
Maataloustuotannon nykytila 
ja Ilmastonmuutos 



Maailman suurin haaste 

Meitä on nyt seitsemän miljardia. Ennusteen mukaan 
maailman väkiluku lisääntyy vuoteen 2050 mennessä yli 
yhdeksään miljardiin. 
 
YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan ruoan 
tuotantoa on lisättävä 70% vuoteen 2050 mennessä. 
   
 

 ”Puhtaasta vedestä ja elintarvikkeista   
 tulee joillakin alueilla pula ja ne ovat  
 konfliktien aiheina”  

 

    Huoltovarmuuden skenaariot  2025, HVK 2013 



2011 
 7 mrd 

2025 
 8 mrd 

2043 
9 mrd 

2083 
10 mrd 

Ruoantuotannon haasteet 
    

 

 

 

 

 

 2050 tarvitaan 50-70 %enemmän ruokaa kuin tänään! 

 

 80 % lisätarpeesta pitää tuottaa pelloilla jotka ovat jo nyt tuotannossa 

Markus Eerola 

Väestö kasvaa, ruokavalio muuttuu 

Lähde: YK, World Population prospects, the 2010 revision 



Viljelysmaa ha / henkilö 

0,5

0,4

0,3

0,2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1950 1970 1990 2050

Lähde: FAO 

-33 % 

Tulevaisuudessa ruoantuotantoa on tehostettava 

Markus Eerola 



Pohjoinen sijainti 

Geographical location the greatest handicap: 

− Short growing season 180 - 120 days 

− Natural conditions limit yield levels and plants 

that can be cultivated  



↓Kesän sademäärä 
↑ Myrskyt, tulvat 
↑ Kasvukauden pituus, 
satotasot 
↑ Viljelykelpoinen 
maatalousmaa 
↑ Kasvitaudit, tuholaiset 

↑ Talvisateet, tulvat 
↓Kesäsateet 
↑Kuivuus 
↑ Eroosio 
↑ Satotasot, 
viljelylajikkeet ↓ Veden saatavuus 

↑ Kuivuuden riski, 
kuumuus 
↑ Eroosion riski 
↓ Kasvukausi, satotasot 
↓ viljelysmaan määrä 

↑ Tulvariski 
↓ Kuumat ja kuivat 
kesät 
↑ Merenpinta 
↑Kasvitaudit, 
tuholaiset 
↓Satotaso 
↓ Eläinterveys, 
hyvinvointi 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouteen 

Markus Eerola 



KASVUKAUSI PITENEE 1971–2000 → 2070–2099  
(A1B-scenario), PÄIVIÄ 

7 P. Taalas 





Suomen päästöjen lähteet 

Kasvihuonekaasupäästöt 

Energiateollisuus

Liikenne

Teollisuus ja rakentaminen

Maatalous

Rakennusten lämmittäminen

Muu
Lähde: SVT 2016 

Energia 39 % 

Maatalous 11 %* 

Liikenne 25%  

Teollisuus ja 

rakentaminen 

15 % 

* Maatalouskaasut metaani ja dityppioksidi, 

+ hiilidioksidipäästöt ja energia = noin 15%  

14.2.2018 Pietola / MTK 



Maatalouden rooli ainutlaatuinen 

• Maa- ja metsätalous ovat ainoita toimialoja, jotka paitsi aiheuttavat 
ilmastopäästöjä, myös ovat ratkaisu niiden poistamiseen ilmakehästä. 
Tällainen kaksoisrooli on uniikki 

 

• Maa- ja metsätalous nivoutuu jopa kymmeneen kestävän kehityksen 
tavoitteeseen (SDG), joita on yhteensä 17.  







Kokonaispääoman tuottoprosentti 2011 
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Lähde: MTT Taloustohtori: FADN Advanced Results –palvelu. 
Aineistolähde EU:n FADN-aineisto 

Suomen maatalouden kannattavuus EU:n heikoimpia tuotto-% :llamitattuna.  
Kannattavuuskertoimella mitattuna Suomi on heikoimman neljänneksen paras 

Arto Latukka MTT 



Maataloustuotannon mukaan suurimmasta 
pienimpään asetettujen yritysten kumulatiivinen 
osuus tuotannosta 2012 

Aineisto: Tike Maatalouden rakenneaineisto. Laskenta: MTT 

Tuotannon lopettavat pääosin pieniä, jolloin tuotantomäärä ei alene 
tilamäärän alenemista vastaavasti. Pienimmät 30.000 tilaa tuottavat alle 
10 prosenttia Suomen maataloustuotannosta. Tuotantomäärän 
kehittymisen ratkaisee jatkavien tilojen laajennusinvestointipäätökset, 
jotka perustuvat mm. näkymiin tulevista panos-tuotos-hintasuhteista.  

Arto Latukka  MTT 

Suurimmat 30.000 tilaa tuottavat yli 90 
prosenttia Suomen maataloustuotannosta.  



Rising costs are killing the business 

Source: Statistics Finland: Agricultural Price indices during the period 2000 – 1/2014 
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18.4.2018 

Miksi ruokaketju 
ei toimi? 



Biotalous on talouden seuraava aalto 

Lähde: Biotalousstrategia 



Tuotannon perusteet  
ja mahdollisuudet 

Tuotannon taloudellinen kestävyys  

 Mahdollisuudet investointeihin 

 Riittävä tulotaso 

Tuotannon eettinen kestävyys 

 Kohtuullinen työtaakka 

 Teknologian hyväksikäyttö 

Ekologisesti kestävä tuotantopa 

 Uusiutuvan energian käyttö 

 Hiilineutraali tuotantotapa 

Tuotannon sosiaalinen kestävyys 

 Yhteistyö tilojen ja yritysten välillä 

 Toimiva vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa 

 Hallittu tuotantoyksikön koko 

 Mahdollisuus reagoida muuttuviin olosuhteisiin (pakolaiskriisi) 

 Yhteisöllisyys 

 

 

 



Boreal markkinajohtaja SUOMESSA 

65 % 

35 % 

2/3 Suomen pelloista viljellään Borealin lajikkeilla 

Borealin lajikkeet

Ulkomaiset lajikkeet

Borealilla on keskeinen rooli elintarvikeketjussamme! 



Palopuron agroekologinen 
symbioosi hanke 

www.palopuronsymbioosi.fi 

ESIMERKKI UUDESTA MALLISTA 
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• luodaan edellytykset investoinneille  

• arvioidaan taloudellinen ja teknologinen toteutettavuus  

• selvitetään rahoitusmahdollisuudet ja sopimusoikeudelliset järjestelyt  

• tehdään ympäristövaikutusten arviointi  

• optimoidaan biokaasu- ja biohiiliprosessien tuotto ja lopputuotteet  

• luodaan oppimistilanteita ja -materiaaleja  
 

18.4.2018 22 

Palopuron agroekologinen symbioosi hankkeessa 



 

• Toteutus 

• Hallinnoija: Helsingin yliopisto / Maataloustieteiden laitos 

• Toteuttajat: HY ja Luke 

• Rahoitus: Ympäristöministeriö (RAKI-hankkeet) 

• Hankekoordinaattori: Kari Koppelmäki 

• http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi 
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Palopuron agroekologinen symbioosi hanke 

http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi


 

 

 

Kiitos! 

Markus Eerola, Knehtilä farm, www.palopurosymbiosis.com 


