LUOMU POHJOIS-SAVOSSA

LUOMUTUOTANNON KEHITYS
Pohjois-Savossa luomupeltoala on kasvanut
tasaisesti viime vuosina ja lisännyt näin
luomupeltoalan suhteellista osuutta.

LUOMUN OSUUS PELTOALASTA

LUOMUTILAT POHJOIS-SAVOSSA
• Vuonna 2015 Pohjois-Savossa oli yhteensä 334
luomutilaa, joista 88 oli luomukotieläintiloja.
• Luomutilojen koko on keskimäärin 44,6 ha,
mikä on hieman valtakunnallista keskikokoa
pienempi (52,8 ha).
• Luomutiloilla tuotetaan viljaa, joka jalostetaan
jauhoiksi, ryyneiksi ja talkkunaksi.
• Omia myllyjä on mm. Laitilanmäen luomutilalla
Siilinjärvellä ja Myllylän luomutilalla Vieremällä.

LUOMUALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA

LUOMUPELTOKASVIT POHJOIS-SAVOSSA
• Pohjois-Savon luomupeltoalasta suurin osa on nurmea.
Luomupeltokasveista merkittävin on kaura.
• Vuonna 2015 Pohjois-Savo tuotti 1,5 miljoonaa kg
luomukauraa.
Luomupeltokasvien aloja
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LUOMUPUUTARHATUOTANTO POHJOIS-SAVOSSA
• Luomupuutarhatuotanto on ollut viime vuosina lievässä
laskussa
• Luomupuutarhakasveista suurin ala on mustaherukalla.
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TYYPILLISTÄ POHJOIS-SAVON LUOMULLE
• Uusien luomutilojen määrä kasvaa tasaisesti
ja painottuu emolehmätuotantoon.
• Tyypillistä Pohjois-Savossa on, että luomuun
siirtyvillä tiloilla on jotain eläintuotantoa,
erityisesti luomunaudanlihaa ja -maitoa.
• Jonkin verran tuotetaan myös
luomusianlihaa, -lampaanlihaa ja
-kananmunia.
• Erikoiskasvinviljelyä on varsin vähän, minkä
vuoksi vihannes- ja marjavolyymit ovat
suhteellisen pieniä.

MISSÄ LUOMUMANSIKKA?

• Suonenjoki on Suomen mansikkaisin pitäjä,
jossa on n. 60 mansikanviljelijää ja yli 300
hehtaaria viljelystä.
• Tilojen koot ovat vähitellen kasvaneet ja
keskipinta-ala on yli viisi hehtaaria. Usealla
tilalla jatkaja on nainen.
• Pohjois-Savossa luomumansikkaa tuotetaan
kuitenkin vain 8,4 hehtaarilla. Se on 1,1 %
maakunnan koko mansikka-alasta (790 ha).
• Yrittäjät eivät vielä ole uskaltautuneet
lähteä luomuun, vaikka markkinoita ja
kysyntää luomumarjalle ja -jalosteille on.
• Alueellinen marjatoimittaja, Pakkasmarja,
ostaisi enemmänkin luomumansikkaa, vadelmaa ja -herukkaa (etenkin vadelmasta
on pula).

MARJAA LUOMUNA POHJOIS-SAVOSTA
• Herukan kohdalla hintaero tavanomaiseen ei ole riittävä, koska
herukan hintataso on tavanomaisessakin alhainen.
• Luomumansikan hinta on ollut hyvä, noin 1,5–2-kertainen
tavanomaiseen mansikan hintaan verrattuna.
• Luomuvadelman tuotanto onnistuu tunneleissa avomaata
paremmin.
• Uusia luomumarjatiloja on tulossa, mm. herukkaa (Pasi Iivarinen,
Kuopio/Hiltulanlahti) ja luomumansikkaa (mm. Tiina Nissinen
Leppävirta, Pentti Koistinen, Lapinlahti, Timo Junnikkala
Kuopio/Kortejoki, Pasi Nousiainen Lapinlahti/ Varpaisjärvi).
• Vanhamäen hyvinvointikeskus Suonenjoella tuottaa
luomumansikka, -vadelmaa ja -herukkaa.
- marjakommentit Eeva Leppänen, Suonenjoen marjanviljelijäin yhdistys

PIENESTÄ KASVAA ISOA…
• Pohjois-Savon luomuvihannes- ja kasvistuotanto on vielä kohtalaisen vähäistä
Esimerkkejä alueen erikoisluomutuotannosta:
• Tuusjärvellä on aloittamassa kasvihuoneviljelijä, joka tuottaa myös avomaalla
luomuhärkäpapua ja -sipulia
• Kivisalossa yhteisökylä tuottaa luomutuotteita osakkaiden käyttöön
• Vehmersalmella tuotetaan luomuhunajaa, jota voi ostaa tilamyymälästä
• Pohjois-Savon alueella tuotetaan myös mm. luomukaritsan lihaa, luomutyrniä ja –
talkkunaa.
Savo-Karjala alueen luomutiloja voi etsiä alueen luomuyhdistyksen koonnista

Pohjois-Savossa on luomupotentiaalia
Pohjois-Savossa luomulla on kasvun mahdollisuuksia kaikilla sektoreilla
• hyvät viljelyolosuhteet monipuoliselle luomutuotannolle ilmaston ja peltojen osalta
• hyvin kehittynyt luomunaudan- ja lampaanlihantuotanto
• luomusianlihatuotannolla olisi myös hyvät mahdollisuudet
• kotieläin- ja kasvinviljelytilat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä
• luomumansikan alaa tulisi kasvattaa, tähän on alueella hyvät mahdollisuudet
• luomumaitotilojen määrä alueella on vielä pieni
• luomumaidon markkinat ovat vakiintuneet ja kasvu tasaantunut, joten
luomumaidontuotannon kasvulle on Pohjois-Savossa hyvät edellytykset
• luomuviljaa voisi tuottaa myös elintarvikekäyttöön nykyistä enemmän kasvaville
markkinoille
• luomukulutuskysyntää alueella on jo nyt riittävästi
• matkailu ja kesäasukkaat tarjoavat luomutuotannolle hyvän paikallisen markkinan, jota
tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin.
• Investointilanteissa luomuvaihtoehto kannattaa aina selvittää.
- Jari Kauhanen, toiminnanjohtaja MTK Pohjois-Savo

Pohjois-Savolaista luomutuotantoa parhaimmillaan
Laitilanmäen luomutila, Siilinjärvi http://www.laitilanmaenluomutila.fi/
 Tila on ollut luomussa 20 vuotta
 Luomuun siirtymisen taustalla halu tuottaa puhdasta ruokaa ilman kemiallisia apuaineita
 EU:hun liittymisen myötä omista näki, että luomu on ainoa tapa erottautua massasta.
 ”Luomuun siirtyminen oli oikea päätös! Se on tulevaisuuden tuotantoala” -Hannu
Laitinen, tilan isäntä
 Tilan koko kasvanut 20 hehtaarista 254 hehtaariin
 Tilalla tuotetaan ohraa, kauraa, vehnää, ruista, hernettä, perunaa, rehua
 Viljelytuotanto pääasiassa oman tilan eläinten ruokintaan (vilja kanoille, rehu
ylämaannaudoille)
 Tilalla on 3 000 kanaa (kanala perustettu 2011) ja 170 ylämaannautaa
 2004 rakennetulla itävaltalaisella kivimyllyllä jauhetaan omasta viljasta jauhoja ja
kaurakuorimakoneella valmistetaan hiutaleet tilan 2011 perustettuun luomumyymälään
 Tilan luomumyymälässä myydään pääasiassa tilan omia tuotteita (kananmunia, jauhoja,
hiutaleita ja lihatuotteita), mutta myös jonkin verran muiden luomutuotteita (esim.
vihanneksia alueen muilta tuottajilta). Nilsiäläinen leipomo Leipuska valmistaa
myymälään tilan omista jauhoista mm. ruisleipää ja lihapiirakoita.
 Tilalla työskentelee yksi ulkopuolinen ja omistaja pariskunta
Kuvat Laitilanmäen tila

Rohkea Pohjois-Savolainen luomuyrittäjä
 Tapelin luomusikatila on Pohjois-Savon ja Suomen luomuharvinaisuuksia
 Tila on ollut 1960-luvun lopulta lähtien lihasikala
 2010-luvun alusta siitoseläintuotannon kannattavuuden heikkenemisen myötä löytyi vaihtoehto
tuotannolle Lisää luomua -hankkeen avulla
 Luomu oli luonteva vaihtoehto muutenkin luomuvaatimuksia lähellä olevalle sikatilalle
 Luomu oli myös ratkaisu pelloilla näkyvään pitkän yksipuolisen viljan tehoviljelyn haittoihin, pellon
tiivistymiseen ja rakenteen heikkenemiseen sekä rikkakasvien resistenssin lisääntymiseen
 Tilan peltoala on tällä hetkellä 65 ha
 Tilalla kasvatetaan pääasiassa luomuviljaa, ohraa, vehnää sekä kauraa sikojen rehuksi, sekä hernettä ja
härkäpapua valkuaislisäksi.
 Viljelykierrossa on nurmikasveja ja apilaa, joista saatavaa säilörehua sekä kuivaa heinää käytetään sikojen
virikerehuna.
 Sikalassa on tällä hetkellä 70 emakko, joiden kaikki porsaat kasvatetaan teurasikään asti.
 Vuodessa tulee myyntiin 1300-1400 lihasikaa eli noin 115 000 kg, joka on Suomen luomusianlihan
määrästä 15 % (Suomen vuotuinen luomusianlihan määrä on noin 750 000 kg).
 Luomusianlihamarkkinat pienenevät kokoajan ja kaivataan uusia vaihtoehtoisia myyntikanavia, kuten
suoramyynti kuluttajille ja ammattikeittiöille.
 Tilan arkeen voi tutustua Facebookissa sivulla "Tapelin luomusika”
 Tilan isäntänä toimii Hannu Kämäräinen
(Kuvat Tapelin luomusikatila)

Paikallisia luomutuotteita voi ostaa
• Jonkin verran vähittäiskaupoista
• Rekorenkaista tai ruokapiireistä
• Suoraan tiloilta
• Luomumyymälöistä
• Topin maatilamyymälä Muuruvedellä
• Laitilanmäen luomutila Siilinjärvellä
• Vanhamäen hyvinvointikeskus Suonenjoella

• Luomulihaa Savo-Karjalan lihan myyntipisteistä
• Matkuksen myymälästä ja Kuopion kauppahallista

TIEDOLLA EROON ENNAKKOLUULOISTA
• Luomu on nykyaikainen ja taloudellisesti kannattava tapa tuottaa
ruokaa. Luomutuotantoa kohtaan tunnetut ennakkoluulot ovat
hälvenemässä.
• Luomun arvostusta voisi omalta osaltaan lisätä sillä, että se olisi
enemmän esillä tavanomaisillekin tuottajille suunnatuissa
koulutuksissa ja tiedotuksessa.
• Pohjois-Savossa monet tavanomaiset marjanviljelijät ovat ottaneet
käyttöön omaan tuotantoonsa luomussa käytettyjä menetelmiä
• Realistisesti ajatellen tällä hetkellä luomu on monessa mielessä
taloudellisesti varsin kilpailukykyinen tuotantomuoto ja sen hyviä
puolia soisi enemmänkin hyödynnettävän tavanomaisella puolella.

NUORISSA TULEVAISUUS

Luomutuotanto kiinnostaa
ja luomuun siirtyvät
erityisesti suhteellisen
nuoret viljelijät.

• Tiedot koonnut Anu Arolaakso, EkoCentria
• Tilastotiedot Evira
• Lisätietoja:
Pirkko Tuominen, luomuasiantuntija, ProAgria
p. 0400 124 976, pirkko.tuominen(at)proagria.fi

Minna Mustonen, ylitarkastaja, Pohjois-Savon ELYkeskus, puh. 0295 026 602, minna.mustonen(at)elykeskus.fi

Jari Kauhanen, toiminnanjohtaja MTK PohjoisSavo, p. 040 505 6718, jari.kauhanen(at)mtk.fi

• Kuvat EkoCentria/Tero Takalo-Eskola
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on rahoittanut tämän aineiston tuottamista.

