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Kriisien seurauksena usein kirkastuu, miksi 
jotkut tuotteet ja palvelut ovat elintärkeitä. Ensi 
talvena maailmanlaajuinen huomio kohdistuu 
ainakin ruokaan ja energiaan. Joillekin tilanne 
näyttäytyy nopeasti kohoavina hintoina, toisille 
mahdollisesti jonakin vakavampana.
 Hieman yksinkertaistaen voi sanoa, että 
maailman maaseutualueet tarjoavat ruokavar-
muutta maailman kaupunkeihin. Ja toisaalta 
alueet, joilla ruuantuotanto on mahdollista, 
myyvät sitä ruokaköyhille alueille. Ymmärret-
tävästi tuottajavaltiot varaavat aina oman osuu-
tensa kuorman päältä. 
 Länsi-Euroopan toistaiseksi viimeinen 
suuri nälänhätä oli Suomessa. Arviot hieman 
vaihtelevat, mutta noin kymmenes osa väestös-
tä ei selvinnyt 1860-luvun katovuosista. Vaikka 
kansainvälistä kauppaa käytiin ja hätäapuakin 
saatiin monista maista, keväällä 1868 nekään 
eivät riittäneet. Esi-isäni Kustaa Kangas-Kurki 
kirjoitti vuonna 1919 kyseisiä tapahtumia ku-
vaillessaan, että ’Ylihärmän kirkonkellot soit-
tivat hautajaisia päivät läpeensä ja nälän ja la-
vantaudin jäljiltä hautaan saateltiin kiertolaisten 
lisäksi myös parhaassa iässä olleita tilallisia’.
 Vauraana ja ruokaturvaansa panostaneena 
maana Suomi on vahvoilla. Monen on kuitenkin 
vaikea ymmärtää, että juuri nyt kotimainen al-
kutuotanto on vakavassa kustannuskriisissä ja 
harkitsee jopa toimintansa jatkuvuutta. Epäter-
ve riippuvuus fossiilisista polttoaineista näkyy 
tuotantopanosten hintojen äkillisenä nousuna; 
jo aikaisemmin se on ollut ongelma ilmastolle, 
peltojen kasvukunnolle ja luonnon monimuotoi-
suudelle. Tuotantosuuntien voimakas alueelli-
nen keskittäminen on puolestaan vaikeuttanut 
järkevien ravinnekiertojen toteuttamista.
 Kestävän ja ruokavarman yhteiskunnan 
arkkitehtuurin ytimessä on maaseudun ja kau-
pungin mahdollisimman tiiviisti yhteen kietou-
tuneet ruoka-, ravinne- ja energiavirrat. Niiden 

iskunsietoa on hyvä vahvistaa toimitusvarmoilla 
kansainvälisillä kytkennöillä. Periaatteessa 
selvää, mutta unohtuu helposti akuuttien krii-
sien hellittäessä. Käyttäytymistieteilijät ovatkin 
osoittaneet, että olemme toimissamme kovin 
lyhytjänteisiä. Vain harva meistä osaa päätök-
sissään pohtia seurauksia yli 10 vuoden aikajän-
teellä – juuri kukaan ei yllä tulevien sukupolvien 
näkökulmaan.
 Viljelijöiden asema ruokajärjestelmässä 
on tunnetusti vaikea. Heidän tiedetään olevan 
ylisukupolvisten velvollisuuksien ja muiden 
’irrationaalisten tunteiden’ kautta kiinni pel-
loissaan. Sidosta vahvistavat lainarahalla teh-
dyt suurinvestoinnit. Kustannusten noustessa 
ruokaketjun muut toimijat ovat voineet luottaa 
tuohon sidokseen ja pelkoon poliittisesta krii-
sistä. Maatalouden tukeminen on voinut myös 
synnyttää kaupunkilaiskuluttajien mielissä 
ajatuksen jonkinlaisesta hyväntekeväisyydestä. 
Todellisuudessa kyseessä ei ole tuki vaan maksu 
ruokavarmuuspalvelusta.
 Maailman maaseuduilta odotetaan nyt val-
lankumouksellista kestävyysmurrosta, jotta ne 
pystyisivät kannattelemaan kaupunkeja myös 
pitkälle tulevaisuuteen. Toivottavasti myös 
kaupunkien omat toimet kerrosviljelyineen ja 
solutehtaineen etenisivät ja auttaisivat suuressa 
urakassa. 
 Utelias tieteellinen tutkimus ja siihen pe-
rustuva kehittämistyö auttavat rakentamaan 
tulevaisuuden ruokavarmuutta. Välttämätön 
kestävyysmurros ruokajärjestelmässä ei kuiten-
kaan tule olemaan helppo. Lyhyellä aikajänteellä 
toiset kantavat suuremman taakan, vaikka lopul-
ta kaikki voittavat. Murrosta on tärkeää tukea 
rakentavalla yhteiskunnallisella keskustelulla ja 
oikeudenmukaisiin siirtymiin tähtäävällä poli-
tiikalla.

Sami Kurki, Ruralia-instituutin johtaja
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Hyvän viljelijän ihanne 
ja luomuviljelijät

vinsuojeluaineita ja lannoitteita tuottavuuden 
varmistamiseksi. Siksi jotkut ajattelevat, että 
luomupelloilla kasvaa rikkaruohoja ja sadot 
ovat vaatimattomia. Näin uhkaava huonon vil-
jelijän identiteetti olisi vältettävissä esimerkiksi 
siten, että hyvän viljelijän ihanne ja sen sym-
bolit vaihtuisivat tuotantokeskeisistä vaikkapa 
ympäristön suojelua ja luonnon monimuotoi-
suutta heijastaviksi. Sosiologi Bourdieun aja-
tuksiin nojaten on myös esitetty, että muutokset 
viljelijän toimintaympäristön pelisäännöissä 
muokkaavat viljelijöiden suuntautumista ja 
arvostuksia. Jos esimerkiksi tilan kannatta-
vuus vaarantuu tavanomaisessa tuotannossa, 
mutta on saavutettavissa vaikkapa tuotanto-
kustannusten alenemisen, paremman hinnan 
ja tukien myötä luomussa, voidaan luomuvil-
jelijää arvostaa hyvänä viljelijänä käytännön 
selviytymiskyvyn perusteella.
 Symbolisen interaktionismin näkemys mi-
nuuden rakentumisesta on myös tulkittavissa 
siten, että ihmiset eivät vain opi katsomaan it-
seään toisten silmin, vaan myös kriittisesti pun-
nitsemaan arvioivia katseita oman tilanteensa 
kannalta. Tuoreessa tutkimuksessamme huo-
masimme, että 2000-luvun puolella luomuun 
siirtyneet viljelijät kritisoivat tuotantosym-
bolien liian yksioikoista käyttöä ja tuotanto-
keskeiseen ihanteeseen liittyvää ennakkoluu-
loisuutta. Hyvä sato ja rikkaruohoista vapaat 
pellot ovat silti heidän toistuvasti käyttämiään 
hyvän viljelijän arviointikriteerejä, käytännön 
taloudellisen selviytymisen lisäksi. Luomuvil-
jelijöinäkään he eivät siis hylkää tuotantokes-
keisiä symboleita. 

Kari Mikko Vesala, 
vanhempi yliopistonlehtori,
Helsingin yliopisto, 
valtiotieteellinen tiedekunta

Merja Lähdesmäki, vanhempi tutkija, 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Hyvän viljelijän ihanteesta ja sen yhteydestä 
multifunktionaaliseen maatalouspolitiikkaan 
käytävä tutkimuskeskustelu tarjoaa kiinnos-
tavan esimerkin siitä, miten sosiaalitieteelli-
sen teoretisoinnin avulla yritetään ymmärtää 
ja selittää maanviljelijöiden toimintaa ja sen 
muutoksia.
 Produktivistinen eli tuotantokeskeinen 
hyvän viljelijän ihanne heijastaa yhteiskunnan 
tarvetta varmistaa ruokahuolto lisääntyvälle 
väestölle. Se on pitkälti määrittänyt viljelijäyh-
teisön normeja ja arvostuksia. Hyvän viljelijän 
keskeisiksi kriteereiksi ovat vakiintuneet tuo-
tantotaidot ja tuottavuuden osoittaminen.
 Symbolisen interaktionismin teorioihin 
vedoten on esitetty, että viljelijät sisäistävät 
produktivistisen ihanteen osaksi minuuttaan. 
He saavat ja antavat arvostusta toisilleen, ja 
arvioivat omaa toimintaansa, tuotantokeskei-
sen viljelijän silmin. Erityisasemaan nousevat 
tuottavuuden näkyvät symbolit, kuten siistit 
ja satoa tuottavat pellot tai hyväkuntoiset tuo-
tantoeläimet, koneet ja rakennukset. Arvioiva 
katse on helppo kohdistaa niihin ja muodostaa 
vaikutelmia siitä, miten hyvin viljelijä hallitsee 
tuotantoprosessin. 
 Multifunktionaalisen maatalouspolitiikan 
mukaan maanviljelijän ei tulisi palvella vain 
elintarviketuotantoa vaan monia muitakin 
yhteiskunnassa tärkeiksi katsottuja asioita ja 
arvoja, kuten ympäristö, terveys tai maaseutu-
yhteisöjen elinvoima. Politiikalla edistettävät, 
näitä muita tarpeita palvelevat toimintamuodot 
ja menettelyt maatiloilla eivät kuitenkaan vält-
tämättä tuota arvostusta produktivistisen ihan-
teen omaksuneen viljelijän silmissä, tai voivat 
jopa vaarantaa viljelijän maineen ja identiteetin 
hyvänä viljelijänä.
 Luomutuotantoon siirtyminen valottaa 
osaltaan tätä problematiikkaa. Luomussa muun 
muassa ei ympäristö- ja terveysperusteisiin 
nojaten käytetä teollisesti valmistettuja kas-
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Teksti Katja Perttu | Kuva Rodeo
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Osaan opintojaksoista
osallistuvat

Kauan toivottu  
luonnontuotealan 
täydennyskoulutus 
opettajille herätti  
runsaasti kiinnostusta

Koulutuksen osallistujat tulevat laajalti ympäri 
Suomen. Heidän kotipaikkakuntansa on havain-
nollistettu kartassa. 

Projektipäällikkö Juha Rutanen Ruralia-ins-
tituutista kertoo olevansa erittäin tyytyväinen 
siihen, että alalle tärkeälle täydennyskoulutuk-
selle saatiin vihdoin rahoitus muutaman vuo-
den selvittelyn ja yrittämisen jälkeen. Erityisen 
tyytyväinen hän on siihen, että oppilaitoksista 
opettajat ja kouluttajat hakeutuivat aktiivisesti 
mukaan. Nyt alueellisesti kattava opiskelijaryh-
mä tavoittaa ainakin 15 luonnontuotealalla 
ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta.
 Koulutus tarjoaa luonnontuotealan am-
matilliselle opettajille ja kouluttajille alalla 
tarvittavaa syvällistä ja ajantasaista osaamis-
ta. Koulutuksessa osallistujat pääsevät ver-

koulutuskoordinaattori Katja Perttu Ruralia-
instituutista. 
 Koulutuskokonaisuuden opintojaksojen 
teemoiksi on valittu luonnontuotealan kehit-
tymisen kannalta keskeiset osa-alueet, kuten 
raaka-aineiden kestävät tuotantoketjut; luon-
nontuotteiden viljelymenetelmät ja korjuutek-
niikka; luonnontuotteiden ainesosat, ominai-
suudet ja hyödyntäminen; markkinalähtöisen 
tuotekehityksen prosessit ja menetelmät; luon-
nontuotteisiin tukeutuvien palvelujen kehittä-
minen ja luonnontuotealan yritystoiminnan 
kehittäminen.
 Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuk-
sena, kuten verkkoluentoina, luentoihin liit-
tyvinä tehtävinä ja ryhmäkeskusteluina, työ-
ryhmätöinä, lähiopetuksena sekä itsenäisenä 
opiskeluna. Lähiopetuspaikkakunnat vaihtele- 
vat ympäri Suomea koulutuksen sisällön, tar-
peiden ja luonnontuotealan vuodenkierron 
mukaan.
 Täydennyskoulutuksen toteuttavat yhteis-
työssä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Lapin Ammat-
tikorkeakoulu ja Arktiset Aromit ry. Täydennys-
koulutushanke on maa- ja metsätalousministe-
riön rahoittama.

kostoitumaan alan asiantuntijoiden kanssa ja 
täydentämään asiantuntemustaan, jota kehit-
tyvän elinkeinon kasvussa tarvitaan. Täyden-
nyskoulutus tähtää alan koulutustarjonnan 
vahvistamiseen ja laajentamiseen. Varsinkin 
alan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen 
tarjotaan lisää valmiuksia.
 Koulutuksessa yhdistyvät teoria ja käytän-
tö. Alan parasta asiantuntemusta tarjotaan 
niin korkeakouluista, tutkimus- ja kehittäjä-
organisaatioista kuin julkisen sektorin toimi-
joilta, mutta lisäksi tuodaan kuuluviin myös 
alan yritysten näkemyksiä ja asiantuntemus-
ta, kertoo hankkeessa suunnittelijana toimiva 

Ensimmäistä kertaa järjestettävä luonnontuotealan korkeakouluta-
soinen täydennyskoulutus alkoi huhtikuussa avausseminaarilla. Täy-
dennyskoulutukseen oli haku aiemmin keväällä ja hakemuksia saapui 
56 eri puolilta Suomea. Kaikkiaan koulutukseen pystyttiin ottamaan 
mukaan 34 henkilöä, joista 18 suorittavat kaikki vuosien 2022−2024 
aikana järjestettävät kuusi opintojaksoa.
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Teksti ja kuva Marjo Särkkä

Nimisuojajärjestelmällä lisää vientiä 
ja alueellista turvallisuutta
Tutkin nimisuojajärjestelmää, joka on EU:n 
lainsäädännössään määrittelemä laatujär-
jestelmä. Sen eräs keskeinen tavoite on pitää 
EU:n syrjäiset seudut asuttuna ja elinvoimai-
sena. Asutuksen keskittyminen kaupunkeihin 
ja taajamiin on ollut globaali megatrendi ja 
vauhdittanut maaseutualueiden autioitumista. 
Portugalilaisen kollegani mukaan autioitumi-
sesta aiheutuvaan väestökatoon ja sen lieveilmi-
öihin on havahtunut muun muassa Portugalin 
puolustusvoimat. Niinpä he pyrkivät olemaan 
ajan tasalla nimisuojatuotteita valmistavista 
yrityksistä harvaan asutuilla alueilla, kos-
ka näillä tuottajilla on paikallistietämystä ja 
-osaamista. On olemassa esimerkiksi ihmisiä, 
jotka osaavat kulkea alueella ilman karttoja ja 
tunnistavat oudot liikkujat.
 En ollut juuri pohtinut järjestelmän tätä 
puolta ennen kuin Ukrainassa alkoi tapah-
tua helmikuussa 2022 ja Suomenkin asema 
Venäjän rajanaapurina tuli kansainväliseksi 
kiinnostuksen kohteeksi mahdollisine Nato-
hakemuksineen. Asun nimittäin harvaksel-
taan asutussa Itä-Suomessa, joka autioituu 
nykymenolla vauhdilla. Lisähuolta aiheutti Sofi 
Oksanen Twitter-pohdinnallaan verettömästä 
minihyökkäyksestä asumattomalle tunturialu-
eelle (29.3.2022). ”Koska ei ole tulta, johon vas-
tata, eikä suomalaisia, joita puolustaa, tilanne 
jäätyy”.

Laatujärjestelmät ajureina kestäville 
ruoantuotantojärjestelmille
Suomen ruokastrategiana on ollut keskittää 
ruokatuotanto Etelä- ja Länsi-Suomeen. Poh-
jois- ja Itä-Suomeen on jäänyt pienimuotoinen 
erikoistuotanto, joka nykyisillä kulurakenteilla 
ei elätä kunnolla ketään. Nämä osat Suomea 
ovat kuitenkin merkittäviä keruutuotealueita. 
Esimerkiksi v. 2021 lähes 70 % kaikesta Suo-
messa myyntiin tulleesta mustikasta kerättiin 
Pohjois- ja Itä-Suomesta. Kannattavuutta voisi 
parantaa brändäämällä esimerkiksi nimisuo-
jajärjestelmän kautta suomalaisia vientikel-
poisia luonnontuotteita, kuten herkkutatti ja 
erilaiset marjat laadukkaiksi kasvukilpailu-

kykyä edistäviksi ja pidemmälle jalostetuiksi 
lisäarvotuotteiksi. Siinä sivussa puolustuksen 
ja turvan kannalta oleellinen asutus ja paikal-
listietämys säilyvät.
 Globaalille elintarviketaloudelle tyypillistä 
ovat suuret volyymit ja matalat tuottajahinnat, 
mikä voi johtaa alkutuotannon osalta negatii-
visiin ympäristövaikutuksiin.  Nimisuojatuot-
teiden perustana ovat tyypillisesti paikallisesti 
sopeutuneet lajikkeet, rodut, tuotantotavat sekä 
luonnonvarojen kestävä käyttö. Nimisuojatuot-
teet voivat siten parhaimmillaan olla alueillaan 

ajureita kestäville ruoantuotantojärjestelmille. 
Lisäksi pitää muistaa, että nimisuojamerkit 
ovat myös kuluttajamerkkejä. Niille voisi olla 
tilausta nykyisessä kuluttajan kannalta komp-
leksisessa toimintaympäristössä, jossa on pal-
jon informaatiota mutta vähän aikaa. Tarve on 
selkeille, yksinkertaisille ja nopeille markkina-
signaaleille. Nimisuojan kaltaisiin laatujärjes-
telmiin kuulumisen on todettu lisäävän myös 
niin sanottua taloudellista resilienssiä eli kykyä 
sietää, sopeutua ja jopa välttää ulkopuolisista 
tekijöistä johtuvat shokit.

Nimisuojajärjestelmällä voitaisiin parantaa suomalaisten vientikelpoisten luonnontuotteiden kan-
nattavuutta. 
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Teksti Jukka Rajala | Kuva Jaana Ravander

Huoltovarmuus testataan  
kriisiaikoina

Vihreän siirtymän ohjelman tavoitteena on 
vähentää keinolannoitteiden käyttöä 20 % ja 
torjunta-aineiden käyttöä 50 % sekä siirtää 
25 % pelloista luomutuotantoon vuoteen 2030 
mennessä. Yleisen kestävyyden edistämisen li-
säksi näitä tavoitteita puoltaa huoltovarmuuden 
turvaaminen.
 Todellista huoltovarmuutta tarvitaan pi-
tempikestoisia, useita vuosia kestävissä kriisi-
tilanteissa. Esimerkiksi vuosina 1939–51 krii-
siaika kesti Suomessa 12 vuotta. Myös nyt on 
syytä varautua pitempikestoiseen kriisiaikaan. 
Halvan öljyn, halpojen väkilannoitteiden sekä 
halpojen väkirehujen aika on ohi. Saatavuudes-
sa voi olla myös häiriöitä.

Osaaminen avainasemassa
Viljelijöiden osaaminen on avainasemassa 
huoltovarmuuden turvaamisessa maatalou-
dessa kriisiaikoina.

Tärkeää on osata hoitaa maan kasvukuntoa 
hyvin, hyödyntää viljelykierron, alus- ja ke-
rääjäkasvien sekä viherlannoituksen tarjoamat 
mahdollisuudet sekä typensitojakasvien vilje-
ly. Ravinnehuolto tulisi myös osata hoitaa joko 
nykyistä oleellisesti pienemmillä määrillä tai 
kokonaan ilman väkilannoitteita.
 Kasvinsuojelu tulee osata hoitaa ilman 
tuonnin varassa olevia torjunta-aineita tai vain 
murto-osalla nykyisistä määristä.

Peltojen kasvukunto hyväksi
Peltojen hyvä kasvukunto on avainasemassa, 
kun niukoilla tuotantopanoksilla halutaan 
saada kohtuullisia satoja. Perusasiat, kuten 
kuivatus ja rakenne sekä kalkitus, pitää laittaa 
kuntoon. Samoin multavuuden säilymisestä ja 
lisäämisestä tulisi huolehtia pitkäjänteisesti hy-
vinä aikoina. Hyväkuntoinen pelto on pankki, 
josta voidaan nostaa talletuksia kriisiaikoina.

OSMO-hankkeessa tutkijat ja viljelijät tunnistivat ja ratkoivat yhdessä maan kasvukunnon ongelmia. Hankkeessa yliopistotutkijana työskennellyt 
Tuomas Mattila (oikealla) määrittämässä maan rakennetta yhdessä hankkeen vetäjän Jukka Rajalan (vasemmalla edessä) ja viljelijän kanssa. Kuva 
Jaana Ravander-

Ukrainan sota ja Venäjän kaupan ra- 
joitukset ovat nostaneet huolto- 
varmuuden keskeiselle sijalle elin-
tarvikehuollon turvaamisessa. Suo-
men maataloustuotanto on ollut erit- 
täin riippuvaista Venäjältä ja Valko- 
Venäjältä tuotavasta öljystä, maa-
kaasusta ja typpilannoitteiden raaka-
aineesta sekä kalilannoitteista. Tuotan-
topanosten kallistuminen on johtanut 
maatalouden kustannuskriisiin.

EU:n komission mukaan jäsenmaiden tulisi 
vahvistaa maataloussektorin kestävyyttä ja 
selviytymiskykyä sekä vähentää riippuvuutta 
keinolannoitteista ja lisätä uusiutuvan energi-
an tuotantoa ruoantuotantoa heikentämättä. 
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Kasvukuntotietoa ja osaamista 
maan kasvukuntohankkeista
Ruralia-instituutissa päättyi huhtikuun lopulla tuotettu 2,5 kestänyt neuvojien 
maan kasvukunnon hoitoon ja hiilensidontaan keskittyvä koulutus. Valmennus 
oli osa Maaneuvo-hanketta. Monimuotovalmennuksessa paneuduttiin erityises-
ti neuvojien käytännön osaamisen parantamiseen: kasvukunnon puutteet tulee 
ensin tunnistaa kattavasti, ja löytää syyt niihin. Sen jälkeen voidaan suunnitella 
täsmätoimia kasvukunnon parantamiseen. 
 Valmennuksen osanottajat laativat valitsemalleen asiakastilalle kymmenestä 
osatehtävästä koostuvan kasvukunnon hoitosuunnitelman. Samanaikaisesti ope-
teltiin käyttämään uusia kasvukunnon puutteiden tunnistamisen ja kasvukunnon 
hoidon suunnittelun työkaluja, joita tuotettiin OSMO-hankkeessa.
wOSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoi-
toon yhteistyöllä -hankkeen tavoitteena oli kehittää maatalouden resurssitehok-
kuutta viljelijöiden osaamista ja maan kasvukuntoa parantamalla. Kohderyhmänä 
olivat maan kasvukunnon hoidosta kiinnostuneet viljelijät ja toiminta-alueina 
Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi ja Uusimaa.
 Tilatutkimuksessa tuotettiin runsaasti tilatasolla käyttökelpoista tietoa 
kasvukunnon puutteista ja kasvukunnon hoidon eri menetelmien vaikutuksista. 
Hankkeessa tuotettiin työkaluja kasvukunnon puutteiden selvittämiseen sekä kas-
vukunnon hoidon suunnitteluun sekä runsaasti tutkimusraportteja, tietokortteja 
ja muuta opasmateriaalia. Viljelijöitä koulutettiin yli sadassa valmennustilaisuu-
dessa.
 OSMO-hankkeessa julkaistut raportit ja muut materiaalit ovat vapaasti 
kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä internetissä: https://www.helsinki.fi/fi/
ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto ja Maaneuvo-hankkeen materi-
aalit https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maaneuvo.

Ravinnehuolto
Ravinnehuolto tulisi muuttaa ensisijaisesti 
kiertotalouden periaattein toimivaksi. Eläin-
ten lanta ja muut eloperäiset ravinnelähteet ja 
maanparannusaineet tulisi hyödyntää nykyistä 
paljon tasaisemmin jaettuna ja tehokkaammin 
hyödynnettynä. Väkilannoitetyppeä tulisi 
korvata biologisella typensidonnalla apiloita, 
herneitä, papuja ja virnoja viljellen osana vil-
jelykiertoa. Väkilannoitteiden valmistuksessa 
käytettävä kalisuola on tuotu lähinnä Valko-
Venäjältä. Kaliumia Suomessa kuitenkin on 
omastakin takaa kaivosteollisuuden biotiitti-
sivukivenä. Laskennallisesti sitä riittää kaik-
kien peltojen kalilannoituksen hoitamiseen.

Viljelykiertojen ja muiden luonnon 
tarjoamien mahdollisuuksien  
hyödyntäminen
Kasvinvuorottelun tarjoamia mahdollisuuksia 
ravinnehuollon omavaraistamiseen, kasvinsuo-
jelun helpottamiseen, maan kasvukunnon ja sa-
totasojen ylläpitoon tulisi hyödyntää nykyistä 
paljon paremmin. Kaksivuotiset apilavaltaiset 
seosnurmet tuottavat kasvuston tarvitseman 
oman typen ja lisäksi juuristoon jää seuraaval-
la kasville varsin merkittäviä määriä typpeä. 
Lannoitusvaikutus vielä kasvaa, jos koko sato 
käytetäänkin viherlannoitukseen. Viljojen alus-
kasveina voidaan viljellä apiloita, jotka myös 
tuottavat typpeä seuraavan vuoden tarpeisiin. 

Kemialliset kasvinsuojeluaineet  
korvattava IP-kasvinsuojelulla
Kun hyödynnetään IP-kasvinsuojelun periaat-
teita täysitehoisesti ja viljelijöillä on taito viljellä 
ilman torjunta-aineita, niin ei ole ongelma vil-
jellä myöskään kriisiaikoina ilman torjunta-
aineita. Luomuviljely on kemikaalittoman 
kasvinsuojelun suunnannäyttäjä. 

Poltto- ja voiteluaineet
Nykyisin maataloudessa tarvitaan tuontiöljyä 
traktorien ja korjuukoneiden käyttämiseen 
sekä viljan kuivaamiseen. Sähköä tarvitaan ko-
tieläinrakennuksissa sekä viljankuivauksessa. 
Viljan kuivureita on jo muutettu hakkeella läm-
piäviksi. Traktoreissa ja puimureissa voidaan 
melko helposti siirtyä käyttämään biokaasua. 
Mutta biokaasun laajamittaista ja hajautettua 
tuotantoa tulisikin lisätä pikaisesti. 
 Uusiutuvalla energialähteillä toimivien 
lämpökattiloiden ym toimintaa tulisi muuttaa 
siten, että niitä voidaan käyttää myös ilman 
sähköverkkoa tai öljyllä toimivia varavoima-
loita. 

Viljelijät ja työntekijät
Maatilojen ja viljelijöiden määrä on vähentynyt 
nopeasti Suomessa. Voimakkaasti suurentunut 
tilakoko on edellyttänyt suuria investointeja 

suurempiin koneisiin ja kotieläintuotannon 
yksiköihin. Vähentynyttä viljelijöiden määrää 
on korvattu ulkomaisella vierastyövoimalla.
 Kriisitilanteissa ei ulkomaisen vierastyö-
voiman varaan tuotantoa voida laskea. Sen 
näyttivät jo Korona-rajoitukset ihmisten liikku-
miselle. Nyt sotatila estää keskeisen työvoiman 
saannin.
 Voimakkaasti suurentunut tilakoko erityi-
sesti Suomen olosuhteissa on johtanut pitkiin 
kuljetusmatkoihin ja lannan keskittymiseen 
isoihin yksiköihin ja tietyille alueille. Iso osa 
työajasta ja polttoaineesta kuluukin maantiellä. 
Kun polttoaine on kallista ja sen saatavuus on 
rajoitettua, niin ”turhien kuljetusten” merkitys 
korostuu. Kiertotalouden ja lannan tehokkaam-
man hyväksikäytön kannalta eläintuotanto 
tulisi jakaa tasaisemmin maamme eriin osiin. 
On syytä tunnustaa, että Suomessa pellot ovat 
hajallaan ja eikä huoltovarmuuden ja kestävyy-
den kannalta ole järkevää siirtyä kovin suuriin 
maatiloihin.
 Esimerkiksi Itävalta liittyi EU:hun vuonna 
1995 samanaikaisesti Suomen kanssa. Siellä 
tilakoon kasvu on ollut varsin maltillista ja 
viljelijöitä on runsaasti. Eikä olla riippuvaisia 
vierastyövoimasta. EU:ssa halutaankin nyt tu-
kea pieniä ja keskikokoisia tiloja suuria tiloja 

enemmän. Tässä asiassa Suomen olisi syytä olla 
EU:n mallioppilas.

Eläintuotanto ja kulutustottumukset 
huoltovarmuutta suosiviksi
Pitempikestoisina kriisiaikoina maatalouden 
kokonaistuotanto tulee laskemaan. Siksi vä-
estön elintarvikkeiden saanti tulee turvata 
ensisijaisesti kasvisvoittoisella ravinnolla, jota 
täydennetään lähinnä märehtijöiden nurmire-
husta tuottamilla eläintuotteilla, kuten maidol-
la, naudanlihalla ja lampaanlihalla.
 Yksimahaiset tuotantoeläimet kilpailevat 
ihmisten kanssa samoista ravintoaineista, ku-
ten viljasta ja herneestä ja härkäpavusta. Siksi 
yksimahaisten tuotantoeläinten määrät tulee 
rajoittaa minimiin.

Luomuviljely tienraivaaja
Luomuviljelyssä useimmat näistä menetelmistä 
viljelytekniikan osalta ovat jo käytössä. Moni-
puolinen viljelykierto, typensitojakasvien viljely 
ja ravinteiden kierrätys sekä viljelytekniset kas-
vinsuojelun menetelmät ovat luomuviljelyssä 
viljelytekniikan keskiössä. Luomussakin tulee 
päästä eroon riippuvuudesta fossiilienergiasta.
Huoltovarmuuden lisääminen ja kestävän kehi-
tyksen edistäminen kulkevatkin käsi-kädessä. 
Nyt on aika ottaa isoja askelia siihen suuntaa.

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maaneuvo
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Uusiutuva energia mahdollisuus sekä 
huoltovarmuudelle että aluetaloudelle
Kaustisen seutu tarjoaa hyvän esimerkin uu-
siutuvan energian mahdollisuuksista. Alueella 
on jo pitkään panostettu uusiutuvan energian 
edistämiseen. Nyt Kase Mauro -hankkeessa 
selvitettiin muun muassa uusiutuvan energi-
an potentiaali alueella sekä sen mahdolliset 
aluetaloudelliset vaikutukset. Vaasan yliopis-
ton VEBIC:in laskelmien perusteella Kaus-
tisen seudulla on mahdollisuus olla selvästi 
energiayliomavarainen, ainakin laskennalli-
sesti. Potentiaalia on muun muassa biokaasun 
tuotannon lisäämiseen, mutta myös alueelle 
suunnitteilla olevilla tuulivoimaloilla olisi suuri 
vaikutus alueen omavaraisuusasteeseen ener-
gian suhteen. Tuotantopotentiaalin hyödyntä-
minen vähentäisi tarvetta hankkia energiaa 
alueen ulkopuolelta. 
 Alueen uusiutuvan energian mahdollisuu-
det eivät rajoitu vain huoltovarmuuden ja oma-
varaisuuden teemoihin, vaan mahdollisuudet 
ulottuvat myös aluetalouteen. Ruraliassa toteu-
tettujen arviointilaskelmien perusteella Kaus-
tisen seudun uusiutuvan energian potentiaa-
lin hyödyntäminen voisi tarkoittaa jopa reilun 

Viime vuosien tapahtumat ovat nos-
taneet esiin huolia ja kysymyksiä 
huoltovarmuuteen ja omavaraisuus-
asteeseen liittyen. Ruoantuotannon 
lisäksi keskusteluiden keskiössä on 
ollut muun muassa energiahuollon 
huoltovarmuus. Maailmantilanteesta 
johtuen nyt jos koskaan oman ja eten-
kin uusiutuvan energian tuotannon 
edistämishankkeet ovat ajankoh-
taisia, kun huolta aiheuttavat muun 
muassa osittainen riippuvuutemme 
tuontienergiasta sekä energian hin-
tojen nousu.

sadan miljoonan euron kasvua aluetalouteen 
nykytilanteeseen nähden. Vaikka potentiaalista 
hyödynnettäisiin vain osa, olisivat vaikutukset 
Kaustisen seudun talouteen huomattavat. 
 Vaikka uusiutuva energia ja sen tarjoamat 
mahdollisuudet ovat herättäneet kiinnostusta 
jo aikaisemminkin, ovat viimeaikaiset kriisit 
ja energian hinnannousu vauhdittaneet asian 
eteenpäin viemistä. Monet asiat, kuten huolto-
varmuuden edistäminen, kestävyystavoitteet ja 
aluetaloudelliset seikat, puoltavat uusiutuvan 

energian lisäämistä eri puolilla Suomea, mutta 
asiaan liittyy edelleen myös haasteita. Tarvi-
taankin edelleen työtä asian edistämiseksi. Esi-
merkiksi Kase Mauro -hankkeen tiekarttatyös-
sä on tunnistettu tarvittaviksi toimenpiteiksi 
muun muassa osaamisen ja tietoisuuden kehit-
tämisen sekä alueellisen yhteistyön ja verkoston 
lisäämisen. Tarvittavat toimenpiteet saattavat 
vaihdella eri alueilla, joten uusiutuvan energi-
an edistämistyössä oman alueen tarpeiden ja 
erityispiirteiden tunnistaminen on tärkeää.

Kase Mauro – maaseudun uusi rooli -hanketta rahoittavat Pohjan- 
maan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous- 
rahastosta sekä alueen kunnat.

Julkaisu: Kujala, S., & Hakala, O. (2021). Uusiutuvan energian poten- 
tiaalin aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seudulla. Helsingin  
yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja 212. 
http://hdl.handle.net/10138/337575 

http://hdl.handle.net/10138/337575
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Marjat ja hunajat vastaan SARS-COV-2. 
– mahdollisuuksia ja innovaatioita
Tutkimustietoa luonnonaineiden bioaktiivisista 
yhdisteistä koronaviruksen vastaiseen taiste-
luun on jo runsaasti saatavilla. Erityisesti luon-
non fenolisista yhdisteistä, polyfenoleista kuten 
flavonoidesta, on lupaavaa tietoa. Luonnonai-
neet ja niiden sisältämät yhdisteet voivat vaikut-
taa monin eri tavoin, ne saattavat ehkäistä mik-
robien kasvua ja estää mikrobin tarttumisen 
elimistöön. Lisäksi monilla luonnonaineilla on 
todettu suotuisaa vaikutusta ihmisen suoliston 
mikrobiomiin ja vastustuskykyyn.
 Antiadheesioterapia on moderni lähesty-
mistapa infektiotauteja, myös virusinfektioita 
vastaan (Hensel et al., 2020). Anti-adheesiote-
rapiassa viruksen tai bakteerin tarttuminen 
elimistön soluun estetään yhdisteillä, jotka 
vaikuttavat mikrobin tarttumista välittäviin 
sitomispaikkoihin. Mikrobin kiinnittyminen 
elimistöön estyy ja mikrobi huuhtoutuu elimis-
töstä ennen kuin tauti on päässyt alkamaan. 
COVID-19 -infektion ensi vaiheessa myös ko-
ronavirus tarttuu ihmisen soluun. Tarttumista 
välittävässä koronaviruksen S-proteiinissa ovat 
tarttumista välittävät alueet ja tärkeimmät anti-
geeniset kohteet useimmille COVID-19 -rokot-
teille.
 Tieteellisissä tutkimuksissa kasveista on 
löydetty lukuisia bioaktiivisia yhdisteitä myös 
koronaviruksen aiheuttaman infektion tor-
jumiseksi. Esimerkiksi NMR-massaspektro-
metrian ja tietokoneavusteisen molekyylimal-
linnuksen avulla Withania somnifera-kasvista 
(Intian ginseng) on löydetty polyfenolinen 
yhdiste, kversetiini-glukosidi, joka oli tehokas 
myös kliinisessä tutkimuksessa (Di Pierro et 
al., 2021). Laboratoriokokeissa polyfenolisen 
yhdisteen, resveratrolin, on osoitettu vähen-
tävän koronaviruksen jakautumista (Pasque-
reau et al., 2021). Marjat sisältävät huomatta-
via määriä erilaisia hyödyllisiä polyfenoleja, 
myös kversetiiniä. Resveratrolia on etenkin 
Vaccinium-suvun marjoissa. Marjoilla on suo-
tuisa vaikutus suoliston mikrobiomiin ja sen 
aineenvaihduntaan. Marjojen bioaktiivisten 
yhdisteiden tiedetään vahvistavan suoliston 
immuniteettia myös koronavirusta vastaan.
Luonnollinen ehdokas SARS-COV-2 -virusta 
vastaan on hunaja. Hunajalla on lukemattomia 
tutkittuja terveysvaikutuksia, myös bakteeri-
en ja virusten aiheuttamia hengitystieinfekti-

oita vastaan. Hunajan lukuisat antiviraaliset 
ja immuniteettia vahvistavat fytokemikaalit 
lupaavat hunajan merkittävää potentiaalia 
COVID-19 -infektion torjuntaan. Hunajan on 
raportoitu sisältävän useita antimikrobisia yh-
disteitä, kuten metyyliglyoxaalia (MGO), jolla 
on todettu antimikrobista aktiivisuutta myös 
SARS-COV-2 -virusta vastaan. Hunajan sisältä-
mien polyfenolien on osoitettu vähentävän ko-
ronavirusten määrää elimistössä sekä estävän 
viruksen tarttumista elimistöön (Ali & Kunugi, 
2021, Wu et al., 2020). Hunajan sakkaridien, 
proteiinien sekä polyfenolien tiedetään vaikut-
tavan vastustuskykyyn suotuisasti.
 Luonnonaineiden bioaktiivisten yhdistei-
den todentaminen ja vaikutusmekanismien 
selvittäminen on tärkeä askel COVID-19 -in-
fektion sekä uusien, mahdollisesti tulevien 
infektioiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 
Lisäksi tarvitaan näihin tutkimuksiin perus-
tuvia lead-molekyylejä uusien lääkkeiden ke-
hittämiseksi (Wu et al, 2020). Viimeaikaiset 
tutkimustulokset viittaavat luonnonaineiden 
vahvaan anti-infektiiviseen potentiaaliin myös 
vakavia virusinfektioita vastaan. 
 Marjat ja hunajat ovat helposti saatavilla ole-
via luonnollisia terveysvaikutteisia elintarvik-
keita, joilla on moninaisia suotuisia vaikutuksia. 
Marjojen ja hunajien säännöllisen nauttiminen 
saattaisikin toimia etenkin rokotteiden tukena 
ja siten suojata mikrobien aiheuttamien infekti-
oiden vakavilta muodolta. Vaikka luonnonaineet 
ja terveysvaikutteiset luonnon elintarvikkeet, 
kuten marjat ja hunajat, tarjoavat merkittä-
viä innovaatiomahdollisuuksia SARS-COV-2 

-koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19- ja 
myös muita vakavia infektioita vastaan, tule-
vaisuudessa tehokasta tutkimustyötä ja kliinisiä 
tutkimuksia tarvitaan vielä lisää.

Ali, A. M., & Kunugi, H. (2021). Propolis, 
bee honey, and their components protect 
against coronavirus disease 2019 (CO-
VID-19): A review of in silico, in vitro, 
and clinical studies. Molecules (Basel, 
Switzerland), 26(5), 1232. https://doi.
org/10.3390/molecules26051232
Di Pierro, F., Derosa, G., Maffioli, P., et 
al. (2021). Possible therapeutic effects 
of adjuvant quercetin supplementation 
against early-stage Covid-19 infection: 
a prospective, randomized, controlled, 
and open-label study. Int J Gen Med. 
14:2359-2366. doi: 10.2147/IJGM.
S318720.
Hensel, A., Bauer, R., Heinrich, M., 
Spiegler, V., Kayser, O., Hempel, G., & 
Kraft, K. (2020). Challenges at the time 
of COVID-19: Opportunities and inno-
vations in antivirals from nature. Planta 
Med 86(10):659-664. doi: 10.1055/a-
1177-4396 
Pasquereau, S., Nehme, Z., Haidar Ah-
mad, S., et al. (2021). Resveratrol inhibits 
HCoV-229E and SARS-CoV-2 coronavi-
rus replication in vitro. Viruses, 13(2), 
354. https://doi.org/10.3390/v13020354
Wu, C., Liu, Y., Yang, Y., et al. (2020) 
Analysis of therapeutic targets for SARS-
CoV-2 and discovery of potential drugs 
by computational methods. Acta Pharm 
Sin B  doi: 10.1016/j.apsb.2020.02.008

https://doi.org/10.3390/molecules26051232
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Omavaraisuuden  
kasvattaminen vaatii 
ruokajärjestelmän  
uudelleen järjestämisen
Suomen ruokajärjestelmä vaatii rakenteellisen korjauksen, jotta ruoantuotannon 
aitoa omavaraisuutta voidaan lisätä ja riippuvuutta fossiilisesta energiasta 
sekä Venäjän lannoitetuonnista vähentää. Ukrainan sota heijastusvaikutuk-
sineen on jo osoittanut haavoittuvuutemme ja sen, että nykyinen fossiilisiin 
polttoaineisiin nojautuva tuotantotapa on tullut tiensä päähän. 

Huoltovarman tuotannon  
edellytykset
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat 
ovat esittäneet ruoantuotannon uudelleenjär-
jestämistä teollisen ekologian idean mukaisesti. 
Ajatuksena on, että ruoantuotanto (alkutuotan-
to ja jalostus) toimii mittakaavassa, jossa ravin-
teiden kierrätys onnistuu alkutuotannossa ja 
elintarvikkeiden jalostus voi olla energiaoma-
varaista. 
 Ravinne- ja energiaomavarainen ruoantuo-
tanto vaatii alkutuotannossa kasvinviljelyn- ja 
kotieläintalouden alueellista yhdistämistä sekä 
elintarvikejalostuksen paikallistamista alku-
tuotantonsa yhteyteen. Tämä ei tarkoita siirty-
mistä lähiruokaan, vaan tuotetut elintarvikkeet 
voidaan myydä ja kuluttaa markkinaehtoisesti 
missä vaan, osa vaikkapa vihreän siirtymän 
lisäarvoisena vientiruokana ulkomailla. Ni-
menomaan elintarvikevalmistuksen paikallis-
tamisella maatalouden yhteyteen saavutetaan 
suurimmat ympäristöhyödyt: valmistuksen 
siirtymä fossiilisista bioenergiaan sekä mahdol-
lisuus paikallisesti hyödyntää aiemmin jätteiksi 
ohjautuneet ja kuljettelua vaatineet sivujakeet 
ja ylitteet

Agroekologiset symbioosit (AES) 
huoltovarman ruoantuotannon  
perustana
Malliksi omavaraiselle tuotannolle on ehdotet-
tu agroekologisten symbioosien (AES) mallia. 
AES yhdistää ruoantuotannon, bioenergian 
tuotannon, paikallisen ravinteiden kierrätyk-

sen lähelle lannoiteravinneomavaraisuutta. 
AES-mallin ravinnekierron perusta on biologi-
nen typensidonta apilanurmilla, joiden biomas-
soista tehdään symbioosiin kuuluvassa energia-
yrityksessä biokaasua sekä kaasutustähteenä 
muodostuvaa kierrätyslannoitetta. Tämä 
mahdollistaa pelloille palautuvien ravinteiden 
kohdentamisen ruokakasvien viljelylohkoille 
kunkin viljelykasvin tarpeen mukaan. Suomen 
koko alkutuotantoon ja elintarvikejalostukseen 
sovellettuna järjestelmä tuottaisi noin yhden 
ydinvoimalan verran, noin 6 TWh, bioenergiaa, 
mahdollistaisi bioenergiaomavaraisen ruoan-
tuotannon aina jakeluliikenne mukaan lukien, 
ja jättäisi vielä merkittävän osan bioenergiasta 
myytäväksi muihin toimintoihin, kuten esim. 
liikenteeseen.

Tutkimus osoittaa hyödyt
AES mallista on julkaistu useita tieteellisiä 
artikkeleja. Tulosten mukaan malli mahdol-
listaa riippuvuuden vähentämisen fossiilisilla 
polttoaineilla valmistetuista typpilannoitteista 
sekä elintarvikejalostuksessa käytetyn fossii-
lisen energian korvaamisen. Alkutuotannos-
sa ravinnehävikit pienenevät. Ulkopuolisten 
tuotantopanosten (lannoitteet, rehut, energia) 
käytön minimointi ja siirtyminen hyödyntä-
mään paikallisia resursseja tarkoittaa samalla 
tuotannosta aiheutuvien ulkoisten ympäristö-
vaikutusten vähenemistä. Kokonaisuudessaan 
vaikutukset tuotettujen elintarvikkeiden mää-
rään eivät välttämättä olisi suuria. Elintarvike-
jalostuksesta saatava euromääräinen lisäarvo 
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lisääntyisi useimmissa maakunnissa, mutta 
vastaavasti vähenisi niissä maakunnissa, joihin 
nykyinen elintarviketeollisuus on keskittynyt. 
Alueellisempi tuotanto synnyttäisi samalla 
uusia tuotteita ja kehittäisi paikallista ruoka-
kulttuuria.

Muutos koskee koko  
ruokajärjestelmää
Huoltovarmaan ruokajärjestelmään siirtymi-
nen vaatii Suomen ruokajärjestelmän raken-
teellista korjausta, johon pääseminen vaatii 
muutoksia koko ruokaketjussa. Muutos ei ole 
mahdollista saavuttaa lähivuosina, mutta työ 
kestävämpää rakennetta kohden täytyy aloittaa 
heti. Toimet maatilojen akuutin rehukriisin ja 
taloudellisten haasteiden korjaamiseksi eivät 
saa olla ristiriidassa ruokajärjestelmää uudis-
tavan ruokapolitiikan kanssa. Tarvitaan systee-
mistä näkemystä. 

Linkki AES verkostot-videoon: 
https://www.youtube.com/
watch?v=mO4YIsCx_NM

Lisätietoja:
tutkija Kari Koppelmäki
kari.koppelmaki@helsinki.fi
puh. 040 7432929

professori Juha Helenius
juha.helenius@helsinki.fi
puh. 040 849 3025
Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutti & 
HELSUS Helsingin yliopiston 
kestävyystieteen instituutti

mailto:kari.koppelmaki@helsinki.fi
mailto:juha.helenius@helsinki.fi
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Text Silvia Gaiani  | Photos Canva and Rodeo

How universities can facilitate  
resilience, innovation and  
sustainable food systems as  
responses to the current EU crisis

Humanitarian crises, like the war in Ukraine, 
have led many development actors to adopt a 
different approach about development issues. 
Rather than placing humanitarian assistance, 
governance, food security and nutrition, eco-
nomic development and other topics in separate 
silos, many are using the concept of resilience to 
join up these concepts. Constas, Frankenberger, 
and Hoddinott (2014) wrote, “In a world where 
conventional approaches to dealing with huma-
nitarian aid and development assistance have 
been questioned, resilience has captured the 
attention of many audiences because it provides 
a new perspective on how to effectively plan for 
and analyze the effects of shocks and stressors 
that threaten the well-being of vulnerable po-
pulations.” 

The word resilience comes from the Latin word 
resilire, which means “to rebound or recoil.” Its 
earliest usage was in 19th-century shipbuilding, 
and it is used extensively in civil and mechanical 
engineering. Starting in the 1970s, researchers 
in the fields of ecology and psychology began to 
explore the notion of resilience. In ecology, re-
silience was described as the amount of distur-
bance a system can absorb before shifting into 
an alternative state (Holling 1973). It should be 
noted that resilience is not merely the converse 
of vulnerability. Vulnerability is the “likelihood 
that at a given time in the future, an individual 
will have a level of welfare below some norm 
or benchmark” (Hoddinott and Quisumbing 
2010). Work on vulnerability and work on re-
silience do share common features. However, 
vulnerability research focuses on the question, 
“Will shocks push people into poverty?” Work 

systems towards sustainability, in line with the 
Green Deal and the reformed CAP.
 Improved and reduced use of inputs (nut-
rients, pesticides), and organic farming (which 
relies less on such inputs) are pillars of the tran-
sition to sustainable agriculture. The current 
crisis has also highlighted the cost of inaction, 
including the urgency of addressing the challen-
ges in terms of agricultural productivity and the 
environmental consequences of indirect land 
use.
 The EU Commission, in its Communication 
on Safeguarding Food Security and Reinfor-
cing the Resilience of Food Systems released 
this March, is calling Member Countries to 
promote innovation through research, know-
ledge, technology, agro-ecology and adoption 
of best practices which can lead to long-term 
progress in productivity to achieve the green 

on resilience asks, “Do shocks or stressors have 
long-term adverse consequences?” 
 In our current world scenario, resilience and 
vulnerability seem to be key words. The Russian 
invasion of Ukraine, the Covid-19 pandemic and 
climate change have shown how fragile, exposed 
and under pressure the European agricultural 
system can be. Although the food supply is not 
at stake in the EU today as the EU is largely self-
sufficient for key agricultural products, being 
a main wheat and barley exporter and being 
self- sufficient for animal products, including 
dairy and meat - the invasion of Ukraine and a 
global commodity price boom have shown that 
EU dependence on imports of energy, fertilisers 
and animal feed is a major challenge to reach a 
sustainable and resilient food system. 
 This confirms the necessity of a fundamen-
tal reorientation of EU agriculture and EU food 
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transition. It calls for a fundamental change in 
society by reducing food waste, encouraging 
more plant-based diets and building partner-
ships with third countries for development of 
sustainable food systems. It calls for improved 
information on sustainability, for consumers’ 
empowerment, and for a reduced pressure on 
the limited natural resources. 
 Ruralia Institute, with its many activities, 
researches and projects on sustainable food sys-
tems, has the incredible opportunity to cont-
ribute to such a transition in a proactive way. 
As highlighted in the first webinar that Ruralia 
Institute and its partner universities (University 
of Bologna, University of Edinburgh, Freie Uni-
versität in Berlin and Universida Complutense 
de Madrid) have organized in the framework of 
the  UNA EUROPA Seed Funding Project, uni-
versities can be agents of change by implemen-
ting training programmes, curricula, projects, 
researches and data collection and by coopera-
ting with private companies and in general with 
all the stakeholders along the food supply chain. 
Universities, which are historically recognised 
as the place for knowledge development and 
knowledge conservation, have the responsi-
bility to transform themselves, and to become 
visionary drivers of innovation, to become in-
cubator of change and experimental lab at the 
service of their territory and community. 
 Universities can ease the triple transition 
of climate, digital and social change which the 
EU is expected to lead in the next coming yea-
rs. Researchers – alongside policymakers, civil 
society organizations, food companies, retailers 
and consumers - have the opportunity to set the 
European Union on a path toward growth and 
prosperity and to strengthen EU food resilience.
To cite the EU report A New Era for Europe “…
The EU will have a chance to set a course along 
one of three main scenarios: Business as Usu-
al, Fragmentation and Conflict, or a New Era”. 
Universities could support the EU in pursuing 
policies that will lead to this New Era within 
the single market and around the world, an era 
where food security, sustainable, resilient food 
systems and a better living environment will 
be ensured. Universities can contribute to it by 
becoming living labs of good practices for the 
promotion of a healthy, ethical and sustainable 
diet and by driving culture awareness and inno-
vation with regard to the different components 
of food sustainability. 
 Transforming the food system is a ma-
jor challenge. A new system will not be there 
overnight, it is a matter of long-term dedication 
and commitment. And universities are ready to 
embrace the challenge.
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Teksti Marja Roitto | Kuvat Markku Laine

Salaattibaari ja sienipeti –  
kohti syötävää kaupunkia 
Monella taloyhtiöllä ja vuokrakiinteistöil-
lä piha- ja yhteistilat jäävät vähälle käytölle, 
mikä tarjoaa hyvän lähtökohdan kerrostalon 
yhteisöviljelmälle. Viime kesänä pääkaupun-
kiseudun pilottitalot pääsivät kokeilemaan 
kaupunkiviljelyä käytännössä sekä sisällä että 
ulkona. Kokeilun tulosten perusteella laadim-
me kerrostalojen yhteisöviljelmistä oppaan, 
jossa käydään läpi tärkeimmät askeleet viljel-
mien hankintaan liittyvästä päätöksenteosta 
asukkaiden osallistamiseen.
 Kaupunkeihin sopivia viljelyratkaisuja 
testattiin kahdessa pilottitalossa Vantaalla ja 
Helsingissä. Pilottitalojen toiveita ja odotuksia 
kuunneltiin kyselyin ja haastatteluin kokeilun 
ajan. Aluksi kysyttiin ennakko-odotuksia ja 

toiveita. Lopuksi kartoitettiin kokeilun hyötyjä, 
haasteita ja kehityskohteita. Kiinnostus pilotti-
kohteissa kasvoi, kun viljelyratkaisut saapuivat 
kesällä testattaviksi. 
 Hanke tarjosi viljelyratkaisuja kehittäneille 
yrityksille mahdollisuuden testata tuotteitaan 
kerrostaloympäristössä. Monia viljelyratkaisu-
ja voidaan moduuliratkaisuina sovittaa erilais-
ten taloyhtiöiden tiloihin. Uutuusarvoa tavan-
omaiseen kaupunkiviljelyyn toivat testattavat 
viljelymenetelmät ja -palvelut sekä yritysten 
tarjoamat digitaaliset neuvontapalvelut. Piha-
ratkaisuja olivat lainalaatikkopuutarha sekä 
sieniviljelmät. 
 Sisätiloissa kokeiltiin pienimuotoisia verti-
kaali- eli kerrosviljelmiä, joissa viljely tapahtuu 

suljetussa vesi- ja ravinnekierrossa. Sisäviljel-
millä tekniikka mahdollistaa viljelyn ympäri 
vuoden. Kokeilujen ajoittuminen kesäaikaan 
saattoi kuitenkin vaikuttaa sisäviljelmien 
kiinnostavuuteen, talvella niiden merkitys olisi 
noussut suurempaan rooliin. Sisäviljelyssä kai-
vattiin myös teknistä tukea palvelun tarjoajilta 
ja huoltokäyntejä paikan päällä. Asukkaiden 
tiedot ja taidot karttuivat kuitenkin neuvonnan 
ja kokemuksen myötä. 
 Yhteisöviljelmien koettiin sopivan hyvin 
kerrostaloympäristöön. Asukaspalauteen mu-
kaan kerrostaloviljelmien tuomia hyötyjä olivat 
yhteisöllisyys, viihtyisyys, uuden oppiminen, 
ulkoalueiden monipuolien hyödyntäminen ja 
mahdollisuus harrastaa. Asukkaiden mielestä 

Blokgarden Oy:n palvelumallissa valmiiksi istutetut viljelylaatikot tuodaan paikan päälle kasvukauden alkaessa ja viedään pois syksyllä. Kuvassa 
ratkaisun kehittäjä yrittäjä Tuomas Ilander. 
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oli mukavaa, että pihalla on muutakin kuin 
nurmikkoa. Kokeilun koettiin siis virkistävän 
piha- aluetta ja halukkuutta oli jatkaa myös 
seuraavana kesänä. 
 Pilotin havaintojen mukaan kaupunkivilje-
lymahdollisuuden järjestäminen voi tukea talo-
yhtiön/vuokrakiinteistön asukaspalveluarvoja. 
Taloyhtiöiden edustajat ja asukkaat toivoivat 
kuitenkin viljely-yrittäjiltä vielä pidemmälle 
vietyä palvelumallia, jossa yritys kävisi mää-
räajoin hoitamassa viljelmät ja ottaisi kokonais-
vastuun. Tällainen laajennettu puutarhapalvelu 
toisi kaivattua huoltovapautta ja ylläpitoa vil-
jelmille myös lomakautena. Palveluntarjoajien 
toivotaan ottavan huomioon viljelykasvien va-
linnassa lomakauden ajoittuminen usein hei-
näkuulle. Myöhäisemmät, elo-syyskuussa satoa 
tuottavat tai jatkuvasatoiset kasvilajit sopivat 
asuinkerrostalojen yhteisöviljelmille.
 Käytännön toteutuksessa huomioon otet-
tavia asioita ovat järjestäytyminen, yhteisten 
sääntöjen laatiminen, kustannukset ja asukkai-
den sitoutuminen viljelmien hoitoon. Viljelypal-
veluita voisi sisällyttää myös osaksi kiinteistö-
huoltosopimusta, jonka painotus on perintei-
sesti ollut talotekniikassa. Kokeilujen aikana 
nousivat esiin erityisesti aktiivisten asukkaiden 
merkitys ja työnjako asukkaiden kesken Viljelyä 
koskeva säännöllinen tiedottaminen tulisi ot-
taa osaksi asukasviestintää. Kaupunkiviljely on 
kasvava trendi, joten viljelykokeilujen tuloksia 

voidaan hyödyntää jatkossa kaupunkiviljelyn 
edistämisessä taloyhtiötasolla.
 6Aika: CircularHoodFood Kiertotalous 
kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, 
urbaani tuotanto ja biojätteen kierto -hanke 
oli osa Suomen kuuden suurimman kaupun-
gin 6Aika-strategiaa ja sai rahoitusta Euroo-
pan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hanketta 
toteuttivat HSY, Helsingin yliopisto, Metropo-
lia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. 

Kirjoitus perustuu hankkeen tulosjulkaisuun 
Urbaaneja ratkaisuja ruoantuotantoon ja ruo-
kajärjestelmän kiertotalouteen.

Lisätietoja: 
Kohti syötävää korttelia Opas yhteisöviljelmän 
perustamisesta kerrostaloon https://www.hsy.
fi/globalassets/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kuvat/il-
mastoinfo/toinenkattaus/kaupunkiviljelyopas.
pdf

Salaattibaari on sisätiloihin soveltuva ratkaisu, jota asukkaille tässä esittelee myyntijohtaja Timo Koljonen (iFarm).

Myös sienet soveltuvat yhteisöviljelmille. Kuvassa Helsienen osterivinokkaita. 

https://www.hsy.fi/globalassets/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kuvat/ilmastoinfo/toinenkattaus/kaupunkiviljelyopas.pdf
https://www.hsy.fi/globalassets/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kuvat/ilmastoinfo/toinenkattaus/kaupunkiviljelyopas.pdf
https://www.hsy.fi/globalassets/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kuvat/ilmastoinfo/toinenkattaus/kaupunkiviljelyopas.pdf
https://www.hsy.fi/globalassets/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kuvat/ilmastoinfo/toinenkattaus/kaupunkiviljelyopas.pdf


16 R U R A L I A   1  |  2 0 2 2

Teksti Sulevi Riukulehto, Katja Rinne-Koski ja Timo Suutari | Kuva Jaana Huhtala

Lapsilla ja nuorilla on oikeus 
kotoisuuden kokemuksiin

Tutkimuksen julkaisut ovat saatavilla Helsingin yliopiston
julkaisutietokannassa:
Juuret juniorille. Maaseudun lasten ja nuorten kotiseututietoisuuden 
rakentuminen (Suutari, Rinne-Koski & Riukulehto 2021).  
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/341716/
Raportteja214.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Maaseudun lasten ja nuorten kokemuksia ja käsityksiä kotiseudusta 
(Suutari & Rinne-Koski 2021). https://helda.helsinki.fi/bitstream/
handle/10138/331801/Raportteja210.pdf?sequence=4 

Kotiseutu palasi käsitteenä perusopetuksen opetus-
suunnitelmiin vuonna 2014 kymmenien vuosien tauon 
jälkeen. Ihmisiä yhdistävän ja juurruttavan sisältönsä 
vuoksi kotiseutu onkin erinomainen kasvatuksellinen 
käsite. Se suuntaa huomion samanaikaisesti siihen ko-
toisuuden piiriin, jolla on arvoa omana ja henkilökoh-
taisena sekä siihen, joka on yhteinen ja ylisukupolvinen.
 Juuret juniorille -tutkimushankkeessa tarkasteltiin 
peruskouluikäisten maaseudun lasten ja nuorten kiin-
nittymistä ja juurtuneisuutta kotiseutuunsa. Tutkimus 
perustui yhdeksässä koulussa ja kymmenen eri oppilas-
ryhmän parissa erilaisilla maaseutualueilla koottuun 
aineistoon. Kaikki luokka-asteet esikouluikäisistä yh-
deksäsluokkalaisiin olivat edustettuina.
 Tulosten perusteella kotiseutu on tuttu, mielekäs ja 
tarpeellinen käsite eri-ikäisille lapsille ja nuorille. He 
kykenevät tunnistamaan ilmiön ja käsittelemään sitä 
varsin monipuolisesti omalle ikäkaudelleen ja kehitys-
tasolleen ominaiseen tapaan. Aineiston perusteella on 
kuitenkin myös ilmeistä, että vaikka kotiseudun ilmiö 
onkin oppilaille tuttu, he eivät tunnista, milloin kouluis-
sa annettu opetus on nimenomaan kotiseutuopetusta.
 Oppilaan omaa kotiseutukokemusta tukevan kasva-
tuksen merkitys on erityisen tärkeä silloin, kun hänen 
kotoisuutensa alue on erilainen kuin useimmilla muilla 
oppilailla. Varhaiskasvatus ja koulu voivat antaa väli-
neitä oman, rikkaan kotiseutusuhteen muodostamiseen 
riippumatta siitä, millaisia juuria kasvatuksella ravi-
taan.
 Kotiseutusuhteen vahvistuminen ja kotiseututietoi-
suuden rakentuminen jo nuorella iällä luo pohjan sille, 
että ihminen pystyy tuntemaan olonsa kotoisaksi ja tur-
vatuksi ja on kiinnostunut toimimaan kotiseutujensa 
hyväksi riippumatta kulloisestakin asuinpaikastaan ja 
kotiseutujensa kokonaisuudessa tapahtuneista muu-
toksista. Myönteiset kokemukset saattavat osoittautua 
ratkaiseviksi esimerkiksi valittaessa asuinpaikkaa ja li-
sätä todennäköisyyttä jäädä tai palata maaseutualueelle 
myöhemmällä iällä.
 Jokaisella on oikeus kotoisuuden kokemuksiin, ja 
jokaisen kotoisuuden kokemukset ovat yhtä tärkeitä. Jo-
kainen tarvitsee välineitä oman kotiseutukokemuksen-
sa käsittelyyn ja kehittämiseen sekä toimivan kotiseu-
tusuhteen rakentamiseen. Siksi kotiseutukasvatukselle 
on tulevaisuudessa jopa entistä enemmän tarvetta.
Juuret juniorille – Maaseudun lasten ja nuorten ko-
tiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun 
elämänlaatuun ja hyvinvointiin -tutkimushanke sai 
rahoituksen 2019 valtakunnallisesta maaseudun tut-
kimus- ja kehittämishankkeiden hausta. 

Vasemmalla Katja Rinne-Koski ja Timo Suutari, oikealla Sulevi Riukulehto.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/341716/Raportteja214.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/341716/Raportteja214.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/331801/Raportteja210.pdf?sequence=4
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/331801/Raportteja210.pdf?sequence=4
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Kyläyrityksistä elinvoimaa 
maaseudulle
Ruralia-instituutissa on viime vuosina toteu-
tettu useita yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen 
yrittäjyyden (YTYÄ) -hankkeita, joissa on kes-
kitytty kyläyhteisöjen omaehtoiseen palvelu-
tuotantoon. Monessa kylässä lähimmät palvelut 
on saatettu keskittää kuntakeskuksiin tai jopa 
kauemmas, jonka vuoksi useassa kyläyhteisös-
sä pohditaan tarvittavien palveluiden tuotta-
mista asukkaiden omin voimin.
 Eräs omaehtoisen palvelutuotannon tapa on 
yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys. 
Siinä liiketoimintaa harjoittaa paikallisyhteisön 
omistama tai perustama yritys, jonka toimin-
nasta saatu voitto käytetään yhteisön hyväksi. 
Yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen 
toimintalogiikka sopii mainiosti maaseudulle, 
sillä se pystyy vastaamaan palvelutarpeisiin 
siellä, missä markkinavetoiset yritykset eivät 
näe riittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Se 
on myös keino tukea alueella jo olemassa olevaa 
liiketoimintaa. 

Miten päästä alkuun?
Aikaisempien YTYÄ-hankkeiden kokemusten 
mukaan kylissä on kiinnostusta palvelutuotan-
toon, mutta kylät eivät välttämättä tiedä, miten 
asiassa kannattaisi edetä. Lisäksi on huomattu, 
että vaikka tarjolla on runsaasti oppaita yri-
tystoimintaan ja sen aloittamiseen liittyen, ei 
niissä huomioida yhteisölähtöiseen yrittäjyy-
teen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia 
tai ympäristöllisiä tekijöitä, tai maaseutuyhtei-
söissä tarvittavaa vuorovaikutukseen ja johta-
miseen liittyvää osaamista. 
 Tämä oli kantava ajatus Ruralia-instituutin 
koordinoimassa ERASMUS+-rahoitteisessa 
kansainvälisessä ViSEnet-hankkeessa, jossa 
tuotettiin opintomateriaalia erityisesti maa-
seudun yhteiskunnallisille yrityksille yhdessä 
viiden partnerimaan kanssa. Hankkeen lop-
putuloksena on hyviin käytäntöihin perustu-
va opintomateriaalikokonaisuus, joka koostuu 
kolmesta osasta: 

Teksti Katja Rinne-Koski, Merja Lähdesmäki, Anne 
Matilainen & Ada Trogen | Kuva Merja Lähdesmäki

YTYÄkylä-hankkeen kyläkäynnillä päästiin tutustumaan Nummijärven Kammikylään, oppaana Erkki 
Kalliomäki. 

1)  yhteisöjen osallistuminen, 
2)  verkostoituminen ja yhteistyö sidosryhmien 

kanssa sekä 
3)  yhteiskunnallisen yrittäjyyden toiminta-

mallit. 

Hankkeen aikana yli 20 maaseutuyhteisöä ja 
150 maaseutuyhteisön edustajaa Virosta, Suo-
mesta, Romaniasta ja Skotlannista osallistui 
opintomateriaalin pilotointiin ja kehittämiseen 
sen hyödynnettävyyden varmistamiseksi. Kyli-
en lisäksi materiaalia on käytetty partnerimais-
sa muun muassa kouluissa, oppilaitoksissa ja 
yliopistoissa.
 Opintomateriaalista on tehty suomenkieli-
nen käännös, jota hyödynnetään parasta aikaa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Manner-
Suomen maaseutuohjelmasta rahoittamassa 
YTYÄkylä-hankkeessa. Hankkeeseen osal-
listuu kuusi pilottikylää, joita ovat Ilvesjo-
ki (Kurikka), Hakojärvi (Alavus), Kainasto 
(Seinäjoki), Kukonkylä (Soini) ja Nummijärvi 
(Kauhajoki). Pilottikylät ovat valinneet oman 
pilottiprosessinsa, joka liittyy kyläpalveluiden 
kehittämiseen, sopivan yritystoiminnan muo-
don tai uusien palvelutoimintamallien selvit-
tämiseen. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa 
maaseudun palvelutuotannon pullonkauloja 
ja etsiä yhdessä niihin ratkaisuja sekä tuoda 
kuvattuja prosesseja myös muiden kylien hyö-
dynnettäväksi.  

YTYÄ-materiaalipankki apuna
Maaseudun yhteiskunnallisten yritysten 
hankkeiden materiaalit ovat vapaasti saata-
villa ja hyödynnettävissä YTYÄ-hankkeiden 
sivustolta: https://www2.helsinki.fi/fi/rura-
lia-instituutti/yhteiskunnallinen-yrittajyys-
maaseudulla-ytya
ViSEnet-hankkeen opintomateriaali puoles-
taan on saatavilla osoitteesta: https://ruralse-
hub.net/visenet-overview/ 
 Tällä hetkellä opintomateriaali on sivus-
tolla englanniksi, mutta materiaalista on tu-
lossa myös suomenkielinen käännös. Lisäksi 
ajatuksena on, että opintomateriaalia tullaan 
täydentämään jatkossakin: esimerkiksi käyn-
nissä olevan YTYÄkylä-hankkeen toimenpi-
teitä ja tuotoksia hyödynnetään myös tässä 
työssä. Samalta sivustolta on saatavilla myös 
ViSEnet-hankkeen kokemuksiin perustuva 
hyvien käytänteiden opas (englanniksi), joka 
tuo esiin hyviä esimerkkejä etenkin yhteisö-
lähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä 
partnerimaissa, tarjoaa esimerkkejä tärkeistä 
sidosryhmistä ja verkostoista yhteiskunnallis-
ten yritysten ja niiden kehittämisen kannalta 
sekä antaa politiikkasuosituksia yhteisöllisen 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisen 
tukemiseksi maaseutuympäristössä. 

https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/yhteiskunnallinen-yrittajyys-maaseudulla-ytya
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/yhteiskunnallinen-yrittajyys-maaseudulla-ytya
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/yhteiskunnallinen-yrittajyys-maaseudulla-ytya
https://ruralsehub.net/visenet-overview/
https://ruralsehub.net/visenet-overview/
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Nyhtökaurahypestä  
lihankorvikkeiden vaikeuksiin

Nyhtökauran heikko tulos ei johtune kotimaan 
kysynnän romahtamisesta, vaan epäonnistu-
neesta kansainvälistymisestä. Vaikka lihankor-
vikkeiden kilpailu kotimaassakin on koventu-
nut ja nyhtökauran myynti on saattanut laskea, 
Gold & Green foods teki valtavia tappioita siitä 
lähtien, kun Paulig osti sen osake-enemmistön 
vuonna 2016. Esimerkiksi vuonna 2021 yritys 
teki 11,2 miljoonaa euroa tappiota liikevaihdon 
ollessa vain neljä miljoonaa. Tämä johtunee sii-
tä, että tuotetta yritettiin lanseerata 17 maahan 
ja sille rakennettiin isoja tehtaita Suomeen ja 
Ruotsiin. 

Kansainvälistymisen kompastuskivet
Kansainvälistymisen epäonnistumisen tarkat 
syyt vaatisivat tarkempaa tutkimusta, mutta 
arvelen nyhtökauran hankaluuksia osiltaan 
selittävän kaksi asiaa: tuotteen heikko ankku-
roituminen paikalliskulttuureihin ulkomailla 
ja ruokatottumuksien hidas muutos. Julkai-
semassamme artikkelissa havaitsimme, että 
Nyhtökaurahype johtui osittain siitä, että sii-

Julkaisin taannoin kollegojeni kanssa artikke-
lin, joka tutki nyhtökaurahypeä. Nyhtökauran 
tulo markkinoille oli ruokatuotteeksi täysin 
poikkeuksellinen. Ensimmäiset koe-erät myy-
tiin loppuun minuuteissa, tuotteesta uutisoitiin 
mediassa laajasti ja tuotantovaikeuksien vuoksi 
sen etsimiseen perustettiin jopa suosittuja sosi-
aalisen median kanavia. Hype oli positiivinen 
asia paitsi nyhtikselle itselleen, myös muille li-
hankorvikkeiksi mielletyille tuotteille; Mifun 
ja Härkiksen kysyntä nousi nopeasti, ja jotka 
saivat hyvät hyllypaikat kaupoista nyhtiksen 
rinnalta. Näin ollen hypen seurauksena syntyi 
vakiintunut lihankorvikekategoria.
 Nyhtökauran erinomaiseen alkuun nähden 
on mielenkiintoista, että Paulig möi Nyhtökau-
ran kehittäneen Gold & Green foodsin brändit 
ja patentit Valiolle Nyhtökauran mittavien tap-
pioiden jälkeen. Miksi siis tuote, jota lehdistö 
tituleerasi ”uudeksi Nokiaksi” ja ”ilmastonpe-
lastajaksi” vuonna 2016, floppasi vain muuta-
maa vuotta myöhemmin? 

hen liittyvät lehdistötarinat kuvasivat tuotetta 
yhtä aikaa uutena ja trendikkäänä ja toisaalta 
tuttuna ja turvallisena. Samoissa artikkeleissa 
korostettiin tuotteen olevan trendin aallonhar-
jalla korkean proteiinipitoisuuden vuoksi, mut-
ta olevan ihmisille tuttu, koska se on valmis-
tettu Suomessa ja yksi sen pääraaka-aineista 
on kaura. Kansainvälisillä markkinoilla tästä 
tarinasta on puuttunut puolet, koska kaurapoh-
jaisuus ja suomalaisuus eivät vedonne ihmisiin 
Suomen ulkopuolella. Näin ollen on ymmärret-
tävää, että tuotteen ympärille ei ole syntynyt sa-
manlaista hypeä kansainvälisillä markkinoilla. 
Siksi Pauligin lienee täytynyt panostaa nyhtö-
kauran markkinointiin huomattavia summia 
kiinnostuksen herättämiseksi.
 Heikko kulttuurillinen ankkuroituminen ei 
kuitenkaan selitä yksinään sitä, miksi nyhtö-
kaurasta ei syntynyt uutta Nokiaa, koska tämä 
tarina sisältää myös olettamuksen siitä, että li-
hankorvikkeet valtavirtaistuisivat pikaisesti ja 
alkaisivat syrjäyttää lihaa ihmisten arkikokka-
uksessa. Lihankorvikkeiden kasvuvaikeuksista 
on kuitenkin raportoitu tänä vuonna laajasti. 
Tämä kielinee ihmisten tapojen muuttamisen 
vaikeudesta. Lihankorvikkeiden lanseeraus 
osui monessa maassa hyvään saumaan, koska 
osa ihmisistä halusi vähentää lihan syöntiä ja 
lihankorvikkeet tarjosivat tähän helpon väylän. 
Tämä lienee kuitenkin vain pieni osa kokonais-
väestöä, mistä kielii se, että lihankorvikkeiden 
myynti lihaan nähden ei ole missään maassa 
käsittääkseni ylittänyt viittä prosenttia.
 Lihankorvikkeiden hidas käyttöönotto 
indikoi hankaluuksia proteiinitransitiolle. Il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi ja elonkir-
jon katoamisen estämiseksi proteiinilähteitä 
pitäisi kasvavassa määrin siirtää eläinperäisistä 
tuotteista kasviperäisiin. Nyhtökauran tyyppi-
set ruokainnovaatiot tarjoavat teoriassa tähän 
helpon reitin – jos ihmiset muuttavat ruoka-
valiotaan lihankorvikkeiden kautta, ei tarvit-
se tehdä poliittisesti vaikeita päätöksiä, jotka 
nostaisivat lihan hintaa. Lihankorvikkeiden 
vaikeudet kuitenkin indikoivat, että innovaa-
tioiden potentiaali muuttaa ihmisten tapoja on 
rajallinen.
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Asukkaana kunnassa: monipaikkaisen asukkaan roolit  
kuntalaisuutta rakentamassa

Monipaikkaisella asumisella tarkoitetaan artik-
kelissa asumisen jakautumista kahteen tai use-
ampaan asuinpaikkaan. Artikkelin lähtökohtana 
on ajatus siitä, että asumisen hajautuessa asuin-
paikkojen merkitys ja rooli muodostuu erilaiseksi 
sen mukaan, millaisia arjen käytäntöjä asuinpaik-
kaan kohdistuu. Nämä eri asuinpaikkojen asumi-
sen arkea sävyttävät käytänteet puolestaan vai-
kuttavat siihen, millaisen roolin monipaikkaisesti 
asuva ottaa itselleen tai hänelle annetaan osana 
asuinyhteisöä eri kunnissa. Tämän seurauksena 
monipaikkaisen asukkaan tapa olla osa kunnan 
asukasyhteisöä vaihtelee eri asuinpaikoissa.
 Artikkelissa tarkastellaan monipaikkaisesti 
asuvien itselleen tuottamia rooleja eri kuntien 
asukkaana ja niiden vaikutuksia koettuun kun-
talaisuuteen. Aineistona käytetään sanomalehti-

ilmoituksen kautta hankittua haastatteluaineis-
toa. Aineistoa analysoidaan tunnistamalla puhe-
tapoja, joilla monipaikkaisesti asuvat tuottavat ja 
rakentavat itselleen asemaa asukkaana eri asuin-
paikoissa. Asukasrooleja tunnistettiin neljä, joi-
ta ovat perinteinen mökkeilijä, osa-aika-asukas, 
kotiinpalaaja sekä etäasukas. Nämä tunnistetut 
asukasroolit vaikuttavat siihen, millaiseksi kun-
talaisuus muodostuu eri asuinpaikoissa. Lisäksi 
artikkelissa keskustellaan kuntien keinoista tukea 
ja edistää monipaikkaisuutta alueellaan.

Lisätietoja artikkelissa: 
Rinne-Koski, Katja (2022). Asukkaana kunnassa: 
Monipaikkaisen asukkaan roolit kuntalaisuutta 
rakentamassa. Yhdyskuntasuunnittelu, 59(4), 
43–64. https://doi.org/10.33357/ys.115568 

Multifaceted Sense of Belonging. Discursive Conceptions  
of Home by Third-Age Residents in Rural Finland
Citizenship as a relational interaction is strongly 
connected to neighborhood and place. In this ar-
ticle, we are interested in the ways elderly people 
living in their third age, are constructing their life 
in relation to home and housing in rural areas and 
as such, producing the elements of citizenship. 
 Data for the article were collected in 2014 by 
elicited group discussions and two written tasks 
with 29 informants living in rural Finland. The 
data were analyzed by discursive content analysis 
in order to find out, how the representatives of 
the Third Age presented their conceptions and 
expressed their feelings of hominess in relation to 
their housing experiences. The research question 
addressed from the data was: in what ways did 
the informants construct the meaning of home 
in rural areas? 
 In our data, home is a multiscalar process 
influenced by several ways of belonging. First-
ly, the sense of home is catalyzed by physical 
elements, emotions, social involvement and by 
important events related to a place. Secondly, it 

seems that the sense of belonging is constructed 
slightly differently in each identified conception 
of home by physical, emotional, social and place-
based factors. In addition, the sense of belonging 
is intertwined with a sense of community which 
is represented not only by feelings of home, but 
also by feelings of safety and security as well as 
contributing and participating in the local com-
munity. Encouraging the sense of belonging 
among residents can be one of the key elements 
in developing sustainable rural housing to meet 
future challenges and to foster people’s right to 
be rural. 

More information: 
Rinne-Koski, Katja & Sulevi Riukulehto (2022). 
Multifaceted Sense of Belonging. Discursive Con-
ceptions of Home by Third-Age Residents in Rural 
Finland. In: Karen R. Foster & Jennifer Jarman 
(eds.), The Right to Be Rural, 141–156. University 
of Alberta Press. 

Yritysten työntekijöiden  
kestävyysajattelun  
edistäminen omistajuuden 
kokemuksia vahvistamalla

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa olisi 
mahdollista lisätä ja vahvistaa monikansallisten 
yritysten paikallisissa yksiköissä. Väitämme, että 
kestävyysajattelun leviäminen koko organisaati-
oon edellyttää, että yrityksen työntekijät tunte-
vat omakohtaista omistajuutta yritysvastuusta 
ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksen aineistona 
oli 29 erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä 
toimivan henkilön haastattelua, jotka toteutettiin 
kolmen eri monikansallisen yrityksen suoma-
laisissa liiketoimintayksiköissä. Psykologisesta 
omistajuudesta käytävää teoreettista keskustelua 
hyödyntämällä tunnistimme kymmenen omista-
juuden kehittymiseen merkittävästi vaikuttavaa 
tekijää, jotka liittyivät kestävän kehityksen kä-
sitteen monimutkaisuuteen, yrityksen organi-
saatiorakenteeseen ja toimintakulttuuriin sekä 
sidosryhmien rooliin yritystoiminnassa. Yhteistä 
ja olennaista näille tekijöille oli se, että ne voivat 
toimia sekä omistajuuden tunteiden syntymistä 
edistävästi että estävästi. Tämän omistajuu-
den tunteen syntyyn liittyvän ristiriitaisuuden 
tunnistaminen on yritysjohdon näkökulmasta 
erittäin tärkeää kestävän kehityksen mukaisen 
yritystoiminnan ja organisaatiokulttuurin ke-
hittämisessä. 

Lisätietoja artikkelissa: Kurki, M. & Läh-
desmäki, M. (2022). Cultivating sustainability 
thinkers: Analyzing the routes to psychological 
ownership in local business units of multinatio-
nal enterprises (MNEs). Business & Society, DOI: 
https://doi.org/10.1177/00076503221088809

Naismetsänomistajat markkinasegmenttinä?

Laajat yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat 
metsänomistajarakenteeseen, joka on muuttunut 
tavoitteiltaan ja arvoiltaan yhä monimuotoisem-
maksi. Metsänomistajakunnassa tapahtuneet 
muutokset vaikuttavat myös metsänomistajien 
metsien käyttöön ja kiinnostukseen hankkia 
erilaisia metsänhoitopalveluita. Tapahtuvan ke-
hityksen myötä metsänhoitopalveluita tarjoavi-
en yritysten on entistä tärkeämpää segmentoida 
asiakaskuntansa ja suunnitella markkinaviestin-
täänsä sen mukaisesti. 
 Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaiset 
markkinointiargumentit tavoittavat tehokkaim-

min naismetsänomistajat ensiharvennukseen 
liittyviä palveluita tarjottaessa. Tutkimusta var-
ten laadittiin erilaiset markkinointiviestit, jotka 
lähetettiin 300 naismetsänomistajalle. Ensim-
mäisessä viestissä ensiharvennuksen tärkeyttä 
perusteltiin maksimaalisen taloudellisen tuoton 
saamisella metsistä. Toisessa viestissä perustel-
tiin ensiharvennusta luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen nä-
kökulmista. Tulokset osoittivat, että vastoin hypo-
teesiamme, taloudellisia argumentteja sisältävä 
markkinointiviesti herätti naismetsänomistajissa 
enemmän kiinnostusta ensiharvennuspalveluita 

kohtaan kuin luonto- ja ilmastoargumentointi. 
Tulokset osoittivat myös, että ylipäänsä arvoar-
gumenttien sisällyttäminen metsänhoitopalvelui-
den markkinointiin parantaa markkinointiviestin 
vaikutusta.

Lisätietoja artikkelissa: Lähdesmäki, M. & 
Matilainen, A. (2021). Female forest owners as 
a market segment? Results from a marketing 
experiment in the context of a small forest ser-
vice enterprise. Baltic Forestry, 27(2), 1-10. DOI: 
https://doi.org/10.46490/BF606 

https://doi.org/10.33357/ys.115568
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