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1. Uudet luomusitoumukset haetaan 
keväällä

Käytännössä kaikki vanhat luomusopimukset 
ovat nyt katkolla. Uusi, viisivuotinen luomusi-
toumus voidaan tehdä hallussa olevalle, ym-
päristökorvauskelpoiselle peltoalalle. Luomu-
tilan ei kuitenkaan tarvitse enää automaatti-
sesti sitoutua ympäristökorvausjärjestelmään. 

Vuokrapeltojen osalta tilannetta helpottaa 
se, että luomusitoumusalan ei tarvitse pysyä 
muuttumattomana sitoumuskauden loppuun 
30.4.2020 asti. Vuokrasopimuksia ei siis 
tarvitse enää lähettää sitoumushakemuksen 
mukana ELY-keskuksiin. 

Tulevina vuosina sitoumukseen voi liittää 
enintään 5 hehtaaria tukikelpoista peltoalaa. 

Jos pinta-alaa tulee enemmän, annetaan uusi 
luomusitoumus. 

Suunnittelussa huomioitavaa

Kasvinviljelytilalla luomussa jatkavan tulee 
huomioida keskimäärin 30 prosentin myyn-
tikasvivaatimus sitoumuskauden aikana. 
Nurmista ainoastaan sertifioitu nurmisie-
mentuotanto täyttää myyntikasvivaatimuk-
sen. Toisaalta kasvitila, joka tekee kirjallisen 
sopimuksen rehuntuotannosta luomukoti-
eläintilan kanssa, voi kasvattaa pelkästään 
nurmikasveja.

Kotieläintilalla, jonka eläimet ovat edelleen 
tavanomaisessa tuotannossa, on siirrettävä 
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joko eläimet luomuun tai täytettävä myyn-
tikasvivaatimus nyt alkavan viisivuotisen 
sitoumuksen jälkeen alkavalla sitoumuskau-
della.

Huomioi myös, että nyt uutena luomu-
kotieläinsitoumuksen tekevän tilan pitää 
täydentää jo käytyä, viiden päivän luomupe-
ruskurssia kahdella luomukotieläinkurssipäi-
vällä.

2. Tilakohtaisiin ratkaisuihin apua 
neuvonnasta ja koulutuksista

Tuleva kevät tuo siis tullessaan paljon uutta. 
Viljelykiertosuunnitelmat tarvitaan viidelle 
vuodelle ja uuden luomusitoumuksen lisäksi 
on ratkaistavana mm. ympäristökorvaus-
järjestelmän valinnat. Myös uusi nitraattidi-
rektiivi tulee voimaan huhtikuun alussa. Sen 
määräykset koskevat erityisesti niitä, jotka 
käyttävät esimerkiksi lantaa täydennyslannoi-
tukseen.

Käytä hyväksesi tulevat koulutukset ja ProAg-
rian luomutiloille tarjoamat palvelut esimer-
kiksi tukipuntari. Ota hyvissä ajoin yhteyttä 
alueesi luomuasiantuntijoihin.

3. Luomumarkkinakatsaus

Vuoden 2014 luomuviljasato oli viitisentoista 
prosenttia suurempi kuin edellisvuonna ollen 
2,5 prosenttia Suomen koko viljantuotannos-
ta. Luomurukiin ja -kauran keskisadot jäivät 

vähän alle kahden tonnin hehtaarilta kun 
taas vehnän ja ohran sadot kipusivat jonkin 
verran yli sen. Varaa satotason nostoihin 
yleisesti ottaen on.

Luomuohran markkinat ovat olleet pettymys 
taannoisen luomumallasohran hintapiikin 
jälkeen. Markkina näyttäisi olevan pieni ja 
haavoittuva. 

Parhaiten luomumarkkinoilla tuntuvat pitä-
vän pintansa öljykasvit ja palkoviljat – herne 
ja härkäpapu. Myös hyvälaatuisen luomu-
suurimokauran kysyntä näyttää kohtuullisen 
vakaalta. Vehnämarkkinat ovat kansainväli-
sesti kovin kilpaillut ja rukiin ailahtelevaiset 
kylvöalojen ja talvehtimisolosuhteiden vaih-
dellessa.

Viljan ostajat seuraavat markkinoiden kehit-
tymistä ja alkavat julkaista termiinihintoja 
parhaillaan. Viljelijän kannattaa olla aktiivi-
nen ja seurata ensi syksyn hintakehitystä ja 
tehdä harkintansa mukaan viljelysopimuksia 
ainakin osasta tuotantoa. Myös luomukoti-
eläintilojen kanssa voi mahdollisuuksien mu-
kaan neuvotella rehuntuotantoyhteistyöstä.

Luomukotieläintuotteiden markkinoilla ei ole 
viime aikoina ollut suuria muutoksia. Luomu-
maitotiloja on maassamme kaikkiaan noin 
140 kappaletta, eivätkä meijerit tunnu olevan 
nyt erityisen innostuneita lisäämään luomu-
maidontuottajia rinkeihinsä. Painetta luomu-
tuotantoon siirtymiselle kuitenkin on, koska 
maidon hinta on laskusuunnassa. 

Ennen luomuun siirtymistä on aiheellista 
käydä keskustelut meijerin kanssa. 

Naudanlihan jalostajat lienevät vaihtelevasti 
kiinnostuneita lisäämään luomua. Parhaat 
luomulisät karttunevat suoramyyntitiloille. 
Luomusianlihantuotantoon ei liene siirty-
mässä uusia sikatiloja, mutta kotimaista 
luomubroileria on vihdoinkin kauppaketjujen 
tarjonnassa.

4. Ajankohtaista luomukotieläintuotan-
nossa

Kriisitukea maito- ja sikatiloille

Maidon kriisituki on haettavissa 9.3. saak-
ka. Perusteena on, että on tuottanut maitoa 
meijeriin 1.9. – 31.12.2014. Myös maidon-
tuotannon lopettaneet voivat hakea sitä,  
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kunhan maitoa on tuotettu meijeriin em. 
ajanjaksona. Tilalta suoraan myydystä mai-
dosta ei tukea makseta. Kokonaispotti on n. 
11 000 000 euroa ja se jaetaan meijerimai-
tolitroille (arvio 1,45 senttiä/litra). Maidon 
kriisitukilomake nro 300 löytyy osoitteesta 
www.suomi.fi/lomakkeet  Mavi maksaa tuet 
toukokuun 2015 loppuun mennessä. 

Sikatalouden kriisitukea voi hakea maalis-
kuussa kansallisten kotieläintukien enna-
koiden kanssa eli viimeistään 23.3.2015. 
Molempia tukia voi hakea vain paperilomak-
keilla.

5.  Siemenkaupoille ajoissa

Alkavalla ohjelmakaudella kerääjäkasvin 
kylvö on sekä tavanomaisille että luomukas-
vitiloille varteenotettava vaihtoehto ympäris-
tökorvauksen lohkokohtaisissa toimenpiteis-
sä. Tämän lisäksi pysyvä nurmi – keskustelu 
saattaa lisätä nurmensiementen kysyntää, 
kun vanhoja nurmia kynnetään ja uusia pe-
rustetaan. Nurmen siemenet kannattaa siis 
varata ajoissa, että saa mitä haluaa. Muista 
tarkistaa tässäkin luomusiemenen saatavuus!

EVIRAn mukaan markkinointikielloista kaksi 
kolmesta on aiheutunut tavanomaisen sieme-
nen käytöstä ilman lupaa. Luomusiementä 
käytetään, jos luomua on saatavilla: ks. li-
säysaineistorekisteri. Tavanomaisen siemenen 

käyttöön tarvitaan aina voimassa oleva lupa 
(joko yleinen (www.evira.fi)  tai toimijakoh-
tainen lupa). Hankinta-ajankohta todiste-
taan joko tilausvahvistuksella tai laskulla. 

Lupa tavanomaisen siemenen käytölle on 
haettava 1.5. mennessä ELY-keskuksesta ja 
kylvää voi, kun lupa on myönnetty. Jos luvan 
saanutta erää jää ylivuotiseksi, on erän käyt-
töön haettava uusi lupa. Yleinen lupa koskee 
vain lisäysaineistoa tulevan kasvukauden 
käyttöä varten. Jos erää ei käytetä tai sitä jää 
ylivuotiseksi, on erän käyttöön oltava uusi 
(yleinen tai toimijakohtainen) lupa.

6. Luomutarkastuksia tehdään koko 
loppuvuosi

Valvonnassa edelleenkin kiinnitetään huomi-
ota varastoihin ja varastokirjanpitoon. Ole 
erityisen huolellinen, jos luomutilallasi käsi-
tellään luomutuotteiden lisäksi myös siirty-
mävaihe- tai tavanomaisia tuotteita. Huoleh-
di siitä, että lohkokirjanpito, varastokirjanpi-
to ja varastot vastaavat toisiaan. Myös esim. 
urakoitsijan korjaamat, tavanomaisen karjan 
rehuksi menevät tuotteet merkitään sekä loh-
kokirjanpitoon että tuotevirtakirjanpitoon.

Luomulampaat nauttivat alkavasta keväästä.



7. Tulevia tapahtumia - tervetuloa!

Luomun perusteita:
Luomukotieläintuotannon koulutuspäivät (2 pv) 
17. - 18.3. klo 9.00 - 15.00 Hämeenlinna, Va-
najan Parvi, Vanajantie 10 B
Hinta: 70 euroa / päivä / hlö + alv 24 % 
Ilmoittautumiset: 11.3. mennessä. 

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi (5 
pv), jäljellä olevat päivät: 
Hämeenlinna: 5. - 6.3.
Sastamala: 11.3. ja 25.3.
Järvenpää: 12. - 14.3.
Lappeenranta: 5. - 6.3. ja 12. - 13.3. sekä 20.3.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://etela-suo-
mi.proagria.fi/tapahtumat

Tukiohjeistusta luomutiloille:
12.3. klo 18 – 21.15 Tampere, UKK-instituutti, 
Kaupinpuistonkatu 1: Luomutilojen tuki-ilta. 
Järjestetään osana MTK Pirkanmaan tukikoulu-
tuskierrosta. Lisätietoja: www.mtk.fi/liitot/pir-
kanmaa 
30.3. klo 9 alkaen Lammi, Biologinen asema, os. 
Pääjärventie 320. Järjestäjinä Hämeen ELY-keskus 
ja MTK Häme. Ei ennakkoilmoittautumista.

14.4. klo 10-14, Hämeenkyrö, Osaran maaseu-
tuopetusyksikkö, Huikuntie 33, Luomutilojen 
tukiohjeistuspäivä. Hinta 53 eur + alv 24 % sisäl-
täen sämpyläkahvit. Ilmoittautumiset 9.4. men-
nessä https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat 
tai p. 020 747 2808.

Kaakkois-Suomen Tuki-info -hanke järjestää:
8.4. klo 10 - 15 Kouvola, Polven Juustola
8.4. klo 17 - 20.30 Kouvola, Naukkarisen Piha-
pirtti 
9.4. klo 10 - 14 Parikkala, Parikkalan Valo
9.4. klo 17 - 20 Lappeenranta, Marttala
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viim. 3 pv ennen 
tilaisuutta https://etela-suomi.proagria.fi/tapah-
tumat tai p. 020 747 2808.
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Ota yhteyttä ProAgria Etelä-Suomen  
luomuasiantuntijoihin!

Häme 
Kaija Hinkkanen  040 709 2475 
Jari Keränen   0400 665 485 
  - Päijät-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 
Raija Tamminen  040 722 1873 
  - kotieläimet 
Marja Jalo-Ryynänen   040 572 8387 
  - lampaat

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

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 Järvenpää  

Puhelinvaihde: 020 747 3000 

Henkilöstön sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@proagria.fi

Nettisivut: etela-suomi.proagria.fi

Tiedotteen kuvat: Kaija Hinkkanen


