
Muista tukihaun syysilmoitukset
Muutamat keväällä mahdollisesti 
valitut ympäristökorvauksen lohko-
kohtaiset toimenpiteet edellyttävät 
erillisen syysilmoituksen tekemistä. 
Ilmoitukset on mahdollista tehdä  
19. - 30.10 välisenä aikana Vipu- pal-
velussa tai paperilomakkeella. Jos il-
moitusta ei tee, toimenpide peruun-
tuu eikä toimenpidettä voi toteuttaa 
muinakaan sopimusvuosina. Jos 
ilmoitus myöhästyy, sanktiot myö-
hästymissääntöjen mukaan. Jos teet 
ilmoitukset Vipu- palveluun niin nii-
den korvaus maksetaan ympäristö-
korvauksen mukana samaan aikaan 
marraskuussa, mutta paperilla palau-
tettujen ilmoitusten osalta korvaus 
maksetaan vasta touko- kesäkuussa 
2016. ProAgrian asiantuntijat autta-
vat tarvittaessa ilmoitusten teossa.
Ilmoitus on tehtävä, jos olet valinnut 
vaihtoehdon lietelannan sijoittami-
nen peltoon. Ilmoita lohkot, joille olet 

sijoittamalla levittänyt lietelantaa/
virtsaa vähintään 20 m3 / ha / vuodes-
sa. Huomioi vesistön varrella olevien 
lohkojen osalta suojakaista, jolle lan-
taa ei ole saanut levittää ja vähennä 
levityksen kohteena ollutta pinta-alaa 
ilmoituksessa sen mukaisesti.
Ilmoitus on tehtävä, jos olet valinnut 
vaihtoehdon ravinteiden- ja orgaanis-
ten aineiden kierrättäminen. Ilmoita 
lohkot, joilla olet toteuttanut ravintei-
den- ja orgaanisten aineiden kierrät-
tämisen (esim. kuivalanta,  ei oman 
tilan kuivalanta), jonka ka. pitoisuus 
on väh. 20 % sekä levitysmäärä vuo-
dessa väh. 15 m3 /ha. 
Levitetyn aineksen hankinnasta, niin 
lietelannan sijoittaminen peltoon 
kuin ravinteiden- ja orgaanisen ainei-
den kierrättäminen toimenpiteissä, 
on oltava joku dokumentti, esim. lan-
nanluovutussopimus, rahtikirja tms. 
Ilmoitus on tehtävä, jos olet valinnut 

vaihtoehdon talviaikainen kasvipeit-
teisyys. Ilmoita lohkot, jotka jäävät 
talven yli kasvipeitteiseksi tai ovat ke-
vytmuokattuja. Näitä aloja tulee olla 
väh. 20 % korvauskelpoisesta alasta.
Muistathan myös toimittaa kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
ensi huhtikuun loppuun mennessä 
yhden kappaleen viljelykiertosuun-
nitelmaa eli toiselta nimeltään pel-
lonkäyttösuunnitelmaa, jos olet si-
toutunut ympäristökorvaukseen. 
Suunnitelman tulee kattaa vuodet 
2015 – 2019. 
Luomukotieläinkorvauksen osalta 
eläinmääriä ei tarvitse ilmoittaa nyt 
syksyllä kuten ennen. Suurin osa tie-
doista saadaan suoraan rekistereistä, 
mutta siipikarjan osalta eläinmääris-
tä tulee tilalla pitää kirjaa kuukausit-
tain ja ilmoittaa määrät tammikuussa 
2016 Ely:lle.

Luomuvilja
Luomuviljan sadot ovat olleet kesän 
sääoloista johtuen varsin vaihtelevia. 
Kokonaisuudessaan sadon määrä ei 
ole noussut kovin korkeaksi, joten 
talven mittaan kaikelle hyvälaatuiselle 
rehuviljalle on tarvetta. Jos sinulla siis 
on varastossasi myymättömiä eriä, 
ilmoittele niistä ProArgian asiantun-
tijoille ja voimme välittää tietoja edel-
leen viljaa tarvitseville luomutiloille.

Vaihtelevissa keleissä usein parhaiten 
satoa tuottavat seoskasvustot. Tänä-
kin kesänä esim. ohra-kaura-seosvil-
jat ovat osoittautuneet suhteellisen 
varmoiksi kasvajiksi. Erityisesti, kun 
on mahdollista tehdä rehuntuotanto-
sopimus luomukotieläintilan kanssa, 
kannattaa keskustella mahdollisuu-
desta tuottaa seosviljaa.
Luomuviljankin tulee täyttää perus-

laatuvaatimukset. Ongelmia on ollut 
erityisesti kotieläintiloille saapuvien 
ostoerien puhtaudessa. Rikkakasvien 
torjunta sekä yksi- että monivuo-
tisten rikkojen osalta on ensiarvoi-
sen tärkeää, jotta saatu sato voidaan 
hyödyntää eläinten rehuna. Talven 
mittaan on hyvä aika pohtia tulevan 
kasvukauden torjunta- ja ennaltaeh-
käisytoimia.
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Vinkkejä kestorikkojen hallintaan
Jos monivuotiset rikkakasvit ovat ti-
lallasi ongelmana, niiden tehokkaa-
seen torjuntaan voidaan pureutua 
Neuvo2020-käynnillä. Käynnin yh-
teydessä laaditaan rikkakasvien tor-
juntasuunnitelma tilan olosuhteiden 
ja käytettävissä olevien resurssien 
pohjalta. Samalla voidaan käydä läpi 
myös muita kasvinsuojeluun liittyviä 
asioita.

Juolavehnä

Kylmänä alkukesänä juolavehnä kas-
voi verkkaisesti. Viljan puinnin jäl-
keen jatkaa kasvua edelleen ja leviää 
pelloilla helpoimmin juurakoiden 
avulla. Kesän lapiohavaintojen pe-
rusteella juurakot ovat nurmissa noin  
5 - 10 cm syvyydessä ja viljapelloissa 
10 - 15 cm syvyydessä.

Puolikesanto juolavehnän  
torjunnassa
Monivuotisen nurmen pinnan muok-
kaus lautasäkeellä, lapiorullaäkeellä 
ja/tai kultivaattorilla kesällä ensim-
mäisen tai toisen sadonkorjuun jäl-
keen. Äestyksiä 3 – 4 kertaa ja lopuksi 
kyntö. Juurakot voidaan jättää myös 
pellon pintaan pakkasen kuivatta-
viksi. Puolikesannon jälkeen voidaan 
kylvää uusi nurmi tai syysvilja tai ke-
rääjäkasvi, esimerkiksi raiheinä, öljy-
retikka tai sinappi. Jos ei ole kylvetty 
satokasvia niin voidaan jatkaa kevääl-
lä muokkauksia ennen kylvöä. Muok-
kaukset kun juovehnässä 3 - 4 kasvu-
lehteä eli ennen kuin vararavintoa on 
ehtinyt kertyä juureen.

Pelto-ohdake

Pelto-ohdakkeen juuristo voi olla  
5 m pitkä ja pääosa juurista on 10 - 50 
cm syvyydessä. Peltovalvatin juuristo 
on 10 - 30 cm syvyydessä. Taimettu-

Näyttääkö kasvustosi  
rikkakasvien suhteen tältä...

...vai tältä?

vat juurakoista lop-
pukeväästä maan 
lämmettyä. Leviävät 
myös siemenistä, 
joita muodostuu tu-
hansia kasviyksilöä 
kohden. Suurin osa 
siemenistä lentää 
emokasvin viereen ja 
itävät parhaiten 0,5 
- 1,5 cm syvyydessä. 
Siemenet säilyttävät itä-
vyytensä 3 - 5 vuotta. 
Mekaanisia torjuntakei-
noja ovat niittäminen, 
kasvien poistaminen kä-
sin sekä maan muokkaa-
minen. Torjuntatoimen-
piteiden onnistuminen 
edellyttää torjuttavien 
kasvien kasvutavan ja fysiologian hy-
vää ymmärrystä. Mikä tahansa edel-
lä mainituista menetelmistä voi olla 
tehokas, mutta se edellyttää torjun-
nan oikeaa ajoitusta niin kutsuttuun 
kompensaatiopisteeseen ja pitkäjän-
teisyyttä. Torjunnan jälkeen tapahtu-
va ohdakkeen voimakas versonta on 
merkki toimenpiteen onnistumises-
ta. Pahin virhe on lopettaa torjunta 
liian aikaisin ja kasvuun ärsytetyt 
kasvit voivat näin levitä jopa entistä 
laajemmalle.  Siementen leviäminen 
estetään tekemällä torjuntatoimet ku-
kinnan alussa ennen itämiskykyisten 
siementen muodostumista.

Niitto ja pesäketorjunta
Ohdake ja valvatti kannattaa niittää 
ajoissa, jotta kasvi ei ehdi kerätä va-
raravintoa juureen. Molemmat kasvit 
kannattaa niittää viimeistään 6 - lehti-
vaiheessa. Nurmissa tehokkaimmaksi 
on osoittautunut 5 kertaa kesässä eli 4 
viikon välein tehty niitto. Jos niittoja 
on tätä enemmän niin voivat haitata 
apilan kasvua. Kolmekin niittoa te-

hoaa hyvin – tärkeintä on olla ajoissa 
liikkeellä. 

Ongelmalohkot

Ongelmalohkoilla ensimmäisenä 
vuonna niitto aina kompensaatiopis-
teessä ja toisena vuonna keskikesän 
kesanto ja syyvilja tai syysrypsi tai 
kerääjäkasvi ovat tehokkaita keinoja. 
Muokkaukset onnistuvat ja tehoavat 
parhaiten heinä – elokuussa. Viljely-
kierrossa sopivia paikkoja ovat nur-
men lopetus, syysrypsin, syysviljan 
puinnin jälkeen. Muokkauksen jäl-
keen kylvetään varjostava kasvi tai 
kynnetään. Yksivuotisten satokasvien 
aluskasvina esimerkiksi italian raihei-
nä varjostaa hyvin kestorikkoja var-
sinkin syksyllä.
Lisätietoja pelto-ohdakkeesta ja sen 
luonnonmukaisesta torjunnasta voi 
lukea:
https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/58543/Tahvola_Essi.
pdf?sequence=1



Uusi Luomulaki

NEUVO2020- palvelut
NEUVO2020 –palvelua kannattaa hyödyntää syksyn 
ja talven mittaan. Viljelijällä on mahdollisuus käyt-
tää asiantuntijapalveluita  3 500 euron edestä ohjel-
makauden aikana.

Vain arvonlisäveron osuudesta laskutetaan,  
neuvontakorvaus kattaa muut kustannukset.

Jos esimerkiksi luomutarkastuksessa tuli esille, että luo-
musuunnitelma olisi päivitettävä ajan tasalle, kannat-
taa luomusuunnitelman laadintaa pyytää luomuneuvoja 
avuksi. Neuvo2020 neuvontana pohditaan yhdessä luomu-
tilasi askarruttavia asioita ja tehdään luomusuunnitelmas-
ta toimiva työkalu tilan toimintaan.

Ylivuoteisen siemenen 
käyttö  yleisellä luvalla 
kasvukaudella 2016
Jos tilallesi on jäänyt ylivuoteista siemenerää, joka on hankittu Eviran 
yleisen luvan aikana (kyseinen laji ei ole koko ajan ollut yleisen luvan 
piirissä), eikä ko. laji ole uudestaan ollut Eviran yleisen luvan piirissä 
1.10.2015 - 15.4.2016 välisenä aikana, kyseiselle siemenerälle on han-
kittava Elyn lupa, ennen kuin sitä voi käyttää kylvöihin seuraavana 
kasvukautena. Dokumentiksi tilalle kannattaa tulostaa Eviran yleisen 
luvan siemenlistaus kyseisellä hetkellä. Lisätietoja ja epäselvissä ta-
pauksissa ota yhteyttä Ely-keskukseen.

Uusi EU luomulainsäädäntö on kesken EU 
parlamentissa ja muissa EU:n päättävissä 
elimissä, mutta Luomulaki astui voimaan 
1.5.2015. Lisätietoa http://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/2015/20150294.
Laissa on selkeytetty markkinavalvontaan so-
vellettavaa lainsäädäntöä sekä rangaistus- ja 
pakkokeinosäännöksiä. Uuden lain mukaan 
mm. luomutoimijoille ei tule luomutarkastuk-
sesta erillistä päätöstä vaan ainoastaan kopio 
tarkastuskertomuksesta ja asiakirjaselvitys. 
Erillinen päätös tulee vain siinä tapauksessa, 
jos tuotantoehdoissa on todettu poikkeamia.

Neuvo palveluina voimme tehdä myös mm.
• eläintenhoitosuunnitelmien päivitykset
• ravinnetaselaskelmat (kartoitusta ravinteiden 

käytön tehokkuuteen)
• kasvustokäynnit, mm. maan rakenteen arvi-

ointia, peltomaan laatutestin ohjaukset
• kasvinsuojelusuunnitelmat 
• täydentävien ehtojen tsekkaukset
• maisema- ja luontokohteiden kartoitukset
• luomuun siirtymisen mahdollisuuksien  

kartoittamiset



sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

ProAgria Etelä-Savo

Juha-Antti Kotimäki, p. 050 301 1752, 
luomukasvintuotannon erityisasiantun-
tija, peltokasvit, maan rakenne, Neuvo 
2020 (K), (läntinen E-Savo)
Aila Asikainen, p. 040 867 5575, luo-
muasiantuntija, peltokasvit, eläinten siir-
tymisen suunnittelu, Neuvo 2020 (E, K)
Sari Heltelä, p. 040 593 7528, lammas-
tuotannon erityisasiantuntija, lammas-
tuotanto, Neuvo 2020 (Lammas)
Mikko Penttinen, p. 0400 256 590, ta-
lous- ja yritysasiantuntija, talous
Timo Piispa, p. 040 702 4813, kasvin-
tuotannon ja talouden asiantuntija, 
Neuvo 2020 (K)
Niina Saastamoinen, p. 040 735 9912, 
maidontuotannon asiantuntija, ruokin-
nan suunnittelu, Neuvo 2020 (E)
Tero Tolvanen, p. 040 516 5857, luo-
muasiantuntija, peltokasvit, herne, 
marjanviljely, 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, pe-
runantuotannon asiantuntija, peruna, 
Neuvo 2020 (K)

Heidi Kumpula, p. 043 825 4987, kas-
vintuotannon asiantuntija, peltokasvit, 
(Ylä-Savo)
Arja Mustonen, p. 0400 203 755, Nur-
miviljelyn erityisasiantuntija, Neuvo 
2020 (K)
Sanna Penttinen, p. 043 825 1210, kas-
vintuotannon ja talouden asiantuntija, 
peltokasvit (Kuopion seutu)
Liisa Pietikäinen, p. 0400 375 583, puu-
tarha-asiantuntija, puutarhakasvit
Essi Tahvola, p. 040 707 1479 kasvin-
tuotannon ja talouden asiantuntija 
(Kuopion seutu)
Kirsi Tuovinen, p. 0400 867 400 kas-
vintuotannon ja talouden asiantuntija, 
Neuvo2020 (K) (Ylä-Savo)
Panu Zitting, p. 0400 577 253, talou-
den ja kasvintuotannon asiantuntija, 
peltokasvit (Pielaveden seutu), Neuvo 
2020 (K)

ProAgria Pohjois-Karjala

Ulla Turunen, p. 040 301 2453, luo-
muasiantuntija, kotieläintuotanto, eläinten 
siirtymävaihesuunnittelu, peltokasvit, 
Neuvo 2020 (E, K) 
Pasi Hartikainen, p. 040 301 2404, luo-
muasiantuntija, kasvintuotanto, peltokas-
vit, siementuotanto, rypsi, talous, Neuvo 
2020 (K)
Elina Keski-Soini, p. 040 301 2461, 
kasvintuotannon asiantuntija

Esa Lappalainen, p. 040 301 2419, mai-
dontuotannon asiantuntija, maito- ja 
lihatilojen ruokinnan suunnittelu
Kaisa Matilainen, p. 040 301 2423, 
huippuosaaja, kasvintuotanto, peltokas-
vit, Neuvo 2020 (K)
Eija Meriläinen-Ruokolainen, p. 040 301 
2425, maidontuotannon ja kasvintuotan-
non asiantuntija, maitotilojen ruokinnan 
suunnittelu, siirtymävaihesuunnittelu, 
peltokasvit, Neuvo 2020 (E, K)
Heidi Nevalainen, p. 040 301 2428, kas-
vintuotannon asiantuntija, peltokasvit, 
Neuvo 2020 (E, K)
Marja Pulkkinen, p. 040 301 2438, bio-
energian asiantuntija, kasvintuotanto, 
Neuvo 2020 (K)
Tero Tolvanen, p. 040 301 2457, luo-
muasiantuntija, rikkakasvien hallinta, 
muokkaus, marjanviljely, herne, pelto-
kasvit, Neuvo 2020 (K)
Päivi Turunen, p. 040 301 2452, puutar-
hatuotannon asiantuntija, puutarhakas-
vit, Neuvo 2020 (K)
Mari Vauhkonen, p. 040 301 2466, mai-
dontuotannon asiantuntija, tuotosseu-
rannan erityisasiantuntija, maitotilojen 
ruokinnan suunnittelu, Neuvo 2020 (E)

Etelä-Savon tapahtumia

Luomuliiton luomupäivät  
Mikkeli  9.-10.11.2015  
http://luomu.fi/wp-content/up-
loads/2015/02/Luomupaivat_A4-esi-
te_2015_valmis_v2.pdf
Luomusimentuotantopäivä 
24.11.2015,  Wredenkatu 2, Varkaus
Alustavat luomuperuskurssipäivät 
2016 Etelä-Savossa:
26.-27.1., 2.-4.2. peruskurssi ja  
17.-18.2. kotieläinpäivät
Pitopaikkana ProAgria Etelä-Savo, 
Mikonkatu 5, Mikkeli
Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mik-
kelin yliopistokeskus, Lönnrotinkatu 7

Pohjois-Savon  
luomukurssit 2016

Luomutuotannon peruskurssi  
Pielavedellä 19.-21.1. ja 26.-27.1.
Luomutuotannon peruskurssi  
Muuruvedellä 9.-11.2. ja 23.-24.2.
Luomukotieläintuotannon kurssi  
Pielavedellä 18.-19.2.
Luomukotieläintuotannon kurssi 
Muuruvedellä 22.-23.3. 
pohjois-savo.proagria.fi/tapahtumat

Pohjois-Karjalan  
luomuperuskurssit 

keväällä 2016 Kiteellä, Nurmeksessa 
ja Joensuussa, tarkemmat ajankohdat 
ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

KoneAgriassa Tampereella 
10.10.2015 luomuseminaari, ohjelma: 
www.luomuliitto.fi/koneagria2015/

TAPAHTUMIA
KOULUTUSTA

Ota yhteyttä oman alueesi luomuasiantuntijoihin


