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Mitä 
ilmastoviisaus 

on?



Mitä 
ympäristöviisaus 

on?
Taloudellinen kestävyys
•Investoinnit
•Haavoittuvuus –
Toimintavarmuus
•Tuotteiden laatu
•Tuotteista tiedottaminen
•Paikallistalous

Johtaminen
•Yrityksen etiikka
•Kirjanpito
•Osallistuminen
•Lainsäädäntö
•Kokonaisvaltaisuus 
johtamisessa

Ympäristö
•Ilmakehä
•Vesi
•Maa
•Luonnon monimuotoisuus
•Materiaalit
•Energia
•Eläinten hyvinvointi

Ihmiset/Sosiaalinen kestä-
vyys
•Hyvät elinolot
•Reilun kaupan käytännöt
•Työntekijöiden oikeudet
•Tasa-arvo
•Ihmisten terveys ja 
turvallisuus
•Kulttuurinen moninaisuus

https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/kasvot-luomulle/fao-
kestavyyden-maarittamiselle-tyokalu-safa Jukka Rajala

https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/kasvot-luomulle/fao-kestavyyden-maarittamiselle-tyokalu-safa


Ympäristö- ja ilmastoviisaus rakentuu:
• ekosysteemitajun 
• luonnonvarojen lukutaidon 
• haasteiden älykkään tulkinnan 
• minäpystyvyyden varaan.



• edellyttää 
luonnonvararesurssien 
kokonaiskuvan ja 

• luonnonvarojen uusiutumisen ja 
tuhoutumisen dynamiikan 
tuntemista. 

Ekosysteemitaju



Luonnonvararesurssien käytön kokonaiskuva 
ruuan käyttöön suhteutettuna

Ilmastovaikutusmittarilla Alueellisesti kohdistettuna

Sandström,V., Valin, H., Krisztin, T., Havlík P., Herrero, M., Kastner, T. 2018. The role of trade in 
the greenhouse gas footprints of Eu diets. Global Food Security 19:48-55. 
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.08.007



Joe Ravetz 2013. New Futures for Older Ports: Synergistic 
Development in a Global Urban System. Sustainability 2013, 5(12), 
5100-5118; https://doi.org/10.3390/su5125100

https://sciprofiles.com/profile/57085
https://doi.org/10.3390/su5125100


Ekosysteemitajun kiteytymänä   
luonnonvarojen arvo/hinta

• Kyse on luonnonvarojen toiminnallisesta arvosta eikä 
markkina-arvosta, joka määrittyy markkinoilla erilaisten 
ylituotanto- ja aavisteltavien niukkuustilanteiden pohjalta.

• Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön hinta on 
historiassa muuttunut jo moneen kertaan hyvin rajusta 
johtaen ns. energiakriiseihin.

• OCOVID19 kriisistä toivottiin nopeaa palautumista kasvavan 
kulutuksen tilaan, olisikohan nyt alkanut kriisi sellainen, josta 
ei yritettäisi palautua ”business as usual” tuotannon tilaan. 

• Tähän mennessä tilannetta on korjattu 
energiatehokkuutta lisäämällä ja saman tien energiaa 
kuluttavien toimintojen monistamisella, jolloin lopputulos on 
kokonaiskäytön kannalta ollut plus-miinus-nolla. 

• Energiaomavaraisuus on hyvin keskeinen ruokaturvatekijä ja 
suuntaa vahvasti elintarviketuotannon luontoon liittyviä 
vaikutuksia.



Luonnonovarojen 
lukutaito
• Globaali kokonaiskuva välttämätön, mutta vain 

yleiskuva
• Nimenomaan hiili-, vesi-, ympäristö- ja 

luontojalanjäljen ymmärtämisessä tarvitaan 
luonnonvarojen lukutaitoa, koska nuo 
indikaattorit kuvaavat ympäristömuutosta 
juuri nimenomaan siinä ympäristössä, jossa 
niihin liittyvä tuotantoprosessi liittyy. 

• Tuotantoympäristöjen välillä on suuret erot sen 
suhteen mitä häiriöitä ne sietävät tai miten 
nopeasti palautuvat. 

• LCA mittarit ovat erityisen käyttökelpoisia 
prosessien kehittämisessä.

• Systeemitason mittarointi on vaativaa –
esimerkkinä monimuotoisuus Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for

Novel Entities. Linn Persson,* Bethanie M. Carney Almroth, Christopher D. Collins, 
Sarah Cornell, Cynthia A. de Wit,* Miriam L. Diamond, Peter Fantke, Martin Hassellöv, 
Matthew MacLeod, Morten W. Ryberg, Peter Søgaard Jørgensen, Patricia Villarrubia-
Gómez, Zhanyun Wang, and Michael Zwicky Hauschild. Environmental Science & 
Technology 2022 56 (3), 1510-1521
DOI: 10.1021/acs.est.1c04158



Indikaattorina 
ravinnejalanjälki



Lunnonovarojen lukutaito > osaaminen
• Luonnonvarojen lukutaidon ohella tarvitaan 

yhteiskunnan resurssien lukutaitoa – sosiaalista 
LCA näkymää

• Tarvitaan myös radikaaleja innovaatioita ja 
niiden kytkemistä toisiinsa -
elintarviketuotantovaihtoehtoja solutasolta lähtien 
ja kierrätyksen huipputeknologioita hyödyntäen. 

• Eri vaihtoehtoja pitää kehittää rinnakkain - ei 
toinen toistaan kyseenalaistaen. 

• Perinteisemmän ruokatuotannon avulla pidetään 
yllä ihmisen yhteyttä elämisympäristöön ja sen 
arvokkaaseen mikrobiomiin - hirveän tärkeä 
hyvinvointitekijä - immuniteettidynamiikan 
kannalta. 

• Solumaatalouden kautta tuotetaan hallitusta 
steriiliä biomassaa, jota voidaan muunnella miltei 
loputtomiin. 

Genetic Engineering: A Promising Tool to Engender Physiological, Biochemical, and Molecular Stress Resilience in Green Microalgae
Freddy Guihéneuf1†, Asif Khan2† and Lam-Son P. Tran3,4* Front. Plant Sci., 31 March 2016 | https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00400
1Botany and Plant Science, School of Natural Sciences, Ryan Institute, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland
2Research Group Germline Biology, Centre for Organismal Studies (COS), Heidelberg University, Heidelberg, Germany
3Plant Abiotic Stress Research Group & Faculty of Applied Sciences, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam
4Signaling Pathway Research Unit, RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Tsurumi, Japan

https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00400


Haasteiden älykäs tulkintaa 
– miten tulkitsemme lukemamme tai näkemämme?

Mihin elintarvikealalla pitäisi oikeasti tarttua ja tehdä, jotta 
ihmiset, yhteiskunta ja luonto voisivat hyvin?

• Ruokahuollon varmistaminen entistä enemmän omaa 
luonnonvaraa hyödyntäen (kukaan muu ei kehitä 
juuri meidän omaa luonnonvaraamme niin älykkäästi 
kuin me itse - tai jos alkaa kehittää aletaan olla hyvin 
vaarallisessa tilanteessa), 

• Kiertotalouden - ravinteiden kierrätyksen 
tehostaminen,  

• Fossiilisesta energiasta luopuminen (joka liittyy 
kahteen edelliseen)

• Keskittäminen ja yksipuolistaminen ei pitkällä 
tähtäimelle edistä kestävyyttä - monimuotoistaminen 
(vaihtoehtojen ylläpito) kehittää sitä. 



Haasteiden älykäs tulkintaa- miten 
aktivoimme osaamisemme omassa 
toimintaympäristössämme 
• Elintarvikejärjestelmän ratkaisevimpien haasteiden osalta 

on keskeisesti kysymys tuotantoketjusta tai verkostosta, 
johon tulee kiertotalouden nimissä sisällyttää 
palautevirrat!

• Kuluttaminen on vain pieni vaihe kokonaisuudessa. 
• Tuotannon osalta maaperän prosessien ja  

kasvukunnon tunteminen on kaikkein keskeisintä juuri 
tässä uudessa haasteellisessa tilanteessa - ja ollut kaikkein 
unohdetuimmassa asemassa, kun tuotantoa on keskitetty 
ja yksipuolistettu. 

• Keskeisin ravinnekierrätyksen toteuttamisympäristö 
on kasvualusta eli useimmissa tapauksissa maaperä.



Minäpystyvyys
• Minäpystyvyys liittyy koulutukseen ja osaamiseen sekä 

innovaatiovalmiuteen. 
• Elonkierron Ystävät ry toimesta vedimme viime vuonna 

paikallisen lukion ja Forssan ammattioppilaitoksen 
kokkiopiskelijoiden kanssa FoodBizz hankkeen, jossa 
opiskelijoiden innovaatiovalmiutta vietiin eteenpäin 
Hackathonin avulla. 

• Oppilaat kilpailivat innovatiivisesta raaka-aineiden käytöstä. 
• Koulutuksen ja ruokahuollon ammattitaidon vahvistamisen 

merkitys on erittäin suuri.
• Kosteikkoviljelynäkin voidaan tuottaa ruokaa!
• Uusiutuvaa energiaa (tuulesta ja auringosta) voidaan 

tuottaa hajautetusti, jolloin energian siirtoakin voidaan 
vähentää.



Haasteet Ristiriidat
Osaaminen Kuulluksi tuleminen
Minäpystyvyys

Oikeudenmukaisuus
Oikeudet Turvallisuus

Tajun, lukutaidon, älykkään tulkinnan positiivinen 
keikahduspiste - innovaatioinen hyödyntäminen



Maataloustutkimus



Vuosikymmen kehitystä

1992-
Arrangement of experiments for 
simulating the effects of 
elevated temperatures and 
elevated CO2 levels on field-
sown crops in Finland. Kaija 
Hakala, Timo Mela, Heikki 
Laurila, Kaukoranta Timo, 1996.

- Ilmastomuutoskasvihuoneen 
lämpötila korotettu 3 C ja b 
hiilidioksidi 700 ppm

2001
MAATALOUDEN 
TUOTANTOTAVAT JA 
YMPÄRISTÖ : 
INVENTAARIOANALYYSIN
TULOKSET
Tekijä: Grönroos Juha; 
Voutilainen Pasi
Kustantaja: Suomen 
ympäristökeskus (2001) 

– elinkaariarviointityön 
aloitus

2011
Climate Communication –
hanke
Laatuketju, Altia, Fazer 
leipomot, HK Ruokatalo, 
Raisio, SOK, Valio ja YML
Hankkeen sisältö:
• Hiilijalanjäljen 

laskentamenetelmät ja 
niiden vertailu

• Kansainvälinen 
hiilimerkintäkartoitus

• Kansallisen keskustelun 
käynnistäminen 
hiilimerkintöjen osalta

ILMASE- hanke!

2022-
Lukella on yli 20-vuoden 
tutkimukseen perustuva 
osaaminen elinkaariarvioinneista ja 
hiilijalanjälkilaskelmista sekä niiden 
soveltamisesta käytäntöön useilla 
toimialoilla. Kehitämme ja 
yhdenmukaistamme laskentaa 
jatkuvasti uudella tutkimustiedolla 
ja käytännön sovellusten kautta

Ilmastoviisas hiilenkierto
•ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävään ilmastonmuutoksen hillintään 
maankäyttösektorilla
•maaperän ja muiden kasvualustojen 
tuottokyvyn ja diversiteetin säilyttämiseen 
ja niiden hiilinielujen vahvistamiseen
•Itämeren valuma-alueen 
vesistövaikutusten hallintaan



10 vuotta:  
Ilmase 2011-15 
Vilma 2015-18 
Ville 2019-22



Mitä seuraavaksi 

• uusi mitta-arvo / paino-suhde (€-per-kg) 
varallisuuden luomisen mittaamiseksi 
suhteessa luonnonvarojen kulutukseen

• työvoiman panos / paino -suhteen uusi 
mittari (ihminen tunti / kg) työpaikkojen 
luomisen mittaamiseksi suhteessa 
resurssien kulutukseen ja korostaa tapoja 
lisätä tätä suhdetta radikaalisti säilyttämällä 
arvo

• Licence of mine – vero hukkaan menevästä
materiaalista

Performance economy The Product-Life Institute, Walter Stahel



Koko 
yhteiskunta 
mukana 
muutoksessa



Re-konseptit – kiertotalous

Reduce – vähennä hävikkiä
•Reuse – uusinna

•Revive – jatkoprosessoi
•Recycle – kierrätä (hiili ja ravinteet)

•Regenerate - uusiuta
•Redefine – uudelleen määrittele (tarpeet)

•Re-imagine – luovat prosessit
•Redesign – designaa

•Replace - korvaa
•Rebuild – täydennä, rikasta

•Reassess – analysoi, vertaa, arvioi (LCA)
•Reform – luo uusia formulaatteja

•Reorganisoi – uudelleen organisoi – irtaudu polkuriippuvuudesta
•Resilienssi: sopeudu, muuntaudu, sitoudu, valmistaudu uusiin muutoksiin



Kiitos!
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