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Kannattavuus vetää 
viljelijöitä luomuun

Marraskuussa 2011 Mikkelissä järjestetyn luomupäivän teemana oli 

luomutuotannon kasvattaminen. Luomutuotteiden markkinat vetävät tällä 

hetkellä hyvin, mikä innostaa alalle lisää tuottajia sekä jalostajia.

L uomupäivän ohjelmassa 
kuultiin useita puheen-
vuoroja menestyneiltä 
luomuviljelijöiltä sekä 

-jalostajilta, joiden esimerkit 
vakuuttivat, ettei luomutuotan-
nossa ole kyse näpertelystä vaan 
vakavasti otettavasta ja taloudel-
lisesti kannattavasta ruoantuo-
tannosta.

Tutkija Jukka Tauriainen 
MTT:n taloustutkimuksesta 
vahvisti luomutuotannon ole-
van taloudellisesti tavanomaista 
tuotantoa kannattavampaa. 
Vuonna 2011 kannattavuuskir-
janpitotilojen aineistossa luo-

Sveitsiläisen luomututkimuskeskuksen johtaja 
Urs Niggli pitää ekologisiin viljelymenetelmiin 
perustuvaa viljelyä ainoana vaihtoehtona tule-
vaisuudessa.

mutilojen kannattavuuskertoi-
men ennustetaan olevan 0,60, 
kun se tavanomaisilla tiloilla 
on 0,37. Luomukasvintuotanto- 
tilat yltävät jopa yli 1,5:n kannat-
tavuuskertoimeen kirjanpito- 
aineistossa. Tavanomaisten tilo-
jen yrittäjätulo on jopa 70 % 
luomutiloja pienempi.

Kotieläintuotteissa luomun 
kysynnän kasvu on ollut ennä-
tysmäistä eikä tuotanto ole täy-
sin pystynyt vastaamaan tähän. 
Ilmajokelaisen Makkaramestarit 
Oy:n toimitusjohtaja Vesa Luh-
tala vahvisti puheenvuorossaan 
suuren kysynnän, mutta pitää 

luomusianlihan tuotannon kas-
vattamisen kannalta merkittä-
vänä tuottajahinnan nousemista 
yli kolmeen euroon kilolta.

Luomumaitoa tehokkaasti
Ekologisesti tehokkaasta mai-
dontuotannosta esimerkin an-
toi kurikkalainen Vesa Tikka, 
jonka tilalla tuotetaan maitoa 
350:n lypsävän voimin. Rehua 
karjalle tuotetaan 590 omalla ja 
250 sopimushehtaarilla. Teho-
kas tuotanto perustuu ravinne- 
ja rehuomavaraisuuteen. Nur-
met sisältävät runsaasti typen-
sitojakasveja ja herneenkin 

olki käytetään rehuna. Viljat 
ja herne viljellään aina seok-
sina sekä raiheinä-aluskasvin 
kanssa. Aluskasvista otetaan syk-
syllä vielä rehusato ennen liete-
lannan sijoitusta maahan. Rai-
heinä tallettaa lannan ravinteet 
seuraavalle kasvukaudelle.

Lehmien keskituotos Tikko-
jen tilalla on tällä hetkellä noin 
8 000 kg vuodessa, joka Vesa 
Tikan mukaan vastaa 10 000 
kiloa tavanomaisella tilalla, kun 
huomioidaan lehmien tervey-
den ja kestävyyden myötä lisään-
tyvät tuotantovuodet. Tavoit-
teena on nostaa lehmien kes-
kituotos 9 000–10 000 kiloon, 
mutta lähinnä jalostuksen kei-
noin, ilman väkirehun osuuden 
lisäystä.

Sveitsissä luomumenetelmät 
tuotannon perustana
Luomupäivän kansainvälisenä 
esitelmöitsijänä kuultiin Sveit-
siläisen luonnonmukaisen tuo-
tannon tutkimusinstituutin 
(FiBL) pääjohtajaa Urs Niggliä, 
joka keskittyi luonnonmukai-
sen maatalouden merkitykseen 
ilmastonmuutokseen sopeutu-
misessa. Tästä näkökulmasta 
merkittävin ero tavanomaiseen 
tuotantoon on viljelymaiden 
kyky sitoa hiiltä.

Useiden tutkimusten mukaan 
luonnonmukaisin menetelmin 
viljellyn maan eloperäisen hii-
len pitoisuus on keskimäärin 
0,29 %-yksikköä suurempi ja 
eloperäisen hiilen vuosittainen 
sitoutuminen 0,2 t/ha suurempi 
verrattuna tavanomaiseen vilje-
lyyn. Ero selittyy monipuolisella 
viljelykierrolla ja kotieläinten 
lantojen käytöllä.

Lisäksi luonnonmukainen 
viljely on todettu tavanomaista 
tuotantoa monimuotoisem-
maksi, mikä takaa ekosysteemi-
palveluita, kuten pölyttämistä ja 
tuhohyönteisten torjuntaa.

Kotieläintaloudesta Niggli 
totesi pelkkään karkearehuun 
perustuvan maidontuotannon 
olevan ilmastovaikutuksien kan-
nalta tehokkaampaa kuin väki-
rehua käyttävä tuotanto. Lisäksi 
karkearehu parantaa lehmien 
terveydentilaa sekä maidon ras-
van laatua.



Verkosta luomutietoa
L Helsingin yliopiston suunnittelija Jukka Rajala esitteli Luomu-
tietoverkko-hankkeen aikaansaannoksia. Hanke on järjestänyt 
useita verkkokursseja esimerkiksi maan rakenteen hoidosta ja 
rikkaruohojen torjunnasta. 

Luomutietoverkon kurssien luentoja on nähtävissä kuva- ja 
ääniesityksinä verkkosivuilla. Lisäksi sivustolla on paljon asian-
tuntijoiden koostamaa tietoa luonnonmukaisista tuotantomene-
telmistä niin kotieläin- kuin kasvintuotannossakin. 

Luomutietoverkon verkkosivuilla on myös luettavissa Rajalan 
kirjoittama kattava luonnonmukaisen maanviljelyn oppikirja Luon-
nonmukainen maatalous. l

Luomupäivän esitykset ovat katsottavissa internetissä osoitteessa 
www.luomu.fi/tietoverkko
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Sveitsin maataloustuotanto 
nojaa luomuun
Sveitsissä noin 80 % maatalous-
tuotannosta on niin sanottua 
integroitua tuotantoa (integ-
rated production, IP), joka 
tarkoittaa, että tuotantoon on 
sisällytetty luonnonmukaisia vil-
jelymenetelmiä. Tämä on toteu-
tettu Sveitsissä ympäristötuen 
avulla. IP-tuotantoa Niggli pitää 
hyvänä tapana oppia ekologisia 
viljelymenetelmiä.

Niggli ei kuitenkaan pidä suo-
ria maataloustukia tehokkaim-
pana keinona kestävien vilje-
lymenetelmien edistämisessä, 
eikä toisaalta ympäristölle hai-
tallisten viljelymenetelmien kit-
kemisessäkään.

”Suorat tuet eivät mahdollista 
ympäristölle haitallisten viljely-
menetelmien ulkoisvaikutusten 
korvaamista yhteiskunnalle”, 
Niggli sanoo. Ulkoisvaikutuksia 

voivat olla esimerkiksi pinta- ja 
pohjavesien saastuminen, ilmas-
topäästöt sekä monimuotoisuu-
den heikkeneminen.

Viljelijöiden koulutus ja 
neuvonta avainasemassa
Niggli korostaa viljelijöiden 
koulutusta ja viljelyneuvonnan 
roolia ympäristön kannalta kes-
tävien viljelymenetelmien kan-
nattavuuden osoittamiseksi: 
”Useat ekologiset viljelymene-
telmät ovat viljelijälle talou-
dellisesti kannattavampia kuin 
tavanomaiset ja lisäksi ne voivat 
parantaa sadontuottokykyä.”

Niggli pitää mahdollisena, 
että jo lähitulevaisuudessa vil-
jelijöille tullaan maksamaan 
ainakin osa suorista tuista ilma-
kehän hiilen sidonnan perus-
teella. Tämä edistäisi voimak-
kaasti ekologisten viljelyme-
netelmien käyttöä. ”Viimeis-

tään fossiilisiin raaka-aineisiin 
perustuvien tuotantopanosten 
saatavuuden rajoittuminen ja 
panoshintojen voimakas nousu 

pakottavat siirtymään ekologi-
siin viljelymenetelmiin perustu-
vaan viljelyyn”, Niggli toteaa. l

Maan rakenne ja kasvukunto korostuvat  
luomuun siirryttäessä
L Hyvinkääläinen maanviljelijä Markus Eerola 
on kuluneen kahden vuoden aikana siirtänyt 
isännöimänsä Knehtilän kasvinviljelytilan noin 
350 hehtaaria luonnonmukaiseen tuotantoon. 
Luomutuotantoon siirtymiseen vaikuttivat eni-
ten hyvä markkinatilanne ja sen pitkän ajan 
positiiviset näkymät sekä maan rakenteen 
vaaliminen.

Siirtymistä pohtiessaan Eerolaa houkutti 
luomussa korkeammat ja vakaammat tuote-
hinnat, ja toisaalta se, ettei enää tarvitsisi 
välittää panoshintojen, lähinnä lannoitehinto-
jen, heilahteluista.

Eerola kokee myös tilan edullisen sijain-
nin erinomaisena markkinointimahdollisuu-
tena. ”Tuotteiden jalostusta ajatellen tilamme 
sijaitsee lähellä kuluttajia ja jatkossa pyrimme 
jalostamaan ja myymään entistä suuremman 
osan tuotteistamme itse.” 

Verkostot tärkeitä ongelmanratkaisussa
Taloudellisten etujen lisäksi luomuun siirtymi-
seen kannustivat hyvät esimerkit menestyvistä 
luomutiloista. Työmäärä tilalla on kasvanut 
aiempaan verrattuna, mutta työ on jakaantu-
nut aikaisempaa tasaisemmin kasvukaudelle.

Myös vaatimus viljelijän ammattitaidosta on 
tavanomaista viljelyä korkeampi. Viljelytekni-
sissä ongelmissa apuna Eerolalla on ollut luo-
muviljelijäverkosto, joka on muodostunut pää-

Markus Eerola Hyvinkäältä on siirtänyt 350 
hehtaarin kasvinviljelytilansa luomuun.

osin Helsingin yliopiston Luomutietoverkko-
hankkeen kurssien kautta.

Yhteisöllisyys ja oppiminen muilta vilje-
lijöiltä on ollut erittäin tärkeää. ”Viljelyssä 
tilanteet muuttuvat niin nopeasti, että ilman 
apua ja neuvoa antavaa tukiverkostoa ei pär-
jää. Yhteisöllisyys kuuluu tähän ammattiin”, 
Eerola toteaa.

Maan kasvukuntoon panostettava
Luomuun siirtymisen haasteena Eerola pitää 
ennen kaikkea tavanomaisen viljelyn heiken-
tämää maan kasvukuntoa: ”Maan rakenne on 
viljelyn tärkein tuotantoedellytys. Luomuun 
siirtyessä tilan lohkojen erot tulivat nopeasti 
selville niin rikkakasvien kuin satomäärien 
suhteen.”

Knehtilässä maan rakennetta pyritään 
parantamaan muun muassa viherlannoituk-
sella, kevytmuokkauksella ja hevosenlanta-
kompostilla.

Tilan kasvun rajat saavutettu
Eerolan tavoitteena on pitää tila perheviljel-
mänä, mikä tarkoittaa mahdollisesti viljelyalan 
vähentämistä. Koska suurin osa tilan viljely-
maasta on vuokrattua, voidaan heikoimmista 
ja etäisemmistä vuokralohkoista luopua, jos 
niiden taloudellisesti kannattava viljely osoit-
tautuu ylivoimaiseksi. 

”Tietenkin vuokrataso määrää lopulta 
kyseisten lohkojen viljelyn kannattavuuden”, 
Eerola toteaa. 

Perheviljelmänä pysymisellä halutaan myös 
hallita taloudellista riskiä ja kustannussääs-
töin parantaa tuottavuutta. ”Pyrimme pitä-
mään tilan perheviljelmänä, emme niinkään 
suurtilan tapaisena. Se vaatii pinta-alan 
vähentämistä, jotta tilan pystyy hoitamaan 
tehokkaasti omilla resursseilla, ilman vaki-
tuista palkattua työvoimaa.” JJ


