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 Viljelijä

 Kokeilija

 Konsultti

 Innovaattori

 Tuottaja (TäsmäViljely-
foorumi/-yhteisö)



Mitä tietoa alkutuotanto kaipaa muulta 

ruokaketjulta ja mitä lisäarvoa siitä syntyisi?

 Tarvitaan tulevaisuuden 
trendien haistelua, avoimin 
kortein

 Uusien kasvien ja 
tuotantotapojen käyttöönotto 
hyvin pitkäjänteistä työtä

 ”Kvartaali” voi olla 25 vuotta,  
lyhimmilläänkin 2-3 vuotta

Näkemystä kuluttajien ”liikkeistä” tarvitaan ajoissa!

Pystymme tuottamaan   
oikeita tuotteita, 
kuluttajia miellyttävillä 
tuotantomenetelmillä, 
taloudellisesti 
kannattavasti.



Mitä tietoa täsmäviljely voi tarjota muulle 

ruokaketjulle ja mitä lisäarvoa siitä syntyisi?

 Automatisoidut 
viljelymuistiinpanot (ravinteet 
ym. tuotanopanokset ja 
viljelytoimet)

 Kasvustoseuranta ja -mittaus

 Paikallisäätilan seuranta

 Taseet ja ”jalanjäljet” (hiili, 
vesi ym.)

 Peltomaan olosuhdeseuranta ja 
mittaus

 Satokartat

Kohdennamme: Oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeita toimia!

Näin todennamme ketjun
tärkeimmän portaan toiminnan
oikeellisuuden.

Tuotteet ovat maukkauden lisäksi, 
sosiaalisesti, ekologisesti sekä
taloudellisesti kestäviä. Helppo
markkinoida Suomeen ja 
maailmalle!



Yhteistyö nostaa suomalaisen 

ruokaekosysteemin kansainvälistä 

kilpailukykyä (viennissä ja kotimarkkinoilla)

 Lisäämme suomalaisten antamaa, oman tuotannon, tuottajien ja ruuan
arvostusta. Vaatii runsaasti valistustyötä JA biotalouden oppimispolun
eskarilaisesta proffaan. Tämä YLIVOIMAISESTI TÄRKEIN asia korjattavaksi! 

 Tuottajien nostettava profiiliaan ja lopettaa “nurkassa seisominen” ja 
kiukuttelu. “aina sataa ja etujärjestö ei tee mitään”

 Nykyaikaiset kasvinjalostuksen keinot käyttöön mahd.nopeasti. Tähän tarvitaan
kaikkien tuki.

 Kasvatamme eri tuotantotapojen ja tuottajien välistä arvostusta. Samalla siirrymme
kohti ns. hybridituotantoa. “luomupellet” vs. “myrkyttäjät”

 Ohjataan kansallisia vähittäiskaupan “monopoleja” (jarruttavat kehitystä ja 
innovointia)



Mitä tarvitaan, jotta Suomesta tulee 

maailmanlaajuinen ruoan mallimaa?

 Byrokratian MERKITTÄVÄÄ vähentämistä. Säästyneet resurssit kohdennetaan
kansainväliseen markkinointiin ISOSTI. (“Hakemukseton tukihaku” mahdollistetaan
samalla)

 Paikka- ja aluekohtaisesti sopimattomat, usein arvailuun ja polittiseen peliin
perustuvat ravinteiden käytön ym. ohjailu poistetaan. (rajoittavat kehitystä ja 
kilpailukykyä)

 LOPETETAAN ARVAILU ja poliittinen kikkailu ruokatuotannossa. ESIM. siirrytään
ravinteiden ja ks-aineiden käytössä OIKEASTI todennettuun tarpeeseen. 
Automatisoidaan mittaus, todentaminen ja viestintä, täsmäviljelyn keinoin.
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"Maatalous on suurin kaikista taidoista, 

ilman maanviljelystä ei ole kauppiaita, ei 

runoilijoita eikä filosofeja; vain se, minkä 

maa tuottaa, on todellista rikkautta." 

(Fredrik Suuri)

Olkaa aktiivisia!


