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Ruuantuotanto on riippuvainen luonnonoloista. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan 
näitä olosuhteita. Tuottamalla ruokaa kestävällä tavalla voimme sopeutua 
ilmastonmuutokseen. Ruuantuotannolla myös vaikutetaan  ympäristöön. Sillä on suuri 
merkitys, miten ruoka tuotetaan ja miten sitä kulutetaan. 

Tässä esitteessä kuvataan kahdeksan askelta kohti ilmastoystävällistä ruokaa. 
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ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita 
suomessa ja maailmalla.  

 Maapallon keskilämpötila kohoaa ja sen myötä kasvukausi pitenee. Sään ääri-ilmiöt voimistuvat. 
Sateet lisääntyvät syksyllä ja talvella. Jos pystymme hyödyntämään ilmastonmuutoksen tuomia 
mahdollisuuksia ja vähentämään negatiivisia vaikutuksia, maataloustuotannon määrä ja 
tuotekirjo voivat kasvaa.  

ruokaa tulee tuottaa ja 
kuluttaa kestävällä tavalla.  

Tuotantopanosten optimointi on entistä tärkeämpää, koska energiaa, vettä ja tuotantokykyistä 
maaperää on yhä vähemmän käytettävissä.  

Ruuantuotantoa voidaan lisätä nykyisellä pinta-alalla ekologisesti kestävällä tavalla. Tällöin 
tuotannon litra- ja kilokohtaiset päästöt vähenevät.  

Tuotannon kestävyyttä lisäämällä on mahdollista lisätä tuotannon kannattavuutta.
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Hoidetaan hyvin maaperää  

Kun maaperään lisätään eloperäistä ainesta tai 
viljellään runsaasti biomassaa tuottavia kasveja, 

pelto tuottaa enemmän.   

Askel 1

”Maaperä on viljelijän tärkein ja arvokkain 
tuotannontekijä, joten sitä pitää hoitaa 

sen mukaisesti. Samoilla toimenpiteillä, 
joilla sidon hiiltä maaperään ja hidastan 

ilmastonmuutosta, lisään maan sadontuottoa sekä 
viljelyvarmuutta”, sanoo maanviljelijä Juuso Joona 
Tyynelän tilalta Joutsenosta. 
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Hoidetaan turvemaita ilmastoystävällisesti 

Kun vältetään turvemaiden raivausta pelloksi ja viljellään 
turvepelloilla monivuotisia kasveja, maaperä säilyttää paremmin 

eloperäisen aineksen.  

Askel 2

”Turvepeltoja muokattaessa 
pääsee ilmaan kasvihuonekaasuja 

enemmän kuin kivennäismaita 
viljeltäessä. Tämän vuoksi olemassa olevilla 
turvemailla tulisi mahdollisuuksien mukaan 

viljellä esimerkiksi nurmea. Monivuotinen 
nurmipeite vähentää ravinteiden huuhtoutumista, 

pellon eroosiota ja edistää hiilen säilymistä 
maaperässä”, sanoo Luonnonvarakeskuksen 

professori Perttu Virkajärvi.
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Jalostetaan uusiin oloihin 
sopivia kasvilajikkeita 

Kun tuotetaan ja viljellään muuttuneisiin 
olosuhteisiin soveltuvia kasveja, 

varmistetaan kannattava tuotanto.   
 

”Kasvinjalostuksessa pystymme tuottamaan 
eri kasvuajan vaativia kasvilajikkeita ja 

parantamaan korren lujuutta. Lisäämme 
kasvien kestävyyttä tauteja ja tuholaisia 

vastaan. Paranamme myös lajikkeiden 
sopeutumista tuottamaan satoa Suomen eri 

osien viljely-ympäristöissä”, kertoo 
Merja Veteläinen, jalostusjohtaja, 

Boreal Kasvinjalostus Oy.

Askel 3
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Huolehditaan kasvin- ja eläinterveydestä ja 
estetään haitallisten vieraslajien leviäminen 

Kun ryhdytään ajoissa torjuntatoimiin, vahingot 
jäävät mahdollisimman pieniksi.   

”Tarkastustoiminnalla pyrimme estämään 
uusien vaarallisten kasvintuhoojien pääsyä 

viljelmille, metsiin ja puutarhoihin. Tukkujen 
markkinavalvonnalla voimme saada kiinni 

tuhoojien saastuttamia taimieriä ennen kuin taimet 
istutetaan lopullisille kasvupaikoilleen. Tämä estää 

kasvintuhoojien leviämisestä aiheutuvia vahinkoja”, 
valottaa tarkastaja Marko Pirinen

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Askel 4
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   Käsitellään lanta helposti hyödynnettäväksi ja 
   käytetään typpilannoitetta kasvin tarpeen mukaan 

Kun ravinteita käytetään kasvin tarpeen mukaan, ne tulevat tehokkaasti käytetyksi.  

”Aiemmin lannoitimme vain kylvön 
yhteydessä. Tämä menetelmä alkoi 

tuntua väärältä, koska emme etukäteen 
tiedä kasvukauden kasvuolosuhteita.  
Päätimme jakaa osan lannoitteesta kylvön 
yhteydessä ja osan myöhemmin uuden 
teknologian mahdollistamana. Traktorin 
katolla oleva sensori mittaa kasvuston 
biomassaa ja lehtivihreäpitoisuutta. 
Sensori antaa levittimelle käskyn, paljonko 
lannoitetta annetaan kasvustoon  ja 
mihin se kohdennetaan. Näin saamme 
tasaisemman kasvuston, vähemmän 
lakoontumista sekä parempaa viljan
laatua”, kertoo maanviljelijä, 
agrologi Teemu Helkala Elimäeltä.

Askel 5

8 9



Lisätään energiatehokkuutta 
ja korvataan fossiilista
energiaa uusiutuvilla 

energialähteillä 

Lisäämällä energiatehokkuutta 
parannetaan kannattavuutta ja 

vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. 

”Tuotamme ympäri vuoden kaiken kasvihuoneessa 
käytettävän lämmön uusiutuvalla energialla. Sähkön 

tuotamme omalla vesivoimalla. Sähkön säästämiseksi 
käytämme kehittämäämme LED-valaistusta ja

kerrosviljelyä”, kertoo kauppapuutarhuri
Sami Oksanen Virolan puutarhasta.

Askel 6
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Vähennetään ruokahävikkiä 
koko ruokaketjussa 

 
Kun syömäkelpoiset tähteet hyödynnetään ruuanlaitossa ja 

alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat jalostetaan  
biopohjaisiksi tuotteiksi, säästetään luonnonvaroja ja rahaa. 

”Kerromme ruokien sisällöstä 
ja järjestämme luokkien välisiä 

hävikinvähentämiskilpailuja. Ylijäämäruoka 
myydään linjastosta ulkopuolisille. Näin 
vähennämme hävikkiä”, kertoo Tanja Koski,
Tyrnävän kunnan ruokapalvelupäällikkö.

Askel 7

10 11



”Kasvispainotteinen ruokasuosituksen mukainen 
sekaruokavalio tukee ilmasto-ohjelmaa.  Omassa 

keittiössämme olemme sitoutuneet ilmasto-ohjelmaan 
olemalla entistä tarkempia siinä, mitä ostamme. Suosimme 

kasvispainotteista sekaruokaa ja iloitsemme raikkaista 
sesongin tuotteista. Syömme entistä useammin aterian,  jossa 

proteiinin lähteenä on kasvis. Höystämme myös liharuokia 
juureksilla”, kertoo Valtion ravitsemusneuvottelukunnan

pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

Askel 8
Syödään kasvispainotteisemmin 

Kun syödään kasvispainotteisesti, syödään 
terveellisemmin ja ympäristöystävällisemmin. 
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tutustu tarkemmin ilmasto-ohjelmaan: 

www.mmm.fi/ilmastoystavallinenruoka


