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• Biocode – miksi, mitä, miten

• Demo

• Havaintoja 

Esityksen sisältö
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Biocode -hanke

• ProAgria Keskusten Liitto ja Mtech Digital Solutions 
toteuttivat pilottiprojektin 2017-2018, jonka tavoitteena oli

– mallintaa ympäristövaikutuslaskentaa

– rakentaa työkalu, joka hyödyntää tilakohtaista tietoa 
laskennan lähtötietoina ja testata työkalun toimivuus

• Tuloksena syntyi työkalu (demo), jota on käytetty 
pilottitilojen ympäristövaikutuslaskentaan
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• Vuonna 2017 perustettu yritys 
(perustajat ProAgria Keskusten Liitto ry 
ja Mtech Digital Solutions Oy), jonka 
tehtävänä on palvella elintarvikesektorin 
asiakkaita mahdollistamalla 
läpinäkyvyyden lisääminen ja 
ympäristövaikutusten pienentäminen 
ruoan tuotannossa ja kulutuksessa. 

• Toiminta perustuu digitaalisiin 
ratkaisuihin, joissa hyödynnetään eri 
toimijoilla syntyvää alkuperäistä tietoa 
toiminnan ympäristövaikutuksista. 

• Biocode Oy:n tehtävänä on tukea 
kiertotaloutta tuomalla eri toimijoille 
dataan perustuvia ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Biocode Oy
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Haaste
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n. 25%
ilmastovaikutuksista aikaansaa 

ruoantuotanto ja - kulutus

n. 60%

Dataa ei ole vielä hyödynnetty – IoT, 
big data, tekoäly, alustatalous, 

lohkoketju,

5G …

kasvaa ruoan tarve vuoteen 2050 
mennessä



Ympäristövaikutuslaskenta
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• Idea perustuu maataloudesta syntyvän primääridatan
keräämiseen tuotteittain ja siihen liittyvään datan 
käsittelyyn, analysointiin ja tulosten palauttamiseen 
ketjun käyttöön. 

• Laskentajärjestelmän avulla pystytään laskemaan 
tuotteen hiilijalanjälki* (CO2-ekvivalentti). Olemme 
testanneet myös hiilensidonnan laskentaa. 

*Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen toiminnan aiheuttamia 
hiilidioksidipäästöjä. Hiilijalanjälki raportoidaan yleensä 
hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jolloin hiilidioksidipäästöjen lisäksi luvussa 
huomioidaan myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt kuten metaani 
(CH4) ja ilokaasu (N2O).

• Biocode on ympäristötunnuslukujen 
laskentajärjestelmä, joka mahdollistaa 
tuotantoketjun ympäristötunnuslukujen tuottamisen, 
analysoimisen ja jakamisen.



Yhteistyökumppanit
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Biocode
ympäristö-

vaikutuslaskenta



Havaintoja
• Tavoitteena oli testata laskentamallin rakentaminen ja tilakohtaisen datan 

hyödyntäminen laskennan lähtötietona

• Pilotissa mukana 14 maitotilaa, tulokset suuntaa antavia

• Alustavien tulosten mukaan

– Peltoviljely ja eläinten metaanintuotanto suurimmat hiilijalanjälkeen 
vaikuttavat tekijät

– Mitä parempi tulos/tuotettu yksikkö, sitä pienempi hiilijalanjälki; tuotos, 
satotaso, maalaji, viljelymenetelmät, uudistumisprosentti, … 

– Tulokset vaihtelevat -> parantaminen mahdollista vertailutiedon avulla

– Hiilensidonnan laskentaohjeistus kaipaa tarkennusta

– Peltoviljelyssä voidaan sitoa hiiltä; viljelymenetelmät avainasemassa

– Uusi tutkimustieto oleellista mallinnuksen tarkentamisessa

– Tilakohtaisen datan käyttö on avain maatilakohtaisten tulosten 
parantamiseen, helppokäyttöinen työkalu ympäristövaikutusten 
laskentaan tarvitaan

• Biocode - Climate intelligent farming (Youtube -> Biocode)
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https://www.youtube.com/results?search_query=biocode

