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Lahja Suomelle



Visiomme
Suomi menestyy 

rakentamalla reilua, 
kestävää ja innostavaa 

tulevaisuutta, jossa 
ihmiset voivat hyvin 

maapallon kantokyvyn 
rajoissa.



Sisältö

- Kestävän kehityksen tavoitteet
- Planetaariset rajat ja peltoviljely 
- Ratkaisuja tarvitaan peltoviljelyyn 
- Tulevaisuus ja megatrendien toivon polut

– Ymmärrystä yllätysten aikaan   
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Megatrendit 2023 - Sitra

https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/




TALOUS

YHTEISKUNTA

LUONTO:  MAA-VEDET-ILMA 

SDG 16: 
Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
SDG 12: vastuullista kulutusta ja tuotantoa 



LUONTOKATO

ILMASTOKRIISI LUONNONVAROJEN 
YLIKULUTUS





Montrealin luontotavoite 10 maataloudelle

- Tavoite 10: Varmistamme, että maa- ja metsätalousalueita hoidetaan 
menetelmillä, jotka edistävät biologista monimuotoisuutta. Ratkaisuina ovat 
agroekologiset lähestymistavat, jotka edistävät maa-alueiden kestävyyttä ja 
pitkän aikavälin tehokkuutta ja tuottavuutta. Tekstissä mainitaan 
elintarviketurva sekä ekosysteemin toiminnot ja palvelut.  

- Suuri murros on käynnissä siinä, miten tietoisuus luontokadon vakavuudesta 
läpäisee nyt vauhdilla eri sektorit. Elinkeinoelämän ja rahoitusalan 
edelläkävijöiden viesti oli selvä: asettakaa vahvat tavoitteet, tehkää selkeät ja 
sitovat pelisäännöt markkinoille – markkinat pystyvät kyllä sen jälkeen 
tehokkaasti tuottamaan ratkaisuja.
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Sitran visio ja viisi tavoitetta



Planetaarinen terveys 

maaperä – kasvit – eläimet – ravitsemus - luontosuhde ja ihmisterveys - ylisukupolvisuus
huoltovarmuus – resurssiviisaus – sosiaalinen kestävyys - reilu data ja demokratia
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Planetaariset rajat 
 alueellinen luonnon kantokyky ja peltoviljely

- Puhdasta ilmaa ja vettä, jonka saatavuus hyvä
– Suomessa 3 % vuosivalunnasta käytössä

– Vesitalouden kestävä hallinta ja ilmastonmuutos

- Typen ja fosforin kiertoa on parannettava
– Paikallinen biomassojen kiertotalous

– Agroekologinen symbioosi

– Maaperäratkaisuilla mahdollisuuksia
– Uudistava viljely ja täsmäviljelyteknologia

– Viljelykierroilla yhteistyötä pieneliöstön kanssa

– Karjatalouden optimointia kumppanuustiloina
– Eläintiheys suhteessa peltoalaan ja eläinten hyvinvointiin 
– Laidunnusta lisäämään luonnon monimuotoisuutta   
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TYPPI!
FOSFORI !

LUONTOKATO



Kaksoissiirtymä ja peltoviljely

- 1. Digitalisaatio ja 2. ekologinen jälleenrakentaminen

– Investoinnit teknologiaan ja maaperään  kylvöt tuottavaan maahan
– Jotta luonnolle enemmän tilaa ”palautua”
– Huoltovarmuus turvataan

- Uudistava viljely 
- maaperä uudistuu eikä väsy
- resurssitehokkuutta täsmäviljelystä ja digitalisaatiosta
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Mitä siirtymässä ei saa unohtaa

• Omavaraisuus  energia, kasvinravinteet, proteiinit
• Biokiertotalous  tuottavuus, kasvinjalostus
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Ilman kasvinravinteita ei ole ruokaa

- Tavoittelemme tulevaisuutta, jossa riippuvuus fossiilisilla 
polttoaineilla tuotetuista lannoitteista vähenee, ja ravinteiden 
kierrätys on riskittömämpää ja tehokkaampaa.

 Pyrkimyksenä on avata koko kierto ruuankulutuksen materiaalivirroista 
kierrätyslannoitevalmisteisiin ja alkutuotantoon sekä takaisin alkutuotannosta 
syömämme ruuan ravinteisiin.

- Ajureina:
– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan: typpilannoitteiden saatavuus heikentyi
– Ilmastoneutraalisuus: Fossiilisesta energiasta luovuttava 
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Ravinteiden merkitys 

Asiantuntijaryhmä: Jätevesien ravinteet turvaamaan 
ruuantuotantoa lannoitekriisissä – Sitra (2022/5)

https://www.sitra.fi/uutiset/asiantuntijaryhma-jatevesien-ravinteet-turvaamaan-ruuantuotantoa-lannoitekriisissa/
https://www.sitra.fi/uutiset/asiantuntijaryhma-jatevesien-ravinteet-turvaamaan-ruuantuotantoa-lannoitekriisissa/


Kasvinravinteet takaisin kiertoon
- lähteinä kasvintähteet, lanta, teollisuuden sivuvirrat,
- myös ruuan kulutusperäiset ravinteet käyttöön turvallisesti

- KULUTTAJAT  TEKNOLOGIA: Ruokalautasen ravinteet ja muut 
ravinnelähteet saadaan peltoon - oikea-aikaisesti perille kasviin, ilman 
haitta-aineita maaperään ja logistiikka optimoiden

- VILJELIJÄT: Alkutuotannossa pääpaino kotiuttaa ravinteet kasviin ja estää 
tappiot itse viljelyssä (ilmaan ja vesiin)

-> maaperän terveys ja toimivuus 
Biomassojen hyödyntäminen, biologinen typensidonta
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Mitä tehdä



Biologinen typensidonta ei riitä

- TYPPI  (LUKE 53/2022)
– Tarve 230 Mkg
– Lannasta 70 Mkg
– Mineraalilannoitteista 150 Mkg
– Ratkaisupotentiaali yhdyskuntalietteissä

- FOSFORI (LUKE 10/2023) : 
– Tarve 23 Mkg v 2020 viljelyssä
– Lannasta 15 Mkg
– Yhdyskuntien jätteistä ja elintarviketeollisuuden 

sivuvirroista 2  Mkg /6 Mkg
– Mineraalilannoitteista 10 Mkg
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Typpikiertomme vuotaa: Suomessakin käytettävät typpilannoitteet ovat olleet pitkältä peräisin 
Venäjältä, nyt on aika uusille ratkaisuille - Mielipide - Maaseudun Tulevaisuus 6.11.2022

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/fe58df23-4af3-4d3a-a8dc-6d0198529fe4
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/fe58df23-4af3-4d3a-a8dc-6d0198529fe4


Proteiiniomavaraisuus: 
Kasvis- tai eläinpohjaista ? – eri vaihtoehtoja tarvitaan
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Mistä kasvisproteiini?

Kotimaista tuontiproteiinin sijaan - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
5.12.2022

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/4d7c5ee6-cc17-46ea-963a-7b99bf27e971


Megatrendit 2023

- “
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“ Yhteispellot ja 
lähiruuan suorajakelu 
tuottajilta kuluttajille 
yleistyvät ” Megatrendit2023

Miten CAP suhtautuu?
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sitra.fi

@sitrafund

@LiisaPietola

liisa.pietola@sitra.fi

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund
mailto:liisa.pietola@sitra.fi
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