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1. Luomuviljamarkkinakatsaus

Luomuviljojen hinnat ovat syksyn edetessä 
olleet lievässä laskussa. Yksi tärkeimpiä syitä 
hintojen laskusuunnalle on ollut Baltiasta tu-
levan luomuviljan kasvava, vankka tarjonta. 
Muun muassa Virosta ja Puolasta on saatavilla 
vehnää, ohraa, kauraa ja ruista alhaiseen 
hintatasoon laadun ollessa hyvin kilpailuky-
kyistä. Myös tavanomaisten viljojen laske-
vat hinnat ovat vaikuttaneet luomuviljojen 
noteerauksiin. Tässä tilanteessa on vaikeaa 
nähdä luomuviljojen hintoihin nousupaineita.

Elintarvikelaatuisella kauralla kysyntää

Kasvukauteen 2015 katsoessa kannattaa 
huomioida ainakin elintarvikelaatuisen kau-
ran jatkuva vientikysyntä. Vaikka Suomessa 
kauraa viljellään laskennallisesti reilusti 
vientimääriin nähden, kaikki tuotettu kaura 
ei kuitenkaan täytä laatuvaatimuksia, joten 
ylituotantotilannetta ei pääse syntymään vien-
nin vetäessä. Kauran kysyntä verrattuna mui-
hin viljoihin näkyy myös hintanoteerauksissa. 

Öljykasvien viljelyä voi lisätä reilusti

Öljykasvien viljelypinta-alaa olisi vara nostaa 
reilusti. Luomuviljojen markkinatilanteen 

näyttäessä haastavalta öljykasvien kysyntä ja 
vientinäkymät näyttävät kasvavilta. Härkäpa-
pu liikkuu Suomessa paljolti suoraan tilojen 
välillä eikä sen kysynnässä ole näkyvissä suu-
ria mullistuksia. Sen sijaan herne on raaka-
aineena monikäyttöisempää ja sille löytyisi 
kasvavia markkinoita kotieläinsektorin lisäksi 
ruokakäytöstä. Kevään kylvöjen suunnittelu 
on hyvä aloittaa ottamalla yhteyttä viljan 
ostajaan markkinatilanteen selvittämiseksi.

2. Ajankohtaista kotieläintuotannosta

Ohjelmakauden vaihtuminen tuo muutoksia 
mm. eläinyksiköiden laskentaan. Jatkossa 
luomukotieläintilalla on oltava vuosittain vä-
hintään 0,3 eläinyksikköä / ha tukikelpoiselle 
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Sateet ja pelko kahukärpäsistä ovat jaksottaneet rukiin kylvöai-
koja. 5.9 kylvetty ruis on ehtinyt oraalle hyvin ennen talven tuloa.



pinta-alalle. Eläinyksiköiden on siis riitettävä 
koko luonnonmukaisesta tuotannosta tehdylle 
sopimuspinta-alalle, muutoin luonnonmu-
kaisen kotieläintuotannon tukea ei makseta. 
Luomukotieläintilalla tukien maksimoimiseksi 
kannattaa kuitenkin varmistaa, että 0,35 ey/ha 
täyttyy, koska tämä on LFA:n vaatimus.

Helpotusta eläinyksiköiden riittävyyteen on 
kuitenkin tulossa, koska jatkossa mm. alle 6 
kk vanhat naudat ovat 0,4 ey. LFA:n ja luomun 
eläinyksiköt lasketaan jatkossa saman kaavan 
mukaan. 

Rehut analysoitavaksi

Kotieläintiloilla vuoden sato on korjattu ja on 
aika suunnitella talvikauden ruokintaa. Rehu-
näytteet on jo ehkä lähetetty tai niitä ollaan 
lähettämässä. Rehuanalyysejä tekemään on 
tullut viime syksyn jälkeen uusi yritys, SeiLab 
Oy, joka on kotoisin Seinäjoelta ja tekee ana-
lyysit Kauhajoella.  Valiolaisten maidontuotta-
jien rehuanalyysit tehdään edelleen Valion Sei-
näjoen laboratoriossa. Muiden tilojen analyysit 
voi teetättää joko SeiLabissa tai kuten ennenkin 
Viljavuuspalvelussa. Näytteet kulkevat SeiLa-
biin joko postissa tai matkahuollon kautta. 
Sieltä voi tilata näytteiden lähetyspusseja 
(esim. osoitteesta seilab@seinajoki.fi). Viljoja 
analysoivat myös viljaa ostavat yritykset.

Ruokintasuunnitelmia ja muuta ruokinnan oh-
jausta tekevät ProAgria Etelä-Suomessa kunkin 
eläinlajin ruokinta-asiantuntijat.

3. ViljelyKasvu-ryhmässä arvioidaan 
tekemistä ja tuloksia

ProViljelys Luomu ryhmä on nyt luomutilojen 
ViljelyKasvu-ryhmä. Ryhmän toiminta on käyn-
nistynyt kuluvan vuoden aikana. Kasvustokäyn-
tejä tehtiin lähes kaikille tiloille ja kymmenelle 
tilalle laskettiin myös vuoden 2013 kasvintuo-
tannon tulos. Innostunut ryhmä kokoontui vaih-
tamaan kokemuksia ja vertailemaan tuloksia 
syyskuussa Knehtilän tilalle Hyvinkäällä.

Vuoden 2013 osalta laskelmat ovat suuntaa-
antavia. Taloudelliseen tulokseen vaikuttaa 
selkeästi tilojen välinen yhteistyö, jonka myötä 

toiminta tehostuu ja kustannukset alenevat. 
Tulosta tehdään myös panostamalla hyvään 
satoon. Markkinalähtöiset myyntikasvit viljely-
kierrossa, lannoitus, tarkka tekeminen ja pellon 
peruskunto näkyvät tuloksessa. 

Tilojen väliset erot olivat suurimmat muuttu-
vissa kustannuksissa ja konekustannuksissa. 
Kasvintuotannon talouden seurantaa jatketta-
essa useampana vuonna peräkkäin faktat tilan 
talouden syy- ja seuraussuhteista lisääntyvät 
ja päätöksenteko varmistuu. 

Nyt on aika tarttua päättyneen kasvukauden 
tuloksiin, perata kustannukset ja aloittaa 2015 
suunnittelu. Hyödyllistä tässä vaiheessa on 
esim. selvittää sadon hintavaatimus. 

Vuosittain laskettavista ryhmäläisten tuloksista 
muodostuu vertailuaineisto, joka auttaa oman 
toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lähde mukaan ViljelyKasvu-ryhmään!

Tule mukaan ryhmään seuraamaan kasvintuo-
tantosi taloutta ja valmistaudu huolella uuteen 
tukikauteen. Samalla saat vinkkejä muilta 
eturivin viljelijöiltä ja meiltä kaikilta ProAgria 
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Syysrypsikasvusto näytti kesäkuussa Mika Hämäläisen tilalla 
varsin lupaavalta. Tänä syksynä kylvetyt rypsit ovat hyvässä kas-
vussa ja sato-odotukset suunnattu jo tulevaan kasvukauteen. 
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Etelä-Suomen luomuasiantuntijoilta. Yhteys-
tiedot ovat tiedotteen lopussa.

4. Luomutilan tukipalettiin muutoksia

Uuden tukikauden kommervenkit muuttavat 
totuttua luomuviljelytapaa ja jopa sanas-
toa, miten asioista tullaan puhumaan. 2015 
käynnistyvällä ohjelmakaudella luomutukiin 
tulee pieniä muutoksia. Kasvitilan luomutuki 
on esityksen mukaan 160 e/ha (+19 euroa), 
luomukotieläintilalle tulee lisäksi 134 e/ha/v 
(+7 euroa).

Suurin muutos on tulossa avomaan vihannesvil-
jelyyn. Esityksen mukaan luomutuki olisi 600 
euroa/ha (ei koske monivuotisia kasveja).

Tilatukioikeuksien siirto maanomistajalle, 
viimeinen aikaraja lähestyy!

Oletko jo huolehtinut tilatukioikeuksien pa-
lauttamisesta maanomistajalle? Jos vuokraso-
pimukseen on kirjattu ehtona, että tilatukioi-
keudet tulee palauttaa maanomistajalle vuok-
rasuhteen päätyttyä, se tulee tehdä 31.12.2014 
mennessä. Tukioikeuksia ei voi enää palauttaa 
1.1.2015 alkaen maanomistajalle, joka ei itse 
viljele. Omistuksessasi olevien tilatukioikeuk-
sien määrän löydät keväällä tukihaun mukana 
tulleesta 103A-lomakkeesta. Se on saatavilla 
myös Vipu-palvelusta. Jotta tukioikeudet voi 
siirtää maanomistajalle, tulee hänellä olla 
pelto hetken hallinnassa. Tässä yhteydessä 
onkin hyvä mahdollisuus keskustella uudesta, 
pidemmästä vuokrasopimuksesta. Jos kaipaat 
apua tukioikeuksien siirtoasioissa, ota yhteyttä 
alueesi luomuasiantuntijaan.

Mikäli vuokrapeltojen tukioikeudet ovat sinulla 
vain vuokralla tai viljelet vain omia peltojasi, 
tukioikeuksien siirto ei koske sinua.

Puntaroi vaihtoehtoja viljelysuunnittelun 
yhteydessä

Nykyinen ympäristötuki on voimassa enää 
tämän talven, joten keväällä sitoudutaan uu-
teen ympäristökorvausjärjestelmään. Luonnos 
toimenpiteistä ja tukiarvioista on jo olemassa 
ja asetuksia uuteen ohjelmakauteen liittyen 
aletaan kirjoittaa näillä näkymin marraskuussa. 

Jotta voit rauhassa miettiä ensi ohjelmakauden 
valintoja, kannattaa tutustua hyvissä ajoin 
uuteen ohjelmaan. Tietoa uudesta ohjelmakau-
desta tukijärjestelmineen löydät osoitteesta 
www.mmm.fi > Maaseudun kehittäminen > 
Ohjelmakausi 2014-2020. 

Voimme myös yhdessä jo nyt haarukoida vaih-
toehtoja ja selvittää alustavasti, miten uudet 
tuet vaikuttavat tilasi tulokseen. Käytössämme 
on työkaluja, kuten LuomuTukipuntari, joka 
helpottaa löytämään toimivimmat ratkaisut 
tilallesi.

5.  Myös luomuviljelijä saattaa tarvita 
kasvinsuojelututkinnon

Myös luomuviljelyssä voidaan käyttää torjunta-
aineita, jotka ovat Tukesin torjunta-ainelistal-
la. Tutuimpia aineita ovat esimerkiksi peittaus-
aineet Cedomon ja Mycostop sekä tuholaisaine 
Bioruiskute S. Ensi vuoden alusta näiden ainei-
den kanssa asioitaessa tarvitaan Tukesin hyväk-
symä koulutus tai tutkinto. Koulutukseksi käy 
vielä tänä vuonna järjestettävä ympäristötuen 
vaatimukset täyttävä neljän tunnin koulutus. 
Ensi vuoden alusta lähtien tarvitaan Tukesin 
hyväksymä tutkinto. Koulutus- tai tutkintoto-
distus vaaditaan kaikilta ’torjunta-aseeseen’ 
tarttuvilta henkilökohtaisesti.

Verkkosivujemme tapahtumakalenterissa ilmoi-
tetut, marraskuussa eri puolilla toiminta-aluet-
tamme järjestettävät kasvinsuojelukoulutukset 
täyttävät tämän vaatimuksen viideksi vuodeksi 
eteenpäin. Koulutus sisältää Tukesin tutkinnon 

Rengaslaikkua esiintyi mm. Elmeri-ohrassa.



edellyttämät aihealueet ja siitä kirjoitetaan 
osallistujille todistus. Lisätietoja Esa Partaselta 
esa.partanen@proagria.fi, 0400 463 172.

6. Tapahtumapalsta

ProAgria Etelä-Suomen luonnonmukaisen tuotan-
non peruskurssit
Etelä-Karjala 5. - 6.3., 11. - 12.3. ja 20.3.2015 
Häme 22.1., 5. - 6.2. ja 5. - 6.3.2015
Kymenlaakso  28. - 29.1., 11. - 12.2. ja 4.3.2015 
Pirkanmaa 11. - 12.2., 4., 11. ja 25.3.2015
Uusimaa 2. - 3.3., 12. - 14.3.2015
Luomukotieläintuotantoon vaadittava kaksipäiväi-
nen koulutus on Hämeenlinnassa 17. - 18.3.2015.
Kurssipäivän hinta 70 € (+ alv 24 %). Ilmoittautu-
miset http://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat 
tai 020 747 2808. Lisätietoja ProAgria Etelä-Suomen 
luomuasiantuntijoilta.

Luomukursseille voivat osallistua kaikki halukkaat. 
”Konkarit” voivat esim. käydä koko kurssin tai poi-
mia kotisivuillemme tulevasta ohjelmasta tiettyjä 
päiviä. 
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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 
Raija Tamminen  040 722 1873 
  - 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 Rännäri  0400 461 706 
  - avomaa

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

Kuvat: Sari Hiltunen, Kaija Hinkkanen ja Esa Partanen


