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Tiivistelmä
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3
Jyväskylänyliopisto,bioͲjaympäristötieteidenlaitos

HankkeenpäätavoiteolitutkiaporonhoidontuottavuuttajakannattavuuttasekäekologistajatalouͲ
dellista kestävyyttä bioekonomisen tutkimuksen avulla. Poronhoidon dynaamiseen systeemimalliin
sisällytettiinlaitumiin,laidunympäristöön,porokantaanjaporonhoitoonliittyvätkeskeisetbiologiset,
poronhoidollisetjataloudellisetmuuttujatsekäniidenvälisetriippuvuudet.Mallinavullaanalysoitiin
talvilaidunten,poromäärien,porotokanrakenteen,poronhoitokäytäntöjensekäerilaistenmenojenja
tulojenvaikutustaporonhoidontuottavuuteenjakannattavuuteen.Samallatarkasteltiinoptimaalisia
ratkaisuja ja sopeutumisprosesseja erilaisiin laidunͲ ja lähtötilanteisiin poronhoidossa. Hankkeen
toisessa osiossa selvitettiin poronhoitoon vaikuttavia lumiͲ ja kaivuolosuhteita sekä analysoitiin
SNOWPACKͲmallinjasäähavaintoaineistojenavullalumipeitteenrakenteenvuosivaihtelua.
Analyysitosoittavat,ettätilanteessa,jossaporotsaavattalviravintonsavainjäkäliköiltä,vuodenͲ
aikainen laidunkierto on käytössä ja diskonttokorko on 0 %, optimaalinen jäkäläbiomassa jäkälälaiͲ
tumillaonnoin1200kg/ha.Laidunkierronpuuttuminen,jäkäliköidentuottavuudenlaskujadiskontͲ
tokoron nousu pudottavat optimaalista jäkäläbiomassaa (pienimmillään n. 600 kg/ha) ja myös poͲ
ronhoidonnettotuloja.Porojenlaiduntaessatalvellajäkäliköidenohellaluppolaitumiaoptimaalinen
poromäärä kasvaa ja jäkäläbiomassa pienenee, mutta poronhoidon nettotulot pysyvät suurempina
kuin pelkästään jäkäliköitä laidunnettaessa. Luppolaitumet myös tasaavat laidunsysteemin epävaͲ
kautta ja tuottavuuden vuosivaihtelua. Optimitilassa olevilla talvilaitumilla porojen ruokinta ei ole
kannattavaa nykyisilläruokintakustannuksilla(arvioidut kustannukset0,4€/kg rehua).RuokintakuluͲ
jenpudotessariittävänpieniksiruokintaanperustuvaporonhoitovoimuuttuataloudellisestikannatͲ
tavaksi,jolloinjäkälikötylilaidunnetaan.MyösdiskonttokoronnoususekäeloͲjateurasporoillemakͲ
setuttuetedistävätporojenruokintaansiirtymistä.Josluontaistatalviravintoaonvähän,eikälaidunͲ
tentilaapystytäparantamaan,ruokintaonmyöskannattavaa.Tällöinporonhoidonnettotulotjäävät
kuitenkin pienemmäksi kuin optimitilassa olevilla talvilaitumilla. Sopeutumisprosessin pituus ja poͲ
romääränvähentämistarvekuluneidenjäkäliköidenelvyttämiseksioptimitilaansaosoittautuivatsuuͲ
remmiksikuinonarvioitu.Porojenruokintasopeutumisprosessinalkuvaiheessaonkannattavaa.
Optimaalinenteurastuspainottuuvasoihin,vaatimetteurastetaan9,5jahirvaat5,5vuodenikäiͲ
sinäelisenjälkeenkunniidenlisääntymisarvojapainoalkavatpudota.SamallahirvaitaonporokarͲ
jassaporojenlisääntymisenkannaltavainvähimmäismäärä,eloporoista93%onnaaraitajaikäluokͲ
karakennesukupuolenosaltatasainen.Parhaassalisääntymisiässäolevanhirvaantaloudellinenarvo
(varjohinta) onkorkeampikuinvastaavanvaatimenarvo.Mallin avullavoitiin arvioidamyösjäkäläͲ
laidunhehtaarintaloudellistaarvoa.
LumiͲ ja kaivuolosuhteista tehdyt analyysit osoittivat, että syvä ja tiivis lumipeite, jääkerrokset
sekämyöhäinenlumensulaminenvaikeuttavatporojenravinnonsaantiajapudottavatvasatuottoa.
SNOWPACKͲmallillaennustettulumentiheyseritalvinakorreloimerkitsevästiSYKE:nmittauslinjoilta
saatuihinlumentiheysarvoihin.SNOWPACKͲmallikykeniarvioimaansuhteellisenluotettavastimyös
muitaporoillevaikeitalumenrakenteellisiaominaisuuksia.
Poronhoidon bioekonomisella mallilla tehdyt analyysit selventävät poronhoidossa ja laitumilla
tapahtunutta kehitystä Suomessa. Ne auttavat myös hahmottamaan nykytilannetta ja siihen johtaͲ
neitasyitä.Mallillavoitiintarkastellamyösniitäsopeutumisprosesseja,joitaporonhoidossaolisitehͲ
tävä,mikälitalvilaiduntentilaajaporohoidonkannattavuuttahaluttaisiinparantaa.HankkeentulokͲ
set osoittivat myös, että lumen rakenteen vuosivaihtelun ennustaminen SNOWPACKͲmallin avulla
tuohyödyllistätietoaporonhoidolle.

Asiasanat:bioekonominensysteemimalli,jäkälä,luppo,optimointi,porotalous,talvilaitumet
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1.

Tausta

Viimevuosikymmenienaikanaporonhoitoonkäynytläpimoniamerkittäviämuutoksia,joistamerkitͲ
tävimmätovattapahtuneetporonhoitomenetelmissäjalaidunympäristössä.PoromäärätovatkasvaͲ
neet ja perinteisestä porojen tiiviistä paimennuksesta on siirrytty vähitellen porojen vapaampaan
laiduntamiseen. Samalla porojen talvinen lisäruokinta on merkittävästi lisääntynyt muodostaen nyͲ
kyisinpysyvänkäytännönläheskaikissapaliskunnissa(Helle&Jaakkola2008).Poromäärienkasvuja
laidunten käyttötavan muutokset yhdessä metsätalouden ja maankäytön aiheuttamien vaikutusten
kanssaovatjohtaneeterityisestitärkeimpientalvilaidunten(jäkäläͲjaluppolaitumet)määränväheͲ
nemiseenjakunnonheikkenemiseen(Kumpulaym.2009;Mattila&Mikkola2009;Mattila2014).
Jäkäläbiomassojenvoimakasväheneminenjäkälälaitumillajohtuuuseastaporonhoitoon,metsäͲ
talouteen ja maankäyttöön liittyvästä tekijästä, joiden vaikutuksen voimakkuus vaihtelee poronhoiͲ
toalueeneriosissa(Kumpulaym.2014).Useimmissapaliskunnissapitkäaikaisetkorkeatporomäärät
jajäkälälaiduntenkesäaikainenkulutusselväpiirteisenvuodenaikaisenlaidunkierronpuuttuessaovat
olleetporonhoidonosaltamerkittävimmätsyytjäkäliköidenkulumiseen.Metsätaloudenaiheuttama,
laajaͲalainen luonnontilaisten varttuneiden ja vanhojen metsien väheneminen ja korvaantuminen
hakkuualueilla, taimikoilla ja tiheillä nuorilla kasvatusmetsillä on merkinnyt luppolaidunten määrän
putoamisen ohella myös maajäkälämäärien vähenemistä laitumilla. Samaan aikaan myös eri maanͲ
käyttömuotojenjaniihinliittyväninfrastruktuurinlaajeneminenonvähentänytjapirstonutporolaiͲ
tumiajavoimistanutmm.jäkälälaiduntenkulumista.
Suuriosaporotaloudenongelmista,kutenylilaidunnusjamaankäytönvaikutuksetlaitumillasekä
porotaloudenheikkokannattavuusedellyttävätsitenlaajaajamonipuolistatarkastelua(Pape&LöfͲ
fler2012).Näissätarkasteluissatulisihallitalukuisatporoonjaporonhoitoonliittyvätyksityiskohdat,
laidunten, laidunympäristön ja porokannan väliset riippuvuudet sekä poronhoidon harjoittamiseen
liittyvien menojen ja tulojen vaikutukset. Myös satunnaisesti vaihtelevien ja samalla muuttumassa
oleviensääͲjalumiolosuhteidenvaikutuksetporojenravinnonsaantiinjakuntoonsekäporonhoidon
tuottavuuteen pitäisi kyetä huomioimaan. Porotalouden tuottavuuteen, kannattavuuteen ja kestäͲ
vyyteen liittyviä kysymyksiä voidaan selvittää joko nojaamalla paliskuntien kokemusperäiseen tieͲ
toon, etsimällä tai keräämällä vastauksia yksittäisistä tutkimuksista tai yhdistämällä laaja määrä eri
alojentutkimustietoamonitieteiseksimatemaattisestiratkaistavaksioptimointimalliksi.
Kalakantojen ja metsävarojen ekologisesti ja taloudellisesti kestävää ja tarkoituksenmukaista
käyttöä on tarkasteltu jo pitkään bioekonomisessa tutkimuksessa erilaisten dynaamisten systeemiͲ
mallienavulla(mm.Tahvonen2009ajab;Tahvonenym.2010ja2012).NäihinmatemaattisiinsysͲ
teemimalleihin sisällytetään keskeiset luonnonvaran kasvuun, tuottavuuteen ja hyödyntämiseen
liittyvätparametritjariippuvuudetsekäsamallamyösluonnonvaranhyödyntämiseensisältyvätmeͲ
not ja tulot. Systeemimallien avulla on mahdollista tarkastella samaan aikaan sekä biologisten että
elinkeinon toimintaan ja talouteen liittyvien tekijöiden keskinäisiä vaikutuksia luonnonvarojen hyöͲ
dyntämisessä.Mallienavullavoidaanmyöshakeapitkänajanoptimaalisiaratkaisujaluonnonvarojen
hyödyntämiseeensekätarkastellaerilaisiatoimenpidevaihtoehtojajasopeutumisprosessejaerilaisisͲ
talähtötilanteistaoptimitilanteeseenpääsemiseksi.
Porokarja ja laitumet voidaan ymmärtää vuorovaikutuksessa oleviksi biologisiksi pääomavaranͲ
noiksijaerotuksissatehdytteurastuksetpääomavarantojakoskeviksikulutusͲjasäästämisͲtaiinvesͲ
tointipäätöksiksi. Toisaalta myös monet muut laidunympäristöön, porokarjaan ja poronhoitomeneͲ
telmiin sekä poronhoidon menoihin ja tuloihin liittyvät tekijät vaikuttavat laidunresursseihin, poroͲ
karjantuottavuuteenjaporonhoidonkannattavuuteen.AikaisemminmyösporonhoidostaonrakenͲ
nettumuutamiaerilaisiasysteemimalleja,joidentavoiteonollutlöytäätasapainotilaporomäärienja
käytetynjäkälälaidunresurssinvälillemitoittamallasekäteurasͲjaeloporomäärätettäporonhoidosta
saatuteurastulokäytössäoleviinjäkälälaitumiinnähdenoptimaaliseksi(Virtala1992ja1996;Moxnes
ym.2001).KyseisistämalleistapuuttuukuitenkinyksitärkeäelementtieliporokannanikäͲjasukuͲ
puolirakenne,jokaonoleellinentekijäniinporojenlisääntymisenjatuottavuudenkuinmyösoikein
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mitoitetunjasuunnatunteurasvalinnnankannalta(Kojola&Helle1993;Kumpulaym.1998).ToisaalͲ
ta Petersson ja Danell (1992) ja Danell ja Petersson (1994) ovat tarkastelleet kokoamiensa mallien
avulla myös porokannan sukupuoliͲ ja ikärakenteen muutosten vaikutusta porokannan tuottavuuͲ
teen,muttaheidänmallinsaeivätkuitenkaansisällälaitumia,porojenenergiabudjettiajaoptimoinͲ
tia.MyöhemminOlofssonym.(2011)ovatmyöskoonneetmallin,jokasisältäävuorovaikutusmekaͲ
nismit jäkälälaidunten, porojen energiansaannin ja porokannan rakenteen välillä, mutta kyseisessä
mallissaporokannansukupuolirakenneeivaikutalisääntymiseen,eikämallisisällämyöskäänteurasͲ
tusstrategianoptimointia.
Lumiolosuhteiden vaikutuksia poronhoitoon on tutkittu aikaisemmin melko laajasti ja siten niiͲ
den vaikutukset porojen ravinnon saantiin, kuntoon ja tuottavuuteen tunnetaankin melko hyvin
(mm.Helle1984;Helle&Tarvainen1984;Aanesym.2000;Kumpula&Colpaert2003;Helle&Kojola
2004ja2007).Sensijaantalviaikaistensäätekijöidenvaihtelunvaikutuksialumenmäärään,kestoon
jarakenteeseenontutkittuvieläverrattainvähän(mm.Rasmusym.2004ja2007),samoinkuinluͲ
men rakenteellisten ominaisuuksien vaikutuksia porojen laidunolosuhteisiin (mm. Kohler & Aanes
2004;VikhamarͲSchulerym.2013).Kyseisettutkimuksetkuitenkinosoittavat,ettämoneterisäätekiͲ
jät alkutalvesta kevääseen vaikuttavat lumen määrään, kestoon ja rakenteeseen ja että kyseisten
säätekijöidenvaikutuksialumipeitteenominaisuuksiinjakestoonvoidaanennustaakohtuullisenluoͲ
tettavasti sveitsiläisen SNOWPACKͲmallin avulla. Käynnissä olevan ilmastonmuutoksen myötä (ks.
IPCC2007)muuttuvienlumiͲjakaivuolosuhteidenmerkitysporonhoidontuottavuuteenjatalouteen
voi kasvaa ja siksi talvisten säätekijöiden muutosten vaikutuksia lumen rakenteeseen, määrään ja
kestoontulisipystyäennakoimaan.
Poronhoidon ekologiseen kestävyyteen ja taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiͲ
denlaajaͲalainenjasamanaikainentarkasteleminensekäerilaistenoptimaalistenratkaisuvaihtoehtoͲ
jen ja sopeutumisprosessien etsiminen poronhoidossa vaatii monipuolisten dynaamisten systeemiͲ
mallien kokoamista, hallitsemista ja käyttöä. Vain tällaisten mallien avulla voidaan analysoida yhtä
aikaa laitumiin, laidunympäristöön, porokantaan ja poronhoitoon liittyvien keskeisten biologisten,
poronhoidollisten ja taloudellisten tekijöiden välisiä riippuvuuksia ja niiden vaikutuksia poronhoiͲ
toon.MyösvaihtelevienjajatkossamuuttuvienlumiͲjakaivuolosuhteidenvaikutuksiaporonhoidon
tuottavuuteen ja kannattavuuteen tulisi selvittää. Dynaamiset systeemimallit mahdollistavat myös
porojenravinnonsaantiinvaikuttavienvaihteleviensääͲjalumiolosuhteidenvaikutustenarvioimisen
poronhoidontuottavuuteenjatalouteen.Toisaaltatällaisetsatunnaismuuttujiasisältävätmallitovat
kuitenkinrakenteeltaanosittainerilaisiajavaativatsitenvieläpidemmällemenevääerityisosaamista.
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2.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimushankkeen päätavoite oli tutkia vuosina 2011Ͳ2014 poronhoidon tuottavuutta ja kannattaͲ
vuuttasekäekologisestijataloudellisestikestävääporonhoitoabioekonomisessatutkimuksessakäyͲ
tettyjenmenetelmienavulla.HankkeenkeskeinentavoiteolisitenkootariittävänlaajajamonipuoliͲ
nenlaiduntenkäyttöä,porojenravinnonsaantiajatuottavuuttasekäporonhoidonekonomiaakuvaaͲ
va dynaaminen systeemimalli. Tavoite oli sisällyttää malliin kaikki ne keskeiset biologiset ja poronͲ
hoidollisetelementitjaniidenvälisetriippuvuudet,jotkaliittyvätporojentalvilaitumiin,laidunympäͲ
ristöön, laidunten käyttöön ja ravinnonsaantiin, porokannan rakenteeseen ja tuottavuuteen sekä
liittääsamallamalliinporonhoidonmenoihinjatuloihinsisältyvätosatekijät.
TämänjälkeentavoiteolianalysoidaporonhoidonsysteemimallinavullaerilaistenlaidunͲjaymͲ
päristötekijöiden,poromäärien,poronhoitokäytäntöjensekäporonhoidonmenojen,tulojenjatukien
vaikutusta poronhoidon tuottavuuteen ja kannattavuuteen (nettotuloihin) sekä ekologiseen kestäͲ
vyyteenjataloudelliseenkannattavuuteen.MallinavullaolitarkoitustarkastellamyösoptimiratkaiͲ
suja poronhoidossa erilaisissa lähtötilanteissa ja laidunympäristöissä. Samalla näiden analyysien taͲ
voitteenaoliarvioida,minkätyyppisiäjakuinkapitkiäsopeutumisprosessejaerilaisistalähtötilanteisͲ
ta vaaditaan poronhoidossa optimitilanteeseen pääsemiseksi. Tarkasteltavia kysymyksiä olivat mm.
optimaaliseteloͲjateurasporomääräteriikäͲjasukupuoliluokissa,laiduntenjäkäläbiomassatjapoͲ
rojenlisäruokinnanmääräerilaisissalaidunympäristöissäsopeutumisprosessinaikanajaoptimitilanͲ
teeseenpäästäessä.TarkoitusolimyösvertaillaporonhoidontuottavuuttajatulojasopeutumisproͲ
sessinaikanajaoptimitilanteessa.
Toisenahankkeen tavoitteenaoliselvittäälumiͲja kaivuolosuhteidenvaihtelunvaikutuksiapoͲ
ronhoitoon pitkäaikaisten aikasarjaͲaineistojen avulla sekä testata, voidaanko havaittuja, porojen
ravinnon saannin kannalta vaikeita lumiͲ ja kaivuolosuhteita ennustaa SNOWPACKͲmallin avulla.
HankkeessaeikuitenkaanvieläehdittyanalysoidavaihtelevienlumiͲjakaivuolosuhteidenvaikutuksia
poronhoidontuottavuuteenjatalouteendynaamisensysteemimallinavulla,silläkyseisenanalysointi
olisiedellyttänytmoniamuutoksiahankkeessakootunmallinrakenteessa.
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3.

Tutkimusmenetelmät

3.1. Poronhoidon bioekonomisen systeemimallin kokoaminen
Tutkimushankkeessa koottiin saatavilla olevan tutkimustiedon ja käytettävissä olevien aineistojen
(mm Kaamasen koetarhalla kerätty aineisto) avulla poronhoidosta bioekonominen systeemimalli.
Malliinsisällytettiintärkeimmättalvilaitumiin,porokantaan,poronhoitoonjaporonhoidontalouteen
vaikuttavattekijätsekäniidenvälisetriippuvuudet.TätätäysindynaamistamatemaattistasysteemiͲ
mallia voidaan käyttää tarkasteltaessa sitä, miten erilaiset laidunͲ ja ympäristötekijät, poromäärät,
poronhoitokäytännötsekäerilaisetkulutjatulotvaikuttavatporonhoidontuottavuuteenjakannatͲ
tavuuteen.Mallinavullavoidaanmyösoptimoidaporonhoitoonliittyviätekijöitä(mm.poromäärät,
porokannanrakennejahoitokäytännöt)pyrittäessäkehittämäänporonhoitoaniinekologisestikestäͲ
vämmäksikuintaloudellisestikinkannattavammaksi.
Malli kirjoitettiin AMPLͲohjelmointikielellä ja sillä tehdyt analyysit suoritettiin KNITRO 7.0.0Ͳ
ohjelmistolla.Mallinrakentaminentapahtui kahdessavaiheessa.Aluksitehtiinns.poronhoidonpeͲ
rusmalli (Tahvonen ym. 2014), joka sisältää jäkälälaidunten käyttöön, porokannan rakenteeseen ja
teurastuskäytäntöihin sekä poronhoidon menoihin ja tuloihin sisältyvät elementit. Sen jälkeen peͲ
rusmallialaajennettiinsisällyttämällämalliinjäkälälaiduntenlaidunnustapaanjatuottavuuteen,lupͲ
polaiduntenmääräänjaluponsaatavuuteensekäporojenruokintaanliittyvätosatekijät(Pekkarinen
ym.2015).TutkimusaineistotjamenetelmätmallinrakenteenkuvauksineenonkuvattuyksityiskohͲ
taisesti kahdessa kansainvälisessä tieteellisissä julkaisuissa (Tahvonen ym. 2014, Pekkarinen ym.
2015).Seuraavassanekuvataanvainyleispiirteiltään.

3.2. Perusmalli ja sen rakenne
Perusmallissa (Tahvonen ym. 2014) porot hankkivat talviravintonsa jäkälälaitumilta kaivamalla, ja
kaivettavienravintolähteiden(jäkälätjavarvut)energiasisällöt(MJ/kg)(Isotalo1974;Saloym.1982)
ja porojen jäkäläͲ ja varpuravinnon saanti (kg/vrk/poro) (Kumpula 2001a; Kumpula ym. 2004) eri
kunnossaolevillajäkälälaitumillaonsisällytettymalliin.Jäkälälaiduntenlaidunnuskestäämarraskuun
alustahuhtikuunloppuun(181vrk).Muunaaikanaporoteivätpääsejäkälälaitumille,jotenperusmalͲ
lissa jäkälälaitumen käyttö perustuu selvään vuodenaikaiseen laidunkiertoon. Porojen talviaikainen
ravinnontarvelasketaanmallissaikäͲjasukupuoliluokkakohtaisenelopainonmukaanmääräytyvänä
energiantarpeena(MJ/vrk/poro)(Boertje1985).Porojentalviaikainenenergiansaantiriippuumallissa
jäkälälaidunten jäkäläbiomassasta siten, että jäkäläbiomassan pudotessa laitumilla energiansaanti
jäkälistä vähenee ja varvuista kasvaa. Varvuilla porot voivat kuitenkin tyydyttää mallissa enintään
hieman yli puolet energiantarpeestaan koko talven aikana. Porojen laidunnus vähentää jäkäläbioͲ
massaa laitumilla määrän, joka riippuu eri ikäͲ ja sukupuoliluokissa olevista poromääristä ja niiden
yhteensäkuluttamastajäkälämäärästä.Jäkälänkulutukseenlasketaanporojensyömäjäkälämääräja
porojenhukkaamajäkälämäärä(mallissakulutusonyhteensä1,3xsyötyjäkälämäärä).TalvisenlaiͲ
dunnuksenjälkeenjäkälämääräkasvaakeväästäsyksyynsenmäärän,jonkakyseisenjäkäläbiomassan
onhavaittukykenevänvarttuneissajavanhoissamäntymetsissätuottamaanyhdessäkasvukaudessa
(Kumpulaym.2000;Kumpulaym.2014julkaisematonaineisto).
Mallisisältäävaatimille17jahirvaille13ikäluokkaa,joidenelopainotsyksyllävastaavatkohtalaiͲ
sen hyvissä laidunolosuhteissa laiduntaneiden porojen painoja. Porojen lisääntyminen on mallissa
kuvattuporonsukupuolestajaiästäriippuvanlisääntymisarvonjans.modifioidunharmonisenlisäänͲ
tymisfunktion avulla (ks. Caswell 2001; BessaͲComes ym. 2010). Vaadinten ikäluokkakohtainen liͲ
sääntymisarvomuodostuusiitäkeväänvasontaprosentista,jokakullakinvaadinikäluokallaonhavaitͲ
tu tyypilliseksi suhteellisen hyvissä ravintoͲolosuhteissa. Hirvaiden lisääntymisarvo riippuu puolesͲ
taansiitävasamäärästä,jonkakuhunkinhirvasikäluokkaankuuluvanhirvaanonhavaittukeskimäärin
8
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tuottavankohtuullisenhyvissälaidunolosuhteissa(Røedym.2002;2005ja2007).Keväälläsyntyvien
vasojen enimmäismäärä määräytyy modifioidun harmonisen lisääntymisfunktion avulla siten, että
vaadinten ja hirvaiden lukusuhde sekä myös niiden ikäluokkakohtaiset lisääntymisarvot vaikuttavat
vasontatulokseen.
Jäkälistäjamuustakaivettavastaravinnosta(pääasiassavarvut)saatuenergiamäärätalvenaikaͲ
navaikuttaaporojenpainonputoamiseenkevääseenmennessäjasitäkauttaporojentalviaikaiseen
kuolleisuuteen, lopulliseen vasaprosenttiin ja syntyvien vasojen painoihin (mm. Reimers 1982, ReiͲ
mersym.1983;Adamczewskiym.1993;Cameronym.1993;Tveraaym.2003;Fauchaldym.2004).
Syntyneidenvasojenpainoissahuomioidaanmyösvaadintenikäluokkakohtaisetvasapainot.Mallissa
käytetytriippuvuudetjasuureetperustuvatsitenmahdollisimmanpitkälleolemassaolevaanjulkaisͲ
tuuntutkimustietoontaimuihinkäytettävissäoleviinaineistoihin.Pääosaporojenpainoihin,kuntoon
ja lisääntymiseen liittyvistä tiedoista on koottu Kaamasen koetarhan aineistoista ja siellä tehdyistä
tutkimuksista.
Perusmalli sisältää myös poronhoidon menot ja tulot poronhoitovuodelta. Menoihin sisältyvät
eloporoakohtilasketuthoitokustannukset(39,54€/eloporo)jateurasporoakohtilasketutteurastusͲ
kustannukset(13,35€/teurasporo)sekäpaliskunnankoonmukaanmääräytyvätkiinteätkustannukͲ
set(3,8€/km2paliskunnanmaaͲala).NäidenkustannustenlaskemisessaonhyödynnetyPaliskuntain
yhdistyksen kokoamia tuottoperustelaskelmia poronhoitoalueen paliskunnista poronhoitovuodelta
2010Ͳ2011.PoronhoidontuloiksionperusmallissamääritettyvainporonlihastamaksettutuottajahinͲ
ta(mallissakäytettyarvo8,0€/kg)
Poronhoidon bioekonomisessa mallissa voidaan vapaasti valita, minkä verran poroja teurasteͲ
taanpaliskunnassa30eriikäͲjasukupuoliluokassaerivuosinasiten,ettämaksimoidaanporonhoidon
nettotulojennykyarvoylihyvinpitkänaikahorisontin(aikahorisonttitehdyissämallitarkasteluissaoli
yli 100 vuotta). Monia rakenteellisia osia ja riippuvuuksia sisältävä optimointimalli toimii kokonaan
dynaamisenasysteeminä,jasenavullatehtävättarkastelutvoidaanaloittaaerilaisistalähtötilanteisͲ
ta,joissaporomäärätjajäkälälaiduntenkuntosekäporonhoidontuottavuustainettotulotvoivatolla
kaukanaoptimaalisentasapainotilanratkaisusta.Tämämahdollistaamm.optimaalistensopeutumisͲ
ratkaisujenetsimisenylilaidunnettujenjäkälälaiduntenelvyttämiseksimm.poromääriinkohdistuvien
vähentämistarpeidenmääränjakestonosalta.MyösporonhoidontuottavuuttajanettotulojenkehiͲ
tystäsopeutumisprosessinaikanavoidaantarkastella.

3.3. Perusmallin laajennus
Perusmallinlaajennussisältääjäkälälaiduntentuottavuudenjalaidunnustavan,luppolaiduntenmääͲ
ränjaluponsaatavuudensekäporojenruokinnanvaikutuksetporonhoidontuottavuuteenjanettoͲ
tuloihin. Perusmallissa jäkälien kasvu (kg/ha/vuosi) eri kunnossa olevilla jäkälälaitumilla on kuvattu
varttuneissajavanhoissamäntymetsissä,muttajäkälientuottavuudessaonerojamm.hakkuualueiͲ
den,taimikoidenjanuortenmäntymetsiensekätunturikoivikoidenjatunturikankaidenvälillä(KumͲ
pulaym.2014).JäkälientuottokäyräävoidaanlaajennetussamallissamuuttaanäidentuottavuuseroͲ
jenperusteella.Jäkälälaiduntenlaidunnusvoiajoittuatalvijaksonohellamyöskeväästäsyksyyn,miͲ
käli porot pääsevät lumettomana aikana laiduntamaan ja tallaamaan vapaasti jäkäliköillä (Kumpula
ym.2011).Laajennettuunmalliinontalvilaidunnuksenvaikutustenlisäksisisällytettyjäkälälaidunten
kevätͲ(toukokuu),kesäͲ(kesäͲelokuu)jasyysaikaisen(syysͲlokakuu)laidunnuksenjatallauksenvaiͲ
kutukset jäkälämääriin. Näiden laidunnusaikojen vaikutukset jäkälälaidunten kuntoon huomioidaan
mallissa laiduntavien porojen määrän (myös keväällä syntyneet vasat ovat laidunnuksessa mukana
syksyllä),jäkälänkulutuksen(kg/poroa/vrk)jajäkälientallausvaikutustenosalta(laskemallaerikausiͲ
namyösns.hukkaantumiskerroinsyödyllejäkälälle).
Laajennettuunmalliinonmyössisällytettyporojenravinnonsaantikevättalvellaluppolaitumilta
(Kumpulaym.2007ja2008;Rytkönenym.2013).LuponlaidunnusjaksonpituuskevättalvellaonmalͲ
lissaenimmillään60vrk,muttaluponlopullinenkäyttöaikaja–määrämääräytyvätkäytettävissäoleͲ


9

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 68/2015

vienluppolaiduntenpintaͲalan(ha)janiilläporojensaatavillaolevanlupon(kg/ha)määrilläsekälaiͲ
tumillaolevienporomäärienjamuidenravintolähteidensaatavuudenperusteella.Se,kuinkapaljon
jakuinkamontapäivääporotkäyttävätluppoa(sekäjäkälääjavarpuja)luppolaidunnusjaksolla,määͲ
räytyy mallissa ns. optimaalisen ravinnonhankintateorian periaatteiden mukaan (Elmen 1966; MaͲ
cArthur&Pianka1966).MallissaporokäyttääluppolaidunnusjaksollaensisijassasitäravintokohdetͲ
ta, josta saatu energiamäärä on ravinnon hankintaan kulunutta aikayksikköä kohti suurin. Energian
saanninnopeudenollessasekälupostaettäkaivettavastaravinnostalähessamansuuruinen,porovoi
käyttääjossainmäärinkumpaakinravintokohdettasamaanaikaan.TällöinsaatuenergiamääräyhdisͲ
tetystäravinnostaonjonkinverransuurempikuinmitäseolisi,josporokäyttäisisamanajanpelkäsͲ
täänyhtäravintokohdetta.
Poroilletalvellaannettulisärehunmääräonliitettylaajennettuunmalliinyhtenäoptimoitavana
muuttujana.Mallissalisäruokintatapahtuumaastoonjalisärehunenergiasisältö(MJ/kg),hintaruoͲ
kintakustannuksineen (€/kg) ja syöntinopeus (kg/h) tunnetaan. Se, minkä verran porot käyttävät
tarjottua lisärehua laitumilla, riippuu sekä kulloinkin eri ravintolähteistä saatavilla olevista energiaͲ
määristäravinnonhankintaankulunuttaaikayksikköäkohtiettäporojenpreferenssistäluonnonravinͲ
toajarehuakohtaan.KunluonnonlaitumetovatheikossakunnossajaluontaistatalviravintoaniukasͲ
ti,tarjottulisärehusyödääntarkasti,muttajäkälänjaluponsaatavuuksienkasvaessaporotsiirtyvät
käyttämäänentistäenemmänluonnonravintoa(Nieminenym.1987;Nieminen&Heiskari1989).
LajennetussamallissaporonhoidonmenoissajatuloissakäytettiinsamojaarvojakuinperusmalͲ
lissa. Porojen ruokintaa käytettäessä menoihin sisällytettiin kuitenkin ruokintakustannukset, jotka
olivat pääosassa analyysejä 0,4 €/kg rehua (sisältää kaikki ruokintakustannukset). Kun ruokintakusͲ
tannustenvaikutuksiatutkittiinoptimiratkaisuihin,ruokintakustannuksiavarioitiinvälillä0,1Ͳ1,0€/kg
rehua. Analysoitaessa myös poronhoidon tukien vaikutusta optimiratkaisuihin mallitarkasteluihin
sisällytettiinkahdestaeritukimuodostasaadutlisätulot.NämätukimuodotolivateloporoillemaksetͲ
tutuki(28,5€/eloporo)jatuotetulleporonlihallemaksettutuki(2,0€/kg).
Bioekonomiseenmalliinsisältyväporonhoidonvuosisyklijasenlaidunjaksot tapahtumineenon
esitettykuvassa1.Kuvassa2esitetäänneljäosamallia,joistalaajennettumallikoostuu,sekäniiden
väliset riippuvuudet. Populaatiomalli kuvaa ikäͲ ja sukupuoliluokkakohtaisen poropopulaation kehiͲ
tyksen.Energiansaantimallilaskeeoptimaalisenravinnonhankintateorianmukaisestiporojensaaman
energiamääräneriravintokohteista.Kuvassa3onkuvattutarkemminporojenenergiansaanninmääͲ
räytyminen kaivettavan ravinnon, lupon ja lisärehun saatavuuden perusteella. Jäkälämalli sisältää
jäkälänkasvuunjakulutukseenvaikuttavattekijät,jataloudellinenmallikuvaaporotaloudenmenoja
jatuloja.OptimoinninavullahaetaansellaisetikäͲjasukupuoliluokkakohtaisetteurastusmäärätsekä
annetunlisärehunmäärät,jotkatuottavatsuurimmanmahdollisennettotulojennykyarvonylihyvin
pitkänaikahorisontin.
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Kuva1. Mallissakuvattuporonhoidonsykliporonhoitovuodenaikana(Pekkarinenym.2015)






Kuva2. Poronhoidon bioekonomiseen malliin sisältyvät malliosiot ja niiden väliset riippuvuudet. KirjainͲ
symbolienselitykset:eloporomäärä(Xt),porojenmääräeriluokissa(xsti),porojenkuolleisuuseriluokissa
(msti),teurastettujenporojenmääräeriluokista(hsti),annetunlisärehunmäärä(vtk),jäkälänbiomassa(zt),
energiansaantitalvenaikana(EtT),energiansaantijäkälästä(EtL,e)(Pekkarinenym.2015).
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Kuva3. Poron energiansaanti talven aikana eri ravintokohteista laajennetussa mallissa. Riippuvuudet ja
symbolitonesitettytarkemminvarsinaisessajulkaisussa(Pekkarinenym.2015).


3.4. Poronhoidon systeemimallin avulla tehdyt analyysit
Perusmallinavullatehtiinanalyysejä(Tahvonenym.2014),joissatarkasteltiinporonhoitoaoptimaaliͲ
sessa tasapainotilanteessa silloin, kun porojen talviravinto tulee vain jäkälälaitumilta. OptimitilanͲ
teessatasapainotilassaporonhoidonnettotulotovatkorkeimmatmahdollisetyliäärettömänpitkän
aikahorisontin. Jäkälälaitumia laidunnetaan mallitarkasteluissa vain marrasͲhuhtikuun välillä (selvä
vuodenaikainenlaidunkierto)jajäkälälaiduntentuottavuusonhyvä(jäkälikötsijaitsevatvarttuneissa
javanhoissamäntymetsissä).Kaikissaanalyyseissäjäkälälaiduntenpintaalaon1000hajanemuoͲ
dostavat30%maaͲalasta.
Poromääriä, jäkälälaidunten jäkäläbiomassaa, poronhoidon tuottavuutta ja nettotuloja tarkasteltiin
kyseisessä optimitilanteessa eri diskonttokoroilla. Samalla tarkasteltiin, minkälaisia sopeutumisproͲ
sessejaerilähtötilanteissaporonhoidoltavaaditaan,jottaoptimaaliseentasapainotilaanpäästäänja
minkälainen sopeutumisprosessi optimitilanteen saavuttamiseksi on taloudellisesti järkevin. Myös
optimaalisia teuraskäytäntöjä ja siitosporokannan rakennetta selvitettiin. Mallin avulla laskettiin
myössiitosvaadintenjaͲhirvaidensekäjäkälälaiduntennettonykyarvoja.
Laajennetunmallinavulla(Pekkarinenym.2015)edellisiäanalyysejävietiineteenpäinottamalla
mukaan jäkälälaidunten laidunnustavan ja tuottavuuden erojen, luppolaidunten määrän ja lupon
saatavuudensekälisäruokinnanvaikutuksetporomääriinjajäkälälaiduntenkuntoonsekäporonhoiͲ
dontuottavuuteenjanettotuloihin.NäidenosatekijöidenollessamukanalaajennetussamallissapoͲ
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ronhoidonoptimiratkaisujatarkasteltiinerilaisistalaidunͲjalähtötilanteista.LopuksimyösdiskonttoͲ
koron ja ruokintakustannusten sekä eloͲ ja teurasporoista maksettavan tuen vaikutuksia optimiratͲ
kaisuihinjaporojenruokinnankannattavuuteentarkasteltiin.
Diskonttokoron suuruus ilmaisee sen, kuinka paljon esim. elinkeinon harjoittaja painottaa tai
suosiitämänhetkentulojaanverrattunatulevienvuosientuloihinsa.MitäsuurempaadiskonttokorͲ
koatuloillekäytetään,sitäsuurempiontämänhetkentulojenpreferenssi.DiskonttokoronsuuruuteͲ
na taloustieteen analyyseissä käytetään yleensä 2Ͳ5 %. Tässä tutkimuksessa tehdyissä analyyseissä
diskonttokoron suuruutta kuitenkin vaihdeltiin, jotta myös sen vaikutuksia mm. optimiratkaisuihin,
poronhoitomenetelmiinjajäkäliköidenkuntoonvoitiinarvioida.

3.5. Lumiolosuhteiden vaihtelu ja arviointi SNOWPACK-mallilla
HankkeenyhtenäosionaoliarvioidalumiͲjakaivuolosuhteidenvaihtelunmerkitystäporonhoidossa
sekätestata,voidaankolumiolosuhteidenkehittymistäjavaihteluaarvioidalumenmääränjarakenͲ
teen ennustamiseen kehitetyllä mallilla. Lumiolosuhteiden vaihtelun vaikutukset poronhoidon tuotͲ
tavuuteen ja kannattavuuteen oli alun perin tarkoitus liittää myös poronhoidon bioekonomisella
mallillatehtyihintarkasteluihin,muttatästätavoitteestakuitenkinluovuttiin.,LumiͲjakaivuolosuhͲ
teidenvaikutustenarvioimiseentarvitaanns.stokastistamallia(malli,jollavoidaananalysoidasatunͲ
naisvaihtelun vaikutuksia), ja hankkeen aikana resurssit ja aika eivät olisi riittäneet tällaisen mallin
kehittämiseen.
LumiͲjakaivuolosuhteidenosaltahankkeessaselvitettiinaluksi,mitkälumenominaisuudetovat
poronhoitajienkokemusperäisentiedonmukaanmerkityksellisiäporojenravinnonsaannillepohjoisͲ
boreaalisella vyöhykkeellä, ja vaikuttavatko nämä lumipeitteen ominaisuudet myös porojen lisäänͲ
tymismenestykseen.TätävartenMuonionpaliskunnastakerättiinvuosilta1972Ͳ2010tiedotvuotuiͲ
sistavasaprosenteista,jasamallakäytiinläpipaliskunnantoimintakertomuksiinkirjatuthavainnoteri
talvien lumiͲ ja kaivuolosuhteista. Tämän jälkeen testattiin, voidaanko lumen määrää ja rakennetta
kuvaavallaSNOWPACKͲmallilla(Bartelt&Lehning2002;Lehningym.2002a;2002b)ennustaaluotetͲ
tavastisellaisialumenrakenteellisiaominaisuuksia,jotkaovatolleetvuosiraporttienjaporotilastojen
valossaporojentalviaikaisenravinnonsaanninjalisääntymisenkannaltavaikeitakyseisenäjaksona.
Työssä vertailtiin Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen avulla laskettuja SNOWPACKͲmallin enͲ
nusteitalumiolosuhteistaSYKE:nseuraamienlumilinjojenmittaustuloksiin.Samallalumiolosuhteista
tehtyjämittauksiajaSNOWPACKͲmallinennusteitalumenrakenteestaeritalvinaverrattiinMuonion
paliskunnanseuraavansyksynvasaprosenttiinjaporonhoitajienvuosiraportteihinkirjaamiinhavainͲ
toihinlumiolosuhteidenvaikeudestaporoillekyseisinätalvina.Tämäntyökokonaisuudentulokseton
myösjulkaistuerillisenätieteellisenäartikkelina(Rasmusym.2014).
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4.

Tutkimustulokset

4.1. Bioekonomisen mallin avulla saadut analyysitulokset
4.1.1. Poro-jäkälä -tasapainotilat ilman porojen teurastuksia
Mallin avulla tarkasteltiin aluksi, mitä poromäärälle ja laidunten jäkäläbiomassoille tapahtuu, jos
poroja ei teurasteta ollenkaan ja porojen ravinnonsaanti on riippuvainen kaivettavan ravinnon ja
lupon saatavuudesta. Näissä tarkasteluissa eivät lumiͲ ja sääolosuhteet, pedot, sairaudet ja loiset
vaikuta poroͲjäkälä Ͳtasapainotilaan, sillä ne eivät sisälly vielä malliin. Tarkastelut osoittavat, että
poromääränsäätelynpuuttuessajaporojensaadessaravintonsatalvellavainjäkälälaitumilta,poroͲ
määrän ja jäkälälaidunten välillä vallitsee epävakaa tasapainotila, jossa jäkälämäärä on jäkäliköillä
alle 300 kg/ha ja poromäärä verrattain korkea (Kuva 4a). Kyseinen tasapainotila ei kuitenkaan ole
pysyvä,vaanjohtaaerittäinherkästiporomääränjajäkälälaiduntenvälillävoimistuvaansykliin,jossa
poromäärätoistuvastijokokasvaataiputoaasamalla,kunjäkälälaitumetkuluvattaielpyvät.JäkäliͲ
kön yhä voimakkaamman kulumisen seurauksena porokarjan tuottavuus putoaa ja porojen kuolleiͲ
suuskasvaaentistäselvemmin,mikäpuolestaanjohtaaennenpitkääporomääräntotaaliseenromahͲ
tamiseen.Poromääränromahtaessanollaanjäkälälaitumetkasvavatvähitellenkliimaksivaiheeseensa
(Tahvonenym.2014).
Kun edelliseen laidunsysteemiin lisätään porojen ravinnon saannissa jäkälälaitumilta hankitun
kaivettavan ravinnon lisäksi porojen lupon saanti erilaisilla luppolaitumilla, optimaalinen jäkäläbioͲ
massajäkäliköilläpienenee,poromääräkasvaajasysteemimuuttuustabiilimmaksi.Porojensaadessa
luppoakohtalaisestiluppolaitumiltatuloksenaonpitkänaikavälinvakaasykli(4b),jossaporomääräja
jäkälälaiduntenjäkäläbiomassavaihtelevattietyissäjaksoissa.Tässätoistuvassasyklissäporomäärän
kasvaessajäkälämääräväheneejapäinvastoin.Kunporojenluponsaantialisätäänlaidunsysteemissä
riittävän suureksi, päädytään poromäärän ja jäkälälaidunten välillä vakaaseen tasapainotilaan (4c),
jossajäkälääonlaitumillaalle200kg/hajaporomääräverrattainkorkea(Pekkarinenym.2015).




Kuva4. Poromäärienjalaiduntenjäkäläbiomassanvälisetsyklittilanteissa,jossaporojaeiteurastetaolͲ
lenkaanjaporojenravinnonsaantionriippuvainenkaivettavanravinnonjaluponsaatavuudesta.Kuvissa
a,bjacviivallayhdistetytpisteetkuvaavatporojenjajäkälänmääriäperättäisinävuosina.KaikissaratkaiͲ
suissa jäkälälaitumilla on selvä vuodenaikainen laidunkierto ja jäkälällä suuri kasvunopeus, mutta lupon
saatavuusvaihtelee.Luponsaatavuus:a)Eiluppolaitumia(voimistuvasyklijohtaaporojenhäviämiseen),
b)Kohtalainenluponsaatavuus,luppoasaatavilla5kg/ha,luppolaitumiakäytettävissä1000ha(ratkaisuͲ
napitkänaikavälinvakaasykli),c)Suuriluponsaatavuus:luppoa=10kg/ha,luppolaitumia1000ha(ratkaiͲ
sunapitkänaikavälinvakaatasapainotila).(Tahvonenym.2014;Pekkarinenym.2015)

4.1.2. Optimaalinen poronhoito ja porokannan rakenne
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Seuraavaksi mallilla tarkasteltiin erilaisia tilanteita poronhoidossa, joissa poroja teurastetaan optiͲ
maalisestierisukupuoliͲjaikäluokistajajoissalaitumillapidettävätporomäärätvaikuttavatjäkäliköiͲ
den kuntoon. Joissain tilanteissa porot saavat talviravintoa jäkäliköiden ohella myös luppolaitumita
tailisärehusta.Myösjäkäliköidenlaidunnustapajatuottavuusvoivaihdellaeritilanteissa.
Tilanteessa,jossaporotsaavattalvellaravintonsavainjäkälälaitumilta,käytössäonselväpiirteiͲ
nenvuodenaikainenlaidunkiertojadiskonttokorkoon0%,optimaalinenjäkäläbiomassajäkäliköillä
onhiemanyli1200kg/ha(Kuva5ajab).Tämäjäkälämääräkyseisessätasapainotilassaonvainnoin
50%maksimituottoisenjäkälikönjäkäläbiomassasta,muttasiltiylikaksikertaasuurempikuinmitaͲ
tutjäkälämäärätniissäporonhoitoalueenpohjoisosanpaliskunnissa,joissajäkälälaitumetovatedelͲ
leen keskimääräistä parempikuntoisia. Systeemin muuttuessa siten, että porot voivat käyttää myös
luppoarunsaasti,putoaaoptimaalinenjäkäläbiomassajäkäliköillävainhieman.Sensijaantilanteessa,
jossajäkälänkasvunopeusputoaa,jäkälälaitumialaidunnetaanympärivuodenjaluponsaatavuuson
suuri (Kuva 5c), optimaalinen jäkäläbiomassa jäkälälaitumilla putoaa selvästi ja on noin 700 kg/ha.
TässätapauksessamyöslaitumillapidettäväporomääräjaporonhoidonnettotulotovatselvästipieͲ
nemmät kuin edellisissä tasapainotiloissa. Diskonttokoron ollessa 0 % lisäruokinnan käyttö ei ole
kannattavaamissäänedellisissäoptimaalisissatasapainotiloissa(Tahvonenym.2014;Pekkarinenym.
2015).



Kuva5. Eri jäkäläbiomassoja vastaavat tasapainotilat 0 %:n diskonttokorolla. Yhtenäiset tummat viivat
kuvaavatratkaisuja,joissalisäruokintaaeiolemahdollistakäyttää,japunaisetkatkoviivatratkaisuja,joissa
lisäruokinnankustannuksetovat0.4€/kgjasenkäyttöonkuhunkinlaiduntilanteeseennähdenoptimaaͲ
lista. Piste ilmaisee jäkäläbiomassaa optimitilanteessa, jossa pitkäaikaiset vuotuiset nettotulot ovat korͲ
keimmat.Laitumiakoskevatvaihtoehdoteritilanteissa:a)SelvävuodenaikainenlaidunkiertojasuurijäkäͲ
län kasvunopeus, ei luppolaitumia, b) Selvä vuodenaikainen laidunkierto, suuri jäkälän kasvunopeus ja
suuriluponsaatavuus,c)Eilaidunkiertoa,alentunutjäkälänkasvunopeusjasuuriluponsaatavuus.(PekͲ
karinenym.2015)
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Porojenlisäruokintamuuttuukuitenkinkannattavaksikaikissaniissätilanteissa(eioptimaalisissa
tasapainotiloissa), joissa jäkälämäärä on selvästi pienempi kuin edellisissä optimitilanteessa (tällöin
jäkäläbiomassaonalle650Ͳ750kg/havaihtoehdoissa5aja5bsekäalle500kg/havaihtoehdossa5c).
Kaikissa näissä tasapainotiloissa porojen ruokinta on sitä intensiivisempää, mitä vähemmän jäkälää
jäkälälaitumilla on. Ruokinnan kompensoivasta vaikutuksesta huolimatta poronhoidon nettotulot
pienenevätjäkälämääränpienentyessä,muttapysyvätsiltiruokintaakäytettäessäselvästipositiivisiͲ
na. Mikäli poroja ei ruokita jäkälämäärien ollessa laitumilla pienet, poronhoidon nettotulot alkavat
pudotajaromahtavatlopultanegatiivisiksi.Porojensaadessatalviravintonsavainluonnonlaitumilta
(ruokinta ei käytössä), nettotulot muuttuvat negatiiviseksi jo silloin, kun jäkälämäärä on laitumilla
noin 300 kg/ha (4a). Porojen saadessa jäkälän ohella laitumilta myös luppoa (4b ja c), nettotulot
muuttuvatnegatiivisiksivastatätäselvästipienemmilläjäkälämäärillä(Pekkarinenym.2015).
Optimiratkaisuissaporojenteurastuspainottuupuolivuotisiinvasoihin(Kuva6).VaatimetonopͲ
timaalistateurastaa9,5vuodenjahirvaat5,5vuodenikäisinäelipiansenjälkeenkunniidenlisäänͲ
tymisarvojapainoalkavatpudota.Koskamuistaikäluokistaeiteurastetaraavaitaporoja,jasamalla
raavaidenporojenmuukuolleisuusonmallitarkastelussaerittäinlähellänollaa,porokarjanikäluokkaͲ
rakenne on optimitilanteessa tasainen (kaikissa ikäluokissa yhtä paljon poroja). Optimitilanteessa
hirvaitaonporokarjassavainsevähimmäismäärä,jollavasontatulosonkorkeajasiteneloporoista93
%onnaaraita.Kyseisessäoptimitilanteessavasaprosenttion76%,jasyksynerotuksissateurastetaan
48%kaikistaporoista.Lihatuottoon18kg/eloporojanettotulopereloporoon87€.Optimaalisen
teurastuksenkohdistuessavoimakkaastivasoihinnaarasvasoistateurastetaankunakinvuonna69%
jaurosvasoista96%.Teurasporoista76%koostuuvasoista.Optimaalisessatilanteessaporonhoidon
vuotuisetnettotulotovatvuodessanoin30€perjäkälälaidunhehtaari(Tahvonenym.2014).
Perusmallin avulla tehdyt tarkastelut osoittavat myös, että parhaassa lisääntymisiässä olevan
hirvaantaloudellinenarvo(varjohinta)onselvästikorkeampikuinvastaavanvaatimenarvo.Tällaisen
vaatimen laskennallinen nettonykyarvo on 2 %:n diskonttokorolla noin 350 €, mutta vastaavan hirͲ
vaan yli 1400 €. Yhden jäkälälaidunhehtaarin taloudellinen arvo (varjohinta) 2 %:n diskonttokorolla
on1456€(Tahvonenym.2014).



Kuva6. EloͲjateurasporojenmäärä(poroa/1000hajäkälälaidunta)eriikäͲjasukupuoliluokissaoptimitiͲ
lanteessa.Porojenmääräonilmoitettutuhattajäkälälaidunhehtaariakohti.(Tahvonenym.2014)
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4.1.3. Laidunkierron, jäkälälaidunten tuoton, luppolaidunten, ruokintakustannusten ja diskonttokoron vaikutukset optimaaliseen poronhoitoon
Perusmallillalaskettunajäkälänbiomassaoptimaalisessatasapainotilassa0%:ndiskonttokorollaon
1235 kg/ha. Korkeammilla koroilla optimaalinen jäkäläbiomassa on alle 1000 kg/ha (korolla 5Ͳ25 %
optimaalinen jäkäläbiomassa on 570Ͳ680 kg/ha), ja samalla eloporoa kohti lasketut lihantuotto ja
poronhoidonnettotulotjäävätselvästipienemmäksikuin0%korolla(Tahvonenym.2014).
Laajennetulla mallilla tehdyt tarkastelut osoittavat, että jäkälälaidunten tuottavuuden ollessa
korkea(jäkälikötsijaitsevatvarttuneissajavanhoissametsissä)optimaalisessatasapainotilassaporoͲ
jenmäärä,jäkälänbiomassajaporonhoidonnettotulotovatsuuremmatkuinheikommintuottavilla
jäkäliköillä (Taulukko 1). Runsas luppolaidunten määrä ja lupon saanti nostavat jonkin verran optiͲ
maalista poromäärää ja poronhoidon nettotuloja sekä samalla pienentävät optimaalista jäkäläbioͲ
massaajäkälälaitumilla.Vastaavastilaidunkierrollaonsuurimerkitysjäkälälaitumiinjaporonhoitoon.
Kunjäkälälaitumialaidunnetaanympärivuoden,putoavatoptimaalisetporomäärätjajäkäläbiomasͲ
sat laitumilla sekä erityisesti poronhoidon nettotulot kyseisessä laidunnussysteemissä verrattuna
tilanteeseen,jossajäkälälaitumialaidunnetaanvaintalviaikana(Pekkarinenym.2015).
Edelleen erilaisten laiduntilanteiden tarkastelu laajennetulla mallilla osoittaa, että laitumilla piͲ
dettäväporomääräkasvaajasamallalaiduntenjäkäläbiomassajaporonhoidonkeskimääräisetvuoͲ
tuiset nettotulot pienenevät optimaalisessa tasapainotilassa diskonttokoron kasvaessa 0 %:a suuͲ
remmaksi (Taulukko 1). Joissain laiduntilanteissa 3Ͳ5 %:n tai sitä korkeammilla diskonttokoroilla on
taloudellisesti kannattavaa siirtyä porojen talviruokintaan ja samalla ylilaiduntaa jäkälälaitumia voiͲ
makkaasti(Pekkarinenym.2015).
Kun tarkastellaan diskonttokoron, porojen ruokintakustannusten ja eloporoͲ sekä lihantuotanͲ
nollemaksettavanteurastuenvaikutuksiaerikseenoptimiratkaisuihintilanteessa,jossaporotsaavat
ravintonsatalvellajäkälälaitumilta,havaitaanniilläkaikillaolevanmerkitystäporonhoidonoptimiratͲ
kaisuihinmyösporojenruokinnanosalta(Kuva7).Diskonttokoronnoustessajaruokintakustannusten
laskiessasamallakuneloporoͲtaiteurastukionkäytössä,poronhoidonpitkäaikaisetoptimiratkaisut
painottuvat yhä herkemmin talviruokintaan perustuvaan poronhoitoon. Mikäli taas ruokintakustanͲ
nuksetovatkorkeat,diskonttokorkomatalajatueteivätolekäytössä,poronhoidonoptimiratkaisut
tukeutuvatyhäselvemminluontaisiintalvilaitumiin(Pekkarinenym.2015).

Ruokintakustannukset, € kg-1

Suljettu laidunkierto,
suuri jäkälän kasvunopeus,
ei luppolaitumia

Ei laidunkiertoa,
alhainen jäkälän kasvunopeus,
ei luppolaitumia

Ei laidunkiertoa,
alhainen jäkälän kasvunopeus,
runsaat luppolaitumet

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3



0.2
0.1
0

1

2

3

4

Vuosikorko, %

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

Vuosikorko, %

2

3

4

5

6

7

Vuosikorko, %

Ei tukia
Eloporotuki, 28.5 € per eloporo
Teurastuki, 2€ per kg
Arvioitu ruokintakustannus Pohjois-Suomessa

Kuva7. Diskonttokoron, ruokintakustannusten ja eloporoͲ sekä teurastuen vaikutukset ruokinnan optiͲ
maalisuuteen(Pekkarinenym.2015).Pisteidenjaniitäyhdistävienviivojenalapuolisetalueetilmaisevat
tilanteita,joissaintensiivinenlisäruokintaonoptimaalisessatasapainotilanteessakannattavaajajäkälälaiͲ
tumet ovat ylilaidunnettuja. Korkeammilla ruokintakustannuksilla (pisteiden ja viivojen yläpuolelle jäävä
alue)ruokintaeiolekannattavaapitkänaikavälintasapainotilassa.Vaakaviiva,0.4€/kg,ilmoittaamuissa
analyyseissäkäytetynruokintakustannuksen.(Pekkarinenym.2015)
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Taulukko1. Optimaalisiatasapainotilojaerilaisissatilanteissajaerilaisissapaliskunnissa(Pekkarinenym.
2015).
Runsaat luppolaitumet,
q =10, A Q =1000

Ei luppolaitumia

Jäkälälaitumet
vanhoissa ja
varttuneissa
mäntymetsissä
(kasvunopeus
suuri)

Jäkälälaitumet
vaihtelevissa
laiduntyyppeissä
(kasvunopeus
alhainen)

Laidunkierto

korko

z

X

Y

v

z

X

Y

v

kyllä

0
1
3
5

1278
1064
850
758

357
359
360
374

32200
31900
30800
29900

0
0
0
0

1209
983
759
706

381
382
383
386

34600
34200
32900
32400

0
0
0
0

ei

0
1
3
5

1103
926
802
738

186
189
192
200

15000
14900
14500
14000

0
0
0
0

870
729
650
603

202
205
209
211

16470
16400
16100
15800

0
0
0
0

kyllä

0
1
3
5

1215
960
772
100*

241
244
247
306

20500
20300
19400
10000

0
0
0
113

1108
820
665
100*

265
268
273
324

23000
22600
21900
13900

0
0
0
90

ei

0
1
3
5

1075
858
755
100*

125
128
134
168

8900
8800
7700
3900

0
0
0
112

709
613
100*
100*

142
145
173
173

10500
10300
5900
5900

0
0
58
58

z = jäkälän biomassa tasapainotilassa, kg ha

-1

q = saatavilla olevan lupon biomassa, kg ha

X = eloporomäärä tasapainotilassa, poroa per 1000 ha



-1

A Q = luppolaidunten pinta-ala, ha

Y = vuotuiset nettotulot, € per 1000 ha
v = vuotuinen lisärehun käyttö, kg per eloporo

*

jäkälän biomassan minimi rajoitettu 100 kg ha

-1





4.1.4. Poronhoidon optimaalinen sopeutuminen erilaisiin tilanteisiin
Tarkastellut dynaamiset ratkaisut poromäärän vähentämisessä ylilaidunnettujen jäkälälaidunten
elvyttämiseksi poikkeavat käytössä olleista ratkaisuista osoittaen, että optimaalinen elvyttämisproͲ
sessi on pidempikestoinen kuin aikaisemmassa tutkimuksessa tai poliittisessa päätöksenteossa on
arvioitu. Myös jäkäliköiden elvyttämiseksi vaadittava poromäärän leikkaustave on varsin suuri. Kun
pyrkimysonvälttäänettotulojenvoimakastavaihteluavuosienvälillä(epälineaarinentavoitefunktio),
sopeutumisaika ylilaidunnettujen jäkälälaidunten elvyttämiseksi on pidempikestoinen ja poromääriͲ
enleikkauksetpienempiäkuinlyhyemmässäsopeutumisprosessissa,jossavuosienvälisiänettotuloͲ
jenvaihteluaeiyritetätasoittaa(lineaarinentavoitefunktio)(Kuva8).
Pyrittäessätasoittamaanvuosienvälistävaihteluanettotuloissasysteemijääsopeutumisvaiheen
jälkeen myös vakaaseen optimaaliseen tasapainotilaan, jossa sekä poromäärä että jäkäläbiomassa
pysyvät vakaana. Sen sijaan tilanteessa, jossa nettotulojen vuosivaihtelua ei pyritä tasoittamaan,
pitkän aikavälin ratkaisussa havaitaan jatkuva sykli optimitasapainotilan ympärillä (Tahvonen ym.
2014;Pekkarinenym.2015).Tämätarkoittaasitä,ettäjälkimmäisessätapauksessa,huolimattaoptiͲ
mitilan saavuttamisesta, sekä poromäärät että jäkälämäärät laitumilla vaihtelevat tietyssä syklissä.
Tällöinporojenteurastusonjoinakinvuosinavoimakkaampaa,mistäjohtueneloporomäärävähenee
jajäkälänmäärälaitumillalisääntyysekäpäinvastoin.
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Kuva8. OptimiratkaisujaeloporomääriensäätelyssäoptimaaliseentasapainotilaanpääsemiseksierilähtöͲ
tiloistalineaarisella(ɲ=1)jaepälineaarisella(ɲ=0.8)tavoitefunktiolla.a)SelvävuodenaikainenlaidunkierͲ
tojakohtalaisensuurijäkälänkasvunopeus,b)Eilaidunkiertoa,alhaisempijäkälänkasvunopeusjasuuri
lupon saatavuus. Mustat ympyrät ova lähtötilanteita ja punaiset ympyrät tavoitetilanteita. Eloporojen
määräonilmoitettutuhattajäkälälaidunhehtaariakohti.(Tahvonenym.2014;Pekkarinenym.2015)



Tarkasteltaessaoptimaalistasopeutumisprosessiaporonhoidossalaajemmin havaitaan,että ruokinͲ
nanmukanaolosopeutumisprosessinalkuvaiheessaeiviivästytäoleellisestijäkälälaiduntenelpymisͲ
tä,muttanettotulotpysyvätruokintaakäytettäessäsuurempinakuinilmanruokintaa(Kuva9).KäyͲ
tettäessä ruokintaa sopeutumisprosessin alkuvaiheessa ei eloporojen leikkaustarve ole myöskään
niin suuri kuin sopeutumisprosessissa, jossa sitä ei käytetä. Käytettäessä ruokintaa sopeutumisproͲ
sessinaikanamyösvasatuotto,vasojenpainot,teurasporojenmäärätjaporonhoidonnettotulotpysͲ
tytään pitämään kaikissa laiduntilanteissa korkeampana erityisesti sopeutumisprosessin alussa verͲ
rattuna tilanteisiin, joissa ruokintaa ei käytetä. Tästä huolimatta poronhoidon nettotulot putoavat
hyvin merkittävästi sopeutumisprosessin aikana. Laidunkierron puuttuminen jäkälälaitumilla johtaa
pienempään jäkäläbiomassaan ja poromäärään sekä selvästi heikompaan poronhoidon tuottavuuͲ
teenjapienempiinnettotuloihinoptimitilanteessaverrattunaniihintilanteisiin,joissalaidunkiertoon
käytössä(kuva9c)(Pekkarinenym.2015).
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Kuva9. Optimiratkaisuja0%diskonttokorollajaepälineaarisella(ɲ=0.8)tavoitefunktiolla.Lähtötilanteena
eriratkaisuissaonylilaidunnustilanne.Yhtenäisettummatviivatkuvaavatratkaisuja,joissalisäruokintaaei
olemahdollistakäyttää,japunaisetkatkoviivatratkaisuja,joissalisäruokinnankustannuksetovat0.4€/kg
jaruokintaakäytetääneritilanteissaoptimaalisesti.Laitumiakoskevatvaihtoehdoteritilanteissa:a)Selvä
vuodenaikainen laidunkierto ja suuri jäkälän kasvunopeus, b) Selvä vuodenaikainen laidunkierto, suuri
jäkälän kasvunopeus ja suuri lupon saatavuus, c) Ei laidunkiertoa, alempi jäkälän kasvunopeus ja suuri
luponsaatavuus.(Pekkarinenym.2015)
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4.1.5. Lumi- ja kaivuolosuhteiden vaihtelu ja sen ennustaminen
LumiͲjakaivuolosuhteidenvaihteluajavaikutuksiaMuonionpaliskunnanporonhoitoonselvitettiinja
samallatestattiintalvien1972Ͳ2010lumiolosuhteidenkehittymisenennustamistaMuonionpaliskunͲ
nassaSNOWPACKͲmallinavulla(Rasmusym.2014).SaatujentulostenperusteellasyvälumijamyöͲ
häinen lumen sulaminen olivat yleisimmät raportoidut epäsuotuisat lumiolosuhteet poronhoidon
kannalta.LumenrakenteeseenliittyvätvaikeatlaidunolotporonhoidossayhdistettiinjäisiinlumikerͲ
roksiin,maajäähäntaisulaanmaahanlumipeitteenalla,mikätaasjohtihomeidenkasvuunlaitumilla.
Työssähavaittiin merkitsevätnegatiivisetriippuvuudetvasaprosentin kanssatalvensuurimmallaluͲ
mensyvyydellä,lumipeiteajankestollajalumentiheydellä.
SNOWPACK–mallinavullaennustettulumentiheyskunakintalvenakorreloimyösmerkitsevästi
niihinlumentiheydenmittaustuloksiin,joitaSYKEonkerännytlähialueellasijaitseviltamittauslinjoilta
vuosittain (Kuva 10). SNOWPACK–malli kykeni arvioimaan suhteellisen luotettavasti tarkastellulla
jaksolla myös raportoituja, porojen ravinnonsaannille merkityksellisiä lumen rakenteellisia ominaiͲ
suuksiajaniidenkehittymistätalvenaikana(Kuva11).Mallinavullatehtyjenanalyysienavullavoitiin
erottaakolmeneljästäsellaisestatalvesta,joinaporonhoitajatraportoivatvaikeistalumiolosuhteista
jäisen lumen tai maajään vuoksi. Myös sellaiset talvet, joiden olosuhteet mahdollistivat homeiden
kasvunlaitumille,pystyttiinluotettavastierottamaan.



Kuva10. Keskimääräisetpuuttomanympäristönlumentiheydettalvina1972/1973–2009/2010(laskettu
kuukausittaisista havainnoista) neljällä Suomen ympäristökeskuksen lumilinjalla, sekä vastaavat SNOWͲ
PACKͲmallinsimulaatiotulokset.
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Kuva11. Lumenrakenteenkehitystalven1991/1992aikanaSNOWPACK–Ͳmallinsimulaationmukaan.Eri
sävyisetvarjostukseterottavatlumikerrokset,joidenrakenneeroaatoisistaan.Vaaleanharmaatkerrokset
tarkoittavatsuhteellisentuorettajakuivaalunta,jonkakiteetovatsitoutuneetyhteen.Tummatkerrokset
lähellä lumipeitteen pohjaa kuvaavat löyhästi toisiinsa sitoutuneita kuuramaisia kiteitä. Lumen talvenaiͲ
kaisetsulamisetjajäätymiset(jäistenkerrostentaimaajäänmuodostumiset)onmerkittykuvaanvalkoisilͲ
la nuolilla. AlkuͲ tai keskitalven aikana muodostuneet jäiset kerrokset on mahdollista erottaa lumipeitͲ
teessäkokotalvenajan.
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5.

Pohdinta ja johtopäätökset

Hankkeen tuloksena syntynyt poronhoidon bioekonominen systeemimalli mukailee hyvin pitkälle
niitäporonhoitoon,laitumiinjaporonhoidontalouteensisältyviämekanismejajaprosesseja,joiden
perusteellajäkälälaiduntenkuntojaporojentalviravinnonsaantikuinmyösporonhoidontuottavuus
jakannattavuusmääräytyvät.Perusmallin(Tahvonenym.2014)jasenlaajennuksen(Pekkarinenym.
2015) avulla voitiin tarkastella analyyttisesti monien eri tekijöiden vaikutuksia poronhoidon tuottaͲ
vuuteen ja kannattavuuteen sekä etsiä optimaalisia ratkaisuja erilaisiin laidunͲ ja lähtötilanteisiin
poronhoidossa. Mallin avulla saadut ennusteet erilaisista tasapainotiloista jäkälälaidunten kunnon,
poromäärienmuutostenjaporonhoidontuottavuudenosaltaantoivatuuttatietoajavastasivattoiͲ
saaltamoniltaosinaikaisemmissatutkimuksissatehtyjähavaintoja,arvioitajajohtopäätöksiä.
Poronhoidon bioekonomisella mallilla tehdyt analyysit osoittivat, että voimakas vasateurastus,
erityisesti urosvasojen osalta, on tuottavin ja samalla taloudellisesti kannattavin teurastusstrategia
poronhoidossa (Tahvonen ym. 2014). Samalla analyysit osoittivat, että taloudellisesti optimaalinen
porokannanrakenneonsellainen,jossavaatimetmuodostavatselvänenemmistön.TällöinporokarͲ
jassaeimyöskäänoleylimääräisiähirvaita,muttahirvaidenmääräonsiltiriittäväjaikäluokkarakenͲ
neoptimaalinenvaadintenhyväntiinehtymisenkannalta(Tahvonenym.2014).Nämätuloksetovat
monilta osin samansuuntaisia Suomen poronhoidossa omaksuttujen nykykäytäntöjen kanssa, mikä
osoittaa poronhoidon pyrkineen optimoimaan hoitokäytännöt teurastusstrategian osalta. Toisaalta
analyysitmyösosoittivat,ettälaiduntilanteissa,jossaporojenkuntojavasojenkokoputoavat,poroͲ
jenteurastaminenonkannattavintavastatoisenaikävuotena(1,5Ͳvuotiaina)(Pekkarinenym.2015).
TämänsuuntaisiateurastuskäytäntöjänoudatetaanPohjoisͲNorjassa,jossaporotiheydetovatkorkeͲ
ammat,vasojenkuntojapainotovatselvästialemmatkuinSuomessa,jajossaporojentalviruokintaa
käytetäänsiltivieläverrattainvähän.
Analyysitosoittivat myös,ettäsiitosporojenteurastaminenriittävänajoissaennen niidentuloa
”yliͲikäisiksi” on poronhoidon nettotulojen maksimoimisessa osa optimaalista teurastusstrategiaa
(Tahvonenym.2014).Sekävaatimetettähirvaatkannattaasitenteurastaasilloin,kunniidenkunto
jalisääntymisarvoalkavatpudotaparhaistavuosista(vaatimet9,5Ͳvuotiainajahirvaat5,5Ͳvuotiaina),
vaikka eläinten tuottavuus olisi edelleen verrattain hyvä. Optimaalisessa tasapainotilassa eri ikäͲ
luokissa olevien vaadinten ja hirvaiden määrä on myös tasainen, jolloin parhaassa lisääntymisiässä
olevia ja samalla myös tuottavimpia eläimiä on porokarjassa suhteellisesti eniten (Tahvonen ym.
2014).Mallinantamiatuloksiakäytäntöönverrattaessaonkuitenkinsyytähuomata,ettäporojakuiͲ
tenkinkuoleeainaeriikäluokissaliikenteen,petojen,sairauksienjaonnettomuuksienvuoksi,jolloin
myösporojenmääräseuraavissaikäluokissavähenee.Tästäsyystävasojajätetäänporonhoidossayli
sen tarpeen, mikä tarvittaisiin tasaisen ikäluokkarakenteen ylläpitämiseen, silloin kun teurastuksen
ohellaeijuuriesiinnymuutakuolleisuutta.
BioekonomisenmallinavullapystyttiinarvioimaanmyössiitosporojennettonykyarvojaoptimitiͲ
lanteessajaporonhoidonvuotuisianettotulojaeloporoakohti(Tahvonenym.2014).TuloksetosoittiͲ
vat,ettäporokarjansukupuoliͲjaikärakenteenollessaoptimaalinenparhaassalisääntymisiässäoleͲ
van hirvaan nettonykyarvo on selvästi korkeampi kuin parhaassa lisääntymisiässä olevan vaatimen.
Syyhirvaidenkorkeampaanarvoononse,ettäniitäeipidetäoptimaalisessatilanteessaporokarjassa
enempää kuin on välttämätöntä. Siten parhaan hirvaan menettäminen pudottaa mallissa selvästi
enemmän vasatuottoa kuin yhden parhaassa iässä olevan vaatimen menettäminen, vaikka yhden
hirvaan menettäminen kompensoituukin jossain määrin muiden hirvaiden lisääntymispanostuksen
lisääntymisellä. Toisaalta käytännön poronhoidossa pelkästään hirvaiden minimimäärän ylläpitämiͲ
nenvoiollariskialtista,silläesim.ankaratalvitaipedotvoivatlisätäsiitokseenjätettyjenurosvasojen
jahirvaidenkuolleisuuttaenemmänkuinvastaaviennaarasvasojenjavaadintenkuolleisuutta.
Tuloksetosoittavatmyös,ettävuotuisetnettotulotovatoptimitilanteessajäkälälaidunhehtaaria
kohdenkohtuullisensuuretjajäkälälaidunhehtaarinnettonykyarvoverrattainkorkea(Tahvonenym.
2015).Tämäolisimyössyytähuomioidaentistäparemmin,kunarvioidaanporonhoidonmerkitystäja
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asemaamm.metsätalouteentaimuuhunmaankäyttöönnähden.Erityisestivarttuneidenjavanhojen
metsien kuivien ja karujen jäkäläkankaiden osalta tulisi kehittää ja suosia sellaisia metsänkäsittelyͲ
menetelmiä,joillavoidaanylläpitääjatkuvastisopivanharvaametsänrakennetta(mm.erirakenteisen
metsän hakkuu ja Ͳharvennus), joka mahdollistaa jäkälien ja lupon hyvän uusiutumiskyvyn. Samalla
näillälaiduntyypeillätuleevälttäämaanmuokkausta.
Tehdytanalyysitosoittivat,ettäluonnonlaitumillaharjoitettavaekologisestikestäväjataloudelliͲ
sestikannattavaporonhoitoperustuuhyvinpitkällesellaisiinporomääriin,joillajäkälälaitumetpysyͲ
vät riittävän hyväkuntoisina (Tahvonen ym. 2014). Toisaalta laajennetun mallin avulla saadut anaͲ
lyysituloksetosoittivatmyös,ettäsekäjäkälälaiduntenlaidunnustapajatuottavuusettäluppolaidunͲ
tenmääräjalaatuvaikuttavatoleellisestijäkälälaiduntenkuntoon,laitumiinnähdenkestäviinporoͲ
määriinjaporonhoidontuottavuuteenjakannattavuuteen(Pekkarinenym.2015).HankkeentulokͲ
set tukevat siten osaltaan monia aikaisempia tutkimustuloksia jaarvioita riittävien jäkäläͲ ja luppoͲ
laidunresurssien tärkeydestä porojen talviravinnonsaannin ja poronhoidon tuottavuuden kannalta
(Helleym.1990;Helle&Kojola1993;Kojolaym.1995;Kumpulaym.1998;Kumpula2001b).Samalla
analyysitvahvistavatmyösaikaisemmissatutkimuksissasaatujatuloksiasiitä,ettäsekäjäkälälaidunͲ
tenporotiheydetjajäkäliköidenlaidunnustapaettäluppolaiduntenmääräjalaatuvaikuttavatmerͲ
kittävästijäkälälaiduntenkuntoon(Kojolaym.1995;Kumpulaym.2000ja2014).
Porojen jäkälälaidunten laiduntaminen ja tallaus keväästä syksyyn ulottuvalla laidunnusjaksolla
voi kuluttaa jäkälälaitumia jopa enemmän kuin pidempiaikainen, lumipeitteisenä aikana tapahtuva
talvilaidunnus (Kumpula ym. 2014). Tästä syystä vuodenaikaisten laidunkiertojärjestelmien suunnitͲ
telu ja toteuttaminen paliskunnissa siten, että niillä voidaan estää porojen kesäkautena tapahtuva
laidunnusjatallaustärkeimmilläjäkälälaidunalueilla,edistäämerkittävästijäkälälaiduntenpysymistä
riittävän hyväkuntoisina. Runsaat luppolaitumet puolestaan täydentävät ja kompensoivat kevättalͲ
vellajäkälälaitumiltasaatuatalviravintoa,pitävätporothyväkuntoisinajamahdollistavatsitenporoͲ
jen selviytymisen myös biomassaltaan niukemmilla jäkälälaitumilla. Samalla ne tasapainottavat poͲ
ronhoidon tuottavuden vuosivaihteluita. Varttuneiden ja vanhojen metsien jäkälävaltaiset mäntyͲ
kankaatovatmyösjäkälänkasvunjauudistumisenkannaltaparhaitaelinympäristöjä.Metsätalouden
tuloksena syntyneissä tiheissä taimikoissa ja nuorissa metsissä jäkälien kasvuolosuhteet kuitenkin
heikkenevätjajäkälämäärätvähenevät,minkätakiamyösporojenlaidunnusvaikuttaajäkälämääriin
aikaisempaaenemmän.Samallatavallamyösmuumaankäyttövoisuoraanheikentääjäkälälaidunten
kuntoapaikallisestijasamallavoimistaajäkälälaiduntenlaajempaakulumistayhtenäistenlaidunaluͲ
eidenpirstoutumisenvälityksellä.TämänvuoksiporonhoidonomienvaikutustenohellamyösmetsäͲ
taloudenjamaankäytönaiheuttamatsuoratjavälillisetvaikutusmekanismittuleehuomioidapyrittäͲ
essäparantamaantalvilaiduntentilaajaporonhoidonkannattavuutta(Kumpulaym.2014).
Mallinavullatehdytanalyysitosoittivat,ettäjäkälälaiduntenollessavoimakkaastikuluneitakorͲ
keiden poromäärien tai laidunkierron puuttumisen vuoksi poronhoidossa edellytettäisiin eloporoͲ
määrien pitkäaikaista pudottamista ja laidunkierron kehittämistä, mikäli tavoite on parantaa niin
jäkälälaiduntenkuntoakuinmyösluonnonlaitumiinperustuvanporonhoidontuottavuuttajakannatͲ
tavuutta (Tahvonen ym. 2014; Pekkarinen ym.2015). Optimaalisessa sopeutumisprosessissa poroͲ
määriäeikuitenkaanleikatakerrallavaanuseidenvuosienaikana,minkäjälkeenlaiduntenelpyessä
poromääriä voidaan vähitellen myös nostaa. Analyysit osoittivat myös, että erityisesti tällaisen soͲ
peutumisprosessinalkuvaiheessaruokinnankäyttöontaloudellisestijärkevääjaperusteltua(PekkaͲ
rinenym.2015).
TämänsopeutumisprosessintekeeerityisestiporomäärienpudottamisenosaltanykyporonhoiͲ
dollevaikeaksijahaasteelliseksise,ettäporomäärienleikkauksetvoivatollamittaviajasopeutumisͲ
prosessinkestojopakymmeniävuosia.Samallamyösporonhoidontuottavuusjanettotulotputoavat
ratkaisevasti. Tämän lisäksi metsätalous ja eri maankäyttömuodot ovat useimmissa paliskunnissa
sekä suoraan että välillisesti heikentäneet, vähentäneet ja pirstoneet talvilaitumia (Kumpula ym.
2009ja2014).mikävaikuttaaosaltaantalvilaitumillapidettäviinkestäviinporomääriinjalisääsamalͲ
la poromäärien supistamistarvetta. Analyysit osoittivat kuitenkin, että pelkästään vuodenaikaisen
24

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 68/2015

laidunkierronkehittämiselläjatoteuttamisellaparannettaisiinmonissapaliskunnissajäkälälaidunten
kuntoa (Pekkarinen ym. 2015). Laidunkierron puuttuessa ja porojen päästessä myös lumettomana
aikana jäkäliköille porot kuluttavat ja tallaavat jäkälälaitumet paljon nopeammin huonoon kuntoon
kuintilanteessa,jossaporotlaiduntavatjäkälälaitumiavaintalvella(ks.Kumpulaym.2011ja2014).
PoronhoitoalueenpohjoisosissaedellytyksetlaiduntentilanparantamiseksilaidunkiertoakehittämälͲ
läjaporomäärääsäätelemälläovatparhaimmat,silläkyseiselläalueellametsätaloudenjamaankäyͲ
tönvaikutuksetovatpienimmätjaporotiheydetvastaavastisuurimmat.
Poronhoidonbioekonomisellamallillatehdytanalyysittuovatesillemyösdiskonttokoron,poroͲ
jenruokintakustannustenjaeloporotuenvaikutuksetlaitumiinjaoptimaalisiinporonhoitokäytäntöiͲ
hinjaporonhoidontuloihin.Diskonttokoronollessakorkea,elisilloinkunporonhoidossapainotetaan
lähivuosien tuloja selvästi enemmän kuin myöhempiä tuloja, jäkälälaitumia laidunnetaan entistä
intensiivisemmin,jolloinjäkäläbiomassatlaitumillapienenevät(Tahvonenym.2014).Diskonttokoron
nousueikuitenkaanyksinäänvoijohtaajäkälälaiduntenvoimakkaaseenylilaidunnukseenpelkästään
luonnonlaitumiin perustuvassa poronhoidossa (Tahvonen ym. 2014), mutta tilanteessa, jossa myös
porojensäännöllinentalviruokintaonmukanaporonhoidossajaruokintakustannuksetovatriittävän
pienet,poronhoidonontaloudellisestikannattavaatukeutuaentistäenemmänporojentalviruokinͲ
taanjasamallaylilaiduntaavoimakkaastijäkälälaitumia(Pekkarinenym.2015).Mallinavullatehdyt
analyysit osoittavat myös, että sekä eloporoille että teurasporoille maksetut erilliset tukimuodot
herkistävätporonhoitoasuuntaan,jossaporonhoidossaontaloudellisestikannattavaasiirtyäentistä
enemmän talviruokinnan varaan (Pekkarinen ym. 2015). Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että
kumpikinnäistätukimuodoistaonporonhoidollemaksettuasuoraatulotukea,jokasuosiienemmän
tuotannonmäärännostoakuinrakenteellisiamuutoksiaporonhoidossa.
PorojenruokinnantaustojajasyitäarvioitaessaonkuitenkinsyytämuistaaporojentalviruokinͲ
nanaloittamisenjohtuneenmonistaerisyistä.Varautuminenepäsäännöllisestitoistuviinjasamalla
epäennustettaviinporojenravinnonsaanninkannaltavaikeisiintalviinonollutyksiperussyyruokinͲ
nanaloittamiseenjalaajenemiseen.Tämänohellaerityisestimetsätaloudenvaikutuksetmm.luppoͲ
laitumiin,ovatvaikuttaneetmerkittäväsiporojentalviruokinnantehostumiseenerityisestiporonhoiͲ
toalueeneteläͲjakeskiosissa(Helle&Jaakkola2008).Myösmaataloudestavapautuneidenpeltojen
käyttäminenporoilletuotetunheinärehunviljelyynjaheinänviljelyllemaksettupeltotukiovattukeͲ
neet ruokinnan tehostamista. Nykyinen porojen intensiivisen talviruokinta mahdollistaa verrattain
korkean ja vakaan tuottavuuden poronhoidossa myös niukoilla talvilaitumilla ja epäennustettavissa
talviolosuhteissa(Helle&Kojola1993;Kumpulaym.1998ja2002).TämäntutkimushankkeentulosͲ
ten perusteella poronhoito myös pysyy talviruokinnan avulla taloudellisesti kannattavana, vaikka
luontaisiatalviravintoresurssejaonvähäntalvilaitumilla(Pekkarinenym.2015).
Edellistensyidenvuoksiporojentalviruokintamuodostaayhdenmerkittävimmistätukipilareista
nykyporonhoidolleSuomessa.Haasteenaonkuitenkinpitääporonhoitojatkuvastikannattavana,sillä
ruokintaan vahvasti tukeutuvassa poronhoidossa nettotulot jäävät selvästi pienemmiksi kuin tilanͲ
teessa,jossaporotsaavatravintonsahyväkuntoisiltajariittäviltäluonnonlaitumilta(Pekkarinenym.
2015).Myösruokintakulujensuuruusvaikuttaamerkittävästilisäruokinnankannattavuteen.Vaarana
on myös joutua kierteeseen, jossa voimakkaan laidunnuksen vuoksi jatkuvasti heikkenevät talvilaiͲ
tumetjoudutaankompensoimaanporojenruokintaayhäenemmäntehostamalla(Kumpula2001b).
LlumiͲjakaivuolosuhteidenvaihteluvaikuttaamerkittävästiporonhoidontuottavuudenjatuloͲ
jen vuosivaihteluun (Kumpula & Colpaert 2003; Helle & Kojola 2004 ja 2008). Tässä tutkimushankͲ
keessa havaittiin paksun ja tiheän lumipeitteen pudottavan vasatuottoa merkittävästi (Rasmus ym.
2014).SitenvuotuistenkaivuͲjalumiolosuhteidensekäniissätapahtuvienpitkäaikaistenmuutosten
vaikutusten ennustaminen ja arvioiminen poronhoidon toiminnan kannalta on yksi tärkeä kokonaiͲ
suusporonhoidontuottavuuteenjakannattavuuteenliittyvässätutkimuksessa.TässätutkimushankͲ
keessa lumiͲ ja kaivuolosuhteiden vaikutuksia poronhoidon tuottavuuteen ja kannattavuuteen ei
vielätarkasteltubioekonomisensysteemimallinavulla,koskakyseinentarkasteluvaatisierillisenstoͲ
kastisenmallinkehittämisen.
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Stokastisella mallilla voidaan arvioida laitumiin liittyvän satunnaisvaihtelun merkitystä porojen
ravinnonsaantiin, kuntoon ja tuottavuuteen sekä viime kädessä myös kannattavuuteen. SatunnaisͲ
vaihtelu vaikuttaa todennäköisesti myös optimi poronhoidossa niin laidunten jäkäläbiomassojen ja
enimmäisporomäärienkuinmyösporojenruokinnanosalta.Tutkimushankkeessatestattiinkuitenkin
poronhoidolle tärkeiden lumiolosuhteiden ennustamista SNOWPACKͲmallilla, ja työ osoitti näiden
analyysien tavoittavan verrattain luotettavasti monia lumiͲ ja kaivuolosuhteisiin liittyvä tekijöitä
(Rasmusym.2014).SiksimyöslumiͲjakaivuolosuhteidenvaihtelunjamuutostentarkastelualumen
määrääjarakennettaennustavienmallienavullaonsyytäjatkaa.JatkossatavoitteenaonmyösstoͲ
kastisenmallinkehittäminenporonhoitoon.
Hankkeessatuotetunporonhoidondynaamisensysteemimallinavullavoitiinensimmäistäkertaa
analysoidasamanaikaisestimonienporonhoitoon,porokantaan,laitumiinjaporonhoidontalouteen
liittyvien tekijöiden ja mekanismien vaikutuksia poronhoidon kannattavuuteen ja tuottavuuteen.
Myös erilaisia optimiratkaisuja ja sopeutumisprosesseja voitiin tarkastella poronhoidossa erilaisissa
laidunͲjalähtötilanteissa.VaikkasatunnaisetsääͲjalumiolosuhteidenaiheuttamatvaihtelutjaepäͲ
varmuus eivät tässä vaiheessa sisällykään malliin ja tehtyihin analyyseihin, hankkeen tuloksilla on
monellatavallamerkitystäsekätutkimuksenettäkäytännönporonhoidonkannalta.Tehdytanalyysit
janiistäsaadutennusteetselventävätmonellatavallaporonhoidossajalaitumillatapahtunuttakehiͲ
tystäjaeritekijöidenmerkitystätässäkehityksessä.Neauttavatmyöshahmottamaanporonhoidon
nykytilannettajasiihenjohtaneitasyitä.Myöserilaisiaporonhoidonsopeutumisprosessejajaniiden
vaikutuksia talvilaidunten tilan ja porohoidon kannattavuuden parantamiseksi voitiin tarkastella.
SamallamalliinsisältyväteritekijöidenvälisetriippuvuudetjamallinavullasaadutennusteetviitoitͲ
tavatmoniaavoimiataiepävarmojakysymyksiä,joihinjatkotutkimuksissatuleesaadalisätietoa.MalͲ
linkehittäminenjatkuujasamallamyösmallintoimivuuttakäytännössäontarkoitusarvioidatestaaͲ
mallasitäpaliskunnistasaatavillaaineistoilla.
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