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ESIPUHE
Viime vuosina olemme saaneet jatkuvalla syötöllä mediasta seurata, miten lehmät ovat pahimpia
ilmastorikollisia, joita maapallolta löytyy. Samaan aikaan saamme kuulla, miten hakamaiden,
laidunniittyjen ja muiden perinnebiotooppien lajirikkaat elinympäristöt uhkaavat hävitä ja niiden
mukana monia aiemmin runsaslukuisia lajeja. Pitääkö siis uhanalaiset elinympäristöt pelastaa ilman
niiden hoitajia? Otsikointi ja keskustelu on usein ollut mustavalkoista, kapeaa ja lokeroitua, kun
todellisuudessa teema on hyvinkin monisävyinen. Moni lihanystävä varmasti pohtii, onko olemassa
naudanlihaa, jota voisi syödä aidosti hyvällä omatunnolla? Suomessa on hyvät olosuhteet harjoittaa
lihantuotantoa tavalla, joka vastaa kaikkiin suuriin ympäristöhaasteisiin – mutta onko halua ja
uskallusta?
Olemme monessa mielessä oikealla tiellä, mutta voisimmeko tehdä vielä enemmän? Voisimmeko
vastata ihmisten huoleen viemällä tuotantoa yhä kestävämpään suuntaan sekä eläinten hyvinvointia
että ympäristönäkökulmia ajatellen? Olisiko tällainen lähestymistapa lihan myyntivaltti
tulevaisuudessa? Usein kuulee maamme ammattipiireissä sanottavan, että täällä kaikki on jo
kunnossa ja tuotanto kestävämpää kuin muualla. Onko varmasti näin? Erottaudummeko me
Suomessa oikeasti kaikista kestävyysnäkökulmista positiivisella tavalla globaaleilla markkinoilla ja
onko kaikki niin hyvin kuin voisi olla?
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö käynnisti yksityisin lahjoitusvaroin keväällä 2019 usean vuoden
hankkeen, jonka päällimmäisenä tavoitteena on edistää luonnonlaitumien (perinnebiotoopit, niityt,
hakamaat) hoitoa sekä määrällisesti että laadullisesti maassamme. Toivottavasti koittaa kohta se
päivä, jolloin suomalainen kuluttaja voi osallistua tärkeään elinympäristötyöhön ostamalla
luonnonlaidunlihaa suoraan tuottajalta tai kaupan hyllyltä. Nyt on korkea aika viedä käytäntöön
WWF:n laatimat kriteerit luonnonlaidunlihalle. Mikään Luonnon- ja riistanhoitosäätiön hankkeen
tavoitteista ei kuitenkaan tule toteutumaan ilman laaja-alaista yhteistyötä muiden tahojen kanssa,
eikä niissä tulla onnistumaan ilman ns. ”out of the box” -ajattelua.
Hankkeen ensimmäisen kartoitusvuoden aikana säätiö on tehnyt läheistä yhteistyötä Invenire Oy:n
kanssa. Yhtenä tuloksena tästä yhteistyöstä on tämä Inveniren laatima raportti. Raportti tuo
mielestäni uuden pirteän näkökulman keskusteluun, jossa myös me laiduntavien eläinten ja
perinnemaisemien ystävät liian usein istumme omissa poteroissamme ja katsomme maailmaa liian
kapeasti. Toivon, että tämä raportti sekä Luonnon ja riistanhoitosäätiön Luonnonlaidunhanke
tuovat lisäarvoa lihantuotannon kestävyyskeskusteluun sekä välineitä tärkeiden ympäristötavoitteiden edistämiseksi maassamme.
Haluan toivottaa lukijoille pohdiskelevia lukuhetkiä ja päättäjille rohkeutta päätöksentekoon
siteeraamalla USA:sta Pohjois-Dakotasta kotoisin olevaa karjankasvattajaa Gabe Brownia, joka
kiteyttää koko keskustelun parhaalla mahdollisella tavalla: ”It´s not the cow, it´s the how”.
Fredrik von Limburg Stirum
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön hallituksen jäsen
Kosken kartanon isäntä
Hereford-lehmien, lampaiden ja perinnebiotooppien omistaja
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TIIVISTELMÄ
MIKÄ ON NYKYTILANNE?
Suomalaisen karjatalouden ympäristö- ja
muut vaikutukset ovat huomattavasti vähäisemmät kuin globaalissa tuotannossa. Erityisesti laidunperustaisella karjataloudella on
Suomessa jopa positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi luonnonlaitumet lisäävät biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta. Silti
erityisesti julkisessa keskustelussa koko globaalia karjataloutta käsitellään useimmiten
yhtenä kokonaisuutena, ja muualla tapahtuvan tuotannon varjopuolet heijastuvat sellaisenaan suomalaiseen tuotantoon. Usein ruokaan liittyvässä julkisessa keskustelussa myös
tuijotetaan yksisilmäisesti pelkästään ilmastovaikutuksia ja sivuutetaan esimerkiksi juuri
luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset, jotka ovat aivan yhtä tärkeitä. Keskustelu on puolin ja toisin yksinkertaistavaa ja
mustavalkoista, ja siinä syyttävä sormi osoittaa erityisesti viljelijöitä ja lehmiä. Suomalainen karjatalous kärsii stigmasta eli eitoivotusta sosiaalisesta leimautumisesta.
Samaan aikaan kuitenkin laiduntaminen vähenee Suomessa koko ajan, sillä nurmen korjaaminen karjan eteen kärrättäväksi säilörehuksi mielletään tehokkaammaksi ratkaisuksi. Mutta jos ei laidunneta, ei myöskään
pystytä hyödyntämään niitä monipuolisia
mahdollisuuksia, joita se tarjoaa suomalaisen
karjatalouden kilpailutekijöiksi. Erityisenä
huolenaiheena ovat luonnonlaitumet, jotka
olemme menettämässä – kaikki Suomen perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden
muovaamat runsaslajiset elinympäristöt ovat
nykyisin uhanalaisia.
Tämä ideapaperi on kirjoitettu tarkasteluksi
siitä, miten luonnonlaitumia voitaisiin Suomessa kehittää.

MITKÄ OVAT KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT?
Luonnonlaidunten kehittämisen ja tulevaisuuden turvaamisen keskeinen huomioitava
toimintaympäristö on haastava. Uudet ympäristösopimukset perinnebiotooppien hoidosta
ovat jäissä näillä näkymin vuoteen 2022, joidenkin arvioiden mukaan jopa 2024 asti. Samanaikaisesti painetta luovat esimerkiksi jo
edellä mainitut julkisen keskustelun polarisoituminen, laiduntamisen yleinen jatkuva väheneminen, maatalouden yleiset kustannuspaineet ja monet muut asiat.
Näkemyksemme on, että luonnonlaidunten
tulevaisuuden turvaaminen onnistuu parhaiten varmistamalla edellytykset niiden taloudelliseen hyötykäyttöön. Se tarkoittaa sitä,
että luonnonlaitumilla tuotettaisiin suoraan
kaupallisiin tarkoituksiin monipuolisesti erilaisia tuotteita ja palveluja. Samalla pitää kehittää ennakkoluulottomasti myös keinoja ylläpito- ja sääntelyekosysteemipalveluiden
markkinoinnillistamiselle.
Ottaen huomioon edellä mainitut seikat kehittämistyön kontekstista ja toimintaympäristöstä, näkemyksemme on, että Suomessa tulisi
ensisijaisesti kehittää ja edistää ylipäätään laidunperustaista karjataloutta, jonka sisällä
omana erityisenä painopisteenään olisivat
luonnonlaitumet.

MIKÄ TILANNE VOISI OLLA?
Suomalainen laidunperustainen karjatalous
voitaisiin ja pitäisi laajalti ymmärtää toimintana, jolla on ympäristön ja muiden vastuullisuuden ulottuvuuksien kannalta positiivisia
vaikutuksia. Laidun tulisi nähdä alustana, joka
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mahdollistaa moninaisen kirjon tuotteita ja
palveluja – ei ainoastaan lihaa, maitoa, nahkaa ja villaa vaan myös esimerkiksi uusiutuvaa
energiaa, matkailua, virkistystä, koulutusta,
hyvinvointi- ja terveyspalveluja, kulttuurimaisemaa sekä ekosysteemin ylläpitämistä ja
sääntelyä. Laitumet ja niillä laiduntavat eläimet kasvattavat Suomen biologista, kulttuurista, hyvinvoinnillista ja taloudellista pääomaa. Laitumiin pohjautuvan tuotannon on
mahdollista olla sekä vastuullista että kannattavaa. Tämä on ensiarvoisen tärkeä asia suomalaisen ympäristön ja ruokajärjestelmän
kannalta – sen vaalimisen ja arvostamisen tulisi olla suomalaisia yhdistävä, ei erottava,
asia. Samalla se voisi myös olla vientimenestys.

MITÄ TÄMÄ EDELLYTTÄISI?
Ruokajärjestelmän kestävyyden ja oman terveytemme takia tarvitsemme sellaisen syömisen mallin, joka auttaa meitä näkemään todellisen yhteyden oman lautasemme ja ympäröivän luonnon, maiseman, yhteiskunnan, ihmisten ja hyvinvoinnin välillä. Suomalaisella laidunperustaisella karjataloudella on potentiaalia tähän, mutta potentiaalin vapauttaminen
edellyttää 1) suomalaisen karjatalouden kärsimän stigman purkamista ja 2) ruokajärjestelmän toiminta- ja ajatusmallien muokkaamista.

Stigman purkaminen ei onnistu kaatamalla
vastaanottajien niskaan pelkkiä faktoja. Stigmat syntyvät emotionaalisesti, mielikuvien ja
tunteiden varaan, ja ovat myös osittain identiteettikysymys. Siksi niiden purkamisessakin
lähestymisen kärki täytyy ensin löytää jostakin
emotionaalisesta näkökulmasta, jotta päästään hyödyntämään rationaalisia faktoja myöhemmin. Laiduntaminen tarjoaa meille näitä
emotionaalisia tarttumapintoja yhtä hyvin
kuin tukevia faktojakin.
Ruokajärjestelmän sisäisten toiminta- ja ajatusmallien pitää myös muuttua. Hyvän ja tehokkaan ruokajärjestelmän tunnusmerkki ei
ole mahdollisimman halpa ruoka vaan resilienssi eli selviytymis-, sopeutumis- ja menestyskyky yhä haastavammiksi muuttuvissa
olosuhteissa. Ajamme itsemme kestämättömään tulevaisuuteen, jos ajattelemme, että
ruokajärjestelmämme ainut tehtävä on tuottaa mahdollisimman edullisesti mahdollisimman paljon ruokaa. Ruokajärjestelmän yhtenä
itsestään selvänä tehtävänä toki jatkossakin
on tuottaa laadukasta ja ravintorikasta ruokaa,
mutta samalla sen tulee tuottaa myös esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, uusiutuvia materiaaleja, hyvinvointipalveluja sekä elintärkeitä
ekosysteemipalveluja – ja kaikkea tätä mahdollisimman reilulla ja kestävällä tavalla. Suomalaisella ruuantuotannolla on kaikki mahdollisuudet olla tulevaisuuden menestyjä,
mutta se ei onnistu, jos toiminta- ja ajatusmallit on ensisijaisesti viritetty palvelemaan halpuuttamista.

MITÄ EHDOTAMME?
Suomalaiselle laidunperustaiselle karjataloudelle pitää mielestämme luoda oma kehittämis- ja
edistämisohjelmansa. Näemme, että se koostuisi ainakin seuraavista toimenpidealueista:

KONSEPTI

PUITTEET

• Markkinoinnillisen
konseptin
luominen

• Politiikkatoimenpiteet
• Tutkimus
• Neuvonta

KYSYNTÄ
• Kuluttajat
• Julkinen
keskustelu

TARJONTA
• Tuottajat
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Raportin kuvat: copyright © Patricia Wiklund

IDEAPAPERI Laidunperustainen karjatalous Suomen menestystekijäksi

Sivu | 5

MIKÄ ON NYKYTILANNE?
LUONNONLAITUMET OVAT
HÄVIÄMÄSSÄ
Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden
muovaamia
runsaslajisia
elinympäristöjä. Ne ovat olleet karjan laitumina tai tuottaneet karjalle talvirehun. Perinnebiotooppeja on perinteisesti hoidettu pääasiassa laiduntamalla ja niittämällä. Lisäksi
hoitomenetelminä on käytetty muun muassa
puuston harventamista, tulvittamista, eitoivotun kasvillisuuden poistamista, kevätsiivousta sekä kulotusta. Perinnebiotooppeja ei
ole lannoitettu, muokattu tai kylvetty.
Kaikki Suomen perinnebiotooppityypit
ovat nykyään uhanalaisia. Vuoden 2018
lopussa arvioinnin kohteena olevista perinnebiotooppien 40 luontotyypistä 38 arvioitiin
koko maassa äärimmäisen uhanalaiseksi (CR)
ja kaksi erittäin uhanalaiseksi (EN). Säilyväksi
(LC) luettavia perinnebiotooppien luontotyyppejä ei ole (ks. kuva 1).
Perinnebiotoopeista 76 % katsottiin lähiajan
kehityssuunnaltaan edelleen heikkeneviksi ja
12 % vakaiksi koko maan tuloksissa. 60luvulta nykypäivään tultaessa perinnebiotoopeista on hävinnyt yli 90 %. Kolme merkittävintä uhanalaistumisen syytä ovat
pellonraivaus, metsittäminen sekä umpeenkasvu laidunnuksen ja niiton loputtua.

Kuva 1. Perinnebiotoopit uhanalaisuusluokittain (lähde:
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 :
Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1: Tulokset ja
arvioinnin perusteet; http://urn.fi/URN:ISBN:978-95211-4816-3)

Perinnebiotooppien määrää halutaan Suomessa kuitenkin kasvattaa uuden Helmielinympäristöohjelman kautta. Määrää on
tarkoitus lisätä kuluvan hallituskauden aikana
jopa 15 000 hehtaarilla. Tällä hetkellä perinnebiotooppeja on Suomessa noin 30 000 hehtaaria – vertailun vuoksi: Ruotsista perinnebiotooppeja löytyy noin 500 000 hehtaaria.
ELY-keskukset kartoittavat arvokkaimmat perinnebiotoopit vuosina 2019–2021, ja hoito- ja
kunnostuskohteet valitaan kartoitusten perusteella.
Paras ja tehokkain keino perinnebiotooppien
ylläpitämiseen on laidunnus. Karjanomistaja
voikin saada tukea perinnebiotooppien hoitoon tekemällä ympäristösopimuksen.
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MIKÄ MERKITYS
LUONNONLAITUMILLA ON?
Luonnonlaitumet edistävät luonnon monimuotoisuutta alkaen maaperän pieneliöstöstä, hyönteisistä ja kasveista luoden niiden
myötä arvokkaita ruokailu- ja elinympäristöjä
monille nisäkkäille ja linnuille. Tavanomainen
laidunkin on sekä kasvi- että eläinlajistoltaan
rikkaampi kuin esimerkiksi viljelty pelto,
mutta luonnonlaitumet ovat omaa luokkaansa
luonnon monimuotoisuuden osalta. Laiduntaminen luonnonympäristössä lieneekin paras
esimerkki ruoantuotantotavoista, joilla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta. Oikein suunniteltuina ja toteutettuina luonnonlaitumet auttavat myös sitomaan hiiltä ja
ravinteita maahan edesauttaen siten ilmastonmuutoksen ja vesistöjen ravinnekuormituksen hillitsemistä. Alkutuotannolla on iso
vaikutus kumpaankin näistä ongelmista, ja
ratkaisuja pitää löytää monipuolisesti ja paikallisesti.
Luonnonlaitumet myös edistävät tuotantoeläinten hyvinvointia. Laiduntaminen
omassa laumassa on märehtijöille lajityypillistä toimintaa, ja luonnonlaitumet vaihtelevine maastoineen ovat siihen hyvä ympäristö.
Peltolaitumia runsaampi kasvilajisto myös
osaltaan monipuolistaa eläinten ruokavaliota.
Luonnonlaitumet elävöittävät maaseutumaisemaa, ylläpitävät uhanalaisia perinneympäristöjä ja mahdollistavat
osaltaan luonnon monipuolisen virkistyskäytön esimerkiksi metsästyksessä ja
matkailussa. Samalla ne luovat viljelijöille
alustan kaupallistaa osaamistaan entistä
paremmin. Uudet vastuulliset eläinperäiset
tuotteet, matkailu ja green care -palvelut mahdollistavat luonnonlaidunten profiilinnoston

osana alkutuotantoa. Tämän kautta luonnonlaidunten tuottamat ekosysteemipalvelut saisivat myös ansaitsemansa arvostuksen ja korvauksen.

LAIDUNTAMINEN YLIPÄÄTÄÄN
VÄHENEE SUOMESSA
Perinnebiotooppien uhanalaisuus Suomessa
on erityinen huolenaihe, eikä niitä realistisesti
voida ylläpitää ilman laidunnusta. Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin meneillään yleinen kehityskulku, jossa ylipäätään laiduntaminen ja laidunmaan määrä vähenee koko
ajan.

Maatalousmaan käyttö
laitumena Suomessa
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Tällä hetkellä uusia ympäristösopimuksia ei
kuitenkaan tehdä rahoituksen loppumisen takia. Uusia sopimuksia tehdään näillä näkymin
vasta uudella ohjelmakaudella, pessimistisimpien arvioiden mukaan ehkä vasta vuonna
2024. Ne viljelijät, joilla ympäristösopimus jo
on, pystyvät kuitenkin jatkamaan vanhoilla
ehdoilla yli siirtymäkauden ennen uutta ohjelmakautta eli vuoden 2021.
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Kuva 2. Laidunmaa Suomessa (lähde: Luke;
https://statdb.luke.fi)
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Laidunmaan vähenemisen taustalla on ainakin ruokajärjestelmän teollistuminen ja sen
myötä näkemys laiduntamisen tehottomuudesta. Kustannuspaineet ja tehostumisvaateet
vaikuttavat voimakkaasti maatalouteen. Viime vuosikymmeninä esimerkiksi suomalaisessa lypsykarjataloudessa on tapahtunut voimakas tilojen lukumäärän väheneminen. Tämä väheneminen on
tapahtunut nimenomaan pienemmissä karjakokoluokissa, alle 30 lehmän karjoissa. Lypsylehmien
lukumäärä ylipäätään Suomessa on vähentynyt reilusti vuosikymmenten aikana, mutta viimeisen
vuosikymmenen aikana lasku on kuitenkin lähes pysähtynyt.

Maitotilojen koko Suomessa karjakokoluokittain
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Kuva 3. Lypsylehmäkarjojen koot (lähde: Luke; https://statdb.luke.fi)

Nautojen lukumäärä Suomessa
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Kuva 4. Nautojen lukumäärä (lähde: Luke; https://statdb.luke.fi)

Vaikka lypsylehmien lukumäärä Suomessa on vähentynyt, maidon kokonaistuotanto ei ole vähentynyt samassa suhteessa, ja itse asiassa viimeisen vuosikymmenen aikana se on jopa kasvanut. Osaltaan ruokinnan kehittymisen – mutta toki myös esimerkiksi jalostuksen – ansiosta tuottavuus per
lehmä onkin kasvanut huimasti. Pelkällä nurmella ei yleensä huipputuotosta saavuteta, ja se on osal-
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taan syynä siihen, ettei lypsäviä lehmiä välttämättä haluta laiduntaa. Usein myös käytännön järjestelykysymyksenä nurmen korjaaminen karjan eteen kärrättäväksi säilörehuksi mielletään tehokkaammaksi ratkaisuksi kuin karjan päästäminen laitumelle – nurmi koetaan siis helpommaksi ja
järkevämmäksi tuoda karjan luokse kuin karja nurmen luokse.

Miljoonaa litraa
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Kuva 5. Maitotuotoksen kehittyminen (lähde: Luke; https://statdb.luke.fi)

Laiduntamisen vähenemiseen vaikuttaa osaltaan myös siirtyminen pihattonavettoihin.
Tällä hetkellä suomalaisista naudoista 61 % asuu pihattonavetoissa. Pihattonavetoissa eläimet saavat
liikkua vapaasti ja valita itse ruokailu- ja nukkumapaikkansa. Siirtymä parsinavetoista pihattoihin
onkin eläinten hyvinvoinnin kannalta ehdottomasti hyvä asia. Suomessa lainsäädäntö ei kuitenkaan
velvoita päästämään kaikkia pihattonavetoissa asuvia nautoja laitumelle, paitsi jos kyse on luomutuotannosta.
Lehmien lisäksi toki myös muut eläimet laiduntavat, Suomessa pääasiassa lammaseläimet ja
hevoset. Lampaiden, vuohien ja hevosten lukumäärä on kuitenkin selkeästi pienempi kuin nautaeläinten: vuonna 2019 Suomessa oli 858 000 nautaa, 143 000 lammasta, 5 900 vuohta ja 74 400
hevosta (vuoden 2018 luku). Paikallisesti tai alueellisesti niiden merkitys voi kuitenkin korostua,
sillä naudoista yli puolet sijaitsee vain neljän ELY-keskuksen alueella: Pohjois-Savossa, PohjoisPohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

LIHAN KULUTUS KASVAA – NAUDANLIHAN OMAVARAISUUS SUOMESSA VAIN
NOIN 80 %
Samaan aikaan kun keskustelu eläinperäisen ruuantuotannon negatiivisista ilmastovaikutuksista
käy välillä kuumana julkisuudessa, suomalaiset kuitenkin syövät varsin paljon lihaa.
Lihankulutus on Luken koostaman ravitsemustaseen mukaan Suomessa kasvanut tasaisesti
vuosikymmeniä. Syksyllä 2019 Pellervon Taloustutkimus PTT tosin ennusti, että vuosina 2019 ja
2020 lihan kulutus Suomessa kääntyisi laskuun, mutta tilastotietoa tästä ei vielä tämän ideapaperin
kirjoitushetkellä ole.
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Kuva 6. Lihan, kalan ja kananmunien kulutus Suomessa (lähde: Luke https://statdb.luke.fi)

Harva suomalainen syö lihaa virallisten ravitsemussuositusten mukaisesti. Punaista ja prosessoitua
lihaa, kuten leikkeleitä, makkaroita ja nakkeja suositellaan syötäväksi enintään 500 grammaa viikossa. Miehistä kuitenkin jopa 79 % ylittää tämän suosituksen ja naisistakin 26 %.

Kuva 7. Punaisen lihan kulutus verrattuna ravitsemussuosituksiin (lähde: THL, FinRavinto 2017;
https://www.slideshare.net/THLfi/finravinto-2017-tutkimuksen-tuloksia)

Kaikkea suomalaisten syömää lihaa ja muita eläinperäisiä tuotteita ei tokikaan tuoteta Suomessa –
tuontia ja vientiä on ja tulee olla aina. Laskennallisesti voidaan kuitenkin tarkastella omavaraisuusastetta eli sitä, miten ison osan suomalaisten kulutuksesta suomalainen tuotanto kattaisi. Naudanlihan osalta omavaraisuusaste on matalampi kuin esimerkiksi sian- ja siipikarjanlihan; suomalaisten
kuluttamasta naudanlihasta kotimainen tuotanto kattaa noin 80 %. Se tarkoittaa sitä, että nykyisellä
kulutuksen määrällä naudanlihaa on pakko tuoda Suomeen – olemme siis tuontiriippuvaisia
naudanlihan osalta. Vuonna 2018 ylivoimaisesti suurin osa Suomeen tuodusta naudanlihasta tuli
muualta Euroopasta. Euroopan maista vuonna 2018 eniten Suomeen tuotiin naudanlihaa Tanskasta,
Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Alankomaista sekä Baltian maista.
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Kuva 8. Omavaraisuus valikoiduissa elintarvikkeissa Suomessa (lähde: Luke https://statdb.luke.fi)

SUOMALAISEN KARJATALOUDEN LÄHTÖKOHDAT OVAT HYVÄT…
Karjatalous – kuten kaikki muukin ruuantuotanto – aiheuttaa aina erinäisiä ympäristö- ja muita
vaikutuksia. Suomalaisen nautakarjatalouden negatiiviset ympäristövaikutukset ovat
kuitenkin paljon vähäisemmät verrattuna monessa muussa maailmankolkassa tapahtuvaan tuotantoon. Itse asiassa Suomen oloissa laiduntamiseen perustuvalla karjataloudella on
jopa myönteisiä ympäristövaikutuksia, ja sen negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan koko ajan
tehokkaammin vähentää ja hillitä.
Suomalaisen nautakarjatalouden ilmastovaikutukset ovat pienemmät globaaliin verrattuna, koska
Suomessa nautojen syömä rehu ei ole soijapohjaista, lihantuotannosta iso osa tapahtuu maidontuotannon sivutuotteena ja koska nautojen ruokinta pohjautuu nurmirehuun. Ilmastovaikutuksia kuitenkin on – sitä ei voi eikä tule kiistää. Myös vesistöjen rehevöityminen on ongelma, niin Suomessa
kuin muualla. Suomalaisen nautakarjatalouden ehdottomat vahvuudet liittyvät suotuisaan vedenkäyttöön, luonnon monimuotoisuuteen, ylilaidunnuksen puutteeseen sekä antibioottien ja hormonien käyttöön vain sairauksien hoidossa. Myös happamoitumisen, kasvinsuojeluaineiden käytön,
maankäytön ja hiilitaseen kannalta tarkasteltuna suomalainen nautakarjatalous on kansainvälisesti
vertailtuna hyvä vaihtoehto.
Kuva 9. Nautakarjatalouden
ympäristövaikutukset
Suomessa ja globaalisti (lähde:
Virkajärvi & Järvenranta 2018:
Nautakarjatuotannon
ympäristövaikutusten
arviointi ja sen
kehittämistarpeet;
https://journal.fi/smst/article/
view/73231
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… MUTTA SE KÄRSII STIGMASTA
Iso ongelma tämänhetkisessä julkisessa keskustelussa eläinperäisen ruoan ympäristövaikutuksista on se, että se sisältää varsin vähän
sävyjä. Kaikkein polttavimmin tämä koskee
tällä hetkellä naudanlihaa. Huolimatta suomalaisen nautakarjatalouden tutkitusti huomattavasti vähäisemmistä ympäristövaikutuksista heijastuvat globaalin naudanlihan
tuotannon ongelmat julkisessa keskustelussa
useimmiten sellaisenaan suomalaiseenkin
tuotantoon. Lähtökohtaisesti kaikki naudanliha niputetaan kärjistetysti yhteen ja todetaan, että sen tuottaminen ja syöminen on pahasta ilmaston kannalta. Ilmaston ja erityisesti muiden ympäristövaikutusten kannalta
on kuitenkin huima ero siinä, puhutaanko esimerkiksi soijalla syötetystä ja feedlotissa kasvatetusta brasilialaisesta tai amerikkalaisesta
naudasta vai kotimaisesta naudasta, joka on
elänyt pääasiassa nurmirehulla ja parhaassa
tapauksessa syönyt sen suoraan laitumelta.
Nykytilanteemme julkisessa keskustelussa on
se, että lähtökohtaisesti kaikki nautakarjatalous onkin stigmatisoitu. Tämä juontuu inhimillisestä ja sinänsä ymmärrettävästä halusta
etsiä yksinkertaistuksia ja helppoja ratkaisuja,
puolin ja toisin. Elämme identiteettipolitiikan
aikakautta, jossa omaksi koettuun joukkoon
kuulumista vahvistetaan usein emotionaalisilla keinoilla. Ruokaan liittyvässä keskustelussa tämänhetkinen mustavalkoinen totuus
on, että lehmät ovat ilmastoystävällisen syömisen suurin – joidenkin mielestä jopa ainut
– vihollinen. Se lyö leiman paitsi naudanlihaan ja maitotuotteisiin myös niiden tuottajiin. Tämä on viime vuosina ollut raskas henkinen taakka ruuantuottajille.

LUONNON MONIMUOTOISUUS JÄÄ
KESKUSTELUSSA ILMASTONMUUTOKSEN JALKOIHIN
Stigmatisoinnin lisäksi toinen hankala aspekti
nykyisessä julkisessa keskustelussa on se, että
ruuan vastuullisuudesta ja ruuantuotannon
ympäristövaikutuksista puhuttaessa huomio
kohdistuu isoilta osin vain ilmastovaikutuk-

siin. Ilmastokysymykset ovatkin kiistatta tärkeitä ja globaaleja asioita, jotka vaativat kiireellistä toimintaa.
Ruuan ilmastovaikutukset eivät kuitenkaan suinkaan ole ainut asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Kaksi muuta isoa
ja tärkeää aihealuetta ympäristövaikutusten
osalta ovat vesistöjen tila ja luonnon monimuotoisuus. Näistä erityisesti luonnon
monimuotoisuus tahtoo helposti jäädä julkisessa keskustelussa ilmastokysymysten jalkoihin ja vaille riittävää huomiota, vaikka se on
aivan yhtä tärkeä asia. Ruokajärjestelmät aiheuttavat itse asiassa valtaisan uhan luonnon
monimuotoisuudelle maailmanlaajuisesti. Tehomaatalous vahingoittaa ympäristöämme
muuttamalla aiemmin monimuotoisia elinympäristöjä monokulttuureiksi, köyhdyttämällä
maaperää, kuluttamalla vettä kestämättömästi sekä käyttämällä suuria määriä torjunta-aineita ja lannoitteita.
Luonnon monimuotoisuus on valtavan kriittinen ja ajankohtainen aihe, mutta sen merkitystä ja yhteyttä ruokajärjestelmään ei
usein kunnolla ymmärretä. Asiaan perehtymätön ihminen ei itsestään selvästi hahmota
jonkin itselleen näkymättömän uhanalaisen
eliölajin tai elinympäristön tärkeyttä. Luonnon monimuotoisuuden kadosta ja uhanalaisista lajeista monelle tulleekin ensimmäisinä
mieleen vaikkapa saimaannorppa tai bengalintiikeri – ei merenrantaniitty tai jokin pölyttäjähyönteinen. Luonnon monimuotoisuuden
säilyttämisen ja edistämisen tavoitteita on
myös vaikea pukea samanlaiseen kiteytettyyn ja helposti ymmärrettävään
muotoon kuin esimerkiksi tavoite ilmaston
lämpenemisen pysäyttämisestä 1,5 asteeseen.
Samalla luonnon monimuotoisuus on aihealue, johon laiduntamiseen perustuva karjatalous nimenomaan voi vaikuttaa positiivisesti.
Monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi voidaan tehdä toimenpiteitä paikallisesti, ja myös vaikutukset ovat huomattavissa
paikallisesti. Myös kansainvälisesti asia on
parhaillaan vahvasti asialistalla, sillä YK järjestää Kiinan Kunmingissa lokakuussa 2020
CBD COP15-huippukokouksen, jossa on tarkoitus valmistella globaalit biodiversiteettitavoitteet tulevalle vuosikymmenelle.
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MITKÄ OVAT KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT?

TOIMINTAYMPÄRISTÖ ON
LUONNONLAITUMILLE HAASTAVA
Pohdittaessa luonnonlaitumien kehittämistyölle parasta lähestymistapaa ja toimenpiteitä tulee konteksti ja toimintaympäristö ottaa huomioon. Edellisessä luvussa on kuvattu
luonnonlaidunten kehittämisen ja tulevaisuuden turvaamisen toimintaympäristöä. Siitä
erityisen tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat
tiivistetysti seuraavat:









Laiduntaminen ylipäätään vähenee
koko ajan Suomessa.
Uudet ympäristösopimukset perinnebiotooppien hoidosta ovat jäissä näillä
näkymin ainakin vuoteen 2022 asti,
ehkä jopa 2024 asti.
Suomalaisen maatalouden kannattavuus on laskenut koko 2000-luvun
ajan, ja tehostamispaineita on jatkuvasti.
Eläinperäisten tuotteiden kuluttaminen ja tuottaminen ovat yhteiskunnassa polarisoituneen ja identiteettipolitisoituneen keskustelun kohteena.
Keskustelussa lähes kaiken huomion
saa ilmastonmuutos, ja luonnon monimuotoisuus jää teemana siksi paitsioon. Monimuotoisuus on myös monille vaikeammin hahmotettava kokonaisuus kuin ilmastonmuutos.





Lihan kulutus on Suomessa kasvanut
tasaisesti jo vuosikymmeniä eikä realistisesti arvioituna isoa laskua ole näköpiirissä lähivuosina.
Naudanlihan tuotannon osalta Suomi
ei ole omavarainen.

TALOUDELLINEN HYÖTYKÄYTTÖ
TURVAA TULEVAISUUDEN
Kuten edellisessä luvussa on kerrottu, luonnonlaidunten tilanne on Suomessa hyvin huolestuttava. Luonnonlaitumilla on perinnebiotooppeina itseisarvo luonnon monimuotoisuuden ja muiden positiivisten ympäristövaikutusten sekä maisemallisten ja historiallisten
arvojen ylläpitäjänä. Tämän arvon tunnistavat
monet eri tahot – viljelijät, kansalaiset, hallinto ja viranomaiset sekä järjestöt – jotka periaatteessa haluavat ylläpitää näitä perinnebiotooppeja ja jopa lisätä niiden määrää, kuten Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena
on. Ylläpitäminen ja kehittäminen kuitenkin
maksaa, eikä halukkaita maksajia ole jonoksi
asti.
Siksi näkemyksemme on, että luonnonlaidunten tulevaisuuden turvaaminen
onnistuu parhaiten varmistamalla edellytykset niiden taloudelliseen hyötykäyttöön. Se tarkoittaa sitä, että luonnonlaitumilla tuotettaisiin suoraan kaupallisiin tarkoituksiin monipuolisesti erilaisia tuotteita ja
palveluja. Samalla pitää kehittää ennakkoluulottomasti myös keinoja ylläpito- ja sääntelyekosysteemipalveluiden markkinoinnillistamiselle. Tavoitteena tulee olla, että luonnonlaitumiin liittyvä toiminta on elinvoimaista ja
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ajassa mukana kehittyvää – ei museoivaa ja
perinteiden vaalimiseen keskittyvää.

LUONNONLAIDUN VAI YLIPÄÄTÄÄN
LAIDUN?
Ottaen huomioon edellä mainitut seikat kehittämistyön kontekstista ja toimintaympäristöstä, näkemyksemme on, että Suomessa tulisi ensisijaisesti kehittää ja
edistää ylipäätään laidunperustaista
karjataloutta, jonka sisällä omana erityisenä painopisteenään olisivat luonnonlaitumet.

Luonnonlaitumien voidaan katsoa olevan
”niche nichen sisällä”; laidunmaa ylipäätään
on koko ajan vähenemässä Suomessa, ja sen
sisällä luonnonlaitumet ovat uhanalainen alasegmentti. Kehittämällä ylipäätään laidunperustaista karjataloutta varmistettaisiin toimintaympäristö, joka tukee luonnonlaidunten
kehittämistä. Tämä on askeltava lähestymistapa, jossa ajatuksena on, että laidunperustaisen karjatalouden yleinen kehittäminen on askel suuntaan, jossa luonnonlaidunten kehittäminen on helpompaa
ja onnistuminen todennäköisempää. On
vaikeaa hypätä menestyksekkäästi ja suurissa
määrin suoraan laiduntamattomasta karjataloudesta luonnonlaiduntavaan karjatalouteen.

LAIDUNTAVA
KARJATALOUS
LAIDUNTAMATON
KARJATALOUS
• Merkittävä osa karjasta
ei laidunna
• Laiduntamisen
järjestäminen koetaan
hankalaksi ja usein se
lisää kustannuksia
• Laiduntaminen ei tuota
euromääräistä
lisäarvoa

• Suurin osa karjasta
laiduntaa, pääasiassa
peltolaitumilla, osa
luonnonlaitumilla
• Laiduntaminen on
suunnittelu- ja
järjestelykysymys
• Laiduntaminen tuottaa
euromääräistä
lisäarvoa markkinoilta
tuotanto- ja
kulttuuripalveluiden
kautta
• Laiduntamisen
merkitys ylläpito- ja
sääntelypalveluissa
tunnustetaan ja
kompensoidaan
julkishyödykkeenä

LUONNONLAIDUNTAVA
KARJATALOUS
• Suurin osa karjasta
laiduntaa, näistä
merkittävä osa
luonnonlaitumilla
• Laiduntaminen on
itsestäänselvyys
• Luonnonlaiduntaminen
tuottaa euromääräistä
lisäarvoa markkinoilta
sekä tuotanto- ja
kulttuuripalveluiden
että ylläpito- ja
sääntelypalveluiden
kautta
• Luonnonlaiduntamisen
erityinen merkitys
ylläpito- ja
sääntelypalveluissa
tunnustetaan ja
kompensoidaan
julkishyödykkeenä

Kuva 10. Kehityspolku luonnonlaiduntavaan karjatalouteen
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MIKÄ TILANNE VOISI OLLA?

LAIDUN MAHDOLLISTAA
MONIPUOLISEN TUOTE- JA
PALVELUTARJONNAN
Suomalainen laidunperustainen karjatalous
voitaisiin ja pitäisi laajalti ymmärtää toimintana, jolla on ympäristön ja muiden vastuullisuuden ulottuvuuksien kannalta runsaasti positiivisia vaikutuksia. Laidun on alusta,
joka mahdollistaa moninaisen kirjon
tuotteita ja palveluja – ei ainoastaan lihaa,
maitoa,

nahkaa ja villaa vaan myös esimerkiksi matkailua, virkistystä, koulutusta, hyvinvointi- ja
terveyspalveluja, kulttuurimaisemaa sekä
ekosysteemin ylläpitämistä. Tällä hetkellä
ekosysteemin tukemiseen ja ylläpitämiseen
liittyvillä ylläpito- ja sääntelypalveluilla ei ole
markkinaperusteista mekanismia eivätkä ne
saa tukipolitiikankaan taholta täysin ansaitsemaansa kompensaatiota. Laiduntaminen tulisikin mieltää laajasti luontoa, yhteiskuntaa,
ihmisiä ja yrityksiä hyödyttävänä toimintana –
ei ainoastaan maatalouteen liittyvänä
asiana.

TUOTANTOPALVELUT

KULTTUURIPALVELUT

– vastuulliset eläinperäiset
elintarvikkeet ja muut tuotteet,
esim. liha, maito, villa, nahka

– maaseutumaisemaan,
perintöön ja luontoyhteyteen
perustuvat palvelut, esim.
matkailu, koulutus ja green
care

– muut tuotteet, esim. kuidut
tai uusiutuva energia

YLLÄPITO- JA
SÄÄNTELYPALVELUT
– ympäristön ja
ruokajärjestelmän kannalta
välttämättömien ja
tarpeellisten edellytysten
mahdollistaminen, esim.
biodiversiteetti, hiilen ja
ravinteiden sidonta maahan

(LUONNON)LAIDUN
Kuva 11. Laidun on alusta monille erilaisille tuotteille ja palveluille
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LAIDUN VOI TOIMIA PERUSTANA
VASTUULLISUUDELLE JA
KANNATTAVUUDELLE

LAIDUN VOI OLLA VIENTIVALTTI
SUOMALAISELLE RUUANTUOTANNOLLE

Laitumet ja niillä laiduntavat eläimet kasvattavat Suomen biologista, kulttuurista, hyvinvoinnillista ja taloudellista pääomaa. Laiduntaminen on keskeinen osa esimerkiksi Holistic
Management -lähestymistapaa, joka tähtää
maaperän hyvinvoinnin ja sitä kautta koko
ruokajärjestelmän tulevaisuuden toimivuuden
turvaamiseen. Lähestymistapa painottaa
luonnon omien prosessien mukaisesti työskentelyä ja myös taloudellista kannattavuutta.
Laitumiin pohjautuvan tuotannon onkin mahdollista olla sekä vastuullista että kannattavaa. Tämä on ensiarvoisen tärkeä asia suomalaisen ympäristön ja ruokajärjestelmän
kannalta – sen vaalimisen ja arvostamisen tulisi olla suomalaisia yhdistävä, ei erottava,
asia.

Globaalissa tilanteessa, jossa lihan teollisella
tuotannolla on huomattavia negatiivisia vaikutuksia eikä voida realistisesti olettaa lihankulutuksen merkittävästi vähenevän, voisi
suomalaisella vastuullisesti tuotetulla lihalla,
maitotuotteilla ja muilla eläinperäisillä tuotteilla olla aivan uudenlainen vientietu. Suomessa ja myös muissa Pohjoismaissa on suhteellinen etu esimerkiksi naudanlihan tuottamiseen verrattuna moneen muuhun alueeseen
maailmassa (ks. kuva 9), mutta tätä etua ei
vielä juuri lainkaan hyödynnetä. Tarvittaisiin
tämän edun markkinoinnillista konseptointia
ja viestintää.
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MITÄ TÄMÄ EDELLYTTÄISI?
STIGMA PITÄÄ PURKAA
Tarvitsemme sellaisen syömisen mallin, joka
auttaa näkemään todellisen yhteyden oman
lautasen ja ympäröivän luonnon, maiseman,
yhteiskunnan, ihmisten ja hyvinvoinnin välille. Suomalaisella laidunperustaisella karjataloudella on potentiaalia tähän, mutta potentiaalin vapauttaminen edellyttää suomalaisen
karjatalouden kärsimän stigman purkamista.
Koska kyse on osin identiteettipoliittisesta kysymyksestä, tätä stigmaa ei pystytä purkamaan pelkillä faktoilla, vaan tarvitaan emotionaalista tarttumapintaa.
Stigmat syntyvät emotionaalisesti, mielikuvien ja tunteiden varaan. Siksi niiden purkamisessakin lähestymisen kärki täytyy ensin
löytää jostakin emotionaalisesta näkökulmasta, jotta päästään hyödyntämään rationaalisia faktoja myöhemmin. Laiduntaminen
antaa meille näitä emotionaalisia tarttumapintoja. Se tarjoaa meille hyvinvoivia eläimiä,
kaunista maalaismaisemaa sekä harmoniaa
luonnon kanssa. Mahdollisuuden syödä hyvällä omallatunnolla – rakentaa suupala kerrallaan kestävämpää ruokajärjestelmää. Siksi
laiduntaminen on avaimemme karjatalouden
stigman purkamiseen. Todellinen kruununjalokivi tässä on luonnonlaitumilla laiduntaminen.

AJATUS- JA TOIMINTAMALLIEN PITÄÄ
MUUTTUA
Ajamme itsemme kestämättömään tulevaisuuteen, jos ajattelemme, että ruokajärjestelmien ainut tehtävä on

tuottaa mahdollisimman tehokkaasti ja
edullisesti mahdollisimman paljon ruokaa. Maailma ympärillämme muuttuu suuntaan, jossa ruokaa on pakko tuottaa ja kuluttaa
kestävämmällä tavalla. Ruokajärjestelmämme
on kuitenkin isoilta osin viritetty ajatus- ja toimintamalliin, jossa keskeisin tavoite ovat alhaiset tuotantokustannukset. Tarvitaankin
ajatus- ja toimintamallien muutosta suuntaan,
jossa laidunperustainen karjatalous ei ole ainoastaan mahdollista vaan myös haluttavaa ja
kannattavaa. Muutosta tarvitaan ruokajärjestelmän kaikissa eri osissa ja eri tasoilla. Muutosta pitää tapahtua niin ruokajärjestelmän
rakenteissa ja sitä koskevassa päätöksenteossa, tukirakenteissa ja neuvonnassa, tuotannossa ja tarjonnassa sekä myös meissä kaikissa yksilöinä, ruuan kuluttajina. Muutos ei
ole helppo eikä nopea.
Hyvän ja tehokkaan ruokajärjestelmän tunnusmerkki ei ole mahdollisimman halpa ruoka
vaan resilienssi eli selviytymis-, sopeutumisja menestyskyky yhä haastavammiksi muuttuvissa olosuhteissa. Luonnon monimuotoisuus
on keskeinen ruokajärjestelmän resilienssiä lisäävä tekijä.
Ruokajärjestelmän yhtenä itsestään selvänä
tehtävänä toki jatkossakin on tuottaa laadukasta ja ravintorikasta ruokaa, mutta samalla
sen tulee tuottaa myös esimerkiksi uusiutuvaa
energiaa, materiaaleja, hyvinvointipalveluja
sekä elintärkeitä ekosysteemipalveluja – ja
kaikkea tätä mahdollisimman reilulla ja kestävällä tavalla. Suomalaisella ruuantuotannolla
on kaikki mahdollisuudet olla tulevaisuuden
menestyjä, mutta se ei onnistu, jos toiminta- ja
ajatusmallit on ensisijaisesti viritetty halpuuttamiseen.
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MITÄ EHDOTAMME?
LAIDUNPERUSTAISEN KARJATALOUDEN KEHITTÄMIS- JA EDISTÄMISOHJELMA
Suomalaiselle laidunperustaiselle karjataloudelle pitää mielestämme luoda oma kehittämis- ja edistämisohjelmansa. Näemme, että se koostuisi ainakin seuraavista osioista.
Kaikkia osioita ei välttämättä toteuteta yhtä aikaa ja kerralla, ja eri osa-alueisiin tarvitaan omia projektikokonaisuuksiaan ja useampiakin pienempiä projekteja. Kaikkiin osa-alueisiin myös tarvitaan
toteuttajiksi laajasti eri tyyppisiä toimijoita.
Politiikkatoimenpiteet

Puitteet

Tutkimus
Neuvonta

Konsepti
Laidunperustaisen
karjatalouden
markkinoinnillisen
konseptin luominen

Kysyntä
Tarjonta

Kuluttajat
Julkinen keskustelu
Tuottajat
Teollisuus

Kanavat

Kauppa
Ruokapalvelut

KONSEPTI
Meillä on olemassa tutkittua tietoa suomalaisen laidunperustaisen karjatalouden globaaliin tuotantoon verrattuna pienemmistä ympäristö- ja muista vastuullisuusvaikutuksista. Jotta viesti saataisiin
läpi, ei pelkkä faktojen listaaminen kuitenkaan toimi. Tarvitaan markkinoinnillinen konsepti, joka
kiteyttää laidunperustaisen tuotannon edut tavalla, joka tarjoaa meille jokaiselle omakohtaisen, yhtä
lailla emotionaaliseen kuin rationaaliseen puoleemme vetoavan tarttumapinnan. Tätä tarvitaan riippumatta siitä, onko vastaanottajana poliittinen päättäjä, toimittaja, viljelijä, kaupan edustaja tai kuluttaja – riippuen vastaanottajan roolista eri asioita pitää toki muotoilla ja painottaa eri tavalla.
Tämä markkinoinnillinen konsepti muodostaa perustan, jolle muut kehittämis- ja edistämisohjelman osa-alueet pohjautuvat.
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PUITTEET
Jotta laidunperustainen karjatalous voisi kehittyä, tarvitaan puitteet, jotka tukevat sitä. Tällöin puhutaan esimerkiksi politiikkatoimenpiteistä, alkutuotannon neuvonnasta ja tutkimuksesta. Markkinoinnillisen konseptin avulla pystytään viestimään päättäjille ja hallinnolle, miksi ja miten laidunperustaisen karjatalouden tehokas mahdollistaminen ja tukeminen on tärkeää koko suomalaisen
ruokajärjestelmän kannalta. Tavoitteena on paitsi varmistaa riittävä tukitaso myös mahdollistaa
muunlaisten kompensaatio- ja markkinamekanismien kehittyminen. Tarvitaan myös tutkimusta ja
neuvontaa, joka tukee laidunperustaisen karjatalouden kehittymistä.

KYSYNTÄ
Markkinoinnilliseen konseptiin pohjautuen tarvitaan runsaasti medialle, suurelle yleisölle ja kuluttajille suunnattua viestintää ja markkinointia, joka purkaisi stigmatisointia ja auttaisi ymmärtämään, miksi suomalainen laidunperustainen karjatalous ei ole lainkaan sama asia kuin esimerkiksi
aavikoitumista lisäävä karjatalous kuivilla alueilla tai karjatalous, jonka rehuntuotantoa ja laiduntamista varten hakataan sademetsäalueita. Mustavalkoiseen ja yksinkertaistavaan lähestymistapaan
on pystyttävä tuomaan sävyjä. Viestintä luonnollisesti tähtää siihen, että suomalaisen laidunpohjaisen karjatalouden tarjoamille tuotteille ja palveluille on kysyntää. Tässä työssä tulee hyödyntää monipuolisesti erilaisia markkinoinnin keinoja ja kanavia.

TARJONTA
Ilman tarjontaa on turha luoda kysyntää. Tarjonnan varmistaminen tarkoittaa sitä, että työskennellään konkreettisesti viljelijöiden kanssa laidunperustaisen karjatalouden lisäämiseksi käytännössä.
Erityistä huomiota kiinnitetään luonnonlaidunten pinta-alan kasvattamiseen ja laadun kehittämiseen, hyvään johtamiseen ja toiminnan hallintaan sekä yhteistyöhön eläin- ja kasvinviljelytilojen
välillä. Myös laidun- tai luonnonlaiduntuotteiden sertifiointijärjestelmän luominen voi olla yksi
toimenpide.

KANAVAT
Kysyntä ja tarjonta on myös saatava kohtaamaan. Siksi tärkeä osa-alue on yhteistyö elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden kanssa. Samanaikaisesti tärkeää on kuitenkin myös edistää ja
mahdollistaa erilaisia suoria yhteyksiä tarjonnan ja kysynnän välille sekä vaihtoehtoja teolliselle ruokaketjulle.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN ARVO JA HINTA
Luonnonlaidunpohjaisen tuotannon ja yleisesti laidunperustaisen karjatalouden kehittämiseen liittyy perustavanlaatuinen kysymys siitä, kuka maksaa tämän kaiken.

Yhteiskunta – EU,
valtio, kunnat
tukina ja
korvauksina?

Kansalaiset – me
kaikki
korkeampina
hintoina tai
veroina?

Ruokajärjestelmä
– tuottajat,
jalostajat, kauppa
korkeampina
kustannuksina?

Päästöjä
aiheuttavat
yritykset –
ekosysteemipalveluiden
päästökaupalla?

Markkinat –
yritykset uusia
tuotteita ja
palveluja
kaupallistamalla?

Maksajana voisivat olla – ja todennäköisesti tulee olla – moninainen joukko eri tahoja.
Laidunperustaisen karjatalouden hyödytkin kun ovat moninaiset ja koskevat laajasti eri sidosryhmiä:
 Luonto olisi monimuotoisempi ja resilientimpi
 Ruuantuotannon ilmasto- ja vesistövaikutuksia saataisiin hillittyä
 Ruokajärjestelmä olisi vakaampi ja monimuotoisempi
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Suomalaisten laidunpohjaisten tuotteiden – ruuan sekä muiden tuotteiden ja palvelujen –
vientinäkymät kohenisivat
Viljelijät voisivat paremmin henkisesti ja fyysisesti
Ruuan kuluttajilla olisi todellinen suhde ruuan tuotantoon
Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri olisi vähemmän mustavalkoinen ja polarisoiva

LUONNONLAIDUNTEN
KEHITTÄMINEN ON MONITAHOINEN
HAASTE
Kun puhutaan luonnonlaidunten tulevaisuuden kehittämisestä, on käsillä klassinen esimerkki
monitahoisesta
ongelmasta
(adaptive challenge). Tällainen ongelma tai
haaste on usein hankala hahmottaa, sen ratkaiseminen edellyttää muutoksia ajatus- ja
toimintamalleissa tai jopa arvoissa, siihen ei
ole olemassa helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan useiden
ongelmaan kytkeytyvien tahojen toimia ja yhteistyötä. Monitahoisen ongelman vastinpari
on tekninen ongelma (technical challenge),
joka voi olla monimutkainenkin mutta kuitenkin selkeästi määriteltävissä ja rajattavissa,
siihen on helppo löytää ratkaisuja, vaadittavat
muutokset eivät usein ole valtavan isoja tai
vaativia ja ongelman voi ratkaista usein yksittäinen, jopa täysin ongelman ulkopuolinen,
taho.

Kaikkia yksittäisiä toimenpiteitä tarvitaan
ehdottomasti – mutta ne eivät yksinään ole se
ihmelääke, joka turvaa luonnonlaidunten
tulevaisuuden. Tarvitaan laaja-alaista ja
monitahoista
lähestymistapaa.
Siksi
esitämme, että katse tulisi suunnata
luonnonlaidunten lisäksi ylipäätään
laidunten kehittämiseen ja laidunperustainen karjatalous tarvitsee laajaalaisen kehittämis- ja edistämisohjelmansa.

Luonnonlaidunten tulevaisuuden kehittäminen ei valitettavasti ole tällainen tekninen ongelma. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö ongelmaa voisi pilkkoa pienempiin osiin ja konkreettisiin toimiin – mutta se vaatii laajan kokonaiskuvan hyvää hahmottamista ja jatkuvaa
mielessä pitämistä. Luonnonlaidunten elinvoimaisen tulevaisuuden kehittämisen ytimeen kytkeytyvät esimerkiksi kysymykset
luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta,
ruokajärjestelmän kestävyydestä ja tarkoituksesta, viljelijöiden työnkuvasta ja jopa yhteiskunnallisesta keskusteluilmapiiristä. Siksi
keskittyminen pelkästään yksittäisiin toimenpiteisiin, kuten ympäristösopimuksiin, luonnonlaidunlihan sertifiointiin tai luonnonlaidunten inventointiin, eivät riitä turvaamaan
luonnonlaidunten tulevaisuutta.
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