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Luomun tilanne

• Vuonna 2019 ei tehty uusia luomusitoumuksia, mutta

valvontaan liittyi muutama uusi tila Hämeessäkin –

valtakunnan tasolla noin 100 tilaa

• Keväällä 2020 luomukursseilla on ollut yhteensä noin 

130 osallistujaa – kevään -18 kaltaista ”suurta 

rynnistystä” ei tule

• Hämeessä Luomu + SV alaa 8,3 % (koko maa 13,5 

%)

• Tilakoko Suomessa noin 61 ha



Luomussa vara parempi-hanke

• https://sites.google.com/a/luovapaja.com/luomussa-

vara-parempi/tuotokset

• Hankkeessa mukana HAMK Mustiala, LUKE, 

Salpaus ja ProAgria

• Paljon erilaista kokeilutoimintaa

• Kesän 2020 pellonpiennartilaisuus peruttu

https://sites.google.com/a/luovapaja.com/luomussa-vara-parempi/tuotokset
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Luomukaura     Tavanom. Luomukevätvehnä     Tavanom. Luomuruis     Tavanom.

Kaura, vehnä, ruis hintakehitystä euroa/t 
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Hintakehitystä 2016 - 2019 e/tn



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Hintakehitystä 2016 -2019
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(Luomu)ViljelyKasvuryhmän tuloksia / ProAgria Etelä-Suomi



(Luomu)ViljelyKasvu-

ryhmän tuloksia, 22 tilaa



ViljelyKasvuryhmien tuloksia / ProAgria Etelä-Suomi



Valvonnan painopiste 2020
Ruokavirasto / Sampsa Heinonen:

• Vuonna 2020 luomutarkastajat tarkastavat 

erityisesti toimijan luomusuunnitelmia ja arvioivat 

yhdessä viljelijöiden kanssa, onko varastokirjanpito 

ja muu tuotteiden jäljittämisen varmistava tietojen 

kirjaaminen suunniteltu tilan toiminnan ja riskien 

näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla

• Tavoitteena on, että jatkossa jokainen tila varautuu 

yksilöllisesti omiin, luomuvalvonnan kannalta 

olennaisiin riskeihin



Uusi Luomuasetus tulee voimaan 1.1.2021

(Kuvakaappaus Sampsa Heinosen esityksestä / Ruokavirasto)



Valmistautuminen kasvukauteen

• Syysviljojen oraat näyttävät pääsääntöisesti hyviltä

– Ei tautihavaintoja syksyllä

– Kevään sääolot ratkaisevat

Reetta-ruista Janakkalassa 23.1.2020
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Sademäärät v. 2019, Jokioinen



Valmistautuminen kasvukauteen

• Italian raiheinä aluskasvina: jos se on 

talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämiseksi 

jätetty sänkipellolle kasvamaan, on mahdollista, 

että raiheinä on vielä keväällä hengissä

• Sen ”nujertamiseen” tarvitaan riittävästi 

irtileikkaava muokkain, pelkkä s-piikkiäes ei 

välttämättä riitä. Toisaalta raiheinäkasvusto 

lisää pellon kantavuutta ja kuivattaa peltoa 

tehokkaasti parantaen muokkautuvuutta.



Mitä keväällä kylvetään?

• Viljan hinnat tulleet alaspäin

– Tilanne parantaa kotieläintuotannon 

kannattavuutta

• Muistetaan öljykasvit!

• Hajauttaminen isommilla pinta-aloilla

– 2020 tulee uutta luomuhyväksyttyä viljelyalaa

paljon (-18 siirtyneet)

– Hinnan kiinnittäminen osasta satoa

• Mallasohra ja kaura edelleen vahvoilla



Mitä keväällä kylvetään?

TOS-siemen

– Itävyydet ovat n. 10 %-yksikköä alhaisemmat 

kuin sertifiointia varten tarkastettujen erien. 

Varsinkin vehnällä riski heikkoon itävyyteen 

(77%).

– Omaa siementä käytettäessä lajittelu ja 

itävyyden tarkistaminen!

– Varmista siemenen tuotantovaihe, jos 

varastossa esim. siirtymävaiheen tuotteita

– Tee tarvittaessa poikkeuslupahakemus 



Sertifioitu siemen

• Jos otetaan uusi lajike viljelyyn

– Huomio mm. valkuaiseen (vehnä), tähkäidännän 

kestävyyteen (korkea ja pysyvä sakoluku), vältä 

myöhäisimpiä lajikkeita

– Eloperäisen lannoituksen käyttö voi pidentää 

kasvuaikaa kun typpeä vapautuu vielä kasvukaudella

– Vältä lyhyimpiä lajikkeita (varjostavuus, nurmen 

läpikasvu)

– Talvenkestävyys voi uusilla ”moderneilla” lajikkeilla 

olla haasteena kun talvituhotorjuntaa ei voi tehdä

–Kannattaa valita lajike joka tunnetusti talvehtii hyvin

–Rukiilla korrenpituus yhteydessä 

talvenkestävyyteen



Kasvustoanalyysi avuksi

• Valkuaisaineiden ja entsyymien muodostuksessa 

rikillä suuri merkitys!

• Rikistä yleisesti puutetta pitkään luomuviljelyssä 

olleilla lohkoilla

• Tulos kertoo sen hetkisen kasvin käytettävissä 

olevan ravinnetilanteen 

• Ohjeet kasvustonäytteiden ottamiseen:

https://www.eurofins.fi/agro/naeytelomakkeet/kasvian

alyysi/

https://www.eurofins.fi/agro/naeytelomakkeet/kasvianalyysi/


Pasi Hartikainen, ProAgria

Megalab / Kevätvehnä



ELINVOIMAINEN

MAATILA -HANKE Sään ääri-ilmiöt haastavat pellon 

kasvukunnon

Mikä on omien lohkojesi kasvukunto?

Maan rakenteen aistinvarainen 

arviointi:

https://luomu.fi/tietopankki/maan-

kasvukunnon-hoidon-tyokalupakki/

Viljelijä voi hyödyntää Neuvo2020-

palvelua

https://luomu.fi/tietopankki/maan-kasvukunnon-hoidon-tyokalupakki/


Keinoja tutkia maan viljavuutta

• Viljavuusnäyte, laaja: selviää ravinnetilanteen ja 

happamuuden lisäksi mm. multavuus, KVK

• Penetrometri: selviää maan tiiviys/vastus

• Lapiodiagnoosi: selviää maan rakenne

• Maan aistinvarainen arviointi eli MARA-kortin avulla eri 

kerrosten pisteytys

• Lierotesti (ns. sinappijauhetesti): saadaan selville nopeasti 

lohkon lierojen määrä

• Liettymistesti: maan mururakenne

Kaikki nämä täydentävät toisiaan!

https://www.ilmase.fi/site/videot/ (Penetrometrin käyttö, lapiodiagnoosi)

OSMO-hankkeen tuotokset: https://luomu.fi/tietopankki/tutkimusjulkaisuja-

osmo-hankkeesta/

https://www.ilmase.fi/site/videot/
https://luomu.fi/tietopankki/tutkimusjulkaisuja-osmo-hankkeesta/


Kationinvaihtokapasiteetti (KVK) 1/2

• Kuvaa maan kykyä varastoida liukoisia, positiivisesti 

varautuneita ravinteita kiinnityspinnoilleen (kalsium, 

kalium, magnesium)

• KVK:n suuruus määräytyy pitkälti orgaanisen aineksen 

pitoisuuden perusteella

• Eri ravinteiden osuus (%) KVK:sta kuvaa ravinteiden 

suhdetta varastopinnoilla. Optimit:

– Kalsiumin osuus 60-75 %

– Magnesiumin 10-20 %

– Kaliumin 2-4 %

– Natriumin 0-2 %

• Kalsiumin ja magnesiumin yhteenlaskettu osuus ei saisi 

olla yli 80 %



Kationinvaihtokapasiteetti (KVK) 1/2

• Kalkitus on ensisijainen toimenpide kationien keskinäisen 

suhteen säätämiseen

– Kalsiitti- tai dolomiittikalkilla korjataan kalsiumin ja 

magnesiumin vajetta kun pH ei ole liian korkea

– Jos korkea pH, kipsillä eli kalsiumsulfaatilla voidaan lisätä 

kalsiumia ja vähentää magnesiumia

– Kiseriitillä (magnesiumsulfaatti) saadaan nostettua 

magnesiumin määrää ilman pH:n nostoa

– Jos magnesium on korkealla ja samoin pH, kipsillä 

saadaan korjattua ravinnesuhteita

– https://luomu.fi/tietopankki/uusi-raportti-

kationinvaihtokapasiteetin-maaritys-monipuolistaa-

viljavuustutkimuksen-hyodyntamista/

https://luomu.fi/tietopankki/uusi-raportti-kationinvaihtokapasiteetin-maaritys-monipuolistaa-viljavuustutkimuksen-hyodyntamista/


MELA / Välitä Viljelijästä

• perjantaina 3.4. klo 14-15: Mistä voimia koronakevääseen.

• keskiviikkona 8.4. klo 14-15: Voimavaroja parisuhteeseen ja 

perheeseen.

• Luennoitsijoina molemmissa tilaisuuksissa toimivat Liisa ja Juha 

Välilä.

• Lisätietoa näistä tilaisuuksista löytyy Melan 

nettisivulta: https://www.mela.fi/uutiset/tule-seuraamaan-

maatalousyrittajien-hyvinvointiluentoja-verkossa/

• Ne toteutetaan Teamsin kautta. Linkit Teams -palaveriin löytyvät 

nettisivuilta (tilaisuuden otsakkeesta pääsee suoraan liittymään).

https://www.mela.fi/uutiset/tule-seuraamaan-maatalousyrittajien-hyvinvointiluentoja-verkossa/


Tulevia tapahtumia

Elinvoimainen maatilatalous ELINA –hanke

• facebook.com/groups/elinvoimainenkasvitila/

• facebook.com/groups/elinvoimainenmaitotila/ 

proagria.fi/elina

• https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat

• Tapahtumia siirtyy toistaiseksi verkkoon, 

sivustot päivittyvät…

https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat


Kuva: Kaija Hinkkanen

Kuvat: Kaija Hinkkanen

Kiitos

Menestystä kasvukauteen 2020

Kaija Hinkkanen

ProAgria Etelä-Suomi


