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Maatalouden välttämättömyys



Onko peltoala korvattavissa?

Suomen kansantalouden energiankulutus 1300 PJ, 
josta sähkönkulutus 88 TWh (= 317 PJ), lähde: Tilastokeskus

Suomen peltoala (n. 2 milj. ha), sato 3000 kg k.a./ha, 18,7 MJ/kg k.a. 

PJ

Suhteessa Suomen kt:n
energiankulutukseen

Suhteessa Suomen kt:n
sähkönkulutukseen

Kasvukauden
tulosäteily 32000 2462 % 10095 %

Kasvien
kokonaiskasvu 800 62 % 252 %

Sato 112 9 % 35 %



Ruoan kautta kytkentä maahan:
• Biofysikaalinen

– aineellinen: osana aineiden kiertoa
– ekologinen: suhteessa muihin lajeihin

• Sosiokulttuurinen
– opittu, koettu, välitetty
– merkitykset, arvot, normit
– esihistoriallinen, historiallinen, nykyinen

• Taloudellinen
– välineellinen, tarveperustainen
– tuotannollinen, pääomitettu,
– vaihdettavissa oleva http://www.iasc-

culture.org/THR/THR_article_2012_Summer_Yates.php
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Euroopan ruokaketjusuppilo: vertikaalinen arvoketju 
Lähde: Poux et al. 2016. Transition scenarios to agroecology in Europe: relevance and challenges of a fundamental contribution to 
the EU debate on agriculture and environment, IDDRI & European Forum on Nature Conservation and Pastoralism. Fig. 3.

Asema arvoketjussa Toimijoiden lukumäärä
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Entä ruoan ekosysteemisyys, ympäristö, paikallisuus ja yhteisöt (maaseudut)?
Horisontaalinen ulottuvuus on tuotava kaikkeen analyysiin mukaan!

Asema arvoketjussa Toimijoiden lukumäärä
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Photo: Timo-Pekka Heima – www.flickr.com Drawing: Rural Womens’ Advisory Organization



Johtopäätökset (1)

1. Viljava maatalousmaa, viljelijät, viljelyn 
osaaminen, tarvittava teknologia, investoinnit 
ja kannattavuus on varmistettava.

• Politiikkojen tarve:
• ruoan markkinahinnan ja tuottajahinnan ero on 

poliittisella ohjauksella kavennettava
• tuottavien maatilojen lukumäärä on käännettävä 

kasvuun (sukupolvenvaihtajat + ”uudet viljelijät”)
• maatalous- ja ruokapolitiikan tulee ylittää puoluerajat ja 

perustua oikeuteen ruokaan ja oikeaan käsitykseen 
ruoan ekosysteemisyydestä



Steffen et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347, No.6223

Stratosfäärin otsonikato

Ilmakehän aerosolikuormitus

Valtamerten happamoituminen
Biokemialliset ainevirrat

fosfori typpi

tunnistamattomat

Ilmastonmuutos
Biosfäärin 
toimintakyky

toiminnallinen 
monimuotoisuus

geneettinen 
monim.

Maankäytön 
muutos

Makeanveden 
käyttö
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rajat, joissa 
ruoantuotannon 
osuus on 50% tai 
enemmän



Kasvinravinteiden kierrätyksen 
välttämättömyys



Ravinteiden kierto

Hävikki

Hävikki

Hävikki

väki-
lannoite-
ravinteet

ravinteiden otto 
peltomaasta,  
kg/ha/vuosi

kasvien ravinnesisältö, kg/ha eläinten ravinnesisältö, kg/ha

maan orgaanisen aineen sekä maaperän 
eliöstön, bakteeri-, sieni-, sädesieni- ja 
eläinbiomassan, ravinnesisältö, kg/ha

ruoka, rehu, kuivikkeet jne.; sadonkorjuu  kg/ha/vuosi

ravinteiden
vapautuminen
orgaanisesta
aineesta, 

kg/ha/vuosi

ravinteet
peltomaassa

kierrätyslannoitus, 
kg/ha/vuosi

Ilmakehän
typpi
(biol.sidontaan)

Typen biologinen 
sidonta (palkokasvit)  

kg/ha/vuosi

väkilannoite-
ravinteinta,  
kg/ha/vuosi 11



Väkilannoitteet

Ihmisen 
sonta ja 
virtsa

Ruokajäte 
ja -hävikki

Lannoitteiden 
ja lantojen 
ravinne-
ylijäämät

Tuontirehut

Elintarvike-
teollisuuden 
jätteet

Tuontiruoka
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Johtopäätökset (2)
1. Viljelykasvien kasvua tuottava peltoala, viljelijät, viljelyn osaaminen, tarvittava 

teknologia, investoinnit ja kannattavuus on varmistettava

2. Ravinteet on kierrätettävä. Pelloilla typen ja 
fosforin määräsuhteen on vastattava kasvien 
ravinteiden ottoa (N/P noin ¼). 
• Politiikkojen tarve:

• Kierrätyslannoitteet riittävät fosforin osalta, typen osalta 
on luonnollisen hävikin vuoksi lisäksi täydennettävä 
palkokasvien biologisella typensidonnalla

• Typen ja fosforin käyttö on vähennettävä kestävälle 
tasolle; kestävät satotasot on määriteltävä (alemmas 
kuin nykyiset panosintensiivisen viljelyn sadot)



Peltojen ja viljelymaisemien 
monimuotoisuuden palauttamisen 

välttämättömyys



Pelto: 
viljelyekosysteemi

Alue: ekologinen 
kokonaisuus

Maatalouden 
ekosysteemipalvelut

Maa-aineksen, ravinteiden 
ja veden pidättyminen, 
veden puhdistuminen, 

kaasupäästöjen 
väheneminen, biologinen 

torjunta, pölytys

Maan rakenne, 
viljavuus, ravinnekierto, 
vesitalous, geenivarat, 

lajisto

Luonto, maisema

Ruoka, kuidut, bioenergia

Maatiloilla
• Muokkaus
• Lannoitus
• Torjunta-aineiden 

käyttö
• Kasvinvuorotus
• Viljelykasvien lajimäärä
• Peltolohkojen koot
• Alus- ja pyydyskasvien 

käyttö

Maatalousalueilla
• Pientareet ja muut 

reunavyöhykkeet
• Ranta ja kosteikko-

kasvillisuus
• Viljelmättömät alueet
• Tuulensuojat
• Viljelyaukeiden koot
• Mosaiikkimaisuus

Ylläpitävät palvelut

Säätelypalvelut

Kulttuuriset palvelut

Tuotantopalvelut

Mukailtu lähteestä: EASAC 2015. Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids. EASAC policy report 26, 61 p. European Academies Science Advisory 
Council. ISBN: 978-3-8047-3437-1. (Working group: P. Neumann (chair), M. Norton (editor), F. Berendse, J. I. Fries, Frouz, E. Genersch, J. Helenius, A.-M. Klein, A. 
Kovács-Hostyánszki, F. Pennacchio, F. Samu, J.-P. Sarthou, J. Stout, M. van den Berg). 

Eliöstö tuottaa ekosysteemipalvelut:
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Dirzo et al. 2014. Science 345
DOI: 10.1126/science.1251817



Neonikotioidi-insektisidien osuus hyönteisiä syövien peltolintujen 
vähentymiseen Hollannissa: vaikutus hyönteisravinnon 

vähentymisen kautta

18Hallman et al. 2014, Nature 511: 341-343, doi: 10.1038/nature13531



Johtopäätökset (3)
1. Viljava maatalousmaa, viljelijät, viljelyn osaaminen, tarvittava teknologia, 

investoinnit ja kannattavuus on varmistettava.
2. Ravinteet on kierrätettävä. Pelloilla typen ja fosforin määräsuhteen on vastattava 

kasvien ravinteiden ottoa (N/P noin ¼). 

3. Viljelyalueiden homogenisaatio on 
käännettävä diversifikaatioksi.
• Politiikkojen tarve:

• Ohjaus tilakohtaisesta ja alueellisesta erikoistumisesta 
monipuoliseen tuotantoon

• Ohjaus pois ravintoverkkoihin vaikuttavista torjunta-
aineista: glyfosaatti ja muut totaalirikkakasvit on 
kiellettävä, neonikotinoidit ja vastaavat hyönteismyrkyt 
on kiellettävä.



Välttämättömyys perustaa 
ruokaturva paikallistettuihin 

bioenergiaomavaraisiin ja ravinteet 
kierrättäviin tuotannon ja 
kulutuksen järjestelmiin



Visio: ruoan "glokalisaatio” - paikallisten 
ruokajärjestelmien globaali verkosto

– ekologinen ja taloudellinen tehokkuus
• paikallisuus: lähiruoka, paikallinen ruoka

paikallinen vastuu ja oikeus
» vastuu ympäristöstä ja luonnonvaroista
» sosiaalinen vastuu ja oikeus
» "oma lusikka pois toisen riisikulhosta"

• kierrätys: ravinteet kiertoon, ei "jätteitä”
• energiaomavaraisuus: bioenergia
• hiilen sidonta: maatalousmaa hiilivarastona ja -nieluna
• sopeutuvuus: "hajautettu ruokaturva"
• riskien hallinta: esim. ruokaepidemioiden riski
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Agroekologiset symbioosit*
• maatilojen alkutuotannon, pk-kokoluokan 

jalostusyritysten ja kunnallisten energiayritysten
teolliset symbioosit : elintarvikkeita ja bioenergiaa 
energia- ja ravinneomavaraisesti

• karjattomassa tuotannossa bioenergia-
lannoitenurmet: typpitäydennys, multavuuden hoito, 
maan rakenteen hoito, luonnon monimuotoisuus, 
hiilen sidonta, biokaasu

*http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/
*Helenius, Koppelmäki, Virkkunen 2017. Ympäristöministeriön raportteja 18/2017 23

http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80004


1. Ekologinen imperatiivi: ravinnekierrätys, bioenergia, kestävä 
tuotantokyky, multavuus (maaperän hiili), eliöstöt
– aito bio- ja kierrätystalouden malli aidossa biotaloussektorissa

2. Ruokaturva, huoltovarmuus
– mahdollisuus ruokaturvan rapautumisen pysäyttämiseen

3. Terve ruokaketju
– tuottavuuden kasvattamisen pakon ja tuottajan ja jalostajan osuuden 

jatkuvan laskemisen oravanpyörän pysäyttäminen

4. Adaptiivinen yhdyskuntarakenne: kaupungit ruoka-alueineen
– symbioosit kerrannaisvaikutuksineen merkittävä maaseutuelinkeinojen 

mahdollisuus

5. Vastaus ruokakulttuuriseen tarpeeseen
– valistuneet kuluttajat hakevat suorempaa yhteyttä oman ruokansa 

tuotantoon
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Johtopäätökset (4)
1. Viljava maatalousmaa, viljelijät, viljelyn osaaminen, tarvittava teknologia, 

investoinnit ja kannattavuus on varmistettava.
2. Ravinteet on kierrätettävä. Pelloilla typen ja fosforin määräsuhteen on vastattava 

kasvien ravinteiden ottoa (N/P noin ¼). 
3. Viljelyalueiden homogenisaatio on käännettävä diversifikaatioksi.

4. Ruoan tuotanto on järjestettävä ekosysteemi-
sesti, koska ruoka on ekosysteeminen tuote
• Politiikkojen tarve:

• Ruoka metsän rinnalle bio- ja kiertotalouden keskiöön
• Hajautettuun ja monimuotoiseen energiantuotantoon: 

ruoantuotannossa bioenergiaomavaraisuus 
minimitavoite, bioenergia ruoan rinnalle myös tuotteeksi

• Ohjaus kaupunkien ruoka-alueisiin ja alueiden ruokaan



Johtopäätökset
1. Viljava maatalousmaa, viljelijät, viljelyn osaaminen, 

tarvittava teknologia, investoinnit ja kannattavuus on 
varmistettava.

2. Ravinteet on kierrätettävä. Pelloilla typen ja fosforin 
määräsuhteen on vastattava kasvien ravinteiden 
ottoa (N/P noin ¼). 

3. Viljelyalueiden homogenisaatio on käännettävä 
diversifikaatioksi.

4. Ruoan tuotanto on järjestettävä ekosysteemisesti, 
koska ruoka on ekosysteeminen tuote.



Kiitos.

Kuva: tiedebasaari.wordpress.com
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