
Maukas, skotlantilainen 
kirsikanpunainen lajike 
‘Highland Burgundy Red’ sopii 
esimerkiksi perunasoseeseen. 
Kaunis väri säilyy parhaiten 
höyrytettynä.
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POTTUApöytään

GOBBAS GÅRDIN TILALLA MYRSKYLÄSSÄ KASVAA 
HISTORIALLISIA JA HARVINAISIA PERUNA-AARTEITA. 
NE MUISTUTTAVAT VAIN ETÄISESTI PERUSPERUNOITA 
JA MAISTUVAT TAIVAALLISILTA.

HEID I  HAAPALAHT I  KUVAT  HANNA MARTT INEN

Aira Sévon ja Peter Holmberg 
viljelevät erikoisten ja historiallisten 
perunalajikkeiden lisäksi Gobbas Gårdin 
tilalla viljoja ja härkäpapuja.



‘Trixie’ on perulaisen ja 
eurooppalaisen perunan 
maukas risteymä. Ovaalin 
muotoisia mukuloita 
koristavat violetit 
silmäkuopat.

A i r a Se v ó n m a i Sta a y h ä  sen 
maun. Isoisän kesämökillään 
kasvattamat, suussa sulavan iha-
nat perunat tekivät lähtemättö-
män vaikutuksen pienen tytön 
mieleen ja kieleen. Intohimo pot-
tuihin roihuaa yhä – uran juristi-
na tehnyt Aira kasvattaa nyky-
ään miehensä Peter Holmbergin 
kanssa harvinaisia herkkuperu-
noita Gobbas Gårdin tilalla Myrs-
kylässä. Tilan vaiheita voi seurata 
1500-luvulta lähtien.

– Minä yksinkertaisesti rakastan perunaa. Peter viljeli minulle suo-
sikkiani sinimaltoista Blå Kongoa jo silloin, kun emme vielä asuneet 
Gobbasissa, Aira kertoo.

Hän näkee perunassa kauneutta sen kaikissa kasvuvaiheissa. Huh-
tikuun kuulas valo hellii siemenperunoiden kyljistä esiin työntyviä 
terhakoita ituja. Siemenperunalasteja on saapunut Myrskylään pitkin 
kevättä eri puolilta Pohjois-Eurooppaa. Peter ja Aira ovat valinneet pa-
risenkymmentä lajiketta talven aikana.

– Maailmalla on tuhansia perunalajikkeita. Maun ja käyttötavan li-
säksi meille on tärkeää se, kuinka myöhäinen lajike on. Mukuloiden 
täytyy ennättää kasvaa Suomen kesän aikana, Peter huomauttaa.

Perinneperunoista, heritage-lajikkeista, pidetään Airan ja Peterin 
mielestä mielestä parhaiten huolta Irlannissa, Skotlannissa ja Poh-
joismaissa, Suomea lukuun ottamatta. Meillä pottubuumi on vasta 
nousussa, mutta trendikkäimmät puutarhaharrastajat metsästävät >  
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historiallisia ja erikoisen näköisiä lajikkeita potagereihinsa eli keittiö-
puutarhoihinsa.

 
LoppukevääLL ä aurinko on lämmittänyt ja kuivattanut maata riit-
tävästi. On aika istuttaa peruna. Istutustalkoot on perheen yhteinen 
juttu, odotettu tapahtuma.

– Meillä on pellolla kolmistaan kaikenlaista hassuttelua ja yhteislau-
lua. Minä ajan pientä punaista Zetoria, ja Peter ja Aino-tytär hoitavat 
muut istutustyöt, Aira kertoo.

Kiihkeän istutusurakan aikaan perhe hemmottelee itseään omasta 
parsapellosta esiin kohonneilla raikkaanvihreillä ja rapsakoilla versoil-
la. Iltaisin Aira kerää puutarhasta minttua, ripottelee sitä löylyveteen 
ja lämmittää saunan. Se on rakennettu Airan sukulaisten kautta löy-
tyneeseen mökkiin, johon on alun perin majoitettu Helsingin olym-
pialaisten urheilijoita. Kompaktiin tilaan mahtui kerrossänky ja kir-
joituspöytä.

Pian perunoiden varret työntyvät pontevasti kuohkeasta, kahvinpa-
vunruskeasta mullasta. Eri lajikkeiden ulkoasua on Airasta ja Peteristä 
jännittävä vertailla. Toiset perunanvarret saavat syvän mahonginpu-
naisen värin, toiset varret ovat omenanvihreät.

Juhannuksen tienoilla Aira ja Peter nostavat ylös ensimmäiset 
uudet perunat, jotka syödään juhlavasti oman kylmäpuristetun ryp-
siöljyn, voin ja suolan kanssa. Seuraavien perunoiden seuraksi Aira 
pyöräyttää äidin reseptin mukaan sillipöperöä tai keittää kesäkeiton 
lemmenyrtti lipstikasta, joka kasvaa kesän aikana kohisten pensasmai-
seksi, parimetriseksi palloksi.

Heinäkuussa perunamaa muuttuu kirjavaksi kukkamereksi. Val-

Yllä vasemmalla Ei löydy tekstiä keskellä Gobbas Gårdin tila on kantanut samaa nimeä ainakin 1600-luvulta lähtien. Tilan päärakennus on peräisin 1700-luvulta. 
Ylhäällä oikealla Perulaisperuna (Solanum phureja) ‘Mayan Twilight’ kukkii myöhään. Sen mukulat kypsyvät eurooppalaista perunaa (Solanum tuberosum) nopeammin.
Alla isokuva Karhunvatun kiiltäväpintaiset marjat alkavat kypsyä elokuussa. Alla Eläkepäiviä pihapiirissä viettävä kone on Riuku-Vammaksena tunnettu kaivuri, jolla 
tehtiin aikoinaan tilan peltojen ojitukset. Kauniisti vanhentuneessa aitassa on aikoinaan säilötty ruokatarvikkeita ja viljaa. Oviaukko on koristeltu puretun hellan osilla.

 



Herkullisen pähkinäiseltä maistuva, kiinteä 
‘Anya’ sopii esimerkiksi perunasalaatteihin.
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Herkuttele historiallisilla  
makuperunoilla

Asparges
Parsaperunaksi ja La Ratteksi kutsutun kiinteän 

ranskalaislajikkeen mukulat ovat pitkulaisia, käyriä ja erittäin 
herkullisia. Varret kasvavat matalina ja rehevinä.

Blå Kongo
Kuoreltaan ja malloltaan tummansininen väriperuna on 

suosittu Ruotsissa. Mukulan sininen väri johtuu antosyaaneista.

Edgecote Purple
Tumman violettikuorisen, valkomaltoisen lajikkeen maku on 

erityisen hieno. Sato valmistuu myöhään ja jää melko pieneksi.

Highland Burgundy Red
Malloltaan kirsikanpunainen skottilajike on perua 

viktoriaanisen ajan väriperunavillityksestä. Jauhoiset mukulat 
sopivat esimerkiksi uuniperunoiksi tai racletten kanssa.

Pink Fir Apple
Kuoreltaan samppanjapinkin lajikkeen mukulat ovat pitkulaiset 

ja muistuttavat läpileikkaukseltaan tammenlehteä. Niiden 
herkullinen uuden perunan maku säilyy pitkälle talveen.

Shetland Black
Pyöreän ja lähes mustakuorisen perunan valkoisessa mallossa 

on koristeellinen violetti verkkokuvio. Tummanpuhuva sato 
kypsyy myöhään.

koisen, sinisen ja punaisen eri sävyissä kukkivat lajikkeet raidoittavat 
peltoa. Ranskalaisen parsaperunan kukat ovat suuret, terälehdiltään 
punertavan violetit ja valkokärkiset. Aira haaveilee järjestävänsä tilalla 
perunankukkapäivän, jonne pottuharrastajat voisivat kokoontua ihas-
telemaan peruna-aarteiden kukintaa. Kukkiin hullaantui aikoinaan 
myös Ranskan 1700-luvun kohukuningatar Marie Antoinette, joka 
halusi koristella hiuksensa perunankukilla.

pa k S u r u n ko i St e n ja L o p u i d e n  kehystämä, monia viljelijäpolvia 
nähnyt maatilan pihapiiri on viehättävästi villiintynyt. Käkkyräisten 
omenapuiden oksat notkuvat raskaiden hedelmien painosta. Vanhan 
navetan punamullattua päätyseinää kiipeävän Zilga-viiniköynnöksen 
mattapintaiset, violetit rypäleet sekä reippaasti leviävän karhunvatun 
kiiltävän mustat marjat alkavat kypsyä.

Puna- ja mustaherukkapensaiden sato on jo kerätty talteen. Mar-
joista on valmistumassa 500 litran tynnyrillinen siideriä tutun pani-
momestarin avulla. Sadonkorjuu on Gobbas Gårdissa nyt – elokuun 
lopulla – kiivaimmillaan.

– Kirsikoista ja luumuista valmistan talveksi hedelmälikööriä. Olen 
kuin italialainen isoäiti, nonna, jolla on kaikki herkut omasta takaa, Ai-
ra sanoo ja myhäilee.

Ilmassa leijuu makean täyteläinen loppukesän tuoksu, ja ilta-aurin-
ko kultaa maiseman kellertäväksi. Aino on vielä poimimassa pellolla 
härkäpapuja, joita viljellään perunan kanssa vuoroittain viherlannoi-
tuksena ja satokasvina. Härkäpapu tuo maahan typpeä, jota peruna 

kasvaessaan kuluttaa. Aira käynnistää isältä lahjaksi saamansa mön-
kijän ja suuntaa kohti perunamaata. Vielä pitää nostaa erä perunoita, 
jotka on tilattu helsinkiläiseen Michelin-tähditettyyn Olo-ravintolaan.

hu i p p u r av i n toL o i d e n k e i tt i ö m eSta r i t ovat innoissaan peru-
noista, jotka näyttävät ja maistuvat aivan toiselta kuin tehoviljellyt 
peruspotut. Samppanjan värinen, pitkulainen ’Anya’ maistuu pähki-
näiseltä. Viktoriaanisen ajan väriperunavillityksen aikoihin kehitellyt 
hienostuneen makuiset perunalajikkeet ovat sisältä vaikkapa syvän 
sinisiä tai kirkuvan kirsikanpunaisia. Eteläamerikkalaisten Twilight-
perunoiden punaisia kuoria koristavat keltaiset pilkut. Niiden malto 
on kirkkaankeltaista ja makeaa. Värikkäät erikoisuudet sisältävät ka-
rotenoideja, joista myös porkkana saa oranssin sävynsä.

Pellolla Aira ja Peter kulkevat kartan kanssa, johon on tarkasti mer-
kitty kunkin lajikkeen sijainti. Perunoiden varret on leikattu muutama 
viikko sitten mataliksi, jotta mukulat kehittäisivät vahvan kuoren. Mo-
net historialliset lajikkeet ovat niin erikoisen muotoisia, että ne pitää 
nostaa käsin.

Peter kuopaisee perunariviä kuokalla ja nostaa Airan käsiin ryp-
pään purppuranpunaisia, munuaisen muotoisia mukuloita. Ne kuu-
luvat hienosta maustaan kuululle Edgecote Purple -perunalle, joka 
näyttää viihtyvän Gobbas Gårdin pelloilla erinomaisesti. Pariskunta 
on yhtä hymyä.

– Tuntuu jännittävältä nostaa varsia ylös maasta ja vihdoin nähdä, 
mitä siellä on kesän aikana kasvanut. Vanhojen lajikkeiden kokeilu 
tuottaa joskus mahtavia yllätyksiä.

Ylhäällä vasemmalla on yli satavuotias 
herkkulajike ‘King Edward’, jolla 
on vaaleanpunaiset silmäkuopat, 
vieressään sinikuorinen, malloltaan 
vaalea ‘Edgecote Purple’. Ylhäällä 
on oikealla hauskasti pilkullinen 
perulaisperuna ‘Mayan Twilight’. 
Alhaalla vasemmalla ovat pitkulaiset 
pinkkisamppanjan väriset Anya-
lajikkeen mukulat ja niistä oikealla 
eurooppalaisen ja perulaisen perunan 
risteymä ‘Trixie’


