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Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) järjestää
Suomen Teollisen Ekologian Seuran ja
Agropolis -Tiedepuiston EcoTRIM -ympäristöpalveluiden seminaari

Teollinen ekologia kestävän tuotannon ja
kulutuksen palveluksessa
31.1.2007

IPP muutosvoimana
kansainvälisessä
elintarvikeketjussa?
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Yhdennetyn tuotepolitiikan käyttöönottoa puoltavia
perusteita löytyy paljon. Niistä useimmat liittyvät
elintarviketuotannon muutosprosesseihin:
•yritysten kansainvälistymien - kaikkien varteenotettavien
elintarvikeketjun toimijoiden pyrkimys vähintään ketjuuntua
kansainvälisellä tasolla
•yrityskohtaisten tuotemerkkien kehittäminen - samalla tuotteiden
kansallisuusmerkityksen hämärtyminen
•tavarataloketjujen merkityksen kasvu ja omien tuotemerkkien
kehittäminen –tuotteiden taustan edelleen hämärtyminen
•tuotantoprosessien siirtyminen lähelle kulutuskeskuksia, esimerkkinä
nykyinen kasvava kansainvälisten elintarvikeyritysten investointi-into
mm. Kiinaan ja Intiaan –pienempien kulutusalueiden merkityksen
toissijaistuminen
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Yhdennetyn tuotepolitiikan käyttöönottoa puoltavia
perusteita löytyy paljon. Niistä useimmat liittyvät
elintarviketuotannon muutosprosesseihin: (jatk)
•hintakilpailukyvyn merkityksen kasvu –tavoiteltu suuruuden ekonomia
•kasvanut tehokkuusvaatimus –tasapainottelu ihmistyövoiman ja
automatisoinnin välillä
•ympäristövaikutusten korostuminen, erityisesti kansainvälisesti
sovittujen seurantajärjestelmien ja tiedon saannin tasapuolisuuden
seurauksena –edelleen kasvava ympäristötiedon tarve
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Yhdennetyn tuotepolitiikan käyttöönottoa puoltavia
perusteita löytyy paljon. Niistä useimmat liittyvät
elintarviketuotannon muutosprosesseihin: (jatk)
•ympäristötietoisuuden kasvu – hallinnollisina tavoitteina tai jopa
maksuhalukkuutena esiin tuleva kuluttajaryhmien eriytyminen
•kansainvälisten ja osin myös kansallisten instituutioiden päätöksenteon
ongelmat esimerkkinä kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan liittyvät –
em. instituutioiden hidas reaktiivisuus/voimattomuus
•yksityisten, kaupallisten ympäristöjärjestelmien merkityksen kasvu –
markkinareaktiivisuusedun hyödyntäminen esim. EUREPGAP.
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•esim. EUREPGAP

http://www.eurepgap.org/flower/Languages/English/members.html
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•esim. EUREPGAP
•EurepGAP is a private sector body that sets voluntary standards for the
certification of agricultural products around the globe.
•EurepGAP is an equal partnership of agricultural producers and retailers which
want to establish certification standards and procedures for Good Agricultural
Practices (GAP).
•EurepGAP is a pre-farm-gate-standard that means the certificate covers the
process of the certified product from before the seed is planted until it leaves the
farm. EurepGAP is a business-to-business label and is therefore not directly
visible for the consumers.
•EurepGAP is a set of normative documents. These documents cover the
EurepGAP General Regulations, the EurepGAP Control Points and Compliance
Criteria and the EurepGAP Checklist.
http://www.eurepgap.org/flower/Languages/English/members.html
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EUREPGAP Fruit and Vegetables | Retail and Food Service Members

http://www.eurepgap.org/fruit/Languages/English/members.html
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Tuote- tai palveluyksikkökohtainen lähestymistapa, jolla
pyritään vähentämään tuotteiden tai palvelujen koko
elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia kohta kohdalta
vaiheesta toiseen edeten, on ainut mahdollisuus
ympäristövaikutusten läpinäkyvään ja tasapuoliseen
haltuunottoon.
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’Suuret’ympäristökysymykset:
•vesiensuojelu –veden puutteen hallinta
•ilmastomuutoksen hallinta
•maaperän suojeluun
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Virtuaalivesi:
Virtual water is the amount of water that is embedded in food or other
products needed for its production. For example, to produce one kilogram of
wheat we need about 1,000 litres of water, i.e. the virtual water of this kilogram
of wheat is 1,000 litres. For meat, we need about five to ten times more.
The per capita consumption of virtual water contained in our diets varies
according to the type of diets, from 1m3/day for a survival diet, to 2.6m3/day
for a vegetarian diet and over 5m3 for a USA style meat based diet.
It is clear that moderating our diets especially in the developed world could
make much water available for other purposes.
http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=866
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Virtuaalivesi:

Sirpa Kurppa MTT

30.1.2007

Energian käyttö:
UM Uutiset, 19.12.2006
Ruoka ja energia törmäyskurssilla
Maailman köyhien ruokaturva on heikkenemässä, koska viljasta on
alettu tehdä polttoainetta autoihin. Jos energiantuotanto nousee
politiikan johtotähdeksi, köyhien nälkä voi yltyä esimerkiksi Afrikassa.
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Energian käyttö:

What are food miles?
Food miles are the measure of the distance a food travels from field to plate.
Food travels further these days partly because the centralised systems of
supermarkets have taken over from local and regional markets. It defies common
sense, but a pint of milk or a crop of potatoes can be transported many miles to be
packaged at a central depot and then sent many miles back to be sold near where
they were produced in the first place.
Another reason for mounting food miles is comparative labour costs. For example,
some British fish is now sent to China (where labour costs are much lower) for
processing, then sent back to the UK to be sold.
UK the Government has decided to take action and is planning to reduce the
environmental and social costs of food transport in the UK by 20 per cent by 2012.
http://www.bbc.co.uk/food/food_matters/foodmiles.shtml
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Energian käyttö:

Climate change is the biggest environmental
issue the world faces. Here in New Zealand,
as in other countries, we are experiencing the
storms, floods and droughts, happening at
unpredictable times, that are the
consequence of global warming. The
economic and social impacts of these
weather events is enormous –some would
say incalculable.
Both the cause and the impact of climate
change can be seen in New Zealand's main
export earner, the agricultural sector.
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New Zealand's success in highquality overseas markets is due in
large part to the values inherent in
Brand New Zealand: a clean,
green, nuclear free, South Pacific
country.
The recent foodmiles debate has
shown that we cannot take Brand
New Zealand for granted. We must
fight to maintain it as a reality and
as a brand.
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Maan eli kasvualustan käsittely:
•maan käyttöön ja käytön ekologisiin vaikutuksiin liittyvät
mittakaavakysymykset, koeruutu, lohko, tila, valuma-aluemittakaava LCA ote paljastaa mittakaavavirheet
•low intensity –high intensity, LCA ote paljastaa myös low intensity’
n
ongelmat
•teknologiavaihtoehdot ja ympäristövaikutusten optimointi, mihin
luomua mihin tavanomaista; missä kyntöä missä suorakylvöä; mihin
lantaa mihin lannoitteita - LCA tulokset hyvä peruste hakea vaihtoehtoja
•sijaintilogistiikka –virtuaalimaa = tuotteen maankäyttötausta,
tulevaisuudessa mukaan LCAhan kuten virtuaalivesi
•keinolliset ja luonnolliset kasvualustat, eräs teknologiavaihtoehto
•kasvualusta ekosysteemipalveluna –palvelutason säilyttämiseen
liittyvä investointi –rooli ja arvottaminen otettava mukaan LCAhan
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Ympäristökysymys, mihin elinkaarianalyysillä vielä
nykytiedolla ja osaamisella saadaan kaikkein heikoin ote,
on ympäristön monimuotoisuus.
•negatiivinen & positiivinen vaikutus
•monimuotoisuus osa ekosysteemipalvelua
•tuotantoympäristön monimuotoisuuden –
tuotannon monimuotoisuuden– tarjonnan
monimuotoisuuden – kysynnän
monimuotoisuuden välinen yhteys?! –
monipuolisella ruokavaliolla edistämme
ympäristön monimuotoisuutta
•keskittymisen ja yksipuolistumisen mittakaava –
siirtyminen yksittäisten valtioiden tasolta
globaalille tasolle! Globaalit soija-, broileri-,
viljelykala-, maissikeskittymät! Mistä löytyy
ekologinen sovellus?
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Miksi yhdennetty tuotepolitiikka on potentiaalinen
muutosvoima nimenomaan kansainvälisessä
elintarviketuotannossa ?
•1) elintarviketuotanto koskee meitä kaikkia, joka päivä joka puolella
maapalloa –kyseessä on otollinen harjoituskenttä
•2) ketjunäkökulma on välttämätön,
•3) alueelliset vaikutukset ovat aina spesifisiä –integroitu
tuotepolitiikka ottaa tämän huomioon,
•4) paikallinen tietoisuus ja tiedon saannin tasapuolisuus vaikuttaa
päätöksentekoon –integroitu tuotepolitiikka luo tiedon tason
standardia,
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Miksi kuitenkin yhdennetty tuotepolitiikka on
potentiaalinen muutosvoima nimenomaan kansainvälisessä
elintarviketuotannossa ? jatk.
•5) ympäristövaikutustasojen yhteismitallistamisen tarve suuri –LCA
inventaario tarjoaa apua,
•6) tarvitaan kansainvälistä harjaantumista eri
ympäristövaikutusluokkien väliseen päätöksentekoon,
•7) vasta ennakkopäätökset luovat oikeuskäytäntöä –välineenä
kansainvälinen benchmarking, ja ’last but not least’
•8) ympäristökustannusten sisällyttäminen tuotantokustannuksiin
(tavalla tai toisella) välttämätön tuotantoketjujen kansainvälistyessä ja
kaupan vapautuessa (internalizing environmental externalities)
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Suurimmaksi ongelmaksi integroidun tuotepolitiikan
muutosvoimaisuudenkin jää lopulta positiivisten
ympäristövaikutusten rinnakkaistuotanto
elintarviketuotannon ohessa!

Suuret kiitokset kuulijoille!
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