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PERUNAN LAATU 2003

1.

Johdanto

Peruna on edullista ja terveellistä suomalaista perusruokaa ja sitä on tarjolla
useimpien kuluttajien ruokapöydässä lähes joka päivä. Parhaimmillaan peruna on
lähellä tuotettua, puhdasta ja maukasta. Jos kuluttaja saa toistuvasti laadultaan
huonoa perunaa, riisi ja makaroni voivat helposti kasvattaa suosiotaan ja yhä useammin korvata perunan aterian hiilihydraatin lähteenä.
Oulun seudulla tutkittiin vuonna 2003 perunan laatua siten, että terveystarkastajat
ottivat kaupoista näytteeksi pakattua perunaa ja näytteen laatu arvioitiin ruokaperuna-asetuksen 356/1984 mukaisesti Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. Tutkimukseen osallistuivat Oulun kaupunki ja Muhoksen, Limingan,
Lumijoen, Kiimingin ja Ylikiimingin kunnat. Projektiyhteenvedon laati laboratorioeläinlääkäri Mari Karjalainen.

2.

Näytteiden otto

Terveystarkastajat toimittivat näytteeksi samaa erää olevia perunapakkauksia siten, että yhdeksi näytteeksi kirjattavan erän määrä oli vähintään noin 4 kg. Tavallisin näytteen määrä oli kaksi kahden kilon pussia perunoita. Näytteenä olleet perunat oli yleisimmin pakattu suurimmaksi osaksi läpinäkymättömään muovipussiin,
mutta myös paperipusseihin pakattuja ja muutamia 10 kg säkeissä olevia näytteitä
toimitettiin. Useimmat näytteet oli luokiteltu I laatuluokan perunoiksi, osa oli luokittelemattomia. Erikoisluokan perunoita tai varhaisperunoita ei ollut näytteissä.
Kaikki näytteet olivat kotimaista perunaa ja ne oli lähes kaikissa tapauksissa otettu
vähittäismyymälöistä. Neljä näytettä oli otettu tuotantotilalla. Projektiin tuotiin yhteensä 41 näytettä.

3.

Ruokaperuna-asetuksesta

Ruokaperuna-asetus 356/1984 koskee kuluttajalle ja suurtalouksille myytävää
raakaa, kuorimatonta ruokaperunaa. Ruokaperunan on täytettävä asetuksessa
säädetyt vähimmäisvaatimukset. Ruokaperunaa saa myydä luokiteltuna laadun
mukaan erikoisluokan tai I (ensimmäisen) luokan ruokaperunaksi, jos se täyttää
vähimmäisvaatimuksien lisäksi asianomaiselle laatuluokalle säädetyt laatuvaatimukset. Ruokaperuna-asetus on liitteenä 1. Laatuvaatimuksista poikkeavien perunoiden sallitut enimmäismäärät on esitetty taulukossa 1.
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4.

Vähimmäisvaatimukset

Vähimmäisvaatimuksiin kuuluu, että perunassa ei saa olla vierasta hajua tai makua. Perunoiden tulee olla terveitä, eheitä ja kiinteitä. Perunat eivät myöskään saa
olla vihertyneitä tai itäneitä. Ruokaperunoissa ei saa olla jäämiä torjunta-aineista
tai muista vieraista aineista eikä epäpuhtauksia siinä määrin, että niistä saattaa
olla terveydelle haittaa. Torjunta-aineita ja muita vieraita aineita ei tässä projektissa tutkittu. Muut vähimmäisvaatimusten mukaiset ominaisuudet arvioitiin aistinvaraisesti.

5.

Luokiteltujen perunoiden kokolajittelu

Erikoisluokan ja I luokan ruokaperunat on lajiteltava koon mukaan. Lajitteluun
käytetään seulaa, jossa on neliönmuotoiset reiät. Seulakoko on reiän sivun pituus
millimetreinä. Lajittelukoolla tarkoitetaan lajittelussa käytetyn seulan suurimman ja
pienimmän seulakoon rajoittamaa millimetrimäärää. Luokitellulle perunalle on
määritelty suurin ja pienin sallittu seulakoko ja lajittelukoon vaihteluväli. Perunaerässä saa olla määrätty painoprosentti lajittelukoosta poikkeavia perunoita.

6.

Perunalajikkeet

Ruokaperuna-asetuksen mukaan maatilahallitus määrää vuosittain ne lajikkeet,
joita saa myydä ruokaperunoiksi. Maatilahallitus on kuitenkin lakkautettu vuonna
1992. Tässä projektissa ei puututtu näytteenä olleiden perunoiden lajikkeen määräystenmukaisuuteen. Sen sijaan projektin näytteistä tutkittiin, ovatko näyte-erän
kaikki perunat samaa lajiketta, koska luokitellussa perunaerässä perunoiden tulee
olla pakkausmerkinnöissä ilmoitettua lajiketta ja vain määrätty painoprosentti sallitaan muita kuin ilmoitettua lajiketta olevia perunoita.

7.

Kelpaamattomat ja vialliset perunat

Ruokaperuna-asetus määrittelee ne ominaisuudet, joiden perusteella yksittäinen
peruna katsotaan laadultaan kelpaamattomaksi tai vialliseksi. Kelpaamattomaksi
tekeviä ominaisuuksia ovat pakkasen tekemä vioitus, vihertyneisyys joka ei häviä
tavanomaisessa kuorinnassa ja märkä bakteeri- tai sienimätä. Vialliseksi tekeviä
ominaisuuksia ovat mm. rupisuus, vioittumat ja idut. Näille on määritelty toleranssi,
jonka ylittävät perunat ovat viallisia.
Luokittelemattomassa, erikoisluokan ja I laatuluokan perunaerässä sallitaan eri
määrät viallisia ja kelpaamattomia perunoita.
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8.

Epäpuhtaudet

Laatuluokitellussa perunaerässä saa olla enintään 1 painoprosentti multaa, kiviä ja
muita epäpuhtauksia.
Vaatimustaso
Vähimmäisvaatimus

I luokka

Erikoisluokka

Virheellinen ominaisuus Painoprosentit, jotka
enintään sallitaan
Vihertyneitä
3%
Kelpaamattomia ja
10 %
viallisia yhteensä
Kelpaamattomia
Kelpaamattomia ja
viallisia yhteensä
Vieraita lajikkeita
Lajittelukoosta poikkeavia

2%
6%
7%
10 %

Kelpaamattomia
Viallisia
Vieraita lajikkeita
Lajittelukoosta poikkeavia

0%
3%
3%
3%

Taulukko 1. Ruokaperuna-asetuksen mukaiset sallitut virheellisten perunoiden määrät.

9.

Tutkimuksen kulku

Näytteen saapuessa laboratorioon sen pakkausmerkinnät kirjattiin tarkasti näytetietoihin: kauppatavan mukainen nimi, pakkauspäivä, parasta ennen –päivä, näytemäärä, pakkaustapa, ilmoitettu laatuluokka, lajike, ilmoitettu lajittelukoko, ilmoitettu paino, säilytysohje, suositeltu myyntiaika, pakkaajan nimi sekä pakkauskunta.
Näytettä säilytettiin huoneenlämmössä tutkimuksen aloitusajankohtaan saakka.
Tutkimus aloitettiin näytteiden saapumispäivänä tai viimeistään seuraavana työpäivänä. Näyte punnittiin ja punnittu paino kirjattiin tietoihin. Pakkaukset avattiin ja
perunoiden lajittelukoko mitattiin seulalla. Samalla tunnistettiin mahdolliset poikkeavat lajikkeet. Pakkauksessa olevien epäpuhtauksien (multa, kivet ynnä muu)
määrä arvioitiin ja tarvittaessa punnittiin.
Perunoiden laadun arviointia varten jokainen peruna tutkittiin yksitellen, tarvittaessa ne pestiin, kuorittiin ja halkaistiin. Vioittuneet ja kelpaamattomat perunat otettiin erilleen ja lopuksi niiden määrät punnittiin, jotta voitiin laskea niiden osuus
erästä painoprosentteina.
Tulokset kirjattiin työlomakkeelle (liite 2).
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10. Lausunto
Tulosten perusteella kirjoitettiin lausunto, jossa todettiin, täyttääkö tutkittu näyteerä ruokaperuna-asetuksen mukaiset laatuvaatimukset. Jos näyte oli laatuluokiteltua perunaa, otettiin kantaa lisäksi siihen, täyttyvätkö ilmoitetun laatuluokan mukaiset vaatimukset.

11. Tulokset
Näytteistä 29 (71%) sai yleisarvosanan hyvä. Nämä näytteet täyttivät ruokaperunalle asetetut vähimmäisvaatimukset ja mikäli laatuluokka oli merkitty pakkaukseen, myös laatuluokan mukaiset vaatimukset. Yksi näyte on projektiyhteenvedossa luokiteltu hyväksi, vaikka kaikki perunat olivat ilmoitetusta lajittelukoosta
poikkeavia. Kyseinen näyte täytti kuitenkin vähimmäisvaatimukset ja I luokan laatuvaatimukset kokoa lukuun ottamatta. Todettu lajittelukoko olisi täyttänyt I luokan
laatuvaatimukset, joten poikkeava koko saattoi johtua virheellisestä pakkausmerkinnästä.
Yksi näyte (2%) sai yleisarvosanan välttävä. Tämä näyte täytti vähimmäisvaatimukset, mutta ei pakkausmerkintöjen mukaiselle laatuluokalle asetettuja vaatimuksia.
Huonoja oli 11 näytettä (27%). Nämä näytteet eivät täyttäneet vähimmäisvaatimuksia. Yleisarvosanojen jakauma on esitetty kaaviossa 1.
Yleisimmin todettu virhe oli märkä sieni- tai bakteerimätä, jota todettiin 15 näytteessä. Seuraavaksi eniten todettiin vioittumista, vihertyneisyyttä, nahistumista ja
rupisuutta. Itäneitä tai pakkasvioittuneita perunoita ei näytteissä ollut.
Lähes kaikki näytteet olivat pestyä ruokaperunaa, joten multaa, kiviä ja muita epäpuhtauksia todettiin vain kahdessa näytteessä ja niissäkään ei epäpuhtauksien
määrä ylittänyt sallittua yhtä painoprosenttia.
Näytteiden tulokset ovat kokonaisuudessaan liitteessä 3.
Perunoiden yleisarvosana

Huono
27 %
Hyvä
Välttävä

Välttävä
2%

Huono
Hyvä
71 %

Kaavio 1. Projektin näytteiden yleisarvosanojen jakautuma. Näytemäärä yhteensä 41.
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12. Pohdinta
Projektin näytteiden tuonti- ja tutkimusajat eivät vaikuttaneet perunoiden laatuun
siten, että keväällä tuodut näytteet olisivat olleet huonompia kuin syksyllä uuden
sadon aikaan tuodut näytteet. Ennen tutkimusta oletettiin, että syksyllä perunan
laatu olisi ollut parempi. Projektin näytemäärä oli kuitenkin melko pieni. Projektin
näytteitä ei tuotu ollenkaan kesä- ja heinäkuussa varhaisperunoiden aikaan.
Perunoiden laatuun vaikuttaa paitsi käsittely ennen pakkaamista, myös säilytys
kaupassa. Pitkä säilytys valoisassa voi aiheuttaa vihertymistä. Perunoiden pakkaukset ovat yleensä ainakin jonkin verran valoa läpäiseviä. Vihertyneisyys oli tavallinen virhe projektin näytteissä. Projektissa vihertyneiksi laskettiin peruna-asetuksen mukaisesti ainoastaan sellaiset perunat, joiden vihreä väri ei kadonnut tavanomaisessa kuorinnassa.
Perunan vihertyminen kertoo siitä, että perunaan on voinut muodostua tavallista
suurempi määrä haitallisia glykoalkaloideja (suurin osa on solaniinia ja kakoniinia).
Vihertyminen ei ole suoraan yhteydessä glykoalkaloideihin, mutta molempia tulee
valon vaikutuksesta. Glykoalkaloidit saattavat aiheuttaa mm. vatsakipua, pahoinvointia, ripulia ja oksentelua.
Kolhiintumisesta aiheutuneet vauriot olivat projektin näytteissä myös yleisiä. Vioittumiseen vaikuttanee eniten perunan käsittely ennen pakkaamista. Kolhut ja halkeamat altistavat perunan märälle sieni- ja bakteerimädälle, joten ne heikentävät
merkittävästi perunan laatua. Mekaaniset vauriot aiheuttavat lisäksi glykoalkaloidien muodostumista perunoissa.
Huonoiksi luokiteltuja perunaeriä oli säilytetty pakkauspäivästä näytteenottopäivään 1 – 16 vuorokautta, keskiarvo 8,5 vrk. Useimmiten pakkausmerkinnöissä oli
suositeltu perunoiden käyttämistä kahden viikon kuluessa pakkaamisesta, myös
kolmen viikon säilyvyysaikaa esiintyi. Lyhin väli pakkauspäivän ja parasta ennen –
päivän välillä oli 10 vuorokautta. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että perunoissa on vikaa jo pakkaushetkellä ja että ensimmäisen luokan ruokaperunoina
myydään sellaista perunaa, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksiakaan.
Perunoiden pakkaajien tulisi kiinnittää huomiota laatuun, erityisesti vioittumisen
välttämiseen.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
Nikkelin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalalla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003
8/2003
9/2003
10/2003
11/2003
1/2004

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2002.
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6. luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöruokaloissa v. 2002.
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden toteutus auto- ja korjaamoalan yrityksissä Oulussa 2003. Selvitys.
Suurtalouskeittiöiden jätehuolto Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 2003.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2003.
Oulun satamien avomaalinnuston kartoitus vuonna 2003.
Perunan laatu 2003.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

