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1. Bioekonominen analyysi poronhoidon ja
talvilaidunten tilan taloudellisesta kestävyydestä
Suomessa
Antti-Juhani Pekkarinen1,2, Jouko Kumpula2, Olli Tahvonen1
1
Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, 2Luonnonvarakeskus

1.1. Tutkimuksen tavoitteet
Tässä raportissa esitetty tutkimus on osa Kestävä biotalous porolaitumilla (KEBIPORO) -hanketta,
jonka keskeinen tavoite on monipuolisen ja laajan tieteellisen analyysi- ja synteesitiedon kokoaminen
ja tuottaminen MMM:lle poronhoidon lähitulevaisuuden hallinto-, ohjaus- ja kehittämistoimia varten. Erityisesti KEBIPORO-hankkeessa tuotetaan tietoa tueksi MMM:n johdolla tehtävälle työlle paliskuntien suurimpien sallittujen eloporolukujen tarkistamiseksi ja asettamiseksi seuraavalle kymmenvuotiskaudelle 2020–2030. Hanke kokoaa yhteen ja tuottaa monipuolista ja laajaa tutkimustietoa
niistä tekijöistä ja mekanismeista, jotka vaikuttavat laidunympäristöjen tilaan ja käytettävyyteen sekä
poronhoidon ja eri toimijoiden välisiin ristiriitoihin. Samalla hankkeessa laaditaan tehtyjen analyysien
ja tuotetun synteesitiedon pohjalta erilaisia tulevaisuuden kehityspolkuja (skenaarioita), joiden todennäköiset taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset tunnistetaan ja arvioidaan. Eri skenaariovaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tarkastelemalla tavoitteena on myös hahmotella ja esittää toimintamalleja, joilla niin poronhoitoa ja porotaloutta kuin myös laidunympäristöjen käyttöä voidaan
edistää ja kehittää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti entistä kestävämmäksi.
Tämän osatutkimuksen tavoite on Luken ja Helsingin yliopiston yhdessä kehittämällä poronhoidon
bioekonomisella systeemimallilla (Tahvonen ym. 2014, Pekkarinen ym. 2015 ja 2017) analysoida,
millä edellytyksillä erityyppisissä paliskunnissa ja nykyisessä laidunympäristössä voitaisiin elvyttää
jäkälälaitumia poromääriä säätelemällä ja laidunkiertoa kehittämällä. Analyyseissä selvitetään jäkälälaidunten elvyttämiseksi mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden voimakkuutta, laajuutta ja kestoa
sekä kyseisten toimenpiteiden tuotannollisia ja taloudellisia vaikutuksia poronhoitoon. Samalla tutkitaan myös sitä, miten erilaiset poronhoidon kannalta positiiviset metsien rakenteelliset muutokset
(mm. hakkuutapoja muuttamalla) ja niistä tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvat varttuneiden ja
vanhojen metsien jäkälä- ja luppolaidunten määrien lisääntymiset vaikuttaisivat talvilaidunten tilan
paranemiseen sekä samalla myös poronhoidon tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole antaa tarkkoja määriä porolukujen muuttamiseksi tai muiden toimien tekemiseksi,
eivätkä tehdyt analyysit kuvaa suoraan mitään yksittäistä paliskuntaa. Tämän osatutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään poronhoitosysteemin toimintaa (niiltä osin kuin
tutkimuksessa käytetty malli sitä kuvaa), tuomalla esiin eri vaikutusmekanismien ja tekijöiden yhteyksiä, vaikutussuuntia ja vaikutusten suuruuksia.

1.2. Malli ja metodi
1.2.1. Poronhoidon bioekonominen systeemimalli
Tässä tutkimuksessa käytettiin Helsingin yliopiston ja Luken yhdessä kehittämää poronhoidon bioekonomista systeemimallia. Malli on taloudellis-ekologinen optimointimalli, joten se kuvaa systeemin
tärkeimpiä ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä mahdollistaa taloudellisten optimiratkaisujen
laskemisen. Taloudellisten optimiratkaisujen lisäksi tutkimuksessa lasketaan myös simulaatiota poro6
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jäkälä -systeemin kehityksestä eri oletuksilla. Malli on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa
tutkimusartikkeleissa, joista löytyy myös mallin tarkka matemaattinen kuvaus sekä laskennassa käytetty tietokonekoodi (ks. Tahvonen ym. 2014, Pekkarinen ym. 2015 ja 2017). Kaikki mallin vaikutustekijät, yhtälöt ja parametrit perustuvat aikaisempiin julkaistuihin tutkimuksiin tai LUKEn ja/tai Paliskuntainyhdistyksen keräämään dataan. Tässä tutkimuksessa käytettiin mallin laajempaa versiota
(Pekkarinen ym. 2015), joka huomioi poron talviravintolähteistä kaivettavan ravinnon lisäksi myös
lupon ja lisäruokinnan vaikutukset sekä mahdollistaa laidunkiertosysteemin vaikutusten analysoimisen. Jäkälän hukkaantuminen erilaisissa laidunnustavoissa (tallominen yms.) kuvattiin Pekkarinen ym.
(2017) -tutkimuksen mukaisesti.
Matemaattiset mallit eivät luo uutta dataa vaan järjestävät aikaisempaa mallin oletusten ja laskentatapojen mukaisesti. Tämän vuoksi mallin tuloksia tulkittaessa on tärkeää ymmärtää millaisiin riippuvuuksiin, vuorovaikutuksiin ja oletuksiin mallin tulokset perustuvat. Tämä on myös ensiarvoisen tärkeää, mikäli mallin tuloksia halutaan soveltaa käytännön poronhoitosysteemiin. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan poronhoidon bioekonomisen mallin tärkeimmät taloudelliset ja ekologiset riippuvuudet, vaikutustekijät ja oletukset. Täydellinen kuvaus löytyy alkuperäisistä tutkimuksista (Tahvonen
ym. 2014, Pekkarinen ym. 2015 ja 2017).

1.2.2. Tärkeimmät ekologiset vaikutustekijät mallissa
Tutkimuksessa käytetty malli kuvaa dynamiikkaa ja tasapainoa poropopulaation ja sen talviravintolähteiden välillä. Poropopulaatio on kuvattu huomioiden porojen ikä- ja sukupuoliluokat. Jäkälä taas
on kuvattu paliskunnan laidunalueen jäkäliköiden keskimääräisenä biomassana. Mallin tilamuuttujat
ovat siis porojen määrä eri ikä- ja sukupuoliluokissa (16 vaadin- ja 12 hirvasikäluokkaa) sekä jäkälän
biomassa jäkälälaitumilla (kg/ha). Mallissa poropopulaation kehitys (porojen kunto, paino, kuolleisuus, syntyvyys) riippuu talven aikana eri ravintolähteistä saadun energian kokonaismäärästä. Talven
aikana saatu energian määrä on kriittinen poropopulaation kehitykselle ja monin paikoin se muodostaa pullonkaulan poropopulaation koolle ja tuottavuudelle (Pape ja Löffler, 2012). Talviaikaisia ravintolähteitä mallissa ovat jäkälä ja muu kaivettava ravinto (varvut, heinät ja sarat) sekä luppo ja lisärehu. Ravinnonvalinta näiden energialähteiden välillä on kuvattu optimaalisen ravinnon valinnan teorian mukaisesti (optimal foraging theory katso esim. Stephens, 1986). Kesälaitumet mallissa oletetaan
riittäviksi, eikä petojen tai liikenteen aiheuttamaa kuolleisuutta huomioida, joten poropopulaation
kehitys riippuu suoraan talviaikaisesta ravinnon saannista sekä poropopulaation koosta ja rakenteesta. Talviaikaiseen ravinnon saantiin vaikuttavat jäkälä- ja luppolaidunten pinta-alat sekä jäkälän ja
lupon saatavuudet (biomassa) näillä laitumilla. Myös lisärehun käytön vaikutus porojen kuntoon sekä
laidunkiertosysteemin vaikutus jäkälälaidunten kuntoon ja kulumiseen huomioidaan.
Tiinehtyneiden vaadinten ja syntyneiden vasojen määrään vaikuttavat mallissa naaraiden lisäksi myös
koiraiden määrä ja ikäluokkarakenne, toisin kuin aikaisemmin julkaistuissa vastaavissa malleissa.
Taloudellisissa optimiratkaisuissa hirvaiden määrä ja poropopulaation ikäluokkarakenne vastaavat
hyvin todellisia tilanteita monissa suomalaisissa paliskunnissa (Tahvonen ym. 2014). Myös simulaatioita laskettaessa tässä tutkimuksessa käytetään samaa poropopulaation ikä- ja sukupuoliluokkarakennetta kuin optimiratkaisuissa. Optimiratkaisuissa koiraiden määrä ei kuitenkaan putoa niin pieneksi, että se rajoittaisi populaation lisääntymistehoa, mutta toisaalta tuottavuuden kannalta ylimääräisiä koiraita ei populaatiossa myöskään pidetä.
Mallissa jäkälän määrän kehitykseen vaikuttavat jäkälän kulutus ja kasvunopeus eri tilanteissa. Malli
huomioi myös jäkälän uusiutumisnopeuden erot erilaisilla jäkälälaiduntyypeillä. Uusiutuminen on
nopeinta vanhoissa ja varttuneissa mäntymetsissä ja hitainta tunturipaljakoilla (Kumpula ym. 2014).
Myös hakkuualueilla, taimikoissa ja nuorissa metsissä jäkälän keskimääräinen vuotuinen kasvu on
pienempi verrattuna vanhoihin ja varttuneisiin metsiin. Jäkälän kuluminen talvella riippuu porojen
7
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syömästä jäkälän määrästä sekä ruokailun ja kaivamisen yhteydessä hukkaantuneen jäkälän määrästä. Keväästä syksyyn jäkälän hukkaantuminen, erityisesti tallomisen takia, on syötyä jäkälän määrää
merkittävämpi tekijä (Pekkarinen ym. 2017). Mallissa runsas luppojäkälien saatavuus vähentää maajäkälien kulutusta kevättalvella. Samoin laitumilla annettu lisärehu pienentää poron käyttämän luonnonravinnon määrää. Vapaana laiduntanut poro kuitenkin suosii jäkälää, luppoa ja muuta luonnon
ravintoa (Danell ym. 1994), joten mallissa oletetaan, poron käyttävän aina jonkin verran myös luonnonravintoa laiduntaessaan talvella luonnonlaitumilla. Toisaalta luonnonravinnon saatavuuden vähentyessä lisärehu syödään entistä tarkemmin. Malli ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan talven läpi
kestävän tarharuokinnan kuvaamiseen.
Tässä tutkimuksessa käytetty tieto jäkälä- ja luppolaidunten pinta-aloista sekä jäkälän biomassoista
perustuu LUKEn uusimpaan laiduninventointiin (Kumpula ym. 2019). Laidunten pinta-alat ovat satelliittikuva-aineistosta tehdyistä laiduntulkinnoista, jotka kuvaavat tilannetta keskimäärin 2010-luvun
alussa. Laiduninventoinnin jäkäläbiomassojen maastomittaukset on tehty vuosina 2016–2018 kahdessakymmenessä pohjoisimmassa paliskunnassa.

1.2.3. Poronhoidon, talouden ja optimoinnin kuvaus mallissa
Mallin laskuissa poronhoitoon liittyviä päätöksiä tarkastellaan paliskuntatasolla. Vaikka todellisuudessa yksittäiset poronomistajat tekevätkin suuren osan käytännön päätöksistä, soveltuu paliskuntatason tarkastelu tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaan parhaiten. Tutkimuksessa tarkastellaan
paliskunnan laitumia, toimintaa sekä porolukuja kokonaisuutena ja paliskunnan osakkaiden oletetaan
siten yhteisesti päättävän ja toteuttavan paliskunnan teurastussuunnitelman (teurastettujen porojen
kokonaismäärät ja teurastuksen kohdistumisen eri ikä- ja sukupuoliluokkiin). Lisäksi paliskunnan
osakkaiden oletetaan yhteisesti päättävän ja toteuttavan vuosittain annetun lisäruokinnan määrän,
vaikka näin ei useimmiten käytännössä kuitenkaan ole. Edelliset oletukset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta optimiratkaisuja voidaan tarkastella paliskuntatasolla.
Mallin valintamuuttujat optimoinnissa ovat siten paliskunnassa teurastettujen porojen määrä eri ikäja sukupuoliluokissa sekä annetun lisärehun määrä. Lisäksi analyysissa tarkastellaan laidunkiertosysteemin kannattavuutta ja vaikutusta poronhoitoon ja laitumiin. Erilaisissa laidunkiertosysteemeissä
jäkäliköitä laidunnetaan joko vain talvella (marraskuun alusta huhtikuun loppuun) tai niiden laidunnus voi olla ympärivuotista eli porot pääsevät laiduntamaan niillä myös lumettomana aikana keväästä syksyyn.
Taloudellisessa optimoinnissa paliskunnan oletetaan maksimoivan tulojen nettonykyarvoa yli äärettömän aikahorisontin. Optimoinnissa myös paliskunnan käyttämää korkotasoa vaihdellaan. Laskennassa paliskunnan vuotuiset nettotulot muodostuvat lihan myyntitulojen ja poronhoidon kokonaiskustannusten erotuksesta. Lihan myyntitulot muodostuvat eri ikä- ja sukupuoliluokista teurastettujen
porojen teurasruhojen painoista (joka on mallissa 48 % poron elopainosta) ja lihan hinnaksi oletetaan
10 €/kg. Kustannukset muodostuvat ruokintakustannuksista (0.5 €/kg maastoon vietynä), eloporokustannuksista (€/eloporo), teurastuskustannuksista (€/teurasporo) ja kiinteistä kustannuksista
(€/ha). Laskennassa käytetyt arviot kustannuksille on laskettu Paliskuntain yhdistyksen tuottoperustelaskennan aineistosta vuosilta 2015–2016 ja esitetty taulukossa 1.
Malli on koodattu AMPL-ohjelmointikielellä ja optimoinnit ratkaistiin Knitro-optimointialgoritmillä
(Byrd ym. 2006). Mallin koodi on saatavissa alkuperäisten tieteellisten julkaisuiden lisämateriaalina,
Economic-egolocical optimization groupin (2019) kotisivuilta sekä pyydettäessä kirjoittajilta.

8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2020

1.2.4. Mallin soveltuvuus eri alueiden ja tilanteiden analyysiin
Malli on alun perin kehitetty kuvaamaan Lapin pohjoisosien metsäpaliskuntia. Malli soveltuu siis parhaiten alueille, joilla poronhoito ja poropopulaation dynamiikka ovat ensisijassa kytköksissä talvilaitumiin, erityisesti maa- ja luppojäkälälaitumiin. Myös lisäruokinnan kuvaus mallissa kuvaa tilanteita,
joissa luonnonlaitumille tuodaan lisärehua, jota poro käyttää yhdessä luonnonravinnon kanssa. Mallin validointi ja jäkälän hukkaantumiskertoimien estimointi on tehty Suomen poronhoitoalueen pohjoisosien datalla (20 pohjoisinta paliskuntaa). Mallin kyky kuvata jäkälämäärän muutosta kyseisellä
alueella poromäärän muutoksen funktiona todettiin Pekkarinen ym. (2017) tutkimuksessa hyväksi.
Vaikka mallin validointi tehtiin käyttäen 20 pohjoisimman paliskunnan dataa ja malli onnistui kuvaamaan hyvin jäkälän määrän kehitystä, on mallin kyvyssä kuvata porojen laidunnusta, laidunolosuhteita ja ravinnon käyttöä eroja alueiden välillä. Tunturialueille mallin perusversio ennustaa niukempaa
talviravinnon saantia ja siten alempaa tuottavuutta poropopulaatiolle ja poronhoidolle, kuin mitä
paliskuntien todelliset tiedot osoittavat. Mahdollinen selitys tälle erolle havumetsäalueen paliskuntien ja tunturivaltaisten paliskuntien välillä ovat erot poron laiduntamissa keskimääräisissä päivittäisissä kaivuualoissa ja kaivettavien ravintokohteiden saatavuudessa. Aikaisempi tutkimus on osoittanut,
että lumipeitteen ollessa ohut ja kaivuolosuhteiden helpot porojen laiduntama päivittäinen ala myös
metsäalueella on huomattavasti suurempi (45–80 m2/vrk) kuin lumipeitteen ollessa paksu ja kaivuolosuhteiden vaikeat (n. 20 m2/vrk) (Kumpula 2001; Kumpula ym. 2004). Tunturipaliskunnissa lumen
syvyys on porojen kaivamilla alueilla selvästi ohuempaa kuin porojen kaivamilla alueilla havumetsäalueen paliskunnissa, vaikka lumi onkin tunturipaliskunnissa yleensä kovempaa (Kumpula ym. 2015).
Toisaalta kantavan lumen vuoksi porot myös liikkuvat ja etsivät ravintoa laajemmalta alueelta tunturipaliskunnissa kuin pehmeämmän ja paksumman lumen kattamissa havumetsäalueen paliskunnissa
(Kumpula ym. 2015). Tästä johtuen laskimme tässä tutkimuksessa tunturialueen paliskunnille tulokset vertailun vuoksi käyttämällä myös suurempaa päivittäistä kaivuualaa (50 m2/vrk) kuin mallissa
muuten käytetään (30 m2/vrk).
Mallin soveltuvuus eteläisiin paliskuntiin on heikoin, sillä mallia ei ole ensisijaisesti sovitettu kyseiselle alueelle. Monissa eteläisemmissä paliskunnissa tarharuokinta talvella on ollut pitkään käytäntönä,
eikä malli ei pysty kuvaamaan sitä. Mallilla pystytään kuitenkin suuntaa-antavasti arvioimaan kuinka
suurta poromäärää nykyiset talvilaitumet pystyisivät ylläpitämään sekä missä määrin alueella on taloudellisesti kannattavaa tukeutua lisäruokintaan nykyisissä laidunoloissa käytettävissä olevilla talvilaidunresursseilla.

1.2.5. Tutkimusasetelma ja -kysymykset
Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyksiin: 1) Kuinka lähellä taloudellisesti kestäviä poroja jäkälämääriä erityyppiset nykypaliskunnat ovat nykyisissä laidunoloissa ja talvilaidunympäristöissä?
ja 2) Millä edellytyksillä erityyppisissä paliskunnissa ja nykyisessä laidunympäristössä voitaisiin elvyttää jäkälälaitumia poromääriä säätelemällä ja laidunkiertoa kehittämällä?
Tutkimuksen päävaiheet olivat: 1) neljän ”tyyppipaliskunnan” määrittäminen tunturikasvillisuuden ja
jäkälä- sekä luppolaidunten osuuksien perusteella, 2) taloudellisesti optimaalisten tasapainotilojen
laskeminen 0 % korolla eri tilanteisiin tyyppipaliskunnissa, 3) taloudellisesti optimaalisten tasapainotilanteiden laskeminen positiivisella korolla ja 4) dynaamisten sopeutumisratkaisujen laskeminen eri
skenaarioille tyyppipaliskunnissa.
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1.3. Tulokset
1.3.1. Tyyppipaliskuntien määrittäminen
Suomen poronhoitoalueen 54 paliskuntaan jaettiin neljään ryhmään tunturikasvillisuuden, jäkälikköjen ja vanhan metsän määrien perusteella. Näiden neljän ryhmän perusteella määritettiin neljä tyyppipaliskuntaa, jotka edustavat ryhmään kuuluvia paliskuntia keskimäärin, mutta eivät mitään yksittäistä paliskuntaan sellaisenaan. Kuhunkin ryhmään kuuluvien paliskuntien tiedot yhdistettiin ja niistä
laskettiin painottamattomat keskiarvot kuvaamaan tyyppipaliskuntia.
Kuva 1. näyttää paliskuntien jakautumisen laidunten osuuksien perusteella neljään eri luokkaan, joiden perusteella tyyppipaliskunnat määritettiin. Ensimmäinen tyyppipaliskunta muodostettiin niiden
paliskuntien keskiarvona, joissa tunturikasvillisuuden osuus maa-alasta oli 45 % tai enemmän. Tätä
tyyppipaliskuntaa kutsutaan tässä tutkimuksessa Tunturipaliskunnaksi. Loput paliskunnat tulkittiin
metsäpaliskunniksi ja jaettiin kolmeen ryhmään, joiden laidunten osuuksien keskiarvoista muodostettuja tyyppipaliskuntia kutsutaan tässä tutkimuksessa nimillä Metsäpaliskunta I, Metsäpaliskunta II
ja Metsäpaliskunta III. Metsäpaliskunnat luokiteltiin niin, että sekä jäkäliköiden että varttuneiden ja
vanhojen metsien luppolaidunten osuus paliskunnan maa-alasta pienenee siirryttäessä Metsäpaliskunta I:stä kohti Metsäpaliskunta III:a.
Taulukko 1. esittää tyyppipaliskuntien parametriarvot, jotka on laskettu ryhmään kuuluvien todellisten paliskuntien keskiarvona ja joita käytetään syöttötietoina bioekonomisella mallilla tehdyissä analyyseissa. Tyyppipaliskuntien parametriarvoihin perustuvien laskujen tulkinnassa täytyy huomioida,
että yksittäisten paliskuntien erikoispiirteitä ei voida huomioida muutoin kuin ne ilmenevät parametrien keskiarvoissa. Kuva 2. Näyttää, miten eri paliskuntien todelliset laidunten osuudet poikkeavat
tyyppipaliskuntien syöttötiedoista. Kuva esittää vaihtelun kahden luokituksessa käytetyn parametrin
(jäkälälaidunten osuus sekä vanhojen ja varttuneiden metsien osuus maa-alasta) suhteen, mutta
myös muut tekijät vaihtelevat paliskuntien välillä.
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Kuva 1. Suomen poronhoitoalueen paliskunnat jaettuna neljään eri ryhmään. Ruskealla värjätyt alueet edustavat sellaisia tunturipaliskuntia, joissa tunturikasvillisuuden osuus (käytettävissä olevista kesä- ja talvi) laitumista
on yli 45 %. Tumman vihreät paliskunnat ovat metsäpaliskuntia, joissa varttuneita ja vanhoja metsiä on yli 20 %
ja jäkälikköjä yli 15 % maa-alasta (Metsäpaliskunta I). Vaalean vihreät paliskunnat ovat metsäpaliskuntia, joissa
jäkälikköjä on 10–15 % maa-alasta tai varttuneita ja vanhoja metsiä on alle 20 %, mutta jäkälikköjä yli 15 %
(Metsäpaliskunta II). Siniset paliskunnat ovat metsäpaliskuntia, joissa jäkälikköjä on alle 10 % maa-alasta (Metsäpaliskunta III).

11
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Kuva 2. Jäkälälaidunten osuus sekä vanhojen ja varttuneiden metsien osuus maa-alasta eri paliskunnissa (pienet symbolit) sekä erikseen tyyppipaliskunnissa (neljä isoa symbolia). Tyyppipaliskuntien arvo on siihen luokkaan kuuluvien paliskuntien keskiarvona laskettu. Tyyppipaliskuntien varttuneista ja vanhoista metsistä vain
osa on laskettu todellisiksi luppolaitumiksi (ks. Taulukko 1 ja siinä oleva selitys laskentatavasta).
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Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2020

Taulukko 1. Bioekonomisessa mallissa käytetyt syöttötiedot ja alkuarvot eri tyyppipaliskunnissa. Taulukon
parametriarvot on laskettu ryhmän paliskuntien todellisina keskiarvoina.

Tunturi

Metsä I

Metsä II

3005

2789

2124

Metsä
III
1979

1200

643

277

101

40

23

13

5

ympärivuotisilla laitumilla

153

169

100

<100

talvilaitumilla

180

405

176

<100

vanhat ja varttuneet männiköt

6

43

28

26

nuoret metsät, hakkuuaukeat, tunturikoivikot

62

49

70

73

tunturipaljakat

32

8

2

1

30-50

30

30

30

66

471

177

104

suhteessa paliskunnan maa-alaan, %

2

17

8

5

suhteessa jäkälälaidunten alaan, %

6

73

64

103

6

12

9

9

Eloporokustannukset, €/eloporo

39,5

39,5

39,5

39,5

Teurastuskustannukset, €/teurasporo

16,7

16,7

16,7

16,7

Ruokintakustannukset, €/kg maastoon vietynä

0,5

0,5

0,5

0,5

Kiinteät kustannukset, €/maa-ala (ha)

2,2

1,4

1,3

0,9

6700

5892

3822

2325

2,23

2,11

1,8

1,17

5,58

9,17

13,82

23,08

PALISKUNNAN MAA-ALA, km2
JÄKÄLÄLAITUMET
Pinta-ala, km2
osuus paliskunnan maa-alasta, %
Jäkäläbiomassa, kg/ha

Jäkälälaiduntyyppien osuus jäkälälaitumista, %

Arvioitu päivittäinen kaivuuala, m2
LUPPOLAITUMET
*pinta-ala, km2

Lupon saatavuus, kg/ha
KUSTANNUKSET

SUURIN SALLITTU ELOPOROMÄÄRÄ
2

Paliskunnan maa-alaa (km ) kohti
2

Jäkälälaidunten alaa (km ) kohti

*Luppolaidunten pinta-alassa huomioitu vain se osuus vanhoista ja varttuneista metsistä, joissa lupon saatavuus arvioitiin
vähintään kohtuulliseksi (6 kg/ha). Laskennassa oletetaan näiden luppolaidunten osuuksiksi kaikista varttuneista ja vanhoista metsistä 50 % (Tunturi ja Metsä I), 40 % (Metsä II) ja 30 % (Metsä III).
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Tunturipaliskunta
Tunturipaliskunnissa tunturikasvillisuuden osuus käytettävissä olevista kesä- ja talvilaitumista on yli
45 %. Kaikissa luokan paliskunnissa myös jäkälälaidunten osuus maa-alasta on suuri (28–57 %). Alueen jäkälälaitumet sijoittuvat pääasiassa tunturikoivikkoihin ja tunturipaljakoille. Kuusi- ja mäntyvaltaisia metsiä alueella on sen sijaan vähän, joten metsätalouden vaikutus alueen poronhoitoon on
pieni. Luokan paliskuntien keskimääräinen jäkäläbiomassa ympärivuotisilla laitumilla on 153 kg/ha.

Metsäpaliskunta I
Metsäpaliskunta I -luokan paliskunnissa ovat keskimäärin tuottoisimmat jäkälä- ja luppolaitumet.
Metsäpaliskunta I:n tiedot on laskettu niiden paliskuntien keskiarvona, joissa vanhoja ja varttuneita
metsiä on yli 20 % maa-alasta ja jäkälikköjä yli 15 % maa-alasta. Keskimäärin jäkälikköjä on 23 % maaalasta ja vanhoja/varttuneita metsiä 33 % maa-alasta (Kuva 2). Todellisten porojen ravinnonsaannin
kannalta merkittäviksi arvioitujen luppolaidunten osuus maa-alasta on kuitenkin analyyseissä 17 %
(ks. Taulukko 1). Luokan paliskuntien keskimääräinen jäkäläbiomassa ympärivuotisilla laitumilla on
169 kg/ha ja laidunkiertoaidoilla erotetuilla talvilaitumilla 405 kg/ha.

Metsäpaliskunta II
Metsäpaliskunta II -luokan paliskunnissa on keskimäärin kohtuullisen tuottoisat jäkälä- ja luppolaitumet, mutta luokan paliskuntien välillä on suurta vaihtelua. Metsäpaliskunta II:n tiedot on laskettu
niiden paliskuntien keskiarvona, joissa jäkälikköjä on 10–15 % maa-alasta tai jäkälikköjä on yli 15 %,
mutta vanhoja ja varttuneita metsiä alle 20 % maa-alasta (todellisia luppolaitumia 8 %). Tämän luokan paliskunnat ovat omaisuuksiltaan hyvin erilaisia toisiinsa nähden, eivätkä jotkin näistä paliskunnista sijoitu yhtä selvästi tähän luokkaan. Esimerkiksi Muddusjärven paliskunta kuuluu Metsäpaliskunta II luokkaan, sillä vanhojen ja varttuneiden metsien osuus on siellä alle 20 %. Toisaalta paliskunnassa on kuitenkin paljon jäkälikköjä, joten jäkälikköjen pinta-alan puolesta paliskunta on lähempänä
Metsäpaliskunta I:n piirteitä. Toisaalta Metsäpaliskunta II -luokkaan kuuluu myös esimerkiksi Oijärven paliskunta, jossa vanhojen ja varttuneiden metsien osuus on erittäin pieni. Suuret erot todellisten paliskuntien välillä tarkoittavat sitä, ettei tyyppipaliskuntiin laskettuja ratkaisuja voi sellaisinaan
soveltaa yksittäisiin paliskuntiin, vaan todellisten paliskuntien erityispiirteet tulee huomioida, kun
tämän tutkimuksen tuloksia peilataan paliskuntien todellisiin tilanteisiin. Luokan paliskunnista vain
kahdessa on tehty jäkälälaiduninventointi. Näiden paliskuntien keskimääräinen jäkäläbiomassa ympärivuotisilla laitumilla on 100 kg/ha ja talvilaitumilla 176 kg/ha.

Metsäpaliskunta III
Metsäpaliskunta III -luokan paliskunnissa jäkälä- ja luppolaidunten määrät ja saatavuudet ovat pienet. Metsäpaliskunta III:n tiedot on laskettu niiden paliskuntien keskiarvona, joissa jäkälikköjä on alle
10 % maa-alasta. Paliskunnassa luppolaidunten suhde jäkälälaidunten pinta-alaan on suurin (n. 103
%), mutta sekä jäkälä- että luppolaitumia on hyvin vähän suhteessa paliskunnan maa-alaan (kumpaakin n. 5 %). Jäkälälaiduninventointi on tehty vain yhdelle luokan paliskunnista, mutta muiden havaintojen mukaan jäkäläbiomassa on luokan paliskunnissa yleisesti pieni (alle 100 kg/ha).

1.3.2. Taloudellisesti optimaaliset tasapainotilat 0 % korolla
Taulukko 2. esittää mallin arvioita taloudellisesti kannattavimmista ratkaisuista (=taloudellinen optimiratkaisu) 0 % korolla erilaisissa tilanteissa. Kaikkiin tyyppipaliskuntiin (Tunturipaliskunta, Metsäpaliskunnat I–III) laskettiin ratkaisut viidelle eri skenaariolle. Ensimmäinen skenaario vastaa nykytilannetta metsän rakenteen osalta kun oletetaan, ettei selvää vuodenaikaista laidunkiertosysteemiä jäkäliköillä ole paliskunnassa käytössä. Myös toinen skenaario lasketaan tilanteelle jossa laidunkiertosysteemiä ei ole, mutta metsän rakenne oletetaan nykyisestä poikkeavaksi. Skenaariossa oletetaan van14
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han/varttuneen metsän määrä suuremmaksi siten, että puolet nykyisestä nuoren metsän, taimikon ja
hakkuuaukean alasta on vanhaa/varttunutta metsää. Ratkaisu kuvaa tilannetta, jossa metsätalouden
vaikutus talvilaitumiin olisi pienempi (mutta ei merkityksetön) tai mahdollista tilannetta tulevaisuudessa, jossa varttuneen ja vanhan metsän määrän on annettu selvästi kasvaa nykyisestä. Kolmas,
neljäs ja viides skenaario kuvaavat tilanteita, joissa tyyppipaliskunnissa olisi käytössä laidunkiertosysteemi eli osaa jäkäliköistä laidunnettaisiin vain talvella. Kolmannessa skenaariossa oletetaan, että 30
% paliskunnan jäkälälaitumista on rajattu vain talviaikaiseen laiduntamiseen (181 päivää vuodessa) ja
neljännessä sekä viidennessä skenaariossa oletetaan, että talviaikana laidunnettavien jäkäliköiden
osuus olisi 40 %. Nykytilanteessa suurimmassa osassa paliskuntia olisi todennäköisesti käytännössä
vaikeaa rajata 40 % jäkälälaitumista vain talviaikaiseen käyttöön ilman, että kesä- ja syyslaidunalue
jäisi liian pieneksi. Siksi näitä viimeisiä skenaariota voidaan pitää ensi sijassa esimerkkeinä tehokkaan
vuodenaikaisen laidunkierron mahdollisuuksista parantaa jäkäliköiden kuntoa ja poronhoidon tuottavuutta joko nykyisellä metsän rakenteella (skenaario neljä) tai vaihtoehtoisesti tilanteissa, joissa
metsätalouden vaikutus talvilaitumiin olisi selvästi pienempi (skenaario viisi).
Taulukko 2. Bioekonomisella mallilla saadut tulokset taloudellisesti kannattavimmista ratkaisuista
(=optimiratkaisu) 0 % korolla erilaisissa paliskunnissa eri skenaarioissa (ks. taulukko 3).

TUNTURIPALISKUNTA
Jäkäläbiomassa kg/ha
(ympärivuotinen)
(Luke 2018)
Suurin sallittu
eloporomäärä
(MMM 2010)

METSÄPALISKUNNAT

156

metsä I
169

metsä II
100

metsä III
100

6700

5892

3822

2325

metsä II

metsä III

OPTIMAALISET TASAPAINOTILAT:
TUNTURI
Kaivuualan oletus:
ELOPOROMÄÄRÄ
Ei laidunkiertoa,
nykyinen metsän rakenne
Ei laidunkiertoa,
enemmän vanhaa metsää
Laidunkierto 30%,
nykyinen metsän rakenne
Laidunkierto 40%,
nykyinen metsän rakenne
Laidunkierto 40%,
enemmän vanhaa metsää

JÄKLÄBIOMASSA
Ei laidunkiertoa,
nykyinen metsän rakenne
Ei laidunkiertoa,
enemmän vanhaa metsää
Laidunkierto 30%,
nykyinen metsän rakenne
Laidunkierto 40%,
nykyinen metsän rakenne
Laidunkierto 40%,
enemmän vanhaa metsää

VUOTUISET NETTOTULOT
Ei laidunkiertoa,
nykyinen metsän rakenne
Ei laidunkiertoa,
enemmän vanhaa metsää
Laidunkierto 30%,
nykyinen metsän rakenne
Laidunkierto 40%,
nykyinen metsän rakenne
Laidunkierto 40%,
enemmän vanhaa metsää

30 m
kpl

2

metsä I
50 m

5925

suhteessa
nykyiseen
0.88

6004

kpl

2

30 m

6621

suhteessa
nykyiseen
0.99

0.90

6702

6499

0.97

8590

kpl

2

30 m

5127

suhteessa
nykyiseen
0.87

1.00

5874

5252

0.78

1.28

7000

8712

1.30

kg/ha

kpl

2

30 m2
kpl

1919

suhteessa
nykyiseen
0.50

771

suhteessa
nykyiseen
0.33

1.00

2395

0.63

986

0.42

5912

1.00

2227

0.58

895

0.38

1.04

7389

1.25

2843

0.74

1119

0.48

7078

1.06

8272

1.40

3503

0.92

1488

0.64

kg/ha

621

suhteessa
nykyiseen
6.21

kg/ha

419

suhteessa
nykyiseen
2.48

kg/ha

100

suhteessa
nykyiseen
0.64

kg/ha

958

suhteessa
nykyiseen
6.14

382

suhteessa
nykyiseen
3.82

950

6.09

100

0.64

300

1.78

448

4.48

246

2.46

1149

7.37

1814

11.63

634

3.75

1006

10.06

914

9.14

1166

7.47

1822

11.68

1024

6.06

1051

10.51

971

9.71

1160

7.44

1817

11.65

1016

6.01

1015

10.15

912

9.12

€ per
vuosi
118616

€ per
eloporo
20.02

€ per
vuosi
202200

€ per
eloporo
30.54

€ per
vuosi
269656

€ per
eloporo
52.60

€ per
vuosi
-25895

€ per
eloporo
-13.49

€ per
vuosi
-79973

€ per
eloporo
-103.73

128533

21.41

213480

31.85

356374

60.67

32251

13.47

-59214

-60.05

209100

32.17

49752

9.47

395180

66.84

23165

10.40

-57925

-64.72

489692

57.01

286152

40.88

606096

82.03

105741

37.19

-27884

-24.92

505802

58.06

296760

41.93

726288

87.80

195329

55.76

22186

14.91
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Taulukko 3. Optimaalisten tasapainotilojen laskemiseen taulukossa 2 käytetyt skenaariovaihtoehdot: Taloudellisesti kannattavimmat ratkaisut (=taloudellinen optimiratkaisu) 0 % korolla erilaisissa tilanteissa tyyppipaliskunnissa. Tulokset laskettiin viidelle eri skenaariolle:

1. Ei laidunkiertoa, nykyinen metsän rakenne: Metsän rakenne nykytilanteen mukainen, mutta
oletuksena on, ettei jäkäliköillä ole laidunkiertosysteemiä.
2. Ei laidunkiertoa, enemmän vanhaa metsää: Oletuksena ettei laidunkiertosysteemiä ole, mutta
puolet nykyisestä nuoren metsän, hakkuualueiden ja taimikoiden alasta oletetaan vanhaksi/varttuneeksi metsäksi.
3. Laidunkierto 30 %, nykyinen metsän rakenne: Oletuksena, että 30 % jäkälälaitumista vain talvisin
laidunnuksen piirissä, metsän rakenne nykytilanteen mukainen.
4. Laidunkierto 40 %, nykyinen metsän rakenne: Oletuksena, että 40 % jäkälälaitumista vain talvisin
laidunnuksen piirissä, metsän rakenne nykytilanteen mukainen.
5. Laidunkierto 40 %, enemmän vanhaa metsää: Oletuksena, että 40 % jäkälälaitumista vain talvisin
laidunnuksen piirissä ja puolet nykyisestä nuoren metsän, hakkuualueiden ja taimikoiden alasta olisi
vanhaa/varttunutta metsää.

Tunturipaliskuntaan tulokset laskettiin kahteen kertaan. Ensin olettaen keskimääräisen päivittäisen
maksimikaivuualan 30 m2:n suuruiseksi ja vaihtoehtoisesti olettaen se 50 m2:n suuruiseksi. Näin tehtiin, koska mallin alkuperäinen kuvaus kaivuualasta (30 m2) soveltuu todennäköisesti lumiolosuhteiden vuoksi paremmin havumetsäalueelle kuin tunturialueelle. Todellinen porojen ravinnonhankintaja kaivuuala vaihtelee lumiolosuhteiden mukaan talven kuluessa alueittain ja vuosittain voimakkaasti
(Kumpula 2001; Kumpula ym. 2015). Mallissa käytetty keskimääräinen 30 m2:n kaivuuala on kuitenkin
havaittu vastaavan parhaiten porojen vuorokaudessa kaivamaa alaa metsäalueilla (Kumpula 2001)
sekä soveltuvan myös laajemmin pohjoislappiin (Pekkarinen ym. 2017). Tunturialueilla taas on perusteltua olettaa suurempi keskimääräinen kaivuuala, koska lumiolosuhteet ovat erilaiset mahdollistaen
porojen laajemman liikkumisen ja samalla myös suuremman vuorokautisen kaivuualan (Kumpula ym.
2015).
Kaivuualan vaikutus tuloksiin on merkittävä erityisesti taloudellisesti kestävän jäkäläbiomassan ja
laidunkierron vaikutusten osalta. Kaivuualan ollessa 50 m2 riittää pienikin jäkäläbiomassa (100 kg/ha)
yhdistettynä muusta kaivettavasta ravinnosta saatuun energiaan porojen kunnon ja poropopulaation
hyvän tuottavuuden ylläpitoon. Saatu tulos on myös lähellä runsastunturisten paliskuntien todellisia
tuottavuuslukuja. Näissä paliskunnissa todellinen jäkäläbiomassa on pieni, mutta silti esim. vasatuotto on ollut erittäin hyvä ilman pitkäkestoista, intensiivistä lisäruokintaa talvella (näissä paliskunnissa
poroille annetaan lisärehua vain jossain määrin parin kuukauden ajan kevättalvella). Jos kaivuualan
oletetaan olevan 30 m2, vaatisi poronhoito tunturipaliskunnissa lähes kymmenenkertaisen jäkäläbiomassan (950–958 kg/ha) ollakseen taloudellisesti tuottavinta 0 % korolla.
Nykyinen tunturipaliskuntien keskimääräinen suurin sallittu eloporomäärä (6700) on hieman suurempi kuin mallilla tehty arvio taloudellisesti kannattavimmasta poromäärästä kun korko on 0 % ja
oletettu kaivuuala 30 m2 (Taulukko 2). Mikäli kaivuualan oletetaan olevan 50 m2, ovat sekä nykyinen
poromäärä että jäkäläbiomassa lähellä mallin tasapainotilaratkaisua. Toisaalta jos todellinen kaivuuala on pienempi, on tasapainotilan jäkäläbiomassa selvästi korkeampi ja poromäärä hieman pienempi. Vanhan metsän osuuden lisääminen ei vaikuta tunturipaliskuntien tuloksiin juurikaan, sillä niissä
on hyvin vähän luontaisia nuoria mäntymetsiä tai taimikoita.
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Laidunkierron vaikutus riippuu tulosten mukaan erittäin paljon porojen keskimääräisestä kaivuualasta alueella. Mikäli porot pystyvät oletusten mukaisesti kaivamaan tunturialueella suuremman alan
(50 m2) vuorokaudessa kuin havumetsäalueella, ei vuodenaikainen laidunkiertosysteemi ole tunturipaliskunnille yhtä toimiva ratkaisu kuin havumetsäalueilla. Mikäli 30 % alueen jäkälälaitumista rajattaisiin vain talvikäyttöön ja kaikki eloporot laiduntaisivat kyseisellä alueella vain talvella, putoaisivat
vuotuiset nettotulot viidennekseen (202200€  49752€). Poronhoidon nettotulot kuitenkin nousisivat, mikäli 40 % jäkäliköistä pystyttäisiin rajaamaan vain talvikäyttöön. Tällainen laidunten jakaminen
voisi kuitenkin merkitä sitä, että kesä- ja syysaikana käytettävät laitumet eivät riittäisi kyseiselle eloporomäärälle.

Metsäpaliskunta I
Metsäpaliskunta I:ssä ilman laidunkiertoa ja nykyisellä metsän rakenteella arvioituna taloudellisesti
kannattavin poromäärä 0 % korolla olisi noin 87 % nykyisestä suurimmasta sallitusta (Taulukko 2).
Osassa tämän ryhmän paliskuntia laidunkierto on jo käytössä ja monissa paliskunnissa on myös suuria varttuneita ja vanhoja metsiä sisältäviä suojelualueita. Toisaalta myös metsätalouden vaikutukset
ovat monissa näistä paliskunnista merkittäviä. Mikäli näissä paliskunnissa olisi vanhaa metsää
enemmän, nykyinen suurin sallittu poromäärä olisi hyvin lähellä taloudellisesti kannattavinta 0 %
korolla, vaikka laidunkiertoa ei paliskunnissa olisikaan. Tilanne olisi sama, mikäli 30 % jäkälälaitumista
olisi vain talvikäytössä. Mikäli tehokas laidunkiertosysteemi voitaisiin yhdistää lisääntyneeseen vanhan metsän määrän, taloudellisesti kannattava poromäärä olisi nykyistä suurinta sallittua poromäärää suurempi.
Paliskuntien nykyinen jäkäläbiomassa on selvästi pienempi kuin taloudellisesti kannattavin jäkäläbiomassa 0 % korolla. Nykyinen mitattu jäkälä biomassa ympärivuotisilla laitumilla on 169 kg/ha, kun
taas taloudellisesti kannattavaa olisi pitää jäkäläbiomassa noin 300–400 kg/ha välillä tilanteessa,
jossa laidunkiertoa ei ole ja korko on 0 %. Talvilaitumilla nykyinen keskimääräinen jäkäläbiomassa on
405 kg/ha, mutta taloudellisesti kannattava biomassa talvilaidunalueilla vaihtelee välillä 600–1000
kg/ha, mikäli korko on 0 %. Laidunkierron yhteydessä jäkälälaidunten kunnosta huolehtiminen on
ensiarvoisen tärkeää, sillä laidunkiertosysteemin kannattavuus perustuu jäkälikköjen hyvään vuosikasvuun ja niiden suojaamiseen kesäaikaiselta kulutukselta.

Metsäpaliskunta II
Metsäpaliskunta II:n paliskunnissa keskimääräinen suurin sallittu eloporomäärä on melkein neljä
tuhatta, kun taas mallin perusteella taloudellisesti kannattava poromäärä 0 % korolla olisi noin kaksi
tuhatta. Vanhan metsän määrän lisääminen sekä laidunkierron käyttöönotto lisäisivät talvilaidunten
kykyä ylläpitää suurempaa poromäärää, mutta silti nykyinen suurin sallittu eloporomäärä on selvästi
mallin ennustamaa suurempi. Vain mikäli paliskunnassa olisi erittäin tehokas laidunkierto ja suurempi
vanhan metsän määrä, olisi nykyinen poromäärä lähellä taloudellisesti kannattavaa. Myös taloudellisesti kannattava jäkäläbiomassa 0 % korolla on huomattavasti suurempi kuin nykyinen jäkäläbiomassa. Toisaalta tämän ryhmän paliskunnat poikkeavat toisistaan erittäin paljon. Osassa paliskunnista
ollaan luultavasti lähempänä Metsäpaliskunta I:den tilannetta, jolloin myös taloudellisesti kestävä
eloporomäärä on lähempänä nykyistä suurinta sallittua. Toisaalta osassa ryhmän paliskuntia laidunolot ovat lähempänä Metsäpaliskunta III:n tilannetta, joissa porojen hoito talviaikana perustuu
paljolti tarharuokintaan.

Metsäpaliskunta III
Metsäpaliskunta III:n nykytilanne eloporomäärän ja jäkäläbiomassan osalta on erittäin kaukana mallilla arvioidusta taloudellisesti kannattavasta tilanteesta 0 % korolla. Mallin arvion perusteella nykytilanteessa talvilaitumilla pystyttäisiin taloudellisesti kannattavimmissa ratkaisuissa pitämään vain 33–
63 % nykyisestä suurimmasta sallitusta eloporomäärästä. Mallilla ei pystytä arvioimaan alueella laa17
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jasti käytössä olevan intensiivisen tarharuokinnan vaikutusta poronhoidon kannattavuuteen ja vertaamaan kyseistä tilannetta mallin antamiin tuloksiin hoidettaessa poroja talvella luonnonlaitumilla.
Tulosten perusteella voidaan kuitenkin nähdä, että nykyisiä poromääriä ei pystytä tämän hetkisillä
talvilaitumilla ylläpitämään, joten nykytilanteessa tehokas lisäruokinta on hyvin todennäköisesti välttämättömältä.

1.3.3. Taloudellisesti kestävät tasapainotilat positiivisella korolla
Tahvonen ym. (2104) osoitti, että korkeampi korko johtaa suurempaan poromäärään ja pienempään
jäkäläbiomassaan taloudellisesti kannattavissa tasapainotiloissa. Pekkarinen ym. (2015) mukaan korkeammasta korosta johtuvan suuremman poromäärän energian tarpeen tyydyttäminen on myös
tietyissä tapauksissa taloudellisesti kannattavaa turvata osittain lisäruokinnan avulla. Tällöin jäkälän
merkitys talviravintolähteenä pienenee olennaisesti. Lisäruokinnan käyttöön kannustavat saman
tutkimuksen mukaan myös eloporo- ja teurastuet, heikompi jäkälän kasvu esim. metsien ikäluokkamuutosten seurauksena ja laidunkiertosysteemin puuttuminen.
Seuraavissa alaluvuissa esitellään taloudellisesti kannattavat tasapainotilat eri koroilla käyttäen tyyppipaliskuntien parametriarvoja ja edellisessä kappaleessa (1.3.2) esiteltyjä skenaarioita.

Tunturipaliskunta
Kuva 3. esittää taloudellisten optimiratkaisujen tulokset tunturipaliskunnan parametriarvoilla laskettuina kahdelle eri skenaariolle sekä 30 m2 että 50 m2 kaivuunopeuksilla. Lisäksi kuvassa on esitetty
nykyinen keskimääräinen jäkäläbiomassa tunturipaliskunnissa (LUKEn laiduninventointi, Kumpula ym.
2019) sekä nykyinen suurin sallittu keskimääräinen poromäärä samoissa paliskunnissa. Ympyrällä
merkityt 0 %:n korolla lasketut tasapainotilat vastaavat taulukossa 2 esiteltyjä ratkaisuja ja muilla
symboleilla merkitään yhden, kolmen ja viiden prosentin koroilla lasketut ratkaisut. Ratkaisut kuvaavat joko stabiileja tasapainotiloja tai tasapainotilasyklien keskiarvoja (katso Tahvonen ym. 2014 tutkimuksesta selvitys mallin kahden tyyppisistä tasapainoratkaisuista).

Kuva 3. Taloudellisesti kannattavimmat ratkaisut (0–5 % koroilla) laskettuina tunturipaliskunnan parametriarvoilla. Kuvissa on esitetty myös nykyinen suurin sallittu keskimääräinen eloporomäärä ja jäkäläbiomassa ympärivuotisilla laitumilla.

30 m2:n päivittäisellä kaivuualalla tasapainotiloissa tukeudutaan vain jäkälälaitumiin, mikäli korko on
nolla tai yksi prosenttia. Kolmen ja viiden prosentin koroilla taloudellisesti kannattavin ratkaisu on
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tukeutua lisäruokintaan (noin 100 kg per poro per vuosi), jolloin lisärehun ohella luonnonlaitumilta
saatu energia tulee pääasiassa muista kaivettavista ravintolähteistä kuin maajäkälistä. Siirtyminen
lisäruokinnan käyttöön nostaa selvästi taloudellisesti kannattavaa eloporomäärää. Mikäli tunturialueilla käytetään mallissa porojen ravinnonhankinnassa 30 m2:n kaivuualaa ja 3 % tai suurempaa korkoa, ennustaa malli taloudellisesti kannattavimpana ratkaisuna jopa nykyistä suurempaa eloporomäärää. Tämä kuitenkin johtaisi todennäköisesti jäkälälaidunten tilan heikentymiseen, mutta porotalouden nettotulojen kannalta se ei olisi ongelmallista, sillä porojen tarvitseva talviravinto tulisi lisäruokinnasta ja muusta kaivettavasta ravinnosta.
50 m2:n päivittäisen kaivuualan käyttäminen laskuissa tuottaa tunturipaliskunnissa selvästi erilaisia
tuloksia kun 30 m2:n kaivuuala. 50 m2:n kaivuualan tapauksessa koron nostaminen ei merkittävästi
vaikuta taloudellisesti järkevään eloporomäärään, sillä jo 0 %:n korolla poron ravinto tulee suurelta
osin muista kaivettavista ravintolähteistä kuin jäkälistä, erityisesti. varvuista ja heinistä. Analyysin
perusteella tämä on mahdollista huolimatta siitä, että varvuista yms. poro saa neliömetriä kohti vähemmän energiaa kuin runsaista jäkälälaitumista. Muusta kaivettavasta ravinnosta saatu energia
kuitenkin riittää, mikäli poro pystyy kaivamaan suuremman alan (tässä tutkimuksessa 50 m2).
Kuvan 3. tarkastelu myös korostaa laidunkiertosysteemin monitahoisuutta laiduntyypeiltään suurelta
osin karuissa tunturipaliskunnissa. Laidunkierron käyttöönotto tunturipaliskunnissa tilanteessa, jossa
poron vuorokautinen kaivuuala on suurempi kuin metsäalueilla, saattaa jopa pienentää vuotuisia
nettotuloja. Mikäli jäkälälaitumista vain noin 30 % pystytään rajaamaan talvilaitumiksi, putoaa tasapainotilan eloporomäärä noin viiteen tuhanteen sen ollessa yli kuusi ja puolituhatta ilman laidunkiertoa. Mikäli taas esim. 40 % laitumista pystyttäisiin rajaamaan talvilaitumiksi, olisi eloporomäärä korkeampi, mutta kesälaitumet saattaisivat muodostua riittämättömiksi. Tämän vuoksi eloporomäärää
ei laidunkierron avulla pystytä välttämättä pitämään yhtä suurena kuin nykytilanteessa ja myös vuotuiset nettotulot olisivat todennäköisesti pienemmät. Laidunkierto ei myöskään suojele jäkälälaitumia yhtä tehokkaasti, mikäli poro pystyy myös talvella kuluttamaan laitumia tehokkaammin kaivamalla suuremman alan.

Metsäpaliskunta I
Kuva 4. esittää bioekonomisella mallilla arvioidut taloudellisesti kannattavimmat tasapainotilat metsäpaliskunta I:n parametriarvoilla. Tasapainotilaratkaisut laskettiin eri koroilla (0–5 %) ja eri skenaarioille, joissa vanhan metsän määrää ja laidunkiertosysteemin käyttöä vaihdeltiin. Nykyiset keskimääräiset poro- ja jäkälämäärät tämän ryhmän paliskunnissa ovat lähellä mallin taloudellisia ratkaisuja,
kun käytetään nykyistä metsien rakennetta ilman laidunkiertosysteemiä ja korko on yhden ja viiden
prosentin välillä. Mikäli vanhaa metsää olisi enemmän tai tehokas laidunkiertosysteemi on käytössä,
voisi keskimääräinen eloporomäärä olla porotalouden näkökulmasta jopa suurempi. Tulosten perusteella lisäruokinta on taloudellisesti kannattavaa myös tavanomaisina talvina, korkokannan ollessa
kolme prosenttia tai enemmän. Tällöin taloudellisesti optimaalinen jäkälän määrän on noin 100
kg/ha ja lisärehua annetaan noin 16–45 kg per poro per vuosi. Annetun lisärehun määrä ja tarve riippuvat myös lupon saatavuudesta per eloporo. Yhden prosentin korolla lisäruokintaa ei välttämättä
tarvita, mutta jäkäläbiomassan tulisi olla 250 kg/ha ja 600 kg/ha välillä. Tämänhetkinen keskimääräinen jäkäläbiomassa ryhmään kuuluvien paliskuntien talvilaitumilla on 405 kg/ha ja ympärivuotisilla
laitumilla 169 kg/ha.
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Kuva 4. Taloudellisesti kannattavimmat tulokset (0–5 %:n koroilla) metsäpaliskunta I:n parametriarvoilla laskettuna. Kuvassa on esitetty myös suurin sallittu keskimääräinen eloporomäärä ja nykyinen keskimääräinen jäkäläbiomassa sekä ympärivuotisilla laitumilla että talvilaitumilla.

Metsäpaliskunta II
Kuva 5. näyttää bioekonomisella mallilla arvioidut taloudellisesti kannattavimmat tasapainotilat eri
koroilla (0–5 %:n korko) metsäpaliskunta II:n tiedoilla eri skenaarioissa. Myös tälle tyyppipaliskunnalle lasketuissa ratkaisuissa 0 %:n ja 1 %:n koroilla on taloudellisesti kannattavinta tukeutua luonnonlaitumiin, mutta 3 %:n tai korkeammilla koroilla lasketuissa ratkaisuissa myös lisärehu on merkittävä
ravintolähde. Tällöin taloudellisissa ratkaisuissa lisärehua annetaan noin 30–65 kg per poro per vuosi
ja jäkälän määrä on noin 100 kg/ha. Annetun lisärehun määrä ja tarve riippuvat lupon saatavuudesta
per poro. Nykyinen keskimääräinen suurin sallittu eloporomäärä on selvästi korkeampi kuin valtaosa
mallilla lasketuista taloudellisesti järkevistä eloporomääristä. Vain tapauksessa, jossa on erittäin tehokas laidunkierto ja enemmän vanhaa metsää, taloudellisesti järkevä eloporomäärä on nykyisen
suurimman sallitun tasolla.

Kuva 5. Taloudellisesti kannattavimmat ratkaisut (0–5 % koroilla) laskettuina tunturipaliskunnan parametriarvoilla. Kuvissa on esitetty myös nykyinen suurin sallittu keskimääräinen eloporomäärä ja jäkäläbiomassa ympärivuotisilla laitumilla.
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Metsäpaliskunta III
Kuva 6. esittää bioekonomisella mallilla arvioidut taloudellisesti kannattavimmat tasapainotilat metsäpaliskunta III:lle eri koroilla (0–5 %:n korko). Tulokset on laskettu skenaariolle, joka vastaa nykyisiä
laidunoloja ja skenaariolle, jossa on erittäin tehokas laidunkierto ja vanhaa metsää enemmän. Jopa
jälkimmäisessä tapauksessa taloudellisesti kannattavimmaksi arvioitu eloporomäärä jää selvästi alle
nykyisen suurimman sallitun eloporomäärän. Näissä paliskunnissa käytettävissä olevat talvilaitumet
eivät siis pystyisi mallin tulosten perusteella ylläpitämään nykyisiä eloporomääriä, vaikka vanhan
metsän määrää pystyttäisiin lisäämään ja laidunkierto järjestämään tehokkaasti. Taloudellisissa ratkaisuissa lisärehua annetaan, kun jäkälän biomassa on noin 100 kg/ha. Jäkäläbiomassa ollessa selvästi korkeampi (0 %:n ja 1 %:n ratkaisut) ei lisäruokintaa tarvita poron energian tarpeen tyydyttämiseen
normaalilumisina talvina. Mallilla ei kuitenkaan pystytä arvioimaan alueella nykyisin laajasti käytössä
olevaa intensiivistä tarharuokintaa ja sen taloudellista kannattavuutta verrattuna luonnonlaitumilla
harjoitettuun poronhoitoon. Mikäli talviaikainen ravinto tulee pääosin lisärehusta, ovat kesä- syys- ja
alkutalven laitumet poropopulaation kokoa ja tuottavuutta ensi sijassa sääteleviä laidunresursseja.
Kesä- syys- ja alkutalven laitumia on kaikissa näissä paliskunnissa kuitenkin runsaasti käytettävissä
(Kumpula ym. 1999).

Kuva 6. Taloudellisesti kannattavat tulokset (0–5 %:n koroilla) metsäpaliskunta III:n parametriarvoilla laskettuna. Kuvassa on myös esitetty suurin sallittu keskimääräinen eloporomäärä. Paliskuntien jäkäläbiomassat on
havaittu pieniksi (kuvassa 100 kg/ha), mutta alueelta ei ole juurikaan inventointituloksia.

1.3.4. Simulaatiot laidunkierron, poroluvun ja metsien rakenteen vaikutuksista
Edellisten lukujen tasapainotilalaskujen lisäksi tutkimuksessa laskettiin tässä luvussa esiteltävät simulaatiot eloporomäärän ja jäkäläbiomassan kehityksestä erilaisissa skenaarioissa. Taloudellisten optimiratkaisujen lisäksi tutkittiin myös, miten jäkälämäärä kehittyisi, mikäli eloporomäärä pidettäisiin
nykyisessä suurimmassa sallitussa tai mikäli eloporomäärää pienennettäisiin 90 prosenttiin tai 70
prosenttiin nykyisestä. Simulaatioita tehtiin myös tilanteille, joissa vanhaa metsää olisi nykyistä
enemmän tai laidunkiertosysteemi olisi käytössä.

Tunturipaliskunta
Dynaamiset simulaatiolaskut tehtiin tunturipaliskunnalle käyttäen sekä 30 m2:n että 50 m2:n päivittäistä kaivuualaa. Kuva 7. näyttää ratkaisut olettaen 30 m2:n kaivuualan ja Kuva 8. olettaen 50 m2:n
kaivuualan. Yhden prosentin korolla laskettu taloudellinen optimiratkaisu johtaa täysin päinvastaiseen kehitykseen eri kaivuualojen osalta. Myös tasapainotilat, joihin ratkaisut johtavat, ovat hyvin
erilaiset (katso Kuva 3.).
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Kuva 7. Mallilla arvioidut jäkäläbiomassan, lisäruokinnan määrän, eloporomäärän ja teurasporomäärän kehitykset Tunturipaliskunnassa eri skenaarioissa ensimmäisen 40 vuoden ajalle, kun päivittäiseksi kaivuualaksi
oletetaan 30 m2.

Kuva 8. Mallilla arvioidut jäkäläbiomassan, lisäruokinnan määrän, eloporomäärän ja teurasporomäärän kehitykset Tunturipaliskunnassa eri skenaarioissa ensimmäisen 40 vuoden ajalle, kun päivittäiseksi kaivuualaksi
oletetaan 50 m2.

Taloudellinen optimiratkaisu 30 m2:n kaivuualalla johtaisi pitkään ja poronhoidon kannalta hyvin
rankkaan jaksoon, jolloin teurasporojen määrä ja sen ohella myös vuositulot olisivat erittäin pienet.
Ratkaisussa ensimmäisen vuoden suuret tulot isoista teurastuksista yhdistettyinä sopeutumisjakson
jälkeisiin suuriin tuloihin tuottavat pitkällä aikavälillä korkeammat tulot, kuin erittäin hitaasta sopeutumisesta saatavat tulot. Käytännön poronhoidon kannalta tämä olisi kuitenkin erittäin vaikea sopeutumisratkaisu, poronhoidon nettotulojen pysyessä hyvin pieninä noin viidentoista vuoden ajan. Jos
oletetaan 50 m2:n päivittäinen kaivuuala, on taloudellinen optimiratkaisu käytännön porotalouden
kannalta kuitenkin helpompi. Tässä ratkaisussa ensimmäisen vuoden teurastus olisi pieni (kun se 30
m2:n kaivuualalla oli erittäin suuri), mutta tulevien noin 20 vuoden ajan sekä elo- että teurasporomääriä pidetään suurina verrattuna nykyiseen suurimpaan sallittuun eloporomäärään. Korkeampana
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pidetty eloporomäärä kuluttaisi kuitenkin jäkälälaitumia entisestään. Lopulta saavuttaisiin tasapainotilaan, jossa poromäärä olisi hyvin lähellä nykyistä suurinta sallittua, mutta jäkälämäärä hieman pienempi (vertaa Kuva 3).
Kun mallilla simuloitiin tilannetta, jossa poronhoitoa jatkettaisiin nykyisen suurimman sallitun poromäärän mukaisesti, olivat tulokset hyvin lähellä toisiaan riippumatta siitä, kumpaa kaivuunopeutta
käytettiin. Molemmissa tapauksissa jäkäläbiomassa olisi hyvin lähellä nykyistä vielä kolmenkymmenenkin vuoden päästä. Mikäli kaivuuala on 30 m2 (Kuva 7) nousee jäkäläbiomassa hieman ja mikäli
kaivuuala on 50 m2 (Kuva 8) putoaisi jäkäläbiomassa hieman. Muutokset jäkäläbiomassassa ovat kuitenkin molemmissa ratkaisuissa hyvin pieniä koko tarkastelujakson ajan.
Mikäli poromäärä pudotettaisiin 90 prosenttiin nykyisestä, alkaisi jäkäläbiomassa hitaasti kasvaa molemmilla kaivuunopeuksilla tarkasteltuina. Sen sijaan laidunkierron vaikutus on taas vastakkainen
laskettuna eri kaivuunopeuksilla. Mikäli kaivuuala on pienempi, on laidunkierrolla selvä positiivinen
vaikutus talvilaidunalueen jäkälänmäärään, mutta mikäli kaivuuala on suurempi, ei laidunkierto välttämättä auta talvilaidunalueen jäkäläbiomassan kasvattamista. Itse asiassa suuremman kaivuualan
(50 m2) simulaatioissa talvilaidunalueen jäkäläbiomassa lähtee pienentymään laidunkierron vaikutuksesta.

Metsäpaliskunta I
Kuva 9. näyttää mallilla arvioidun jäkäläbiomassan ja poromäärän kehityksen eri skenaarioissa ensimmäisen 40 vuoden ajalle Metsäpaliskunta I:ssä. Mikäli poromäärä pysyy nykyisessä suurimassa
sallitussa, pysyisi myös jäkäläbiomassa mallin tulosten mukaan nykyisellään, mikäli laidunkiertosysteemi ei ole käytössä. Kaikissa muissa lasketuissa skenaarioissa jäkäläbiomassa lähtisi hitaasti nousemaan. Skenaariot, joissa joko poromäärä on 90 % nykyisestä, vanhaa metsää on enemmän tai laidunkiertosysteemi on käytössä, lähtee jäkäläbiomassa kasvamaan ja lisäruokinnan tarve normaalilumisina talvina poistuu. Samoin käy myös taloudellisessa optimiratkaisussa 1 % korolla, joskin nopeammin johtuen poropopulaation koon voimakkaammasta säätelystä ensimmäisenä vuosikymmenenä. Mikäli laidunkierto on järjestetty tehokkaasti ja samalla vanhan metsän määrä on suurempi, lähtee jäkäläbiomassa nopeaan nousuun, jopa ilman poromäärän vähentämistä.

Metsäpaliskunnat II ja III
Kuva 10. näyttää simulaatiotulokset metsäpaliskunta II:n parametriarvoilla laskettuna. Poromäärän
pitäminen nykyisessä suurimmassa sallitussa johtaa simulaatiossa jäkäläbiomassa tippumiseen viidessätoista vuodessa noin kymmeneen kiloon hehtaarilla, jonka alapuolisille jäkäläbiomassoille tuloksia ei laskettu vaan laskenta keskeytettiin (eloporomäärä, jäkäläbiomassa ja ruokinta saavat kaikki
arvon nolla). Mallilla laskettujen tulosten mukaan edes laidunkierron ja vanhan metsän määrän lisäämisen yhdistäminen ei saisi jäkäläbiomassaa kasvamaan. Myöskään poromäärän leikkaaminen 70
prosenttiin nykyisestä ei riittäisi. Vain yhdistämällä laidunkierto, vanhan metsän määrän lisäys ja
poromäärän pienentäminen, jäkälän määrä lähtee kasvamaan simulaatioissa. Metsäpaliskunta III:n
simulaatiotuloksia ei tähän raporttiin liitetty kuvana, sillä kaikissa ratkaisuissa jäkäläbiomassa tippui
nopeasti alle 10 kg/ha. Metsäpaliskunta III:ssa jäkäläbiomassan nostaminen näyttäisi vaativan erittäin
rankkoja toimia poronhoidon kannalta.
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Kuva 9. Mallilla arvioidut jäkäläbiomassan, lisäruokinnan määrän, eloporomäärän ja teurasporomäärän kehitykset eri skenaarioissa ensimmäisen 40 vuoden ajalle Metsäpaliskunta I:n parametriarvoilla.

Kuva 10. Mallilla arvioidut jäkäläbiomassan, lisäruokinnan määrän, eloporomäärän ja teurasporomäärän kehitykset eri skenaarioissa ensimmäisen 40 vuoden ajalle Metsäpaliskunta II:n parametriarvoilla. Laskenta keskeytettiin jäkäläbiomassan tippuessa alle kymmeneen kiloon hehtaarilla simulaation aikana ja eloporomäärä, jäkäläbiomassa sekä ruokinta saivat kaikki arvon nolla.

1.4. Yhteenveto
Tämän KEBIPORO -hankkeen osatutkimuksen tavoitteena oli analysoida Luken ja Helsingin yliopiston
yhdessä kehittämällä poronhoidon bioekonomisella systeemimallilla, millä edellytyksillä erityyppisissä nykypaliskunnissa ja nykyisessä laidunympäristössä voitaisiin elvyttää jäkälälaitumia eloporomääriä säätelemällä ja laidunkiertoa kehittämällä. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomen 54 paliskuntaa
24

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2020

luokiteltiin neljään eri ryhmään jäkälä- ja luppolaidunten runsauksien perusteella. Näille tyyppipaliskunnille laskettiin taloudellisesti kestävät tasapainotilaratkaisut (=taloudellisesti optimaalinen tasapainotilaratkaisu). Tasapainotilaratkaisut laskettiin 0 %, 1 %, 3 % ja 5 % -koroilla eri skenaarioille.
Skenaarioissa tarkasteltiin nykyisen laiduntilanteen lisäksi tilanteita, joissa olisi käytössä tehokas laidunkiertojärjestelmä ja/tai vanhan metsän määrä olisi paliskunnissa suurempi. Tasapainotilaratkaisuiden jälkeen tarkasteltiin myös, millaista lähitulevaisuuden (seuraavat 40 vuotta) kehitystä malli
ennustaa eloporomäärän, jäkäläbiomassan ja lisäruokinnan määrän kehityksille eri skenaarioissa.
Tulosten perusteella tunturipaliskunnissa (katso kuvan 1 kartta paliskuntajaosta) nykyinen suurin
sallittu eloporomäärä näyttäisi olevan lähellä taloudellisesti kannattavinta eloporomäärää (Taulukko
2, Kuva 4). Taloudellisesti tarkasteltuna nykyinen suhteellisen alhainen jäkäläbiomassa ei vaikuta
ongelmalta alueen poronhoidolle erityisesti, jos käytetty korkokanta on lähellä kolmea prosenttia tai
sen yläpuolella. Tunturipaliskuntien analyysisissa mallissa oletettu poron vuorokautinen kaivuuala
näyttelee kuitenkin merkittävää roolia. Mikäli porot pystyvät vaihtoehtoisen oletusten mukaisesti
kaivamaan tunturialueella suuremman alan (tässä tutkimuksessa 50 m2) vuorokaudessa kuin havumetsäalueella, ei laidunkiertosysteemi vaikuta taloudellisesti yhtä toimivalta ratkaisulta kuin havumetsäalueille. Vaikka laidunkierto saataisiinkin järjestettyä erityisen tehokkaasti (noin 40 % paliskunnan jäkälälaitumista vain talvikäytössä), muodostuisi kesälaidunten riittävyys mahdolliseksi ongelmaksi.
Metsäpaliskunnissa on nähtävissä selvä vaihettuminen paliskunnista, joissa talvilaidunten määrä ja
laatu ovat vielä kohtuulliset niihin paliskuntiin, joiden luontaiset talvilaidunresurssit eivät määrällisesti ja ladullisesti pysty tukemaan suurta poromäärää ilman lisäruokintaa. Vaihettuminen kulkee kutakuinkin pohjois-etelä suunnassa ja erityisesti poronhoitoon tarkoitetulla alueella tilanne talvilaidunten osalta vaikuttaa pääsääntöisesti paremmalta kuin eteläisemmissä paliskunnissa. Syinä merkittäviin eroihin talvilaidunresursseissa paliskuntien välillä ovat erilaisten talvilaidunten luontainen runsaus sekä metsätalouden, poronhoidon ja maankäytön vaikutukset talvilaitumiin. Metsäpaliskunnat
jaettiin jäkälä- ja luppolaidunten määrien perusteella kolmeen tyyppipaliskuntaan: Metsäpaliskunta I,
Metsäpaliskunta II, Metsäpaliskunta III (katso kuvan 1 kartta).
Tehtyjen analyysien perusteella Metsäpaliskunta I:ssä nykyinen suurin sallittu eloporomäärä näyttää
olevan kohtuullisen lähellä taloudellisesti kannattavinta poromäärää myös nykyisissä laidunoloissa
(Taulukko 2, Kuva 5). Laidunkiertoa kehittämällä ja vanhan metsän määrää lisäämällä olisi mahdollisuus jopa poromäärän nostoon. Toisaalta yksittäisissä paliskunnissa on monia erilaisia vaikutus- ja
häiriötekijöitä, jotka saattavat kasvattaa laidunten kuormitusta ja kulutusta mallin arvioon nähden,
eikä niitä pystytty laskennassa huomioimaan. Näihin häiriötekijöihin kuuluvat esim. laidunten pirstoutuminen ja väheneminen metsätalouden ja maankäytön seurauksena, ihmistoiminasta aiheutuvat
porojen laidunkäytön muutokset ja muut laitumia kuluttavat tekijät poronhoidon ohella.
Metsäpaliskunta II – ryhmään kuuluu hyvin erityyppisiä paliskuntia, joten keskimääräisestä paliskunnasta lasketut tulokset eivät välttämättä kuvaa tarkasti kaikkia tämän ryhmän paliskuntia (esim.
Muddusjärvi). Toisaalta kaikissa ryhmän paliskunnissa on enemmän sellaisia tekijöitä, jotka vaikeuttavat laiduntilannetta metsäpaliskunta I:n verrattuna. Keskimäärin metsäpaliskunta II:ssa eloporomäärä näyttää olevan suuri talvilaidunten kantokykyyn nähden, joten pelkästään poromäärää säätelemällä jäkälälaidunten tilan parantaminen vaatisi suuria eloporomäärän vähennyksiä (esim. 30 %
vähennys). Tämä olisi poronhoidon taloudelle kuitenkin erittäin merkittävä muutos. Toisaalta erittäin
tehokkaalla laidunkierrolla ja vanhan metsän määrän lisäyksellä näyttäisi tämän ryhmän paliskuntien
keskimääräinen poromäärä olevan tasapainossa talvilaidunresurssien kanssa. Nykyisissä laidunoloissa
jatkuvaa lisäruokintaa tarvitaan kuitenkin suurimmassa osassa ryhmän paliskuntia.
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Metsäpaliskunta III:n poromäärät näyttävät olevan erittäin suuret suhteessa talvilaidunresurssien
kantokykyyn. Edes voimakkaat toimet eivät näyttäisi riittävästi nostavan laidunten jäkälämääriä, joten nykyisiä eloporomääriä eivät talvilaitumet hyvin todennäköisesti pysty ylläpitämään ilman intensiivistä lisäruokintaa. Aikaisempien laiduninventointien perusteella alueen paliskunnissa on kuitenkin
runsaasti kesä- ja syyslaitumia, joten talvella lisäruokinnalla nykyisin tuettu eloporomäärä saa todennäköisesti luonnonlaitumilta talviajan ulkopuolella hyvin ravintoa. Intensiivisen lisäruokinnan (tarharuokinta) taloudellista kannattavuutta ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa pystytty arvioimaan
Tutkimuksen perusteella talvilaidunresurssien määrissä, laadussa ja kantokyvyssä sekä niihin suhteutetuissa nykyisissä suurimmissa sallituissa eloporomäärissä on erittäin suuria eroja paliskuntien
välillä. Poronhoitoalueen pohjoisosissa poronhoidolla on tutkimuksen perusteella parhaat edellytykset tukeutua luonnonlaidunten ympärivuotiseen käyttöön. Erityisesti pohjoisen havumetsäalueen
paliskunnissa (Metsä-Lapin alue) sekä vanhan metsän määrän lisäys että tehokas laidunkiertosysteemi edistäisivät talvilaidunten riittävyyttä. Sen sijaan poronhoitoalueen etelä- ja keskiosan paliskunnissa nykyisten talvilaidunten määrä, laatu ja kantokyky eivät näyttäisi riittävän ylläpitämään
nykyisiä eloporomääriä ja lisäruokinta on siten nykytilanteessa välttämätöntä porotalouden tuottavuuden ja kannattavuuden ylläpitämiseksi. Näiden ääripäiden väliin mahtuu paljon vaihtelua ja lisäksi
kussakin paliskunnassa on omat erityispiirteensä, joita ei tässä analyysissä pystytty huomioimaan.
Tämä tutkimus osoitti myös, että poronhoito- ja laidunsysteemiin liittyy paljon vaikutustekijöitä, joiden merkitys korostuu ja saattaa aiheuttaa yllättäviä tuloksia, kun systeemiä tarkastellaan taloudellisekologisena kokonaisuutena. Tässä tutkimuksessa havaittiin porojen päivittäisen kaivuualan suuri
merkitys ja aikaisemmin sama on havaittu porojen talloman ja hukkaaman jäkälän osalta (Pekkarinen
ym. 2017). Näitä vaikutustekijöitä on tutkittu, mutta mallilla tehtävien systeemianalyysien kannalta
tarkempi numeerinen tutkimustieto olisi ensiarvoisen tärkeää.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole antaa paliskunnittain tarkkoja määriä eloporolukujen muuttamiseksi tai muiden toimien tekemiseksi, eivätkä tehdyt analyysit kuvaa suoraan mitään yksittäistä
paliskuntaa. Osatutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään laidunympäristön ja poronhoitosysteemin toimintaa ja vuorovaikutusta erilaisissa paliskunnissa ja laidunympäristöissä (niiltä osin kuin tutkimuksessa käytetty malli niitä kuvaa), tuomalla esiin eri vaikutusmekanismien yhteyksiä, suuntia ja suuruuksia.
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