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Mitä on ”biotalous”?

• Teollisten tuotteiden valmistusta bioraaka-aineista ja/tai

• biologisten prosessien käyttämistä valmistuksessa (esim. 
bioreaktorissa valmistusta mikrobien avulla)

• Voi osaltaan mahdollistaa mineraalisten (ei-uusiutuvien) raaka-
aineiden säästämistä
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1. Ei-uudistava, suppea määritelmä



SITRA (https://www.sitra.fi/aiheet/biotalous/)

”Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa 
hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia 

materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin 
liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Samalla 

edistetään systeemistä muutosta kohti uusiutuvien 
luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan”
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https://www.sitra.fi/aiheet/biotalous/


Mitä on ”biotalous”?

• Eliöiden kasvattamiseen perustuvaa tuotantoa ja taloutta, joka

• toimii uusiutuvalla energialla, pääosin bioenergialla, 

• vähentää kasvihuonekaasupäästöjä,

• varjelee ekosysteemejä,

• toteuttaa kiertotaloutta.

4

2. Uudistavan talouden määritelmä



• Eliö? Viljelykasvit, kotieläimet, kalat, sienet, mikrobit jne.

• Pääosin bioenergialla? Ekosysteemiperustaan sopeutuva energian 
määrä (energian käyttöä per ha ja per asukas on vähennettävä, ja 
kestävä biomassaenergia määrittää luontaisen kestävän tason)

• Vähentää khk-päästöjä? Liittyy edelliseen sekä ekosysteemien 
hiilensidontaan

• Varjelee ekosysteemejä? Ekosysteemi tarkoittaa ihmisen ja 
muiden eliöiden sekä niiden elottoman ympäristön muodostamaa 
toiminnallista kokonaisuutta; näitä ovat yksittäisestä pellosta tai  
metsäkuviosta aina elonkehään (biosfääriin) eri mittakaavoissa

• Kiertotalous? Materiaalivirrat kiertävät järjestelmässä (ei 
muodostu jätettä eikä päästöjä)
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1. Nykytilanne
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Photo: Timo-Pekka Heima – www.flickr.com Kuva: MKN Maa- ja kotitalousnaiset
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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
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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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2. Myönteiset näkymät
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BIOSFÄÄRI

YHTEISKUNTA

TALOUS

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030.
Mukaeltu. Lähde: Rockström & Sukhdev, Stockholm Res. Centre & kestäväkehitys.fi



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


3. Miten tehdään?
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Ruoan tuotannon ja kulutuksen maantiede: paikallisuus!
Ruoan alkuperä, maaseudut, yhteisöt, ruoan ekosysteemiperusta

Asema arvoketjussa Toimijoiden lukumäärä
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"ruokakierto” (food cycle): ekologiseen 
kierrätysmaatalouteen perustuva tuotanto, 
lähiruoka, ruokapiirit, urbaani maatalous, 
agroekologiset symbioosit…

Alkutuotanto Jalostus

Kauppa
Taloudet /

Kuluttaja



Farming Food processing

Eating, 
the food citizens

Food market 

Bio-energy 
production

Agroekologinen symbioosi (AES): 
solmu paikalliseen tuotantoon
perustuvassa ruokaverkostossa
(symbioosien verkostossa)

- hajautettu
- lisäarvoa tuottava, 

yrittäjyysperustainen
- paikallinen sekä

sosiokulttuurisesti että
ekosysteemisesti

- ekosysteemiä palveleva
- bioenergiaan ja kierrätykseen

perustuva

AES



Linkki: https://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/

https://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/
https://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/
https://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/


Ruoka-
kauppa

Ruokayhtei-
sön jäsenet
“kuluttajat”)

Agroekologisten symbioosien
ruokajärjestelmä
- glokaali
- hajautettu
- häiriönsietävä
- sopeutuva

https://youtu.be/mO4YIsCx_NM




Kiitos.

Kuva: tiedebasaari.wordpress.com



”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



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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