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Timo Haavisto 
arvioi oman tilansa 
kohdalla luomun 
kannattavuuden 
olevan 20–30 
prosenttia parempi 
verrattuna 
tavanomaiseen 
viljelyyn.

72
Laitilassa kokeiltiin 

puuntuhkaa metsätien 
kunnostamisessa.  
Lopputuloksena oli 
kovapintainen tie.

Uutta peltoa ostaessa on hyvä kartoittaa 
salojitustarpeet. Jos haluaa ojittaa keväällä, on 
asian kanssa parasta olla liikkeellä jo syksyllä.

”Tällaisia yksivuotisia kuusentaimia kelpaa myydä 
hymyssä suin”, tokaisee Timo Salminen. Kaikkina 
kesinä ei vartu yhtä vantteria taimia.

Rantamarjan 
tilalla vadelman 
viljely on siirtynyt 
tunneleihin miltei 
kokonaan. Se 
on varmempaa 
ja poiminta 
tehokkaampaa. 

Jukka Puustinen 
loi jyrsijöiden ja 
pihalintujen ruuasta
tuottoisan
maaseutuyrityksen.
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Maatalousyrittäjä Mikä Räbinä etsisi vastauksia 
turvemaiden ilmastohaasteisiin. Käytössä ovat 
jo viljelykierron monipuolistaminen ja ojituksen 
suunnittelu.
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V
ielä 20 vuotta sitten moni luomuviljelijä sai osakseen vähät-
telyä, jopa naureskelua. Luomualan kasvun ja viljelyn am-
mattimaistumisen myötä ennakkoluulot ovat pitkälti häl-
venneet. Yhä useampi viljelijä on kiinnostunut kokeilemaan 
luomutuotantoa, johon houkuttelee tavanomaista tuotan-

toa parempi kannattavuus. Luomuvalinnan vaakakupissa painavat myös 
eettisyys ja ekologisuus: halutaan tuottaa puhdasta ruokaa kestävällä 
tavalla.

Loikkaamineen uuteen on välillä vaikeaa mutta myös palkitsevaa. 
Moni viljelijä kertoo luomun tuoneen kokonaan uutta mielenkiintoa työ-
hön. Hyvän sadon saaminen vaatii menetelmiin perehtymistä, toimen-
piteiden oikea-aikaisuutta ja pitkäjänteisiä viljelysuunnitelmia. Viljelykier-
to on niin rikkakasvien kuin maan kasvukunnonkin kannalta ensisijaisen 
tärkeä.

Nykyviljelijät suhtautuvat luomuun kunnianhimoisesti. Oman toimin-
nan kehittämisen ja kokemuksen myötä monet viljelijät ovat löytäneet 
juuri heidän olosuhteisiinsa sopivat maanmuokkaustavat, lannoituksen 
ja kasvinvuorottelusyklit. Valikoimaan tarvitaan myös luomuun soveltuvia 
tuotantopanoksia. Lannoitevalmistajilta onkin tullut uusia vaihtoehtoja, ja 
myös siemenviljatuotantoa monipuolistetaan.

Luomuala on tänä vuonna kasvanut hyvin, mutta hallituksen kehit-
tämisohjelmaan tälle vuodelle kirjattuun 20 prosentin pinta-alatavoittee-
seen ei vielä päästy. Ruokaviraston ennakkotietojen mukaan luomun 
osuus peltoalasta on nyt reilu 14 prosenttia. 

Luomun kysyntä kasvaa, ja kauppa kaipaa valikoimiinsa lisää koti-
maisia luomutuotteita, eritoten juureksia ja vihanneksia. Tarjonnankin pi-
tää pysyä ajan hermolla, sillä kuluttajaa eivät multaporkkanat puhuttele. 
Projektipäällikkö Riitta Kaipainen Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutis-
ta painottaa, että myös pienten luomuyritysten kannattaa ottaa trendit 
huomioon tuotekehityksessään (s.24). Tuotteiden pitää olla kiireisessä 
arjessa nopeasti hyödynnettäviä, esimerkiksi valmiita salaattisekoituksia 
ja grillikasvisvalikoimia.

Vanhaan ei ole vara tukeutua. Pelkkä luomu ei myy, jos tuote ei ole 
muuten houkutteleva. 
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