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PuutarhaSuomi 100 -tietokilpailu 5.12.2017
1. Milloin peruna rantautui Suomeen?
A. 1600-luvulla
B. 1700-luvulla
C. 1800-luvulla
Ensimmäinen maininta perunasta Pohjoismaissa on 1600luvulta Ruotsista. Kuitenkin vasta 1700-luvulla perunan eli
"maapäärynän" viljely ihmisten ravinnoksi yleistyi, sillä sitä
ennen perunaa oli lähinnä viljelty yliopistoissa mielenkiinnon
vuoksi. Peruna rantautui Suomeen Turun ja Inkoon kautta
1730-luvun paikkeilla. Vaikka peruna antoi ravintoa
katovuosien aikana, suurin osa väestöstä söi kuitenkin
mieluummin lanttua ja naurista perunan sijaan. Vasta
katovuosien ollessa pahimmillaan perunan käyttö yleistyi.
(Lähde: https://www.ruokatieto.fi/sv/node/599 )

Bonus: Millä hedelmään viittaavalla nimellä perunaa
kutsutaan?  Maapäärynä

Kuva:
Kansanhuollon ilmoitus Siirtolapuutarha-lehdessä
vuonna 1945

2. Mikä on Suomen kuuluisin omenalajike (Luken mukaan)?
A. Huvitus
B. Punakaneli
C. Valkeakuulas
https://peda.net/hankkeet/geenivaraoppi/gk/oa/hjm/omena/huvituksen-tarina/skoh/skop

Huvitus on tarhaomenapuun perinteinen lajike, jolla on
Suomessa pitkä historia.
Huvitus on aikainen kesälajike sekä herkku- ja soseomena,
mutta hieman altis omenaruvelle. Aikaisin kevätkesällä
kukkivana se on hyvä pölyttäjä. Sato kypsyy elokuussa ja se
on satoisa. Kypsyvä hedelmä säilyy pari viikkoa.
Huvitus-lajike on peräisin Huvituksen puutarhatilalta
Yläneeltä, jonka C.R. Sahlberg perusti 1800-luvulla.
Paikallisen muistitiedon mukaan torppari Juho Korpela kylvi
vuonna 1895 omaan pihaansa ulkomaisen omenan siemeniä,
jotka hän oli ottanut Huvituksen omenatarhasta. Siemenistä
kasvoi emopuu, josta kaikki Huvitukset periytyvät.
Kuva: © Ella Räty / suomalainentaimi.fi
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Satoisaksi ja hyväksi omenaksi havaittu lajike levisi nopeasti Yläneen lähistölle. Lajike levisi laajemmalle,
kun kansakoulun opetustaulujen kuvittaja Vihtori Ylinen sai vartteita Korpelan torpan omenapuusta, ja
alkoi viljellä sitä omassa omenapuutarhassaan. Hän lähetti Lepaalle jalonnusoksia, ja ensimmäinen
Huvitus istutettiin Lepaalle vuonna 1935. Maatalouskoelaitoksen puutarhaosastolle Piikkiön Yltöisiin
Huvitus tuli luultavasti 1940-luvun alussa. Siellä Huvitus otettiin vuonna 1958 aloitettuun
omenanjalostusohjelmaan, jossa pyrittiin yhdistämään suomalaisten lajikkeiden talvenkestävyys ja
ulkomaisten lajikkeiden hedelmän laatu. Jalostusohjelman tuloksena nimettiin 16 uutta omenalajiketta,
joista 11 lajikkeen toinen risteytysvanhempi on Huvitus.
(Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Huvitus_(omena) )

”Hedelmä on keskikokoinen tai vähän tätä pienempi. Muodoltaan omenat ovat pyöreähköjä tai lievästi
pitkänpyöreitä, silmään päin suippenevia. Silmä on suljettu, sijaiten matalassa, harjuisessa
syvennyksessä. Kuori on paksu, verrattain kestävä, kuivahko. Pohjaväri on helakankeltainen, ja siinä
esiintyy harvakseltaan vaaleita korkkihuokosia. Omenien peiteväri on voimakas, tasapeitteinen,
tummanpunainen ja läiskäinen. Malto on hienorakeista, mehukasta ja mureaa. Maultaan ovat omenat
imelän happoisia, ja ovat ne käyttökelpoisia jo ennen kuin siemenet ovat käyneet ruskeiksi.
Myöhemmin, puussa täysin kypsyttyään, ne käyvät kuulakkaiksi ja ovat tällöin sangen herkullisia. Hyvä
aikainen kestihedelmä. Omenat kypsyvät elokuussa ja ovat myyntikelpoisia lähes pari viikkoa
aikaisemmin kuin tavallisimmat meikäläiset kesäomenat. Säilyväisyys on hedelmiä täysin kypsinä
korjattaessa lyhyt, vain parisen viikkoa, mutta kun hedelmiä voidaan käyttää ja myydä jo huomattavasti
ennen niiden kypsymistä, voidaan myyntikauden katsoa kestävän noin 4–5 viikkoa. Ylikypsyneinä ne
jauhottuvat nopeasti.”
Tekstin lähde: Olavi Meurman & Olavi Collan: Suomen hedelmäpuut ja viljellyt marjat. Ensimmäinen osa. Omenat. Oy Suomen
Kirja, Helsinki, 1943, 156–157.

3. Kuinka isoa maapalstaa suositeltiin viisihenkisen perheen vihannestarpeen tyydytmiseen pula-aikana
(ilman perunapeltoa)?
A. 1 aari
B. 3 aaria
C. 5 aaria
Pellervo-seuran julkaisema ’Pula-ajan aapinen - Ohjeita pien- ja
palstaviljelijöille’ (1942):
Aapisen laskelmat osoittavat, että jotta saadaan vihanneksista riittävä
apu ruokavalioon, olisi vuositasolla tähdättävä 110-150 kilon satoon
kutakin ruokakunnan jäsentä kohden. Ja sitten vielä perunat päälle.
Tarvittava sato saadaan puolen aarin kokoisella vihannesmaalla per
henkilö.  Viisihenkiselle perheelle 2,5-3 aaria.
”Tämänsuuruisen palstan kunnostaminen ja hoitaminen ei ole perheen
voimille raskas tehtävä”, todetaan aapisessa.
Nykyisten ravitsemussuositusten mukaan aikuisen tulisi nauttia
päivässä vähintään 500 g juureksia, vihanneksia, marjoja ja hedelmiä
sekä sieniä. Määrästä noin puolen tulisi olla juureksia ja vihanneksia.

Kuva: Oppaan kansi.
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4. Mistä sanoista FinE-kasvien nimi tulee?
A. Finnish Excellence
B. Finnish Equality
C. Finnish Elite
Terveet taimet ovat hyvän kasvun perusta. Taimistotuotelain soveltamista koskevassa asetuksessa
vuodelta 1942 annettiin yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä taimistoviljelijöille.
Vuonna 1984 aloitettiin KESKAS-tutkimus. Sen tuloksena syntyivät FinE-kasvit, tutkitusti kestävät ja
kauniit, kotimaiset taimet. FinE tulee sanoista Finnish Elite, suomalainen valio ja taimista löydät
lisätietoa sivustolla Suomalainen taimi: http://suomalainentaimi.fi/fine-laatutaimet
Nyt 2000-luvulla on taimien terveys ja vaarallisten tuholaisten ja tautien leviäminen edelleen hyvin
ajankohtainen asia.

Kuva: PuutarhaSuomi 100 -tapahtuman aikajana

5. Puutarhanaiset ry. sitoi voittajien kukkakimput Helsingin olympialaisissa vuonna 1952. Kuinka monta
mitalia isäntämaa Suomi sai noissa kisoissa?
A. 6
B. 22
C. 43
Kisoihin osallistui 4 925 urheilijaa, joista naisia oli 518, ja
yhteensä 69 maata, joista 43 pääsi mitaleille 149 lajissa.
Yhdysvallat oli menestynein osanottajamaa. Toiseksi suurimman
mitalisaaliin sai ensimmäistä kertaa kisoihin osallistunut
Neuvostoliitto. Isäntämaa Suomi oli mitalitilaston kahdeksas
22:lla mitalilla, joista kuusi oli kultaa.
(Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kes%C3%A4olympialaiset_1952 )

Kuva:
Yhdysvaltalainen (USA) uimari Clarke Scholes antaa radiohaastattelua Helsingin
olympiastadionilla. Scholes voitti Helsingissä 100 metrin vapaauinnin olympiakultaa.
Olympia-kuva Oy, 1952 / Helsingin kaupunginmuseo
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6. Kuinka paljon voikukan juuria tarvitaan kiloon paahdettua kahvikorviketta?
A. Ämpärillinen
B. 3 kiloa
C. 6 kiloa
Sota-aikana tuli lastenkin kykyjensä mukaan toimia yhteiseksi
hyödyksi. Sitä varten perustettiin Nuorten Talkoot- järjestö, jonka
tehtävänä oli kasvattaa nuoriin ja lapsiin kunnon talkoohenkeä. Alle
15-vuotiaat kuuluivat talkoolaisiin, sitä vanhemmat olivat jo
työvelvollisia. Hyvin monet ikäisistäni olivat siinä toiminnassa innolla
mukana.
Jokainen talkoolainen piti päiväkirjaa tekemisistään. Se oli sellaista
merkkien liimailua. Viidestä litrasta marjoja, kahdestakymmenestä
pullosta ja säästettyään 20 markkaa sai liimata merkin työkirjaansa.
Varsinkin kotona tehdystä työstä merkkien liimaaminen pani
talkoolaisen omantunnon koetukselle. Ei aina niin tarkkaan
muistanut, kuinka paljon oli tullut töitä ”paiskittua”. Kotitöistä
erikoisinta oli voikukan juurien kaivaminen kahvin korvikkeeksi.
(Lähde: http://www.vartsi.net/2013/10/29/nuorten-talkoot-r-y/ )

Kuva:
Ungdomens arbets- och talkobok 1944

7. Minä vuonna ruukkusalaatit tulivat ruokakauppaan?
A. 1978
B. 1987
C. 1995
Bonus: Mikä on Kotimaisten Kasvisten mukaan Suomen tavallisin salaatti?  Jääsalaatti
Suomessa tavallisimmin on tarjolla ruukkujääsalaattia. Se on rapean keräsalaatin ja lehtisalaatin
risteytys. Ruukkujääsalaatti on lehtevää ja rapeaa. Jääsalaatti sopii hyvin salaattisekoituksiin antamaan
jämäkkyyttä salaatille. Rapeutensa vuoksi se ei myöskään nuudu niin nopeasti kuin pehmeälehtiset
salaatit. Jääsalaatti kestää jonkin verran lämmitystä.
(Lähde: http://www.kasvikset.fi/kasvitieto/syotavat-kasvit/salaatit/jaasalaatti )

Kuva: kasvikset.fi

PuutarhaSuomi 100 -tietokilpailu
Vastaukset / s. 5 (7)

8. Miten paljon mehua pitäisi (vuoden 1954 säilöntäoppaan
mukaan) varata perheenjäsentä kohden vuodeksi, jos
mehua juodaan joka päivä?
A. 12 litraa
B. 18 litraa
C. 24 litraa

Kuva:
Taulukko säilöntäoppaasta vuodelta 1954.

9. Millä torjuntaeliöllä voidaan torjua kirvoja?
A. Isokirvavainokaisella
B. Kirvasääskellä
C. Harsokorennolla
Kaikki mainitut torjuntaeliöt (A-C) kuuluvat Biotuksen ns. ”vainokaissekoitus -putkiloon”
(ennakkotorjunta). Pahemmissa saastuntatapauksissa käyttöön harsokorentotoukat.
(Lähde: http://www.biotus.fi/kasvintuhoojat/kirvat/ )

10. Kuka oli Elisabeth Koch?
A. Puutarhakirjailija
(0,5 p)
B. Mikrobiologi
C. Puutarha- ja pihasuunnittelija
Koch työskenteli Helsingin kaupungin puutarhaneuvojana 1920-luvulta aina 1950-luvulle asti. Hän
suunnitteli siirtolapuutarhoja Helsingin kaupungille ja sodan jälkeen istutuksia ja pihoja, joista
kansainvälistä huomiota ovat saaneet Puu-Käpylä, Kallion Torkkelinmäki, Kone ja Siltaosakeyhtiön
korttelipiha Vallilassa ja Olympiakylän ympäristö. Lähtökohtana hänen suunnittelutyölleen oli
puutarhan tarkoituksenmukaisuus, luonnonmukainen ja kaunis puutarha ilahduttaisi kaikkina
vuodenaikoina.
Työnsä ohessa Koch kirjoitti käytännönläheisiä puutarhakirjoja, joiden välityksellä hänen
suunnittelemansa mallipihat levisivät puutarhaharrastajien parissa ympäri Suomen.
(Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Koch )
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Robert Koch (11. joulukuuta 1843 Clausthal-Zellerfeld – 27. toukokuuta 1910 Baden-Baden) oli
saksalainen lääkäri ja mikrobiologian uranuurtaja. Koch valmistui lääkäriksi Göttingenin yliopistosta
1866. Hänen anatomian professorinsa, Jacob Henle, oli esittänyt teorian, jonka mukaan tarttuvat taudit
ovat elävien loiseliöiden aiheuttamia. Koch sai luultavasti häneltä innoituksen tutkia mikrobiologiaa.
Kochin tieteellinen ura alkoi hänen ollessaan lääkärinä Wollsteinissa. Pernarutto oli tuolloin karjan
vitsauksena. Koch kiinnostui aiheesta ja pystytti alkeellisen laboratorion kotiinsa. Vuosien työn jälkeen
hän pystyi osoittamaan, että pernaruton saa aikaan maaperässä asuva bakteeri. Hän onnistui
eristämään ja viljelemään bakteerin ja osoitti, että kyseinen viljelmä saa aikaan pernaruton hiirissä.
Kochin pernaruttoa koskevat tulokset julkaistiin 1876 ja hän alkoi saada mainetta. Hän sai viran
Berliinissä ja oikean laboratorion. Hän jatkoi bakteriologisia tutkimuksiaan ja eristi mm. koleraa
aiheuttavan vibriobakteerin. Vuonna 1882 hän löysi tuberkuloosia aiheuttavan Mycobacterium
tuberculosis -bakteerin. Hänelle myönnettiin lääketieteen ja fysiologian Nobelin palkinto 1905.[1]
Kochin uraauurtava merkitys liittyy infektiotautien tutkimukseen ja yleiseen bakteriologiaan. Koch oli
ensimmäinen mikrobiologi, joka ymmärsi, että bakteerien tutkimuksessa on välttämätöntä saada
aikaan puhdasviljelmä, jossa on vain yksi bakteerikanta. Hän laati myös ns. Kochin postulaatit, jotka
ovat edelleen käytössä tutkittaessa tietyn taudin mahdollista mikrobiologista alkuperää.
(Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch )

11. Miksi umpioitu säilyke säilyy?
A. Säilykkeessä on säilöntäaineita
B. Purkissa on alipaine, joka estää bakteerien elämisen säilykkeessä
C. Purkkiin kehittyy maitohappobakteereja, jotka estävät haitallisten mikrobien toiminnan
Kotipuutarhan tuotteet säilöttiin huolellisesti umpioimalla. Marjat,
omenat ja suolakurkut säilyivät kellarissa kevääseen asti
käyttökelpoisina. Kuumennettuun lasitölkkiin laitettiin säilöttävät
tuotteet. Kumitiiviste ja metallinen salpa takasivat tiiviyden.
Umpionti oli ennen pakastusta yleinen tapa säilöä marjoja,
hedelmiä ja kasviksia. Työssä käytettiin erityistä umpiokattilaa ja
kumirenkailla ja jousilla varustettuja umpiotölkkejä.
Umpioinnissa kuumennus tuhoaa pieneliöt ja tiiviisti sulkeutuva
kansi estää uusien mikrobien pääsyn säilykkeeseen.
Kuumennuksen aikana syntyvä vesihöyry työntää ilman pois
tölkistä, jolloin alipaine sulkee kannen tiiviisti.
(Lähde: https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/sailonta/umpiointi/ )
Kuva: Leena Luoto

Hapansäilöntä perustuu maitohappobakteerien aikaansaamaan käymiseen, minkä seurauksena
tuotteen pH laskee ja haitallisten mikrobien toiminta estyy. Maitohappobakteereita on luonnostaan
kaikkialla ja niiden ravinnokseen käyttämiä sokereita vapautuu, kun kasvisten soluseinät rikotaan
pilkkomalla tai raastamalla.
(Lähde: https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/sailonta/hapansailonta/ )
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12. Kuinka monta leikkotulppaania kasvatettiin asukasta kohden suomalaisissa kasvihuoneissa tänä
vuonna?
A. 5
B. 10
C. 15
Bonus: Mikä on suosituin leikkotulppaanin väri?  punainen, keltainen, oranssi, vaaleanpunainen ja
valkoinen
(Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-6500940 )

Kauppapuutarhaliiton mukaan Suomessa kasvatetaan nyt (tammikuu 2017) ennätysmäärä
leikkotulppaaneja. Kasvihuoneissa kukoistaa peräti 80 miljoonaa tulppaania, noin 15 kukkaa asukasta
kohden.
Vuonna 2004 sallittiin kukkien myynti vähittäiskaupoissa.
Kukista tuli arkea – leikkokukkien myynti
ruokamarketeissa kasvussa/ Helsingin Sanomat 22.3.
2015
Ennen kukkia ostettiin vain juhlahetkiin. Nyt niitä
käytetään myös arjen ilahduttajina ja osana sisustusta.
Perinteisten nipputulppaanien ja -ruusujen lisäksi
ruokakaupoista myydään paljon valmiiksi sidottuja
kukkakimppuja.
Kukkamainokset suunnattiin miehille, joiden toivottiin
vievän kukkakimpun kotiin vaimon iloksi.

Kuva:
Kuvan mainos, jonka alkuperä on tuntematon, on kirjasta
’Suomen puutarhatalouden historia’ (toim. Seppo Simonen,
1961)

