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1. Luomun kasvu tasaantui

Luomutuotannon kasvu on odotuksia maltilli-
sempaa tänä vuonna. Luomualan kokonaislisäys 
on neljä prosenttia, mikä on noin puolet viime 
vuoden kasvusta luomutilojen lukumäärän py-
syessä lähes ennallaan. 

Odottavat tunnelmat uuden ohjelmakauden 
kynnyksellä hidastavat ymmärrettävästi ke-
hitystä, koska tulevan luomutukijärjestelmän 
tukitasosta tai kytkeytymisestä muuhun tuki-
järjestelmään ei ole tietoa. 

Tänä vuonna tai ensi keväänä tehdystä uusista 
luomusopimuksista pääsee kuitenkin halutes-
saan eroon keväällä 2015, eikä uuteen tarvitse 
sitoutua. Käytännössä hankaluuksia aiheuttavat 
edelleen vuokrasopimukset, jotka luomuun 
siirtyvien viljelijöiden tulee solmia viisivuotisen 
sopimuskauden mittaisiksi.

Nyt vuoden jatkoajalla olevat solminevat ensi 
keväänä jälleen yksivuotisen jatkosopimuksen, 
joka edellyttää pellon hallintaa vain vuodeksi 
eteenpäin.

Puinnit saatiin valmiiksi hyvissä ajoin elo-
syyskuussa loppukesän lämpimien ja kuivien 
ilmojen ansiosta.  Myös syysviljoja ja –öljykas-
veja päästiin kylvämään paikoin erinomaisissa 
olosuhteissa. Onnistunut talvehtiminen toisi 
ensi vuonna helpotusta erityisesti luomurukiin 
ja luomuöljykasvien alituotantotilanteeseen.

Luomukotieläintuotannossa uusia avauksia 
 
Luomusikatuotanto on päässyt hyvään al-
kuun. Kymmenkunta sikatilaa on nyt siir-
tymävaiheessa. Luomumaitotiloja on saatu 
lisää erityisesti Pohjanmaalla ja luomubroi-
lertuotantoa käynnistellään. Tarvetta on siis 
luomuviljellyllä rypsille, pavulle ja herneelle 
sekä ohralle ja vehnälle, mikä tarkoittaa 
markkinointivaihtoehtoja kasvinviljelytiloille. 

 

2.  Viljelijät vastanneet kysyntään

Luomusadot ovat olleet vähintäänkin keskimää-
räisiä sekä määrältään että laadultaan. Vehnän 
valkuaispitoisuudet ja hehtolitrapainot vaikut-
tavat normaaleilta. Kauran hehtolitrapainot 
ovat paikoitellen jääneet alhaisiksi todennäköi-
sesti kesän kuivien jaksojen seurauksena. On 
havaintoja myös eristä, joissa pienten jyvien 
osuus on keskimääräistä isompi.

Hometoksiinien aiheuttamat kauran laatu-
ongelmat eivät onneksi näyttäisi olevan yhtä 
yleisiä kuin viime vuonna. Silti ympäri Suomea 
on havaittu jonkin verran DON-raja-arvon ylit-
täviä kauranäytteitä.
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Vaikuttaa siltä, että kovaan luomumaltaan 
kysyntään saadaan tänä vuonna hyvälaatuista 
satovastetta. Ohrien valkuaispitoisuus tuntuu 
jäävän riittävän alhaiseksi ja hehtolitrapaino 
sekä itävyys ovat hyvällä tasolla. 

Luomurukiin satomäärä jää puolestaan ennal-
ta kaavaillun mukaan heikoksi. Pieni sato ei 
edesauta rukiin kestävää markkinatilannet-
ta. Nähtäväksi jää, kuinka tilanne vaikuttaa 
keväällä annettaviin rukiin ensi satokauden 
termiinihintoihin.

3. Hinnanlasku tavanomaista  
 maltillisempi

Suomessa noteerattavat luomuviljojen hinnat 
ovat kesän ja syksyn edetessä laskeneet: Luo-
musuurimokaura alle 250 euron ja vehnä 300 
euron alapuolelle. Luomuviljalle on kuitenkin 
selvä kysyntä teollisuuden käyttötarpeen kas-
vaessa. 

Erityisesti ruis ja mallasohra käyvät nyt hyvin 
kaupaksi. Samoin öljy- ja valkuaiskasvien tarve 
on jatkuvasti kasvanut luomueläinten lisäänty-
essä. Vaikka osa luomusadosta markkinoidaan 
kiinteähintaisten sopimusten kautta, suuri 
osa tuotetusta sadosta on tällä hetkellä vailla 
selvää osoitetta. 

Lisätietoja luomuviljan markkinakatsauksesta: 
www.vyr.fi

4. Siemenestä kaikki lähtee

Ensi kevään siementarvetta kannattaa miettiä 
jo nyt. Oman sadon laatu on jo ainakin näp-
pituntumalta tiedossa ja kuivurilla on selvästi 
merkittynä se siilo, johon puitiin kaikista puh-
tain ja tervein sato! 

Ennakkoitävyyden perusteella siitä kunnoste-
taan hyvissä ajoin kylvösiemen, määritetään 
itävyys ja hehtolitrapaino. Suoraan siilosta 
kylväminen on ihan sama, kuin jättäisi puolet 
pelloistaan kylvämättä. Kesän mittaan pelto 
kyllä kasvaa täyteen kasveja, mutta ei niitä, 
joita kylvettiin! 

Sertifioidun siemenen hankinnatkin saattavat 
olla loppuvuodesta edullisimmillaan myös ve-
rosuunnittelun kannalta. Ylivuotinen siemen 
on täysin käyttökelpoista, kunhan se vain 
säilytetään kuivassa varastossa. Joillakin sie-
menillä itävyys saattaa jopa nousta muutaman 
prosenttiyksikön ylivuotisena. Muun muassa 
apiloiden ns. kovien siementen itämislepo 
murtuu pikkuhiljaa varastossa. 

Varsinkin nautatiloilla, joilla nurmia ja lai-
tumia täydennyskylvetään, kannattaa varata 
seoksia jo hyvissä ajoin. Myös kevätviljojen 
siementavaraa on tarjolla ennen uuden sadon 
sertifioituja eriä.

Erittäin tärkeää on, että hankittavan sie-
menerän saatavuus luomuna tarkistetaan 
Eviran listoilta: www.evira.fi/portal/fi/
tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/
kasvit/siemenet+ja+taimet/. Nuo listat kannat-
taa tarkistaa perusteellisesti vielä kauppiaan 
kanssa yhdessä, ettei tulisi tehtyä kiireessä 
edullisesta siemenerästä lopulta kalliiksi tule-
vaa kauppaa. 

Poikkeuslupaa tavanomaiselle siemenerälle on 
haettava ennen kylvöä 1.5. mennessä lomak-
keella 9c (löytyy myös em. linkistä).
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Mennyt kesä oli suosiollinen rikkakasvien kuritukseen. Syksyllä 
kylvetty kerääjäkasvi sitoo muokkaustoimissa vapautuneet 
ravinteet seuraavan kasvin käytettäväksi. Kuvassa kerääjänä 
luomukaura.
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7. Tulevia tapahtumia - Tervetuloa!

Luomupuutarhatuotannon päivät  
26. - 27.11.2013

Osoite: Uudenmaankatu 249, Hyvinkää
Oletko kiinnostunut avomaan vihannesten luo-
muviljelystä? Hyvinkäällä (ent. maatalousopisto) 
käydään kahden päivän aikana läpi mm. taimikas-
vatusta, eri vihannesten luomuviljelytekniikkaa, 
lannoitusvaihtoehtoja luomussa, lajikevalintoja, 
kauppakunnostusta ja markkinointia. Tilaisuudes-
sa on useita viljelijäpuheenvuoroja. Päivien ohjel-
ma tarkentuu lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

Koulutuksen järjestävät Huomisen hämäläinen 
maatila –hanke ja Uudenmaan Menestyvä maatila 
–hanke. Ilmoittautumiset 19.11. mennessä: www.
kasvuahameessa.fi/koulutukset-ja-tapahtumat.
html. Osallistumismaksuun sovelletaan hankekoh-
taisia maksukäytäntöjä. Lisätietoja:  
Kaija Hinkkanen p. 040 7092475 tai Esa Partanen, 
p. 0400 463172.

Pellot kasvukuntoon - hyvät vinkit jakoon 
-pellonpiennar 29.10.2013 klo 10 

Osoite: Sajatie 413, Loppi
Ohjelmassa alus- ja kerääjäkasvien käyttömah-
dollisuudet sekä kasvukunnon parantaminen ja 
arviointi käytännössä. Lisäksi tutustumme Saja-
niemessä sijaitsevaan tilaan, jonne on rakennettu 
kosteikkoalue ja pohjapatoja valtaojiin pidättä-
mään ravinteita. 

Pellonpiennartilaisuuden järjestävät Huomisen 
hämäläinen maatila -hanke ja Loppijärven ystävät 
ry. Tilaisuus on maksuton.  
Lisätietoja: Kaija Hinkkanen,  
kaija.hinkkanen@proagria.fi, p. 040 709 2475

5. Paperiasiat ajoissa kuntoon

Syystöiden jälkeen on aikaa paneutua myös 
paperiasioihin. Onko kiertosuunnitelmaan 
tarvetta tehdä muutoksia markkinatilanteen, 
kasvinsuojelun tai ravinteiden vuoksi? Tai kai-
paako luomusuunnitelmasi päivittämistä? 

Jos haluat miettiä tuotantoon liittyviä kysymyk-
siä luomuasiantuntijan kanssa, syksy ja talvi 
ovat siihen otollista aikaa. Edellisen kesän asiat 
ovat tuoreessa muistissa ja kevättä kohti on 
mukavampi mennä, kun seuraavaan kasvukau-
teen on jo varauduttu. Olemme käytettävissäsi, 
yhteystietomme löydät tiedotteen lopusta. 

6. Tunnetko kasvintuotantosi talouden? 
 Liity ProViljelys Luomu -ryhmään

Aloitamme koko ProAgria Etelä-Suomen alueel-
la luomutilojen ProViljelys–ryhmän tavoitteena 
kehittää kunkin osallistujatilan kasvintuotan-
non taloutta ja tuotantoa. Palveluun kuuluu 
viljelysuunnitelman lisäksi kasvintuotannon ta-
louslaskelma ja kasvustokäynti. Jotkut tuntevat 
tämän palvelun myös nimellä ”tehoneuvonta”. 

Vuosittainen kasvintuotannon suunnittelu, tu-
loksen laskenta ja seuranta antavat viljelijälle 
merkittävästi lisää tietoa siitä, missä kohdin 
toimintaa voidaan parantaa ja minkälaisilla rat-
kaisuilla kasvintuotannon tulokset kehittyvät.  

Omaa päätöksentekoa tukemaan saamme 
myös koko Etelä-Suomen alueelta analysoidun 
vertailutiedon kasvintuotannon taloudesta ja 
tuloksista. 

Kasvustokäynnillä pureudumme erityisesti 
rikkakasvien hallinta, ravinnetalous - ja maan 
rakennekysymyksiin. Käytössämme on maan 
tiiviyden mittaamiseen penetrometri, jonka 
avulla saamme tietoa havainnollisella mitta-
usmenetelmällä maan tiiviydestä. Hyvä maan 
rakenne on avain hyviin taloudellisiin tuloksiin 
luomutuotannossa. 

Hyödynnä palvelumme edut. Tule mukaan ke-
hittämään omaa kasvintuotantoasi ja korjaa 
satoa. Ota yhteyttä alueesi luomuasiantunti-
jaan, kysy lisää ja liity ryhmään. 



Luomutuotannon peruskurssit 2014

Etelä-Karjala, Imatra: 
14.-15.1., 11.-12.2. sekä 4.3.  
Lisätietoja: Jussi Nurkka, p. 040 189 6820

Häme, Hämeenlinna: 
16.-17.1., 30.-31.1., 6.2. (kotieläinpäivä) ja 7.2.  
Lisätietoja: Kaija Hinkkanen, p. 040 709 2475

Kymenlaakso, Kouvola: 
21.-22.1., 18.-19.2. sekä 5.3.  
Lisätietoja: Pekka Terhemaa, p. 040 518 7130

Pirkanmaa, Hämeenkyrö: 
11.-12.2., 11.-12.3. sekä 20.3.  
Lisätietoja: Sari Hiltunen, p. 050 561 8369

Uusimaa, Järvenpää: 
6.-8.3. sekä 21.-22.3.  
Lisätietoja: Esa Partanen, p. 0400 463 172

Kurssipäivien hinta on 65 euroa/hlö/pv + alv 24 % 
ja niiden aikana on mahdollisuus omakustantei-
seen lounaaseen. 

Luomukinkerit 2014

Merkitse alkuvuoden Luomukinkerit jo hyvissä 
ajoin kalenteriin. Ne pidetään 23.1. Tampereella 
Kapeessa, 28.1. Sahalahdessa, 30.1. Sastamalassa 
ja 4.2. Hämeenkyrössä. Tilaisuudet alkavat klo 
18.30. Ohjelmasta ja pitopaikoista tarkemmin 
lähempänä.

Ota yhteyttä ProAgria Etelä-Suomen  
luomuasiantuntijoihin!

Häme
Kaija Hinkkanen  040 709 2475 
Jari Keränen   0400 66 5485 
  - Päijät-Häme
Satu Näykki    040 709 2450 
(opintovapaalla 31.12.2013 saakka)
  - Lounais-Häme
Leena Kukkula   0400 914 172 
  - kotieläimet 
Päivi Rekola   040 709 2493 
  - Lounais-Häme

Kaakkois-Suomi
Pekka Terhemaa  040 518 7130 
Jussi Nurkka   040 189 6820 
Mari Töyry   040 760 5792 
  - kotieläimet

Pirkanmaa 
Kari Kulju   0500 647 716 
Satu-Maaria Ahopelto  0500 940 125 
  - kotieläimet
Esko Havumäki  040 742 4981 
  - Pohjois-Pirkanmaa
Sari Hiltunen   050 561 8369

Uusimaa
Esa Partanen   0400 463 172 
Vilma Kuosmanen  040 742 4729 
Mirja Viljander  0400 657 132 
  - kotieläimet
Susann Mantere   0400 461 706 
  - avomaa
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ProAgria Etelä-Suomi ry, 
Vanajantie 10 B,  
13110 Hämeenlinna

Aluetoimistot:      
  Etelä-Karjala,  
    Pormestarinkatu 6, 53100 Lappeenranta  
  Kymenlaakso,  
    Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola 
  Pirkanmaa,  
    Näsilinnankatu 48 D, 33100 Tampere 
  Uusimaa,  
    Seutulantie 1, 04410 Järvenpä 

Puhelinvaihde:
  020 747 3000

Henkilöstön sähköpostit:
  etunimi.sukunimi@proagria.fi

Lisää maakuntien tapahtumista  
nettisivuillamme:  

http://etela-suomi.proagria.fi 


