Elisa Niemi

Olli-Pekka Härmä

Tyynelä siirtyy luomuun
– Luomuun siirtymisen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, toteaa ensi vuonna
siirtymävaiheen aloittava viljelijä Juuso
Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta.
Opinnot Viikissä ovat melkein valmiit, vuonna 2009 tehtiin sukupolvenvaihdos ja ensi vuonna aloitetaan siirtymävaihe luomuun. Tyynelän 28-vuotias
isäntä vakuuttui luomusta vaihto-opinnoissa Itävallassa.
– Luonnonmukaiset viljelymenetelmät ovat ekologisesti kestävän tuotannon perusta ja sertifioitu luomutuotanto
on tällä hetkellä taloudellisesti ylivertainen tuotantomuoto. Luonnonmukaisten
viljelymenetelmien mahdollisuudet tulisi
tiedostaa nykyistä huomattavasti paremmin myös vallitsevan tuotantotavan viljelijöiden sekä neuvojien keskuudessa.
Joona on ollut rohkea myös uusien
menetelmien kokeilemisessa ja siksi sopii erinomaisesti nyt alkavan Luomulehden palstan toiseksi isännäksi.
Luomuun siirtyminen suunnitellusti

Viherlannoitusnurmia on ollut Tyynelän tilalla viljelyssä jo 2000-luvun alkupuolelta asti - ennen kuin oli ajatusta siirtyä luomuun, koska yksipuolisen viljanviljelyn jälkeen ei pelto ollut enää muuten tuottavaa.
– Myöhemmin, kun päätimme siirtyä
luomuun, peltoja alettiin entistä suunnitelmallisemmin kunnostamaan. Viljelykiertoa on monipuolistettu ja komposteja on käytetty paljon. Maan rakenne
onkin jo silmin nähtävästi parantunut,
kuvaa Joona.
– Luomumenetelmiä on hyvä harjoitella silloin, kun kaikki keinot virheiden
korjaamiseksi ovat vielä käytettävissä. Tavoitteena on, ettei satotaso romahda luomuun siirryttäessä, kuten usealla tilalla
on käynyt.
– Neuvonnalle ja koulutukselle olisi
luomussa paljon tarvetta. Luomutuotanto vaatii viljelijältä paljon ammattitaitoa ja työtä, mutta se myös palkitsee enemmän kuin tavanomainen viljely. Opintojen lisäksi muilta viljelijöiltä
on hyvä saada tietoa, toteaa lähes valmis
agronomi.
20

Luomulehti 6/2010

Juuso Joona tutkii peltonsa sekakasvustoa Tyynelässä.

Tyynelän tila

Joutseno on kaakonkulmalla, jossa mannerilmaston ansiosta lämpösumma vastaa
eteläisen Suomen lämpösummia.
– Erityisesti suojeltavia vesistöjä ei
Tyynelän tilalla ole mutta suojeltavaa
pohjavettähän on kaikkialla, muuallakin
kuin pohjavesialueilla, muistuttaa Joona.
Maalajit tilan pelloilla ovat pääasiassa
hietasavi ja hiesusavi, mutta vaihte-

lua on paljon, kaikkea löytyy. Pinnanmuodot vaihtelevat paljon ja kumpuilevuus tekee syyskasvien talvehtimisen
haastavammaksi.
Viljelyssä on n. 96 hehtaaria vuokramaineen. Siementuotantoa on tilalla
tehty pitkään, lisäksi tuotannossa on öljyja valkuaiskasveja. Perheen kuopus on ollut pienestä pitäen mukana tilan toiminnassa ja edustaa nyt suvustaan neljättä sukupolvea tällä maatilalla. •

