
Emolehmien määrä 
lisääntyy Ympäristö-
Suomessa
Ympäristö-Suomi syntyy ympäristöajattelun vahvistumisen 
ja politiikkatoimien seurauksena. Tässä tulevaisuuskuvassa 
maatilat jakaantuvat kahteen ryhmään, kotieläintuotteiden 
kulutus vähenee ja kiertotalous vahvistuu.

E
dellisessä Naudassa alkoi jut-
tu-sarja Kotietu-hankkeessa 
laadituista Suomen kotieläin-
tuotannon vaihtoehtoisista 

kehityspoluista. Tässä artikkelissa 
paneudutaan Ympäristö-Suomen tule-
vaisuuskuvaan. 

Ympäristö-Suomen taustalla on pyr-
kimys kohti mahdollisimman ekologi-
sesti kestävää ruokajärjestelmää. Tämä 
tarkoittaa toisaalta ympäristöhaittojen 
minimointia (maatalouden aiheuttamat 
kasvihuonekaasupäästöt ja ravinne-
huuhtoumat) ja toisaalta maatalouden 

tuottamien ympäristöhyötyjen maksi-
mointia (maatalousympäristöjen biolo-
ginen monimuotoisuus). 

Näiden näkökohtien yhteensovitta-
minen edellyttää kompromisseja: mä-
rehtijöiden ilmastokuorma on suurempi 
kuin yksimahaisten, mutta toisaalta 
märehtijöiden laidunnus on täysin kes-
keistä maatalousympäristöjen moni-
muotoisuuden ylläpitämiseksi. Siksi 
laiduntavilla märehtijöillä, etupäässä 
nautakarjalla, on keskeinen rooli tule-
vaisuuskuvassa. 

Tulevaisuus syntyy politiikan aja-
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mana, ja sitä pidetään yllä voimak-
kaasti ohjaavilla politiikkakeinoilla: 
esimerkiksi maataloustuet suunnataan 
ympäristövaikutuksiin perustuviksi, 
laiduntaminen on käytännössä pakol-
lista ja kivennäismaiden hiilensidon-
tapotentiaalin hyödyntämiseen tarjo-
taan kannustimia. 

Myös kiertotalous vahvistuu eri-
tyisesti tilakohtaisen rehu- ja energia-
omavaraisuuden parantumisen kautta, 
samalla kun valkuaiskasvien kilpailu-
kykyä edistetään.

KOTIELÄINTUOTTEIDEN TUOTANTO 
JA KULUTUS VÄHENEVÄT
Ympäristö-Suomessa kotieläintuottei-
den kulutus- ja tuotantomäärät muut-
tuvat ympäristöajattelun vahvistumi-
sen ja politiikkatoimien seurauksena. 
Maidon- ja naudanlihantuotanto vähe-
nevät noin 40-50 % ja sian- ja siipikar-
janlihantuotanto noin 75 %. Ympäris-
tösyistä ja tukipolitiikan seurauksena 
nurmea päärehunaan käyttävä nauta-
karjatalous supistuu vähemmän kuin 
rehuviljaan tukeutuvat sika- ja siipikar-
jatalous. 

Nautasektorin sisällä lypsylehmien 
lukumäärä vähenee nykyisestä noin 
250 000 lehmästä hieman yli 100 000 
yksilöön. Sen sijaan emolehmien määrä 
nousee tämänhetkisestä noin 60 000 
päästä noin 90 000 yksilöön, koska lai-
duntaminen ja erityisesti perinnebio-
tooppien hoito ovat keskiössä.

Sisävesien luonnonkalojen kalastus-
määrät kaksinkertaistuvat, silakasta 
merkittävä osa käytetään rehun sijas-
ta ihmisravinnoksi ja kiertovesiviljelty 
kotimainen kala lisääntyy. Kalan ku-
lutus kaksinkertaistuu ja kotimaisen 
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kalan tuotanto ja käyttö ihmisravin-
noksi kasvaa niin paljon, että tuonti 
loppuu kokonaan. 

MAATILAT JAKAUTUVAT 
KAHTEEN RYHMÄÄN
Rehuntuotantoon käytettävä peltoala 
vähenee erityisesti rehuviljan osalta, 
ja ihmisravinnoksi viljeltävien kasvien 
viljelyalat kasvavat erityisesti valku-
aiskasvien, viljan ja perunan osalta. Ko-
konaisuutena nurmien ja palkokasvien 
osuus viljellystä peltoalasta kasvaa, 
ja nautakarjatalous sekä nurmiviljely 
yleistyvät Etelä-Suomen eroosioherkil-
lä alueilla. Osa rehukäytöstä vapautu-
vasta peltoalasta käytetään biokaasu-
nurmien viljelyyn, osa metsitetään 
hiilinieluiksi. 

Maatilat jakautuvat kahteen ryh-
mään: tehokkaaseen tuotantoon 
keskittyviin ”tuotantotiloihin” ja 
ympäristönhoitoon keskittyviin ”ym-
päristötiloihin”. Kotieläintuotannon 
tehostuminen tuotantotiloilla perustuu 
ensisijaisesti kasvin- ja eläinjalostuk-
sella saavutettuihin hyötyihin. Kier-
totalous vahvistuu tila-, paikallis- ja 
valtakunnan tasolla ja tilojen rehu- ja 
energiaomavaraisuus paranee lan-
nan prosessoinnin ja fraktioinnin, bio-
kaasutuksen ja palkokasvien typensi-
donnan hyödyntämisen myötä.

Ympäristötiloilla keskitytään eri-
tyisesti maatalousluonnon monimuo-
toisuuden ylläpitämiseen. Tilat saavat 
merkittävän osan tuloistaan ympäris-
tönhoitopalkkioista, suoramyynnis-
tä, opetustoiminnasta ja matkailusta. 
Maatalouden hiilitase kohentuu merkit-
tävästi tuotantorakenteen, pellonkäy-
tön ja viljelymenetelmien muutosten 
myötä. Myös ravinne- ja ammoniakki-
päästöt vähenevät lannan käsittelyn 
uudistumisen myötä.

UUSIA HAASTEITA
Kotieläintuotteet kallistuvat selväs-
ti suhteessa kasvituotteisiin. Lihasta 
tulee harvemmin nautittu luksustuote 
ja sillä on vahvoja brändejä (mm. niit-

tyliha, perinnebiotooppituote). Ulko-
maankaupan osalta soijan tuonti yk-
simahaisille eläimille ja kalan tuonti 
loppuvat ja maatalouden energian net-
totuonti pienenee. 

Nykyinen monipuoliseen kulutuk-
seen, voimaperäiseen tuotantoon, ko-
timarkkinoihin, tuontipanoksiin ja 
fossiilienergiaan sekä mittavaan ja 
kattavaan maataloustukeen nojaava 
järjestelmä avautuu muutospainei-
den seurauksena ja muuntuu Ympäris-
tö-Suomen järjestelmäksi, kuten ohei-
nen kaavio kuvaa.

Ympäristö-Suomi kohtaa aikanaan 
uusia haasteita, kun maataloustuen 
määrä säilyy suurena, Itä- ja Poh-
jois-Suomessa osa pelloista metsitetään 
ja maisema umpeutuu, maatalouden 
hallinnollinen taakka kasvaa ja tuen 
lisääntyvä kohdentuminen lisää eriar-
voisuutta tilojen ja alueiden välillä. ○

Suomen kotieläintuotannon tulevaisuus-
kuvat -raportti on luettavissa kokonaisuu-
dessaan osoitteessa www.utupub.fi/hand-
le/10024/147943. Kotietu-hanketta toteuttavat 
Luke, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun 
yliopistosta ja Jyväskylän yliopiston Kauppa-
korkeakoulu. Hanketta rahoittavat MAKERA, 
A-Tuottajat, HKScan, Lantmännen Feed, MTK, 
Snellman, Salaojituksen Tukisäätiö ja Valio. 

Kotietu-hankkeessa arvioidaan 
Suomen kotieläintuotannon vaihto-
ehtoisten kehityspolkujen yhteiskun-
nallisia vaikutuksia. Vaihtoehtoiset 
tulevaisuuskuvat ovat Kasvis-Suomi, 
Ympäristö-Suomi, Terveys-Suomi, 
Huoltokyky-Suomi ja Kotieläin-Suomi. 
Kotietu-hankkeen ja tulevaisuuskuvi-
en yleisesittely löytyy Nauta-lehden 
numerosta 1/2020. 

Toimintojen 
jäsentyneisyys
kasvaa 
paikallisissa 
käytänteissä

Aika

Sosio-tekninen
maisema
(ulkopuolinen
konteksti)

Vallitseva
regiimi

Niche-
uutuudet,
innovaatiot

Maiseman muutokset luovat painetta olemassa 
olevaan regiimiin, joka avautuu ja luo 
mahdollisuusikkunoita uudistuksille

Sosio-tekninen regiimi on
”dynaamisesti vakaa”.
Sen eri ulottuvuuksissa on
käynnissä olevia muutoksia.

Ulkopuoliset vaikutukset 
”hautomoihin”
(odotusten ja verkostojen kautta) 

Uusi regiimi vaikuttaa maisemaan

Uusi muoto syntyy mahdollisuusikkunaa
hyödyntäen ja sosio-tekninen regiimi muuttuu.

Osatekijät yhdensuuntaistuvat ja vakiintuvat hallitsevaksi muodoksi.
Sisäinen liikemäärä kasvaa.

Toimijoiden pienet verkostot edistävät odotuksiin ja visioihin perustuvia uudistuksia.
Tapahtuu moniulotteista oppimista (yhdessäluontia).
Ponnistuksia eri osatekijöiden yhdistämiseksi saumattomassa verkossa.

Ilmaston-
muutosta
torjutaan

Kiertotalous
vahvistuu ja

monipuolistuu

Vesiviljely
uudistuu

MIHIN SOPEUDUTAAN?

MITEN NYKYINEN JÄRJESTELMÄ TOIMII?

MITEN NYKYINEN JÄRJESTELMÄ UUDISTUU?

Voimaperäinen tuotanto

Monipuolinen kulutus

Tuontipanoksia ja fossiilienergiaa

Mittava ja kattava maataloustuki

Kotimarkkinat

Ravinne-
kuormitusta

hallitaan

Lihan kulutus vähenee kolmannekseen
MITEN UUSI JÄRJESTELMÄ TOIMII?

Kuormituslähtöiset
tuoteinnovaatiot

Tukea ja veroja ympäristövaikutuksista

Voima- ja laajaperäinen eriytyvät
Kotimarkkinat

Rehu- ja energiaomavaraisuus paranee

Itä- ja Pohjois-Suomen
aluetalouden ongelmat

ja katoava peltomaisema

Maatalouden
hallinnollinen taakka

kasvaa
Tuen lisääntyvä
kohdentaminen

eriarvoistaa

Maataloustuen
määrä ei vähene

Luonnon moni-
muotoisuutta

vaalitaan

Kasvinjalostus:
uusia lajeja ja

lajikkeita,
valkuaiskasvien

kilpailukykyä

Tila- ja kylä-
mittakaavan
energia- ja

ravinneteknologia
kehittyy

Politiikka
eriyttää

maatilojen
tuotanto-

tapoja Ympäristö-Suomi: 
ruokajärjestelmän 
systeeminen muutos.
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