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Luomu vs tavanomainen 

• Miten viljelymenetelmien perusperiaatteet 

ja tavoitteet eroavat toisistaan? 

• Miten nämä otetaan huomioon? 

• Arvovalinnat? 
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Luomun periaatteet - IFOAM 

• Terveysperiaate 

• Ekologiaperiaate 

• Oikeudenmukaisuusperiaate 

• Huolenpidon periaate 

 

 
IFOAM 2005   

http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html 
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Luomun periaatteet - IFOAM 
• Terveysperiaate – Maatalouden tulee ylläpitää ja 

edistää maan, kasvien, eläinten ja ihmisten terveyttä 

yhtenä kokonaisuutena. 

• Ekologiaperiaate – Maatalouden tulee perustua eläviin 

ekologisiin systeemeihin ja kiertoihin, toimia yhteistyössä 

niiden kanssa, jäljitellä niitä ja auttaa ylläpitämään niitä. 

• Oikeudenmukaisuusperiaate – Maatalouden tulee 

rakentua vuorovaikutussuhteille, jotka turvaavat 

oikeudenmukaisuuden suhteessa yhteiseen ympäristöön 

ja elinmahdollisuuksiin.  

• Huolenpidon periaate – Maatalouden tulee noudattaa 

varovaisuusperiaatetta ja toimia vastuullisella tavalla 

suojellen nykyisten ja tulevien sukupolvien sekä 

ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. 
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Luomun tavoitteita 1/2  
• Tuottaa riittävästi korkealaatuisia elintarvikkeita 

oikeudenmukaisesti jaettuna 

• Käyttää luonnonvaroja siten, että ympäristölle 

aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 

• Luoda monilajinen ja perimältään monipuolinen 

kulttuurimaisema 

• Säilyttää ja parantaa maan luontaista viljavuutta 

• Kierrättää ravinteita mahdollisimman täydellisesti 

• Turvata kotieläimille lajinmukainen käyttäytyminen 

• Turvata viljelijöille kohtuullinen toimeentulo, tyydytys 

työstä ja turvallinen työympäristö 

• Luoda toimiva yhteys tuottajien ja kuluttajien välille 

• Varmentaa huoltovarmuus ja kestävä kehitys 
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Luomun tavoitteita 2/2 
• Ravitsemuksellisesti korkealaatuisten 

elintarvikkeiden riittävä tuotanto 

• Luonnontalouden omien toimintaperiaatteiden 

mukainen toiminta yhteistyössä luonnon kanssa  

– ohjaamalla ja tehostamalla maanviljelyyn 

kuuluvia biologisia toimintoja,  

– käyttämällä ensisijaisesti uusiutuvia ja paikallisia 

luonnonvaroja sekä  

– ylläpitämällä viljelyjärjestelmän ja sen ympäristön 

perinnöllistä monimuotoisuutta  

– suojelemalla luonnonvaraisten kasvien ja 

eläinten elinympäristöjä.  
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Öljyn tuotantoennuste IEA ja Uppsala-ryhmä 

IEA 

Uppsala 

Aleklett ym 2010 

Tuotanto Mb/v 
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Viljelytekniikan osat – viljelijän työkalut 
• Maan luontaisen viljavuuden hoito  
• Kasvinvuorotus 
• Biologinen ja hellävarainen muokkaus 
• Biologinen typensidonta  
• Eloperäinen lannoitus 

– lanta ja komposti  
– esikasvivaikutukset ja viherlannoitus 

• Kivennäislannoitteina kivijauheet  
• Viljelytekninen ja mekaaninen rikkakasvien 

hallinta/säätely 
• Ennaltaehkäisevä ja luonnonmukainen tautien ja 

tuholaisten hallinta/säätely  
• Luomulisäysaineistot  
• Luomukasvinjalostus? 
Kotieläintuotannossa 
• lajinmukainen hoito 
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Mitä vertaillaan? 

 • Millaista tavanomaista?  

• Millaista luomua? 

• Miten kytkeytyneet toisiinsa? 

 

 

=> Vaihtelut suuria 
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Miten rajataan? 

• Lohko/vuosi? Viljelykierto? Maatila? 

Suomi? Suomen koko elintarvikehuolto? 

Ruokakori? Dieetin vaikutus? 

• Nyt: Kasvitilalla luomussa viljelykierto 

Karjatilalla yksittäinen vuosi   

- kierrossa kuitenkin apilanurmia noin puolet 

eikä lantaa joka vuosi  

– vaikutus lopputulokseen?  

– Syytä laskea koko kierron päästöt 

• Viherlannoitus vs ohra => ohra käytetään 

tyypillisesti sianlihantuotantoon ja sen päästöt? 
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Mitä satotasoja käytetään? 

 • Luomuviljan viljelyyn on yleensä siirrytty 

maan viljavuutta kuluttavan tavanomaisen 

viljelyjakson jälkeen 

=> satotasot heikkoja 

=> luomussa joudutaan korjaamaan 

tavanomaisen viljelyn aikana aiheutettuja 

puutteita    

- Kumman tuotantotavan päästöjä? 

Vaihtelut tilojen välillä suuria 

=> Mahdollisuudet päästövähennyksiin 
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Satotaso - Kaura 
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Maan kasvukunto? 
 

Luomu 

AS 

Esikasvi 2 v. 

apilanurmi 

Ei lannoitusta 
Kuva: Jukka Rajala 

=>Multavuus ja biol. aktiivisuus  

sekä rakenne hyviä 



Viljelymenetelmien vertailu -DOK- tutkimus 

• 21-vuotinen viljelymenetelmien vertailututkimus 

Sveitsissä 

• Lannoitus 35-50 % ja energian käyttö 20-50 % 

luomussa pienempiä 

• Sadot luomussa n. 80 % tavanomaisesta  

• Maan viljavuus luomussa parempi 

– rakenne, multavuus, pieneliötoiminta 

• Monimuotoisuus luomussa suurempi 

– kasvilajeja, maakiitäjäisiä, lieroja enemmän, 

mikrobeja enemmän ja aktiivisempia 
Mäder ym. 2002. Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming. Science 296, 1694-1697 

http://www.fibl.org/english/research/soil-sciences/dok/index.php 
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Millä menetelmillä verrataan? 
• LCA – kehitetty teollisuuteen yrityksen 

omien päästöjen seurantaan 

=>miten soveltuu maatalouteen? 

=>miten soveltuu eri tyyppisten  

       yritysten/menetelmien vertailuun? 

-sisältää lukuisia oletuksia ja valintoja 

-tuotantopanosten alkuperääkin tulisi 

tarkastella  - uusiutumaton/uusiutuva 
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Päästökertoimet? 

• Keskimääräiset kertoimet ja laskentamallit  

=> puuttuvat luomusta  

• N2O –päästöt  

väkilannoitteiden valmistuksesta,  

käytöstä ja  

biologisesta typensidonnasta? 

• Maaperä  

       päästöjen lähde vai hiilinielu? 
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Palkokasvit 
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Palkokasvit 

1. Eivät lisää ilmakehän CO2-pitoisuutta 

2. Vähentävät dityppioksidin päästöjä  suuresti 
verrattuna typpilannoitettuihin järjestelmiin 

3. Vähentävät elintarvikkeiden ja rehuntuotannossa 
käytettävän fossiilisen energian määrää 35-60 % 

4. Edistävät hiilen sitoutumista maaperään 
-esim: maissi 15 % satojätteiden hiilestä humukseen 
-sinimailanen 50 %  

5. Tarjoavat kannattavan biomassan lähteen  
biopolttoaineiksi ja raaka-aineiksi tulevaisuuden 
biojalostamoille  
       Jensen ym. 2011 

 
5.5.2014 Rajala J. Kommenttipuheenvuoro 17 



Typpioksien päästöt 
 

Kg N2O/ha/v      SL            SL 

• Ei viljelyä   1,20   100 

• Palkokasvit    1,29   108  100 

• Typpilann kasvit  3,22  268   250 

• Typpilann nurmet  4,49  374   348 

• Vaihtelu suurta 0,03 -18 kg N2O/ha/v 
Jensen ym. 2011. Legumes for mitigation of climate change and the provision of 

feedstock for biofuels and biorefineries. Agron. Sustain. Dev. DOI 10.1007/s13593-

011-0056-7 

http://luomu.fi/tietoverkko/palkokasvit-ilmastonmuutoksen-hillitsijoina-seka-

biopolttoaineiden-raaka-aineena/  
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Maaperä ja hiili 

Kuvat Jukka Rajala 
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Maan hiili pitkäaikaiskokeissa 
-luomu vs. tavanomainen viljely 

• Keskimääräisiä eroja: 

– Maaperän hiilen pitoisuus: +0,18 +- 0,06 %  

– Maaperän hiilen varasto: +3,5 +- 1,08 t/ha 

– Maaperän hiilen sitominen: 0,45 +- 0,21 t/ha/v 

• Viljelykierron vaikutus maaperän orgaanisen hiilen 

varastoihin on suurempi kuin karjanlannan sisältämän hiilen 

vaikutus 

• Luomuviljely hyvä sopeutumisstrategia 

 

 
• Gattinger ym. 2012. Enhanced top soil carbon stocks under organic farming. 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1209429109  
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Luomu ja khk-päästöt tilatasolla  
• Muenchenin yliopiston luomukoetila sekä 18 lähiseudun 

luomutilaa, verranteena 10 tavanomaisesta maatilaa  

• Kasvihuonekaasujen päästöt luomutiloilla 35 % 
tavanomaisista/ha (900/2600 kg CO2 –ekv/ha/v) 

• Satotonnia kohti khk-päästöt luomutiloilla 25 % pienempiä 

• Fossiilista energiaa kului luomutuotannossa puolta 
vähemmän 

• Maahan kertyi hiiltä luomutiloilla 400-1350 kg CO2/ha/v 

 Tavanomaisilla tiloilla hiiltä vapautui 200 kg CO2/ha/v 

– apilanurmet  

– lannan tarkempi hyödyntäminen 

– helppoliukoisista väkilannoitteista pidättyminen 
Kuestermann ym 2008. Modeling carbon cycles and estimation of greenhouse gas emissions 

from organic and conventional farming systems. Ren Agric and Food Systems: 23 (1);38-52.  

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1739604&fulltextType
=RA&fileId=S1742170507002062  
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Mittakaava 
Maaperän hiili vähentynyt km 220 kg/ha/v 

 

75 ha viljatila  

•  4000 l/a polttoöljyä   11 t CO2-ekv  

• 100 kg-N/ha x 50 ha  20 t CO2  

• Hiilivaraston häviöt    83 t CO2  

 
        Mattila 2014 
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Maan hiilen muutoksia 

10 20 30 40 50 60

Maan hiili 

Aika vuosina 

5.5.2014 23 Rajala J. Kommenttipuheenvuoro 

Kehitys maata kuluttavassa viljelyssä 



Maan hiilen muutoksia 

10 20 30 40 50 60

Maan hiili 

Aika vuosina 
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Toivottava kehitys 

Viljelytekniikan 

muutos 

=> Kehitys riippuu viljelytoimista 

     - ”investoinneista” 

Toteutunut kehitys 



Maan hiilen muutoksia 

10 20 30 40 50 60

Maan hiili 

Aika vuosina 
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Toivottava kehitys 

Viljelytekniikan 

muutos => Kehitys riippuu viljelytoimista 

     - ”investoinneista” 

-220 kg/ha/v 

+400 kg/ha/v 

+100 kg/ha/v 

Toteutunut kehitys 



Maaperän hiilipitoisuuden muutokset 

-päästölähde vai hiilinielu? 

 Vähennys -220 kg C/ha/v  vai   hiilinielu  + 200-300 kg/ha 

    -hiilipitoisuus vähentynyt lähes 30 % (220 kg/ha x 30 v = 6600 kg/ha) 

     

päästö  -220  kg C/ha/v =   -700 kg CO2/ha/v 

nielu     +200                  =   +632 kg/CO2/ha/v     

Ero   420                   =   1332 kg CO2/ha/v   
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• Käytössä esim Saksassa 

– Viljelykasveilla erilaiset vaikutukset 

– Lannan käyttö 

– Alus- ja väliviljelykasvit 

 

• http://www.saaten- 

union.de/index.cfm/action/humus/nav/1033.html 
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Maan hiilitaseen laskurit 

http://www.saaten-/
http://www.saaten-/
http://www.saaten-/
http://www.saaten-/
http://www.saaten-union.de/index.cfm/action/humus/nav/1033.html
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Kasvu Hajoaminen 

Humuksen  

hajoaminen 

Humuksen  

muodostu- 

minen 

Kasvu Hajoaminen 

Humuksen  

hajoaminen 

Humuksen  

muodostu- 

minen 

Kasvu Hajoaminen 

Humuksen  

hajoaminen 

Humuksen  

muodostu- 

minen 

VAIHE 1 
  

Tavanomainen  

viljely 

(viljatila, tms.)  

VAIHE 2  

 

Siirtymävaihe 

1 – 6 v.  

 

VAIHE 3  
 

Luomuviljelyn  

alkuvaihe  

7 – 14 v.  

VAIHE 4 
 

Vakiintunut  

luomuviljely 

15 v.-  

Kasvu Hajoaminen 

Humuksen  Humuksen 

hajoaminen muodostu- 

                     minen 

© HY/Mikkeli, Rajala/TK/LH 2010 

Maan multavuuden muutoksia ja ravinnevaikutus 
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Epävarmuus suurta: Tulosten esitystapa 
Nyt:  

-Tuoteyksikköä kohti 

-Yhteenvetoina keskiarvot ja niille todennäk vaihtväli 

Toivottava: 

-Tulokset syytä ilmoittaa ha- ja tuoteyksikköä kohti 

-Kuvissa: Vaihteluväli päätuloksena ja keskiarvo 

sivuroolissa 

-Taulukot näkyviin: Jokaisen osatekijän lukuarvot 

näkyviin erikseen vaihteluväleinä 

-Epävarmuustarkastelu; mistä epävarmuus johtuu 
 

     Mattila ym 2009, Mattila ym 2012 
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Cederberg ym. 2011. Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter. SIK-rapport Nr 830 2011 

http://www.lrf.se/PageFiles/57116/SIK%20rapport%20Eko%20och%20klimat.pdf 

 

http://www.lrf.se/PageFiles/57116/SIK rapport Eko och klimat.pdf


Khk-päästöt ja viljelykierto 
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Soijan khk-päästöt 

ja pellon raivaus 

sademetsästä 
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Cederberg ym 2011. Including carbon emissions from deforestation in the carbon 

 footprint of Brazilian beef. Environmental science & technology, 45, nr 5,  

ss 1773–1779. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21280649 

Soijamaito vs. maito 

=>Millainen soija? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21280649


• Väkilannoitetypen valmistuksen khk-päästöt jäävät luomussa pois 

• Pienemmät N2O-päästöt 

• Suurempi nurmen osuus viljelykierrossa pienentää 
hiilidioksidipäästöjä maaperästä 

• Suurempi hiilen sitoutuminen maaperään 

• Oljen poltto pellolla on luomussa kielletty 

• Vähäisempi tuontivalkuaisrehujen käyttö 

• Märehtijöillä väkirehujen syöttämistä naudoille on rajoitettu, joka 
vähentää eläinten kilpailua viljasta ja edelleen pellon raivaustarvetta. 

• Pienempi erikoistumisaste eläintiloihin ja kasvinviljelytiloihin 
pienentää khk-päästöjä (mm parempi ravinteiden 
kierrätysmahdollisuus) 

• Pienempi ylläpitokalkituksen tarve 

• Eläinten pienempi uusimistarve 

• Luomussa käytetään yleensä vähemmän energiaa, joka pienentää 
khk-päästöjä 

•    

• Mueller ym 2012. Reducing Global Warming and Adapting to Climate Change: The Potential of Organic 
Agriculture. Working paper in economics No 526. University of Gothenburg. School of business, economics and 
law. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/29131 
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KHK-päästöjä luomussa vähentäviä tekijöitä 

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/29131
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/29131


• Pienemmät satotasot (keskimäärin) 

• Eläinten pienempi tuotostaso (maito, 

kananmunat, sian- ja siipikarjanliha) 

• Eläinten hitaampi kasvu (sian- ja siipikarjanliha) 

• Eläimillä mahdollisuus liikkua enemmän (sian- ja 

siipikarjanliha) 

• => Arvovalintoja - Mitä arvostetaan? 

• => Kehittämistarpeet? 
 

• Mueller ym 2012. 
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KHK-päästöjä luomussa lisääviä tekijöitä 
 



Ekosysteemipalvelut perustana 

• Maataloustuotannon perustuttava 

ekosysteemipalvelujen (= luonnon 

omien toimintojen) hyväksikäyttöön  

• Pyrittävä  

hyödyntämään tehokkaammin 

• Korvattava  

uusiutumattomia tuotantopanoksia 

ekosysteemipalveluilla 
 

Ecosystem Services Sustain Agricultural Productivity and Resilience. FAO. 2008. 

 http://www.fao.org/docrep/010/ai553e/ai553e00.htm  
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Itävallassa markkinoilla 100 

ympäristömerkittyä luomutuotetta 

Itävallan ilmastonsuojelupalkinto v 2009 



Luomussa tavanomaista pienempiä: 

• Vehnäleipä -23-26 %  

• Maito -10-21 % 

• Vihannekset -10-35 % 

 

 

• Lindenthal ym 2011  
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KHK-kaasujen päästöt 

Itävalta 



Tanskan luomuviljelijät suunnannäyttäjiä 

Tavoite:  

• Tanskan luomutiloilla 

kasvihuonekaasupääst

öt nollaan vuoteen 

2025 mennessä 

• 9 kohdan ohjelma 

 
• www.luomu.fi/tietopankki/tanskan-

luomutiloilla-

kasvihuonekaasupaastot-nollaan-

vuoteen-2025-mennessa/ 
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Kiitos! 
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Erikoissuunnittelija 

Helsingin yliopisto 

Ruralia-instituutti 

Mikkeli 

044-303 2210 

jukka.rajala@helsinki.fi 

www.helsinki.fi/ruralia  

http://luomu.fi  

mailto:jukka.rajala@helsinki.fi
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