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Vaihtelevasti käynnistyneestä keväästä huo-
limatta kylvötyöt ovat kohtuullisella mallilla 
Itä-Suomen alueella. Toivotaan, että kesä tuo 
tullessaan onnistumisia ja hyviä satoja! Itä-
Suomen alueen luomuasiatuntijat haluavat 
toivottaa hyvää kesää kaikille ja muistutam-
me tässä samalla muutamasta tärkeästä asi-
asta.

1. Kylvöalamuutosilmoitukset

Kevään viivästymisen myötä muutoksia kevään tu-
kihakemuksessa ilmoitettuihin kasveihin voi olla 
tulossa paljonkin. Muutokset voi tehdä sähköisesti 
3.6. -15.6. välisenä aikana, paperisena 15.6. saak-
ka 117 lomakkeella. Kasvulohkot tulee piirtää, jos 
kasvulohkon pinta-ala tai muoto muuttuu tukiha-
kemuksella ilmoitetusta. Rajakorjauksia voi tehdä 
sähköisesti. Lohkojen jakoja ja yhdistämisiä ei voi 
enää tehdä. Uuden lohkon voi perustaa, jos palaut-
taa ensin 102 C lomakkeen paperisena karttaliittei-

neen kuntaan, jonka jälkeen  kunnasta uudella tun-
nuksella voi tehdä kylvöalamuutoksen sähköisesti 
tai paperilla. 
Jos kerääjäkasvien kylvö ei toteutunut, ilmoita 
muutoksesta myös samalla. Huomioi kerääjäkas-
vilohkoilla että kerääjäkasvikasvuston on oltava 
peittävää. Kerääjäkasvikasvuston voi muokata tai 
kyntää aikaisintaan 1.10.
Tukioikeuksien siirrot on mahdollista tehdä 15.6. 
mennessä, tämän jälkeen ylimääräiset tukioikeudet 
mitätöidään. Ylimääräiset voi vuokrata tai myydä.
Viimeinen kylvöpäivä on 30.6. Jos ilmoitettua kas-
via ei ole tähän mennessä kylvetty, kyseisen lohkon 
tuet voi perua lomakkeella 145.

2.  Suojavyöhykenurmet

Luomuvalvonnassa olevien suojavyöhykkeiden sa-
toa voidaan käyttää luomueläinten rehuna tai laitu-
mina. Suojavyöhykkeen tulee olla luomuviljelijän 
hallinnassa eli sen pitää olla omaa tai vuokrattua.
Tavanomaisen tilan suojavyöhykkeiden sadon voi 
käyttää luomueläimille, jos tavanomainen maatila 
on liittynyt luomuvalvontaan suojavyöhykkeiden 
osalta, vaikka sillä ei ole luomusitoumusta. Tällöin 
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tila hoitaa suojavyöhykkeitä luomuehtojen mukai-
sesti ja tilan muita peltoja voidaan edelleen viljellä 
tavanomaisesti. On muistettava huomioida lohko-
jen siirtymävaihe luomuun.
Suojavyöhykkeen on kuuluttava luomuvalvontaan, 
jos siltä korjattua heinää käytetään luomueläinten 
kuivitukseen. Tavanomainen, esimerkiksi suoja-
vyöhykkeeltä korjattu heinä ei sovellu luomueläin-
ten kuivitukseen, koska eläimet käyttävät sitä rehu-
na.

3. Neuvo 2020

Kasvukauden aikana on mahdollista hyödyntää eri-
laisia Neuvo-rahoituksella tehtäviä neuvontapalve-
luita. Rahoitusta voidaan käyttää luomutuotannon 
kehittämiseen esim. pohtimalla yhdessä neuvojan 
kanssa maan rakenteen parantamismahdollisuuk-
sia, suunnittelemalla rikkakasvintorjunnan keinoja 
ja arvioimalla sadon määrään ja laatuun vaikuttavia 
tekijöitä. Ajankohtaisia ovat myös ennen luomutar-
kastusta tehtävät neuvontakäynnit, joilla voidaan 
varmistaa, että kaikki tarkastukseen tarvittavat do-
kumentit ovat kunnossa. Kesä on hyvää aikaa aloit-
taa eläinten luomuun siirtämisen suunnittelu, mi-
hin myös voidaan Neuvo-rahoitusta käyttää. 
Myös muita Neuvon osa-alueita kannattaa käyttää 
eli saada neuvontaa vaikka energiatehokkuudessa, 
eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja 
täydentävien ehtojen toteuttamisessa. Jos Neuvo-
palvelut kiinnostavat, ole yhteydessä ProAgrian 
luomuasiantuntijaan, joka tarvittaessa ohjaa sinua 
eteenpäin. Voit myös hakea oman kuntasi alueella 
toimivien valtuutettujen neuvojien yhteystietoja 
osoitteesta http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi.

4. Luomutarkastukset

Luomutuotannon tarkastukset ovat käynnissä. 
Huolehtimalla muistiinpanot kuntoon jo ennen 
tarkastusta varmistat sujuvan tarkastuskäynnin. 

Muista erityisesti seuraavat dokumentit:
Kasvitila:
- luomusuunnitelma, mahd.  viljelykierron  ullko-
 puoliset lohkot
- viljelykiertosuunnitelma
- viljelysuunnitelma, lohkokortit, onko tehty kyl-
 vöalamuutosilmoitusta

- varastokirjapito – jos tuotteita on myyty luomu-
 na, myynnin dokumentit
- poikkeuslupa-asiakirjat (esim. poikkeuslupa ta-
 vanomaiselle siemenelle)
- siirtymävaiheen lyhennyshakemukset
- vakuustodistukset siemenistä, tilausvahvistus/
 kuitti siemenistä
- kuivurivuokrasopimukset, alihankintasopimuk-
 set

Kotieläintila:
- eläintenhoitosuunnitelma
- eläinluettelo; eläinten lukumäärä
- luomueläinten vaatimuksenmukaisuustodistuk- 
 set ja asiakirjaselvitykset
- eläinten myynnit, listaus eläimistä 
- ruokinta; tuotekirjanpito käytetyistä rehuista, 
 karkearehu %, ostorehuista vaatimuksenmukai-
 suustodistus ja asiakirjaselvitys, siirtymävaihe-
 rehut
- kivennäisistä, vitamiineista, säilöntäaineista
 yms. tuoteselosteet, merkintä luomuun soveltu-
 vuudesta
- käytetyt pesu- ja desinfiointiaineet
- lääkekirjapito
- onko muutoksia rakennuksissa ed. tarkastukses-
 ta – pohjapiirrokset kaikista tuotantorakennuk-
 sista mittoineen
- ulkoilupäiväkirja



5. Rikkakasvit hallintaan luomukierrossa

Kevään kylmät ja sateiset säät ovat viivästäneet kyl-
vötöitä jonkin verran. Varsinkin eloperäiset maat 
ovat märkiä. Rikkakasvien leviämiselle on ollut 
otolliset olosuhteet, koska pellon muokkaamista ei 
ole pystytty tekemään aina rikkojen torjunnan kan-
nalta sopivana ajankohtana. Juolavehnä ja kevääl-
lä itävät kertarikat valloittavat helposti kasvutilaa. 
Seuraavassa muutamia näkökulmia rikkojen kuris-
sapitoon luomussa.

Luomusuunnitelma
Luomuviljelykierron kasvijärjestys laaditaan myös 
rikkakasvien hallinnan kannalta järkeväksi. Vä-
hintään viidelle vuodelle suunnitellussa kierrossa 
vuorottelevat myyntikasvit, nurmi- ja viherkesan-
tovuodet. Viljoilla käytetään aluskasveja varjosta-
maan rikkakasveja. Tarvittaessa voidaan laatia loh-
kokohtainen rikkakasvien hallintasuunnitelma.

Ravinnetalous ja pellon kasvukunto
Kasvien tasapainoisesta ravinnetaloudesta huo-
lehditaan viljelykierrolla ja lannoituksella. Lannan 
kompostointi heikentää varsinkin kertarikkojen 
siementen itävyyttä. Satokasvit kasvavat hyvin ja 
pärjäävät kilpailussa rikoille, kun pellon ojitus ja 
pinnanmuotoilu ovat kunnossa.

Muokkaus ja kylvö
Vältetään märän maan muokkaamista. Ajoitetaan 
huolellinen muokkaus menetelmän ja maalajin 
mukaan sopivaksi. Viivästetään tai aikaistetaan kyl-
vöä tavoitteen mukaisesti. Kertarikat ovat herkim-
piä muokkaukselle sirkkataimella, juolavehnä 3-4 
lehtiasteella. Kylvetään lämpimään maahan ja lisä-
tään siemenmäärää 10 – 20 % sekä suositaan var-
jostavia lajikkeita. Puhtaan kylvösiemenen mukana 
eivät rikkasiemenet leviä. Oma siemen kannattaa 
puhdistaa ja lajitella huolellisesti.

Sadonkorjuu
Korjataan sato kasvuston kehitysvaiheen mukai-
sesti. Jos rikat uhkaavat valloittaa kasvutilaa, niin 
tehdään kesän kasvustohavaintojen perusteella 
mahdollisimman nopeat korjaavat toimenpiteet. 
Esimerkiksi voidaan rehuviljasadon korjuuta ai-
kaistaa vihantaviljaksi. Rikkakasvipesäkkeiden ja 
pientareiden niitto kannattaa tehdä ajoissa.

6. Muutos marja- ja hedelmätaimien 
 käytöstä

Puutarhaviljelijät huomioikaa jatkossa ettei heru-
kan, omenan, mansikan viljelytaimille  voi saada 
poikkeuslupaa käyttää tavanomaista taimimateri-
aalia. Lupa on mahdollista saada ainoastaan kas-
vulliseen lisäysaineistoon ja uuden lisäysaineiston 
esim.  mansikan rönsytaimien tuottamiseen.
Edelleen ensisijaisesti on käytettävä luomutaimi-
materiaalia.

7. Farmari 2015
 
Farmari 2015 -maatalousnäyttely järjestetään 
Joensuussa 2. - 4.7.2015. 

Farmari 2015 -maatalousnäyttelyssä painottuvat 
voimakkaasti kotieläin, metsä ja ruoka. Pohjois-
Karjala kuuluu vahvaan itäisen ja keskeisen Suo-
men maidon- ja lihantuotantoalueeseen. Maata-
louden investointiaktiivisuus on maan korkeinta. 
Alueella on myös paljon kehittyvää luomutuotan-
toa. Pelloista yli 20 % on luomussa. Ruokapuolen 
voima koostuu monipuolisesta elintarvikeyrittäjyy-
destä, johon kuuluu mm. yli 70 Karelia á la Carte 
-verkoston yritystä. 

Farmari 2015 -käyntikohteissa on myös 
luomutiloja.

Tervetuloa näyttelyyn!

Lisätietoa: www.farmari.net/

 Tulevat tapahtumat
Pohjois-Karjala:
Elokuussa 2015 luomusiementuotannon pellon-
piennarpäivä



sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

ProAgria Etelä-Savo

Aila Asikainen, p. 040 867 5575,  Luomu-
asiantuntija, peltokasvit, eläinten siirty-
misen suunnittelu, Neuvo 2020 (E, K)
Sari Heltelä, p. 040 593 7528, Lammastuo-
tannon erityisasiantuntija, lammastuo-
tanto, Neuvo 2020 (Lammas)
Juha-Antti Kotimäki, p. 050 301 1752, 
Luomukasvintuotannon erityisasiantun-
tija, peltokasvit, maan rakenne, Neuvo 
2020 (K), (läntinen E-Savo)
Mikko Penttinen, p. 0400 256 590, Talous- 
ja yritysasiantuntija, talous
Timo Piispa, p. 040 702 4813, kasvintuo-
tannon ja talouden asiantuntija, Neuvo 
2020 (K)
Niina Saastamoinen, p. 040 735 9912, 
maidontuotannan asiantuntija, ruokin-
nan suunnittelu, Neuvo 2020 (E)
Tero Tolvanen, p. 040 516 5857, luomuasi-
antuntija, peltokasvit, herne, marjanvilje-
ly, Neuvo 2020 (K), (itäinen E-Savo)

ProAgria Pohjois-Savo

Pirkko Tuominen, p. 0400 124 976, Luo-
mun erityisasiantuntija, luomunaudat, 
ruokinta, nurmipaketit, Neuvo 2020 (E, 
K)
Heikki Inkeroinen, p. 0400 375 584, Peru-
nantuotannon asiantuntija, peruna, 
Neuvo 2020 (K)
Heidi Kumpula p. 043 825 4987, Kas-
vintuotannon asiantuntija, peltokasvit, 
(Ylä-Savo)
Arja Mustonen, p. 0400 203 755, Nurmi-
viljelyn erityisasiantuntija,  
Neuvo 2020 (K)
Sanna Penttinen, p. 043 825 1210, Kas-
vintuotannon ja talouden asiantuntija, 
peltokasvit (Kuopion seutu)
Liisa Pietikäinen, p. 0400 375 583, Puutar-
ha-asiantuntija, puutarhakasvit
Mikko Saastamoinen, p. 040 480 7272, 
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, 
peltokasvit (Koillis-Savo)
Panu Zitting, p. 0400 577 253, talouden ja 
kasvintuotannon asiantuntija, peltokasvit 
(Pielaveden seutu), Neuvo 2020 (K)

ProAgria Pohjois-Karjala

Ulla Turunen, p. 040 301 2453, luomuasian-
tuntija, kotieläintuotanto, eläinten siirtymä-
vaihesuunnittelu, peltokasvit, Neuvo 2020 
(E, K)
Pasi Hartikainen, p. 040 301 2404, luomu-
asiantuntija, kasvintuotanto, peltokasvit, 
siementuotanto, rypsi, talous, Neuvo 2020 
(K)
Esa Lappalainen, p. 040 301 2419, Maidon-
tuotannon asiantuntija, maito- ja lihatilojen 
ruokinnan suunnittelu
Kaisa Matilainen, p. 040 301 2423, huippu-
osaaja, kasvintuotanto, peltokasvit, Neuvo 
2020 (K)
Eija Meriläinen-Ruokolainen, p. 040 301 
2425, maidontuotannon ja kasvintuotannon 
asiantuntija, maitotilojen ruokinnan suun-
nittelu, siirtymävaihesuunnittelu, peltokas-
vit, Neuvo 2020 (E, K)
Heidi Nevalainen, p. 040 301 2428, kasvin-
tuotannon asiantuntija, peltokasvit, Neuvo 
2020 (E, K)
Marja Pulkkinen, p. 040 301 2438, Bioener-
gian asiantuntija, kasvintuotanto, Neuvo 
2020 (K)
Tero Tolvanen, p. 040 301 2457, luomuasi-
antuntija, rikkakasvien hallinta, muokkaus, 
marjanviljely, herne, peltokasvit, Neuvo 
2020 (K)
Päivi Turunen, p. 040 301 2452, puutarha-
tuotannon asiantuntija, puutarhakasvit, 
Neuvo 2020 (K)
Mari Vauhkonen, p. 040 301 2466, maidon-
tuotannon asiantuntija, tuotosseurannan 
erityisasiantuntija, maitotilojen ruokinnan 
suunnittelu, Neuvo 2020 (E)

Ota yhteyttä  

oman alueesi  

luomuasiantuntijoihin

Lisätietoa www-sivulta: 
tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi (Sieltä löytyvät neuvontakunnat, 
tuotantosuunnat ja neuvontakieli sekä neuvontaosiot.)

Lyhennys E = Luomutuotantoeläimet, K = Luomukasvintuotanto


