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Johdanto 
 

Sibbesborgin kehityskuvan pääteema on lähielämä, johon liittyy keskeisesti lähiruoka ymmärrettynä laajasti 

alkutuotannosta jalostukseen ja ruokakulttuurin saakka. Lähiruuan markkinoita, tulevaisuutta, logistiikkaa 

jne. on tutkittu varsin paljon. Keskeisiä tutkimusorganisaatioita ovat mm. SITRA, Helsingin yliopisto, useat 

ammattikorkeakoulut (mm. Savonia ja Metropolia) ja Kuluttajatutkimuskeskus. Lisäksi lähiruuan 

edellytyksiä on pyritty ja jatkossakin pyritään parantamaan sisällyttämällä lähiruoka-näkökulmaa erilaisiin 

ohjelmiin ja strategioihin – niin valtakunnallisella kuin paikallistasollakin. Hallituksen Lähiruokaohjelma 

valmistui kesäkuussa 2013. (Lähiruokaa – totta kai!) Lisäksi käynnissä on useita seudullisia ja paikallisia 

lähiruuan markkinointia, liiketoimintaa ja jakelua edistäviä hankkeita. Strategisella tasolla lähiruokaa 

edistävät ainakin Maa- ja metsätalousministeriö, MTT sekä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Tietoa on 

siis runsaasti saatavilla, mutta kehityskuvaa laadittaessa havaittiin, että lähiruokaan liittyen ei ole vielä 

selvitetty sitä, mitä kaikkea lähiruoka merkitsee yhdyskuntien suunnittelussa. Erillisselvityksen 

tarkoituksena on ollut etsiä vastausta tähän kysymykseen selvitysten ja haastattelujen avulla.  

Erillisselvitykseen sisältyi kirjallisuuskatsaus ja haastatteluja. Kirjallisuuden perusteella luotiin yleiskatsaus 

lähiruuan toimintaympäristön ja markkinoiden nykytilaan sekä lähiruuan tulevaisuudennäkymiin. 

Selvityksen tuloksia hyödynnettiin haastattelujen suunnittelussa ja kysymyksenasettelussa. Haastattelujen 

tarkoituksena oli täydentää ja testata kirjallisuuskatsauksessa esiin nousseita asioita sekä selvittää mitä 

lähiruoka merkitsee Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelussa. Haastatteluissa selvitettiin: 

‒ Lähiruokaan liittyvän liiketoiminnan nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

‒ Mitkä ovat tärkeimmät tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, jotka lähiruokaan liittyvässä 

toimintaympäristössä on syytä huomioida ja joihin ottaa kantaa 

‒ Millä edellytyksin lähiruoka on varteenotettava ja realistinen strateginen ja maankäytöllinen tavoite 

Sibbesborgissa 

‒ Mitä lähiruuan tuotanto, jalostus ja muu siihen läheisesti liittyvä toiminta edellyttävät mm. 

maankäytöltä, tilavarauksilta, energiantuotannolta ja suunnitteluprosessilta 

Haastattelut toteutettiin loka-marraskuun 2012 aikana. Liitteessä 1 on lueteltu haastatellut henkilöt.  

Tämä selvitys on tehty sekä Sibbesborgin kehityskuvan että sen jälkeisten suunnitteluvaiheiden, erityisesti 

osayleiskaavavaiheen, tueksi. Erillisselvityksen on koonnut YTM Suvi Järvinen (WSP Finland Oy). 

Kirjallisuusselvitykseen ja haastatteluihin ovat antaneet panoksensa WSP Finland Oy:n työryhmästä myös 

VTM Jani Päivänen, arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström sekä arkkitehti SAFA Katriina Rosengren.  

  



Lähiruoka ‒ trendi vai pysyvä ilmiö? 
 

Mitä tarkoitamme, kun puhumme lähiruuasta? 
 

Siitä, mitä lähiruoka on, ei ole aivan helppo päästä yksimielisyyteen. Kuitenkin useimmilla on lähiruokaan 

liittyen mielikuvia, jotka liittyvät lähellä tuotettuun ja jalostettuun, myönteisiä vaikutuksia tuotantoalueelle, 

pienyrittäjyyttä, hyvää makua, puhtautta ja terveellisyyttä (Kurunmäki ym. 2012). Lähiruokaan liitetyt 

mielikuvat ovat siis varsin myönteisiä, toisinaan myös varsin tunnepitoisia ja arvosidonnaisia. Määritelmiä 

onkin moneen lähtöön, eikä lähiruuan tarkkaa määrittelyä aina pidetä tarpeellisenakaan, koska käsite on 

kuitenkin yleistajuisesti ymmärrettävissä ja koska keskustelu määritelmästä on harvoin arvovapaata. 

Toisaalta yhteisesti hyväksytyn määritelmän puuttuminen näkyy mm. lähiruuan puutteellisena tilastointina 

ja markkinointina (Mäkipeska ja Sihvonen 2010).  

Lähiruuan määritelmissä näkökulmina ovat tavallisesti maantieteellinen ulottuvuus, aluetalous, ruuan 

tuotantotapa tai jalostusaste, ruuan jakelu, markkinointikanavat tai laatutekijät. Laajimman määritelmän 

tarjoaa Elintarviketeollisuus ry, joka on määritellyt, että lähiruoka on Suomessa tuotettua ruokaa. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimukseen haastatellut puolestaan määrittelivät, että ”Lähiruoka on 

tuotettu Suomessa enintään 100 km:n säteellä sen ostopaikasta” (Isoniemi ym. 2006). Sitran selvityksessä 

(Mäkipeska ja Sihvonen 2010) ruuan tuotantotapa ja paikallisuusnäkökulma yhdistettiin, jolloin lähiruoka 

päädyttiin määrittelemään näin: ”Lähiruoka on lähellä tuotettua, oman alueen raaka-aineita ja 

tuotantopanoksia hyödyntävää sekä kuluttajien toiveisiin vastaavaa ruokaa.” Lähiruokaselvityksessä 

(Kurunmäki ym. 2012) lähiruoka määriteltiin pikemminkin prosessista ja aluetaloudesta käsin: ”Lähiruoka 

on ruuantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen 

oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria.”  

Tässä esiselvityksessä käydään läpi lähiruoan mahdollisuuksia ja haasteita yleisesti. Lopuksi avataan 

muutamia muutamilla pohdinnoilla keskustelua siitä, miten lähiruokaa voitaisiin edistää Sibbesborgissa 

edellyttää markkinoinnin, strategiselta suunnittelun ja maankäytön keinoin. Kun Sibbesborgin kehityskuva 

rakentuu mm. työpaikkaomavaraisuuden tavoitteelle sekä sipoolaisen kulttuuriperinnön vahvistamisen 

varaan, aluetaloutta ja ruokakulttuuria painottavan näkökulman harkitseminen voisi olla luonteva 

lähtökohta. Olennaista on, että osayleiskaavaprosessin aikana saavutetaan yhteinen, eri toimijoiden 

hyväksyttävissä oleva näkemys siitä, mitä lähiruuan halutaan merkitsevän Sipoossa ja Sibbesborgissa. 

 

Toimintaympäristö 
 

Lähiruoka ei merkitse vain alkutuotantoa, vaan mukana on laaja joukko erilaisia toimijoita ja politiikan 

kautta tulevaa sääntelyä. Kuvassa 1 on Lähiruokaselvitykseen koottu yrittäjälähtöinen näkemys 

lähiruokasektorin toimintaympäristöstä. 



 

Kuva 1. Lähiruokasektorin toimintaympäristö lähiruokayrittäjän näkökulmasta. (Lähde: Kurunmäki ym. 

2012) 

 

Oheinen kuva 2 on puolestaan Sibbesborgin kehityskuvassa esitetty näkemys siitä, mitä lähiruokasektoriin 

voisi liittyä Sibbesborgissa ja toisaalta mihin lähiruokatoimijoihin Sibbesborg voi olla verkottuneena. 

Kuvassa on pyritty tuomaan esiin lähiruokasektorin eri vyöhykkeet: minkä tyyppisiä toimijoita toimii 

naapurustossa, Sibbesborgissa, Helsingin seudulla, Suomessa ja vielä Suomen lähialueella. 



 

Kuva 2. Lähiruuan toimintaympäristö Sibbesborgissa. 

  

 

Lähiruoka ja yhdyskuntien kestävyys 
 

Lähiruuan tuottamisen ja kuluttamisen vaikutuksia on tutkittu jonkin verran. Tuloksia on koottu mm. 

Lähiruokaselvitykseen (Kurunmäki ym. 2012), Sitran Lähiruokaa, nyt! –selvitykseen (Mäkipeska ja Sihvonen 

2010), Lähiruokaa, kiitos! –tutkimukseen (Ansio ym. 2011) sekä ruokaketjujen vastuullisuutta 

selvittäneeseen tutkimukseen (Haavisto ja Nurro 2012). Alle on lyhyesti koottu näistä selvityksistä 

poimittuja ulottuvuuksia lähiruuan taloudellisista, ympäristöllisistä sekä sosiaalisista ja kulttuurillisista 

vaikutuksista. 



‒ Talous 

o Suorat ja välilliset vaikutukset paikallistalouteen 

o Parempi hinta tuottajalle 

o Työllisyys pysyy alueella, poismuutto pienenee 

o Maaseudun elinvoimaisuus kohenee 

o Kriisiaikojen omavaraisuus 

‒ Ympäristö 

o Kuljetusmatkojen lyhentyminen vähentää päästöjä 

o Sesonkituotteiden suosiminen 

o Lähiruoka ei kuitenkaan automaattisesti tavanomaista tuotantoa ympäristöystävällisempää 

‒ Sosiaalinen, kulttuuri 

o Ruuan tuoreus ja laatu 

o Ruuantuotantoon ja siihen liittyvien elinkeinojen osaamisen säilyttäminen 

o Ruuan omaleimaisuus: paikallisen ruokakulttuurin vaaliminen  

o Alkuperän jäljitettävyys 

o Läpinäkyvät ja vastuulliset suhteet tuottajan ja asiakkaan välillä 

 

Poimintoja selvityksistä:     

‒ Suomessa on 3 200 elintarvikealan yritystä, joista 90 % työllistää alle 20 henkilöä 

‒ Kouvolan seudulla (95 000 as.) elintarviketeollisuus työllistää kerrannaisvaikutuksineen 1 200 

henkilöä 

‒ Suurin osa ruuantuotannon ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannossa. Elintarviketeollisuuden 

ja -kuljetusten sekä kaupan ympäristövaikutukset ovat helpommin hallittavissa. 

‒ Sosiaalis-kulttuuriset tekijät ovat tärkeä osa paikallista hyvinvointia. Niihin liittyy vahvasti 

vuorovaikutus, joka edistää yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja auttaa kehittämään palveluita 

kysyntää vastaaviksi. 

 

Ruokatrendit nyt ja tulevaisuudessa 
 

Työn alussa selvityksistä etsittiin ruuan kulutukseen liittyviä trendejä, joita pohdittiin vielä WSP:n 

työryhmän kesken. Yleisistä ruuan kulutukseen liittyvistä trendeistä nousivat esille mm. seuraavat: 

‒ Identiteetin ja statuksen rakentaminen kulutuksen kautta 

‒ Ruuan alkuperän ja taustan tärkeys 

‒ Lähellä tuotetun arvostuksen kasvaminen 

‒ Ruuan valmistukseen käytettävän ajan väheneminen sekä nopea ruokailu laadukkaista aineksista 

‒ Ulkona syöminen  

‒ Terveellisyys nousee hinnan ja helppouden ohelle valintakriteeriksi  

‒ Elintarvikeketjun ympäristövaikutukset nousevat merkittävämmäksi kriteeriksi 



Toisaalta ruoasta puhuttaessa katseet on käännettävä myös maamme rajojen ulkopuolelle, sillä 

ruokatuotantomme ja -kulutuksemme linkittyvät vahvasti maailmanmarkkinoihin. Globaaleista ruuan 

kulutukseen ja tuotantoon vaikuttavista trendeistä tunnistettiin mm. seuraavat: 

‒ Ikääntyminen, eliniän kohoaminen ja ylipainoisuus: entistä enemmän huomiota tullaan 

kiinnittämään ruokavalioihin, jolloin myös terveellisen ruuan merkitys tulee korostumaan 

‒ Ruokatuotannon herkkyys maailmalla tapahtuville kriiseille vaikuttaa globaalisti ruuan 

saatavuuteen ja hintoihin, myös Suomessa 

‒ Ruokatuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen ‒ ilmastonmuutoksen vaikutukset 

ruokatuotantoon. 

 

Suomalaisen maatalouden nykytila haasteineen ja mahdollisuuksineen – 

haastattelujen tuloksia 
 

Haastatteluissa selvitettiin eri toimijoiden näkemyksiä maatalouden nykytilasta yleisesti ja Uudellemaalle 

kohdistettuna. 

Yleisesti kilpailun todettiin olevan kovaa: ruuantuotannon katteet ovat pienet ja globaalit markkinat 

vaikuttavat paikallistasolle asti, mikä puolestaan vaikuttaa kaikkiin tuotantoketjun osasiin. Lisäksi 

perusmaatalouden kannattavuus on huono, ja tukien osuus viljelytuloista on jopa 50‒70 %.  

Maataloutta ei nähdä kovinkaan houkuttelevana ammattina etenkään Uudellamaalla, jossa on lukuisia 

mahdollisuuksia työllistyä muutenkin kuin raskaan maatalouteen liittyvän työn kautta. Haastatellut 

sipoolaiset maatalouden harjoittajat eivät tästä syystä ja muista yllä mainituista syistä johtuen usko 

sukupolvien jatkumoon.  

Viljely myös poikkeaa muista ammateista siten, etteivät viljelijät välttämättä voi laskea yhden kortin varaan: 

50 % uusimaalaisista viljelijöistä tekee toista työtä viljelyn ohella, mistä saaduilla tuloilla tilan toiminta 

kustannetaan. Tiheästi asutulla Uudellamaalla kehitys on johtanut siihen, että karjatilat on lähes ajettu alas. 

Karjatiloilla on myös vaikeuksia kaupunkiasutuksen levitessä, sillä osa uudisasukkaista kokee, että ”navetat 

haisevat”. Toiminnan kasvattamista rajoittava tekijä etenkin Uudellamaalla on haastateltujen kokemusten 

mukaan maa: Uudellamaalla on pulaa viljelykelpoisesta peltomaasta. Kilpailu vuokramaista on melkoista ja 

viljelymaan ostaminen liian kallista. 

Eräs haastateltu kertoi lähiruuan tuotantoon liittyvästä paradoksista, joka koskettaa Uuttamaata samoin 

tavoin kuin muutakin Suomea. Ruuan lähellä tuottaminen on muuttunut haasteelliseksi, kun tarvittava infra 

(esim. meijerit) on keskittämisen seurauksena etsiytynyt yhä kauemmas tuotantopaikoista. Nähtäväksi jää, 

muuttaako lähiruuan kysynnän kasvu kehityksen suuntaa päinvastaiseksi vai ei. 

Haastatteluissa tuli selvästi esiin maatalouden rakennemuutoksen vaikutukset. Rakennemuutoksen myötä 

alkutuotannon merkitys on vähentynyt ja muun maaseudun yritystoiminnan merkitys kasvanut. 

Maanviljelijät ovatkin usein monialayrittäjiä, jotka työllistyvät yhä enemmän palveluelinkeinoista: tilat ovat 

monialaisia elinkeinotoiminnan ympäristöjä. Lähiruuan kannalta tämä merkitsee sitä, että 

lähiruokatuotannon tulisi pystyä integroimaan osaksi näitä muita elinkeinoja. Mallina 

monitoimintaisuudesta voidaan pitää esimerkiksi saaristotilaa, jonka ”elinkeinorakenne” voisi koostua 

kuvassa 3 esitetystä paletista. 



  

Kuva 3. Kuvitteellinen esimerkki monitoimintaisesta saaristotilasta. 

 

Toisaalta kehitys on voinut kulkea toiseenkin suuntaan. Monet tilat ovat ottaneet strategiakseen 

monialaisuuden asemesta erikoistumisen ja erottautumisen. Hyvin menestyneiksi esimerkeiksi tällaisista 

Uudellamaalla sijaitsevista tiloista haastatellut mainitsivat Majvikin biodynaamisen tilan, Malmgårdin (hyvin 

brändätty iso luomutila oheispalveluineen) ja Åströmin tilan (erikoissalaattien tuotanto pääkaupunkiseudun 

markkinoille). 

Lähiruuan kulutuksen kehitys 
 

Viime vuosien aikana kiinnostus lähiruokaan on kasvanut, ja kysynnän kasvun uskotaan jatkuvan 

(Mäkipeska ja Sihvonen 2010). Lähiruuan ostamiseen motivoivat asenteet ja tarpeet. Lähiruokaselvityksessä 

(Kurunmäki ym. 2012) syyt on jaoteltu altruistisiin ja hedonistisiin motiiveihin. Altruistiset motiivit kertovat 

tietoisesta vastuunotosta ja välittämisestä, kun taas hedonistiset elämyshakuisuudesta ja mielihyvän 

tavoittelusta. 

Lähiruoka nähdään kansallisesti tärkeänä strategisena tulevaisuuden kasvualana. Parhaillaan maa- ja 

metsätalousministeriössä laaditaan kansallista lähiruokaohjelmaa, jonka pohjaksi Lähiruokaselvitys tehtiin 

(Kurunmäki ym. 2012). Tätä kirjoitettaessa ohjelmasta on valmistunut luonnos, ja varsinaisen ohjelman 

tulisi valmistua vuonna 2013.  

Myös haastatellut näkivät lähiruuan kysynnän kasvavan. Kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan vielä kohtaa: 

kysyntää olisi tarjontaa enemmän. Tarjontaa olisi mahdollista parantaa mm. lähiruuan markkinaosuutta 
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kasvattamalla ja toisaalta kasvattamalla tuotantoa. Oheiseen kuvaan 4 on koottu tähän liittyvää 

problematiikkaa (Kurunmäki ym. 2012, Mäkipeska ja Sihvonen 2012). 

 

Kuva 4. Markkinoiden ja tuotannon kasvattaminen ovat keinoja lähiruuan kysynnän ja tarjonnan 

tasapainottamiseksi. 

 

Myös haastatellut toivat esiin lähiruuan saatavuuteen liittyviä ongelmia: 

‒ Markkinointiin ja liiketoimintaan liittyvän osaamisen puutteen  

‒ Tuottajat eivät näe lähiruuan mahdollisuuksia: on totuttu sopimuksiin isojen yritysten kanssa  

‒ Tiedon vähäinen kulku tuottajan/jalostajan ja kuluttajan välillä: tarvitaan asennemuutosta ja 

nöyrtymistä kuluttajien toiveille 

Haastateltujen tuottajien näkökulmasta logistiikkaa ja runsasta välikäsien määrää ei koettu ongelmaksi. 

Pikemminkin ongelmaksi koettiin sääntely: paitsi että elintarvikeala on tiukasti säädeltyä, liiketoiminnan 

kehittämistä rajoittavat lupaprosessit mm. rakentamiseen liittyen. On paljon tuottajia, jotka näkevät 

parhaimpana suoramyynnin tai jotka itse kuljettavat omat tuotteensa suoraan asiakkaille. Eräs haastateltu 

totesi, että vaikka tuottajat eivät kaipaisikaan keskitetympiä logistisia järjestelyitä, se ei tarkoita että 

tuotteiden kuljettaminen itse perille asti olisi kustannustehokkainta – itse asiassa tuottajat eivät ehkä vain 

ole koskaan selvittäneet tällaisen järjestelyn kustannuksia. 

Useampi haastateltu näki jalostusasteen nostamisen olennaisena. Jos viljelymaasta todellakin on niin 

akuutti pula kuin haastatellut viljelijät totesivat, kysymykseksi nousee, voiko jalostusasteen nostamisella 

kompensoida alkutuotannon lisäämisen rajallisuutta? Entä voisiko jalostusastetta nostamalla vastata 

kuluttajien tarpeeseen entistä jalostetummista elintarvikkeista? Aluetalouden näkökulmasta katsottuna 

jalostusasteen nostamisella on todettu olevan huomattavasti suuremmat kerrannaisvaikutukset 

työllisyyteen kuin viljelyn edistämisellä. 

  



Lähiruuan saatavuus 

Lähiruuan ostopaikat 
Lähiruokasektorin yksi merkittävimmistä pullonkauloista on kuluttajien kysynnän ja eri toimitusketjujen 

tarjonnan kohtaamattomuus. Tarkoituksena on, että käynnissä oleva Lähiruokaohjelma pureutuisi tähän 

ongelmaan, ja että löydetään keinoja joiden avulla tarjonta ja kysyntä saataisiin tasapainoon ohjelman 

tavoitevuoteen 2015 mennessä. Tavoite kuitenkin edellyttää sitoutumista monella eri tasolla ja myös 

kuluttajien rooli on tärkeä. (Kurunmäki ym. 2012.) 

Avainlukuja (Kurunmäki ym. 2012 sekä Mäkipeska ja Sihvonen 2010): 

‒ Suomessa syödystä ruuasta 80 % on valmistettu Suomessa. 

‒ 65 % syömämme ruuan raaka-aineista on suomalaisia 

‒ Tuonnin osuus on 20 % (”valmis” ruoka), lisäksi ulkomaisista raaka-aineista valmistetaan Suomessa 

ruokaa, jonka osuus syömästämme ruuasta on n. 15 % 

‒ Lähiruuan osuuden Suomessa syödystä ruuasta on arvioitu olevan n. 10 %  

‒ 60 % kotitalouksista käyttää lähiruokaan 10‒40 € / kk 

 

Oheisessa kuvassa on kuvattu ruuan ostopaikat (yhtenäinen väritys) ja lähiruuan osuus kaikesta kyseisessä 

ostopaikassa myydystä ruuasta prosentteina (viivoitus). Määrällisesti eniten lähiruokaa myydään 

päivittäistavarakauppojen kautta. Lähiruuan osuus on kuitenkin suhteessa hieman suurempi ravintoloissa, 

julkisissa laitoksissa ja ruuan erikoismyymälöissä. 

 

Kuva 5. Ruuan ostopaikat ja lähiruuan osuus kaikesta ostetusta ruuasta. (Lähde: Kurunmäki ym. 2012) 



 

Sitran (Mäkipeska ja Sihvonen 2010) kuluttajille suunnatussa kyselyssä selvitettiin lähiruuan ostopaikkoja. 

Tulosten mukaan päivittäistavarakaupat ja torit pysyvät jatkossakin mieluisimpina ostopaikkoina. 

 

Kuva 6. Lähiruuan ostopaikat nyt ja tulevaisuudessa (yllä) sekä lähiruuan ostopaikat etelä- ja 

länsisuomalaisten lapsiperheiden osalta. (Lähde: Mäkipeska ja Sihvonen 2010) 

 

Tyypillistä on, että suomalaiset haluavat ostaa ruuan yhdestä paikasta, ja kuten oheisista kuvioista on tullut 

ilmi, suosituin ruuan ostopaikka on päivittäistavarakauppa. Esimerkiksi Tanskassa tähän kuluttajien haluun 

ostaa kaikki ruoka helposti ja nopeasti yhdestä paikasta on vastattu lähiruokaan erikoistuneella 

päivittäistavaramyymälällä, joutsen-ympäristömerkityllä Irma-ruokakaupalla. 

Kohtaamisten lisääminen nyt ja tulevaisuudessa 
Jotta lähiruuan myyntiä on mahdollista nostaa, on kuluttajien ja lähiruuan kohtaamisten lisääminen 

oleellista. Kohtaamisten lisäämiseksi on tarpeen vahvistaa jo olevia toimintamalleja, mutta pohtia myös 

uusia. Uusien toimintatapojen omaksuminen edellyttää kuitenkin tuottajien ja yrittäjien voimaannuttamista 

– avaimia ja eväitä muutoksen synnyttämiseksi. Eri alueilla ja erilaisilla toimijoilla on sekä yhteisiä että 

erilaisia haasteita ja tarpeita; ne on tarpeen tunnistaa myös Sibbesborgin ja Sipoon osalta.  



Lähiruokaselvityksessä (Kurunmäki ym. 2012) on pohdittu kohtaamisten lisäämisen keinoja. Tavoitteiksi 

selvityksessä on ehdotettu, että kohtaamisia voidaan lisätä esim.: 

‒ Toimitusketjuja lyhentämällä 

‒ Panostamalla lähiruuan käyttöön julkisissa ruokapalveluissa 

‒ Kehittämällä yhteistyötä, jotta lähiruokaa olisi runsaasti tarjolla päivittäistavarakaupoissa ja 

ravintoloissa 

‒ Lisätään kuluttajien tietoa lähiruuasta ja lisätään lähiruuan ostohalukkuutta 

Käytännön toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi voisivat siten olla esim.: 

‒ Vaikuttaminen kaavoituksen keinoin päivittäistavarakauppojen sijoitteluun 

‒ Lähiruokaterminaalien mahdollisuuksien selvittäminen 

‒ Internetin hyödyntäminen osto- ja viestintäkanavana 

Haastatteluissa tuli esiin, että pientuottajan kannalta vähittäiskaupat ovat hankalimpia, sillä myynti 

vähittäiskauppojen kautta vaatii paljon sekä tuottajalta että kauppiaalta. Tästä syystä johtuen jotkut 

haastatelluista näkivät, että lähiruoka tulee jatkossakin toimimaan isojen koneistojen ulkopuolella. Siihen 

tosin on poikkeuksellinen mahdollisuus Uudellamaalla, jossa kuluttajat ovat lähellä tuottajia. Toisaalta 

tuotiin myös esiin, että isot ruokaketjut ovat alkaneet osoittaa kasvavaa kiinnostusta lähiruokaan, mikä 

helpottaisi lähiruokatuottajan pääsyä kaupan hyllylle.  

Entä lähiruuan ostopaikat tulevaisuudessa? Haastatellut tutkijat uskoivat, että lähiruuan ostaminen siirtyy 

yhä enemmän verkkoon. Kiinnostavana esimerkkinä tästä mainittiin esimerkiksi MakuMaku, joka on lähi- ja 

luomuruokaan erikoistunut yritys. MakuMaku -verkkokaupan kautta tilattuna ruoka toimitetaan mm. 

ruokakauppojen ja erilaisten toimitilojen yhteydessä toimiviin jakelupisteisiin. Yleisestikin vaikka lähiruuan 

myynti siirtyisikin verkkoon, tarvitaan ruualle jakelupisteitä. Tulevatko ne sijaitsemaan korttelitaloissa, 

kauppojen yhteydessä, kerrostalon kylmäsäilytyspisteissä vai jossain muualla? Toisin kuin tutkijat, 

haastatellut viljelijät uskoivat vahvasti suoramyyntiin ja torikauppaan (”lähiruokatori”). Viljelijöillä oli hyviä 

kokemuksia perinteisten myyntikanavien hyödyntämisestä. Eräs haastateltu totesi, että loppujen lopuksi 

tärkeintä tuottajan kannalta on, että on olemassa laaja repertuaari myyntikanavia, joista voi valita itselleen 

sopivimman. 

 

Lähiruuan jakelu 

Pullonkaulana toimitusketjut ja logistiikka 
 

Yhdyskuntien suunnittelun näkökulmasta toinen lähiruokasektorin pullonkauloista liittyy toimitusketjuihin 

ja logistiikkaan. Tämä liittyy lähiruuan saatavuuden parantamiseen, mutta nostettiin haastatteluissa esiin 

tärkeänä yksittäisenä asiana Sibbesborgin kontekstissa. Haasteena on pienten elintarvikeyritysten 

markkinoillepääsyn edistäminen ja kilpailukyvyn parantaminen toimitusketjuja uudistamalla (Mäkipeska ja 

Sihvonen 2010).  



Oheisessa kuvassa (Mäkipeska ja Sihvonen 2010) on mustalla nuolella kuvattu tavanomainen ruuan 

toimitusketju, joka kulkee alkutuotannon jälkeen useamman portaan kautta kuluttajalle. Lyhyttä 

toimitusketjua kuvataan vihreällä nuolella. Lyhyt toimitusketju voi kulkea erilaisten välikäsien kautta tai 

kulkea jopa suoraan kuluttajalle. 

 

Kuva 7. Kuvaus ruuan lyhyestä ja pitkästä arvoketjusta. (Lähde: Kurunmäki ym. 2012) 

 

Paitsi, että pyrkimys lyhyempiin toimitusketjuihin on Lähiruokaselvityksessä (Kurunmäki ym. 2012) 

ehdotettu Lähiruokaohjelman yhdeksi edistettäväksi toimenpiteeksi, myös EU:n tasolla on osoitettu halua 

lyhentää ruuan toimitusketjuja. Toimitusketjujen lyhentämistä perustellaan mm. sillä, että näin voidaan 

säästää kustannuksissa, luoda työpaikkoja sekä saavuttaa sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä. Lisäksi 

lähiruokaverkosto on muotoutunut rakenteeltaan sellaiseksi, että sen toimivuus edellyttää toimijoiden 

välisiä läheisiä suhteita, jotka voidaan saavuttaa lyhyillä toimitusketjuilla. Lyhyiden toimitusketjujen etuna 

on, että kun tuottaja ja asiakas ovat lähellä toisiaan, on edellytyksiä rakentaa läpinäkyviä, luottamuksellisia 

ja vuorovaikutteisia suhteita sekä parantaa asiakkaan tietoisuutta ruuan alkuperästä.  

Ongelmina toimitusketjujen lyhentämisessä ovat mm.  

‒ Markkinointiosaamisen puute: päivittäistavarakauppojen ulkopuolella toimivalta yrittäjältä 

vaaditaan enemmän markkinointiosaamista vastaamaan päivittäistavarakauppojen tehokkaaseen 

ja laajaan markkinointiin; toisaalta yrittäjä joutuu myös panostamaan markkinointiin aiempaa 

enemmän, jos tuotteiden markkinointi ei enää hoidukaan päivittäistavarakaupan puolesta 

‒ Suppeat valikoimat – etenkin verrattuna päivittäistavarakauppoihin 

‒ Suuri ajallinen panostus – markkinointiin, myyntiin, verkostojen luomiseen  



Lyhyet toimitusketjut tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja etuja vakiintuneeseen järjestelmään verrattuna. 

Toimitusvarmuus on parempi, lyhyet ketjut ovat joustavampia ja vähäisemmät välikädet tuovat 

kustannussäästöjä (Mäkipeska ja Sihvonen 2010, Tiesalo 2011). Myös haastatteluissa tuli esiin, että 

logistiikan järjestäminen on keskeinen kysymys – ainakin tutkijat näkevät nykyiset järjestelmät 

tehottomina. Miten lähiruuan kuljetusjärjestelmiä voitaisiin tehostaa? Erilaisten kuljetusten yhdistäminen 

on yksi esimerkki lyhyiden toimitusketjujen eduista. Seulon Seutulogistiikan palveluissa ruokakuljetukset 

yhdistetään henkilö-, pientavara- ja palvelukuljetuksiin: asiakas voi esimerkiksi ruokatilauksen saatuaan 

antaa pyykkinsä pestäväksi tai hyödyntää kuljetusta osana julkista liikennettä. Voisivatko tällaiset 

palvelukonseptit auttaa vastaamaan niinkin isoon kysymykseen kuin ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin? 

Kaikki lähiruokatuottajat eivät halua toimia päivittäistavarakauppojen ulkopuolella. Kuitenkin koska 

Suomessa päivittäistavarakauppa on keskittynyttä ja päivittäistavarakaupan markkinoita hallitsevat vain 

muutamat suurimmat ketjut, on kauppojen neuvotteluasema varsin vahva. Asiointi pienten toimittajien 

kanssa on kaupalle työlästä joten päivittäistavarakaupat ovat toivoneet mm. erillisiä lähiruokatukkuja – 

tukkuja, joiden toiminta olisi vastaavaa kuin ns. perinteisillä tukuilla. Tuottajat eivät ole uskoneet tällaisten 

tukkujen tarjoamiin hyötyihin, sillä se toisi jakeluketjuun yhden toimintaportaan lisää, hidastaisi toimituksia 

sekä poistaisi tuottajan ja asiakkaan välisen kohtaamisen mahdollisuuden. (Tiesalo 2011.)  

Suomessa varsinaisia lähiruokatukkuja on harvakseltaan, eräs tällainen on Pohjanmaalla sijaitseva Vietävän 

hyvää –tukku. Sen sijaan tuottajat ovat ehdottaneet vaihtoehtoja omista lähtökohdistaan käsin. Ratkaisuina 

voisivat olla yhteiskuljetukset, -varastot, -tukut; esim. tuottajaosuuskunnan ylläpitämät lähiruuan 

jakelukeskukset.  

Lähiruoan markkinoinnin ja jakelun kehittäminen 
Tuoreessa lähiruoan markkinoiden kasvattamista (market-making) koskevassa selvityksessään Niemi ym. 

(2013) toteavat lähiruoan kehittämisen keskeisen paradoksin: Lähiruokahankkeiden kantavana ajatuksena 

on usein ollut väliportaiden ohittaminen. Vähälukuiset yritykset lähiruoan tukkutoiminnassa ja välityksessä 

eivät ole olleet kovinkaan menestyksekkäitä. Kun tuotevirrat ovat pieniä, väliportaan kustannusten 

lisääminen lähiruokatuotteiden loppuhintaan nostaa niiden hinnan kuluttajalle liian korkeaksi. Samalla on 

kuitenkin ilmeistä, että kysynnän ja tarjonnankohtaamattomuuden eräs perussyy on juuri väliportaan, tai 

tarkemmin väliporrasosaamisen, puute!   

Mihin väliportaan toimijoita tarvitaan? Varmistamaan sen, että lähiruoka päätyy tuoreena asiakkaiden 

pöytään, siis että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Ainoastaan pieni osa kuluttajista on valmis käyttämään 

paljon vaivaa ostaakseen lähiruokaa. Vain nämä harvat ovat saavutettavissa tuottajatorien, 

lähiruokamyymälöiden ja  suoramyynnin  kautta. Myös ruoan verkkokauppa odottaa vielä läpimurtoaan.  

Erilaiset yhteistyöverkostot ovat selvitysten mukaan tärkein keino elintarvikepientuottajille päästä myös 

vähittäiskaupan perinteisiin jakelukanaviin. Kysymys on kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen 

mahdollistamisesta, sen prosesseista ja osaamisesta. (Niemi 2013) 

Niemi ja kumppanit todistavat väliportaan tärkeyttä sen kannalta, että lähiruoan tuotanto ja kulutus 

voisivat kokea merkittävän nousun. He esittelevät neljä erilaista mallia, joilla jakelu voidaan järjestää. 

Seuraavassa on kursiivilla arvioitu, millä tavoin mallia voitaisiin soveltaa Sibbesborgissa.  

• Lähiruokatukku  



o Veturi: pieni tai keskisuuri tukkutoimija ottaa  valikoimiinsa  keskitetysti  

lähiruokatuotteita.  Tuottajat myyvät  tuotteensa  tukulle,  mistä  toimitukset  ohjautuvat  

tilaajille.   

o Tavoite: Keskittää  lähiruuan  jakelu  ja  myynti tukulle,  joka hoitaa yhteydet sekä  

lähiruuan toimittajiin että tilaajiin. 

o Edut: Ei vaadi suuria panostuksia, koska pohjautuu jo olemassa olevaan liiketoimintaan. 

Malli hyödyntää tukkutoimijan valmiita tilaajaverkostoja ja markkinointiosaamista. Lähiruoka 

tuo tukun toimintaan taloudellista ja imagollista lisäarvoa. 

o Sibbesborg pilottialueeksi, mikäli tukkutoimijat ryhtyvät tähän. 

• Resurssiverkosto 

o Veturi: Lähiruuan  tuottajien ja pienjalostajien verkosto, joka tekee yhteistyötä hyödyntäen  

jaettuja resursseja,  mm.  tilojen tai kuljetusten osalta.   

 o Tavoite: Tuottajat  voivat käyttää  samoja  varasto-  tai  jalostustiloja  sekä  laitteita  tai  

yhdistää tuotekuormia yhteisjakelua varten, jolloin toiminnasta tulee taloudellisempaa.   

o Edut: Auttaa tuottajia hyödyntämään resurssit mahdollisimman  taloudellisesti ja jakamaan 

riskit. Käytännössä malli sopisi esimerkiksi paikallisille leipomoyrityksille, jotka toimittavat 

samantapaisia tuotteita usein samoihin vähittäiskauppoihin useina päivinä viikossa. 

o Sibbesborgissa mahdollisuus sijoittaa yhteiset varasto- ja jalostustilat logistisesti hyvään 

paikkaan moottoritien liittymän yhteyteen. 

• Myyntiyhteistyöverkosto 

o Veturi: yksi tuottajista tai pienjalostajista. 

o Tavoite: Keskitytään myynnin  ja  valikoiman  hallintaan  sekä  lähiruokatuotteiden 

yhteisjalostukseen. Luodaan uusi kanava lähiruuan jakelulle, saadaan uusia asiakkaita, 

kehitetään uusia tuotteita sekä yhdistetään jakelua. Toiminnan  lähtökohtana  voi olla  

tuottajien  hallinnoima fyysinen tai (osin) virtuaalinen yhteisterminaali, johon jäsenet  

toimittavat  tuotteitaan yhteisjalostusta ja jakelua varten. 

o Edut: Keskitetyllä jakelulla ja varastoinnilla voidaan tasata saatavuutta, keskittää  

toimituksia, säästää  jakelukustannuksissa  sekä  mahdollistaa asiakkaille laajempi 

tuotevalikoima. Soveltuu muun muassa vihannestuottajien yhteistyön pohjaksi.   

o Sibbesborgissa yhteisterminaalin yhteydessä voisi olla myös tuotteiden suoramyynti.  

• Hankintaverkosto 

o Veturi: Lähiruoan tilaaja, kuten päivittäistavarakaupan  tai  ravintolaketjun  ostoista  

vastaava  tai  omaa hankintaverkostoa  rakentava lähiruokaan keskittynyt  erikoiskaupanalan  

yrittäjä.  



o Tavoite: Tilaaja  etsii  aktiivisesti  uusia  toimittajia ja keskittää tilauksia  verkoston  

jäsenille.  Markkinoinnista vastaa verkostoveturina toimiva tilaaja. Lisäksi tilaaja viestii 

asiakastarpeista tuotantoon generoiden lähiruuan tuotekehitystä. 

o Edut: Verkostoveturi sijoittuu lähelle kuluttajaa, jolloin asiakastarpeet on helppo saada 

näkyviin ja välittää tuotantoportaalle.  

o Sibbesborgissa yksi ehdokas veturiksi voisi olla Sipoon kunnan oma suurkeittiö. 

 

Ehdotus 

Sibbesborgissa tulisi kunnan, yrittäjien ja muiden keskeisten toimijoiden yhteistyöllä selvittää, mikä malli 

parhaiten toimisi Sibbesborgin alueella, esimerkiksi mihin toimintoihin alueella on jo valmiita verkostoja ja 

osaamista olemassa. Tämä tehdään samalla kun pohditaan mahdollisuuksia edistää lähiruokaideoita 

maankäytön keinoin mm. houkuttelevien suoramyyntipaikkojen sekä tuotanto- ja logistiikan alueiden 

suunnittelulla. 

 

Hyviä käytäntöjä 
 

Haastateltuja pyydettiin kertomaan heitä innoittaneista toimintamalleista ja käytännöistä. Joitakin tällaisia 

on jo tuotu tekstissä esiin, ja tässä alla on muita tutustumisen arvoisia esimerkkejä. 

‒ Helsingin kaupungin lähiruokapanostus 

o Teurastamo: lähiruokakeidas kaupungissa, ravintoloita ja säännölliset markkinatapahtumat 

o Tuo kaupungissa esiin maatalouden ”tulisieluja” 

‒ Suoramyynti ja kotiinkuljetus 

o Esim. Solsidan, tuotteiden kotiinkuljetukset tilalta Pohjanmaalla 

o Suorakuljetukset tulevaisuuden järjestelmä; esimerkkinä Seulo seutulogistiikan palvelut: 

ruokatoimitukset taloyhtiöihin 

‒ Bra mat Västnyland 

‒ Huoletta tuoretta ‒hanke Itä-Uudellamaalla 

‒ Viikki Food Center 

o Yliopistotutkimus lähiruuan tukena 

‒ Verkon hyödyntäminen 

o Kuluttajien palautteen kerääminen sosiaalisen median kautta yleistyy 

o Seulo seutulogistiikan vuorovaikutteinen käyttöliittymä (valmistuu vuoden 2012 lopussa) 

‒ Energia ja maaseudun elinkeinot 

o Sitran Peloton Innovation Camp: ideoita maaseudun elinvoimaisuutta ja ekotehokkuutta 

lisäävistä keinoista 

 



Sibbesborg ja lähiruoka 
 

”Kaupunkien läheisellä maaseudulla on parhaat kehittymisedellytykset. […] Yrittäjillä on monipuoliset 

lähimarkkinat. Kaupunkien läheinen maaseutu sijoittuu pääosin Etelä- ja Länsi-Suomeen. Monet tämän 

alueen kunnista ovat muuttovoittoisia, minkä ansiosta kunnat […] pystyvät monipuolistamaan palvelujaan 

ja tekemään investointeja säilyttämällä silti taloudellisen liikkumavaransa. Hyvinvoinnin taso on maan 

parasta.” (Mäki 2008) 

Eräänä haastattelujen tavoitteena oli selvittää, mitä lähiruokasektorin edistäminen voisi merkitä 

Sibbesborgissa, sillä selvityksissä ja tutkimuksissa on käsitelty varsin vähän yhdyskuntien strategista tai 

maankäytön suunnittelua lähiruuan näkökulmasta. Tämä luku pohjautuu siis täysin haastatteluista saatuun 

antiin. Sibbesborgin suunnittelussa on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus etsiä ratkaisuja siihen, mitä 

lähiruoka merkitsee yhdyskuntien suunnittelussa, sillä harvoinpa suunnittelussa on lähdetty yhtä puhtaalta 

pöydältä ja yhtä avoimista mahdollisuuksista käsin kuin Sibbesborgissa. 

Näkökulmia strategiseen suunnitteluun 
 

Eräs haastateltu painotti, että ”Lähiruokaan satsaaminen läpäisevästi vaatii kunnalta paitsi tahtoa, myös 

rahallista panostusta”. Tarkoituksena kuitenkin on, että lähiruokaan sijoitetut eurot tulevat takaisin 

myönteisinä aluetaloudellisina vaikutuksina ja välillisinä kustannussäästöinä kunnalle. Lähiruuan 

edistämistä ei kuitenkaan voi perustella vain taloudellisilla vaikutuksilla, vaan kyse on myös arvovalinnasta.  

Lähiruuan edistäminen läpäiseväksi osaksi kunnallista päätöksentekoa on edellytys lähiruokasektorin 

kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta mainittiin Kiuruvesi, jossa 

lähiruokayrittäjyyden edellytyksiä on parannettu johdonmukaisesti samoin kuin lähiruuan edistämistä 

julkisissa ruokapalveluissa. Eräänä edelläkävijänä voidaan pitää myös Helsingin kaupunkia, joka on laatinut 

ruokakulttuuristrategian. Strategiaa edistetään monin tavoin käytännön tasolla, esimerkkinä syksyllä 2012 

avattu Teurastamon alue Helsingin Tukkutorilla. 

Haastatellut tuottajat korostivat, että sipoolaisia tuotteita arvostetaan puhtaudesta ja laadusta, mikä ei 

välttämättä ole lainkaan itsestään selvää muiden uusimaalaisten tuotteiden osalta – onhan Uusimaa varsin 

tiheään asuttua ja liikennöityä aluetta. Jotta jatkossakin mielikuvat puhtaasta Sipoosta säilyisivät, voisiko 

esim. brändäys mahdollistaa imagon säilymisen alueen kaupungistuessa? 

Yritysten näkökulmasta lähiruuan tuotannon edellytyksenä on viljelijöiden tarpeiden ottaminen mukaan 

suunnittelun eri tasoille. Muut haastatellut paitsi viljelijät olivat sitä mieltä, että viljelijöiden keskinäisen 

yhteistyön parantaminen on tärkeää. Nähtiin myös, että viljelijöillä on vastuu muodostaa yhteinen käsitys 

toivotusta tulevaisuudesta ja yhteisistä eduista, ja ottaa yhdessä kantaa suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Hyvä yhteistyö voisi näkyä muun muassa osuuskuntina tai muina vastaavanlaisina yhteisöinä, joissa 

esimerkiksi raaka-aineiden jalostus tehdään ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, kuitenkin pienimuotoisuutta 

ja lähiruokabrändiä tukien. Yhteistyölle on tarvetta myös siksi, että viljelijöiden ydinosaaminen ei useinkaan 

ole elintarvikkeiden jalostuksessa ja sen vaatimat investoinnit voivat helposti olla liian suuria yksittäisille 

tiloille.  



Viljelijät eivät koe yhteistyön parantamista välttämättä tarpeellisena, koska ilman yhteistyötäkin on totuttu 

pärjäämään ja toisaalta yhteistyön arvellaan tuottavan enemmän haittoja liiketoiminnalle kuin etuja. Mitkä 

olisivat sellaisia yhteistyön muotoja Sibbesborgissa, jotka koettaisiin hyödyllisenä myös viljelijöiden 

näkökulmasta? Eräässä haastattelussa tuli esimerkiksi esiin, kuinka Sipoon ruokahuoltopäällikkö on oman 

toimintansa kautta tuonut lähiruokaa kunnalliseen ruokahuoltoon – voisiko esimerkiksi tällaisia ituja 

vahvistamalla lähteä etsimään yhteistyön malleja? Entä miten viljelyn edellytyksiä voidaan edistää 

strategisella tasolla? Muutaman toiveen viljelijät esittivätkin: heidän näkökulmastaan lähiruokayrittämisen 

edellytyksiä tukevat parhaiten kevyt byrokratia ja jouhevat lupaprosessit. 

 

Näkökulmia maankäytön suunnitteluun 
 

Kun lähiruokanäkökulma integroidaan strategisen suunnittelun ohella maankäytön suunnitteluun, voidaan 

etsiä konkreettisia keinoja siihen, kuinka lähiruokasektori voi hyötyä Sibbesborgin sijainnista suurten 

seudullisten ja paikallisten markkinoiden keskellä sekä siihen, kuinka varmistaa molemminpuoliset hyödyt 

sekä lähiruuan tuottajille että Sibbesborgin asukkaille. 

Haastattelussa tuotiin esiin eräänä mahdollisena lähestymistapana maankäytön suunnitteluun 

periaatekaavoitus. Periaatekaavoituksen tavoitteena on tiukkojen kaavamääräysten asemesta määritellä 

kaavaan asuinaluetta koskeva tahtotila. Näin voidaan mahdollistaa yhteiskunnallisen ja teknologisen 

kehityksen huomioiminen vielä vuosien ja vuosikymmentenkin kuluttua, sillä periaatekaava ei vanhene 

samaan tapaan kuin esim. tavallisen kaavan energiamääräykset. Periaatekaavoituksen ja lähiruoka-

ajattelun yhdistämisestä ei ilmeisesti ole vielä kokemuksia Suomessa. Muutoin periaatekaavoitusta on 

kokeiltu mm. Vantaalla. 

Kaavamerkintöjen joustavuus oli yksi viljelijöiden esittämistä ideoista. Esimerkiksi M-merkintöihin liittyvillä 

määräyksillä tulisi mahdollistaa ja edistää maaseutuelinkeinojen kehittämistä, kuten myymälöiden tai 

tarvittavien varastohallien rakentamista.  

Viljelijät toivoivat myös riittäviä varauksia ruuan tuotanto- ja jalostustiloille sekä myyntipaikoille, joiden 

tulisi sijaita ihmisvirtojen kannalta optimaalisessa paikassa. Toisaalta eräs haastateltu tutkija näki, että 

viljelyalan lisääminen ei ole kovinkaan kauas kantava ratkaisu, sillä viljelyä ei nähdä kiinnostavana tai 

houkuttelevana yritystoimintana. Kaikki eivät myöskään nähneet uusien kauppapaikkojen varaamista 

tärkeänä lähiruuan edistämisen kannalta, sillä jalostusasteen nostamista pidettiin tätä kiireellisempänä. 

Lähiruuan liiketoiminnan kannalta oleellisempaa olisi myös joustavien ja kevyiden kuljetusratkaisujen 

kehittäminen: lähiruokakuljetukset otetaan osaksi muita elintarvikkeiden, tavaroiden, ihmisten ja kunnan 

kuljetuksia. 

Runsaan asukasmäärän ja viljelyn/ruuantuotannon tarpeiden yhteensovittaminen ei kuitenkaan ole aivan 

ongelmatonta haastateltujen mielestä. Tuotanto- ja jalostustilat voivat aiheuttaa ympäristö- tai 

viihtyisyyshaittoja asukkaille. Tästä syystä haittoja aiheuttavat toiminnot on syytä sijoittaa riittävän etäälle 

asutuksesta. Puskurivyöhykkeiden leveyttä ei voi yksiselitteisesti määritellä, sillä se riippuu haitan 

luonteesta. Kokemusten mukaan kyse voi olla muutamasta sadasta metristä. Toisaalta myös asutuksen 

läheisyys voi aiheuttaa häiriöitä viljelylle ja eläinten pidolle. Viljelijät painottivat, ettei peltoja saa talloa. Kun 

virkistyskäyttö ja maatalous sijoitetaan toisiaan lähekkäin asutuksen reuna-alueille, syntyy ristiriitoja kun 



peltoja käytetään kulkureitteinä. Virkistyskäyttö tulisi tästä syystä ohjata pois peltojen läheisyydestä sekä 

perustaa hyvät ja houkuttelevat reitit selkeästi kauempaa peltoja. 

Energiantuotannon tarpeiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa mahdollistaa tarvittavien 

tilavarausten huomioimisen. Esimerkiksi tilavarauksia tarvitaan isommille biokaasuvoimaloille sekä 

biopolttoaineiden jakelupisteille. 

Ehkä kuitenkin kaikkein tärkein viesti, jonka viljelijät halusivat välittää, oli se että kunnan roolin toivotaan 

olevan keskusteleva ja kuunteleva, kun pohditaan maankäytön ratkaisuja. He myös toivoivat että heidän 

ammattitaitoaan hyödynnetään ja kuunnellaan, sillä viljelijät ovat kokeneet, että päättäjillä on varsin usein 

puutteelliset käsitykset maanviljelystä. 

 

Mikä vahvistaa lähiruoka-ajattelua? 
 

Erityisen vahvasti haastatteluissa nousi esiin, että lähiruuan edistämisen kytkeminen muuhun 

toimintaympäristöön, kuten esim. alueen muihin elinkeinoihin, kunnallisiin palveluihin, energiantuotantoon 

ja ICT:n mahdollisuuksiin on tärkeää. Lähiruokasektorin edistäminen ei haastateltujen mielestä voi nojautua 

vain alkutuotannon edistämiseen, sillä koko toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisen 

vaikutukset ulottuvat monenkertaisesti alkutuotannon vaikutuksia laajemmalle. Näin lähiruoka-ajattelu ei 

myöskään ole yhden kortin varassa. Alle on koottu haastateltujen ideoita siitä, mitä kaikkea muuta 

lähiruoka-ajatteluun voisi sisältyä. 

‒ Lähiruoka kaikilla tasoilla, myös omatoiminen palstaviljely ja kaupunkilaisten pellot 

‒ Kehittyvät maatilojen palveluammatit 

o Peltomaan ositus ja vuokraus palstoiksi & harrastajaviljelijöiden palvelut, kuten kyntö ja 

lannoitus 

‒ Green Care 

o Luonnon, virkistysmahdollisuuksien ja viljelyn hyvinvointia tuottavaa potentiaalia 

hyödynnetään julkisissa palveluissa  

‒ Lähienergia 

o Tarve pyrkiä suljetumpaan ravinto- ja energiankiertoon 

o Paikallinen bioenergia on lähiruokatuotannon sisko: kun ruuantuotantoa kehitetään, on 

tutkittava kuinka sen vaatima energia tuotetaan (koskee erityisesti kasvihuoneita) → 

puhdas ruoka, ruuantuotannon kannattavuus 

o Lähienergiasta vaihtoehto öljyriippuvuudelle? Öljyn kalleus vähentää tuotannon 

kannattavuutta. 

o Esim. pienille bioenergiavoimaloille tarvitaan hyväksyntää, ehkä tukea, ja suuremmille 

seudullinen strategia 

o Energiaa tuotetaan tavallisesti maatilan omaan energiatarpeeseen – Sipoosta tiedossa vain 

yksi esimerkki (hake-energiaa kasvihuoneeseen). Sipoolaisilla hevostiloilla syntyvä 

hevosenlanta olisi hyvää polttoainetta – sen poltto on kuitenkin kiellettyä Suomessa toisin 

kuin Ruotsissa tai Saksassa. 

‒ Kytkeminen kasvavaan maaseutumatkailuun 



o Yksilölliset ruokamatkailupaikat ovat nousussa ‒ Sipoon sijainti on edullinen 

ruokamatkailun kannalta: Helsingin ympäristössä puutetta aidosta, tavallisesta 

maaseutumiljööstä 

o Edellytyksiä esim. Helsinkiin tulevien auto- ja risteilymatkailijoiden keitaana  

‒ ICT:n mahdollisuuksien hyödyntäminen 

o Verkkokaupat, ruokapiirit jne. 

‒ Lähiruuan kytkeminen opetukseen mahdollistaa ylisukupolvisen jatkumon 

o ”Mallimaatilat” päiväkotien, koulujen ja kerhojen oppimisympäristöinä 

Yhteenveto  
 

Tulevaisuudessa liiketoimintamahdollisuuksia nähdään erityisesti lähiruuan jalostamisessa ja kytkemisessä 

muihin maaseudun toimintoihin, kuten muun muassa matkailuun ja energiantuotantoon. Lähiruokaa 

edistetään monenlaisten hankkeiden kautta paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Kokemukset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että parhaita tuloksia saadaan silloin, kun lähiruoka on kytketty läpäisevästi 

paikalliseen päätöksentekoon. 

Lähiruuan edistämisen on todettu synnyttävän lukuisia hyötyjä. Tärkeimpinä lähiruokaan liittyvinä hyötyinä 

pidetään vaikutuksia aluetalouteen ja työllisyyteen, ympäristöhyötyjä sekä sosiaalisia ja paikallista 

ruokakulttuuria edistäviä hyötyjä. Lähiruuan tuotantoon, markkinointiin ja jakeluun liittyy myös paljon 

haasteita. Hyviä esimerkkejä tulee kuitenkin jatkuvasti lisää, kun haasteita ratkotaan käytännön tasolla 

pienin askelin edeten.  

Haastatteluista saatiin paljon arvokkaita näkökulmia henkilöiltä, jotka tuntevat toisaalta lähiruokasektoria 

laajasti ja toisaalta myös Uudenmaan ja Sipoon erityiskysymyksiä. Tutkijat ja yrittäjät katsovat lähiruokaa 

erilaisista näkökulmista käsin, jolloin myös näkemykset tavoiteltavasta kehityssuunnasta ja keinoista ovat 

ainakin osittain erilaisia. Lähiruuan vahvuutena voidaan kuitenkin pitää sitä, että sen myötä tarjoutuu 

mahdollisuuksia yhdistää eri alojen toimijoita keskenään luoden uusia ja ainutlaatuisia toimintamalleja ja 

liiketoimintaa.  Sibbesborgissa mahdollisuudet tällaiseen ovat hyvät, sillä alueen kehittäminen on vasta 

aluillaan, jolloin lähiruokanäkökulma voidaan alusta alkaen huomioida strategisessa ja maankäytön 

suunnittelussa. 

Haastattelujen tärkeimmät johtopäätökset ovat tiivistettävissä neljään kohtaan: 

‒ Usko lähiruuan tulevaisuuteen on vahva. Lähiruuan markkinointi, jakelu ja myynti vaativat uusia 

väyliä perinteisten rinnalle tai niitä korvaamaan – hyviä kokeiluja näistä jo on. 

‒ Lähiruoka ei voi rakentua vain alkutuotannon varaan. Vaaditaan jalostusta ja erikoistumista. 

Lähiruuasta onkin vaikea puhua kytkemättä siihen myös ruokakulttuuria, koulutusta/osaamista, 

julkisia palveluita, energiantuotantoa, ICT:tä tai matkailua. 

‒ Lähiruuan edistäminen on valinta. Se tulee kytkeä läpäisevästi kunnan strategiseen 

päätöksentekoon ja maankäytön suunnittelun prosesseihin.  Edistäminen vaatii myös rahallista 

satsausta, mutta kokemusten mukaan tuo monenlaisia hyötyjä, mm. aluetalouteen.  

‒ Sibbesborgissa on lähiruokapotentiaalia! Tärkeät ratkaistavat kysymykset ovat, kuinka hyötyä 

sijainnista suurten seudullisten ja paikallisten markkinoiden keskellä, kuinka varmistaa 



molemminpuoliset hyödyt sekä lähiruuan tuottajille että Sibbesborgin asukkaille ja kuinka 

huomioida lähiruuan edellytykset parhaalla tavalla maankäytön suunnittelussa. 
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Liitteet 

Liite 1, Haastatellut tahot 
 

Haastateltuja henkilöitä oli yhteensä 14 kuudesta eri organisaatiosta. Haastattelut toteutettiin loka-

marraskuun 2012 aikana. 

‒ Lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen / Maa- ja metsätalousministeriö 

o Lähiruokaohjelman valmistelu, koordinointi sekä strategiaan liittyvä viestintä on Maa- ja 

metsätalousministeriön vastuulla 

‒ Johtava asiantuntija (energia ja ilmastonmuutos) Johanna Kirkinen, johtava asiantuntija 

(ekotehokkuus) Karoliina Auvinen, johtava asiantuntija (liiketoiminnan kehitys ja strategiset 

sijoitukset) Lari Rajantie sekä asiantuntija Lilli Linkola / SITRA 

o SITRA rakentaa ja ylläpitää hankkeita 

o Tutkii ja kehittää lähiruokaan liittyvää liiketoimintaa ja rakenteita; myös energiatehokkuus 

‒ Ekovaliokunnan sihteeri Rikard Korkman sekä toiminnanjohtaja Bjarne Westerlund (Nylands 

svenska producentförbund) / Svenska Landproducenternas Centralförbund 

o SLC on ruotsinkielisten maatalousyrittäjien edunvalvoja 

o Järjestö on mukana useissa lähiruokahankkeissa sekä maatalouspolitiikan 

yhteistyöryhmässä (YTR) 

‒ Yliopistonlehtori (markkinointi) Petri Ollila / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos 

o Elintarvikemarkkinointiin liittyvä tutkimus 

‒ Yritysneuvoja (MASVA-hanke) Susann Mantere / Pro Agria Uusimaa, yritysneuvonta-palvelut 

o Maaseudun yritysten neuvonta: liiketoiminnan kehittäminen jo olemassa oleville yrityksille 

sekä aloittelevien yritysten liiketoimintamadollisuuksien kartoittaminen ja ”oikealle polulle” 

ohjaaminen 

‒ Kuusi viljelijää neljältä sipoolaiselta maatilalta 
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