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Säästöjä etsimässä Brittein saarten nurmilta  

nurmiasiantuntijat Anu Ellä ja Jarkko Storberg, ProAgria Satakunta 

Toukokuussa 2012 vietimme neljä päivää sateisilla Brittein saarilla Englannin ja Walesin nurmituotantoon ja 

benchmarking-toimintaan tutustuen. Vierailuumme kuului tilakäyntejä, tutustuminen nurmikoekenttiin 

tutkimusasemalla sekä vierailu Grassland UK  näyttelyssä. Tiheissä nurmissa kahlaaminen ja laajoilla 

laidunalueilla lehmien kulkureittien kulkeminen toi paljon uusia näkökulmia, joita voitaisi soveltaa myös 

suomalaiseen nurmituotantoon.  

Yhteyshenkilömme matkallamme oli Sara Gregson, joka oli Britanniassa tunnettu nurmiasiantuntija ja 

maataloustoimittaja, joka tekee lehtijuttuja ja blogeja nurmiteemoissa. Sara oli pääideoijana nurmiryhmien 

mentorointijärjestelmässä ja koordinoi toimintaa. Mielenkiintomme kohdistui matkan aikana sekä 

nurmituotannon ammatillisiin kysymyksiin että nurmiryhmien ja mentorointijärjestelmän 

toimintakulttuuriin. 

Eturivin maidontuottajat tuottavat maitoa kahdella erilaisella strategialla.  Brittimaidontuottajat  pyrkivät 

tekemään tulosta joko leikkaamalla radikaalisti tuotantokustannuksia tai tuottamalla mahdollisimman 

korkealla keskituotoksella.  Tuotantokustannusten alentaminen on suomaisesta näkökulmasta katsoen 

melko radikaalia ja tämä aiheuttaa väistämättä maidontuotannon vähenemistä - paras kate pyritään 

saamaan pellon nurmituotannolla ja tehokkaalla laiduntamisella.  

 

Tehokasta laidunnusta tähtilaiduntajan luomutilalla  

Ensimmäisenä kohteenamme oli Tim Downesin maitotila. Downes on yksi maan parhaista 

maitotilayrittäjistä, jotka toimivat tuotantokustannuksia alentavalla strategialla.  Downes viljelee kolmea 

tilaa Shropshiressä, Keski-Englannissa noin 250 kilometriä Lontoosta. Luomutilalla peltoa on 280 ha, 180 

lypsylehmää, nuorkarja ja 220-päinen lihakarja ja viljelykasveina laidun- ja säilörehunurmea.  Tänä vuonna 

lehmät oli laskettu laitumelle ”aikaisin keväällä”, siis 25. tammikuuta. Perusperiaatteena on kustannusten 

karsiminen maksimoimalla laitumen käyttöä. Tämä edellyttää Timin mukaan lisäruokinnan säästämistä, ja 

tällä tilalla se tarkoittaa lypsyasemalla noin puoli kiloa houkutusrehua lypsykertaa kohden. Väkirehua 



tarvittiin näin ollen 170 g tuotettua maitolitraa kohden. 

 

Suomessa ei 6500 litran tuotostasoa pidetä menestyvän tilan tunnuslukuna.  Jos kuitenkin 34 sentin 

litrahinnasta jää katetta 29 senttiä, on tilanne jo paljon parempi suomalaiseen tuotantoon verrattuna. 

Rakennuskustannuksia tulee ainoastaan lypsyasemasta, kun varsinaista karjasuojaa ei ole. Eikä tarvita 

myöskään massiivista lantalaa – lantahan levittyy itsestään peltoon.  

Onnistuneessa laiduntamisessa on Tim Downesin mukaan kyse siitä, että laitumien kasvua seurataan 

viikoittain kasvustomittauksilla. Samoin on tärkeää että lehmien kulkureitit ovat kunnolla perustettuja teitä. 

Kulkureittien suunnitteluun oli olemassa esimerkiksi taulukot, kuinka leveä reitti tulee olla erikokoisille 

karjoille.  Downesin tila sijaitsee sellaisella alueella jossa sataa merkittävästi vähemmän kuin muualla 

Englannissa. Niinpä uuden lypsyasemarakennuksen viereen oli tehty tankki johon kerättiin katoilta tuleva 

sadevesi ja se johdettiin laitumille juomavedeksi suodatuksen jälkeen.  

Tim selvitti meille myös sitä miten laidun pystytään tehokkaasti hyödyntämään. Syöttölohkoja pitää olla 

riittävästi jotta ruoho tulee syödyksi tuoreena ja suomalaisittain katsottuna matalana. Laidunnurmissa 

käytettään pääsääntöisesti englanninraiheinien eri lajikkeita. Erityisesti Tim painotti ” high sugar grasses” 

lajikkeiden merkitystä laitumen syönnin parantajina. Tehokas laidunnus perustuu ns. 12 + 12 järjestelmään 

jossa lypsyjen väli pidetään tasan 12 tunnin mittaisena. Päivällä ja yöllä on eri lohko syötössä ja 

maksimissaan samalla lohkolla lehmät syövät 3 päivää. Tällä periaatteella lehmä luulee olevansa aina 

uudella laitumella ja syö ruohoa erittäin tehokkaasti. 

Tim on eturivin viljelijöitä alueellaan ja hän toimii myös mentorina muille viljelijöille.  Aktiivisen 

viljelijäyhteistyön ja ennakkoluulottomien kokeiluiden myötä on Timistä tullut yksi maan parhaista 

maidontuottajista. Vaikka tuotanto pyörii hyvin sekä talouden että eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja 

Tim on siihen tyytyväinen, näkee hän kuitenkin edelleen olevan mahdollisuuksia vähentää 

tuotantokustannuksia.  Pahana puutteena hän kokee tutkimuksen heikentyneen tason, jonka vuoksi 

viljelijät tekevät ”kokeet” omalla kustannuksellaan 



Keep it simple –and make it to money 

  

Toinen tilakäynti tehtiin Neil Manningin tilalle. Hän on aloittanut maidontuottajana 1983 ja siirtynyt 7 

vuotta sitten myös laiduntajaksi. Säilörehua tilalla käytetään lähinnä ummessa oleville lehmille talviaikana, 

Neil kuitenkin pitää säilörehua kalliina rehuna eikä näin ollen pyri sitä erityisesti tuottamaan. Tällä tilalla 

pääsimme tutustumaan säilörehusiiloon, jossa osa rehusta oli syöttämättä, kun sitä ei kannata isännän 

mukaan lypsäville lehmille antaa. Kaikki lisärehu vähentää laidunruohon syöntiä ja samalla lisää 

kustannuksia. Tilalla on lypsylehmiä 150 ja ne ovat risteytettyjä lehmiä. ”Kun luovuin puhdasrotuisesta 

karjasta, luovuin samalla myös terveysongelmista” – tokaisi Neil, kun kysyimme syytä risteytyskarjaan 

siirtymisestä. Tämän karjan keskituotos on noin 5000 l, eikä sen tarvitse olla isännän mukaan tätä 

suurempi. Kovalla kustannuskurilla karja tuottaa kuitenkin hyvän katteen ja rahaa jää paljon vaimon 

tuhlattavaksi – kuten Neil asian ilmaisi.  

 

 Neilin mukaan laiduntamisessa lehmien terveys paranee olennaisesti eikä eläinlääkäriä tarvita karjassa 

kovinkaan usein. Lehmille oli tarjolla lypsyltä tultaessa olkea jota lehmät myös halukkaasti söivät – 

kuituahan lehmien laidunruokinnassa tulee valitettavan vähän.  

Neil on mukana myös mentoroimassa tiloja jotka haluavat kehittää laiduntamista. Mentoroitavana hänelä 

on 3-5 tilaa. Ideana on tilojen kehittäminen mentorin avustuksella, kokemusten vaihto ja kokeiluihin 

rohkaiseminen ovat tärkeimpiä asioita jota hän mentorina tekee.       



 

 

Hyvä säilörehusato syntyy tiheydestä 

Kolmas tilakäynti oli Walesin puolella Edward Evansin tilalla. Tällä tilalla isännällä ei ollut selvää näkemystä 

siitä tuleeko hänen maidontuotantonsa olemaan tulevaisuudessa tehotuottaja tai teholaiduntaja. Mielessä 

siintää navettainvestointi kuitenkin suurena epävarmuutena on se kuinka esimerkiksi 

ympäristövaatimukset tulevaisuudessa tiukkenevat. Esimerkkinä hän mainitsi mahdollisen 

lisäkustannuksen, mikäli joutuu tekemään lantalan jos eläinmäärä on yli 100 lehmää.  

Tällä tilalla pääsimme katsomaan apilapitoista säilörehunurmea ja havainnoimaan kasvustoja. Rehunurmi 

olisi jo pitänyt tehdä mutta sateiden takia viljojen kylvö oli etusijalla. Rehumaissin kylvö oli kolme viikkoa 

myöhässä ja ehdottoman tärkeänä isäntä piti sen kylvöä ennen säilörehuntekoa. Säilörehunurmessa 

Edward piti tärkeänä korkeaa D-arvoa, pari vuotta siten D-arvo oli poikkeuksellisesti vain 680 ja se oli 

isännän mukaan katastrofi. Tavoitteena D-arvolle on 750 tai ainakin yli 700.  Tällä tilalla tehdään 

kasvukauden aikana kolme säilörehusatoa. Tavoitteiden mukaiseen D-arvoon päästään täällä pitemmällä 

aikajaksolla kuin Suomessa. Kasvu ei ole niin nopeaa alku- ja keskikesällä kuin Suomessa, joten 

rehuntekoonkin on aikaa enemmän.  



 

Maissista tehdään tällä tilalla noin 50% säilörehusta.  Maissikasvustoissa sovelletaan tällä tilalla myös 

monipuolista seosta. Rehumaissikasvustossa on sekaisin neljää eri lajiketta jotka kylvetään jokainen eri 

riviin omasta kylvöyksiköstä.     

Evansin karjassa oli 180 lehmää joiden tuotos oli 8500 paikkeilla ja lehmiä laidunnettiin kesällä ja talvella 

ruokittiin sisätiloissa. 

 

  



Vierailukohde DLF Trifoliumin Breed & Science kasvinjalostuslaitos.  

DLF markkinoi nurmisiemeniä ympäri maailmaa. Siementuotantoa on noin 600 tn vuodessa josta 50% 

menee USA:n markkinoille ja 30% EU- markkinoille, suurimpana näistä on Tanska.  

Vierailimme noin 40 ha koekentällä jossa koeruuduissa oli meneillään lajikeseoskokeita. Seokset 

muodostuivat joka nurmiheinien seoksista tai valkoapilan ja nurmiheinien seoksista. Kentällä oli kokeissa 

mm. valkoapilalajikkeita 75 kpl. Britanniassa kehitetään rehuntuotantoon pääasiassa englannin raiheiniä. 

Koekentällä on myös golf-kenttiin ym. viheralueisiin sopivien kasvien kokeita. Varsin kiinnostava oli alue 

jossa ruokonataa kokeiltiin golfkentän peitekasviksi. 

 

 

Grassland 2012 Bath & West - Nurmialan vuotuinen päätapahtuma      

Vierailimme loppuviikolla maan suurimmassa vuotuisessa nurmialan tapahtumassa Grassland 2012:ssa, 

jossa Sara oli järjestänyt meille tapaamisia mm. siemenfirmojen ja . Brittein saarilla huhtikuu 2012 on ollut 

poikkeuksellisen sateinen. Monet sanoivat että sademäärä on ollut suurin sataan vuoteen. Runsas sade oli 

vaikuttanut myös näyttelyyn siten, että suunniteltuja työnäytöksiä ei voitu peltojen märkyyden vuoksi 

pitää. Koko näyttely oli siirretty pois pellolta paikkaan, jossa oli kovempi pohja.  

Näyttelyssä oli kattavasti esillä kaikkia nurmen viljelyyn liittyviä koneita. Silmiinpistävän paljon näyttelyssä 

oli koneita, jolla nurmea hoidetaan. Jyriä, ilmastimia, haroja sekä kylvökoneita löytyi monelta osastolta 

hieman erilaisina versioina. Yhtenä uutuutena ole pyöröharavapöyhin jota suomessa on 80- ja 90-luvuilla 

käytetty yleisesti kuivaheinän pöyhintään. Muutoin korjuukoneissa esillä oli niin niittokoneita, pöyhimiä, 

karhottimia kuin myös silppureita ja noukinvaunuja.





    

             

Näyttelyssä tutustuimme erilaisiin nurmiseosvaihtoehtoihin kierrellessämme eri siemenfirmojen osastoilla. 

Silmiinpistävää oli seosten monipuolisuus: tyypillinen lajikemäärä per seos oli n. 10 lajiketta niin, että 

mukana oli useita erityyppisiä monivuotisia raiheiniä ja valko- ja puna-apilaa. Sinimailasseoksissa 

”uutuutena” oli monivuotisten raiheinien rinnalla timotei –jolla saadaan koko rehumassa sellaisenaan 

käyttöön, kun kuitua ja sokeria oli riittävästi. Isoilla tiloilla (useita satoja lehmiä) sinimailasta viljeltiin 

puhtaina kasvustoina erilliseksi valkuaisrehukomponenttina. Muutoin timotein käyttö valmiissa seoksissa 

oli vähäistä ja painottui lähinnä Pohjois-Englantiin ja Skotlantiin.  

Nurmet pidetään selvästi pitkäikäisempinä ja tiheämpinä kuin Suomessa. Täystiheyden määritelmä Brittein 

saarilla poikkeaa merkittävästi suomalaisesta täystiheydestä nurmilla ja laitumilla. Satotaso on Sara 

Gregsonin mukaan helposti nostettavissa 14 t DM/ha, kun nyt vain huipputilat pääsevät korkeisiin 

satotasoihin.  

  



 

Benchmarking ja mentorointi Iso-Britanniassa 

Englannissa ja Walesissa tutustuimme nurmitiloihin jotka toimivat toisille tiloille mentoreina ja ovat tiiviisti 
mukana discussion groups, buying groups ja benchmarking-groups –toiminnassa. Nurmiryhmätoiminnan eri 
muodoista keskustelimme mentortilojen ohella Grassland-näyttelyssä DairyCo:n osaston edustajien kanssa, 
jotka kertoivat toiminnasta monipuolisesti yhdessä mentorointivastaavan Sara Gregsonin kanssa. 
  
Sara Gregson koordinoi ja organisoi nurmiyhdistykselle mentorointi-toimintaa ja on luonut mentor-mallin 
Iso-Britaniaan Kanadan ja Uuden Seelannin mallien mukaan soveltaen.  Ohessa linkki Saran blogiin: 
http://www.talkinggrass.co.uk/ 
  
Iso-Britaniassa erityyppiset vuorovaikutteiset ryhmät on erotettu selkeästi ja näiden lisäksi on aktiivisen 
nurmiyhdistyksen yleisiä keskustelupäiviä (eli ei varsinaisia BM-päiviä). Ryhmän ”tyyppi” kertoo paljon 
ryhmän luonteesta eli jos on kyseessä discussion group, siellä on pienimuotoisempaa kokemusten vaihtoa 
tilojen asioista isommalla porukalla. Jos on kyseessä benchmarking-ryhmä, tiloja on maksimissaan 10 ja 
puhutaan tarkkaan tunnusluvuista ja toiminnasta lukujen ympärillä. Esim. säilörehun kuiva-ainesadon/ha 
lisäksi puhutaan koko ajan enemmän tunnusluvusta maitolitraa per laidunhehtaari tai säilörehuhehtaari.  
  
Mentorointi on erotettu ryhmätoiminnasta kokonaan erilliseksi farm to farm -tyyppiseksi, tosin monet 
mentorina tai mentoroitavana toimivat tilat ovat myös mukana jossakin benchmarking-ryhmässä. 
Mentoroinnin pääideana on mahdollistaa keskimääräisille tiloille huipputilojen kanssa osaamisen ja tiedon 
jakamisen niin, ettei jokaisen tarvitse etsiä samaa tietoa esim. maailmalta.  
 
Ryhmät ovat ammattiteemoittain kuten meilläkin Suomessa, on eläinten terveysryhmää, kustannusryhmää 
ja nurmiryhmiä. Nurmiryhmät ovat kaikista yleisimpiä ja suosituimpia. Nurmiryhmien suosio perustuu 
tehokkaan säilörehunurmi- tai laiduntoiminnan taloudelliseen hyötyyn, joka saadaan aikaan omaa 
toimintaa muuttamalla.  
  
BM-ohjaajat ja mentorit (tila-tila) koulutetaan business-koulutuksella ja hommaa seurataan keskitetysti. 
Ohjaajat ovat ryhmän teemasta riippuen sen alan ihmisiä, mutta kaikki saavat liiketalouteen painottuvan 
koulutuksen aluksi.   

http://www.talkinggrass.co.uk/


 
Palautteita, jotka Sara Gregson on nurmituotannon mentoroinnista saanut: 

- ”Mentorini on säästänyt rahojani, koska nyt ostan lannoitteita paremmin suunnitellen” 
- ”Mentorini on innostanut minua toiminaan” 
- ”Oli hyvä, että tilallani kävi riippumaton ulkopuolinen henkilö joka ei halunnut myydä mitään –vaan 

tuoda hyviä ideoita” 
- ”Lehmät lypsävät paremmin ja niillä on paremmat olosuhteet kun hyödynnän tehokasta 

laidunnusjärjestelmää” 
- ”Mentoroijatkin ovat pitäneet toimintaa mielekkäänä ja kokeneet toisten auttamisen hyvin 

tärkeänä” 
 
 

Lopuksi… 

Brittihuumoria ja maatalouspolitiikkaa täynnä olleiden päivien ja iltojen jälkeen avartuivat suomalaiset 

näkökulmamme kummasti. Sekä Suomessa että Englannissa tehdään monia asioita maatilalla siksi, että on 

totuttu tekemään niin. Kun kahden eri kulttuurin tottumuksista kaivaa parhaat palat, saa enemmän eväitä. 

Aina ei kannata valita sitä mikä on se yleisin vaihtoehto. Sateisen päivän hämärtyessä sateiseen iltaan 

söimme Aberdeen Angus -pihviä Herefordin kaupungissa.  

 

 


