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”elintarvikeketju” (food chain) 
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Euroopan ruokaketjusuppilo: vertikaalinen ”arvoketju”  
Lähde: Poux et al. 2016. Transition scenarios to agroecology in Europe: relevance and challenges of a fundamental contribution to 
the EU debate on agriculture and environment, IDDRI & European Forum on Nature Conservation and Pastoralism. Fig. 3. 

Asema arvoketjussa Toimijoiden lukumäärä 



Toivoton ja vaihtoehdoton 
ruokaketju? 
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Steffen et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347, No.6223 
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Entä horisontaaliset arvot ja tavoitteet: ruoan alkuperä, maaseudut, yhteisöt, 
ruoan ekosysteemisyys? 

Asema arvoketjussa Toimijoiden lukumäärä 



"ruokakierto” (food cycle): ekologiseen 
kierrätysmaatalouteen perustuva tuotanto, 
lähiruoka, ruokapiirit, urbaani maatalous, 

agroekologiset symbioosit… 
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Ruokakansalaisuus 

 

• onko kuluttaja kuningas? - vai ”keisari ilman 
vaatteita”?  

 
• yhteisöllinen vaikuttaminen: 

 
– yhteisön arvot: sopimukset, instituutiot 

 

– ruokapolitiikka! 



Visio: ruoan "glokalisaatio” –  
paikallisten ruokajärjestelmien globaali verkosto 

 

– ekologinen ja taloudellinen tehokkuus 

• paikallisuus: lähiruoka, paikallinen ruoka 

paikallinen oikeus 

» oikeus omaan ruokaan 

paikallinen vastuu 

» vastuu ympäristöstä ja luonnonvaroista 

» sosiaalinen vastuu 

» "oma lusikka pois toisen riisikulhosta" 

• kierrätys: ravinteet kiertoon, ei "jätteitä” 

• energiaomavaraisuus: bioenergia 

• sopeutuvuus: "hajautettu ruokaturva" 

• riskien hallinta: esim. ruokaepidemioiden riski 
 

http://www.reilukauppa.fi/index.php


”Agroekologiset symbioosit” 

• Teollisen ekologian teoria: Yhden toimijan jäte 
ja hukkaenergia on toisen toimijan raaka-
ainetta ja hyötyenergiaa 

• Teolliset symbioosit: yritysten paikallisesta 
läheisyydestä tehokkuutta 

• Ekotehokasta = kannattavaa! 
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1. Teollisen ekologian soveltamista ruoan 
tuotannossa 



”Agroekologiset symbioosit” 

• Paikallista ruokaa 

• Alueiden ruokakulttuureja 

• Maaseutu- ja aluekehitystä 
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2. Enemmän kuin teollista ekologiaa: kestävää 
taloutta ja yhteiskuntakehitystä 



”Agroekologiset symbioosit” 

• Kestävää maataloutta 

• Taloudellista kannattavuutta yritysosapuolille 

• Verkostoista toimitusvarmuutta 

• Hajautetun tuotannon sietävyyttä 
(”resilienssiä”) 
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3. Kestävää ruoan ja bioenergia tuotantoa 
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Monistettavissa 

• selkeästi keskittyneelle ketjulle vaihtoehtoinen 

– ei vaadi vallankumousta 

• vaatii mahdollistamisia: MMM:n, YM:n, KTM:n 
hallinnonalat 

– mahdollistavaa politiikkaa 

– kehittämisvaiheeseen: vihreät poikkeukset? 

• tilausta heti: kunnalliset ruokapalvelut, 
paikalliset energiayritykset 

• aluetaloudelliset edut? 
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• jatkohanke Palopuron AES-hankkeelle: 

Agroekologisten symbioosien verkostot: ravinne- ja 
energiaomavarainen alueellinen ruokajärjestelmä 
(2017-2019, YM RAKI-ohjelma) 
• Johtava tutkija: Kari Koppelmäki, HY 

• Hankekoordinaattori: Ari-Matti Seppänen, LUKE 
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Kiitos. 

Kuva: tiedebasaari.wordpress.com 


