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Haasteet?



1. Orgaanisista lannotteista siirrytty
mineraalilannotteisiin



Source: http://www.foodsystemprimer.org/food-
production/industrialization-of-agriculture/

2. Erikoistuminen tila- ja aluetasolla



3. Ruoankulutuksen keskittyminen





1. Biomassaa ruoaksi ja rehuksi

2. Biomassaa energiaksi

3. Ravinteiden kierrätys

Ruoantuotannon rooli kiertotaloudessa
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Lähde: Koppelmäki et a. 2021. Nested circularity in food systems: A Nordic case study on connecting biomass, nutrient and energy flows from field scale to continent 



Biomassan tuotanto ruoaksi

Biomassan tuotanto eläinrehuksi

Biomassan tuotantopotentiaali energiaksi

Ravinteiden kierrätys

Lähde: Koppelmäki et a. 2021. Nested circularity in food systems: A Nordic case study on connecting biomass, nutrient and energy flows from field scale to continent 





Yhteys kansalliseen ja globaaliin mittakaavaan

Lähde: Koppelmäki et a. 2021. Nested circularity in food systems: A Nordic case study on connecting biomass, nutrient and energy flows from field scale to continent 



Ruoantuotannon rooli?



Kasvintuotannon ja kotieläintalouden roolit

• Kotieläintaloudella keskeinen rooli peltomaan
käytön ja ruoantuotannon näkökulmasta

• Kasvintuotanto on riippuvainen ulkoisista
ravinnepanoksista (lannoitteet)

• Kotieläintalous on riippuvainen ulkoisista
ravinnepanoksista (rehut)
• Muita alueilta

• Muista maista



Erikoistuminen vai omavaraisuus?

• Ruoantuotanto vai ruoankulutus

• Erikoistuminen vai monipuolistaminen

• Alueet aina ruoan nettoviejiä- tai tuojia



Ruoanjalostuksen rooli

• Yhteys ruoantuotannon ja –kulutuksen
välillä

• Ruoanjalostuksen rooli kysynnän luojana
kestävälle ruoantuotannolle?



Sivuvirtojen rooli

• Jätevesien ja ruoanjalostuksen sivuvirtojen
ravineet

• Jäte vs. arvokas resurssi



Bioenergian rooli

• Kulutus vs. tuotanto?

• Merkittävät mahdollisuus tuottaa
energiaa ilman kilpailua
ruoantuotannon kanssa



Kestävä ruokajärjestelmä



• Ruokajärjestelmien tulee olla yhteensopivia läpi eri

maantieteellisten mittakaavojen

• Biomassan- ja energiantuotannon yhdistäminen

ravinteiden kirrätykseen

• Kotieläintuotannon ja energiantuotannon rooli

paikkasidonnaista

• Paikallinen alkutuoanto, mutta ruokaa vientiin

• Ravinteet kaupunkialueilta kiertoon



KIITOS!


