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Ilmaston muutos johtuu kasvihuonekaasupäästöistä, joita 

kertyy ilmakehään. Mikä päästöskenaario toteutuu? 

Ruosteenoja, Kimmo, Jylhä Kirsti and Kämäräinen, Matti, 2016: Climate projections for Finland  

under the RCP forcing scenarios.  Geophysica 51:17-50. 
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Paras olisi RCP 2.6, mutta todennäköisesti pystymme 

toteuttamaan RCP4.5 mukaisen maailman. Vaatii jo paljon. 

Ruosteenoja, Kimmo, Jylhä Kirsti and Kämäräinen, Matti, 2016: Climate projections for Finland  

under the RCP forcing scenarios.  Geophysica 51:17-50. 
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Ruosteenoja, Kimmo, Jylhä Kirsti and Kämäräinen, Matti, 2016: Climate projections for Finland  

under the RCP forcing scenarios.  Geophysica 51:17-50. 

Lämpötilat nousevat, vaikka päästöt loppuisivat nyt. Jos 

päästöjä vähennetään reilusti, Suomen lämpötilan muutos 

voi jäädä n. 3,5:een. 
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Vuonna 2055 olisimme tässä tilanteessa, jos RCP 4.5 

toteutuu 
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Ruosteenoja, Kimmo, Jylhä Kirsti and Kämäräinen, Matti, 2016: Climate projections for Finland  

under the RCP forcing scenarios.  Geophysica 51:17-50. 
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Etelä-Suomen sää vuonna 2055 

Ruosteenoja, Kimmo, Jylhä Kirsti and Kämäräinen, Matti, 2016: Climate projections for Finland  

under the RCP forcing scenarios.  Geophysica 51:17-50. 

Kasvukausi ”1986” ”2055” 

Alku1) 1.5. 19.4. 

Loppu2) 12.10. 28.10. 

Pituus (pv) 164 192 

Lämpösumma, dd3) 1211 1634 

Sademäärä, mm 327 389 

Sademäärä/pv, mm 1,99 2,02 

CO2-pitoisuus, ppm 400 500 

      

Talvi     

Pituus (pv) 142 107 

Sademäärä, mm 179 148 

Sademäärä/pv, mm 1,26 1,38 

      

1) Lämpötila pysyvästi yli  +5°C  

2) Lämpötila pysyvästi  alle  +5°C   

3) Yli +5°C lämpötilojen summa kasvukaudella  
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Kuukausilämpötilat ”nyt”, ”2025” ja ”2055” Etelä-Suomessa  
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Kuukausilämpötilat viileänä vuonna 2017 ja kuumana 

vuonna 2018 Hämeenlinnassa 

Korkeimmat koskaan mitatut kuukauden keskilämpötilat heinäkuussa 2018 

Kuukauden keskilämpötilat 
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Kuukauden sadesumma ”nyt”, ”2025” ja ”2055” 
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Kuukauden sadesummat sateisena vuonna 2017 ja kuivana 

vuonna 2018 

Kuukauden sadesummat 
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Suomi on päässyt kuivuuskartalle 



© Luonnonvarakeskus 

Myös uudenlaista kuumuutta on koettu.  

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_European_heat_wave#/media/File:Highest_maximum_temperature_of_the_summer_2018_August_in_Europe.jpg 

Hollannin kuninkaallisen ilmatieteenlaitoksen  (KNMI, www.knmi.nl) datan pohjalta tehty kuva: By Geert Jan van Oldenborgh - https://twitter.com/gjvoldenborgh/status/ 

1026211064285995009,  CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71381792 

Vuonna 2018 mitattiin monella paikkakunnalla Euroopassa ennätyslämpötiloja  

1= kerran sitten 50-luvun 

2= 2 kertaa sitten 50-luvun 

… 

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_European_heat_wave/media/File:Highest_maximum_temperature_of_the_summer_2018_August_in_Europe.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_European_heat_wave/media/File:Highest_maximum_temperature_of_the_summer_2018_August_in_Europe.jpg
http://www.knmi.nl/
https://twitter.com/gjvoldenborgh/status/
https://twitter.com/gjvoldenborgh/status/
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Kasvien reaktioita kuumuuteen (1)  

• Jos vettä on käytettävissä, haihdutus viilentää kasvia. Kuumassa 

tropiikissa kasvit kukoistavat, koska vettä on riittävästi   

• Luonnonkasvit voivat olla lepotilassa kuuman ja kuivan ajan 

(siemenenä, juurakkona) ja kasvaa ja kukkia kun sataa 

• Viljelykasvit kestävät kuumuutta usein huonommin kuin 

luonnonkasvit, koska valinnan ja jalostuksen pääpaino on ollut 

sadontuotossa 

• Kuumilta alueilta peräisin olevilla viljelykasveilla on usein erityinen, 

hyvin tehokas fotosynteesireitti, joka toimiikin parhaiten kuumassa 

(C4-kasvit, kuten maissi) 

• Kuumuus- ja kuivuusjaksoja voi välttää viljelemällä silloin kun niitä 

ei esiinny.  
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https://www.agric.wa.gov.au/frost/managing-frost-risk 

Kun viljellään talvella, voi Australiassakin tulla pakkasvaurioita. 
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Kasvien reaktioita kuumuuteen (2) 

• Korkeissa lämpötiloissa viljakasvin kehitys nopeutuu: kasvit 

valitsevat pienen sadon ennen kuin ei satoa lainkaan 

• Pitkät lämpöjaksot noin 30º lämpötiloissa voivat tappaa viljan 

kukka-aiheet, jos ne ovat herkässä kehitysvaiheessa. Silloin sato 

muodostuu esim. sivuversoista ja jää pieneksi 

• Keski-Euroopassa viljellään eniten syyskylvöisiä viljoja, koska 

sielläkin kuivuus ja kuumuus voivat haitata kevätkylvöisillä 

• Suomessakin siirrytään vähitellen syyskylvöisiin kasveihin 
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Suomessa viljellyistä ohralajikkeista Kustaa kesti 

parhaiten kukinnan alkuun sattunutta kuumuutta 
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Kasvien reaktioita kuivuuteen 

• Kaikki kasvit säätelevät veden haihdutusta 

ilmarakojen kautta. Ilmarakoja voi olla lehden 

pinnalla eri määriä riippuen kasvupaikasta. Ne voivat 

olla kokonaan kiinni, jos on kovin kuivaa.  

• Ilmaraot päästävät hiilidioksidia sisään ja vettä ulos. 

Jos ne ovat kuivuuden takia kiinni, viljelykasvi ei saa 

hiilidioksidia. Silloin se ei voi yhteyttää eikä kasvaa 

• Lauhkeilla alueilla kasvavat kasvit voivat tuottaa 

nopeasti lehden pinnalle vahakerroksen, joka estää 

haihdutusta 

• Erilaiset fotosynteesisysteemit (CAM, C4) tehostavat 

hiilidioksidin saatavuutta ja siten vähentävät 

kaasujenvaihdon tarvetta  
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Kuivuutta kestävän viljelykasvin ominaisuuksia: 

• Ohra:  

– Pienempi haihdutus säästeliään ilmarakosäätelyn kautta (ilmaraot pidempään 

auki, kasvi ei kokonaan kuivu) 

– Vähemmän mineraaleja, mutta enemmän orgaanisia kuivuudessa lisääntyviä 

yhdisteitä solujen sisällä 

– Matalampi vesipitoisuus (RWC) jo ennen kuivuutta 

– Isompi määrä lehden pintaan kuivuudessa kehittyviä vahoja 

Na+ 

RWC 
Juuret K+ 

Cl- 

Ilmaraot 
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80 ohragenotyyppiä järjestyksessä kuivuuden- 

kestävyyden suhteen 
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Ääri-ilmiön osuminen kasvin herkkään kehitysvaiheeseen 

aiheuttaa eniten ongelmia 

• Viljat:  

– Kuivuus alkukasvukaudella: epätasainen taimettuminen 

– Liiallinen kosteus alkukasvukaudella: hapettomuus 

– Kuumuus tai kuivuus kukinnan aikaan: vähemmän siemeniä 

– Kuumuus tai kuivuus siemenen täytön aikaan: pienemmät siemenet 

• Rypsi/rapsi:  

– Korkeat lämpötilat kukinnan aikana, ennen ja jälkeen alentavat satoa 

– Korkeat lämpötilat suosivat rypsin ja rapsin tuholaisia > satomenetykset 

• Nurmet: 

– Kuivuus ja kuumuus vähentävät satoa 

– Nurmilajit kestävät kuivuutta eri tavoilla: Puna-apila ja ruokonata kestävät 

hyvin 
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Isompi lajikekirjo tuo lisää satoa, vaikkei tietäisi mitä 

ilmastotekijöitä tulee eteen 
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Vielä enemmän olisi hyötyä, jos tietäisi, mitkä lajikkeet 

eroavat toisistaan esim. kuivuuden tai kuumuuden 

keston suhteen  

Kahiluoto, H., et al. 2014. Global Environmental Change 25: 186-193. 
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Vehnän ilmastokestävyys on vähenemässä. Suomessa on vielä 

hyvä tilanne. 
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Hyvin kuumuutta tai kuivuutta kestävä lajike voi olla vaatimaton 

sadoltaan. Niiden viljely on vähenemässä*, kuivuusherkkien 

isosatoisten viljojen viljely taas kasvaa* 

* 
* * 

* 
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Mitä hyvää ilmaston lämpenemistä saattaa koitua 

maataloustuottajalle? 

• Lämpösumma kasvaa, kasvukausi pitenee: 

>>> uusia lajeja ja lajikkeita viljelyyn >>> sadot nousevat 

• Viljojen viljely voi laajeta Pohjois-Lappiin asti 

• Talvet leutonevat >>> syyskylvöisiä lajeja ja lajikkeita 

(kevätkosteus hyödyksi) 

• Viljelykiertoja voi monimuotoistaa paremmin 

• Hedelmäpuita ja marjapensaita uusille alueille 

• Kasvihuonetuotanto kannattaa paremmin etenkin suhteessa 

muihin (nykyisiin) tuottajamaihin 

• Laidunkausi pitenee, tarvitaan vähemmän säilöttävää rehua 
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Mitä huonoa ilmastonmuutoksesta voi koitua 

maataloustuottajalle? 1/3 

• Maa ei roudi riittävästi >>> savimaan rakenne huononee 

• Kevätkylvöisiä kasveja voi yhä useammin piinata kuivuus ja kuumuus 

0-2 pv (valkoinen), 3-5 pv (harmaa) tai yli 6 pv (musta) yli 28oC hellekauden vaikutus ohran satoon 

Hakala et al. 2012,  J. Agric. Sci. 150: 145-160  
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Mitä huonoa ilmastonmuutoksesta voi koitua 

maataloustuottajalle? 2/3 

• Rankkasateet lisääntyvät: eroosio ja huuhtoutuminen lisääntyy 

• Syyskylvöisten kylvö ei onnistu, jos syksyn sateet lisääntyvät 

• Syyskylvöiset eivät menesty vaihtelevassa talvisäässä 

– Tanskan oloihin vielä matkaa 
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Mitä huonoa ilmastonmuutoksesta voi koitua 

maataloustuottajalle? 3/3 

• Kasvitaudit ja –tuholaiset lisääntyvät  

• Tulee uusia rikkakasveja, tuholaisia ja tauteja 

• Eläintaudit lisääntyvät – tulee uusia eläintauteja 

• Homemyrkyistä yhä enemmän kiusaa 
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Mitä voit tehdä, jotta hyötyisit hyvistä muutoksista? 1/2 

• Vaihda kasvilajeja ja –lajikkeita vähitellen uusiin. Monena 

vuotena voi tulla menestys, joinakin vuosina menetys, 

vähitellen yhä parempi tulos 

• Syysrypsi ja –rapsi, härkäpapu, herne, rehumaissi alkavat 

menestyä – kokeile niitä 

• Käytä hyväksi mahdollisuus monimuotoistaa viljelyä 
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Mitä voit tehdä, jotta hyötyisit hyvistä muutoksista? 2/2 

• Ota lämpenevästä keväästä ja talven kosteudesta 

kaikki irti: kylvä syksyllä  

• Muista nurmikasvit ja muut syvä- ja runsasjuuriset 

kasvit kierrossa – pidät maaperästä huolta 

• Tarjoa ravinteita ja kalkitse, jotta sadot voivat nousta 

 

http://www.farmit.net/sites/default/files/news_lead_image/varpuluoma_seinajoki_2_0.jpg 
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Mitä voit tehdä, jotta välttyisit pahoilta seurauksilta? 1/2 

• Viljele monenlaisia kasveja ja -lajikkeita, ettei kaikki mene jos tulee 

helleaalto, rankkasade, tuholainen tai tauti 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kun kylvät syyskylvöisiä muotoja, voit välttyä pahimmilta helleaalloilta 

• Käytä kerääjäkasveja, etteivät ravinteet ja maa-aines mene sateen 

mukana 

• Varaudu arvokkaiden kasvien kasteluun 
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Monimuotoistaminen ei välttämättä auta, jos lisää tuotantoon uuden 

kevätkylvöisen siemensatokasvin. Parasta olisi viljellä erityyppisiä kasvilajeja. 

Peltonen-Sainio P, Jauhiainen L, Lehtonen H (2016) Land Use, Yield and Quality Changes of Minor Field Crops: Is There 

Superseded Potential to Be Reinvented in Northern Europe?. PLOS ONE 11(11): e0166403. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166403 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0166403 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0166403
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Mitä voit tehdä, jotta välttyisit pahoilta seurauksilta? 2/2 

• Pidä huoli maaperästä: lisää hiiltä, jotta vesitalouskin paranisi  

• Tarkenna kasvinvuorotusta: vähemmän tauteja ja tuholaisia 

• Huolla salaojat – harkitse säätösalaojitusta 

• Harkitse, voitko käyttää jatkuvasti suorakylvöä 

• Varaudu havaitsemaan homemyrkkyvaara  

• Varaudu yhä tarkempaan hygieniaan, varastointiin ja 

kuljetukseen 

• Rakenna eläinsuojiin viilennys ja varmista eläinten vedensaanti 
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Ely-keskuksista saa tukea investointeihin, jotka auttavat sopeutumaan sään 

ääri-ilmiöihin. Esim. säätösalaojitukseen oli vuoteen 2018 mennessä myönnetty 

tukea yli 6 M€ 

Etelä-Suomen Elinvoimainen Maatilatalous 
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Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan Suomessa voi 

kestävästi kastella, ainakin arvokasveja  

Etelä-Suomen Elinvoimainen Maatilatalous 
https://www.luke.fi/uutiset/puhtaan-ruuan-lahtokohta-on-puhdas-vesi/ 
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Loppupäätelmiä 

• Maapallo lämpenee, Suomi enemmän kuin maapallo keskimäärin 

• Suomi ei kuivu, mutta sadetta tulee vähemmän lämpötilaan (ja 

satopotentiaaliin) nähden. Sade voi tulla rankkasateina yhä useammin 

• Viljelykasvilajeissa ja –lajikkeissa on jo nyt valinnanvaraa kuivuus- ja 

kuumuuskestävyyden suhteen. Jalostuksella voi tulla lisää kestävyyttä 

• Voidaan joutua kastelemaan kuivina aikoina. Kastelujärjestelmiin ja 

salaojitukseen saa tukea ELY-keskuksilta (investointituki) 

• Satovahinkovakuutus on yksi keino selviytyä ääri-ilmiöiden tuhoista 

• Tulo riippuu jatkossakin maailmamarkkinoista ja kysynnästä. Jos tulee 

hyvä sato, hinta laskee 

• Monipuolinen kasvintuotanto kannattaa jo nyt* 

• Tukea uudistumiseen saa Neuvo2020:sta ja Ely-keskuksilta!  

 
” Viljavaltaisen viljelyn tulos paranee 7 600 euroa vuodessa 

100 hehtaarin pinta-alalla, kun vilja-alaa pienennetään  

noin kolmannes ja suunnataan vapautuva ala  

öljy- ja palkokasvien sekä kuminan viljelyyn”  

https://proagria.fi/ajankohtaista/ (11.4.2017) 

* 
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Kiitos! 

Lukemista: 
 

ILMASE-VILMA-sivustot, joissa linkit  tärkeimpiin artikkeleihin http://www.ilmase.fi/site/ 

  

IL:n Ilmasto-opas (https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/) 

 

Uusi sopeutumisraportti: 

Peltonen-Sainio, P., Sorvali, J.,  Müller, M. Huitu, O., Neuvonen, S., Nummelin, T., Rummukainen, A.,  

Hynynen, J., Sievänen, R., Helle, P., Rask, M., Vehanen, T., Kumpula J. 2017. Sopeutumisen tila 2017.  

Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön 

Hallinnonalalla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki, 89 s. 

 

Säävaroitukset ja ilmastoriskit: 

Pilli-Sihvola, K., Haavisto, R., Nurmi, V., Oljemark, K., Tuomenvirta, H., Juhola, S.,  Groundstroem, F.,  

Miettinen, I.  & Gregow, H. 2016. Taloudellisesti tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa.  

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 45/2016. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki, 68 s. 

 

Tauti- ja tuholaistietoa ja -varoituksia: www.luke.fi/Kasper  
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