellainen uusi dy-
namiikka, joka tulee hyödyttämään juurikkaan 
viljelijöitä.

29.1.2007 
Nils Lindroos

... sivulta 3
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SOKERIJUURIKKAAN TUTKIMUSKESKUS 
   Korvenkyläntie 201  010 431 062  
  25170 Kotalato faksi (02) 737 6409

SjT:n sähköpostiyhteydet:  etunimi.sukunimi@danisco.com 

Johtaja Nils Lindroos   010 431 8201
    
Lajikkeet Marte Römer-Lindroos 010 431 8215 
   
Laatu ja lannoitus Matti Erjala     010 431 8202
        
Kasvinsuojelu Liisa Eronen   010 431 8210
     
Laboratorio:       
Asiakaspalvelu Niina Mettala-Virta  010 431 8236

Analyysipalvelu Päivi Lamminen  010 431 8235
  
  
JUURIKKAANVILJELIJÖIDEN YHTEYSHENKILÖT

MTK:n ja SLC:n n sokerijuurikas-
valiokunnan puheenjohtaja Pekka Myllymäki  Raveantie 81 (02) 431 0300
  23140 Hietamäki 0400 828 375
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnan
sihteeri Antti Lavonen Simonkatu 6 020 413 2462
  00100 HELSINKI 040 558 0512
Sokerijuurikkaan viljelijöiden 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Petri Lauttia Lauttiantie 94 (03) 618 9630
  14300 Renko 050 520 4059



farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta  puh. 020 791 4040
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

Jo kolme vuosikymmentä!

30 vuotta täydellisen 
sokerijuurikkaan

hyväksi!
Suomessa sokerijuurikkaan viljelijät käyt-
tivät Goltixia ensimmäisen kerran vuonna 
1987. Maan ja lehtien kautta vaikuttavan 
Goltixin laaja tehoalue auttoi saavutta-
maan merkittävästi parempia tuloksia 
sokerijuurikkaan rikkakasvitorjunnoissa. 

Alkuvuosina perusohjelmana oli tankki-
seos Goltix 3 kg/ha + Betanal 3 l/ha, myö-
hemmin käytettiin useamman tuotteen 
yhdistelmiä pienemmillä käyttömäärillä. 
Juurikkaalle hellävaraista Goltixia on ollut 
helppo yhdistää monien valmisteiden 
kanssa. Koska juurikas kestää Goltixia 
hyvin kaikilla kehitysasteillaan, eri olosuh-
teiden mukaiset joustavat käyttömäärät ja 
riskittömät käyttöajat ovat mahdollisia.

Tulevana kasvukautena 2007 alkaa 
kolmaskymmenes vuosi Goltix-historiaa 
Suomessa. Vain valmisteen olomuoto on 
vuosikymmenten aikana muuttunut; 
ensin oli Goltix- ruiskutejauhe, 
1980- luvulla tuli pölyämätön Goltix WG- 
ruiskuterae ja 2000- luvulla 
Goltix SC- neste.
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