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Knehtilä, Hyvinkää 

• Tila suvun hallussa 
vuodesta 1796

• Viljelypinta-ala 380 ha, 
josta vuokramaata 330 ha 

• Kasvulohkoja yli 90 kpl yli 
10 vuokranantajaa

• Pääviljelykasvit: kaura, 
vehnä, ruis, herne ja 
tattari, nurmikasvit, apila

• Luomuviljelyssä 2010 
lähtien, ilman kotieläimiä



Maatalouden suuri kuva

Kuva: Helena Eslon, Knehtilä 2018



Maatalouden kannattavuuskehitys

Lähde: Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). 
Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset



Tuottajahintojen ja maataloustuotteiden 
ostohintojen indeksit, vuosi 2000 = 100

Lähde:
Statistics Finland's PX-Web databases







Vertailu palkansaajien keskiansioon
Viljatilat 2017e
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Lähde: Jukka Tauriainen, Luke



Vertailu palkansaajien keskiansioon viljatilat 2017

Lähde: Jukka Tauriainen, Luke
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Sivuansiot
1,76

Metsätulot (maatilojen)
0,72

Maatalouden tulotuet
1,74

Maatalouden 
myyntitulot

Maito 40 %

Liha 32 %

Kananmuna 3 %

Kasvinviljely 25 %

2,23

Myyntitulot
(%)yhteensä 6,4 mrd. €

(+0,2 % ed. vuoteen)

Tulot

Maatilojen tulot 2018



Maatalouden suuri kuva

kansaivälisesti

Kuva: Helena Eslon, Knehtilä 2018





Steffen et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347, No.6223
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Euroopan ruokaketjusuppilo: vertikaalinen ”arvoketju” 
Lähde: Poux et al. 2016. Transition scenarios to agroecology in Europe: relevance and challenges of a fundamental contribution to 
the EU debate on agriculture and environment, IDDRI & European Forum on Nature Conservation and Pastoralism. Fig. 3.

Asema arvoketjussa Toimijoiden lukumäärä

Eniten valtaa on kaupalla, 
ja se priorisoi muita 
asioita kuin maatalouden 
kannattavuutta



Entä horisontaaliset arvot ja tavoitteet: ruoan alkuperä, maaseudut, yhteisöt, 
ruoan ekosysteemisyys?

Asema arvoketjussa Toimijoiden lukumäärä



Maatalouden ja samalla siihen perustuvan ruokajärjestelmän ongelmat ovat 
systeemisiä

Oleelliset kysymykset ovat:

1. Onko ruoan tuotanto järjestetty siten, että kotimainen ruokaturva säilyy 
globaalimuutoksessa?

2. Onko tuotanto taloudellisesti kestävää?

3. Onko tuotanto ympäristöllisesti ja luonnonvarojen käytön osalta kestävää?

4. Onko kehitys yhteensopivaa muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa?

Vastaus kaikkiin neljään kysymykseen on kieltävä, ja systeeminen muutos on tulevaisuudessa 
välttämätön.



Mitä seuraavaksi?

Kuva: Helena Eslon, Knehtilä 2018



Biotalous on talouden seuraava aalto

Lähde: Biotalousstrategia



Palopuron 
Agroekologinen

symbioosi

Kuva: Nivos Oy
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ALKUTUOTANTO JALOSTUS JAKELU
YKSITYINEN JA

JULKINEN 
KULUTUS

Tuotantopanokset

Hävikki
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“Agroekologisella symbioosilla -AES 
tarkoitetaan ruoantuotantoa, jossa 
maatilat, elintarvikkeiden jalostajat ja 
energian tuottajat toimivat paikallisesti 
yhdessä: AES tuottaa maataloustuotteita 
ja elintarvikkeita.

Se tuottaa omista biomassoistaan 
bioenergiaa omiin tarpeisiin ja myyntiin.

Symbioosit synnyttävät alueellista 
ruokakulttuuria ja maaseudun 
elinvoimaa sekä kasvattavat 
aluetaloutta.” 



Biokaasulaitos muodostuu

panostoimiseen mädätykseen perustuvasta kuivamädätyslaitoksesta

biokaasun puhdistuslaitteistosta (biokaasusta biometaania ajoneuvokäyttöön) ja

syötteiden ja mädätysjäännöksen varastosiiloista

Lisäksi tilan yhteyteen tulee lähibiokaasun tankkausasema

Syötteet

nurmibiomassa noin 2 350 tn

hevosenlanta noin 1 000 tn

kananlanta noin 80 tn

Lopputuotteet

biokaasua 2 500 MWh/

lisäksi mädätysjäännöstä noin 3 000 tn/a peltojen lannoite- ja 
maanparannusaineeksi

Omistajat

Selkeästi suurin omistaja Nivos Oy, pienemmillä osuuksilla Knehtilän tila, Metener Oy, 
Lehtokummuntila
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Biokaasuntuotanto
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Energiayhtiö tuo 

hankkeeseen lisäarvoa

• Käytettävissä olevat resurssit

• Energiantuotanto, -jakelu ja -myynti 

jokapäiväistä liiketoimintaa

• Pitkä kokemus kaasuliiketoiminnasta. 

Lisäksi Mäntsälässä yksi 

tankatuimmista biokaasuasemista St1 –

kylmäaseman yhteydessä. 

• Nivosmeininki, edelläkävijänä 

kehitämme ja pilotoimme yhdessä 

asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa









Maatilan 
tulevaisuus 
näkäkulma
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Esimerkki: Knehtilän luomutuote Oy

Asiakastarve

Monet kuluttajatrendit 
tukevat alkuperältään 
tunnetun puhtaan, 
terveellisen, kotimaisen ja 
ympäristöystävällisen 
luomuruuan kysyntää

Kilpailukenttä

Viljatuotteissa paljon 
tarjontaa, myös luomua, 
mutta ei yhtään raaka-aineen 
ekologisuuteen perustuvaa 
tai arvovalinnaksi asemoitua 
brändiä

Liikeidea

Knehtilän ainutlaatuisen 
ekologiseen luomuviljaan 
perustuvat hyvänmakuiset 
tuotteet ja kuluttajan 
arvomaailmaan vastaava 
brändäys

Ainulaatuinen vahvuus

Knehtilän Luomutilalla 
viljellään ainutlaatuisella 
ekologisella menetelmällä –
Suomen ja ehkä koko 
maailman ainoalla 
agroekologisella
symbioosilla

Itämeren ympäristöystävällisin 
maatila –palkinto 2015

Akroegologinen symbioosi 
tutkimushanke

Wageningenin yliopiston 
Lighthouse projekti



Lisäarvolla erilaistuminen vaatii maataloustuottajilta 
uusia taitoja

Kuluttajatrendit
Maatalous-
osaaminen

Tuote-
kehitys

Tuotanto & 
logistiikka

Brändi & 
markkinointi

Myynti-
kanavat

Kuluttaja-
palaute

Maatalous-
osaaminen

Raaka-aine 
markkinat

Raaka-aineen tuottaminen teollisuudelle

Oman tuotannon lisäarvolla erilaistuminen

Miten maatalous- ja elinkeinopolitiikka voi mahdollistaa, tukea ja kannustaa tätä muutosta?



Kiitos


