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Tutkimusohjelma ESGEMO 
Muuntogeenisten organismien ympäristö-, yhteiskunta- ja terveysvaikutukset 

Ei levitykseen 

Taustamateriaali: Muuntogeeninen ruttoa kestävä peruna 

Phytophthora infestans -sienen aiheuttama perunarutto on maailmanlaajuisesti tuhoisin perunan kasvitauti. 
Vuositasolla perunaruton aiheuttamat kustannukset ylittävät 3 miljardia USD. Summa koostuu sekä 
satotappioista että torjuntakustannuksista. Suomessa perunaruton laajat tuhot ovat harvinaisia, mutta 
paikallisia tuhoja esiintyy vuosittain. Perunaruton torjuntakeinoihin kuuluvat kasvukauden aikana usein 
toistettu kemiallinen torjunta sekä hyvä viljelykäytäntö. Ilman kemiallista torjuntaa sadosta voidaan 
menettää jopa puolet. 

Perunanjalostuksen tärkeimpiä tavoitteita on parantaa rutonkestävyyttä. Villiperunoissa on lajeja, jotka 
kestävät hyvin ruttoa, ja kestävyys on laaja-alaista, ts. lajit kestävät P. infestans -sienen erilaisia rotuja. 
Väliamerikkalainen villiperuna Solanum bulbocastanum on tunnettu rutonkestävyydestään. Sen 
rutonkestävyysgeenejä on tunnistettu (RS, Rpi-blb1 ja Rpi-blb21), ja niiden toiminta varmennettu siirtämällä 
ne geenitekniikan avulla tautiherkkään perunan viljelylajiin (S. tuberosum ssp. tuberosum). 
Laboratoriokokeissa on varmentunut, että perunat, joihin on siirretty RB, Rpi-blb1 ja/tai Rpi-blb2 geenit, ovat 
perunarutonkestäviä, ts. kasveilla on laaja-alainen ja kestävä resistenssi P. infestans -sientä vastaan. 

Solanum bulbocastanum ja S. tuberosum ssp. tuberosum eivät pysty risteytymään luontaisesti. Solanum 
bulbocastanumÄn geeniperimää, ml. rutonkestävyysgeenit, pystytään kuitenkin hyödyntämään modernissa 
kasvinjalostuksessa ilman geenitekniikkaa. Jalostustyö on kuitenkin osoittautunut erittäin hitaaksi ja 
hankalaksi. Se vaatii mm. somaattisia solufuusioita ja monimutkaisia risteytysketjuja perunalajien välillä, 
jotta villilajin halutut ominaisuudet saadaan siirrettyä viljelylajeihin. Geenitekniikan avulla geenisiirto on 
teknisesti yksinkertaisempaa. 

Euroopan unionin muuntogeenisten organismien (gmo) käyttöilmoituksista2 kenttäkokeiden osalta löytyy 
hakemuksia, joissa perunaan on siirretty S. bulbocastanum:\sta peräisin olevat geenit Rpi-blb1 ja Rpi-blb2. 
Geenit on siirretty agrobakteeh-menetelmällä. Valintamenetelminä ovat kestävyys antibiootille 
(kanamysiiniresistenssi) tai herbisidille (imidatsolinoni)3. Kokeiden tarkoituksena on arvioida ominaisuuden 
(muuntogeenin) pysyvyyttä ja toimivuutta sekä tuottaa siemenperunoita tulevia kokeita varten. Kokeissa 
käytettävä perunalajike, Impala, on aikainen kiinteämaltoinen ruokaperuna. Impala ei ole Suomessa 
lajikeluettelossa, mutta esimerkiksi Hollannissa on. Lisäksi kokeissa ovat jalostuslinjat P698, P835 ja P880, 
joiden käyttötarkoitusta ei kerrota julkisesti. 

Avoimen käytön direktiivi 2001/18/EY4 säätelee muuntogeenisten organismien levittämistä ympäristöön; B-
osassa pienimuotoisissa tutkimus- ja kehittämiskokeissa (kenttäkokeet) ja C-osassa laajamittaisesti 
tuotteina tai tuotteissa. C-osan mukaan tuote voidaan hylätä kaupallisesta viljelystä ainoastaan, jos se on 
todettu ihmisen terveydelle vaaralliseksi tai ympäristölle haitalliseksi. Kun tuote on hyväksytty, sitä saa 
käyttää ja levittää koko yhteisön alueella. Direktiivin 23 artikla antaa varauman, jonka mukaan hyväksytyn 
tuotteen levittäminen voidaan määräajaksi estää tietyssä jäsenvaltiossa, mikäli ilmenee uusia perusteita sen 
haitallisuudesta ihmisen terveydelle tai ympäristölle. 

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja -rehuja koskevat asetukset ovat elintarvikkeita ja rehuja koskeva asetus 
(EY N:o 1829/20035) sekä muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä ja 
muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä annettu asetus 

Songym., (2003), PNAS 100, 9128-9133; van der Vossen ym. (2003), Plant J. 36, 867-882; van der Vossen ym. (2005), Plant J.44, 
208-222 
2 http://gmoinfo.jrc.it/ 
3 B/SE/05/450; B/NL/05/03; B/SE/05/8615; B/DE/05/174; B/IE/06/01 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen 
organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta - Komission julistus 
muuttamisesta [EYVL L 106, 17.4.2001] 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EYVL L 268, 18.10.2003] 



2/2 
(EY N:o 1830/20036). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksena on 
taata muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu sekä samalla sisämarkkinoiden 
tehokas toiminta. Lisäksi asetus vahvistaa yhteisön menettelyt muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen 
lupia ja valvontaa varten sekä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen merkintöjä koskevat säännökset. 
Asetusten mukaan muuntogeeniset organismit elintarvikkeina tai -tarvikkeissa ja rehuina tai rehuissa on 
selkeästi merkittävä ja voitava jäljittää kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa. 

Maatalouden tuotantomuotojen - tavanomaisen, luonnonmukaisen tai tulevaisuudessa gm-tuotannon -
rinnakkaiselo puolestaan edellyttää, etteivät tuotantomuodot sekoitu toisiinsa kasvatuksen, korjuun, 
varastoinnin tai prosessoinnin aikana.7 Muuntogeenisen perunan sekaantuminen tapahtuu todennäköisesti 
kasvatuksen jälkeisten tapahtumien seurauksena. Muuntogeenin leviämistä siitepölyn välityksellä pidetään 
epätodennäköisenä. Suomessa ei kasva risteytymiskykyisiä perunan sukulaisia. Peruna lisätään 
kasvullisesti siemenperunoista, joiden laatu ja lajikepuhtaus ovat tärkeitä halutun sadon takaamiseksi. 
Ylivuotiset jääntiperunat sekä runsaasti kukkivat ja siemeniä tuottavat lajikkeet voivat kuitenkin toimia 
sekaantumislähteenä. Perunalajikkeiden erillään pidon arvioidaan olevan toteutettavissa.8
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