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Vesihöyry, CO2, metaani,   muut kasvihuonekaasut

Satopotentiaali ja sen 
toteutuminen muuttuvissa 

kasvuoloissa

• Lämpötilan nousu ja kasvukauden pituus
• Ilman CO2-pitoisuuden nousu
• Sadannan riittävyys ja jakauma
• Talvehtimisen onnistuminen
• Päivän pituus ja kehityksen jaksottuminen
• Taudit, tuholaiset ja rikkakasvit
• Monipuolistuvat pelto- ja puutarhakasvit
• Tuotanto- ja viljelyvarmuus







Puutarhatalouden sopeutuminen

Hedelmätuotanto

Hedelmätuotanto ja kasvukauden 
lämpösumma Varsinais-Suomessa

Ajanjakso Tyypillinen lämpösumma
1950-luku 1295
1990-luku 1350
2000-luku 1400-1700



Lämpösumma ja eri lajikkeet
Lajike Sadon 

kypsyminen
Kypsyminen + 
tuleentuminen

Kesälajikkeet
Vuokko 1100 1200
Syyslajikkeet
Heta 1200 1300
Talvilajikkeet
Lobo 1300 1400
Aroma 1340 1440

Ilmastomuutos ja hallariski

• Hallariski kasvaa
• Pirja-lajikkeen kukinnanaikaiset hallat



Ilmastomuutos ja puutarhakasvien  
menestyminen esimerkkinä omena

• Aikaisten lajikkeiden viljelyvyöhyke Etelä-Lappiin
• Pirja-lajikkeen menestyminen 2040

Ilmastomuutos ja puutarhakasvien  
menestyminen esimerkkinä omena

• Syyslajikkeiden lajikkeiden viljelyvyöhyke Etelä-Suomeen
• Melba-lajikkeen menestyminen 1981 - 2040



Ilmastomuutos ja puutarhakasvien  
menestyminen esimerkkinä omena

• Talvilajikkeista varma viljelykasvi eteläisimmissä Suomessa
• Lobo-lajikkeen menestyminen 1981 - 2040

Ilmastomuutos ja puutarhakasvien  
menestyminen esimerkkinä omena

• Uusista talvilajikkeista varmoja viljelykasveja etelärannikolle
• Aroma-lajikkeen menestyminen 1981 - 2040



Ilmastomuutos ja muut 
hedelmälajit

• tuleva ilmasto Suomessa: Etelä-Ruotsi tai 
Balttian maat

• Päärynästä ja luumusta uusia viljelykasveja 
lajikevalinnan ja jalostuksen avulla nykyisen I-
vyöhykkeen edullisimmille paikoille

• Makeasta kirsikasta pienimuotoinen 
tuotantokasvi 

Ilmastomuutos ja talvehtiminen

• Omenantuotannon perusta on talvenkestävyys
• Talvehtiminen = minimi-lpt:n kestävyys x 

pakkasen kesto x routa
• Lisäksi vaikuttaa kesän edullisuus ja puiden 

talveentuminen syksyllä



Ilmastomuutos ja talvi
• Loppusyksyn ja alkutalven vesisateet 

lisääntyvät
• Talven lämpötilat nousevat vielä nykyisestäkin
• Lumipeitteisyys on satunnaista
• Kylmät, mutta lumettomat talvet tyypillisiä 

erityisesti helmi-maaliskuulla
• Aurinkoiset kelit yleisiä varsinkin maaiskuulta 

eteenpäin
• Vasta 2080-luvulle tultaessa talvistakin tulee 

säännöllisen lauhkeita

Ilmastomuutos ja talvehtiminen

• Seuraavat 20-40 vuotta ovat omenapuiden 
talvehtimisen kannalta edelleen ongelmallisia

• Keskieurooppalaiset ”talvenkestävät” lajikkeet 
eivät meillä menesty, sillä meidän talven 
pituus ja kylmien jaksojen kesto erilainen

• Viimeisen 5 vuoden aikana runsaasti ”hyviä” 
esimerkkejä talvituhoista, vaikka 
ennätyspakkaset ovat puuttuneet



Kesistä tulee suotuisia

• Lämpösumma kohoaa 1500-1800 oC:een eli 
kasvukausi pitenee 2-3 viikkoa

• Kevät ja alkukesä ovat nykyistä kuivempia
• Loppukesän ja alkusyksyn sateet lisääntyvät 

kohtuullisesti
• Päivä- ja yölämpötilan suuri ero ja pitkä päivä 

merkitsevät hyvin laadukasta satoa

Kasvinsuojelu yllättää monet

• Omenaruven torjunta saattaa helpottua
• Perinteisen kunnon talven apu loppuu, jolloin 

omenahärmästä, lehtipuun syövästä ja 
tulipoltteesta tulee pelottavat ongelmat

• Joistakin hyönteistuhoojista useampi 
sukupolvi kasvukaudessa esimerkkeinä 
punkki, kirva ja omenakääriäinen



Ongelmataudeista hyvä tietää

• Omenahärmä talvehtii silmuissa, mutta kuolee 
pois alle -20 oC:n pakkasessa

• Lehtipuun syöpä leviää tarhalle taimissa, sieni 
tuhoaa lepotilaisten kasvien oksia ja runkoja, 
jotka eivät ole jäässä eli lauhkeat talvet 
edistävät taudin ankaruutta

• Olemme todennäköisesti säästyneet 
tulipoltteelta kunnon talvien ansiosta, mutta 
tulevaisuudessa Manner-Suomikin on 
vaarassa

Ilmastomuutos ja 
hedelmätuotannon sopeutuminen

• laajamittainen lajike- ja jalostustoiminta meidän 
pitkänpäivän oloihin huomioiden talvenkestävyys !!!

• tuotannon perustuttava keinokasteluun ja 
tehokkaaseen hallantorjuntaan !!!!!

• kasvinsuojelun perusteet muuttuvat jonkin verran: 
versosyöpä, härmä, kääriäinen, kirvat ja punkit !!!

• nykyaikaiset varastot käyttöön omenalle ja 
päärynälle

• markkinatilanne helpommaksi, koska Etelä-
Euroopan tuotanto vaikeutuu !
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