
Hilkka Suomela 

Veli Pohjonen 

Tuula Paakyla 

® 

SUOMALAISEN LEIPAVILJAN LAATU 

ERi MAAT ALOUSKESKUSTEN ALUEELLA 

VUOSINA 1966 - 1974 

Helsingin Yliopisto 

Kasvinviljelytieteen laitos 

Julkaisuja No 1 

1977 



" 

"' 
•' 

,;i, 

.· 

- l -

,, ,, :; i1 1, LY:; 1, lJ !·: 'l' 'J' !·: 1, U 

Johdanto 

1, Aineist~ ja menetelmat 

SIVU 

2 . 

3 

2, ·L2ipaviljan hintaan vaikuttava t laatutekij~it 5 

2.1. H eh to 1 it ran pain o 

- kevatvehnJ. 

- syysvehnti 

- ru1s 

2,2, Sako l u k u 

- ke viitvehna 

- syysvehnti. 

- ruis 

3. Muut laatutekijtit 

3.1. Valk u a is pit o ls u us 

- i<eva tvehnti. 

- syysvehna 

- ruis 

3.2, Ke st o l u k u 

- kevatvehna 

- syysvehni.i 

3.3. Zeleny - 1 u k u 

- kevatvehna 

- syysvehna 

4. Tulosten tarkastelu 

5. Piiatelrnat 

6. Kirjallisuus 

5 
6 

7 

7 
8 

9 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

13 

13 
]_ ii 

]_ lJ 

15 

15 

lG 

19 

20 



_. 

;; 

- 2 -

Johdanto 

Suomalaisen leipaviljan laatu vaihtelee vuodesta toiseen ja 

sarnanakin vuonna eri rnaatalouskeskusten alueella. Vaikka vaih

telua on voitu viirne vuosina jonkin verran pienentaa sopivilla 

viljelyrnenetelmilla, kuten sijoituslannoituksella, sadetuksella 

ja aikaisella puinnilla, jaljelle jaa aina kuitenkin saateki

joista, erityisesti korjuuajan saasta, joh tuva vaihtelu. 

Eroavuudet maan eri osista saatavan leip a viljan laadussa johtu

vat paitsi eroista saaoloissa my6s viljel tfi vien lajikkeiden 

erilaisuudesta. Leipaviljan viljelyalueen pohjoisosissa viljel

tavat lajikkeet vastaavat harvoin kaikilta laatuorninaisuuksil

taan etelampana viljeltavia lajikkeita. 

Kansantalouden kannalta on edullista, ettfi . leipliviljan sate tu

lee kunakin vuonna riittavan suureksi ja laadultaan kelvollisek

si. Kun viljelijan tuottama leipavilja kay nykyaan lahes saan

n6llisesti jonkinasteisen teollisen prosessin lapi ennen joutu

rnistaan kuluttajalle, on tarnan prosessoinnin kannalta tarkea 

tietaa, millaista leipaviljaa rnaan eri osista saadaan ja kuinka 

suuri on sen laadun vaihtelu. 

Suomalainen leipavilja on hinnoiteltu vuodesta 1968 lahtien sa

koluvun mukaan. Valtion Viljavaraston tutkimuslaboratoriossa 

maan eri osista kaytannon viljelyl<silta kerattyjen leipavilja

naytteiden sakolukumaaritykset aloitettiin kahta vuotta aikai

semmin, vuonna 1966. Laajoihin havaintoihin pohjautuva kokemus 

esimerkiksi sakoluvusta on siten talla hetkella (1975) vasta 

yhdeksan vuoden ajalta. 

Tassa tutkirnuksessa kartoitetaan leipaviljan laatua Valtion 

Viljavaraston ja Viljantutkimustoirnikunnan yhteistyossti j a rjes

tarnan leipaviljaotannan pohjalta, Paitsi sakolukua kasitel

laan myos muita leipaviljan laatuominaisuuksia: hehtolitran

painoa, valkuaispitoisuutta 1 kestolukua ja Zeleny-lukua. Tut

kirnus on peruskartoitus tarkernrnalle leipaviljan viljelyvarrnuut

ta kasittelevalle selvitykselle. 
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T~t~ •:::.r1u1-:~_;c:1 1nntU:1ir:ci~.to na. OV;lt . J.?1%!.:~·:,·:.:.:t.> _:1:.1~~-;.1. •.;ri1 ~~!c:-: ·.ri : 

javarast o n .;a Vil,! antJt k imu stoi::1iku:1:1 ...... Y1 t ut,. :·,:·,: ;~a:.n :~ato.:--ic o n 

suorittar.ut Leipti.vi lj aotannas ta vuosina , ,;t, - ; .. 1'/ !,, J ta r.t..a1..,i -

1 o i k s i a r v o t t i i n l 2 r; () - i ~) O O ma a t i l a i : a J : ~ t. u >: :~-c-n L 5 : a s ~ cw ~ l J e 1 rr. Li~ • 

V.il ,jelij~t 1:;hettiv~~t itse :1iiy ttcE't lE,.-ir,::v: 1.~a: ; o.(Hi Staan . 1:t:yt -

teenoto~ edustavuu den lisU~mis e~si vi! : e l ~j ~ i ~le ar.net:iin 

tar~kojcn ohjeiden ohella lupaus siit.:.: , e tt:.,;. !ie tulevat saama an 

tiiyc:.el l iset analyysitiedot omista n :.iyt.t e : st:'.fa1. 

~Jtytteit.:_;_ Hihettfivi.it viljelij/ it valitti.ir , r-:.:rntalo:.:,-;i -:eskuks~t -

t a in , 'v'i~jel m::t jaettiin ens in er ~i. rcl .:.c,~ : al,rn~:/: .~..:. vns:aa. iin 

osi tteisii n. Yustakin ositteesta vnlit~iin s e n J!i _kcen syste -

maattise s ti joka 15 , t ila . td l e kt ~i:c:e,, relt o :1chtaa r.~n tiloja 

ei kelpuutettu otanta a n . ~;en sijaan :,< i sa cian p eltol1 ehtaarin 

tilat otettii~ kaikki , Vi l je JmJ t jaet~iin scu raaviin osittei -

s i i n : (i - q , CJ h c1 , 1 n - l fl • <J ho. , ;i O <' 0 • n ~: a , ·1 . - 4 9 , ·) La , ~; ') - 1 <• ~ a 

yl i 1 00 peltohehtaa r in tilat. Tilal vnlitaan kerral!aan v11s i-

v uotiskaurle , si , jonka j~lkeen ne vaih det aan . 

Yhdekstin vuoden aikana on ana lysoitu kaikk i ~an ~~OJ kevJtver1ng 

nJytettti, 1344 syy s vehnlin tiytettti ja 25 t ? r·1:snliytcttil ( tauluk -

ko l) . Analyysituloksist a laskett i i n ~nsi~ vuosi t tai n tuc k it -

tavan laatuominaisuuden keskiar·vo kun kin maatalouskeskuksen 

alucelta tullcista nJytteist !l, r-iik:tli ,1i11cclt,a ti;}i jonai{in 

vuonna v tihemmiln ku i n kolme nJytettti, tfi mJ vuosi j~te ttiin huo 

mioimatta. Vuosikeskiarvoista laskelti:n neuraavaksi maata 

louskeskuksen alueelta vuositta in tul 1eirlcn n liytteicte n }uku 

ma.J.rJ.112. painotettu koio tutkimusja k s on }f)f ,G- ! 0 7 !! keskiarv o , 

T~llainen painotu s menettely antaa site n suuremman arvon niil 

le ta pauksille , jollo i n n t:.ytteitii o r, tu.Llut t .ietylUl aluec2.ta 

er:iten ja vzlhcntiiU pienisti.i ni.i.ytem~ tii l' ist:~ r.:2!,,Jolli:.;esti aiheu 

tuvaa eplitarkkuutta . 
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~aulukko 1, Eri maatalouskeskusten alueelta tulleiden 

n~ytteiden kokonaisrnaara vv. 1966-1974, 

Maatalous- kevat- syys- ruis 

l-:eskus vehna vehna 

01 Uusimaa 507 209 164 

02 Nyl,sv,lbsk. 380 . 134 107 

03 Vars.-Suomi 524 444 161 

04 F - H 149 83 27 

05 Satakunta 293 128 173 

06 Pirkanmaa 127 78 130 

07 Ha.men la.2.ni 352 157 165 

08 Ita-Hame 160 32 128 

09-10 Kymen laani 360 55 188 

11 Mikkeli 105 6 152 

12 Kuopio 95 5 198 
13 Pohj.-Karjala 70 2 114 

14 Keski-Suomi 38 7 118 

15 Et.-Pohjanmaa 73 3 320 

16 osterb.sv,lbsk. 56 - 29 

17-18 Oulu 12 1 163 

19 Kainuu - - 25 

Yhteensa. 3301 1344 2362 

Ajanjaksolla tapahtunutta vaihtelua kuvattiin variaatio- eli 

vaihtelukertoimella (1). 

V = 100 s (1) • --X 

v · = variaatiokerroin 

s = standardipoikkeama 

x = keskiarvo 

Variaatiokerroin ilmaisee siis kuinka monta prosenttia stan

dardipoikkeama (keskihajonta) on ollut keskiarvosta tutkimus-
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ajanjaksolla. Kun vaihtelua kuvataan talla tavoin, eri mitta

kaavassa olevia laatutekijoita, esimerkiksi sakolukua ja hehto

litranpainoa voidaan verrata keskenaan. Variaatiokerroin on 

yksinkertainen vi l jelyvarmuuden indikaattori. On kuitenkin 

muistettava, etta sita taytyy tarkastella yhdessa keskiarvon 

kanssa. Variaatiokerroinhan ilmaisee tassa tutkimuksessa vain 

esimerkiksi sakoluvun osalta sen, rnilla varmuudella vuosina 

1966-1974 saavutettu taso voidaan jatkossakin saavuttaa, jos 

· olosuhteet paapiirtein pysyvat samoina. Poikkeukselliset saa

olot, muutokset viljelyt~kniikassa ja viljalajien lajikevalin

nassa vaikuttavat tuntuvasti tuloksiin. Pyrkimyksena pitaisi 

olla viljelyvarmuuden sailyttaminen ja leipaviljalle asetetta

vien laatuvaatimusten kehittaminen siten, etta vehnan ja rukiin 

lajikevalikoima vaihtuessaan ei muuttuisi alttiimmaksi laatu

vaurioille. 

2. Leipavilj aB___bint_aan_ vaiku t ta vat la~_t_l! tekij at 

2.1. Heh to 1 it ran pain o 

Vanhin viljan kunt oa ja osaltaan myos laatua kuvaava tekija on 

viljan hehtolitranpaino. Se on riippuvainen useista eri teki

joista. Viljan kosteuden ja rikkapitoisuuden noustessa hehto

litranpaino laske e . Jyvien pinnan karkeus, idaltyneisyys, ita

neisyys, jyvien koko ja muoto vaikuttavat myos hehtolitranpai

noon. Lisaks i vi l jaa kasiteltaessa, puhdistettaessa ja laji

teltaessa jyvat kuluvat ja hehtolitranpaino nousee. 

Vehnalla pidetaan hehtolitranpainoa siina maarin vehnan laa

tuun vaikuttavana tekijana, etta siita maksetaan lisahintaa, 

kuitenkin enintaan 1.8 %. On todettu, etta hehtolitranpainon 

nousu 79-80 kg saakka merkitsee jauhosaaliin lisaysta. Taman 

yli menevilla arvo i lla ei enaa ole merkitysta. Hyvin tuleen

tuneiden, puhdistettujen ja lajiteltujen vehna-erien hehtolit

ranpainoeroja pid e taankin toisarvoisina siina maarin, etta nii

den kayttoa laadun arvostelussa pidetaan merkityksettomina ja 
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on jo pa ehdotettu luopurnis t a kok o menetel man kaytosta viljan 

ar vost elussa. Rukiista ei hehtolitranpainon rnukaan makseta li

sfihi~taa, silla ruis jauhetaan Suomessa kuorinee n • 

Kevatvehna : Tarkasteltaessa kevatvehnan hehtolitranpainoja eri 

osissa maata ilrnenee selvasti hehtol itranpainon lasku ja vari

aatiokertoimen nousu siirryttaessa etelasta pohjoiseen (karta

ke 1) . Tahan on ollut syyna siirtyminen aikaisiin, pienijyvai

siin lajikkeisiin ja laadultaan vaihteleviin satoihin. Vuotui

set satopoikkeamat johtuvat esirn. tuleentu rnisen epatasaisuudes

ta ja erityisest i vahemman koneellisesta korjuusta, puhdistuk

sesta ja lajittelusta. Pohjoisimpien maatalouskeskusten vil 

jelijat tarjoavat viljansa kauppaan kunnoltaan heikompana kuin 

etelaosien viljelijat. 

Etelaisten maatalouskeskusten kevatvehnan hehtolitranpainot 

ovat keskimaarin 78-80 kg ~ariaatiokertoimen pysytellessa var

sinaisella keiatvehnan viljelyalueella 1 - 3 rajo issa. Varsi

nais-Suomen alue erottuu kuitenkin Etela-Suomen alueesta sel

vasti suurimman variaatiokertoirnensa (3) perustee lla ja sijain

tiinsa nahden heikohkolla keskimaaraisella hehtolitranpainolla 

(78.9 kg). Maamme lounaisosissa usein toistuva kevatkuivuua 

on ilmeisesti syyna vaihteluihin. Erityisesti Varsinais-Suomen 

maatalouskeskuksen alueella kuivuus haittaa kevatv iljojen kehi

tysta, jolloin jyvat jaavat kuivina vuosina pieniksi, jopa 

usein keskentuleentuneiksi, .kun sen sijaan sadeoloiltaan edul

lisina vuosina voidaan paasta hyvinkin suuriin ja hyvalaatui

siin satoihin. 

Kevatvehnan viljelyn pohjoisrajoilla vaihtelukerroin nousee 

noin kaksinkertais eksi maan etelaosiin verrattuna ja hehtolit

ranpaino laskee keskimaarin leipaviljakelpoisuusrajan tunturnaan 

(74,kg/hl). Osa vehnasta joudutaankin markkinoima an rehuveh

nana alhaisen hehtolitranpainon vuoksi. Keskimaaraisten heh

tolitranpainojen ja variaatiokertoimien mukaa n vv. 1966-1974 

Kuopion, Pohjois-Karjalan, Ke~ki-Suomen, Etela-Pohjanmaan ja 

ruotsinkielisen Pohjanmaan maatalouskeskukset eivat ole olleet 
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kilpailukykyisia etelaisimpien ·JEi en maatalouskeskusten kan s

sa. 

Syysvehna: Sy y svehnaa pidetaan hehtolitranpainoltaan yleensa 

kevatvehnaa p ar empana. Sen lC 0 0 siemenen paino on korkeampi 

kuin kevatvehnan ja se tuleentuu ja korjataan yleensa saaoloil

taan edullisissa oloissa. Syysvehnan talvehtimisen epavarmuu

den vuoksi sen viljely ei ole levinny t yhta kauaksi kuin he va t

vehnan (karta k e 2), Vuosilta 1966-1974 saaduissa tuloksissa 

syysvehnan keskimaaraiset heh tolitranpainot ja vaihtelukertoi

met eivat poikkea kevatvehnan vastaavista arvoista ja viljely

alue on lahinna sama kuin kevatvehnan paras viljelyalue Mikke

lin laanin maatalouskeskus p oisluettuna (vrt, kartakkeet 1 ja 

2), Samain kuin kevatvehnalla myos syysvehnalla on Varsinais

Suomen maa tal ou skeskuksen alueella todettavissa ymparistoa 

suurempi vuotuinen vaihtelu hehtolitranpainoissa (keskiarvo 

79.0 kg ja vaihtelukerroin 3). 

Ruis: Tarkasteltaessa rukiin keskimaaraisia hehtolitranpainoja 

ja vaihtelukertoirnia on todettava rukiin hehtolitranpainon ale

nerninen pohjoista kohti (74,6 ->69.4 kartake 3). Variaatioker

toimissa ei sen sijaan ole pohjois-etelasuunnassa merkittavia 

muutoksia. Pohjoisimpienkin maatalouskeskusten alueilla rukiin 

hehtolitranpainot ovat olleet keskimaarin 4-5 kg yli leipavil

jakelpoisuusrajan, joka on 65 kg. Vaihtelukertoimia tarkastel 

taessa Pohjan maan ruotsalaisen ja suomalaisen (Etela-Pohjanmaan) 

maatalouskeskuksen arvot poikkeavat selvasti ympariston arvois

ta, Tata aluetta on pidetty vars inaisena rukiin viljelyalueena, 

Saatujen tulosten mukaan siella nayttaa olevan kuitenkin suurim-

' mat vaihtelut ja rukiin viljely epavarme mpa a kuin muilla , sa

moillakin leveysasteilla si ja itsevilla, alueilla, Rukiin vilje

lyalue ulottuu meilla varsin pohjoiseen, jopa Oulun ja Lapin 

laanin alueille. 
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2.2. Sako 1 u k u 

Yleistf: Sakoluku on ainoa leipaviljan laatua mittaava valilli

nen tunnusluku, joka vaikuttaa viljan hintaan. Sakoluvun ja 

viljan itQneisyyden ja idaltyneisyyden valilla on todettu selva 

riippuvuus (SUOMELA 1969), Sakoluvun suuruuteen vaikuttavat ym

paristotekijat kasvukauden kuluessa ja varsinkin tuleentumis-

ja korjuuvaiheessa. Myos lajike-eroilla (perinnollisilla teki

joilla) on selva vaikutus sakoluvun suuruuteen, 

Vehnien sakoluvut ovat yleensa 100 - 150 sakoluku ~·ksikkoa kor

keamrnat kuin rukiin, Ero johtuu paitsi geneettisista tekijois

ta myos vehnan ja rukiin jyvan rakenteellisista ja biokemialli

sista eroista, 

Kevatvehnan osuus kotimaisesta vehnasadosta on noin 2/3, Sen 

huornattava osuus sadosta takaa kotimaisen leipaviljan laadun, 

silla kevatvehna on yleensa leipoutuvuudeltaan syysvehnaa pa

rempaa, Sateiset korjuukaudet aiheuttavat kuitenkin ajoittain 

jyvien idaltyrnista, mika ilrnenee a-amylaasiaktiivisuuden nou

suna ja johtaa leipoutuvuuden heikkenerniseen. Korkea valkuais

pitoisuus voi kuitenkin jossain rnaarin lieventaa sakoluvun ale

nernisesta aiheutuvia haittoja. Sateiset korjuukaudet aiheut

tavat joka tapauksessa kirjavuutta seka rukiin etta vehnan laa

dussa. Laadultaan erilaisten erien kasittely on teknisesti 

vaikeaa. Laitteiden asennukset rnaaratynlaiselle raaka-aineelle, 

erilaisten lisaaineiden kaytto ja useat muut prosessi-tekniik

kaan liittyvat seikat hankaloittavat laadultaan suuresti vaih

televan sadon teollista kayttoa, Sakoluvun mukaisen hinnoitte

lun avulla on pyritty niin ruis kuin vehnakin jakamaan teolli

suutta varten jo kerailyportaassa eri luokkiin kayttotarkoituk

sen rnukaan. Siina on jossain maarin onnistuttukin. Erityises

ti sellaisina vuosina, jolloin laatutappioita syntyy on tarkeaa, 

etta luokittalusta pidetaan huolta, Valitettavasti kaytannon 

viljelijat - viljan tuottajat itse vaativat nirnenornaan "laatu

tappio"-vuosina jopa luokituksen poistarnista. Siten voidaan 

helposti joutua tilanteeseen, jossa leipaviljan tuontia vaadi

taan kotimaan sadon heikon laadun vuoksi, Talla hetkella on 



kuitenkin pyritty ja normaalivuosina paastykin leipiviljan 

osalta o~avaraisuuteen. Vehnasta on syntynyt jopa ylituotan

toa, Sensijaan kotimaisesta rukiista on jatkuvasti puutetta, 

vaikka sen hinta on tuntuvasti vehnan hintaa korkeampi. 

Yevatvehn~: Kevatvehnan viljelyalue ulottuu aina Oulun Ja Kai

nuun maatalouskeskusten etelarajoille, Pohjoisimmilla viljely

alueilla (kartake 4) sakolukuarvot ovat matalimpia ja variaa

tiokertoimet suurirnpia (30 - 42). Pirkanmaan ja Ita-Hameen 

maatalouskeskusten alueilla kevatvehnan viljely on vahaisempaa 

kuin ymparistossa. Siita ovat osoituksena pienet naytema~r2t 

(vrt, s. 4). Keskimaaraiset sakolukuarvot ovat pohjoisten vil

jelyalueiden tasoa, joskin variaatiokertoirnet ovat etelaista 

tasoa (25, 29), Maalaji- lampo- ja sadeoloilla korjuukauden 

aikana saattaa olla vaikutuksensa tahan ilrnioon, 

Sakolukujen perusteella nayttaa suositeltava kevatvehnan vil

jelyn pohjoinen raja sijoittuvan Kuopion, Keski-Suomen ja Ete

la-Pohjanrnaan maatalouskeskusten etelarajoille, Keskimaarai

set sakolukuarvot naiden maatalouskeskusten alueilla ovat tosin 

pohjoiseen sijaintiinsa nahden melko korkeita, 197 - 223 1 mutta 

variaatiokertoimet suuria, enimrnakseen 30 - 40 luokkaa, Tama 

rnerkitsee tiettya epavarrnuutta kevatvehnan laadussa ja suuria 

vuotuisia hinnanvaihteluja. Pohjoisimrnilla viljelyalueilla ke

vatvehnan viljely onkin huomattavasti vahaisempaa kuin etela~

pana rnaassa, Joinakin vuosina kevatvehnan viljelylle edulliset 

hintaratkaisut saattavat kuitenkin aiheuttaa poikkeuksellista 

viljelyn lisaantymista. Esimerkiksi Etela-Pohjanrnaalla kevat

vehnan kylvoala kasvoi lahes kolrninkertaiseksi vuosina 1973-

1975 (1973 1 900 ha, 1975 5 500 ha) vehnan hinnan noustessa. 

Pirkanmaan ja Ita-Hameen alueita on pidettava yrnparistoa heikorn

pina kevatvehnan viljelyalueina, vaikka ne kuuluvatkin vaihte

lukertoirnien perusteella lahinna Etela-Suornen alueeseen, 

Syysvehna: Syysvehna on vuosina 1966 ~ 74 ollut keskirnaaraisil

ta sakoluvuiltaan kevatvehnaa parempi koko viljelyalueellaan 
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(kartake 5). Syy sv ehnalla on s el va sti hav a it t avissa sako~uvun 

lasku etelasta po hjoiseen siirryttaessa ja variaatiokertoimien 

nousu idasta lanteen eli mantereellisemmasta ilmastosta merel

lisempaan siirrytt a essa, Sakolukuarvot ovat kuitenkin olleet 

melko korkeita (232) viela Pirkanmaan ja Ita-Hameen maatalous

keskusten alueilla, Kun variaatiokertoimet ovat lisaksi olleet 

n. 2 - 5 yksikkoa pienempia kuin kevatvehnalla, syysvehnan vil

jelya on pidettava paaviljelyalueillaan melko varmana laadun 

suhteen, Kylvokauden saaoloista johtuvat syyskylvoalojen voi

ma kkaat vuotuiset vaihtelut . vahentavat s yy svehnan viljelyn py

sy vaa laajenemist a , Osaltaan tahan ~aikuttaa myos talvenkest~ 

vien ja leipoutuvuudeltaan hyvien, kevyille maille sopivien 

syysvehnalajikkeiden puute, 

Ruis: Vuosina 1966 - 74 saadut naytemaarat osoittavat, etta 

rukiin viljelyalue ulottuu lahes Lapin laanin rajalle asti 

(kartake 6), Rukiin sakolukuarvojen variaatiokertoimet eivat 

nouse samaan tapaan kuin vehnilla 'pohjoiseen siirryttaessa, 

Korkeimmat variaatiokertoimet loytyvat etelaisilta viljelyalu

eilta, Ehka silmiinpistavin on Hameen laanin maatalouskeskuk

sen alue, jossa keskimaarainen sakoluku on ollut melko hyva 

(134), mutta variaatiokerroin on ollut 50, mika merkitsee, 

etta noin puolet rukiista on joutunut rehuviljaksi sakoluvun 

mukaisen hylk§ysrajan perusteella. H~meen l~~hin maatalous

keskuksen alueilta on myos lahtoisin ehka kiivain vastustus 

sakoluvun mukaista hinnoittelua kohtaan, Suuria vaihteluker

toimia, 35-44, ta vataan my~s aivan etelaosissa. Naihin suu

riin sakolukuvaihteluihin ovat syyna sakolukuominaisuuksil

taan heikot lajikkeet, jotka taas ovat lujakortisia ja leik

kuupuintiin sopivampia kuin tahkaidannankestavat pienijyvai

set pohjoiset ruislajikt~et, 
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3, ~uut laatutekijat 

3,1. Va 1 k u a is pit o is u us 

Yleista: F.iittavaa valkuaispitoisuutta pidetaan n.s. leipaveh

nan tarkeimpana ominaisuutena, Mikali mahdollista, .vehna luo

kitellaan maailman viljakaupassa valkuaispitoisuuden mukaan. 

Huonolaatuinen, valkuaispitoisuudeltaan heikko vehna on maail

man viljakaupassa lisaantymassa, - puhutaan n.s. massavehnasta, 

joka ei kelpaa myllyviljaksi., Suomalainen syys- ja ke vatvehna 

ovat olleet niin valkuaispitoisuu deltaan kuin sitkon l aadult~an 

1970-luvulla Euroopan parhaita sf2oloista ja hyvista lejikkeis

ta johtuen. Valkuaispitoisuus on yleisesti ottaen kaantaen ver

rannollinen satoisuuteen. Pohjoisesta sijainnista johtuen ke

vatvehnalajikkeemrne ovat suhteellisen aikaisia, pienisatoisi~ 

ja valkuaisrikkaita. Aikaisten kevatvehnalajikkeiden jyvien 

pieni koko ja saaoloista usein johtuva koon epatasaisuus alen

tavat kuitenkin jauhosaalista ja sita kautta valkuaisrikkaan 

vehnasatomme myllytysarvoa. Sopivana leipavehnaksi tarkoitet

tujen erien valkuaispitoisuutena pidetaan 13 - 14 % (kuiva-ai

neesta laskettuna, 6,25 x N). Jos valkuaispitoisuus laskee al

le 10 %:n vehnaa pidetaan valkuaispitoisuudeltaan leipaviljaksi 

soveltumattomana, Sensijaan erikoistarkoituksiin, kuten kek

sien valmistukseen soveltuu vehna, jonka valkuaispitoisuus on 

10 - 11 %. Keksivehnalta vaaditaan lisaksi korkea sakolukuar

vo. Keksivehnaksi soveltuvat lajikkeet on meilla todettu sa

teisina korjuukausina erittain alttiiksi tahkaidannalle, joten 

tamantyyppisten vehnalajikkeiden viljelyyn liittyy suurempi 

riski kuin valkuaisrikkaiden leipavehnien viljelyyn. 

Rukiilla valkuaispitoisuutta ei ole pidetty yhta tarkeana omi

naisuutena kuin vehnalla, vaan huomiota on kiinnitetty enemman 

rukiin tarkkelykseen ja sen kayttaytymiseen leivonnassa. Ny

kyisin valkuaispitoisuutta pidetaan kuitenkin myos rukiilla 

laatuominaisuutena, jonka mukaan ruis luokitellaan kayttotar

koituksesta riippuen. Valkuaispitoisuuden nousu merkitsee ru-: 

kiilla samoinkuin vehnalla jauhojen vedenpidatyskyvyn parane-
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mista. Toisaalta esim. nakkileipateollisuudessa liiasta ~alku

aispitoisuudesta saattaa olla haittaa, silla korkea valkuaispi

toisuus vahentaa nakkileivan mureutta. 

Kevatvehn a: Kevatvehnan valkuaispitoisuus on suoritetun tutki
muksen mukaan ollut koko maassa erittain hyva ja sen vaihtelut 

ovat olleet pienia. Valkuaispitoisuuden vaihtelukertoimet (kar

take 7) ovat myos pienia verrattuna esim. sako lukuar vojen vaih

telukertoimiin. Minkaan maatalouskesku~sen alueella vaihtelu

kerroin ei nouse valkuaispitoisuudessa yli 10; yleisimmin se 

liikkuu varsinaisella kevatvehr.an viljelyalueella valilla 4 - 8 
(vrt. s. 9). Valkuaispitoisuus nousee jopa keskirnaarin 14.5 
%:iin H~meen laanin, Uudenmaan ja Kymen laanin maatalouskeskus

ten alueilla, joten nama alueet ovat ilmeisesti lampo- ja sade

oloiltaan kevatvehnan viljelylle edullisia. 

Syysvehna: Syysvehna jaa valkuaispitoisuudes sa keskimaarin 1 -

2 %-yksikkoa kevatvehnaa heikonmaksi ja vaiht elukertoimet nou

sevat kaikkialla noin kymmeneen (kartake 8). Korkein proteii

nipitoisuus 13 %, on Varsinais-Suomen maatalouskeskuksen alu

eella. Finska Hushallningssallskapin alueella on ilmeisesti 

siella viljeltyjen heikompilaatuisten ruotsalaisten syysvehna

lajikkeiden vuoksi syysvehnan valkuaispitoisu us vain 12,2 % ja 

vaihtelukerroin suurin (13). Erot valkuaispi toisuuksissa eri 
alueilla johtuvat ilmeisesti ymparistotekijoista, typpilannoi

tuksen maarasta, saaoloista ja myos lajike-eroista. 

~: Rukiin valkuaispitoisuus-erot eivat ole merkittavia (kar

take 9), kun otetaan huomioon sen viljelyalue seka erot eri 

' alueilla viljellyissa lajikkeissa ja typpilannoitus-tasoissa. 

Varsinaisen ruisle ivan valmistuksessa suositaan ruista, jonka 

valkuaispitoisuus liikkuu 12 %:n tienoilla. Keskimaarin ruis

satomme on valkuaispitoisuudeltaan koko maassa edullista pehme

an ruisleivan valmistukseen. Nakkileivan valmistuksessa kay

tetaan mieluummin valkuaispitoisuudeltaan "heikkoa" ruista -

valkuaispitoisuus 10 - 11 %. Taman laatuista ruista loytynee 
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• • I ruotsalaiselta rannikkoalueelta, 

sia lujakortisia ruislajikkeita. 

ominaisia suurehkot vuosittaiset 

jossa viljellaan suurijyvaJ

Talle alueelle ovat kuitenkin 

sakolukuheilahtelut (kartake 

6) ja nakkileiparukiilta vaadittaisiin melko korkeita sakoluku

arvoja. Nfikkileiparukiin tuottamiseen liittyy suurempi riski 
kuin tavallisen leiparukiin tuottamiseen. 

3,2, Ke st o 1 u k u 

Yleista: Kestoluku on vanhimpia sitkon laatua kuvaavia tunnus

lukuja. · Kestoluku ilrr oittaa minuutei~sa sen ajan, jonka taiki

napallo pystyy hajoamatta vastustarnaan hiivan kaasurnuodostusta 

vesilasissa 32 asteisen veden pinnalla. Tata vanhaa sitkon laa

dun tunnuslukua on kaytetty varsin kauan vehnanjalostuksemrne 

apuna, Siten esim, yleisimmassa syysvehnalajikeessarnme Vakassa 

on syysvehnaksi erityisen hyva sitkon laatu. Parhaissa ulkomai

sissa laatuvehnissa (manitoba) kestoluku saattaa olla 200:- 300, 

kun heikoimpien vehnien (keksivehnien) kestoluku jaa 20:n tie

noille, Myos s~aolot vaikuttavat vehnan sitkon laatuun ja kes

toluvun suuruuteen, Esimerkiksi alkukesan sateet parantavat 

sitkon laatua. 

Kevatvehna: Kestolukuarvoissa ja niiden vaihtelukertoimissa 

esiintyy yleensa suurta hajontaa eri alueiden kesken. Kun kes

toluku on selvemmin perinnollinen lajikeominaisuus kuin valku

aispitoisuus, lajikekohtaiset erot saattavat vaikuttaa ratkai

sevasti kunkin alueen kestolukuun ja sen vaihtelukertoimeen. 

Sitkon laatu on kestoluvun mukaan paras etelaisimmalla kevat

vehnan viljelyalueella lahinna maan lounaisosissa alkaen Kymen 

l~anin maatalouskeskuksen lansiosista (kartake 10), Tosin tal

la alueella viljellaan myos kestoluvultaan parhaita lajikkeita. 

Kestoluvut ovat 60 - 70:n luokkaa, kun muualla kevatvehnan vil

jelyalueella arvot jaavat 40 - 50:n tasolle ja vaihtelukertoi

met nousevat jopa yli 30, kuten Keski-Suomen maatalouskeskuksen 

alu~ella. Pohjoisimmilla kevatvehnan viljelyalueilla aikaisen, 

heikkositkoisen Apu-vehnan osuus on suurin, mika osaltaan vaikut-
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taa kest oluvun alenemiseen pohjoista kohti. Paras kevatvehnan 

viljelyalue on sitkon l aadun perusteella huomattavasti pienempi 

kuin valkuaispitoisuuden mukaan saatu viljelyalue. Jauhoteolli

suu s onkin yleensa keskittanyt vehnaostonsa etelaisimmille alu

eille saadakseen kayttoonsa laadultaan mahdol lisimman tasaisia 

eria. Pohjoisimpien alueiden vehna on ostettu syysta tai toi

sesta usein rehuvehnana jo pelkastafn hehtolitranpainon - 3a ros

kaisuuden peruste ella, vaikka se laadultaan olisi kelvannut lei

paviljaksikin. 

Syysvehna: Syysvehnan kestolukuarvot (kartake 11) lahentelevat 

kevatvehnan kestolukuarvoja, mika osoittaa Suomessa viljeltyjen 

syysvehnalajikkeiden korkeaa tasoa. Y.estoluvult aan hyva Vakka

syysvehna on valtalajikkeena maan lounaisosissa, joss~ on my5s 

syysvehnan laajin viljelyalue. Kestoluku onkin korkein Varsi

nais-Suomen alueella (68), Kestoluku paranee yleensa hyvalaa

tuisilla vehnilla valkuaispitoisuuden noustessa. Eraina vuosi

na syysvehna saattaa olla jauhoteollisuudelle jopa kevatvehnaa 

arvokkaampaa raaka-ainetta, esimerkiksi, jos tahkaidantaa il

mene e kevatvehnassa korjuuaikana tai kevatvehnan valkuaispitoi

suus jaa lahelle syys vehnan tasoa. 

3,3. Z e 1 en y - 1 u k u 

Yleista: Zeleny-luku kuvaa vehnajauhojen valkuaisen maaraa ja 

laatua. Myllyt kayttavat Zeleny-lukua seuratessaan jauhojen 

laatua jauhatuksen aikana. Zeleny-luvun ja leipatilavuuden va

lilla on voimakas positiivinen riippuvuussuhde (ZELENY 1947). 
M2aritysmen etelma perustuu vehnajauhojen sitkon paisumiseen 

maitohappo-vesiliuoksessa mittalaseissa, joiden asteikolta voi

daan maaratyn ravistelu- ja seisotusajan jalkeen lukea ml:ssa 

mittalasin pohjalle laskeutuneen sitkon tilavuus. Sitkon hyva 

paisumiskyky merkitsee hyvaa taikinasaalista leivonnassa jail

menee suurempana jauho -maitoh appo-vesilietteen laskeutumisar

vona. Valkuaispitoisuudeltaan samanarvoisten vehnien Zeleny

arvot saattavat poiketa huomattavasti toisistaan riippuen sit-
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kon pa isurniskyvysta. Selvirnmin ero sitkon paisumiskyvyssa tu

lee es ille kevatvehnan ja syysvehnan valilla, Kevatv ehna n ' sit

ko on yleensa pareh.paa paisuniskyvylt22n kuin syysvehnan sitko 

ja sen vuoksi ke vtitve hnaa pidetli~n leipoutuvuudeltaan syysveh

n~a parempana. levatvehnan selva paremrnuus Zeleny-luvuissa 

syys ve hnaan verrattuna il nene e rnyos t2ssa aineistossa. 

Kevatvehna: Yevti tvehnan Zeleny-arvot ovat koko rnaassa 40 - 50:n 

luokkaa (kartake 12), rnita on pidettava varsin hyvana. Variaa

tiokertoimet vaihtelevat va lilla 5 - 18. Ne ovat jonkin verran 

kor keamvi a pohjoisimrnilla vehnaalueilla. Keski-Suornen alueen 

alhaiselle vaihtelukertoimelle (5) ei voida loytaa selvitysta 

muusta kuin viljeltyjen lajik keiden vahalukuisuudesta. Apu-ke-

vat vehna on ollut valtalajikeena, 

vain 38 naytetta 9:lta vuodelta. 

Aineisto on tosin pienehko 

Zeleny-lukua mittapuuna kayt-

taen muodostuu laadullisesti parhaan kevatvehnan viljelyalueek

si lounais-etela-osa rnaasta eli sarna alue kuin kestoluvunkin 

mukaan arvosteltuna. Hameen laanin maatalouskeskuksen (7) alu

etta voidaan pitaa viela varsin hyva na alueena alhaisen vaihte

lu kertoimen perusteella. 

Vehnajauhojen tuhkapitoisuuden vaitetaan nostavan Zeleny-lukua. 

Missa maarin talla on kyseisiin arvoihin vaikutusta ei tassa 

yhteydessa voida selvittaa, silla tuhkamaarityks i a on tehty lei

paviljaotannan naytteista vasta viime vuosina. 

Syys vehna: Zeleny-luvuissa ja Zelen y- lukujen vaihtelukertoimis

sa (kartake 13) syysvepna jaa selvasti jalkeen kevatvehnasta. 

Zeleny-luvut ovat n. 1/3 pienempia koko syysvehnan viljelyalu

eella eli ne ovat 20 - 30:n luokkaa (kevatvehnan 40 - 50:n luok

kaa). Vaihtelukertoirnet nousevat myos 20 - 30:een, kun ne ke

vatvehnalla pysyvat korkeimmillaankin 15 tienoilla. 
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4. Tulosten tarkastelu 

Suoritettu alueittainen leipaviljan laatukatsaus selvittaa vain 

p2~piirteittain vuosien 1966 - 1974 (9 vuotta ) leipaviljan sadon 

laadun hehtolitranpainon, sakoluv un, valkuaispitoisuuden, kesto

ja Zeleny-lukujen perusteella. Tutkimuskausi oli saaoloiltaan 

leipaviljantuotannolle edullinen ja laatuluvut pystyvat hyvin 

kilpailenaan Ruotsin leipaviljasadon laatulukujen kanssa (OL~RED 1 

R, ja HUMMEL-GUM~LIUS 1975), Kun Ruotsin p~~asiallinen lei

paviljan tuotantoalue sijaitsee kokonaisuudessaan etelampana 

kuin Suomen on vertailu~sa k[ytetty vain leipaviljan paatuotan

toalueemrne Varsinais-Suomen rnaatalouskeskuksen alueen arvoja. 

hehtolitranpaino kg 

sakoluku 

valkuaispitoisuus % 

hehtolitranpaino kg 

sakoluku 

valkuaispitoisuus % 

hehtolitranpaino kg 

sakoluku 

valkuaispitoisuus % 

Ruotsi 

1964-1973 

78.3 
274 
11.6 

78,0 

255 
13.6 

73.0 
135 

9,3 

syisvehna 

Kevatvehna 

Ruis -

Varsinais-Suomen 
i•1aa tal ouskeskus 
1966-1974 

79,0 
317 
13.0 

78,9 
265 
14,o 

73,5 
148 
12,0 

Vertailu ei ole taysin oikein, jos ajatellaan koko maan sadon 

vertailua molempien maiden kannalta, mutta antanee kuitenkin 

osoituksen siita, etta leipaviljasatomme laatu on hyvin kesta

nyt vertailun Ruotsin kanssa, Meidan lajikevalikoimamme on ai-
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van toinen kuin Ruotsissa, ja se on ollut oloihimme hyvin so

veltuva. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, etta leipaviljan vilje

lyffime aarialueilla naytemaarat ovat pienia. Ne jaavat jokaisel

la alueella alle 100 kpl:n, vaikka mukana on 9 vuotta. Nailta 

alueilta on myos jatetty tarkastelusta pois naytteet niilta 

vuosilta, jolloin naytteita on ollut vahemman kuin kol~~. 

saattaa olla, etta naiden naytteiden poisjattaminen on aiheut

tanut variaatiokertoimen pienenemista nailla alueilla, koska 

laadultaan huonoina vuosina naytemaarat ovat jaaneet vahaisiksi, 

Leipaviljasato voi j~~da jopa korjaamatta tai se voi olla lei

paviljana siina maarin laatunsa menettanytta, etta naytetta ei 

pyynnosta huolimatta ole lahetetty. Hyvina viljavuosina viljan 

tarjonta on vilkasta ja viljakauppa ruuhkautuu •. Kun viljasta 

, saadaan talloin keskimtiarin korkeampi hinta viljakaupassa py

ritaan kiinnittamaan huomiota hintaa alentaviin tekijoihin eh

ka enemman kuin huonoina vuosina, Viljelijat ova t talloin puo

lestaan kiinnostuneita tietamaan viljansa laadun tarkasti ja 

lahettavat ehka runsaammin n2ytteita saadakseen v i ljansa hel

pommin kaupaksi, Naytemaarien on kuitenkin todettu melko hyvin 

kuvastaneen rukiin ja vehnan viljelyn laajuutta eri alueilla, 

kun on vertailtu naytemaaria ja viljelyaloja Valtion Viljavaras

ton ja Vi l jantutkimustoimikunnan otantatutkimuks i ssa. Saattaa 

olla, ~tta tassa tutkimuksessa suoritettu painot u smenettely 

(vrt. sivu 3) ei sittenkaan ole lisannyt tarkkuutta todellisen 

sadon laadusta vuosina 1966 - 1974. Kaytetyn painotusmenette

lyn vaikutus koko maan sadon laadun kannalta jaanee kuitenkin 

vahaiseksi aarialueiden leipavilja-alan pienuuden vuoksi. Nai

den alueiden variaatiokertoimiin on kaytetylla painotusmenette

lylla kuitenkin voinut olla jossain maarin pienentava vaikutus. 

Tassa tutkirnuksessa ei ole kiinnitetty huorniot a lajikevalikoi

maan ja siina tapahtuneisiin muutoksiin 9 vuoden a i kana. Lei

paviljan laatuun on viljelyyn kaytetylla lajik eval ikoirnalla 

kuitenkin suuri merkitys. Tama patee erityises t i sa kolukuun 
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(vrt. SUOMELA 1966). Sakoluvun kayttoonotto hinnoittelussa kar

si viljelysta esim, sakoluvultaan heikon, mutta muilta laatuomi

naisuuksil taan ty·:2n, oloihimme m~1 0haisen Svenno-vehnan. Kot i

maisen leip~vilj~sadon laadun sailytt2~inen tulee olemaan suu

ressa m~arin lajike-kysymys, _Jos lajikkeiden maar~ kasvaa, se 

merkitsee laadun suhteen lis~antyvaa kirjavuutta, rnika ei voi 

olla eduksi leipaviljatuotannolle, Laadun heikkeneminen siir

ryttaessa pohjoisille viljelyalueille tulee tutkitussa aineis

tossa varsinkin vehnan kohdalla joka tapauksesia keskimaarin 

selvasti nakyviin, vaikka eraiden vuosien laatuarvot puuttuvat

kin tarkastelusta v2h2isten naytemaarien vuoksi. Lajikevalikoi

ma on tutkimuskaudella ollut lahes taydellisesti kotirnainen. 

On syyta painottaa, etta vastaisuudessa voidaan paasta yht~ hy

viin tuloksiin vain tarkoin oloihimme soveltuvalla lajikevali

koimalla. Tutkimusten pitaisi keskittya meille soveliuvien la

jikkeiden perusominaisuuksien tarkkaan m2~rittamiseen niin vil

jely- kuin laatuorninaisuuksien suhteen, Lajikkeiden arvostele

minen ei valttamatta edellyta ympari maata suoritettavia moni

vuotisia lajikekokeita, Naiden lajikekysymysten selvittely vaa

tii kuitenkin oman tutkimuksensa, Omavaraisuuden sailytt2mista 

laadun suhteen on pidettava jatkuvasti tavoitteena, Kaikissa 

Lansi-Euroopan maissa on sadon laatu alentunut satotason nous

iessa. Tama todettiin kansainvalisessa "Leipa''-Symposiumissa 

1,9,-6,9.1974 Selsdonissa Englannissa. · Satojen vuotuisten vaih

teluiden on myos todettu kasvavan satotason noustessa (PAATELA 

ja SUOMELA 1962), Taman tutkimuksen puitteissa nayttaa silta, 

etta satotason nousu saattaa johtaa myos helposti suurempiin 

vuotuisiin laatuvaihteluihin, jos laatuun ei kiinniteta riitta

vasti huomiota, Viljelyn voimaperaistyessa siirrytaan helpos

ti entista satoisempiin laJikkeisiin, joiden geneettinen pohja 

saattaa olla kapea ja riskialttius esirn. saanvaihteluille, kas

vitaudeille ja tuholaisille kasvaa ja aiheuttaa laadun heikke

nernista.. 
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5. Fr~telm2t 

1. Leipaviljan hintaan vaikut~avista laatuluvuista hehtolitran

painon variaatiokertoimet ~vat olleet pienimmat (1 - 5) . 

Pohjoista kohti siirryttaessa hehtolitranpainot ovat yleen-

sa laskeneet ja variaatiokcrtoimet nousseet. Kevatvehnan 

ja rukiin hehtolitranpainot ovat olleet pieni~mat ja vari

aatiokertoi8et suurirnrnat PJhjanmaan maatalouskeskusten alu

eilla. (leipaviljan tuota~non kannalta riskialtis alue). 

2, Toisen leipaviljan hintaan vaikuttavan laatuluvun, sakoluvun, 

variaatiokertoi~et (13 - :J) ovat olleet noin kymmenen ker

taa suuremrr.at kuin hehtolitranpainon variaatiokertoimet, 

Vehn~n ja rukiin keskimaaraiset sakolukuarvot ovat laskeneet 

pohjoista kohti siirryttaessa, Vehnan variaatiokertoimet 

taas ovat kasvaneet pohjoista kohti siirryttaessa, rnutta ru

kiin sakolukujen suurimmat variaatiokertoimet esiintyvat 

varsinaisella leipaviljan viljelyalueella, 

3. Vehnan ja rukiin valkuaispitoisuudet ovat olleet hyvat kai

killa alueilla. Kevatvehnan valkuaispitoisuus on ollut kes

kimaarin noin 1 - 2 % korkeampi kuin syysvehnan (kevatvehna 

13.9 - 14,5 % ja syysvehna 11.1 - 12.9 %). Rukiin valkuais

pitoisuus on ollut 10.9 - 12.4 %. Rukiin ja syysvehnan val

kuaispitoisuudet ovat olleet pienimmat etelaisimmilla alu

eilla, kun taas kevatvehnan valkuaispitoisuuden alueelliset 

erot ovat jaaneet vahaisiksi. 

4. Kestoluvun mukaan eroittuu etelaisin alue (kestoluvut 59 -
75) parhaana kevatvehnan viljelyalueena muista alueista, 

kun taas parhaaksi syysvehnan viljelyalueeksi muodostuu 

Lounais-Suomi. 

5. Kevatvehnan Zeleny-luvut (36 - 48) ovat olleet noin 10 - 15 

yksikkoa syysvehnien Zeleny-lukuja paremmat (24 - 31) ja 

parhaiksi viljelyalueiksi muodostuvat samat alueet kuin kes

toluvunkin mukaan, 
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HL-PAINO 

l<EVATVEHNA 
·-

1966-1974 J A 

VARIAATIO

·KERROIN % 

~ = ., NAVTTEITA 

= 79 ,8 - 80, 4 K G 

= 79,1 - 79,7 

= 78.4 - 79,0 

= 77,7 - 78,3 ., 

= 77 0 - 77 6 ,, 
I I 

= 76,3 - 76,9 .. 

= 75,6 - 76,2 ,, 

= 74 9 - 75 5 ., 
I I 

= 74 2 - 74 8 ., 
I I 

= 73,5 - 74,1 

~

.• .. 
, . 

' _2· 
\ <' , . 

KARTAK E 1. 
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HL- PAINO 

SYYSVEHNA 
1966-1974 J A 

VARIAATIO

KERROIN ¾ 

~ = El NAYTTEITA 

= 80.4 - 80,6 KG 

= 80.1 - 80.3 ., 

= 79.8 - 80.0 11 

= 79.5 - 79.7 

= 79 2 - 794 . . 

= 78.9 - 79.1 ,. 

= 78.6 - 78.8 

= 78.3 - 78,5 

= 78.0 - 78.1 

= 77.7 - 77,9 

~ 
.. '· .._, :, 

I, -·2 ,;:, 
t·, .. • ' ·, ' . .., . 

(i ' 

K ART AKE 2. 

/ 
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HL-PAINO 

RUIS 
1966-1974 J A 

VARIAATIO

KERROIN ¾ 

~ : El Ni\YTTE IT ii 

= 74,4 - 74,9 KG 

= 73,8 - 74,3 .. .. . 

= 73.2 - 73,7 

= 72 6 - 73 1 .. 
• I 

= 72 ,0 - 72,5 .. 

= 71,4 - 71,9 

= 70 8 - 71 3 .. 
• I 

= 70,2 - 70 7 
I 

= 69,6 - 70,1 

= 69 0 -- 69 5 
• I 

'~ ;4 '., 
.... : 
..... -.,, ' 

KAR TAKE 3. 



., ... 

SAl<OLUl<U 

,.,. 

l<EVATVEHNA 
1966 -1974 JA 

VARIAATIO-

KERROIN ¾ 

~=El NAYTTEITA 

F I 
= 285- 294 YKS . 

:: 275- 284 ••• = 265- 274 - = 255- 264 

= 245- 254 

= 235- 244 

= 225- 234 

=215- 22 4 

= 205- 214 

=195-204 

,_S'\ · 
-~,,r2-§ 

\,' . . ' . 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

" 

KA~T AKE L. 

. 



"' 
~ 

.. 

~ 

SAl<OLUl<U 

SYYSVEHNA 

1966-1974 JA 

VARIAATJO

KERROIN ¾ 

~=El NAVTTEITA 

= 3'31-341 YKS . 

::::::::::~ = 320- 330 .. 

= 309- 319 " 

= 298-308 .. 

= 287-297 .. 

= 276- 286 

=265-275 .. 

:: 254- 264 .. 

= 243-253 .. 

= 232-242 .. 

~

,· 'i·. ··' '" " 

" .-·, 8 
~_. ... ' . 

KARTAKE 5 . 



"..,, 

.. 

.: 

SAl<OLUl<U 

RUl :S 
1966-1974 JA 

VARIAATIO

K.ER'ROIN % 

~: El NiiYTTEITii 

= 148 -153 YK S. 

:::::::::::.1_ 143 147 
• •••• .. - - I I 

= 138-142 ,, 

= 133-137 ., 

- 128-132 

123-127 .. 

:: 118- 122 

" - 113- 117 

= 108-112 .. 

= 103- 107 

~

,.., _: / 

i 4 , 4 

KAR TAKE 6 . 



~ .. 

,t: 

" 

VALl<UAINEN 

l<Ev'l\TVEHNA 

1966-1974 

VARIAATIO

KERROIN ¾ 

~=El NAYTTEITA 

= 14,8 % ::1 = 14,7 ., 

·.•.·... = 14,6 .. 

= 14,5 " 

= 14,4 " 

- 14 3 " - ' 

= 14,2 " 

- 14 i " - ' 

= 14,0 ,, 

- 13 9 ., - ' 

7 

KARTAKE 7. 



VALl<UAINEN 

SYYSVEHNA 
1966 -1974 J A 

VARIAATIO

KERROIN ¾ 

~ = El NiiYTTEITA 

= 12,9 - 13,0 % 

= 12,7 - 12,8 

= 12,5 - 12,6 ., 

= 12, 3 - 12,4 ., 

= 12,1 - 12,2 ,, 

= 11,9 - 12,0 " 

. = 11,7 - 11.8 ,, 

= 1'1,5 - 11,6 " 

= 11,3 - 11.4 " 

= 11,1 - 11,2 ., 

KARTAKE 8. 



VALl<UAINEN 

RUIS 
1966-1974 J A 

VARIAATIO

KERROIN ¾ 

~=El NiiVTTEITii 

- 12,7 - 12,8 -

= 12,5 -· 12,6 ..... 
. . . . . 

- 12,3 - 12.4 -
- 12,1 - 12.2 -
- 11.9 - 12,0 -
- 11.7 - 11.8 -
- 11.5 - 11,6 -

= 11.3 - 11,4 

- 11.1 - 11.2 -
= 10,9 - 11,0 

'Yo 

.. 
,, 

" 

., 

" 

" 



.. 

" 

~ 

~-,, 

l<ESl-OLUl<U 

l<EVAl-VE:HNA 
1966-1974 J A 

VARIAATIO

KERROIN % 

~=El NAYTTE ITA 

= 75 - 78 YKS . 

:::. 71 - 74 

- 68 - 70 

- 64 -- 67 

= 60 - 63 .. 

= 56 - 59 .. 
= 52 - 55 ,. 

= 4S - 51 

.:: 44 - 47 

- 40 - 43 .. 

~ . 
~12 

KARTAKE 10 .. 

/ 



-.. 

;> ' 

n 

~ 

" 

l<ESTOLUl<U 

SYYSVEHNA 
1966-1974 J A 

VARIAATIO

KERROIN % 

~: El NAYTTEITA 

= 67 - 69 YKS. 

···••.I - 64 66 :w::);:; ~ . -
= 61 - 63 ,, 

= 58 - 60 ,, 

= 55 - 57 .. 

= p2 - 54 .. 

= 49 - 51 " 

= 46 - 48 " 

= 43 - 45 ,, 

= 40 - 42 " 

4D' x~ ........ 
'2' 7° . 

I• , 
~ ( ' ; '. . 

(• . 



;; 

"' 

ZELENY- LUl<U 

l<EVATVEHNA · 
1967-1974 J A 

VARIAATIO

KERROIN % 

~: El NAVTTEITA 

: 47-48 YKS. 

= 46 

= 45 

= 44 

=43 

:. 42 

= 41 

= 40 ., 

= 39 

= 36--38 " 

~

<' · ,, 

'i.1 (.> 

/) ( l 

°' 11 ·' , .. ,. 
(. " 

.•.-:,::,,:'.❖'.✓ 

.. i/:::~-:,·'•:::• 
{.' 



i 

"' 
,) 

ZEl_ENY-LUl<U 

SYYSVEHNA 
• 

1967-1974 · J A 

VARIAATIO

KERROIN ¾ 

~: El Ni\YTTEITA 

= 31 YKS . 

= 30 

= 29 .. 

= 28 " 

= 27 " 

= 26 " 

= 25 " 

= 24 II 

= 23 II 

.: 22 " 

· ~ -. 

,,~ '.2 :4 
e·· 

KA RTAKE 13. 




