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1. Luomusopimuksiin vuosi lisää

Jos sopimuksesi päättyy 30.4.2014, voit jat-
kaa sen voimassaoloa jälleen yhdellä vuodella 
30.4.2015 saakka. Tämä tapahtuu erillisellä lo-
makkeella. Kirjallisia vuokrasopimuksia näihin 
jatkoihin ei tarvitse lähetellä ELY-keskuksiin. 
Näin siksi, että uusi ohjelmakausi käynnistyy 
2015.

Lisäalat sopimuksiin

Voimassa oleviin, 2012 ja 2013 alkaneisiin so-
pimuksiin voi hakea tänä keväänä lisää ympä-
ristötukikelpoisia peltoaloja, jos sopimukseen 
liitettävien lohkojen pinta-ala on enintään 50 % 
tai enintään 2 ha alkuperäisestä sopimusalasta. 

Uusi sopimus tulee tehtäväksi, jos lisäalaa 
tulee yli 50 % tai yli 2 ha. Silloin valitettavasti 
tarvitset sopimuskauden loppuun yltävät vuok-
rasopimukset, vaikka kaikki siirtyvätkin 2015 
uuteen systeemiin tai voivat irtisanoutua silloin 
sopimuksesta.

Vuosina 2010 ja 2011 tehdyn sopimuksen tilalle 
voi hakea uuden, jos uutta peltoalaa tulee hallin-
taan vähintään 2 ha. Muistutukseksi, että sopi-
mukseen sisältymättömiä lohkoja viljellään luo-
muehtojen mukaisesti mutta ilman luomutukea.

Uusia luomusopimuksia tehdään

Uudet, luomuun siirtyvät tilat voivat hakea 
erityisympäristötukisopimusta (luomukasvin-
tuotanto ja  –kotieläintuotanto) tänä keväänä. 
Näillä näkymin ainoastaan luomusopimusten 
haku avautuu; muilta osin erityistukisopimuksia 
ei tehdä uusiin kohteisiin.

Vuokrasopimuksia tehdessä on mahdollisuuksi-
en mukaan hyvä huomioida, että tulevan kau-
den ensimmäinen sitoumus on todennäköisesti 
viisivuotinen. 

2.  Luomumarkkinakatsaus

Luomuviljasadot 2013 olivat selvästi edellis-
vuotta suurempia ja sadon laatu hyvä. Eviran 
tilastoista voidaan todeta mm. luomukauran 
hehtolitrapainon, surkastuneiden jyvien ja 
roskapitoisuuden olevan hyvinkin kilpailu-
kykyisiä tavanomaisten kauraerien kanssa. 
Rukiin laadussa häviämme hiukan tavanomai-
selle. Esim. talven harventamien kasvustojen 
rikkaongelmat koettelevat luomukasvustoja. 
Luomurypsin keskisadot ovat jääneet edelleen 
alle 1000 kiloon hehtaarilta ja tuotantomäärät 
kysyntään nähden pieniksi.
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Uuteen satokauteen lähdetään toimijoiden 
kannalta ristiriitaisin odotuksin. Viljan ostajat 
seuraavat markkinoiden kehittymistä ja alkavat 
julkaista termiinihintoja kevään edetessä. 

Luomuviljojen hinnat Suomessa pohjautuvat 
etenkin luomukauran vientiin. Yksi tärkeim-
mistä vientimaista on Saksa, jonka oman luo-
musadon kelvollisuus on alkanut hankaloittaa 
vientiä. Suomen luomuviljan vienti perustuu 
myös jatkossa laatuun, erikoistumiseen ja ja-
lostusasteen nostoon.

Harkitse sopimusta!

Tavanomaisten hintojen lasku on luonut painei-
ta myös luomuhintoihin. Viljelijän kannattaa 
tässä tilanteessa olla aktiivinen, seurata ensi 
syksyn termiinihintojen kehitystä ja tehdä har-
kintansa mukaan viljelysopimuksia kevään ede-
tessä. Tällä tavalla on mahdollista varmistaa 
ensi kesän sadolle ostaja ja kelvollinen hinta. 

Luomuviljojen kotimaan varastotaseen ke-
hittymistä seuraavalla kaudella on aina yhtä 
hankalaa ennustaa. Sen sijaan valkuaiskas-
veille, kuten luomuherneelle ja –härkäpavulle 
näyttää löytyvän vahvaa kysyntää ensi kaudella 
muutaman ison toimijan sitouduttua luomure-
hubisnekseen. Myös luomuöljykasvien menekki 
on vahva.

3. Huomioitavaa luomukotieläintilalla

Viljelysuunnitelmia ja -kiertoja pohdittaessa 
varmistetaan rehujen riittävyys eläimille. Myös 
yksivuotisia rehukasveja kannattaa kokeilla, 
jos monivuotisia nurmia näyttää olevan liian 
vähän. Kevätkosteuden turvin on hyvä tarvitta-
essa tehdä myös nurmien täydennyskylvöjä ja 
varmistaa näin sekä rehun määrää että laatua. 

Rehun ostajan pitää muistaa tarkistaa, ovatko 
rehut luomuhyväksyttyjä ja onko myyjä re-
hualan toimija. Luettelo rehualan toimijoista 
löytyy Eviran sivuilta (Eläimet ->Rehut -> Re-
hualan toiminta -> Viljelijät ja kotieläintuotta-
jat -> Rehualan alkutuotannon toimijat). Tämä 
ilmoitus pitää olla tehtynä myös kotieläintilan 
yhteistyötilalla.

Rehualan toimijaksi voi ilmoittautua Rehualan 
toiminta -kohdassa lomakkeella F: Ilmoitus 
rekisteröintiä varten: rehualan alkutuotannon 
toimijat. Samassa paikassa tehdään myös il-
moitukset rekisteröintitietojen muutoksista ja  
toiminnan lopettamisesta.

 
4. Tarkkaile kasvustoja keväällä

Sääoloiltaan erikoinen talvi on kääntymässä 
kevättä kohti. Tammikuun olematon lumipeite 
ja pakkaset saattoivat vikuuttaa syysöljykas-
vustoja. Öljykasvien kasvupiste on ollut ilmei-
sessä vaarassa tuhoutua. Matalan kasvutyypin 
syysrapsit, harva kylvö ja karkea, kestävä maan 
rakenne sekä viettävät pinnan muodot edesaut-
tavat talvehtimista. Viljojen osalta tilanne on 
selvästi parempi. Ruis pärjää meikäläisissä 
oloissa vehnää paremmin.

Kevät on myös ratkaiseva. Yöpakkaset sekä vuo-
roin sulamiset ja jäätymiset katkovat juuria ja 
rassaavat kasveja. Tarkkaile siis kriittisellä sil-
mällä kasvustoja jo varhain keväällä. Harvatkin 
öljykasvikasvustot voivat olla säilyttämisen ar-
voisia. Rikkakasvitilanne kannattaa ottaa huo-
mioon päätöksiä tehtäessä. Myös apilanurmien 
kuntoa kannattaa seurata varhain keväällä ja 
varautua täydennyskylvöihin etenkin, jos nur-
mikasvilajikkeiden talvehtimisominaisuuksista 
ei ole tietoa.
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5. Suunnitelmien aika on nyt

Tulevan kasvukauden viljelysuunnitelma 
kannattaa teetättää hyvissä ajoin. Luomuvil-
jamarkkinat elävät joka vuosi ja ProAgrian 
luomuasiantuntijat ovat tilanteen tasalla. 
Käytä heidän tuotanto- ja markkinaosaaminen 
hyväksesi ja teetä suunnitelmat. Luomu- ja 
viljelykiertosuunnitelmat päivitetään myös 
samalla. 

Huomioi, että luomulannoitteista monelle tut-
tu Perus-Viljo (7-4-1) pitää tilata maaliskuun 
puoliväliin mennessä. Hinta vaihtelee erän 
koosta riippuen 275-290 eur/tn (alv 0%). Muista 
täydennyslannoitteista mainittakoon Novarbon 
Arvo (4-1-2) hinnaltaan 243 eur/tn (alv 0%), 
ja Humuspehtoorin maanparannusaineet ja 
lannoitteet, jotka koostuvat kompostoiduista 
lannoista ja puukuiduista.

Viljelyssuunnitelmien teossa olemme parhail-
laan siirtymässä WebWisun käyttöön. Viljely-
kiertosuunnitelmat tehdään samalla ohjelmal-
la. Ohjelmaa voi käyttää missä tahansa, kun 
tietokone on verkossa. 

Oman WebWisun voit tilata: www.mloy.fi/tilaa. 
Kokeile ohjelmaa veloituksetta maaliskuun 
loppuun asti. Jos sinulla on pc-wisu, voit siirtää 
sen maksutta verkkoon.

Kun viljelynsuunnittelua jatketaan asiantunti-
jan kanssa entiseen malliin, siirtyminen web-
biin ei aiheuta sinulle mitään toimenpiteitä. 
Siirrämme tilasi viljelytiedot veloituksetta 
WebWisuun.

6. Luomutarkastuksessa painopisteenä  
 varastot

Valvonnan painopistealueena on tulevalla tar-
kastuskaudellakin varastot ja varastokirjanpito. 
Ole erityisen huolellinen, jos luomutilallasi 
käsitellään luomu-, siirtymävaihe- tai tavan-
omaisia tuotteita. 

Helpoiten asiat hoituvat, kun kirjaukset teh-
dään heti ja huolehditaan siitä, että lohkokir-
janpito, varastokirjanpito ja varastot vastaavat 
toisiaan. Myös esim. urakoitsijan korjaamat, 
tavanomaisen karjan rehuksi menevät tuotteet 
merkitään sekä lohkokirjanpitoon että tuote-
virtakirjanpitoon.

EVIRAn mukaan markkinointikielloista kaksi 
kolmannesta on aiheutunut tavanomaisen sie-
menen 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 toimijakohtainen lupa). Hankinta-
ajankohta todistetaan joko tilausvahvistuksella 
tai laskulla. 

Lupa tavanomaisen siemenen käytölle on ha-
ettava 1.5 mennessä ELY-keskuksesta ja kylvää 
voi, kun lupa on myönnetty. 

Yleisesti peltovalvonnoissa ovat erottuneet 
viljavuustutkimus- ja asiakirjapuutteet, hyvä 
viljelytapa sekä lantala- ja lanta-analyysipuut-
teet. 

Tuki- ja sopimushausta sekä tulevan ohjelman 
valmistelutilanteesta saat lisää tietoa luomu-
asiantuntijoilta ja eri alueiden luomutilojen 
tukiohjeistuspäivillä, ks. tapahtumat!

Kuvat: Esa Partanen ja Kaija Hinkkanen



7. ProAgria Etelä-Suomessa tapahtuu

Luomutuotannon ajankohtaispäivä ti 11.3. klo 
9.00 – 14.30 Hämeenlinnassa (Vanajantie 10 B).  
Aiheina mm. kestorikkakasvien torjunta (koke-
muksia tiloilta ja koetoiminnasta), oman kylvösie-
menen kunnostus, luomulajikekokeiden tulokset 
ja luomurypsi. Ohjelma ja ilmoittautumiset  7.3 
mennessä: www.kasvuahameessa.fi. Lisätietoja:  
Kaija Hinkkanen, p. 040 709 2475. Järjestäjä: 
HHM-hanke.

Luomukotieläintuotannon koulutuspäivä to 
13.3. klo 9.30-15.00 Hämeenlinnassa (Vanajantie 
10 B). Aiheina mm. hoitokäytännöt, tuotanto-
olosuhteet, ruokinta ja eläintenhoitosuunnitelma.
Kurssipäivästä saa todistuksen (luomuperuskurs-
sipäivä). Hinta 65 e + alv 24 %, lounas on oma-
kustanteinen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset  7.3 
mennessä: Satu Näykki, satu.naykki@proagria.fi, 
p. 040 709 2450.

Luomuperuskurssi 6.3. alkaen Järvenpäässä, pe-
ruskurssin päiviä myös: Kouvola 5.3., Hämeenkyrö 
11.-12.3. ja 20.3. Ohjelmat ja lisätietoja: 
etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat

Luomumallasohran viljelytilaisuudet 
ke 12.3. klo 17, Hyvinkää (Knehtilän luomutila, 
Haapasaarentie 75). Lisätietoja: Esa Partanen, p. 
0400 463 172.  
to 13.3. klo 13.30, Lahti (Viking Malt, Niemenka-
tu 18). Lisätietoja: Kaija Hinkkanen, p. 040 709 
2475.

Peltovesi-päivä ke 26.3. klo 9.30 - 15.30 Ikaalis-
ten kylpylässä (Hämyläntie 2). Ilmoittautumiset 
14.3. mennessä: etela-suomi.proagria.fi/tapahtu-
mat tai p. 020 747 2808. Lisätietoja: Jutta Ahro, 
p. 040 544 4899. Järjestäjä: YmpäristöKompassi-
hanke.

Luomutilojen EU-tuki-infot ti 1.4. 
Lammi, klo 9.00, Biologinen asema (Pääjärventie 
320). Lisätietoja: Kaija Hinkkanen, p. 040 709 
2475. Järjestäjä: Hämeen Tietoverkko 2 -hanke.  
Parikkala, klo 9.30-12.30, Parikkalan Valo
Lappeenranta, klo 14-17, Marttala. Lisätietoja: 
Pekka Terhemaa, p. 040 518 7130. Järjestäjä: 
KATTI-hanke.

Luomutilojen tukiohjeistuspäivä ti 15.4. klo 10 - 
14 Hämeenkyrössä (Osaran maaseutuopetusyksikkö, 
Hissantie 33). Ilmoittautumiset 10.4. mennessä:
etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat tai p. 020 
747 2808.

Ota yhteyttä ProAgria Etelä-Suomen  
luomuasiantuntijoihin!

Häme
Kaija Hinkkanen  040 709 2475 
Jari Keränen   0400 665 485 
  - Päijät-Häme
Satu Näykki    040 709 2450 
  - 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 
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

4

ProAgria Etelä-Suomi ry, 
Vanajantie 10 B,  
13110 Hämeenlinna 

Aluetoimistot:      
Etelä-Karjala, Pormestarinkatu 6, 53100 Lappeen-
ranta     
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


