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1 JOHDANTO 

Puutarhatuotanto Suomessa 2040 aihe muodostui lähtötilanteessa ky-
symyksestä, kuinka mikrolisäystä voitaisiin hyödyntää tulevaisuu-
dessa. Ryhmän keskustelujen ja pohdintojen tuloksena syntyi näke-
mys, aiheen liittymisestä laajemmin ruokatuotannon kokonaisuutena 
puutarhatuotannon ympärille. 
 
Puutarhatuotannon katsottiin myös olevan uudenlaisessa murroksessa 
maailmanlaajuisen väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja digitaalisen 
teknologian myötä. Näiden lisäksi haasteina ovat Suomessa mm. vä-
estön ikääntyminen, työelämän murrokset ja julkinen talous. Niin 
ikään arktisen ruokatuotannon ja vihreän infrastruktuurin osaamisen 
hyödyntäminen vientituotteeksi vaatii uudenlaista tutkimustietoa ja 
hyödyntämistä teknologiassa. 
 
Puutarhatuotantoa ovat avomaan vihannesten, marjojen ja omenien 
tuotanto, taimitarhatuotanto sekä kasvihuonetuotanto. Mukaan lue-
taan usein myös sienten viljely. Puutarhatuotanto on osa maataloutta 
ja samalla myös osa ruokatuotantoa. Kasvihuonetuotantoa oli Suo-
messa vuonna 2016 yhteensä 399 hehtaaria ja avomaan puutarhatuo-
tantoa noin 17 643 hehtaaria. 
 
Tässä työssä käsitellään puutarhatuotannon nykytilaa ja sen muutos- 
ja pysyvyystekijöitä, sekä muutostekijöiden vaihtoehtoisia arvoja. 
Työssä määriteltiin puutarhatuotannon megatrendit, trendit, heikot 
signaalit, villit kortit ja invarianssit. Seuraavaksi arvojen ja näkemys-
ten pohjalta tuotettiin skenaariot. Muodostui kolme erilaista skenaa-
riota; uhka-, todennäköinen- ja toiveskenaario. Skenaarioiden kirjoi-
tuksen yhteydessä laadittiin SWOT -analyysit. Lisäksi avattiin nyky-
tilanne sekä tähän SWOT -analyysi. Reimarit muodostuivat SWOT -
analyysien yhteydessä. Lopuksi tuotettiin esitysgrafiikka yhteenve-
don pohjalta sekä ryhmän arviointi omasta työskentelystä.  

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS- JA PYSYVYYSTEKIJÄT 
SEKÄ TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOISET TEKIJÄT 

Työn alkuvaiheessa (7.10.) tunnistettiin muutostekijät ja näitä kuvat-
tiin PESTEL otsikoiden alla ilmiöavainsanoilla (4-7 kpl), joita vali-
koitiin ja yhdistettiin sekä muokattiin myöhemmin taustatiedon han-
kinnan, että painoarvon arvioinnin yhteydessä. Lisäksi kirjattiin eril-
lisenä megatrendit, trendit, heikot signaalit, villit kortit ja invarianssit. 
Näistä muodostui Muutostekijätaulukko, liite 1. 
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Kuva 1. 7.10.2017 muutostekijöiden kuvausta ilmiöavainsanoilla, ekolo-
gia ja lainsäädäntö. 

3 TULEVAISUUSTAULUKKO 

Tulevaisuustaulukon muodostuksen jälkeen jokainen tuotti kuvaavan 
tekstin PESTEL otsikoiden alla oleville muutostekijöille, liite 2. Ar-
voasteikkoja päätettiin muodostaa viisi. Muutostekijöiden tausta-ai-
neistona hyödynnettiin puutarha- ja ruokatuotannon artikkeli- ja tut-
kimustietoa. Jatkossa skenaariot kuvattiin värein; huonoin mahdolli-
nen (pun), todennäköisin (sin) sekä paras mahdollinen (vihr). Lisäksi 
laadittiin muutostekijöiden priorisointitaulukko, liite 3. 

4 PUUTARHATUOTANNON NYKYTILAKUVAUS 

Puutarhatuotantoon sisältyy hedelmä- ja marjatuotanto, avomaan vi-
hannestuotanto, taimitarhatuotanto ja kasvihuonetuotanto. Maa- ja 
metsätaloustuottajajärjestön MTK:n mukaan Suomessa viljeltiin 
vuonna 2016 kasvihuoneissa 399 hehtaarin alalla ja avomaalla noin 
17600 hehtaarin alalla. Tuotanto on jakautunut siten, että eniten avo-
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maan vihanneksia viljellään Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uu-
dellamaalla, Savossa, Hämeessä ja Pohjanmaalla, kun taas marjojen 
viljely on keskittynyt Itä-Suomeen. Lauhkeampien olosuhteiden 
vuoksi omenan tuotanto on keskittynyt Ahvenanmaalle, kasvihuone-
tuotantoa taas eniten on Pohjanmaalla. Koristekasveja viljellään tasai-
sesti ympäri maata. Puutarhayrityksiä Suomessa oli vuonna 2016 
3631 kpl (2017). Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan puutarha-
alan tilojen koko kasvaa, samalla kun yritysten määrä laskee (Luon-
nonvarakeskuksen (Luke) tilasto- ja tietopalvelut (Tike), 2017).   
 
Suomessa kasvukausi on lyhyt ja kylmyys alku- tai loppupäässä vai-
kuttaa merkittävästi viljelykasvien määrään Suomessa. Lisäksi päivän 
pituus tuo omat haasteensa: keväällä ja keskikesällä päivät ovat pitkiä, 
ja kasvukauden lopussa päivän lyhentyessä, monien kasvien kasvu 
loppuu lämpötiloista huolimatta. Kasvukauden pituuden vaihtelu 
Suomessa on suurta, maan pituudesta johtuen. Terminen kesä on jopa 
kaksi kuukautta lyhempi maan pohjoisosissa verrattuna Etelä-Suo-
meen. Vertailtaessa muun Euroopan olosuhteisiin, Suomen kasvu-
kausi on viikkoja lyhempi, kuin Keski- tai Etelä-Euroopassa. Päivän 
pituus ja kasvukauden lyhyys ovat keskeisimpiä tekijöitä, jotka rajaa-
vat Suomessa viljeltävien kasvien määrää. Alueittain saattaa esiintyä 
kasvitauteja ja -tuholaisia, jotka estävät joidenkin kasvien viljelyn. 
Esimerkiksi omenan lisäversoisuustauti ja mansikan punamätä ovat 
kasvitauteja, jotka estävät saattavat estää kyseisten kasvien viljelyn 
saastuneilla alueilla (Elintarvikeviranomaisten internetsivu, 2017). 
Kuitenkin Suomessa esiintyvät vaarallisiksi luokiteltavat kasvitaudit 
ja -tuholaiset ovat hyvin vähäisiä verrattuna esimerkiksi Keski-Eu-
rooppaan.  
 
Puutarhatuotannon nykytilan SWOT – analyysi liitteessä 4. 

4.1 Nykytilanne poliittisesta näkökulmasta   

Maataloutta, johon puutarhatalous kuuluu, tuetaan erilaisilla maata-
loustuilla. Tuet rahoitetaan EU:n maataloustukirahoituksesta, EU:n 
maaseuturahoituksesta tai kansallisista varoista. Tukipolitiikka vai-
kuttaa viljeltävien kasvien ja valikoiman määrään. Puutarhakasvien 
kohdalla tuet maksetaan, joko tuotannon pinta-alaa tai tuotettua sato-
määrää kohden. Tukien tarkoitus on taata tuotannon jatkuvuus ja kan-
nattavuus. Lisää tietoa viljelijöiden tuesta saa esimerkiksi Maaseutu-
viraston (Mavi) www-sivuilta. Esimerkki poliittisten päätösten vai-
kuttavuudesta on Suomen liittyminen Euroopan yhteisöön. Silloin 
maataloustuotteiden hinnan määräytyminen muuttui maatalouslähtöi-
sestä kuluttajalähtöiseksi. Tällöin markkinahinnat ja myyntitulot tip-
puivat ennakoitua enemmän vuoden 1995 alussa. (Puurunen 1998, 
58.) Sittemmin EU:n aikana markkinahinnat ovat tasaantuneet.   
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Suomen viljelyolosuhteiden omaleimaisuus luo tarpeen Suomelle rää-
tälöidylle puutarhatutkimukselle. Puutarhatutkimusta tehdään Suo-
messa pääsääntöisesti yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja Luon-
nonvarakeskuksessa. Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti toimintansa 
1.1.2015, jolloin yhdistyivät MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus) Metla (Metsäntutkimuslaitos), RKTL (Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitos) ja Tike (Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus). Luonnonvarakeskuksen kautta markkinoille on tuotu 
suomalaiselle puutarhataloudelle sopivia kasvilajikkeita, kuten 
omena-, mansikka- ja muita puutarhamarjalajikkeita sekä viherraken-
tamiseen soveltuvia kasveja. Luken tutkijoiden ja asiantuntijoiden tar-
koitus on kehittää suomalaista biotaloutta ja luoda edellytyksiä uusille 
ja olemassa oleville elinkeinoille. (Luonnonvarakeskus, 2017.) Kor-
keakoulujen ja Luken rahoitusta on viime vuosina vähennetty, mikä 
aiheuttaa muutoksia puutarhatalouden tutkimukselle. 
 
Helsingin yliopistossa puutarhatieteestä tuli oppiaine jo 1950-luvulla, 
jolloin myös puutarhatieteen laitos perustettiin. Vuoden 2010 alusta 
puutarhatiede muodostaa yhdessä kotieläintieteen ja agroteknologian 
laitoksen kanssa maataloustieteiden laitoksen (MAAT) . Tutkimusai-
heet ovat vaihdelleet vuosien varrella ja ulkopuolisen rahoituksen 
merkitys on kasvanut huomattavasti. Kuitenkin yksi merkittävä tutki-
musten rahoittaja on Maa- ja metsätalousministeriö. Helsingin Yli-
opiston maataloustieteiden laitoksella onkin valtakunnallinen vastuu 
puutarhatuotannon yliopistotasoisesta opetuksesta. Usein tutkimusai-
heiden ajankohtaisuus on vaikuttanut aiheiden toteutumiseen. Kasvi-
tuotantotieteiden ja biotekniikan alalla tärkeitä tutkimusaloja ovat esi-
merkiksi maatalouden ja ruokajärjestelmien kestävyys, sadonmuo-
dostus, bioenergia, ympäristövaikutukset sekä ilmastonmuutos. (Hel-
singin yliopiston internetsivut, 2017). Korkeakoulutasolla puutarhata-
loutta voi opiskella myös Hämeen Ammattikorkeakoulussa Lepaan 
yksikössä.  

4.2 Nykytilanne talouden näkökulmasta 

Elintarvikkeiden hinnat kehittyvät Suomessa maltillisesti. Suomen ar-
volisäverokanta on noin 10 prosenttiyksikköä euromaiden keskiarvoa 
korkeampi, mikä aiheuttaa Suomelle lähes 10 % korkeammat vertai-
luhinnat. Luonnonolosuhteet ja pienet tilakoot aiheuttavat suuremmat 
tuotantokustannukset verrattuna muuhun Eurooppaan. Suomalainen 
puutarhatuotanto ei ole luonnonolosuhteista johtuvista kustannuksista 
johtuen kilpailukykyistä muuhun Eurooppaan nähden. Koska Suomen 
puutarhatalouden tuotanto myydään merkittävältä osalta kotimaan 
markkinoille, suuri sato aiheuttaa markkinahintojen putoamisen, kun 
taas huono sato aiheuttaa hinnan nousua. Tukien vaikutus puutarhata-
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loudessa on pienempi kuin muussa maataloudessa, noin 8 % koko-
naistuotosta (2014), kun muussa maataloustuotannossa on vaikutus 32 
%. (Halla 2017.)  
 
Hinta- ja kustannuspaineet aiheuttavat maatalouden kannattavuuden 
heikkenemistä. Puutarhatilojen koko kasvaa, samalla kun niiden 
määrä vähenee. Kuitenkin puutarhatuotannon tuotantomäärät ovat py-
syneet melkein ennallaan. Puutarhatilojen kannattavuutta voidaan pa-
rantaa tilakokoa kasvattamalla, tuotantoa tehostamalla, esimerkiksi 
uusilla investoinneilla tai monipuolistamalla toimintoja.  

4.3 Nykytilanne sosiaalisesta näkökulmasta  

MTK:n tutkimuksen mukaan kuluttajat suhtautuvat lähiruokaan 
myönteisesti (Jutila 2012). Myös luomutuotanto on kasvamassa, mikä 
viittaa siihen, että myös luomutuotteiden kulutus kasvaa. REKO-
lähiruokarenkaiden tai vastaavien suoramyyntikanavien suosio viittaa 
myös luomun suosioon (Pro Luomu 2017). Kasvipohjaisten innovaa-
tioiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa, esimerkiksi Härkis ja 
Nyhtökaura. Hyvinvointi ja terveelliset elintavat ovat pitkään olleet 
nousussa. (Koskinen 2017, 3.)  
 
Kaupungistuminen on edelleen kasvussa. Kaupunkiviljely on yleisty-
mässä kaupungeissa ja sitä otetaan myös entistä enemmän huomioon 
kaupunkisuunnittelussa. Vaikka kunnat ja kaupungit voivat edesaut-
taa asukkaita kaupunkiviljelyssä, onnistuminen on kiinni ihmisten yh-
teisöllisyydestä. Kaupunkiviljelyssä on enemmänkin kyse ruokaan 
kohdistuvista vaatimuksista, kuin ruoan tarpeen tyydyttäminen talou-
dellisessa merkityksessä. (Koskinen 2017, 3-4.) 

4.4 Nykytilanne teknologian näkökulmasta 

Teknologian kehitys on nopeinta kasvihuonetuotannossa, jossa ener-
giakustannukset ovat suuret, johtuen ympärivuotisesta viljelystä. Ra-
kennusten ja tekniikan tulee Suomessa soveltua suuriin lämpötila-
vaihteluihin. Pitkät varastokaudet aiheuttavat vaatimuksia varastotek-
niikalle, sillä varastoissa on oltava sekä lämmitys- että viilennystek-
niikka. Kasvukauden lyhyydestä johtuen viljelytoimenpiteiden ajoitus 
ja tekniikka on oltava oikea-aikaista sekä tehokasta. Luken maatalous- 
ja puutarhayritysten toimintaan liittyvän ammatillisen tiedon saantiti-
laston mukaan suurin uuden tiedon tarve tiloilla on tuotantomenetel-
miin ja – tekniikoihin liittyen (2016).  
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4.5 Nykytilanne ekologisesta näkökulmasta 

Energian kulutus on Luken tilastojen mukaan laskenut vuodesta 2010, 
ja uusiutumattomien energialähteiden käyttö on vähentynyt maa- ja 
puutarhataloudessa. Viljelijöitä voidaan ohjata maataloustukien 
avulla ottamaan huomioon ympäristön laatu. Ympäristön laatua voi-
daan arvioida maaperän ja ilman laadun muutosten, ravinnemuutosten 
ja luonnon monimuotoisuuden arvioinnin avulla. Yli 90 % tiloista 
kuuluu ympäristötuen piiriin. Suurimpia ongelmia maataloudessa ai-
heuttavat ravinteiden karkaaminen lannoituksessa. Lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden käyttöä on viime vuosien aikana rajoitettu ja tarken-
nettu. Biologinen torjunta on monipuolistunut kasvihuonetuotan-
nossa. Avomaalla biologisen torjunnan käyttöä rajoittavat olosuhteet.   
 
Ilmastonmuutos on jo nyt aiheuttanut uusien kasvitautien ja – tuho-
laisten lisääntymistä Suomessa. Myös vieraslajit ovat lisääntyneet. Li-
säksi ulkomaan tuonti lisää tautien sekä tuholais- ja vieraslajien li-
sääntymistä. Tuontia valvovat kasvinsuojelutarkastajat. Ilmaston-
muutos lisää ulkona talvehtivien kasvien paleltumisriskiä, kun lumi-
peite jää vähäiseksi. Toisaalta ilmastonmuutos saattaa lisätä viljely-
kasvien määrää ja vähentää lämmityksen tarvetta kasvihuonetuotan-
nossa. Ympäristötuet ovat yksi valtion keino hillitä ilmastonmuutosta.  

4.6 Nykytilanne lainsäädännön näkökulmasta 

Puutarhatuotannon tukien määräytymisestä vastaa laki maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisista tuista. Tuen määrä määräytyy EU:n kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisesti, joten kansallisesti siihen vaikuttami-
nen on vähäistä.   
 
Lakien käytännön toteuttamista on viime vuosina yritetty helpottaa 
tuottajien näkökulmasta. Esimerkkinä tästä on Maa- ja metsätalous-
ministeriön rahoittama opas: ”Pienimuotoinen ja vähäriskinen elin-
tarvikkeiden valmistus ja myynti”. Kuntien strategioissa voitaisiin pa-
remmin huomioida lähiruokamahdollisuus. Hinta ei yleensä ole on-
gelma, vaan saatavuus ja jatkojalostusasteen alhaisuus. Tammikuun 
2017 alussa voimaan astunut laki antaa kunnille mahdollisuuden laa-
dukkaampien ja vastuullisemmin tuotettujen hankintojen tekemiseen. 
Laki ei varsinaisesti anna mahdollisuutta asettaa kotimaisuutta han-
kintakriteeriksi, mutta voidaan asettaa sellaisia kriteerejä, joilla koti-
maiset elintarvikkeet ovat vahvoilla, kuten että marjoja tulee voida 
käyttää kuumentamatta. Hankintakriteerien asettamisen avuksi on 
tehty myös Motivan laatima: ”Opas vastuullisempiin elintarvikehan-
kintoihin”. (Kangas 2017.) 
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Kemikaalilainsäädäntö uudistui merkittävästi EU:ssa 2007, jonka nä-
kyviä muutoksia oli kemikaalien pakkauksissa olevien vaaramerkin-
töjen uudistaminen ja yhtenäistäminen. Kemikaalilainsäädäntöä val-
voo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka myös 
myöntää luvat markkinoille tuleville kasvinsuojeluaineille.   
 
Puutarhakasvien taimiaineistolain valvonnasta vastaa Suomessa Evi-
ran ja ELY-keskusten kasvintarkastajat. Tarkastuksia tehdään vähin-
tään kerran tai muutaman kerran kasvukauden aikana. Tarkastusten 
tarkoituksena on valvoa kasvintuhoojien esiintymistä ja taimiaineis-
ton laatua. Kasvipassi on käytössä kasveilla, jotka on määritetty vaa-
rallisten kasvitautien ja -tuholaisten isäntäkasveiksi. Myös kasvipas-
sin käyttöä valvovat tarkastusviranomaiset. Lisää tietoa Eviran toi-
minnasta löytyy osoitteesta: https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-
tuotanto/puutarhakasvien-taimet/. Maa- ja metsätalousministeriön in-
ternetsivuilla todetaan: ”Taimiaineistolain tarkoituksena on edistää 
terveen, hyvälaatuisen ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivan puutar-
hakasvien taimiaineiston tarjontaa sekä riittävien tietojen antamista 
puutarhakasvien taimiaineistosta sen ostajille ja muille käyttäjille. La-
kia sovelletaan puutarhakasvien taimiaineiston kauppaan, maahan-
tuontiin ja kauppaa varten tapahtuvaan tuotantoon.”. Taimiaineistolait 
löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.   
 
Elintarvikepakkauksissa tulee ilmetä mm. alkuperämaa ja vähimmäis-
säilyvyys tai viimeinen käyttöajankohta. Esimerkiksi torilla tai kaup-
pojen irtomyynnissä olevista vihanneksista tulee selvitä alkuperämaa 
ja laatuluokka. (Ruokatietoyhdistys ry 2017.) 

5 PUUTARHATUOTANNON UHKASKENAARIO 

Merkittävimpiä suomalaiseen puutarhatuotantoon vaikuttavia teki-
jöitä vuonna 2040 ovat huonoimman mahdollisen skenaarion tarkas-
telussa ilmastonmuutos, ekologiset muutostekijät, lainsäädäntö, tek-
nologinen kehitys sekä taloudelliset tekijät.   
 
Vuoteen 2040 mennessä kiihtyvä ilmastonmuutos on nostanut maa-
pallon keskilämpötilaa merkittävästi. Kasvanut lämpötila aiheuttaa 
paikallisesti kuivuutta ja toisaalta paikallisesti runsaita sateita. Alu-
eellisesti merkittäviä viljelyalueita menetetään kuivuuden tai tulvien 
takia. Tämä vaikuttaa edelleen muutto- ja pakolaisvirtoihin kasvukes-
kuksiin ilmastoltaan suotuisille alueille. Populaation kasautuminen 
alueellisesti ja suuriin metropoleihin synnyttää tarpeen tehokkaalle 
massaruuantuotannolle. Ruuan tuotanto keskittyy globaalisti vielä vil-
jelykelpoisille alueille. Regulaatiolla ja poliittisilla päätöksillä pyri-
tään estämään paikallinen ruokakriisi ja ruuan loppuminen. Tuontia 
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suositaan ja ruuan tuotanto keskittyy entisestään globaaleille suurille 
ruuantuottajille. Ruuan massatuotanto ja tuonti laskevat myös ruuan 
hintaa Suomessa. Paikallista pienviljelyä ei voida tässä poliittis-talou-
dellisessa tilanteessa enää tukea. Paikallinen pientuotanto on taloudel-
lisesti mahdotonta ja pientuottajien määrä vähenee merkittävästi. 
 
Puutarhatuotannon uhkaskenaarion SWOT – analyysi liitteessä 5. 

5.1 Huonon johtamisen politiikka 

Suuripäästöiset hyvinvointivaltiot vetäytyvät ilmastonmuutoksen vas-
taisista sopimuksista, jolla on ilmastonmuutosta edelleen kiihdyttävä 
vaikutus. Ilmastonmuutoksen vahvistuessa yhä suurempia alueita 
muuttuu elin- ja viljelykelvottomiksi kuivuuden tai tulvien vaikutuk-
sesta. Muuttoliike lisääntyy elämiselle suotuisille alueille, kuten Poh-
jois-Eurooppa, ja keskittyy suurien metropolien ympärille. Ilmastopa-
kolaisuus lisää merkittävästi poliittista painetta, taata kaikille riittä-
västi ravintoa ja energiaa. Tuontia lisätään paikallisen tuotannon kus-
tannuksella. Globaalit yhtiöt vaikuttavat merkittävästi poliittisiin pää-
töksiin. Pienten yritysten on täysin sopeuduttava globaalien suuryri-
tysten ehtoihin, mikäli haluavat jatkaa toimintaansa. Puutarhatuotan-
toon liittyvät tuet paikallisille pienyrittäjille lakkautetaan täysin ja 
pienviljelyn kannattavuus romahtaa.   
 
Suomen huoltovarmuuden ylläpitämiselle ei ole tarvetta tai poliittista 
tahtoa, koska olemme jo syvällä globaalissa kriisissä. Kasvavan väes-
tön keskittyessä yhä suurempiin kaupunkikeskuksiin, maankäyttö- ja 
rakennuslaki muuttuu tiukaksi. Kaupunkiviljely muuttuu mahdotto-
maksi ja viherseinien sekä -kattojen rakentaminen lopetetaan.  

5.2 Suuruuden talous 

Puutarhatuotanto keskittyy globaalisti suuriin tuotantoyksiköihin, 
jotka tuottavat kasveja viljelykelpoisilla alueilla. Massatuotanto pyr-
kii hyödyntämään saatavilla olevaa teknologiaa mahdollisimman te-
hokkaasti, tähdäten suureen automaatioon ja kustannustehokkuuteen, 
tuotantovolyymit maksimoiden. Globaali kilpailu, tuottajahintojen 
lasku sekä tuonnin tukeminen poliittisesti ja regulatiivisesti eli sään-
nellysti, esimerkiksi verotuksen kautta, johtavat ruuan kuluttajahinto-
jen merkittävään alenemiseen. Alhaiset kuluttajahinnat tekevät talou-
dellisesti kannattavan pientuotannon vaikeaksi, ja iso osa pientuotta-
jista joutuu lopettamaan toimintansa.   
 
Alueellisesti väestön kasvaessa ja tihentyessä taloudellinen eriarvoi-
suus lisääntyy. Yhä harvemmalla on varaa luonnonmukaiseen puhtaa-
seen ravintoon.   
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Vaikka muuttunut ilmasto mahdollistaisi uusien viljelykasvien hyö-
dyntämisen Suomessa, keskittynyt massatuotanto hallitsee markki-
noita ja hinnoittelua. Uusien tuotantokasvien avulla ei pystytä luo-
maan kannattavasti uutta markkinaa. Poliittista tahtotilaa pienviljelyn 
ja uuden markkinan tukemiseen taloudellisesti ei ole, jolloin ammat-
timainen pientuotanto romahtaa tai katoaa kokonaan.   
 
Suomalaisuudesta ei saavuteta kilpailuetua. Puutarhatuotannon mark-
kinoita ohjaavat suuret globaalit yhtiöt massatuotantoineen. Kiristy-
nyt lainsäädäntö ja valvonta luonnonvarojen käytön hillitsemiseksi 
Suomessa lisää teknologisten investointien tarvetta. Laajamittainen 
tuotanto kotimaassa on markkinahintatason vuoksi kannattamatonta 
ja suomalaisuudesta tulee korkeiden hintojen takia jopa haitta. 

5.3 Sosiaalinen uhka 

Väestön muuttoliike suuntautuu kaupunkikeskustoihin. Maankäyttö 
on mahdollisimman tehokasta ja runsaasti kasvavalle väestölle pyri-
tään löytämään asuintilaa. Kaavoitus ja rakennuslainsäädäntö painot-
tavat tehokkuutta rakennetuissa ympäristöissä viihtyvyyden sijaan. 
Puutarhanhoidon terveysvaikutuksia ei arvosteta ja kaavamaisuus ra-
kennetun ympäristön terveys- ja psykososiaalisista vaikutuksista ro-
mahduttaa luonnonympäristön vaikutuksen arvon. Puutarhatuotan-
toon ja puutarhan hoitoon liittyvästä yhteisöllisyydestä tulee rajattua.   
 
Väestön ikääntyminen yhdessä kaupungistumisen ja luonnosta vie-
raantumisen kanssa vaikuttavat nykyisen tilatuotannon jatkuvuuteen. 
Nykyisille tiloille ei löydy halukkaita jatkajia, jonka ansiosta puutar-
hatuotannon määrä laskee edelleen.   
 
Ilmastonmuutos sekä toisaalta kiihtyvä kaupungistuminen heikentä-
vät luonnon monimuotoisuutta. Mahdollisuus luontokokemuksiin 
heikkenee merkittävästi ja ihmiset vieraantuvat yhä enemmän luon-
nosta. Myös väestön eriarvoisuus lisääntyy entisestään. Yhä harvem-
malla on taloudellinen mahdollisuus luontokokemuksiin, joka osal-
taan lisää luonnosta vieraantumista.   
 
Puutarhatuotannon massatuotanto vaikuttaa vahvasti kuluttajien osto-
tottumuksiin. Alentuneet kuluttajahinnat ohjaavat halpatuotettuihin 
tuotteisiin. Teknologinen kehitys mahdollistaa uudentyyppisten ra-
vintovalmisteiden, kuten pilleripuristeiden, kustannustehokkaan tuo-
tannon. Taloudelliset vaikuttimet ohjaavat vahvasti kuluttajien osto-
tottumuksia. 
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5.4 Teknologia 

Ilmastonmuutoksen myötä energiankulutus kasvaa merkittävästi. Vii-
lenevillä alueilla energiaa tarvitaan merkittävästi nykyistä enemmän 
lämmitykseen. Runsaiden sateiden alueilla energiaa kuluu kosteuden 
poistoon ja tulvien hallintaan. Kuumilla ja kuivilla alueilla viilennys 
ja puhtaan veden tuotanto kuluttavat merkittävästi nykyistä enemmän 
energiaa. Energiantuotanto ei pysy kasvavan energiantarpeen mu-
kana, vaan energiankäyttöä joudutaan rajoittamaan poliittisilla ja ta-
loudellisilla mekanismeilla. Uusilla energiavaihtoehdoilla ei kyetä 
tuottamaan riittävästi energiaa kustannustehokkaasti riittävällä hyöty-
suhteella.   
 
Kallis ja rajoitetusti saatavilla oleva energia haittaa merkittävästi uu-
sien teknologioiden hyödyntämistä suomalaisessa puutarhatuotan-
nossa. Puhtaan ravinnon tuottamiseen tarkoitettujen automatisoitujen 
suljetun tuotannon yksiköiden määrä vähenee taloudellisesti kannat-
tamattomana. Kierrätyksen hyödyntäminen hankaloituu edelleen ta-
loudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Luonnonvarojen ylikulutus 
sekä sopivien viljelyalueiden väheneminen tiukentavat puutarhatuo-
tannon regulaatiota. Kierrätykselle asetetaan yhä enemmän vaatimuk-
sia, joiden toteuttaminen tuotannossa vaatii suuria teknologisia inves-
tointeja. Veden käsittelyä sekä ravinteiden karkaamista luontoon val-
votaan tiukasti. Investoinnit hankaloittavat entisestään pientuotannon 
kilpailukykyä ja johtavat pientuotannon vähenemiseen.  
 
Ravinto- ja puutarhatuotannon globalisoituessa teknologinen kehitys 
valjastetaan palvelemaan massatuotantoa taloudellisen kannattavuu-
den toimiessa ajurina. Terveiden kasvikantojen ylläpidossa mikroli-
säystä hyödyntäen keskitytään tuottamaan ja jalostamaan taloudelli-
sesti merkittäviä massatuotantoon sopivia lajeja, kuten banaani ja pe-
runa. Teknologiana kasvien mikrolisäystä hyödynnetään ja kehitetään 
edelleen, mutta sen merkitys kotimaisessa puutarhatuotannossa vähe-
nee merkittävästi. Alan tutkimus ja kehitystyö vähenee Suomessa. 
Geenimuunneltujen tuotteiden määrä kasvaa valtavasti, vaikka geeni-
muuntelun merkityksestä ei ole riittävää tutkimustietoa olemassa. Ta-
loudelliset tekijät ja alueelliset ruuan loppumisen uhat ohjaavat hyö-
dyntämään geenimuuntelua muun muassa kasvitautien välttämiseksi 
ja uudentyyppisen ilmaston keston parantamiseksi. Teknologian hyö-
dyntämistä ohjaava poliittinen, eettinen ja lainsäädännöllinen ilma-
piiri muuttuu sallivammaksi, jossa taloudelliset ja määrälliset näkö-
kannat vallitsevat terveydellisten sijaan. 
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5.5 Ekologiset tekijät 

Ilmaston lämpeneminen muuttaa kasvuvyöhykkeitä Suomessa. Kas-
vuympäristöstä tulee suotuisa uusille vieraslajeille. Vieraslajit syr-
jäyttävät vallalla olevia kasvilajeja ja aiheuttavat osan puutarhatuo-
tannon merkitsevien kasvilajien katoamisen. Lajien katoamisella on 
suuri vaikutus ravintoketjuissa, jolloin kokonaisia ravintoketjuja voi 
kadota vaikuttaen suuresti muiden eliölajien tasapainoon. Kasvi- ja 
eliölajien häviämisellä on suuri merkitys suomalaiseen kansantalou-
teen. Puutarhatuotanto ei pysty reagoimaan riittävän tehokkaasti kas-
vilajien muutokseen, esimerkiksi hyödyntämällä uusia tulokaslajeja. 
Uusien lajien mukana saapuu myös uusia tuholaislajeja ja kasvi-
tauteja, joiden torjutaan ei olla varauduttu. Tämä omalta osaltaan han-
kaloittaa vieraslajien hyödyntämistä.   
 
Puutarhatuotannon keskittyessä mahdollisimman taloudellisesti te-
hokkaaseen tuotantoon, geenimuuntelun hyödyntäminen sekä kemi-
kaalien käyttö lisääntyvät. Lainsäädäntö sekä ihmisten asenteet muut-
tuvat sallivimmaksi, koska suurin huoli on ravinnon riittävyys. Luon-
non kemikalisoituminen kiihtyy ja geenimuunnellut lajit leviävät hal-
litsemattomasti luonnossa. Nämä tekijät osaltaan kiihdyttävät lajikan-
tojen muutosta alueellisesti ja heikentävät puutarhatuotantoa paikalli-
sesti. Kuluttajien mielenkiinto ekologisesti tuotettua puhdasta ruokaa 
kohtaan vähenee ekologisen tuotannon merkittävästi kallistuessa. 
Luonnon toksisuuden eli myrkyllisyyden kasvu pakottaa puhtaan ra-
vinnontuotannon suljettuihin tuotantoympäristöihin, joissa tuotanto-
kustannukset ovat korkeat. Yhä harvemmalla on taloudelliset mahdol-
lisuudet puhtaaseen ravintoon.  

5.6 Lainsäädäntö 

Pohjois-Euroopan kiihtyvässä väestönkasvun tilanteessa lainsäädän-
nöllä pyritään turvaamaan riittävä ravinnonsaanti kaikille. Ilmastopa-
kolaisuuden aiheuttama väestövyöry ylikuormittaa paikallisesti luon-
nonvarojen käytön, jolloin lainsäädännöllisesti joudutaan puuttumaan 
energian, veden ja ravinteiden kulutukseen. Paikallisen tuotannon re-
gulaatiota kiristetään ja tuontia lisätään. Viranomaisvalvonta lisään-
tyy, jotta luonnonvarojen käyttöä pystytään hillitsemään. Kotimaisen 
puutarhatuotannon on pakko investoida uusiin teknologioihin täyt-
tääkseen kiristyneet vaatimukset. Tämä aiheuttaa paikallisesti konso-
lidaatiota eli vakauttamista kohti suurempia tuotantoyksiköitä. Mark-
kinakilpailu kovenee tuonnin vaikutuksesta ja lainsäädäntö vaikeuttaa 
suoraan kotimaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä.   
 
Lainsäädännöllä vaikutetaan myös rakennettavaan ympäristöön. Kas-
vavalle väestömäärälle pyritään järjestämään inhimilliset elinolosuh-
teet. Samalla ilmastonmuutoksesta aiheutuva meren pinnan nousu 
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pienentää rakennettavissa olevia maa-alueita. Rakennuslainsäädäntö 
ja kaavoitus suosivat tiivistä rakentamista kaupunkikeskustojen ym-
pärille. Maankäytön tehokkuus ohjaa päätöksentekoa, ja suurimmista 
keskuksista kasvaa suuria tiiviisti rakennettuja metropoleja, joissa 
pienviljelylle ja puutarhatuotannolle ei ole jalansijaa. 

5.7 Uhkaskenaarion johtopäätökset ja reimarit 

Vallalla olevista megatrendeistä ilmaston muutoksella on yksittäinen 
suurin vaikutus puutarhatuotannon tilaan Suomessa vuonna 2040. 
Muutos on suoraan ja välillisesti niin valtava, että kaikkia sen vaiku-
tuksia on mahdotonta ennustaa. Merkittävimpiä tässä skenaariossa 
tunnistettuja ilmaston muutoksen aiheuttamia suoria vaikutuksia ovat 
lämpötilojen suuret muutokset alueellisesti, muutokset sademäärissä 
ja merien pinnan nousu. Välillisiä muutoksia ovat muun muassa epä-
suotuisien ilmasto-olosuhteiden aiheuttama ilmastopakolaisuus, vilje-
lyalueiden menettäminen kuumuuden tai merien pinnan nousun seu-
rauksena ja uusien kasvuvyöhykkeiden jakautuminen lämpötilanmuu-
tosten seurauksena. Muita käsiteltyjä megatrendejä ovat kaupungistu-
minen, väestön ikääntyminen, teknologinen kehitys (digitalisaatio) ja 
luonnonvarojen ylikulutus.  
 
Jotta vältyttäisiin päätymästä tähän skenaarioon, tulisi ainakin edellä 
mainittuja megatrendejä tarkkailla ja tehdä korjaavia toimenpiteitä 
ajoissa. Ilmastopakolaisuuden osalta poliittiset päätökset ja varautu-
minen ovat avainosassa. Mikäli päädytään hallitsemattomaan väes-
tönkasvuun, ollaan jo syvällä tässä skenaariossa. Varautuminen ja 
suunnittelu ovat myös keskiössä mahdollisten viljelyalueiden menet-
tämisessä ja uusien hyödyntämisessä. Mikäli mitään suunnittelua kan-
sallisen huoltovarmuuden ylläpitämisestä paikallisen kasvintuotan-
non osalta ei toteuteta, olemme menossa vääjäämättä kohti suurta riip-
puvuutta tuonnista. Kaupungistumisessa reimarina toimii kaavoituk-
sen ja maankäytön regulaatio vihertuotannon osa-alueilla viherraken-
tamisen ja kaupunkiviljelyn rakennustuotannon osalta. Väestön 
ikääntymisen osalta sukupolven vaihdosten tuen lopettaminen on sel-
keä indikaatio siitä, että ollaan menossa kohti paikallisen tuotannon 
vähenemistä. 

6 PUUTARHATUOTANNON TODENNÄKÖINEN SKENAARIO 

Merkittävimpiä puutarhatuotantoon vaikuttavia tekijöitä vuonna 2040 
ovat todennäköisen skenaarion perusteella ilmastonmuutos, teknolo-
ginen kehitys, poliittiset ja taloudelliset tekijät. 
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Puutarhatuotannon todennäköisen skenaarion SWOT – analyysi liit-
teessä 6. 

6.1 Ilmastonmuutos 

Todennäköisessä skenaariossa vuoteen 2040 toimet ilmastonmuutok-
sen hidastamiseksi lisääntyvät sekä hyvinvointivaltioiden toimesta, 
kehitysmaiden toimesta ja myös tavalliset kuluttajat kiinnittävät li-
sääntyvää huomiota kulutukseen. Globaalissa mittakaavassa ilmas-
tonmuutos näkyy luonnon ääri-ilmiöiden yleistymisenä, aiheuttaen 
nykyistä enemmän alueellisia katastrofeja.  Ruuan tuotannon nähdään 
kuitenkin kykenevän vastaamaan väestönkasvun haasteisiin. Globaa-
leilla kestävän kehityksen toimilla pyritään myös aktiivisesti hidasta-
maan eläimistön sekä kasvilajien häviämistä ja edistämään niiden so-
peutumista uuteen ekologiseen ympäristöön.  
  
Suomen puutarhatuotannolle 2040 ilmastonmuutos tuo sekä haasteita 
että mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen myötä tapahtuva kasvukau-
den pidentyminen mahdollistaa uusien tuotantokasvien ja lajikkeiden 
tuotannon, vaikka käyttökelpoisten lajien valikoiman ei nähdä mer-
kittävästi kasvavan. Uusien lajien ja lajikkeiden vastapainona joitakin 
lajeja saattaa myös hävitä. Lämpenemisen myötä haasteita tuovat eri-
tyisesti kasvitautien ja tuholaisten lisääntyminen Pohjois-Euroopassa. 
Lisäksi pölyttäjien määrän väheneminen pienentää satoja, mitä yrite-
tään kompensoida ihmisen toimilla. Puutarhatuotannon ei nähdä vielä 
2040 hyötyvän taloudellisesti mitenkään merkittävästi ilmastonmuu-
toksen tuomista eduista Suomessa, mutta saattaa sitä tulevaisuudessa 
olla. 

6.2 Teknologinen kehitys 

Vuonna 2040 puutarhatuotanto hyötyy monella tavalla edelleen kehit-
tyvän teknologian tuomista mahdollisuuksista. Ekotehokkuus eli 
luonnonvarojen mahdollisimman tehokas käyttö suhteessa tuotettua 
tavaraa tai palvelua kohti on merkittävin hyöty.   
  
Vuonna 2040 puutarhatalouden alkutuotannossa hyödynnetään jo au-
tomatisoitua suljettua tuotantoa. Tämä mahdollistaa tehokkaan tuo-
tantopanosten hyödyntämisen ja tuloksena on puhtaita elintarvikkeita. 
Toinen merkittävä alkutuotannon menetelmä on Suomessa mikroli-
säyksellä tuotettujen kasvien määrän lisääntyminen. Mikrolisäyksellä 
pystytään tuottamaan tuholaisista ja kasvitaudeista vapaita taimia, 
mikä vähentää ongelmia varsinaisessa viljelyssä. Lisääntynyt mikro-
lisäys ja tekniikan kehitys pienentävät kustannuksia alkutuotannossa. 
Tekniikkaa hyödynnetään myös pienemmässä mittakaavassa esim. 
kuluttajille suunnattujen bioreaktoreiden muodossa. Suomessa myös 
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tuetaan uusien teknologioiden ja toimintamenetelmien tutkimusta ja 
kehittämistä myönnetyillä määrärahoilla. Uudet ratkaisut mahdollis-
tavat nykyisen tasoisen maanperän hyödyntämisen ja kastelun mm. 
sensoriteknologian kehittyessä. Robotiikan, analytiikan ja keinoälyn 
hyödyntäminen on myöskin mahdollista erikokoisilla tuotantovolyy-
meillä.  
  
Uudet teknologiat mahdollistavat 2040 puutarhatuotannon jätteiden 
hyödyntämisen tehokkaammin, taloudellisemmin ja paikallisesti. Jät-
teeksi luokiteltua materiaalia syntyy myöskin entistä vähemmän sen 
hyötykäytön ja suljetun tuotannon käyttöönoton myötä. Fossiilisten 
polttoaineiden hinnan nousu on tuonut markkinoille valtavasti uusiu-
tuviin luonnonvaroihin pohjautuvia energiatuotantovaihtoehtoja. Uu-
det energiavaihtoehdot luovat mahdollisuuksia nykyistä laajempaan 
ja kustannustehokkaampaan puutarhatuotantoon Suomessa. Kilpailu-
kykyä edistävä tekijä on myöskin kasteluveden riittävyys ja jätevesien 
käsittelyn kustannusten pysyminen nykyisellä tasolla. Lisäksi digita-
lisaation hyödyntäminen mahdollistaa nykyistä tehokkaamman tuo-
tannon lisäämättä luonnonvarojen kulutusta.   
  
Vuonna 2040 puutarhatuotteiden elinkaarta ja tuotannon sääntelyä 
pystytään valvomaan automatisoidusti uudenlaisten pakkausmerkin-
töjen myötä. Puutarhatuotteiden funktionaaliset ominaisuudet ovat 
kuluttajien saatavilla ja tutkimustyötä jatketaan edelleen. Kotimaassa 
tuotettu ruoka on kilpailuetu ja se nähdään puhtaana, vastuullisena ja 
terveyttä edistävänä vaihtoehtona. Kuitenkin geenimuunneltujen tuot-
teiden määrä kasvaa, mutta niiden vaikutuksista on tehty riittävästi 
tutkimusta. Pakkausmerkintöihin merkitään selkeästi, jos tuotteessa 
on käytetty geenimuunneltuja kasvilajikkeita. 

6.3 Poliittiset ja taloudelliset tekijät 

Vuoteen 2040 puutarhatuotantoon liittyvät tuet tai/ja niiden ehdot hei-
kentyvät merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Viljelyn kannat-
tavuus tukien osalta laskee, vaikka kustannustehokkuus esim. tekno-
logian kehittyessä nousee. Osittain tilanne johtuu siitä että, Suoma-
laisten tulkinta EU:n lainsäädännöstä on edelleen tiukempi kuin 
muissa EU -maissa. Toisaalta esim. EU:n kautta tulevien rajoitusten 
ja säädösten avulla luonnon kemikalisoituminen saadaan rajoitettua. 
Kemikaalien käyttö teollisuudessa, maataloudessa ja kotitalouksissa 
katsotaan pysyvän ennallaan ja edelleen Suomessa on Euroopan vähi-
ten esim. torjunta-ainejäämiä.   
  
Suomalaista puutarhatuotantoa edistetään sujuvoittamalla yhteistyötä 
viranomaisten kanssa. Lisäksi puutarhatuotteiden tuonti ja vienti pi-
detään helppona kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Pienimuo-
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toista puutarhatuotantoa edistetään kaavoituksessa esim. mahdollista-
malla viherseinien ja -kattojen rakentaminen, kaupunkiviljely sekä lä-
hituotanto osana yhteisöllistä ja viihtyisää asumista. Tällä vastataan 
myös ekologisesti tuotetun ja jaellun lähiruoan lisääntyneeseen kiin-
nostuksen kasvuun. Kaavoituksessa ymmärretään myös rakentamat-
toman luonnon merkitys hyvinvoinnille ihmisten elinympäristöissä. 
Julkisissa hankinnoissa lähiruuan käyttöä suositellaan, mutta sen mer-
kitys on pieni. Huomiota kiinnitetään Suomen huoltovarmuuden li-
säämiseen ja tuotantoa hajautetaan puutarhatuotannon eduksi.  
  
Kuluttajahintojen nähdään laskevan tai pysyvän tulotasoon suhteutet-
tuna nykyisellä tasolla ja ostotottumusten pysyvän nykyisellään. Ta-
sapaino säilyy pienten ja suurten tuotantoyksiköiden välillä, vaikka 
määrä vähenee. Väestön ikääntyessä nykyisille tiloille ei löydy haluk-
kaita jatkajia, mutta tuotannon määrä kasvaa tilakokojen kasvaessa ja 
digitalisaation lisääntyessä. Uhka kotimaiselle tuotannolle on globaa-
lien yhtiöiden toiminta, joka muuttuu entistä rahakeskeisemmäksi ja 
aiheuttaa pienyrityksien toiminnan ahdinkoa. Todennäköisessä ske-
naariossa poliittiset päätökset tehdään myös vuonna 2040 globaalien 
suuryritysten hyväksi.  
  
Puutarhatuotannolle haitallisten vieraslajien leviäminen saadaan py-
sähtymään ja haitat pidettyä nykyisellä tasolla. Tässä on etusijalla tie-
don lisääminen ja ympäristökasvatuksen myötä kokonaisuuksien ym-
märtäminen mm. ruuantuotannosta ja sen vaikutuksista. Tästä kertoo 
esim. skenaariomme heikko signaali: villiyrttien hyödyntäminen li-
sääntyy ja niiden kasvattaminen puutarhoissa yleistyy. 

6.4 Todennäköisen skenaarion reimarit 

Selkeinä ilmastonmuutoksen reimareina voidaan pitää vuoden keski-
lämpötilan kehitystä ja kasvukauden pituuden muutoksia. Skenaa-
riossa mainitut uudet lajit ja lajikkeet ovat pitkälti seurausta ilmaston 
lämpenemisestä. Hyvänä reimarina voidaan siis pitää myös uusien la-
jien ja lajikkeiden määrän kehitystä puutarhatuotannossa. Teknolo-
gista kehitystä seurataan investointien sekä kotimaisten patenttien 
määrän kehityksellä. Tuotantomenetelmien kehitystä seurataan rei-
mareilla. Näissä seurataan sekä suljetun tuotannon, että mikrolisäyk-
sen volyymin kehitystä. Puutarhatuotteiden viennin ja tuonnin kehi-
tyksestä voidaan määritellä alan suuntaukset ja kilpailukykyiset tuot-
teet. 
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7 PUUTARHATUOTANNON TOIVESKENAARIO 

Suomen puutarhatuotanto on vuonna 2040 teknologian tehokas hyö-
dyntäjä. Digitalisaatio, analytiikka, tekoälyn sovellukset ohjaavat 
vauhdilla alan kehitystä. Suomi on voittajamaa ilmastonmuutoksen 
osalta, koska se tulee mahdollistamaan maassamme tehokkaan ja mo-
nipuolisen viljelyn huomioiden ympäristövaikutukset sekä ihmisten 
terveyden mm. luomun, lähiruuan sekä superfoodien tuottajana.  
 
Suomalaisen ruoan brändi tulee nousemaan maailmalla. Luotettava ja 
puhdas tuotanto, luomu ja superfoodien tuotteistaminen kotimaisista 
raaka-aineista nostavat puutarhatalouden tuotannon moninkertaiseksi 
nopealla aikavälillä. Uudet tuotantokasvit ja mm. villivihannesten vil-
jely osoittautuvat tuottoisiksi. Viennin puolella suomalaisille puutar-
hatuotteille riittää kysyntää. 
 
Puutarhatuotannon toiveskenaarion SWOT – analyysi liitteessä 7. 

7.1 Poliittiset tekijät  

Poliittisilla toimenpiteillä ohjataan puutarhatuotteiden kasvatusta po-
sitiivisesti. Puutarhatuotannon kehittämisen edellytykset parantuvat 
maataloustukien määrän kasvaessa selvästi. Myös tukien myöntämi-
sen ehdot muuttuvat aikaisempaa lievemmiksi. Poliittiset levottomuu-
det maailmalla saavat aikaan päätöksiä Suomen huoltovarmuuden ta-
son merkittävästä ja pysyvästä parantamisesta, mikä puolestaan lisää 
puutarhatuotannon kasvua.  
 
Toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi muuttuvat yhteiseksi 
asiaksi. Valtiot, yritykset ja yksityiset ihmiset alkavat kiinnittämään 
huomiota kulutustottumuksiin. Fossiilisten polttoaineiden käyttö lo-
petetaan teknologian mahdollistaessa siirtymisen täysin uusiutuviin 
energiamuotoihin.   
 
Poliittisia päätöksiä ei tehdä globaalien yhtiöiden hyväksi ja globaalit 
yhtiöt tekevät itsenäisesti kestävän kehityksen mukaisia päätöksiä. 
Pk-yritysten markkinat paranevat ja siten kuluttajien vaikutusmahdol-
lisuudet kaupassa lisääntyvät. Lähiruoka nousee merkittävään rooliin 
julkisissa hankinnoissa. Sen käyttöä suositellaan vahvasti ja sitä pys-
tytään merkittävästi preferoimaan eli asettamaan etusijalle valintakri-
teereissä.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ottaa huomioon kaupunkiviljelyn osana 
yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja huoltovarmuustekijänä. Myös viher-
tuotannossa viherseinien ja -kattojen rakentamista tuetaan kaavoituk-
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sella ja siihen kannustetaan merkittävän paljon, jolloin niiden raken-
taminen lisääntyy huomattavasti. Lähituotannosta tulee merkittävä 
tuotantomuoto osana tulevaisuuden kaupunkirakennetta. 

7.2 Talous 

Poliittinen ohjaus mahdollistaa ammattimaisen pientuotannon kasvun 
ja pientuottajien määrä lisääntyy. Uudet tuotantokasvit mahdollistavat 
merkittävän markkinakasvun. Teknologisten sovellusten hinnat laske-
vat merkittävästi, jolloin niiden käyttöönotto ja hyödyntäminen mah-
dollistuvat kaiken kokosilla viljelmillä. Kuluttajahinnat nousevat hie-
man.  
  
Puhtaiden puutarhatuotteiden terveysvaikutuksista saadaan selviä tut-
kimustuloksia, jotka vaikuttavat kuluttajien valintoihin ja kysyntään. 
Suomalaisuudesta kasvaa merkittävä kilpailuetu. Terveysvaikutteis-
ten tuotteiden määrä kasvaa ja hinnat saavuttavat kuluttajaystävällisen 
tason. Suomen ruokatuotteista mm. villiyrttien kasvatuksesta nousee 
uusia vientituotteita, mikä luo uutta liiketoimintaa. Tuotannon kasvu-
vauhti ja vienti kiihtyvät käsi kädessä. Vientiä vauhdittavat, myös il-
mastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ja katastrofit eli ruuan ky-
synnän kasvu maailman eri puolilla. 

7.3 Sosiaaliset tekijät 

Tuotannon määrä kasvaa merkittävästi tilakokojen kasvaessa ja digi-
talisaation lisääntyessä. Väestön ikääntyessä nykyisille tiloille on 
haastavaa löytää halukkaita jatkajia.  
 
Suomalaisten ostotottumukset alkavat suosia yhä enemmän terveys-
vaikutteisia ja kotimaisia tuotteita. Pohjoisen kasvituotanto saa uuden 
mahdollisuuden myös ilmastonmuutoksesta, mikä mahdollistaa uu-
sien kasvien hyödyntämisen kauppa- ja kotipuutarhoissa.  
 
Lähiruokatrendi jatkaa suosiotaan ja REKO-renkaat tai –ryhmät ja 
ruokapiirit kasvattavat suosiotaan. Lähiruoan kysynnän kasvu luo 
mahdollisuuksia uusille pientuottajille, joiden toiminnan kannatta-
vuus mahdollistuu myymällä tuotteet suoraan kuluttajille ilman tukun 
ja kaupan väliportaita.   
 
Puutarhanhoidossa psykososiaalisen, rakennetun- ja luonnonympäris-
tön yhteys ja vaikutus terveyteen sekä toimintakykyyn, pystytään las-
kemaan ja kyetään viemään käytäntöön yksilö- ja yhteisötasolla. 
Luontokokemuksia sekä luonnon tuntemusta ja merkitystä lisätään 
opinnoissa ja työyhteisöissä. Uudet teknologian ratkaisut, kuten vir-
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tuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus, saavat kaupungistuneet ja luon-
nosta vieraantuneet ihmiset jälleen läheiseen luontoyhteyteen, mikä 
lisää puutarhatuotteiden arvostusta. 

7.4 Teknologia 

Tutkimus ja kehitys etenevät edelleen nopeasti. Puutarhatuotanto ot-
taa käyttöön uusia automatisoituja tuotantomenetelmiä ja askeleita di-
gitaalisuuden hyödyntämisessä. Tuotanto-, valmistus- ja jakeluketjut 
saavat käyttöönsä uusia teknologioita.  
 
Robotiikan, analytiikan ja keinoälyn hyödyntäminen tulee mahdol-
liseksi erikokoisilla tuotantovolyymeillä kasvattaen yksikkötuotan-
non määrää. Uudet teknologian ratkaisut mahdollistavat entistä pa-
remman maanperän hyödyntämisen ja kastelun sekä optimoivat kas-
vien tarvitsemien ravinteiden ja kasvuolosuhteiden reaaliaikaisen seu-
rannan tarkasti. Myös kuluttajien tarpeet ja mieltymykset voidaan tun-
nistaa ennakoivan analytiikan kehittyessä siten, että tuotetaan mark-
kinoille oikeita kasveja tarvittavilla volyymeillä oikea-aikaisesti.   
 
Automatisoitu suljettu tuotanto mahdollistaa tulevien vuosikymmen-
ten aikana puhtaiden elintarvikkeiden tuotannon kilpailukykyisesti. 
Esimerkki suomalaisesta osaamisesta tulee olemaan teknologia ja au-
tomatisointi, jotka tekevät mikrolisäyksestä halvan, nopean ja helpon 
keinon lisätä kasveja. Bioreaktorit tulevat myös tavallisten kuluttajien 
ulottuville ja niillä voidaan tuottaa puhdasta ruokaa kasveista.  
 
Uudet teknologiat mahdollistavat kaikkien jätteiden tehokkaan hyö-
dyntämisen paikallisesti. Ympäristöystävälliset energiavaihtoehdot 
mahdollistavat kilpailukykyisen ja kustannustehokkaan puutarhatuo-
tannon. 

7.5 Ekologiset tekijät 

Tuholaisten ja kasvitautien määrän kasvu vähenee Suomessa jonkin 
verran. Myös haitalliset vieraslajit saadaan hallintaan ja vähenemään. 
Osaa vieraslajeista opitaan hyödyntämään, minkä seurauksena ne saa-
daan tukemaan puutarhatuotannon kehittämistä.  
Pölyttäjien määrä tulee edelleen vähenemään, mutta ristipölytyksen 
kautta lisääntyvät kasvit toipuvat esim. muuttaen kasvupaikkaansa si-
ten, että pölytys voi tapahtua tuulen avulla. Vastaavasti ihminen voi 
mahdollistaa jatkossa pölytyksen. Tasapaino säilyy ja kannoissa ei ta-
pahdu merkittävää muutosta. Ilmastonmuutoksen seurauksena Suo-
mesta häviää vain vähän lajeja, joiden tilalle tulee hyödyllisiä vieras-
lajeja, joista saatava hyöty on merkittävästi suurempi kuin alkuperäis-
ten lajien.  
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Ruokahävikkiä pystytään vähentämään merkittävästi. Suurin osa puu-
tarhatuotannon jätteistä pystytään hyödyntämään kiertotalouden aja-
tuksen mukaisesti materiaalivirtoina puutarhojen omassa toiminnassa, 
käsittelemään paikan päällä tai paikallisesti merkittävästi nykyistä pa-
remmin ja pienemmillä kustannuksilla.  
 
Uudet ratkaisut mahdollistavat tehokkaamman kastelun ja jätevesien 
ekologisen käsittelyn taloudellisesti.  
 
Ekologisesti tuotetun ja jaellun lähiruoan kysyntä kasvaa merkittä-
västi nykyisestä kuluttajien keskuudessa. Luomusta tulee pysyvä 
trendi ja funktionaalisten tuotteiden käyttö vakiintuu pysyväksi.  
 
Geenimuunneltujen tuotteiden määrä kasvaa merkittävästi ja niiden 
ympäristö- ja terveysvaikutuksista on saatavilla riittävästi luotettavia 
tutkimustuloksia. Geenimuunneltujen kasvien käyttö vähentää kemi-
kaalien käytön tarvetta. Pakkausmerkinnöistä kuitenkin selviää tar-
kasti, jos tuotteessa on käytetty geenimuunneltuja kasvilajeja tai -la-
jikkeita.  
 
Kemikaalien käyttöä teollisuudessa, maataloudessa ja kotitalouksissa 
tullaan säätelemään entistä tarkemmin. Luonnon kemikalisoituminen 
vähenee hiljalleen. 

7.6 Lainsäädäntö 

Muut EU-maat alkavat tulkita lainsäädäntöä Suomea tiukemmin, 
mikä mahdollistaa puutarhatuottajien vapaamman toiminnan pienem-
millä taloudellisilla panostuksilla. Viranomaisvalvonta kevenee aikai-
semmasta selvästi. Yhteistyö tuottajien ja viranomaisen välillä kehit-
tyy nopeaksi ja sujuvaksi. Kaikki turha byrokratia saadaan purettua. 
Puutarhatuotteiden vienti säilyy kohtuullisen vapaana, mutta tuontia 
rajoitetaan, mikä suosii kotimaista tuotantoa.  
 
Tekniikka tulee mahdollistamaan pakkausmerkintöjen vaatimusten 
toteutumisen ja valvonnan edullisesti ja automatisoidusti. 

7.7 Toiveskenaarion johtopäätökset ja reimarit   

Megatrendeistä ilmaston muutoksen negatiiviset vaikutukset muualla 
maailmassa vaikuttavat Suomen puutarhatuotantoon positiivisella ta-
valla. Muualla ongelmaksi nousee viljelypinta-alan väheneminen 
esim. lämpötilan nousun, luonnonkatastrofien vaikutusten ja meren 
pinnan nousun myötä. Muualla myös kasvitaudit ja tuholaiset vaikeut-
tavat puutarhatuotantoa. Suomen puutarhatuotanto sen sijaan hyötyy 
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lämpötilan noususta ja pidentyneestä kasvukaudesta ilmaston pysy-
essä kuitenkin vakaana ja suotuisana ajatellen mm. kasvitautien ja tu-
holaisten torjunnan tarpeita.  
 
Suomessa tuotetuille, puhtaille elintarvikkeille on kysyntää maail-
manlaajuisesti. Luotettavat tutkimustulokset ravinnon terveysvaiku-
tuksista nostavat puutarhatuotteiden ja niistä tuotettujen superfoodien 
kysynnän hurjaan nousuun. Uusien tuotteiden jalostusta ja kehittä-
mistä tulisikin tukea ponnekkaasti.   
 
Pientuottajien mahdollisuudet menestyä paranevat huomattavasti ny-
kyisestään, koska lähiruoka nousee merkittävään rooliin julkisissa 
hankinnoissa. Myös suuri osa kuluttajista suosii paikallisesti tuotet-
tuja, luomutuotteita, joiden matka tuottajalta ruokapöytään on mah-
dollisimman lyhyt. Puutarhat ja itsenäinen ruoan tuotanto leviävät 
myös kaupunkeihin viherseinien ja -kattojen vihertuotannon myötä. 
Puutarhatalouden arvostus nousee niin ravinnon tuotannon kuin sen 
sosiaalisen merkittävyyden kautta.    
 
Kaiken takana on suotuisammaksi muuttuvien ilmasto-olosuhteiden 
lisäksi teknologian kehittyminen ja sen rohkea hyödyntäminen puu-
tarhatuotannossa, niin pienissä kuin suurissakin tuotantoyksiköissä. 
Se mahdollistaa suomalaisen puutarhatuotannon nousun maailman 
kärkeen. Teknologisten sovellusten ansiosta maassamme voidaan jat-
kossa tuottaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti ravintorikasta 
ja puhdasta ruokaa, jota arvostetaan ympäri maailmaa. Tämän mah-
dollistamiseksi tulisi varmistaa riittävät resurssit tutkimus- ja kehittä-
mistoiminalle sekä sovellusten käyttöönotolle. 
 
 

8 ARVIOINTI RYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ 

Ryhmän osaaminen aihealueen työstössä oli verrattain laaja, joten nä-
kemyksiä saatiin kiitettävästi eri sektoreilta. Alkuperäisen ryhmän ko-
koonpano oli kahdeksan henkilöä, mutta ryhmätyön alusta alkaen 
kahden osallistujan näkemystä ja työhön osallistumista ei ollut havait-
tavissa. Myös skenaarioiden ja lopullisen yhteenvedon laadinnan al-
kaessa todettiin, ettei poissaolijoiden osallistuminen enää ollut ryh-
män mielestä riittävää työn lopullisen esittämisen panostukseksi. Näin 
ollen työn loppuvaiheessa ei ollut enää järkevää tiedustella tilannetta 
osallistumisesta näiden henkilöiden kohdalla.  
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Ryhmä 5 työskentely alkoi ryhmäytymisellä 7.10.2017, jolloin pää-
tettiin aihe sekä työskentelytavat. Työskentelytavaksi vakiintui yhtey-
denpito WhatsApp Messenger ja HAMK Outlook webmail työka-
luilla. Lisäksi kokoonnuimme kaksi kertaa viikossa Skype Meeting 
App-kokoussovelluksen avulla. Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan 
ja esitysgrafiikan työkaluna oli Office 365. 
 
Etäyhteyden aikataulut neuvoteltiin ensimmäisellä ja toisella kerralla 
sekä varattiin aikataulut Skype Meeting App-kutsulla. Näin ollen jo-
kaisella olisi mahdollisuus suunnitella osallistumisensa yhteisiin ryh-
mäkokouksiin. Tapaamiset sijoittuivat maanantai- ja perjantai-iltoi-
hin, kestäen 2 – 2,5 tuntia. Etenemistä tarkasteltiin ajoittain, jotta val-
miin työn palautus toteutuisi 7.11.2017 mennessä. Tapaamisten yh-
teydessä keskusteltiin itsenäisen työskentelyn aikana laaditusta ai-
neistosta sekä muokattiin tarvittaessa sisältöä.  
 
Raportin kirjoittamisen ja esityksen laadinnan loppuvaiheessa ar-
vioimme käyttäneemme työskentelyyn ajallisesti aikaa noin 30 hen-
kilötyöpäivää. 
 
Ryhmän kokoontumiskerroilla kävi ilmi, että työskentely sekä aihe 
olivat kaikkien osalta mukaansa tempaavaa ja mielekästä. Myös tar-
vittaessa pystyttiin ryhmänä paikkaamaan ennalta-arvaamattomia ti-
lanteita. Kaikille iso kiitos siitä sekä ryhmässä työskentelystä! 
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Liite 4 

PUUTARHATUOTANNON NYKYTILA, SWOT – ANALYYSI 

 

 POSITIIVISET  NEGATIIVISET  

SISÄISET 

ASIAT  
Vahvuudet   

 Suomen ilmasto-oloissa ääriolo-

suhteet ovat harvinaisia  

 Ilmasto-olosuhteet vähentävät 

myös tautien ja tuholaisten aiheutta-

mia tuhoja (kylmä talvi, lyhyt kasvu-

kausi)  

 Suomen tarkka lainsäädäntö ja 

viljelijöiden kuuliaisuus tekevät tuo-

tannosta tarkasti valvottua -> arvoste-

taan sekä kotimaassa että ulkomailla  

 Puutarhatalouden tutkimusta on 

tehty Suomessa runsaasti ja siihen on 

käytetty aikaa ja rahaa  

 Tekniikka on kehittynyt nopeasti 

viime vuosien aikana  

 Kotimaisuutta arvostetaan  

 Veden saaminen ei ole ongelma   

 Koulutus ja tutkimus Suomessa 

ovat huipputasoa  

Heikkoudet  

 Tekniikka ei ole niin kehittynyttä, 

kuin tietyissä Keski-Euroopan maissa  

 Tietyt kasvit ja kasvilajikkeet ovat 

ilmasto-olosuhteiden vuoksi mahdot-

tomia viljellä Suomessa  

o Tai kasvukaudesta riip-

puen, tuotanto voi olla ailah-

televaa  

o Kotimaisten tuotteiden 

valikoima on siksi suppea  

 Tuotanto on kallista Suomessa 

johtuen välimatkoista, verotuksesta ja 

ilmastosta  

 Suomen tarkka lainsäädäntö ja 

tarkastajat voivat olla tarkempia kuin 

muissa maissa  

 Kehittämisen ja tutkimuksen 

määrärahoja ollaan supistamassa  

 Viljelijöiden keski-ikä on korkea, 

ja jatkajia tiloille on vaikea saada  

ULKOISET 

ASIAT  

Mahdollisuudet  

 Tekniikkaa viljelyssä on varaa ke-

hittää  

 Ilmaston lämpeneminen saattaa 

lisätä viljeltävien kasvien valikoimaa 

Suomessa  

 Tiukka kontrolli (omavalvonta, 

kasvintarkastajat) on pitänyt ulko-

mailta tulevat kasvitaudit ja tuholaiset 

kurissa  

 Luomu ja kotimaisuus ovat nou-

sevia arvoja  

 Suomessa ilmasto-olosuhteet ei-

vät muutu yhtä rajusti, kuin muissa 

maissa  

 Kansainvälistyminen  

Uhat   

 Ilmastonmuutos saattaa lisätä ää-

riolosuhteiden merkitystä kotimai-

sessa tuotannossa  

 Jos satokaudet jäävät heikoiksi, ei 

viljelijöillä ole rahaa/uskallusta paran-

taa viljelyn tekniikkaa  

 Liian tiukka lainsäädäntö muihin 

maihin nähden heikentää kotimaisten 

viljelijöiden asemaa  

 Ilmaston lämpeneminen ja ulko-

maan tuonti lisäävät tuholaisten ja 

tautien esiintymistä  

 Tukien väheneminen/ehtojen ki-

ristyminen aiheuttaa hintojen nousua  

 Puutarhatalouden kehittäminen 

ja tutkimus vähenevät määrärahojen 

supistuessa  

 Ulkomaan tuonnin lisääntyminen  
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Liite 5 

PUUTARHATUOTANNON UHKASKENAARIO, SWOT- ANALYYSI 

 

 POSITIIVISET  NEGATIIVISET  

SISÄISET 

ASIAT  
Vahvuudet   

 Tuotannon keskittyessä tuotanto-

kustannukset per tuotettu yk-

sikkö pienenevät   

 Matalat tuotantokustannukset 

näkyvät kuluttajahinnoissa – Ku-

luttajan kannalta hyvä asia  

 Vahva regulaatio energian käytön 

ja kierrätyksen osalta   

 Tuotantotehokkuus edesaut-

taa digitalisaation hyödyntämistä 

puutarhataloudessa  

Heikkoudet  

 Riippuvuus tuonnista – logistiikka 

heikoin lenkki  

 Luonnosta vieraantuminen  

 Luomu ja puhdas tuotanto margi-

naalista  

 Lajien häviäminen ja uusien vie-

raslajien vähäinen hyödyntäminen  

 Tiukan lainsäädännön aiheut-

tama tuotantokustannusten nousu  

 Tuotteiden hinta ohjaa ostopää-

töksiä – ekologisuuden ja puhtauden 

arvo romahtaa  

ULKOISET 

ASIAT  
Mahdollisuudet  

 Ilmaston muuttuminen alueelli-

sesti voi luoda mahdollisuuksia suu-

rempiin ja useampiin satoihin.   

 Uusien vieraslajien hyötykäyttö  

 Ilmastopakolaisuuden tuoman 

väestönkasvun valjastaminen paikalli-

seen puutarhatuotantoon  

 Kaupunkiviljelyn ja uusien tuo-

tantotapojen hyödyntäminen laaja-

mittaisesti  

Uhat   

 Kansallisen kontrollin menettämi-

nen päätöksenteossa  

 Paikallisen huoltovarmuuden ro-

mahtaminen  

 Luonnon kontaminoituminen 

geenimuuntelun ja kemikalisoitumi-

sen seurauksena  

 Paikallisen pientuotannon totaa-

linen loppuminen  
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Liite 6 

PUUTARHATUOTANNON TODENNÄKÖINEN SKENAARIO, SWOT- ANALYYSI 

 

 POSITIIVISET  NEGATIIVISET  
SISÄISET 

ASIAT  
Vahvuudet   

 Suomen puutarhatuotanto 

hyötyy pidentyneestä kasvukaudesta 
 Ilmasto-olosuhteet ovat 

vähemmän otolliset tautien ja 

tuholaisten leviämiselle 
 Suomessa viljelijöiden tekemisen 

taso on korkeaa niin laadullisesti kuin 

määrällisesti 
 Puutarhatalouden tutkimusta 

tehdään Suomessa riittävästi ja kes-

tävään tuotantoon panostetaan 
 Uutta tekniikkaa käytetään 

laajassa mittakaavassa 
 Kotimaisuutta ja lähituotteita ar-

vostetaan enitistä enemmän 
 Veden saaminen ei ole ongelma 
 Tuotantokustannukset on pidetty 

hallinnassa 

 

Heikkoudet  

 Tietyt kasvit ja kasvilajikkeet ovat 

ilmasto-olosuhteiden vuoksi mahdot-

tomia viljellä Suomessa 
 Kasvukausi vaihtelee vuosittain 

merkittävästi ja ennustettavuus 

vaikeaa 
 Tuotanto vaatii kalliita in-

vestointeja uuteen tekniikkaan 

ollakseen kannattavaa 
 Suomen edelleen tarkka 

lainsäädäntä heikentää kilpailukykyä 
 Toiminta on keskittynyt yhä 

harvemmille erikoistuneille tiloille 

 

ULKOISET 

ASIAT  
Mahdollisuudet  

 Tekniikan kehittäminen edelleen 
 Ilmaston lämpeneminen tuo yhä 

enemmän viljeltäviä kasvilajeja 
 Tiukka kontrolli (omavalvonta, 

kasvintarkastajat) pitää ulkomailta tu-

levat kasvitaudit ja tuholaiset kurissa 
 Luomu ja kotimaisuus on merkit-

täviä arvoja 
 Suomessa ilmasto-olosuhteet ei-

vät ole muuttuneet yhtä rajusti, kuin 

muissa maissa 
 Tuotannon puhtaus ja kehittynyt 

tekniikka 

 

Uhat   

 Ilmastonmuutos on lisännyt ääri-

olosuhteidenmerkitystä kotimaisessa 

tuotannossa 
 Tuotanto vaatii yhä enemmän in-

vestointeja, jolloin osa toimijoista jää 

pois alalta 
 Ilmaston lämpeneminen ja ulko-

maan tuonti ovat lisänneet tuholais-

ten ja tautien esiintymistä 
 Tukipolitiikkaa kiristämällä on 

kompensoitu puutarhatuotannolle 

muodostuneita ilmastonmuutoksien 

hyötyjä 
  Kehittäminen ja tutkimus vaatii 

merkittäviä panostuksia 
 Ulkomaan tuonnin lisääntyminen 
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Liite 7 

PUUTARHATUOTANNON TOIVESKENAARIO, SWOT- ANALYYSI 
 
 POSITIIVISET  NEGATIIVISET  
SISÄISET 

ASIAT  
Vahvuudet   

 Vakaat ja ennustettavat il-

masto-olosuhteet  

 Ei ilmaston ääri-ilmiöitä  

 Vähäinen kemikaalien käyttö 

kasvitautien ja tuholaisten torjun-

nassa  

 Vahva kiinnostus ja osaami-

nen Luomu-tuotannossa   

 

Heikkoudet  

 Kylmä ilmasto - tuotannon energia-

vaatimukset  

 Tuotteiden kehittäminen ja markki-

nointi  

 Kehittämisen tukeminen vähäistä  

 

ULKOISET 

ASIAT  
Mahdollisuudet  

 Luonnonkasvien/villiyrttien 

hyödyntäminen  

 Uusien kasvilajien/vierasla-

jien hyödyntäminen  

 Potentiaalisia superfoodeja  

 Kaupunkiviljelyn lisääntymi-

nen  

 Pientuottajien tuotta-

mien tuotteiden vahvistuva mark-

kina-asema  

 Teknologian sovellukset, digi-

talisaatio  

 

Uhat   

 Suurten tuotantoyksiköiden vaiku-

tukset hintoihin  

 Tekniikan heikko hyödyntäminen  

 Yllättävät kasvitaudit ja tuholaiset  

 

 
 


