
Green Future of Satakunta 
vastaa elintarviketeollisuu-
den tarpeisiin 
Satakunnan ruokaketjun edelläkävijyyttä 
vahvistetaan innovatiivisella kehittämistyöl-
lä. Green future of Satakunta -hanke kokoaa 
yhteen sekä isoja, että pienempiä toimijoita 
kehittämään uusia toimintatapoja koko ruo-
kaketjuun pellolta jalostukseen asti.

Hanke jakaantuu neljään osioon:

1. Laventelin, rosmariinin ja nokkosen pel-
toviljelyn kehittäminen

2. Kukkakaalin tuotantoketjun kehittäminen 
teollisuuden tarpeita vastaavaksi

3. Elintarvikkeiksi soveltuvien palkokasvien 
viljelyn ja käytön kehittäminen 

4. Salaattien vertikaaliviljelyn kehittäminen



Laventelin, rosmariinin ja 
nokkosen kasvatuspilo-
tointi
Yrtit kiinnostavat kuluttajia sekä koti-
maassa että ulkomailla. Erityisesti nok-
koseen liittyy suurta potentiaalia elintar-
vikekäytössä. 

Laventelin ja rosmariinin avomaaviljelyn 
haasteena on erityisesti niiden talvenkes-
tävyys. Nokkonen puolestaan kasvaa Suo-
messa hyvin, mutta viljelymenetelmät (mm. 
kylvö, rikkojen torjunta) eivät vastaa nyky-
päivän vaatimuksia.

Hankkeessa etsitään keinoja lavantelin ja 
rosmariinin parempaan talvehtimiseen. 
Nokkosen viljelyssä testataan eri viljelytoi-
menpiteitä, joiden tavoitteena on löytää kus-

tannustehokkaat ja viljelyvarmat menetel-
mät laadukkaan sadon tuottamiseksi.

Kukkakaalin viljelyn ja käsittelyn 
kehittäminen

Kotimainen kukkakaali halutaan ottaa uudel-
leen käyttöön elintarviketeollisuudessa. 
Koko tuotantoketjua on tarpeen uu-
distaa, jotta kukkakaalin tuottaminen 

olisi kaikille ketjun jäsenille kustannus-
tehokasta. 

Hankkeessa toteutetaan kukkakaalin lajikekokeita, 
jotta löydetään parhaiten pohjoisiin oloihin sopivat teol-

liseen tuotantoon tarkoitetut lajikkeet. Lisäksi pilotoidaan 
mm. viljelyaikataulujen porrastusta, kukkakaalin varastointi-

käytänteitä sekä esikäsittelyä. Toimenpiteiden tavoitteena on 
luoda malli laadukkaalle ja kustannustehokkaalle tuotantoketjulle.



Vertikaaliviljelyn 
kehittäminen
Vertikaali- eli kerrosviljelyssä voidaan 
hyödyntää viljelyn vaatima pinta-ala mo-
ninkertaisesti. Lisäksi mm. kasvuolosuhteet 

voidaan säätää viljelykasville optimaali-
simmiksi, jolloin sadon laatu ja määrä 

saadaan korkeaksi. Kerrosviljely sopii 
erityisesti erilaisille salaateille. 

Hankkeessa toteutetaan jääsa-
laatin kerrosviljelypilotointi, jonka 

avulla mallinnetaan viljelyproses-
sia isompaan, teolliseen tuotantoon 

soveltuvaan mittakaavaan. Pilotissa 
selvitetään ja havainnoidaan mm. tuotan-

topanosten kustannuksia, salaattien kasvun 
edistämisen keinoja, sadon määrää ja laatua, 
riskejä tuotannossa, jne.

Palkokasvituotannon kehittäminen
Palkokasvien monipuolisuus tarjoaa paljon vaihtoehtoja niiden 

hyödyntämiselle ruokaketjussa. Suomessa tuotanto on keskit-
tynyt vain muutamiin lajeihin, vaikka pohjoisissa oloissa olisi 

mahdollista kasvattaa palkokasveja paljon enemmän ja mo-
nipuolisemmin. Elintarvikekäytön lisäksi palkokasveilla on 

erityinen potentiaali mm. maatilojen viljelykierroissa typpeä 
maahan lisäävinä kasveina. 

Hankkeessa kartoitetaan Suomen oloissa menestyviä uu-
sia palkokasveja ja niiden viljelykäytäntöjä. Selvitysten 
perusteella toteutetaan viljelypilotointeja potenti-
aalisimmilla palkokasveilla, kuten kikherneellä ja 
keltaherneellä. Piloteissa kehitetään esim. kyl-
vöä, kasvinsuojelua, sadonkorjuuta ja sadon 
käsittelyä.



TIESITKÖ ETTÄ?
Teollisuuden jalosta-
mista vihanneksista 
jopa 75% tuotetaan 

Satakunnassa. 
 

Green future of Satakunta -hanketta koordinoi 
Pyhäjärvi-instituutti ja rahoittajina ovat Satakunnan 
ELY-keskuksen lisäksi satakuntalaiset elintarvi-
kealan yritykset Apetit Oyj, HK Scan Finland Oy, 
Mäkitalon Maistuvat Oy ja Nordic Herbs Oy. Lisäksi 
hankkeen viljelypiloteissa on mukana laaja joukko 
satakuntalaisia viljelijöitä.


