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Apetit-vihannekset viljellään 
luontoa ja ihmisiä varjellen
Apetit-vihannekset tuotetaan tulevaisuudessa IPM-viljelyn (Integrated Pest 

Management) periaatteiden mukaisesti, joka on jatkoa jo pitkään käytössä olleelle 

IP-järjestelmälle.  Viisaasti valituilla ja oikea-aikaisilla viljelytoimenpiteillä parannetaan 

entisestään tuotteiden laatua ja vähennetään viljelystä aiheutuvia ympäristöhaittoja. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2009 NAPPI-työryhmän miettimään ehdotusta torjunta-aineiden kes-

tävän käytön kehittämiseksi. Ehdotus julkistetaan 18.3.2011. 

Apetit on tehnyt laajaa yhteistyötä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa ja kerännyt järjestelmälli-

sesti tietoa torjunta-aineiden käytöstä sopimusviljelijöidensä keskuudessa suomalaisen viljelyn kehittämiseksi.

– Apetit on kouluttanut sopimusviljelijänsä toimimaan integroidun kasvinsuojelun eli IPM-viljelyn mukaan. Se on 

avain kestävään kasvinsuojeluaineiden käyttöön. He ovat jo omaksuneet viljelytapoihin liittyviä, biologisia, mekaa-

nisia, fyysisiä ja muunlaisia ympäristöä vähemmän rasittavia menetelmiä torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi, 

MTT:n erityistutkija Kari Tiilikkala kertoo.

Apetit on huolehtinut jo vuosia IP-järjestelmän avulla siitä, että vain testatut lajikkeet hyväksytään koulutettujen so-

pimusviljelijöiden viljeltäviksi. Myös tulevan IPM-järjestelmän perusvaatimuksiin kuuluu, että kasvinsuojelutoimenpitei-

siin ryhdytään vain tarvittaessa. Näin pelloilla ei harjoiteta ennaltaehkäisevää torjunta-aineiden käyttöä, koska viljelijät 

tarkkailevat säännöllisesti kasvustoa ja tuholaistilannetta. Järjestelmä perustuu tietoihin tuholaisten elinkaarista ja 

luonnollisista vihollisista. Jos torjunta-aineiden käyttö on välttämätöntä, ne valikoidaan tarkoituksenmukaisesti.

– Apetit-viljelijät ovat vapaaehtoisesti keränneet käyttöömme datan, joka on ainutlaatuinen eurooppalaisittainkin. 

Sen ansiosta Apetit-tuotteiden kohdalla ei olla enää tilanteessa, jossa vain mitataan kasvinsuojeluaineiden jäämä-

riskejä. Nyt terveys- ja ympäristöriskejä voidaan määrätietoisella työllä hallita laatujärjestelmien edellyttämällä 

tavalla, Tiilikkala toteaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama NAPPI-työryhmä aikoo esittää, että kaikki suomalaiset viljelijät velvoite-

taan toimimaan IPM-periaatteiden mukaisesti vuodesta 2014 alkaen.

– On hienoa, että Apetit on ennakoinut tulevan tilanteen ja toimii eurooppalaisen viljelyn suunnannäyttäjänä. 

Kuluttajalle tämä merkitsee entistäkin puhtaampia, turvallisempia ja laadukkaampia kotimaisia kasviksia, Tiilikkala 

tiivistää. 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Kari Tiilikkala, MTT

puh. 0400 986 172
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Apetit-sopimusviljelijöitä toisessa polvessa
Säkylässä porkkanaa ja perunaa viljelevät Marja-Liisa Mikola-Luoto ja Mika Luoto ovat 

Apetit-sopimusviljelijöitä jo toisessa polvessa. Heille on tärkeää jatkaa suomalaista 

viljelyperinnettä ja tuottaa puhdasta ruokaa.

Mäki-Mikolan tilan perusti Marja-Liisan isoisoisä 1880-luvulla. Tila siirtyi Marja-Liisalle vuonna 1995 sukupolvenvaih-

doksen yhteydessä, kun agronomiksi opiskeleva tytär oli vasta 24-vuotias. Matematiikan opettajaksi valmistunut Mika 

tuli mukaan kolme vuotta myöhemmin. Pariskunnalla on kaksi poikaa.

– On hienoa olla suomalainen maanviljelijä ja tuottaa puhtaita ja turvallisia kasviksia elintarviketeollisuudelle ja 

sitä kautta suomalaisten kuluttajien ruokapöytään. Joka vuosi on yhtä mielenkiintoista tarkkailla kasvun ihmettä, 

Marja-Liisa kertoo.

 

Pariskunta viljelee yhteensä noin 140 hehtaaria. Mukana ovat Mäki-Mikolan maiden lisäksi Mikan vanhempien maat. 

Lähes kaikki tilan tuotteet viljellään Apetit Pakaste Oy:lle. 

 

Tilalla on kasvatettu porkkanaa 1960-luvulta lähtien. Viime vuosina on viljelty porkkanaa, keltaista porkkanaa ja 

perunaa. 

 

– Porkkana on vaativa viljelykasvi. Se on kranttu kasvumaan suhteen. Joissain paikoissa porkkana ei vaan kasva, 

vaikka mikä olisi. Meillä lähes kaikki maat ovat porkkanalle soveliasta karkeaa hietamaata, Mika kertoo.

 

– Porkkana ei viihdy monta vuotta samalla lohkolla, joten viljelykierron suunnittelu on varsinainen palapeli. 

Ja se voi mennä kokonaan uusiksi, jos esimerkiksi sateet viivästyttävät kylvöjä. Nyt odotamme lumen sulamista 

ja kevättä. Kylvötöihin olisi hyvä päästä huhtikuun lopulla.

 

Marja-Liisa ja Mika ovat tyytyväisiä siihen, että viljelytekniikoita kehitetään Suomessa koko ajan entistä ympäristö-

ystävällisemmiksi.

– Noudatamme Apetit-sopimusviljelijöinä ekologisia IP-viljelyohjeita. Niiden mukaan esimerkiksi lannoitemäärät 

lasketaan tarkoin ja kasvinsuojelutoimenpiteitä tehdään vain tarvittaessa. Tilannetta seurataan koko ajan, Marja-

Liisa ja Mika toteavat.

Lisätietoja:

Kenttäpäällikkö Timo Mäki, Apetit Pakaste Oy

puh. 050 521 4626, timo.maki@apetit.fi 

Markkinointipäällikkö Jaakko Päivinen, Apetit Pakaste Oy

puh. 010 402 4440, jaakko.paivinen@apetit.fi 
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Lähiruokaa Satakunnasta
Apetit-kasvikset viljellään Satakunnan ja Varsinais-Suomen pelloilla ekologisesti 

kestävän kehityksen mukaisesti. 140 sopimusviljelijää tuottavat vuosittain yhteensä 

noin 31 miljoonaa kiloa perunaa, porkkanaa, hernettä, pinaattia, lanttua, palsternakkaa, 

mukulaselleriä ja punajuurta. 

– Olemme ylpeitä sopimusviljelijöidemme viljelemistä kasviksista. Tunnemme viljelijät ja viljelijät tuntevat meidät. 

Tiedämme jokaisesta meille tulleesta raaka-aine-erästä sen alkuperän viljelijää ja viljelytoimenpiteitä myöten, 

kertoo kenttäpäällikkö Timo Mäki Apetit Pakaste Oy:stä.

Apetit otti 2000-luvun alussa käyttöön IP-viljelyn eli integroidun tuotannon (Integrated Production), joka perustuu 

ekologisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin viljelytekniikoihin. Siinä viisasti valituilla ja oikea-aikaisilla viljelytoimenpi-

teillä parannetaan tuotteiden laatua ja vähennetään viljelystä aiheutuvia ympäristöhaittoja.

IP-viljelyn perustana ovat yksityiskohtaiset, testatut kasvikohtaiset viljelyohjeet sekä jatkuva kehitystyö. Esimerkiksi 

uudet viljelymenetelmät ja lajikkeet kokeillaan ennen niiden käyttöönottoa. Vain tarkan testauksen läpäisseet lajik-

keet hyväksytään koulutettujen sopimusviljelijöiden viljeltäviksi. Kasvien lannoittaminen ja suojelutoimenpiteet suori-

tetaan vain todetun tarpeen mukaan ja oikea-aikaisesti.

– Esimerkiksi porkkanan pahinta tuholaista porkkanakemppiä tarkkaillaan porkkanapelloilla liimapyydyksillä. Näin 

helpotetaan torjunnan tarpeen arviointia ja tarkennetaan mahdollisen torjunnan ajoitusta. Viljelijät dokumentoi-

vat viljelytoimenpiteet sähköiseen tietokantaan eli Viljelijärekisteriin.

Sadonkorjuun aloitus määräytyy kasvustojen tarkkailun ja näytteiden perusteella. Työt aloitetaan, kun kasvisten laatu 

on parhaimmillaan. Pinaatin sadonkorjuu ajoittuu kesäkuun lopulle. Heinäkuussa alkaa herneenpuinti.  Viimeisenä 

korjataan porkkanat ja muut juurekset lokakuussa ennen talven tuloa. Kasvisten kulku pellolta pakasteeksi on suun-

niteltu ja tehokas, jotta maku ja ravintoaineet säilyvät mahdollisimman hyvin kuluttajan ruokapöytään asti. 

– Raaka-ainekuormat punnitaan ennen tuotantoa. Pakastusprosessi alkaa kasvisten pesulla, jonka jälkeen juurekset 

kuoritaan, ryöpätään ja pakastetaan. Koko tuotantovaihe kestää vain puoli tuntia. 

– Herneen puinti- ja pakastusprosessi on ainutlaatuinen. Pakastehernettä viljellään vain Apetit Pakaste Oy:n Sä-

kylän tehtaan lähialueella, alle tunnin kuljetusmatkan etäisyydellä. Kun herneet ovat parhaimmillaan, ne puidaan 

erikoispuimureilla. Pellolta herneet kuljetaan suoraan tehtaalle, jossa ne välittömästi ryöpätään ja pakastetaan. 

Herne on pakkasessa noin kahden tunnin kuluttua puinnista.

Osa kasviksista, kuten peruna varastoidaan tiloilla muutamia viikkoja sadonkorjuun jälkeen. Pakastusprosessi jatkuu 

joulukuulle. Nopea ja hellävarainen prosessi säilyttää Apetit-pakastevihannesten rakenteen ja vitamiinit sadonkorjuu-

tuoreina.

Lisätietoja:

Kenttäpäällikkö Timo Mäki, Apetit Pakaste Oy

puh. 050 521 4626, timo.maki@apetit.fi 


