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Luonnon monimuotoisuus 
  Monimuotoisuus: geneettinen, lajitason, ekosysteemin, 

yhteisön, maiseman ja elinympäristöjen  

  Kestävän maatalouden tulee ylläpitää biologista 
monimuotoisuutta joka tasolla  



Monimuotoisuus 
luonnonmukaisessa viljelyssä 
Maatiais- ja avopölytteisiä lajikkeita -1 
alkuperäislaji kuolee sukupuuttoon viikossa1 

Paljon lajeja viljelyyn -75 % geneettisestä 
monimuotoisuudesta on menetetty1 

Maisemamonimuotoisuus 

  Karjan ja kasvinviljelytilan yhdistäminen 

  Kemiallisten panosten vähentäminen 

Viherlannos/rivivälinurmet/kesannointi/
viljelykierto/maanpeittokasvit/ 
pensasistutukset/kaistaviljely/seosviljely 

1Gliessman, S. Agroecology, The Ecology of Sustainable Food Systems. 2 nd Ed. 

 



Monimuotoisuus maassa 

Maan hoito & terveet vihannekset, jotka ravitsevat 
kaupunkilaisia 

  Maaperän monimuotoisuudella on tärkeä tehtävä 
ekologisissa palveluissa kuten ravinteiden kierrossa, 
paikallisessa veden säätelyssä ja kemikaalien 
poistamisessa 

  Orgaanisen aineksen lisäys sekä maan vähäinen 
häirintä lisäävät maaperän elämää 



Monimuotoisuus 
kumppanuusmaataloudessa 
Ruokasuvereniteetti: 
kullekin alueelle parhaiten 
sopivat ruoan tuotannon, 
jakelun ja kulutuksen tavat 
huomioiden erilaiset 
ekologiset, sosio-ekonomiset 
ja kultturiset olosuhteet 

Ruokaomavaraisuus voi olla 
ratkaisu maatalouden 
ekologisiin ja sosiaalisiin 
ongelmiin 

  Think Global, Act Local 

Ekologinen Sosiaalinen 

Taloudellinen 



Kuva: Kansan Uutiset 2015: Radio valaa toivoa Intian maaseudulla 



       
   CSA 

	

Sosiaalisesti, 

 Ekologisesti &  

        Taloudellisesti kestävä  

 

	

 

 

Kumppanuusmaatalous  

 Perustuu 

   Luottamukseen 

€

Prosessi
VILJELYYHTEISÖ BUDJETTI SATO KULJETUS JAKELUPISTEET

Kuva: Olli Repo 



  CSA is the name we give to a diversity of approaches 
that all aim to strengthen direct farmer-eater 
relationships. This includes sharing risks and 
benefits. This is the essence of CSA. 

Urgenci is the international organization that facilitates 
the connections between existing national and local 
CSA networks through the shared belief in the core 
values of Agroecology: Food Sovereignty, Solidarity 
Economy and Biodiversity. 



Kaupunkilainen oppii oman 
ruoan tuotannon alkuperän  

  

Miten ruoan tuotanto vaikuttaa ympäristöön: 

- Ilmaan, lähivesistöön, maaperään, ilmastonmuutokseen 

Ympäristölliset hyödyt 
 



Yhteisen pellon ympäristölliset hyödyt 
  

Biodiversiteetti 

Ruokajätteen minimointi 

Pienviljelyn tukeminen 

Ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen 

Tiedon lisääntyminen ja osallistuminen 

Maasta & ympäristöstä huolehtiminen 

Ravinteiden kierrätys  

 



Sosiaalinen pelto 	
  •  Koulun ja pellon yhteistyö 

•  GreenCare &Virkistys 

•  Kuluttajien & viljelijän yhteistyö 

•  Maaseudun & kaupungin yhteistyö 

•  Kasvatetaan lapsia, jotka tietävät mistä 
ruoka tulee 

•  Uutta ruokakulttuuria ja tekemistä 
kaupunkiympäristöön 



Paljon erilaisia & eri-ikäisiä ihmisiä  
 



Kumppanuusmaataloudessa toteutuu 

Paikallisuus 
Läpinäkyvyys 
Lyhyt ruokaketju 
Tiedonsiirto 
 



Jos suurin osa ruoan tuotannosta 
olisi pientä ja paikallista? 

 
Ilmastonmuutos & jäte: kasvisruoka, maankäyttö, luomu 

-Maatalous aiheuttaa n. kolmasosan kasvihuonekaasupäästöistä (Foley et al. 
2011) 

Ruokaturva: maatalouden tuottavuus voi kaksinkertaistua ja samalla 
negatiiviset ympäristövaikutukset voivat vähentyä maataloudessa 

-Foley ym. (2011) maanviljelymaa ei saa laajentua ja sitä tulee hyödyntää 
tehokkaasti, hävikkiä tulee pienentää ja ruokavaliota muuttaa  

Monimuotoisuus & luonnonmukaisuus 

 

Kirjallisuus: Foley, J.A. et al. (2011). Solutions for a cultivated planet. Nature 
478: 337-342. 

 

 

 



THINK GLOBAL, ACT 
LOCAL 

  Ei vain yksi tila vaan 
monta monimuotoista 
saareketta 

  Luodaan monimuotoinen 
tila ekologisille, 
sosiaalisille ja 
taloudellisille ideoille 


