Kuva: Esa pienmunne

Tutkimusta molekyyleistä robotteihin
Eläinten ja ihmisten hyvinvointi
•
•
•
•

Genomeista käytäntöön
•

•

Hyötykasvien ja kotieläinten, tuholaisten, taudinaiheuttajien ja hyötyeliöiden hyödyllisten ja haitallisten
ominaisuuksien kytkökset geeneihin ja niiden yhdistelmiin
Edellä mainitun tiedon soveltaminen kasvien ja kotieläinten jalostukseen sekä taudinaiheuttajien
diagnostiikkaan ja torjuntaan.

Energian käytön
tehokkuus maatalous- ja
puutarhatuotannossa
•
•
•

Maatalouden fossiilisen ja uusiutuvan energian käyttö
Tuotantojärjestelmien energia-analyysit
Vähemmän energia tarvitsevat tuotantomenetelmät

Maataloustieteiden laitos
Maataloustieteiden laitos on osa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa. Laitos sijaitsee Viikin
kampuksella, joka on kansainvälisesti
merkittävä bioalan keskittymä. Siellä
toimii neljä Helsingin yliopiston tiedekuntaa sekä bio- ja ympäristöalan tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Alue tunnetaan
vehreistä pelloista ja luonnonläheisestä
miljööstä. Kampuksella on myös Maataloustieteiden laitokseen kuuluva Viikin opetus- ja tutkimustila. Pohjoista
ulottuvuutta Maataloustieteen laitoksen
toimintaan tuo siihen kuuluva Muddusjärven tutkimusasema Inarissa.

Pellot ja vesistöt
•
•
•
•
•

Maan käytön muutokset ja luonnon
monimuotoisuus
Kasvintuotannon ravinteiden ja veden käytön tehokkuus
Peltoviljelyn koneet ja automaatio
Uudet ympäristökuormitusta vähentävät viljelymenetelmät
Luonnon ekosysteemipalvelujen viljelykäyttö

Kasvinsuojelun kokonaishallinta
•

•

•

Eliöiden ja kasvien biologia ja erityisesti niiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet
Kasvilajien kestävyys taudinaiheuttajia ja tuholaisia vastaan, invasiiviset
tulokaslajit sekä kasvintuhoajien ja
niiden kilpailijoiden välinen tasapaino
Säätö- ja automaatiotekniikan käyttö kasvinsuojelussa

Maataloustieteiden laitos on mukana kehittämässä aidosti suomalaista maata
loutta ja hyvinvointia!

Kuva: veikko somerpuro

Tutkimuksen
painoaloja ovat:

Eläinten ravinnontarve ja lajinmukainen käyttäytyminen
Tuotanto-olosuhteiden automaattinen hallinta
Sairauksien ennaltaehkäisy ja eläinten tuotantoiän pidentäminen
Tuotannonohjaus- ja suunnittelumenetelmät

lay-out: päivi talonpoika-ukkonen paino: yliopistopaino 2010

Maataloustieteiden laitoksella
tutkitaan maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa,
kotieläintuotantoa sekä niiden
tuotanto- ja ympäristöteknologiaa.

Helsingin yliopisto
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot:
Maataloustieteiden laitos
PL 27
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/maataloustieteet

Lisätietoa laitoksen tutkimusaloista:
http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tutkimus/

Käytännöstä genomeihin,
traktoreista robotteihin

Tuotannon suunnittelu ja
hallinta perustuu uusimpaan
tietoon
Maatalouden tila- ja kotieläinyksikkökoot
jatkavat kasvamistaan. Suuren yksikön
hallinta edellyttää uudenlaista tuotannon suunnittelua, ohjausta ja johtamista.
Koneiden, rakennusten ja tuotantojärjestelmien automaatio lisääntyy jatkuvasti.
Uuden tekniikan täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tietoa ja taitoa.
Oikein tehdyt valinnat pellolla, eläinten
hoidossa ja tuotantoteknologiassa varmistavat tuotannon kestävyyden ja talou
dellisen tuloksen.
Hyvinvoivat eläimet tuottavat
funktionaalisia elintarvikkeita
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja kestävän eläintuotannon kannalta on tärkeää
huomioida eri kotieläinlajien ravinnon-

Geenitietoa hyödynnetään
Tieto perimän DNA-sekvenssistä luo perustan geenien tarkalle tunnistamiselle ja
vertailulle yksilöiden ja lajien välillä. Hyödyllisten ja haitallisten ominaisuuksien
kytkökset geeneihin ja niiden yhdistelmiin voidaan selvittää. Tämä tieto on sovellettavissa pelto- ja puutarhakasvien ja
kotieläinten jalostukseen sekä taudinaiheuttajien diagnostiikkaan ja torjuntaan.

Kuva: Mervi seppänen

teisiin haetaan kestäviä ratkaisuja. Noin
kolmannes maapallon maapinta-alasta
on maatalouskäytössä ja maatalouden
osuus veden käytöstä on yli kaksi kolmasosaa. Maa- ja puutarhatalouden piirissä tehtävillä valinnoilla ja ratkaisuilla
on erityisen kauaskantoinen merkitys
ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnille. Uusi tutkimustieto on ratkaisevan tärkeää, jotta pystymme käyttämään
luonnonvaroja kestävästi ja valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin luottavaisin mielin.
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Etukannen kuvat: jarmo Juga, Maataloustieteiden laitos, Outi kostia ja Paula elomaa

Tämän päivän maataloustuotanto on
riippuvaista fossiilisesta energiasta ja
maatalouskemikaaleista. Kestävyyden
näkökulmasta onkin tarpeellista kehittää viljelyjärjestelmiä, jotka tehostavat
ravinteiden kiertoa pellolta takaisin pellolle, vähentävät niiden huuhtoutumisriskiä sekä pystyvät vähentämään kasvintuhoojien esiintymistä monipuolisen
viljelykasvilajiston avulla.
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Maataloustieteiden laitoksen biologiset ja
teknologiset tutkimusalat ovat keskeisessä roolissa, kun yllä mainittuihin haas-

Luonnonvarojen käyttö
on kestävää

tarve, lajinmukainen käyttäytyminen
ja tuotanto-olosuhteisiin liittyvät muut
hyvinvointi- ja ympäristönäkökohdat.
Kotieläintuotteet ovat olennainen osa
suomalaisten ruokavaliota ja niiden ravitsemukselliseen laatuun voidaan vaikuttaa tuotantoeläinten ruokinnan kautta.
Nykyaikainen mittaus- ja automaatioteknologia antaa uusia välineitä eläinten
terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan.
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Maataloustieteiden laitos on
mukana rakentamassa tulevaisuuden maa- ja puutarhataloutta. Siinä….

Tulevaisuuden maa- ja puutarhatalous
Tulevaisuus on täynnä uudenlaisia kehityssuuntia; paras tapa hallita muutosta on
olla mukana ohjaamassa sitä. Me kaikki
olemme osana kehitystä, jossa pyrimme
sopeutumaan ilmastonmuutokseen, kiihtyvään väestönkasvuun, kaupungistumiseen sekä bioenergian ja ruoan tuotannon
uusiin odotuksiin. Nämä asiat koskettavat vahvasti meitä jokaista.
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Monitieteistä osaamista
teoriasta käytäntöön

Sopeutamme
maataloustuotantomme
muuttuvaan ilmastoon

Maaseutumme ja
viherympäristömme on
monimuotoista

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
vaatii viljelykasveilta uudenlaisia ominaisuuksien yhdistelmiä ja viljelytoimien
kehittämistä. Ilmaston lämpeneminen,
sateen määrässä tapahtuvat muutokset
sekä uudet kasvitaudit haastavat ruoantuotannon tulevaisuudessa. Maailman
laajuisesti tarkasteltuna ruoantuotannon painopiste on siirtymässä nykyistä
pohjoisimmille leveysasteille – näin merkityksemme ruokahuollossa on lisääntymässä. Ilmastonmuutos luo myös uusia
haasteita kehitettäessä viljelymenetelmiä
entistä energiaomavaraisemmiksi ja vähennettäessä maatalouden aiheuttamaa
vesistökuormitusta.

Maaseutu on luonnon- ja kulttuurimaisemaa, ruoantuotannon ympäristöä
peltoineen ja laitumineen, maa- ja metsätalouteen perustuvia yrityksiä sekä
elinvoimaista asutusta. Monimuotoisuus
tarkoittaa sekä luontotyyppien rikkautta
että elinkeinojen monipuolisuutta. Elinvoimainen ja monipuolinen maatalous on
maaseudun kulttuurimaiseman perusta.
Taajamissa puistot, puutarhat ja pienimuotoinen kaupunkiviljely virkistävät
ihmisten arkiympäristöä. Viheralueiden
suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa tarvitaan hyvää kasvien ja kasviyhdyskuntien tuntemusta sekä kykyä soveltaa
ekologista tietoa.

