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Nurmet ja Suomen maataloustuotanto 

• Suomessa viljeltyä peltoalaa on noin 1 969 000 ha (2015), 

josta nurmia (alle 5v.) on 652 500 ha (33%). Yli 75% 

nurmialasta viljellään nurmisäilörehuksi. (stat.luke.fi) 

• Maatalouden kokonaistuotosta 50% maidon- ja naudanlihan 

tuotannosta (Virkajärvi et al. 2015) 

• Karjatiloilla rehukustannus jopa yli 50% 

kokonaiskustannuksista - maidontuotannossa säilörehu 

suurin yksittäinen kustannuserä 

– Korkeampi satotaso laskee yleensä rehun tuotantokustannusta 

– Tällä hetkellä satopotentiaalista käytössä noin 50%       
(Virkajärvi et al. 2015) 
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Nurmituotannon erityispiirteitä ilmastonmuutoksen 

kannalta 

• Säilörehua ei helposti ostettavissa markkinoilta eikä sitä voi 

säilöä suuria määriä puskurivarastoihin → tuotannon 

onnistuttava alueellisesti vuosittain 

• Monivuotisuus → talvehtimisvaatimus 

• Kasvustojen pitkä ikä (~ 4 vuotta) 

• Sadonkorjuu 2-3 kertaa kasvukauden aikana ja kasvuston 

palautuminen niistä 

• Viljellään yleensä seoskasvustoina → lajisuhteet muuttuvat 

ajassa 
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Ilmastonmuutoksen vaikutukset nurmituotantoon 

4 Lähde: Kipling et al., 2016 
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Nurmien kasvumallit 

Säämuuttujat 

Kasvin 

perinnölliset 

ominaisuudet 

Maaperä- 

muuttujat 

Kasvuston biomassa 

Maaperän vesitaseet 

Ravinnedynamiikka 

Viljelytekniikka 

Kasvumalli 

Ruokinnallinen laatu 

Kasvihuonekaasupäästöt 

Niittoajankohdat 
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Muutokset sademäärissä 

Mallien välillä huomattavia eroja 

Sademäärät lisääntyvät talvella selvästi enemmän kuin kesällä 

Tiukimpien rajoitusten täyttyessä vuotuiset sademäärät kasvavat n. 

8% (pahimmilla päästöskenaarioilla n. 20%) 
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Lähde: Ruosteenoja, SETUKLIM 

(ilmatieteenlaitos.fi/setuklim) 

Muutos kuukausittain (%) jaksolla 1971-2000 → 2070-2099 
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Sademäärissä tapahtuvien muutosten vaikutus 

nurmiin kasvukaudella 

Nurmen ja nurmen suojakasvin 

lakoutumisesta aiheutuvat vauriot 

saattavat lisääntyä rankkasateiden 

yleistyessä 

 

Syyssateiden lisääntyminen 

korostaa toimivan ojituksen 

merkitystä 

 

Maalaji, maan kosteus + korkea 

akselipaino → tiivistymisen 

mahdollisuus 

• havaittavissa jo esim. 

päisteissä hiesu-/savimailla 

Pohjois-Savossa 
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Lämpötilan nousu 

Lämpötila nousu suurempaa talvella kuin kesällä 

Korkean päästöskenaarion toteutuessa tammikuun lämpötilat 

voisivat nousta jopa 8°C! (90% todennäköisyydellä 4-12 °C) 
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Lähde: Ruosteenoja, SETUKLIM 

(ilmatieteenlaitos.fi/setuklim) 

Muutos kuukausittain (°C) jaksolla 1971-2000 → 2070-2099 
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Kasvukauden piteneminen 

• Termisten kasvukausien ennustetaan pidentyvän korkeiden 

päästöjen skenaariolla noin 40-50 päivällä sisämaassa ja rannikolla 

jopa 50-90 päivällä vuosisadan loppuun mennessä. Matalampien 

päästöjen skenaariolla kasvukaudet pitenevät alle kuukaudella. 
(Ruosteenoja ym. 2011) 

– kasvukauden piteneminen painottuu kuitenkin syksyyn (etenkin 

Etelä-Suomessa), jolloin säteilyn määrä on vähäisempi 

• Kasvukauden tehoisan lämpösumman ennustetaan kasvavan 

pohjoisessa kaksinkertaiseksi ja etelässä noin 1,5-kertaiseksi 

• Muutokset niittostrategioissa 

– kolmen niiton strategia yleistyy 

– niitot aikaistuvat 

– korjuuaikaikkuna pienenee lämpötilojen noustessa 

• Aikaisempi roudan sulaminen keväällä voi lisätä keväthallojen 

aiheuttamaa riskiä 
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Lämpötilan nousun vaikutukset nurmiin 

kasvukaudella 

Lajit (ja lajikkeet) sopeutuneet erilaisiin lämpötiloihin 

– timotein optimilämpötila 17-21 °C 

– englanninraiheinällä optimilämpötila 20-25 °C 

 

Nykyistä korkeammat lämpötilat 

– lisäävät haihduntaa → kuivuus 
• hyvin kuivuutta kestäviä lajeja: ruokonata, rainata, puna-

apila 

• poudanarkoja: englanninraiheinä, timotei 

– nopeuttavat kasvien puutumista (ligniinin muodostusta) 

 sulavuus laskee nopeammin 

– sopivilla lajikkeilla satopotentiaali voi kasvaa - 

potentiaalin toteuttamiseksi tarvitaan mahdollisesti 

muutoksia lannoitusrajoituksiin 
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Lämpötilan ja sademäärien muutosten vaikutukset 

nurmien talvehtimiseen 

Talvehtimisvaurioita syntyy, kun kasvit altistuvat: 

• Hapenpuutteelle: vesi- tai jääpeite 

• Pakkaselle: lumipeitteen puute, jääpeite 

• Vaihteleville lämpötiloille: vaikuttaa suorasti purkaen 

karaistumista tai epäsuorasti vaikuttamalla lumi-, jää- ja 

vesipeitteeseen 
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Nurmikasvustojen ikä saattaa pidentyä jos talvehtimisvauriot vähenevät 

Kuvat: P. Virkajärvi, Luke 
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Karaistuminen 

• Karaistuessaan (n. 0–5 °C lämpötiloissa) nurmet: 

– kerryttävät varastohiilihydraatteja (heinäkasveilla 

fruktaaneja) 

– kehittävät kylmänkestävyyttä 

– kehittävät sietokykyä hapenpuutetta ja taudinaiheuttajia 

vastaan 

 

• Karaistumisjaksojen ennustettu lyhenevän ja siirtyvän noin 

15 päivää myöhemmäksi 2050 mennessä – todennäköisesti 

kuitenkin riittävän pitkiä nykyisille lajeille (Höglind ym. 2013, 

Thorsen & Höglind 2010) 
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Hyvän talvenkestävyyden omaavat lajit 

 
Timotei 

Kestää erittäin hyvin kylmyyttä ja hapenpuutetta 

- Pohjoiset genotyypit erittäin talvenkestäviä 

- esim. lajike ‘Iki’ 

- Eteläiset genotyypit herkempiä 

- esim. lajike ‘Grindstad’ 

Nurminata 
Hyvin talvenkestävä laji 

 

Talvehtii melko harvana 

kasvustona → tautipaine 

pienempi kuin tiheämpinä 

kasvustoina talvehtivilla 

nurmilla 

Ruokonata 
Hyvin talvenkestävä laji 

 

Lepotilan purkautuminen 

lämpiminä syksyinä/talvina 

ongelma? 
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Kuvat: P. Virkajärvi, Luke 
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Heikomman talvenkestävyyden omaavat laji 

Rainata (Festuca sp. x Lolium sp.) 

Potentiaalia jos talvenkestävyys 

paranee. Ominaisuudet riippuvat 

geneettisestä taustasta. 

 

Tällä hetkellä heikko kylmän- ja 

jääpoltteen kestävyys 
  

Englanninraiheinä 

Jalostuksessa ei merkittäviä 

edistyksiä talvenkestävyyden 

parantamisessa – Riikka (1983 FIN) 

edelleen talvenkestävin lajike 

 

Sietää huonosti hapenpuutetta 
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Kuvat: P. Virkajärvi, Luke 
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Säätekijöiden haitallisuuksien arviointi nurmille 
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Lähde: Peltonen-Sainio et al. 2016 

Merkittävimmät satovahinkoja 

aiheuttaneet ympäristömuuttujat 

pohjoisella maidontuotantoalueella 

(kartta 3, kuvaajassa valkoiset 

palkit): 

- Lämpötilan vaihtelu 

kasvukauden ulkopuolella 

- Suojakasvin lakoutuminen 

- Keväthallat 

Eri säätekijöiden haitallisuudet  

(sadonmenetys × todennäköisyys) nurmituotannolle 

1 

2 

3 
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Laaja vastediversiteetti lisää tuotantovarmuutta 

vaihtelevassa ilmastossa 

• Laaja kirjo erilaisia nurmikasvien 

ympäristövasteita alue-, tila- ja 

kasvustotasolla vähentää muuttuvan ilmaston  

aiheuttamia riskejä 

• Lajien ja lajikkeiden luokittelua vasteluokkiin 

voidaan käyttää tulevaisuudessa apuna 

monipuolisten nurmiseosten valinnassa 

– Lajikkeiden sisäinen vaihtelu timoteillä ja 

nurminadalla suhteellisen vähäistä, eikä 

lajikeseoksilla saavuteta merkittävää 

lisäystä kestävyydessä → lajiseoksilla 

päästään parempaan tulokseen 
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Lähde: Mäkinen et al., 2015 
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Nurmiseosten hyödyt 
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Seoksen satohyöty: laji-/lajikeseoksen sato korkeampi kuin 

puhdaskasvustojen satojen perusteella voitaisiin odottaa 

- syitä korkeammille sadoille voivat olla esim. resurssien käytön 

tehokkuuden parantuminen, parantunut kilpailu rikkakasveja 

vastaan, kasvien väliset positiiviset vuorovaikutukset (esim. 

palkokasvi-heinäkasvi)… 

- myös niittojen välinen satovaihtelu on tutkimuksissa pienentynyt 

(Ergon et al. 2016) 

Suomi 

Finn et al. 2013 

seokset 

puhdaskasvusto 

keskim. 

puhdaskasvusto 

max 
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Muutokset ympäristövaikutuksissa 

Ravinnekuormitus 
• Lisääntyvät talvisateet ja lumipeitteen puute todennäköisesti huuhtovat 

ravinteita talven aikana pidemmällä aikavälillä kuin aiemmin (80-90% 

pintavalunnasta tulee keväällä muutaman viikon aikana) 

• Pintavalunnan P-pitoisuus oli korkeampi niinä vuosina, kun lumipeite oli ohut 

tai puuttui kokonaan 

18 Luminen talvi 



© Luonnonvarakeskus 

Ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset nurmiin 

perustuvaan tuotantoon 

Nurmet ovat tärkeä osa mm. maatalouden hiili- ja typpikiertoja ja ne tuovat 

mukanaan erilaisia ekosysteemipalveluja 

Lihankulutuksen kasvu ei näytä olevan laajassa mittakaavassa kestävällä 

pohjalla → lihankulutusta on vähennettävä (Smith et al., 2016) 

• Nurmi- ja märehtijätuotanto voivat kuitenkin jatkossakin säilyttää 

keskeisen osan Suomen ja Euroopan maataloudessa, mikäli maito- ja 

lihatuotteiden kulutus saadaan kokonaisuudessaan kestävälle tasolle 

Entä onko nurmille ja nurmialalle tulevaisuudessa vaihtoehtoisia 

käyttömuotoja, jos märehtijätuotantoa halutaan vähentää? 

• energiantuotanto 

– nurmibiokaasu 

– energiakasvien viljely 

• nurmi biotuotteiden raaka-aineeksi? 

• nurmipohjaista rehua tulevaisuuden uusille proteiinin lähteille? 

19 
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Pohjois-Savo maidon- ja naudanlihan tuotannon 

pilottitutkimusalueena Eurooppalaisissa 

ilmastonmuutokseen liittyvissä hankkeisa 

MACSUR (Modelling European Agriculture with Climate Change 

for Food Security) -verkosto: yksi kolmesta 

Eurooppalaisesta pilottialueesta, joilla selvitetään 

erit. maidon- ja naudanlihan tuotannon suhdetta 

ilmastonmuutokseen (sopeutumiskeinot ja 

ilmastonmuutoksen hillintä) 
• Lisätietoja 

http://macsur.eu/index.php/regional/regional-case-

studies/northern-savo 

 

SUSTAg-hankkeessa keskiössä maatalouden 

kestävä tehostaminen ja alueen ruoantuotannon ja 

biokaasun tuotannon (lannasta ja ei-

ravintokasveista) kannattavuuden ja 

ympäristövaikutusten selvitys 
• Lisätietoja http://faccesurplus.org/research-

projects/sustag/ 
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Kiitos! 

Lue lisää nurmitutkimuksesta 

Luke.fi/nurmetrahaksi 
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Poimintoja uusista julkaisuista liittyen 

nurmituotantoon ja ilmastonmuutokseen 

23 


