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Pihaviriä 
Oy on 
erikoistunut 
suklaahiehon- 
lihan vientiin. 
Tilalla hiehot 
popsivat 
päivittäin 300 
grammaa 
suklaata.

Munantuottaja 
Juho Mustola 
satsaa 
henkilökohtaisiin 
kontakteihin 
elintarvikemyyjien 
kanssa. Suora 
yhteys ostajiin 
takaa paremman 
hinnan verrattuna 
tukkuun myyntiin.

Maidon rasvan laadun vaalimisesta 
voi kehkeytyä merkittävä 
kilpailuvaltti. Suomalaisella 
maidontuotannolla on hallussaan 
kolme etua.
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10
Niina Toikan tavoitteena 
ovat hyvärakenteiset ja 
terveet lehmät.

Onko ruoho 
vihreämpää 
aidan toisella 
puolella? 
Kunnollinen 
aita varmistaa, 
että karja pysyy 
siellä missä 
pitääkin.

Nurmien onnistumisessa on monta tekijää. Kaikkeen 
ei voi itse vaikuttaa, mutta jotakin on aina tehtävissä.

29

Jo vasikka-
aikana 
rakennettu 
luottosuhde 
ihmisen ja 
naudan välillä 
palkitsee myös 
tulevaisuu- 
dessa.
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M
aatalouden tukijärjestelmä ja maatalouspolitiikka kannustavat 
nurmen viljelyyn, ja onhan nurmen pitäminen viljelykierrossa myös 
mainio keino huolehtia peltomaan rakenteesta. Nurmentuotan-
non vaaliminen ja kehittäminen ovat merkittäviä tekijöitä myös 
ympäristön hyvinvoinnissa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. 

Eikä niiden arvoa tilan taloudenkaan kannalta voi unohtaa. Ei siis ihme, että nur-
mi on suomalaisessa maataloudessa merkittävä viljelykasvi ja nurmikasvien viljely 
maamme yleisin pellonkäyttömuoto.

Eläintiloilla nurmen rooli on erityisen merkittävä, perustuuhan esimerkiksi nau-
tojen ruokinta pääasiassa nurmirehuun. Ruokinta nojaa säilörehuun, ja kesäisin 
osa ruokinnasta voidaan järjestää laiduntamisella. Runsas ja laadukas nurmisato 
on kannattavan maidontuotannon kulmakivi, ja onnistunut nurmituotanto luo pe-
rustan tilan taloudelle.

Valtakunnallisen vuoden 2020 nurmipalkinnon sai salolainen Mäen Maatila Oy. 
Luomutilan yrittäjät Simo ja Janne Mäki sekä Mirka Puhakka uskovat, että monil-
la nautatiloilla tuotannon kannattavuutta voidaan parantaa nurmiviljelyä tehosta-
malla. (s. 33)

Yhtenä nurmen satoisuuden ja laadun parantamista kehittävänä seikkana täs-
sä lehdessä nostetaan esiin säännöllinen ja jatkuva havainnointi. Asiantuntija Anu 
Ellä antaa vinkkejä siihen, miten nurmilohkojen havainnointi onnistuu kierron jokai-
sessa vaiheessa, läpi kasvukausien. (s. 29)

Suunnitelmallinen, havainnointiin ja mittaamiseen perustuva laidunnus on ta-
loudellista, sillä kustannukset alenevat esimerkiksi lannanajon ja ostorehujen 
osalta. Parhaimmillaan laidun myös helpottaa tuottajan kesäaikaista työtaakkaa. 
Laidunnuksesta aiheutuvaa kausiluontoista työtä, kuten aitojen rakentamista ja 
huoltoa, voidaan pyrkiä vähentämään esimerkiksi käyttämällä kestävämpiä aita-
materiaaleja. (s. 24)

Niin kuin melkein missä tahansa asiassa, laiduntamisessakaan ei ole yhtä oi-
keaa tapaa. Kautian tilalla Viitasaarella laidunnusta toteutetaan lohkolaidunnuk-
sena. Yrittäjät Elina ja Heikki Kinnunen kertovat, että kokonaisuudessa kaikkein 
haastavinta on miettiä ja suunnitella etukäteen, miten laitumet olisivat mahdol-
lisimman toimivia ja käytettäviä. Miten siinä on käytännössä onnistuttu? (s. 22)

Ettei menisi aivan yksitoikkoiseksi puheeksi edullisista ja aikaa säästävistä rat-
kaisuista, kerron vielä, että Pihaviriän kasvattamossa Jalasjärvellä naudoilla on ta-
vanomaista herkullisempi ruokalista. Säilörehupainotteisen appeen ohella hiehot 
popsivat joka päivä suklaata. (s. 41)
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