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Pääteemat

• Ilmastonmuutos ja elintarvikemarkkinoiden kasvaneet
vaihtelut yhteydessä keskenään

• Maatilan näkökulmasta ratkaisevaa on tuottojen ja
kustannusten kokonaismuutos ja niiden heilunta
• Paikalliset sääolosuhteet• Paikalliset sääolosuhteet
• Panosten ja tuotosten markkinahinnat

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen yhteydessä
maatalouspolitiikan ja maatalouden ympäristöpolitiikan
muutoksiin



Keskeinen ongelmanasettelu

• Ilmastonmuutos ja globaalitalous purevat jo nyt 
• Missä määrin ilmastonmuutos on osallinen voimakkaasti kasvaneeseen 

tuote- ja panoshintojen heilahteluun?

• Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen maatalouden 
tuottavuuteen?

• Miten ilmastonmuutos ja kehittyvien talouksien kasvu 
vaikuttaa Eurooppaan ja maataloussektoriin pitkällä 
aikavälillä?

• Miten ilmastonmuutos muuttaa maataloutemme 
suhteellista asemaa?
• ilmasto suhteessa muihin olosuhdehaittoihin?
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MTT: Satopotentiaali kasvaa ja 
viljelyalueet levittäytyvät pohjoiseen

• Teoreettinen kasvukauden pidentymisestä johtuva satopotentiaalin 
kasvu tuntuva, jos uhat voitetaan

• pitkään kasvukauteen sopeutetuilla viljakasveilla jyväsato mahdollista nousta 
parhaassa tapauksissa jopa 7-8 tonniin vuoteen 2085

• rypsillä ja rapsilla siemensatopotentiaali 3 500 – 4 300 kg /ha vuoteen 2085

• Edellyttää haasteelliseksi muuttuvan kasvinsuojelun onnistumista • Edellyttää haasteelliseksi muuttuvan kasvinsuojelun onnistumista 
kohtuukustannuksin

• Öljykasvien ja syysviljoja voidaan jo parin vuosikymmenen jälkeen 
viljellä satoja kilometrejä nykyistä pohjoisempana 

• Rapsin, herneen ja härkäpavun tuotannosta tulee silloin mahdollista 
suuressa osassa Suomea

• Viljelyn laajentamista tukee niiden parantuva sadontuottokyky, 
hyödyllisyys viljelykierroissa, palkoviljojen typpiomavaraisuus, sekä 
tarve kotimaiselle rehuvalkuaiselle

• Vuosisadan jälkipuoliskolla kokonaan uudet syysmuotoiset kasvit 
sekä valkuaiskasvit tulevat menestymään jopa Oulun korkeudella

• Nämä päätelmät ILMASOPU-hankkeesta



Miten ilmastonmuutos parantaa 
kasvitilojen tuottavuutta?

• Kasvitilojen määrä on ollut pysynyt vakaana Suomessa!
• tuottavuuden kasvu keskimäärin heikkoa!
• jos peltoalaperusteista tukipolitiikkaa puretaan tai maanomistajuuden muutosta 

tai maan vuokrausta olennaisesti helpotetaan, seurauksena voi olla merkittävä 
kasvitilojen väheneminen

• Jos sekä tilakoko että satotaso kasvavat, kasvitilojen tuottavuus voi 
lähteä merkittävään nousuunlähteä merkittävään nousuun

• Korkeampi satotaso antaa mahdollisuuden keskittää viljely 
tuottavimmille peltolohkoille, mikä vähentää oleellisesti hajanaisen 
peltolohkorakenteen kustannushaittaa 

• Haasteet voivat nekin keskittää kasvinviljelyä yhä harvempiin käsiin:
• aiempaa hankalampi kasvinsuojelu
• suuremmat tuotantoriskit (sääolosuhteiden äärevöityminen)
• voimakkaat hintaheilahtelut
• korkeampi tuottavuus johtaa tuottajahintojen alenemiseen varsinkin tuotteissa, 

joiden kysyntä on hinnan suhteen joustamatonta (esim. peruna)



Kotieläintalous voi hyötyä 
ilmastonmuutoksesta vielä kasvintuotantoakin 
enemmän!

• Epäedullinen peltolohkorakenne rajoittaa erityisesti 
lypsykarjatuotantoa alueilla joilla peltomaasta on niukkuutta

• Karkearehun tarve monine korjuukertoineen korostaa 
tilusrakennehaittaa, nostaa tuotantokustannuksia ja lisää 
laajentavan yrittäjän ennestäänkin suurta työmääräälaajentavan yrittäjän ennestäänkin suurta työmäärää

• Suuremmat rehusadot pieneltä määrältä peltolohkoja 
parantaa olennaisesti mahdollisuuksia hyötyä suuren 
mittakaavan ja erikoistuneen tuotantomallin eduista
• Antaa mahdollisuuden kasvattaa eläinmäärää per hehtaari

• Mahdollistaa suuremman rehusadon korjuun lähempää!



Entä globaalimuutos pitkällä aikavälillä?

• hintaheilahtelut kasvavat kun tulot kasvavat ja kulutuksen tulojousto 
pienenee!

• energian hinta nousee jatkuvasti, energiaverot vaikeita maataloudelle
• lisäarvotuotteiden kulutus kasvaa nopeasti kehittyvissä talouksissa tulojen 

noustessa
• raaka-aineiden hinnat säilyvät korkeina koska väestö ja tulot kasvavat 
• työvoiman osuus elintarvikkeiden tuotantokustannuksista alenee
• ilmastonmuutoksen haittoja voidaan torjua GMO-lajikkeilla
• Aasian ja kehitysmaiden tuottavuuspotentiaali kotieläintuotteissa erittäin • Aasian ja kehitysmaiden tuottavuuspotentiaali kotieläintuotteissa erittäin 

merkittävä, jää silti alle Eurooppalaisen tason
• Kansainvälinen työnjako ja kauppa etenevät myös elintarvikealalla
• => kasvavat keskinäiset riippuvuudet

• Alhainen valkuaisomavaraisuus EU:ssa ei ole aivan pian korjaantumassa…

• Eurooppalaisen maatalouden tuotannon arvo reaalisesti säilyy, jos 
keskitytään vahvoihin lisäarvotuotteisiin

• Maatalouden perushyödykkeiden tuonti EU:hun kasvaa?
• Martin, W. & al. (2008). Economic Development in emerging Asian markets: Implications for Europe. European 

Review of Agricultural Economics vol. 35, Nr. 3 (September 2008).
• NOUSEVATKO MAATALOUSTUOTTEIDEN HINNAT REAALISESTI (SUHTEESSA YLEISEEN INFLAATIOON), 

JA MYÖS SUHTEESSA PANOSTEN HINTOIHIN?
• WWW.AGRI-OUTLOOK.ORG



Kotieläintuotteiden tuottajahintojen 
kehitys v. 2000–2011 (Tilastokeskus)



Viljojen tuottajahintojen kehitys v. 2000–
2011 (Tilastokeskus)



Maatalouden tuotantopanosten 
hintakehitys v. 2000–2011 
(Tilastokeskus).



Maatalouden tuottajahintaindeksi Suomessa, EU-27:ssä ja 
vertailumaissa 2005–2011 (vuosi 2005=100) (Eurostat)



Maatalouden tuotantopanosten hintaindeksi Suomessa, EU-27:ssä 
ja vertailumaissa 2005–2011 (vuosi 2005=100) (Eurostat).



Erilaisia sopeutumiskeinoja

• Uudet kasvilajikkeet (-lajit) (vehnä, ohra, kaura, öljykasvit, nurmikasvit)

• Keinoja vähentää epäsuotuisten sääolojen
• Kastelu (ns arvokasveille) – vesivarannot ja laitteet

• Peltojen peruskuivatus

• Säätösalaojitus?

• Maanparannus (maan rakenteen parantaminen viljelykierron ja syväjuuristen kasvien avulla, 
orgaaniset maanpranteet ym.)

• Kasvinsuojelu!
• Uusia tauteja ja tuholaisia, vanhat taudit tulevat hankalammiksi => lisäkustannuksia• Uusia tauteja ja tuholaisia, vanhat taudit tulevat hankalammiksi => lisäkustannuksia

• Integroidut (luomu)menetelmät

• Monipuolisemmat viljelykierrot
• Vilja-nurmikierrot, vilja-öljykasvit-kesanto ym.

• Riippuu siitä, onko sadolle kysyntää

• Uudenlainen lannoitus ja ravinnehuolto

• orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvintähteet, 

• lantaravinteiden parempi hyödyntäminen
• Esimerkiksi lietelannan jakeistaminen neste- ja kuivajakeisiin antaa mahdollisuuden käyttää

ravinteet tehokkaammin

• Laskelmia jakeistamisen kannattavuudesta tehtiin Hyötylanta –projektissa: 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti21.pdf



C4

Northern Finland

 Main areas and support regions

C1

A

C2

C3

B

Middle Finland

Southern Finland

Ostrobothnia

C2 north.



Katetuoton (eur/ha) kehitys Varsinais-
Suomessa 1995-2008

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

spring wheat

winter wheat

winter rye

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

winter rye

spring barley

malting barley

oats

mixed grain

oilseeds

set-aside



Katetuoton kehitys (eur/ha) Etelä-
Pohjanmaalla 1995-2008
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Katetuoton (eur/ha) kehitys 
Pohjois-Pohjanmaalla 1995-2008
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Maatalouspolitiikka, vesiensuojelu ja 
ilmastopolitiikka vaikuttavat pellonkäyttöön, 
pellonraivaukseen ja kokonaispeltoalaan

Ilmastopolitiikka

Vesiensuojelu
Maatalouspolitiikka

Maatilat; lypsykarjatalous, 

naudanlihantuotanto, 

sikatalous, viljanviljely

Aluepolitiikka, maaseututavoitteet



Monipuolistuuko pellonkäyttö?

• ILMASOPU-hankkeen tuloksia:

• Öljykasvien ja vähemmässä määrin syysviljojen ja mahdollisesti 
herneen tuotanto siirtyisi suotuisimmissa tuottavuus- ja 
hintaskenaarioissa Etelä-Suomesta vähitellen kohti maan keskiosia

• Öljykasveista tulisi osa kasvitilojen viljelykiertoa maan keskiosassa 
kuitenkin vasta lähempänä vuotta 2050 ja silloinkin sen pinta-alat kuitenkin vasta lähempänä vuotta 2050 ja silloinkin sen pinta-alat 
jäisivät pieniksi vaikka tuotantomäärä lievästi kasvaisi

• Syysviljojen viljely keskittyisi jatkossakin Etelä-Suomeen, jossa 
niiden satoisuus ja viljelyvarmuus kasvaisivat aiemmin kuin muualla. 

• Viljan, myös leipäviljan, tuotantomäärät voivat kasvaa merkittävästi 
juuri Etelä-Suomen korkeampien satojen ansiosta

• Rehuviljan tuotanto kasvaisi sekin ja myös maan keskiosissa.



Kuinka muuttuu maataloutemme 
kokonaiskuva?

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset pellonkäyttöön alueittain riippuvat 
olemassa olevasta tuotantorakenteesta

• Yksittäiset alueet voivat erikoistua pellonkäytössä aiempaa 
vahvemmin suhteellisen etunsa mukaan 

• Läheskään kaikkia mahdollisia viljelykasveja ei tulla viljelemään kaikkialla missä 
se olisi mahdollista

• Joitakin kasveja voidaan viljellä vain pienellä osalla peltoalaa yksittäisillä alueilla
• Peltoalaa on runsaasti käytettävissä mm. bioenergian tuotantoon jos se on • Peltoalaa on runsaasti käytettävissä mm. bioenergian tuotantoon jos se on 

kannattavaa
• Huomattavakin tuotantomäärä voi keskittyä parhaille alueille ja peltolohkoille 

harvojen osaajien käsiin (tämä on jo toteutunut mm. sipulinviljelyssä)
• Toisaalta laajempi kasvi- ja lajikevalikoima antaa mahdollisuuksia 

monipuolisempaan (vuoro)viljelyyn, jolla myös edullisia vaikutuksia peltomaahan 
ja ympäristöön; millä ehdoin tämä on mahdollista?

• Jos kysyntä on joustamatonta (esim. peruna), satotason nousu 
alentaa tuottajahintaa ja viljelyalaa

• Maataloustulo kasvaa satotason kasvun seurauksena 
todennäköisesti suhteessa vähemmän kuin tuotantomäärä


