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Esimerkkejä mahdollisista 
kehittämiskohteista:

• toimialojen uudet yhdyspinnat ja konsortiot, uusi osaaminen

• elinkeinojen ja ekosysteemien kehittäminen

• bio- ja kiertotalouden ratkaisut sekä uudet liiketoimintamallit 
mahdollisuutena luoda uutta yritystoimintaa

• vähähiilisyys, resurssiviisaus, hiilen sidonta
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Lähde: 
Ilmastonmuutokseen 
varautuminen 
maataloudessa (VILLE)-
koordinaatiohanke (LUKE)
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Viemme eteenpäin useita ohjelmia, 
joissa kestävyys keihäänkärkenä
• Ruoka-alan vähähiilitiekartat (MTK & SLC, ETL, PTY ja MaRa) https://tem.fi/julkaistut-tiekartat
• Ilmastoruokaohjelma https://mmm.fi/ilmastoruokaohjelma

• Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

• Ruokahävikkitiekartta ja hävikinseurantajärjestelmä https://www.luke.fi/ruokahavikkiseuranta/tiekartta/

• Biokaasuohjelma https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM079:00/2019

• Kotimaisen kalan edistämisohjelma https://mmm.fi/blogit/-/blogs/nyt-on-aika-keskustella-kotimaisesta-kalasta#47120a5e

• Kiertotalouden toimenpideohjelma https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kiertotalous/Kiertotalouden_strateginen_edistamisohjelma

• Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410837/ravinteiden-kierratyksen-
kokeiluohjelma-sai-jatkoa

• Hallituksen luomuohjelma ja lähiruokaohjelma https://mmm.fi/lahiruoka ja https://mmm.fi/luomu

• Vastuullisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen edistäminen https://mmm.fi/ruoka

• Kansallinen biotalousstrategia https://mmm.fi/metsat/strategiat-ja-ohjelmat/suomen-biotalousstrategia

• Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistaminen https://mmm.fi/cap27

• Green Deal ja Pellolta pöytään -strategia https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi
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Toimialojen vähähiilitiekartat 
valmistuivat 2020
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Ilmastoruokaohjelman tavoite



Ilmastokestävä maatalous osana 
Hiilestä kiinni -ohjelmaa
Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian 
sen jälkeen. Tavoitteena on maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen 
ja hiilinielujen ja -varastojen ylläpitäminen ja vahvistaminen, vaikuttavien 
ilmastotoimien toimeenpano sekä tietopohjan vahvistaminen.  

• Hiiltä sitovat ja varastoivat sekä päästöjä vähentävät viljelytavat, -tekniikat 
ja tuotteet sekä palvelut

• Turvepeltojen käyttö ja hoito

• Turvepeltojen monivuotinen viljely muokkaamatta (nurmi)

• Säätösalaojitus

• Kosteikkoviljely

• Maaperän kasvukunto, viljelyn monipuolistaminen, viljelykierrot 

• Maaperän kasvukuntoa lisäävät maanparannusaineet (esim. biohiili, 
rakennekalkki, nollakuitu) ja kasvit (alus- ja kerääjäkasvit)

• Viljelyn monipuolistaminen (mm. viljelykierrot, korkean jalostusasteen 
tuotteet)

• Riskienhallinta 



Biotalous ja kiertotalous
• Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia biologisia luonnonvaroja 

resurssiviisaasti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. 

• Tärkeimpiä uusiutuvia biologisia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, peltojen, 
maaperän, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Niitä 
hyödynnetään raaka-aineina ja jalosteina. Ekosysteemipalvelut ovat osa biotaloutta. 

• Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät 
kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja 
kierrätetään. Palvelullistaminen on osa kiertotaloutta, kun palveluilla esimerkiksi 
korvataan tuotteiden omistamista maksamalla käyttöoikeudesta tai lopputuloksesta.

• Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia 
maapallon kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa 
yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. Kiertotalous on keino vähentää 
luonnonvarojen käyttöä.

Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää. 
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Maa- ja elintarviketalous osana biotaloutta:  
yhteenvetoa kehitysnäkymistä 1/2
1. Genomiikka, geenivarat, jalostus

• Uusien työkalujen järeä käyttöönotto, mm. geenisakset jalostuksen nopeuttamiseksi
• Geenivarojen hyödyntäminen hyvin monipuolisesti (uudet tuotteet, palvelut ym.)
• Laskennallisen genomiikan sovellukset ja palvelut
-> Ilmastomuutokseen sopeutuva lajisto
-> Uusiin kasvinviljelymalleihin soveltuvat kasvit (maapeitto, monivuotisuus, tehokkaat kierrot)
-> Uusiin tuotantoteknologioihin soveltuva lajisto (kasvikset, marjat, muut puutarhatuotteet, kalat, 
sienet, hyönteiset)
-> Kotieläinpuolella mm. rehun hyväksikäytön parantaminen, terveys ja hyvinvointi

2. Teknologiakehitys
• Tuotantosysteemit & teknologia (vertikaaliviljely, kiertovesiviljely, muut suljetut systeemit)
• Maatalousteknologia, smart farming
• Mittausteknologia, yksinkertaiset mittausteknologiat, etäluettavat mittarit
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Maa- ja elintarviketalous osana biotaloutta:  
yhteenvetoa kehitysnäkymistä 2/2

3. Data lisäarvon ja uusien palvelujen pohjana
• AgriFood Data Space-kehitys
• Satelliitti- ja kaukokartoitusdatan hyödyntäminen
• Laatu/alkuperä/ympäristödata

4. Ravinnekierto, maanparannus, kasvualustat 
• Todella laaja kokonaisuus, paljon tekeillä, isot mahdollisuudet
• Pakalliset ekosysteemit, paikallinen osaaminen

5. Ekosysteemipalveluiden kehittäminen laaja-alaisesti osaksi ruoantuotantoa
• hiilen sidonta, ravinteiden kierrätys, biodiversiteetin ylläpito, viherryttäminen, 

ennallistaminen
6. Liiketoimintaekosysteemit ja symbioosit
7. Laadukkaat, kestävästi tuotetut elintarvikkeet, juomat ja rehut 

– Suomalaisia tuotanto-olosuhteiden vahvuuksia sekä elintarviketeknologiaa & -osaamista 
hyödyntävän tuoteportfolion kehittäminen kotimarkkinoille ja vientiin 
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Esimerkkejä mahdollisista 
kehittämiskohteista:

• toimialojen uudet yhdyspinnat ja konsortiot, uusi osaaminen
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mahdollisuutena luoda uutta yritystoimintaa
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Kiitos!
Hanna.mattila@mmm.fi
@hsmattila


