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Kaikki Luomupäivien esitykset löytyvät täältä: http://www.luomuliitto.fi/luomupaivat/ohjelma/ 

Ja tallenteet täältä: https://event.prospectumlive.com/luomupaivat-2020  

 

Millaisia muutoksia EU:n uusi luomuasetus tuo luomukotieläintuotantoon? Merja Manninen, Ruokavirasto 

Uusi luomuasetus tuo suurimmat muutokset siipikarjapuolelle. Joitakin kohtia tullaan vielä tarkentamaan ja 

keskustelut ovat edelleen kesken. 

Uusi asetus puoltaa alkuperäisrotujen merkitystä, eikä tavanomaisten eläinten hankinta edellytä lupaa. 

Poikkeuksena jalostuseläimet, joiden hankinta tulee luvanvaraiseksi. Käyttöön olisi tarkoitus ottaa 

Ruokaviraston ylläpitämä luomueläinrekisteri, jonne toimijat voisivat halutessaan ilmoittaa myytäviä 

luomueläimiä veloituksetta. 

Laidunnuksen ja ulkoilun merkitys on erittäin tärkeää luomuimagolle ja sitä tullaan entisestään korostamaan. 

Tulevista muutoksista kuulet yksityiskohtaisemmin Luomupäivillä kuullusta esityksestä (linkki ylhäällä). 

 

Luomusikatalouden tilannekatsaus, Hannu Kämäräinen, viljelijä 

Luomusikaloita on Suomessa vain kourallinen. Kiinnostusta luomusianlihantuotannolle tiloilla olisi, mutta 

kuluttajien löytäminen on haasteellista. Hintaerot tavanomaisesti tuotetun sianlihan ja luomusianlihan välillä 

ovat turhan isot. Kämäräinen kertoi, että luomukinkkua kyllä kysytään, mutta myös muut lihat tulisi saada 

hyödynnettyä. 

Luomussa kannattavuuksiin on helpompi päästä pienemmillä tiloilla. Tavanomaisessatuotannossa 

laajentaminen on pienillä tiloilla ainoa vaihtoehto. Haasteita luomutilojen kannattavuudessa on esimerkiksi 

luomurehuvehnän arvokas hinta sekä syksyisin hyvälaatuisten kuivikkeen saatavuus. 

Eläinten hyvinvointi ja lajinmukaisen kasvatuksen kehittyminen motivoivat luomukotieläintuotantoon. 

Kämäräinen kokee, että emakot ovat terveempiä ja siitä syystä myös porsitukset sujuvat paremmin 

luomutiloilla. 

Tutustu Tapelin luomusika -tilaan Facebookissa 

 

Highland- ja kyyttörotuisten eläinten teurastamoselvityksen tuloksia, Arja Korhonen, lehtori, Savonia amk 

Pohjois-Savossa ongelmana on, että nautateurastamoja ei ole. Korhosen mukaan esimerkiksi ulkomailla 

käytettävä laidunteurastus olisi erittäin tervetullutta.  

Lihan markkinatilanne sekä hintataso asettavat myös haasteita kannattavuuteen. 

Tarkempia tuloksia esimerkiksi kannattavuuksista voit katsoa esityksestä (linkki ylhäällä)!  

http://www.luomuliitto.fi/luomupaivat/ohjelma/
https://event.prospectumlive.com/luomupaivat-2020
https://www.facebook.com/Tapelin-luomusika-1164882683539321/


 

  

 

Kannattavan ja kestävän luomuemolehmätuotannon astinkivet, Maiju Pesonen, emolehmäasiantuntija, 

Satafood kehittämisyhdistys ry 

–Täytyy miettiä asiakasta, mitä tuotetaan ja kenelle. Tilan pitäjän tulee tietää kuinka paljon eläin tuottaa ja 

paljonko sen täytyy tuottaa, jotta toiminta olisi kannattavaa. Ei voida elää pelkästään tukien varassa, Pesonen 

tietää. 

Pesonen kertoi puheenvuorossaan myös ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Rehuomavaraisuus olisi 

tärkeää nautatiloilla. Hän neuvoi laskemaan lihakilot, mutta myös syötettävät rehukilot. Onnistunut ruokinta 

on tärkeä osa hyvää taloudellista tulosta ja kannattavuutta. 

Emon tulisi poikia noin vuosittain, jotta sillä on positiivisia vaikutuksia kannattavuuteen. Emot kannattaa 

valita huolella. Lisäksi vasikkakuolleisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Se on kannattavuuden lisäksi 

imagokysymys. 

Katso mielenkiintoinen esitys ja poimit vinkit talteen paremman kannattavuuden saavuttamiseksi (linkki 

ylhäällä)! 

 

Kiinteä konttiteurastamo ja luomulihatuotteiden markkinointi, Jari Paakkunainen, Rahtiteurastamo Bonus Carnis 

Rahtiteurastamo Bonus Carnis tekee alihankintatöitä tiloille ja metsästysseuroille, jotka myyvät itse lihat. He eivät 

siis osta eläimiä. Paakkunainen kertoi, että teurastettavaksi tulee monipuolisesti eri eläinlajeja, jotka tarkastetaan 

aina eläinlääkärin toimesta. Esimerkiksi majavakin on ollut käsiteltävänä. Lihat leikataan ja pakataan asiakkaiden 

toiveiden mukaan. Luomuna teurastetaan lähinnä lampaita ja nautoja. 

Paakkunainen isännöi myös Lahtela Highland -tilaa. Rotuna ylämaankarja on luonnonmukaisin. Lihat 

myydään suoraan tilalta. Korona-aikana lihan kysyntä on Paakkunaisen mukaan selvästi kasvanut. 

Tilamyymälä sijaitsee teurastamon yläkerrassa. Siellä myydään monia pienten paikallisten tuottajien tuotteita 

omien highland tuotteiden lisäksi. Lahtela Highland ostaa teurasikäisiä eläimiä jonkin verran vuosittain omien 

lisäksi.  

Sivubisneksenä tilalla toimii myös pieni rengasliike, josta pyritään myymään renkaita kaikkiin koneisiin. 

Tiivistettynä: Bonus Carnis tuottaa teurastus ja lihanleikkuu palveluja. Lahtela Highland kasvattaa ja ostaa 

luomuylämaankarjaa ja myy niistä saatavia tuotteita. 

Tutustu Lahtela Highlandiin Facebookissa! 

https://www.facebook.com/LahtelaHighland/

