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1. TAUSTA 
1.1 Tattarin tuotantoa ja kehitystyö Suomessa 
 
Ylä-Pirkanmaalla on kehitetty tattarin viljelyä sekä jatkojalostusta määrätietoisesti lähimmän 
kymmenen vuoden aikana. Alueelle on syntynyt/synnytetty viljelykeskittymä ja maamme 
tattarinviljelyalasta yli puolet sijaitsee seutukunnalla (vuonna 2008 koko maassa 502 ha, josta Ylä-
Pirkanmaalla 280 ha, Kuva 1). Tattarin tuotteistamista Ylä-Pirkanmaalla on kehitetty kahdella 
Ruoveden kunnan hallinnoimalla EU-osarahoitteisella hankkeella (Tattarin tuotteistaminen ja 
jatkojalostus v. 2003-2004 sekä Siemenestä sobaksi, tattarista tuotteeksi v. 2004-2005).  
 
Valtakunnan tasolla Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) on toteuttanut Terveyttä 
tattarista hankkeen ja on kiinnostunut tattariin liittyvästä kehittämis- ja tutkimustoiminnasta. 
Tutkimuslaitoksena MTT tarvitsee kokemuksia käytännön viljelystä ja toisaalta MTT:n tarjoama tieto 
antaa viljelijöille mahdollisuuden kehittää osaamista, yhteistyötä ja viljelytekniikkaa tavoitteena 
tehokkaampi tuotanto ja alan parantunut kannattavuus. 
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Kuva 1. Tattarin ja muiden erikoisviljojen viljelyalat viimeisen 90 vuoden aikana (Keskitalo 2007). 
Vuonna 2008 viljelyala oli 502 hehtaaria, josta 280 ha viljeltiin Pohjois-Pirkanmaan ja 97 ha Etelä-
Savon TE-keskuksien alueilla (TIKE 2008).  
 
 
1.2 Tattari viljelykasvina 
Tatarkasveihin kuuluva tattari (Fagopyrum esculentum Moench) on kotoisin Aasiasta, josta se 
kulkeutui Eurooppaan kansainvaellusten aikaan. Suomessa tattaria on viljelty pääasiassa Itä-Suomen 
kaskipelloilla ainakin 1400-luvulta tähtien, mutta polttoviljelyn väistyessä tattarin viljely väheni. 
Viimeiset 100 vuotta tattarin vuotuiset viljelyalat ovat olleet Suomessa vähän alle 1000 hehtaaria 
(Kuva 1). Maailmalla päätuottajia ovat eräät Aasian maat, Itä-Eurooppa, Kanada ja USA.  
 
Tattari ei kuulu viljakasveihin, vaikka sitä käytetään niiden tavoin mm. leivonnassa. Tattarin 
valkuainen eroaa muista viljoista siinä, ettei se sisällä gluteenia. Tattari onkin yksi tärkeimmistä 
gluteenittomien raaka-aineiden lähteistä keliakiaa sairastaville. Keliakian lisäksi tattarin pähkylöiden 
koostumus sisältää komponentteja, joilla voi olla edullinen vaikutus myös muihin yleistyviin 
kansansairauksiimme (Liu et al. 2001, Tomotake et al. 2006, Tomotake et al. 2007, Metzger et al. 
2007, Guo et al. 2007).   
 



 3
Tattari poikkeaa muista viljelykasveista monien tuotannollisten tekijöiden osalta. Tattarin 
erityispiirteillä on tilausta nykyisessä ympäristöä huomioivassa maataloudessa, esimerkiksi 
tehokkaana fosforin ottajana (Hakala ja Keskitalo 2008). Tattari houkuttelee mehiläisiä ja kimalaisia, 
jotka ovat vähenemässä teollisuusmaissa. Pölyttäjien riittävä ja oikea-aikainen esiintyminen ei 
kuitenkaan ole aina varmaa ja osa satovaihteluista johtuu todennäköisesti juuri pölyttäjien puutteesta. 
(Keskitalo ym. 2008a). Suurimpana tuotannollisina haasteina tattarilla ovat viljelyvarmuuden 
parantaminen sekä keskisatojen nostaminen. Nykyisellään tattarin satovaihtelut (500 - 2000 kg/ha) 
aiheuttavat epävarmuutta tuotantoon. Koeoloissa uusilla lajikkeilla on saatu selvästi suurempia satoja   
(Keskitalo ym. 2008b).   
 
 
2. TAVOITTEET  
 
Tavoitteena on kehittää Ylä-Pirkanmaalle muodostuneen kansallisesti merkittävän tattarikeskittymän 
kilpailukykyä, laajentaa sen toimintaa sekä vahvistaa alan toimijoiden yhteistyötä. MTT:n hankkeessa 
tuottaman tiedon ja koetulosten avulla parannetaan viljely- ja jatkojalostustoimintaa sekä synnytetään 
alan toimijoiden yhteistyötä Ylä-Pirkanmaalla tukevia ja kehittäviä ratkaisumalleja. 

 
Hankkeen alueellisina tavoitteina ovat: 
- tattarin viljelyssä olevan peltoalan kasvattaminen Ylä-Pirkanmaalla 600 hehtaariin   
- tattarin keskisatojen kohottaminen ja viljelyvarmuuden parantaminen hankkeessa tuotettavaan 
tutkimustietoon perustuen 
- osuuskuntamuotoisena toimivan viljelijärenkaan yhteistyön kehittäminen sille tasolle, että 
osuuskunnasta muodostuu vahva toimija, joka kykenee kokoamaan alasta kiinnostuneet toimijat sekä 
tuottamaan tattarin viljelijöille tarvittavia tuki- ja kehittämispalveluja  
- alueellisen tattarin tuotantoketjun kehittäminen Suomen johtavaksi tattarin viljelyn ja 
jatkojalostuksen osaamiskeskittymäksi  
 
Hankkeen yleiset tavoitteet ovat: 
-Tuottaa tutkittua tietoa eri tattarilajikkeiden sadontuotannosta ja viljelyvarmuudesta Ylä-Pirkanmaan 
kasvuoloihin ja laatia viljelyohjeistus parhaiten soveltuvista lajikkeista   
-Selvittää tattarin esikasviarvoa (erityisesti fosforin ja kasvinsuojelun näkökulmasta) sekä muita 
ympäristöhyötyjä ja laatia tuloksiin perustuen suositus tattarin erityispiirteiden hyödyntämisestä 
viljelykierrossa 
- Tuottaa tietoa tattarin jatkojalostuksen edelleen kehittämisestä alueella. Kehitetään mm.  
tattarijauhon laatumääritystä sekä selvitetään tattarikuorien käyttömahdollisuuksista 
- Tiedottamisen avulla lisätään kiinnostusta tattarin terveysvaikutuksiin ja parannetaan ”tattari-
imagoa” 
 
Hankkeen yleiset tavoitteet ja alueelliset tavoitteet linkittyvät vahvasti toisiinsa. Yleisen tiedon ja 
tunnettuuden lisääntyminen tukee yrittäjien toimintaa ja toisaalta alueellinen viljelykeskittymä tarjoaa 
MTT:lle toimivan yhteistyötahon ja luonnollisen koeympäristön arvokkaan tiedon tuottamiseen oikein 
organisoidulla yhteistyöllä. 
 
 
3. MERKITYS 
 
Pohjois-Pirkanmaalle on kehittynyt kansallisesti merkittävä tattarin osaamisen keskittymä, johon 
kuuluvat Pohjois-Pirkanmaan tattariosuuskunta sekä Keskisen Mylly. Osaamista on kehitetty mm. 
aiemman 'Siemenestä sobaksi -hankeen avulla.  
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1. Viljelykeskittymästä huolimatta tattarituotannon jatkuminen Ylä-Pirkanmaalla ei ole 
itsestäänselvyys vaan vaatii jatkuvaa kehittämistä. Hankkeessa tullaankin selvittämään mitkä lajikkeet 
soveltuvat juuri Ylä-Pirkanmaan oloihin sekä miten tattarin fosforin käytön sekä kasvinsuojeluun 
liittyviä edullisia erityispiirteitä voitaisiin paremmin hyödyntää viljelykierrossa.  
 
2. Koetulosten avulla parannetaan myös jatkojalostustoimintaa sekä synnytetään alan toimijoiden 
yhteistyötä Ylä-Pirkanmaalla tukevia ja kehittäviä ratkaisumalleja. Sen lisäksi kehitetään mm. 
hunajayrittäjien sekä tattariviljelijöiden yhteistyötä selvittämällä saadaanko sadonlisäystä 
mehiläisyhdyskuntien pellolle siirtämisen avulla.  Yleisen tiedon ja tunnettuuden lisääntyminen tukee 
yrittäjien toimintaa ja toisaalta alueellinen viljelykeskittymä tarjoaa MTT:lle toimivan yhteistyötahon 
ja luonnollisen koeympäristön arvokkaan tiedon tuottamiseen oikein organisoidulla yhteistyöllä. 
 

3. Gluteenitonta ruokavaliota noudattavien henkilöiden määrä kasvaa maassamme ja myös 
maailmanlaajuisesti. Keliakiaa sairastavia on tällä hetkellä diagnosoitu yli 20 000 henkilöä (v. 2004), 
mutta uusimpien tietojen mukaan keliakiaa saattaa esiintyä jopa yhdellä prosentilla suomalaisista. 
Heille on tarjolla vain vähän kotimaisia vaihtoehtoja, tattarin ollessa tärkein. Pähkylöiden 
erikoislaatuisten ainesosien takia tattarilla saattaa olla myös laajempaa merkitystä 
kansansairauksiemme hoidossa. Kehittämishankkeen avulla voidaan lisätä kuluttajien kiinnostusta 
entisestään kotimaiseen tattariin ja samalla tuoda uutta ilmettä vanhahtavan tattarin imagoon.   
 
  
4. TOIMIJAT, VASTUUHENKILÖT JA TYÖJAKO   
 
Hankkeen hallinnointi: MTT Kasvintuotannon tutkimus, Kasvinviljely ja teknologia: erikoistutkija 
Marjo Keskitalo ja toimistosihteeri Mari Topi-Hulmi  
 
MTT:n asiantuntija- ja tutkijaryhmään kuuluvat:   

*Kasvintuotannon tutkimus KTL (alkutuotantoon liittyvät kysymykset): Ryhmä Marjo Keskitalo, 
Kaija Hakala, Markku Kontturi   
*Palveluyksikkö (PAL) (biometriapalvelut ja kemialliset analyysit): Elise Ketoja (biometrikko), Juha-
Matti Pihlava (analyysit)   
*Biotekniikka ja elintarviketutkimuksen (BEL) tutkijoita (jauhojen laatumääritykset): Pirjo Rantamäki   
* Kasvintuotannon tutkimus KTL (toimistotyö): Mari Topi-hulmi 
 
MTT:n asiantuntija- ja tutkijatyöhön kuuluvat: Hankeosioihin liittyvät suunnittelutyöt, näytteiden oton 
ohjaus kentällä, näytteiden analysointi, tulosten käsittely, raportointi ja julkaiseminen. MTT:n 
asiantuntijoiden työ painottuu kasvukauden ulkopuolella tehtäviin töihin. MTT tuottaa hankkeessa 
tutkimusraportit koskien eri tattarilajikkeita, tattaria esikasvina, tattarijauhojen laatumääritystä sekä 
tattarinkuorien käyttömahdollisuutta. MTT on mukana järjestämässä kansallista tattariseminaaria ja 
soveltuvin osin mukana myös muiden tapahtumien organisoinnissa. MTT:n asiantuntijat hoitavat 
hankkeen tulosten tiedottamisen alan julkaisuissa. MTT hoitaa toimistotyönä hankeen hallinnoinnin, 
siihen liittyvän raportoinnin ja taloushallinnon. Hankkeelle perustetaan MTT:ssa erillisen 
kustannuspaikka, jonne kirjataan hankkeen kustannukset ja rahoitus. 
 
 
Alueelliseksi hanketoimijaksi/koordinaattoriksi palkataan osa-aikainen henkilö, siten että työsuhde 
tulee olemaan MTT:ssä, mutta toimipaikkana Ylä-Pirkanmaa. Valtion tuottavuusohjelman takia 
paikka laitetaan avoimeksi ensin valtion laitoksissa ja sen jälkeen julkisesti avoimeksi.    
 
Hanketoimija tehtävänä on havaintojen teko hankkeen kohteina olevilta tattaripelloilta MTT:n 
tutkijoiden tekemien ohjeistuksien mukaan. Kasvukaudenaikaisista toimenpiteistä neuvotellaan 
osapuolien kanssa (hanketoimija, osuuskunta, MTT) ennen kasvukautta. Sen lisäksi hankkeeseen 
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palkattava henkilö hoitaa yhteistyötä viljelijöiden, jatkojalostuksen ja MTT:n välillä. Hän on mukana 
hankkeessa järjestettävien tapahtumien organisoinnissa yhdessä MTT:n ja viljelijöiden kanssa sekä 
luomassa positiivista tattari-imagoa yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. 
 
Viljelytöiden suorittajat: Tattariin liittyvät havainnot ja näytteet kerätään Ylä-Pirkanmaan 
tattariosuuskunnan jäsenten pelloilta ennalta sovitulla tavalla. Tiedon tuottamisessa hyödynnetään 
pääasiassa tavanomaisesti viljeltyjä peltoja, mutta lajiketestauksessa sekä viljelykiertokäytännöissä 
voidaan tehdä myös pienempimuotoisia kenttäselvityksiä.  
 
Keskisen Mylly: Tiedon tuottamisessa hyödynnetään myllystä saatavia materiaaleja.   
 
Ostopalveluja: 
- tattarilajikkeiden osto- ja rahtikustannukset (ml. mahdolliset tullimaksut sekä viranomaisten 
(EVIRA) vaatimat toimenpiteet)  
- mikrobi- tai muita laatumäärityksiä   
- tilaisuuksien järjestämiseen liittyviä toimia 
- tarvikeostoja  
 
5. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 
  
5.1 Alkutuotannon kilpailukyvyn parantaminen 
5.1.1 Lajikevertailut 2010 -2011 (2012) 
-Lajikkeita tilataan ulkomailta, lajikkeista sovitaan osuuskunnan kanssa   
-MTT:n tutkijat suunnittelevat koejärjestelyn ja tekevät ohjeistukset paikanpäällä tehtävää koetta 
varten, ovat jatkuvassa yhteydessä Pirkanmaalle   
-Osahankkeen pituus riippuu siitä, miten lajikeasiaa käsitellään ja miten uusia lajikkeita ulkomailta 
saadaan testauksiin 
 
-Osuuskunnan jäsenistä koottu viljelijäryhmä muokkaa pellon, lannoittaa, kylvää sekä korjaa sadon 
omalla tai osuuskunnan puimurilla.  
 
-Ylä-Pirkanmaalla toimiva hanketoimija kokoaa viljelijärenkaan sekä ottaa tarvittavat 
kasvukaudenaikaiset havainnot ja näytteet. Kaikki havainnot ja näytteet toimitetaan MTT:n 
myöhemmin sovittavalla tavalla.    
 
-MTT:ssä tehtäviä kasvukauden jälkeisiä töitä:      
* Kasvustonäytteiden käsittely (mm. satokomponenttien osuus, sato) ja sadon laatumääritykset (mm. 
ka, tsp, N%).    
*Ostopalveluna tarvittaessa pähkylöiden mikrobisaastunnan selvittäminen 
* Tulosten käsittely, johtopäätökset, raportointi, ammattilehtiartikkelien kirjoittaminen   
*Selvityksen tavoitteena on saada selville, soveltuvatko uudet lajikkeet Ylä-Pirkanmaalla 
viljeltäväksi, saadaanko uusilla lajikkeilla sadon lisäystä ja mikä vaikutus niillä on taloudelliseen 
kannattavuuteen. 
  
5.1.2 Tattarin esikasviarvo ja muut mahdolliset viljelyhyödyt 2010 - 2012 
-Hankeosuuteen haetaan rahoitusta myös tieteellisistä säätiöstä, joiden painopisteet vaikuttavat 
osuuden sisältöön: Tieteellisten säätiöiden painopisteistä riippuen voidaan selvittää tarkemmin:  
a) Tattarin kykyä louhia maan vaikealiukoista fosforia muiden kasvien tarpeisiin viljelykierrossa.  
b) Tattarin kykyä sitoa tehokkaasti maasta ottamaansa fosforia ja voisiko kasvia suositella viljeltävän 
P-kulkeuma-alttiilla pelloilla (rantapellot, korkean P-arvon pelloilla).  
c) Tattarikasvuston poikkeuksellisen suurien fenolipitoisuuksien hyödyntäminen viljelykierrossa   
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-MTT:n tutkijat suunnittelevat koejärjestelyn ja tekevät ohjeistukset paikanpäällä tehtävää koetta 
varten, ovat myös jatkuvassa yhteydessä Pirkanmaalle.  
 
-Osuuskunnan jäsenistä koottu viljelijäryhmä muokkaa pellon, lannoittaa, kylvää sekä korjaa sadon 
omalla tai osuuskunnan puimurilla. Tehtävistä toimista keskustellaan osuuskunnan kanssa.  
Ensimmäisen vuoden kokeessa hyödynnetään lajikeselvitykseen varattuja kenttiä. Toisena vuotena 
viljeltävästä kasvista neuvotellaan osuuskunnan kanssa.  
 
-Hanketoimija kokoaa viljelijärenkaan sekä ottaa tarvittavat kasvukaudenaikaiset havainnot ja 
näytteet. Kaikki havainnot ja näytteet toimitetaan MTT:n myöhemmin sovittavalla tavalla.    
 
-MTT:ssä tehtäviä kasvukauden jälkeisiä töitä (riippuu säätiöistä saatavan rahoituksen sisällöstä):      
* Maa- (kemialliset määritykset) ja kasvustonäytteiden käsittely (satokomponenttien osuus, sato) ja 
sadon laatumääritykset (ka, tsp, pähkylän N tai/ja P)   
* Tulosten käsittely, johtopäätökset, raportointi, ammattilehtiartikkelien kirjoittaminen   
  
 
5.2 Tattarin ensivaiheen jatkojalostuksen kehittäminen 2009 - 2012 
Ensimmäisen toimintavuoden syksyllä järjestetään tattarisosuuskunnan ja MTT:n välinen mini- tai 
kutsuseminaari, jossa keskustellaan alan haasteista sekä MTT:n tutkijat kertovat viimeisimmistä 
tutkimustuloksista.  
 
Viljelijöiltä tulevien tattarierien laatukartoitus aloitetaan syksyllä 2009, jolloin Keskisen Mylly 
vastaanottaa viljelijöitä satoeriä, joista tehdään rinnakkaismääritykset soveltuvien osin Myllyssä sekä 
MTT:ssä  (MTT:ssä pieneten erien lajitteluun tarkoitetuilla lajittelijoilla tai käsin).   
 
Tattarijauhojen laadunmäärityksen kehittäminen aloitetaan vuonna 2010. MTT ryhtyy kehittämään 
jauhojen laadunmittausta, joka myöhemmin soveltuisi yrittäjän itse tehtäväksi. Keskisen Mylly tekee 
tarvittavat koejauhatukset esimerkiksi lajiketestauksesta saatavaa materiaalia hyödyntäen ja on 
mukana testauksessa vuosina 2011 (2012).   
 
Kirjallisuuteen ja MTT:n aikaisempiin tutkimuksiin perustuen laaditaan vuonna 2011 
kirjallisuusselvitys tattarinkuorten sisältämistä yhdisteistä sekä niiden käyttömahdollisuudesta. 
Laaditaan suomenkielinen raportti.  Selvitykseen jälkeen laaditaan jatkosuunnitelma (mahdollisesti 
uusi hanke).   
 

 
5. 3 Myönteisen tattaritiedon siirto, imagon nostatus ja vuorovaikutus tattaritoimijoiden välillä 
 
MTT:n tutkijat kirjoittavat artikkeleita kuluttajaa kiinnostaviin lehtiin sekä hankkeen tuloksista 
esimerkiksi Maaseudun tulevaisuuteen.     
 
Kerran kasvukaudella pidetään pellonpiennarpäiviä, jossa käydään läpi satokautta sekä MTT:n tutkijat 
esittelevät tutkimusten tuloksia. Ensimmäinen päivä järjestetään jo kasvukaudella 2009.  
 
Kansallisen tattariseminaari järjestetään vuonna 2010. Seminaari on tarkoitettu tattariketjun eri osien 
toimijoille sekä käyttäjille tattari-imagon nostattamiseksi. Seminaarin tarkempi ohjelma suunnitellaan 
myöhemmin. MTT:n tutkijat avustavat seminaariohjelman laadinnassa, luennoitsijoiden hankinnassa 
ja ovat myös itse tarvittaessa luennoimassa tilaisuudessa.   
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6. AIKATAULU 
 
Hanke on suunniteltu kestävän vuoden 2012 loppuun. Hankkeen aloitus kesä-syksy 2009 riippuu 
hakemuksen käsittelystä ja päätöksenteosta.   
 
Taulukko 1. Hankkeen aikataulusuunnitelma neljännesvuosittain. Osahankkeiden tehtävät painottuvat 
rastilla merkittyihin vuosineljänneksiin.   
 
 2009 2010 2011 2012 
vuosineljännes 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Alkutuotannon kilpailukyvyn parantaminen           
Lajiketestaukset                  
lajikk. hankinta     x x             
suunnittelu    x x      x       (x)    
kenttätyöt      x x     x x       (x) (x)  
analyysit             x x     x  x   (x)  
raportointi         x       x    (x) (x) 
               
Esikasviarvo ja muut 
ymp. hyödyt 

              

suunnittelu    x      x     x    
kenttätyöt      x x    x x    x x  
analyysit          x      x      x 
raportointi         x      x     x 
               
2. Ensivaiheen jatkojalostus           
Sadon laatu x x    x x    x x    (x) (x) 
Jauhon laatu       x x    x x      x   x 
Kuorien käyttö               x     
               
3. Tiedonsiirto               
Miniseminaari  x             
Lehtiartikkelit    x      x      x      x 
Pellonpiennar x     x     x     x  
Avoin tattariseminaari     x               
               
 
 
7. RAHOITUSSUUNNITELMA    
 
    2009     2010     2011     2012   YHTEENSÄ
  kpl euro yht kpl euro yht kpl euro yht kpl euro yht   
Palkat                           
Tutkija- ja asiantuntijatyö, htkk  0,5 2800   4,75 24 650   4,75 25150   4 21100     
Tekninen ja toimistotyö, htkk 0,2 900   1,5 5650   1,5 5750  1 3800     

     3700    30300    30900    24900 89800
                            
Matkat, kotimaa   500     1400     1400     1300     
Tarvikkeet   0     500     500     0     
Ostopalvelut   200     3000     800     300     
      700     4900     2700     1600 9 900
YHTEENSÄ     4400     35200     33600     26500 99 700
josta yksityinen rahoitus 10%                     9970
josta TE-keskus rahoitus                         89 730
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Yksityinen rahoitusosuus on tarkoitus hakea tieteellisistä säätiöistä, joista mahdollisia ovat 
vuonna 2009 (hakuajat suunnilleen samat kuin v 2008): 
 
- Maj ja Tor Nesslingin säätiö (Hakuaika päättyi 2008, 12.9. mennessä), www.nessling.fi 
- Koneen säätiö (Hakuaika oli v 2008, 1.8.-30.9) www.koneensaatio.fi  
- Niemi säätiö (Maatalous- ja metsätieteet, Hakuaika päättyi v 2008, 30.9 mennessä)  
Lisätietoja: DI Martti Junnila, p. 019 335918, 050 3579576  
- Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö (Hakuaika päättyi v.  2008, 30.9.klo. 16:00 mennessä) 
http://www.luovasaa.saunalahti.fi  
- The Linnean Society (Biological sciencies, tutkimus ja kenttätyö, Hakuaika päättyi v 2008, 30.9. 
mennessä) www.systass.org/awards/srf.shtml 
- Suomen kulttuurirahasto (Hakuaika päättyi v 2008,  31.10. mennessä) 
http://www.skr.fi/apurahat.html 
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