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Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n arvio siitä, miten keskiluokan 

kulutus tulee muuttumaan vuoteen 2050 mennessä. Arvion mukaan kulutuksen 

painopiste siirtyy Aasiaan noin kymmenessä vuodessa. Kuva: Yle Uutisgrafiikka 

 

 SUHTEELLINEN JAKAUMA, MUTTA ENTÄPÄ ABSOLUUTTISINA LUKUINA? 

 

”Kaikkein kiihkein kiista 

uhkaa tulla vesivaroista. 

Makeasta vedestä on 

pula jo nyt, ja jos 

ilmastonmuutosta 

koskevat ennusteet 

pitävät paikkansa, on 

edessä valtavia 

ongelmia.” 

”Vuoteen 2030 mennessä 

maailman keskiluokka yli 

kaksinkertaistuu, tutkijoiden 

arvioiden mukaan 

keskiluokkaan nousee 2–3 

miljardia uutta ihmistä.” 

% 



Kysyntä ja kysynnän kasvuarvio vuodesta 2010 vuoteen 2030. Kuva: Yle Uutisgrafiikka 
 

Arvio 2050: 100 % kasvu. 

Kasteluvesi 2050: 

+ 40-50 %. 



MTK/Metsälinja 2013 

2013 tapahtunutta 

 

Kiina vuokraa jättimäisen 

palan Ukrainaa 

 

Viisi prosenttia Ukrainan pinta-

alasta alkaa tuottaa ruokaa 

kiinalaisille. 

Kiinan valtion omistaja Xinjiang 

Production and Construction 

Corps vuokraa kolme miljoonaa 

hehtaaria maatalousmaata 50 

vuoden ajaksi. 

 

Alue vastaa Belgian pinta-alaa. 

Se on viisi prosenttia koko 

Ukrainan maa-alueesta. 

Kiinassa on 149 miljoonaa 

hehtaaria maatalousmaata. 

 
Kiina tänään,  

min. 20 milj. ha? 

Suomen 

kasvihuonekaasupäästöt = 

n. 7 tunnin Kiinan päästöt 



Lähde: VTT, dosentti Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto 



Maataloutta  ruokaa 

 

  

Maataloudessa  on kyse ruoasta. Julkisessa keskustelussa tämä usein unohtuu tai aktiivisesti 

unohdetaan. Keskustelu ruoasta on keskustelua ruoan hinnasta, ravitsemussuosituksista, 

ympäristövaikutuksista yms. 

 

Pitäisi keskustella enemmän: 

 

Yhteiskunta:   Miten vastaamme lisääntyvään ruoan kysyntään? 

     Miten turvaamme ruoan tuottamisen olosuhteet?      

       toimintaympäristö, politiikat 

      lyhytjänteisyys, ristiriitaiset vaatimukset 

  

Viljelijä:  Miten tuotan enemmän, kannattavasti, laadukasta ja tehokkaasti,    

  mutta samalla hillitsen ja sopeudun sääilmiöihin, kasvitauteihin? 

 



Parhaat päästövähennystoimet?  

Viljelijän näkökulmasta 

 

1. Pitkäjänteisiä  

– vuodet eivät ole veljeksiä – ei luonnossa eikä maatiloilla  

 

2. Hyödyntävät uutta teknologiaa  

– tuotamme enemmän samoin panoksin - tuottava maa ja resurssitehokkuus  

Esim. lannan varastointi-, käsittely- ja sijoitusteknologia, täsmälannoitus, kierrätys, kasvin- ja eläinjalostus 

jne.  

 

3. Ylläpitävät maan kasvukuntoa: maan kasvu = kaasujen sidonta 

- tuottava, hyväkuntoinen pelto päästää kaasuja vähän, vaikka sitä lannoitettaisiinkiin, myös ojitus 

vähentää kaasuja tutkitusti.  

  rakenne, kuivatus/vesitalous, viljelykierto 

 

   

 

Maanviljelijät voimattomia 

Vaikka ravinteet pelloilta tulevatkin, maanviljelijöitä ei voi tilanteesta syyttää. 

– Kyllä tällaisessa tulvatilanteessa maanviljelijät on kutakuinkin voimattomia. 

Luonnonolosuhteille ei voi mitään, Knuuttila sanoo.  

(SYKE:n erikoistutkija Seppo Knuuttila, YLE 8.1.2014) 



Yhteiskunnan keinot hillintään ja sopeutumiseen    

1. Maatilojen kannattavuus ja tilakoon merkitys 

– esim. viljelykierto helpompaa suurilla tiloilla, jotta kauppaeriä saadaan myyntiin  

– esim. vähäpäästöinen teknologia mahdollista kannattavilla tiloilla  

 

2. Ohjauskeinot riittävän ennakoivia, mutta pitkäjänteisiä  

–kannustimia rajoitusten sijaan, joustavuutta normiohjauksen tilalle, teorioista käytäntöön, 

syyllisten hakemisesta ratkaisujen löytämiseen 

 

3. Panostus tutkimukseen   

– teknologia, lajikkeet ja hiilitaseiden laskenta 

 

”No emmä syyllisiä hae, Lahtista ja 

konekivääriä mä kaipaan”.  
Väinö Linna, Tuntematon sotilas 



CAP:n ja maatalouden ympäristöpolitiikan tuki 

hillinnässä?  

CAP kannustanut alueelliseen ja tilakohtaiseen erikoistumiseen, mikä on nyt haaste: mm. 

viljelykierron ja lannan hyödyntämisen ongelmat (lanta ja pellot eri paikoissa). 

 

Ympäristöpolitiikka ohjannut oikeaan suuntaan, mutta yhteys käytäntöön on kadonnut, 

tulee tunnustaa peltomaan kasvukunnon merkitys ympäristön hoitajana. 



Lopuksi 
Miljoona hyväkasvuista nurmihehtaaria sitoo yli 10 milj.  

hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. 

 

Mitä teemme hiiltä sitovilla nurmilla, jos ei ole karjaa? 

 

Nurmet sitovat metaanin haitat / metaanin talteenotto energiaksi – tähän välineitä. 



Maatalous ei ole ongelma, se on ratkaisu ongelmiin. 

 


