
U usi ja nykyaikainen pihat-
tonavetta, jossa on lypsyrobot-
ti, valmistui 2009 ja tila aloitti 

siirtymisen luomuviljelyyn. Nyt koko ti-
la on luomutuotannossa, sillä heinäkuus-
sa 2011 myös maidontuotanto siirtyi luo-
muun. Tammikuussa 2012, kuuden kuu-
kauden siirtymävaiheen jälkeen, tila al-
kaa tuottaa luomumaitoa Valiolle, jolla 
on ollut pulaa luomumaidosta viime ai-
koina. Luomumaidon kysyntä kasvaa 
nopeasti, eikä tuotanto lisäänny käden 
käänteessä. 

Luomumaidontuotanto on tarkan 
ja ammattitaitoisen viljelijän työtä, jo-
ka vaatii jatkuvaa eläinten hyvinvoin-
nin seurantaa ja ennaltaehkäisevää kar-
jan terveydenhoitoa. Luomumaidontuo-
tanto perustuu terveiden ja karkeare-
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Arja Peltomäki kehittää tilastaan tehokasta 
luomumaidontuotantotilaa. Ravinteiden kierrätys ja rehun 
tuotanto tehdään yhteistyössä naapuritilan kanssa.

hua tehokkaasti hyödyntävien eläinten 
pitämiseen ja jalostamiseen. Lisäksi ti-
lalla oli viljelyksessä paljon apilanur-
mea ja sen hyväksikäyttöä haluttiin edis-
tää. Arja Peltomäki on koulutukseltaan 
kotieläinagronomi.

Tärkein syy ryhtyä luomumaidon-
tuottajaksi sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen oli eläinten hyvinvointi. Peltomä-
ki on aiemmin toiminut Luomuliiton 
toiminnanjohtajana.

– Luomutuotanto on eläinten kannal-
ta paras tuotantotapa. Toisena tavoit-
teena oli halu tuottaa kuluttajille sellais-
ta maitoa, mitä haluaa juoda itsekin, to-
teaa Peltomäki.

Luomumaitoa lypsyrobotilla

Navetassa on 70 lypsylehmää ja 80 hie-

hoa ja vasikkaa. Kaikki lehmävasikat kas-
vatetaan hiehoiksi, jotka tähän asti on 
käytetty oman karjan uudistukseen, mut-
ta tästä eteenpäin noin puolet myydään 
luomulehmiksi toisille luomutiloille. Na-
vettaan mahtuisi toinenkin lypsyrobotti, 
ja siten yli 100 lehmää, jos nuoren kar-
jan kasvatus siirrettäisiin tilan vanhaan 
navettaan. Lypsylehmien määrän lisää-
minen vaatisi investointeja ainakin rehun 
käsittelyyn ja lisäksi rehua tuottavaa pel-
toalaa tarvittaisiin reilusti lisää. 

Lehmien keskituotos oli lypsyrobo-
tin antaman vuosiraportin mukaan noin 

Luomumaitoa tehokkaasti 
yhteistyöllä
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Lähiajan©tavoitteena©on©saada©kaikki©
eläintuotteet©myytyä©luomuna.©Nyt©

sonnivasikat©menevät©tavanomaiselle©
tilalle©jatkokasvatukseen.
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9300 litraa maitoa vuodessa, joten tilan 
karja on korkeatuottoinen. Eläimet ovat 
pysyneet hyvin terveinä ja lypsylehmien 
keski-ikä on nyt lähes 5 vuotta. Eläimiä 
uudistetaan harkitusti, sillä vaikka leh-
mät eivät heti olisikaan korkeatuottoisia, 
voivat ne seuraavien poikimisten jälkeen 
parantaa tuotostaan. Eläinten keski-ikä 
näyttääkin kohoavan luomuun siirtymi-
sen myötä ja talviulkoilu parantaa leh-
mien sorkkaterveyttä. 

Robottilypsy mahdollistaa jatkuvan 
tuotoksen ja eläinten terveyden tilan seu-
rannan. Tuotosmäärien avulla voi myös 
seurata rehujen laatua, mikä onkin luo-
mumaidontuotannossa ratkaiseva tekijä. 
Jos karkearehu ei maistu eläimille tai se 
on liian täyttävää, maidontuotanto vähe-
nee nopeasti.

Luomurehuntuotanto 

Tilan maat ovat kumpuilevia hiesusa-
via, jotka sopivatkin parhaiten nurmi-
viljelyyn. Peltomäen tilan 62 hehtaaria 
ovat viljelykierrossa, jossa on 4 vuot-
ta nurmea ja yksi vuosi ohraa (suojavil-
ja). Apilaa nurmissa on reilusti vain kah-
tena ensimmäisenä vuotena, mutta lan-
noittamalla nurmia lietelannalla, saadaan 
niistä kohtalainen sato myös 3. ja 4. vuo-
tena. Pellot sopivat hyvin ohran viljelyyn 
ja viime vuosina ohran keskisato on ollut 
4000 kilon luokkaa. 

Uusi navetta on keskellä peltoaukeaa, 
joten laiduntaminen ja eläinten ulkoilut-
taminen onnistuvat hyvin. Ulkoilualuee-
na on noin 2 hehtaarin peltolohko, jonne 
eläimet päästetään päivisin ympärivuo-
den, aina kun sää on hyvä. 

Laidunkaudella eläimet päästetään 
ulos öisin. Päivisin eläimet ovat navetas-
sa, josta ne pääsevät ulkotarhaan. Lai-
tumina käytetään vanhempia nurmia ja 
apilanurmia, joista on korjattu ensim-

mäinen sato säilörehuksi. Ensimmäisen 
vuoden apilanurmet lannoitetaan kevääl-
lä Viljo-lannoitteella, sillä uutta nurmea 
ei haluta tallata urakoitsijan lietelevitys-
kalustolla. Kesällä kaikki nurmet lannoi-
tetaan lietelannalla. Hiehot laiduntavat 
naapurin luomutilalla, joten omat nurmet 
ovat vain lypsylehmien ja pikkuvasikoi-
den käytössä. 

Tilalla tarvitaan vuosittain yli 
1 500 000 kiloa säilörehua (kuiva-aine-
prosentti 30) talviruokintaa varten. Sitä 
varten on kolme laakasiiloa, jotka täyt-
tyvät kahdesta rehunkorjuusta. Kolmas 
sato tehdään paaleihin. Rehun teon hoi-
taa urakoitsija, joka kuljettaa rehun sii-
loihin yli 70 kuutiometriä vetävällä nou-
kinvaunulla. Vaunun noukkija silppuaa 
esikuivatetun säilörehun noin 5 cm pit-
kiksi pätkiksi, joka maistuu lehmille par-
haiten. Säilöntäaineena käytetään nyt 
AIV 2 Plussaa, aiemmin käytössä olivat 
biologiset säilöntäaineet. Rehu on säily-
nyt siiloissa hyvin.

Yhteistoimintaa tarvitaan 

Rehua tarvitaan nykyisellä nurmirehun 
satotasolla noin 100 ha alalta, joten sopi-
musviljely naapurin 95 hehtaarin Koski-
sen tilan kanssa on välttämätöntä. Pelto-
mäki suunnittelee koko yli 150 hehtaarin 
viljelyn yhdessä naapurinsa kanssa. Näin 
pystytään saamaan rehua riittävästi koko 
karjalle ja toisaalta naapurin luomutilan 
viljelykin tehostuu. 

Varsinkaan nurmiviljelyn satotasot ei-
vät kuitenkaan ole olleet vielä tyydyttä-
viä, sillä töyryisillä mailla helteet ja kui-
vuus alentavat nopeasti nurmisatoja. Sik-
si viime vuosina nurmirehua on vielä 
käyty korjaamassa kahdelta muulta luo-
mutilalta Pukkilasta, jonne matkaa on yli 
10 km  Jatkossa nurmisatoja on tarkoitus 
kasvattaa käyttämällä parempia ja moni-

puolisempia nurmisiemenseoksia. Lisäksi 
viljellään sinimailasta säilörehuksi, koska 
sen syvä juuristo pystyy ottamaan vettä 
kasvun tarpeisiin kuivina kesinä.

Lehmille tarjotaan kahta väkirehua, 
joista toinen on kotoinen viljaseos ja toi-
nen on valkuaistiiviste. Lehmille tarjo-
taan väkirehua ruokintapöydältä sekä 
lypsyrobotilta, jotta eläimet kävisivät riit-
tävän usein lypsyllä. Kotoinen viljaseos 
valmistetaan sekoittamalla ohraa, kau-
raa, härkäpapua, hernettä, vehnää ja ki-
vennäisrehua. Viljaseosta lehmät saavat 
maitotuotoksen mukaan. 

Koskisen tilan viljelykierrosta noin 
neljännes on nurmea, lopuilla kasvaa 
vehnää, kauraa, härkäpapua, hernettä ja 
rypsiä. Näin näiden kahden tilan muo-
dostama kokonaisuus on normaalisatoi-
sina vuosina miltei omavarainen rehujen 
suhteen. Lehmille tarjottava valkuaistii-
viste joudutaan kuitenkin ostamaan. 

Ravinteiden kierto ja lannan käyttö

Kahden tilan muodostaman yksikön ra-
vinteiden käyttö perustuu osaltaan bio-
logiseen typensidontaan ja toisaalta lan-
nan ravinteiden tehokkaaseen käyttöön. 
5650 kuutiometrin lietesäiliö mahdollis-
taa kaiken lietelannan varastoinnin yli 
vuoden ajalta. Kattamattomaan kumi-
pohjaiseen lietealtaaseen kertyy lietteen 
lisäksi sade- ja sulamisvesiä, jotka lisää-
vät lietteen määrää. Siitä huolimatta liet-
teen keskimääräinen ravinnepitoisuus on 
esimerkiksi typen suhteen ollut yli 2,5 
kg typpeä kuutiometriä kohden. Fosforia 
lietteessä on ollut 0,36 kg kuutiometris-
sä. Keskimääräisellä 30 kuutiometrin le-
vitysmäärällä typpeä on tullut hehtaarille 
75 kg ja fosforia reilut 10 kiloa. 

Lietteen levityksen hoitaa urakoitsija, 
joka levittää lietteen DGI lannanlevitys-
koneella, joka suihkuttaa lietteen painella 

Bullberry Oy on  kotimainen juomien 
sopimusvalmistaja ja -pakkaaja – nopea ja 

joustava 
Meillä on luomuluvat, ota yhteyttä ! 
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maahan tallasta, joka ei viillä maan pin-
taa. Liete levitetään alkukesästä kasvus-
toihin tai syksyllä kynnettävälle nurmel-
le. Keväällä lannoitteena käytetään tar-
vittaessa Viljo-lannoitetta, jonka levittä-
minen ei tiivistä kevätkosteita maita. 

Tulevaisuuden haasteita

Ensimmäinen tavoite on tehostaa nur-
mikasvien sadontuotantoa ja parantaa 
nurmirehun laatua. Ensimmäisen niiton 
ajankohtaa aikaistamalla Peltomäki toi-
voo voivansa tuottaa sulavampaa rehua, 
jonka valkuaisella voisi korvata kallista 
ostovalkuaista. Myös sinimailasen vilje-
lylle sekä härkäpapu-vehnä-kokoviljasäi-
lörehun tuotannolle asetetaan suuria toi-
veita, mutta niistä ei vielä ole juuri koke-
muksia. Rehun laatua yritetään parantaa 
myös viljelemällä yksivuotisia rehukas-
veja, kuten rehuhernettä ja –virnaa, nur-

men suojakasvina, jolloin kierrossa voisi 
olla vähemmän apilaa.  

Tavoitteena on nyt vakiinnuttaa luo-
mumaidontuotanto yhden lypsyrobo-
tin ja noin 70 lehmän voimin. Jatkossa 
tavoitteena on lisätä eläinmäärä yli 100 
lehmään ja hankkia toinen robotti. Kun 
yhden lehmän laiduntamiseen, ruokki-
miseen ja järkevään lannankäyttöön tar-
vitaan reilut kaksi hehtaaria peltoa, pi-
tää silloin olla käytössä yhteistoiminnan 
kautta reilusti yli 200 ha peltoala. Jos tu-
kijärjestelmät kehittyisivät niin, että täl-
laista yhteistoimintaa suosittaisiin, voi-
si maidontuotantoa tilalla lisätä jo lähiai-
koina. Tällöin jo tehdyt investoinnit tuli-
sivat tehokkaampaan käyttöön. 

Lähiajan tavoitteena on saada kaikki 
eläintuotteet myytyä luomuna. Nyt son-
nivasikat menevät tavanomaiselle tilal-
le jatkokasvatukseen, vaikka osa niis-

Luomutilojen©
yhteistyömah-
dollisuudet
Luonnonmukainen tuo-
tannon säädöksiin tuli 2011 
tilojen välistä yhteistyötä 
helpottava säännös, jonka 
mukaan koko kasvinviljelytila 
voi olla nurmiviljelyssä, jos 
luomukotieläintila vastaan-
ottaa tilalla tuotettavat 
rehut.  Yhteistyösopimuksen 
voi solmia kesken luon-
nonmukaisen tuotannon 
sopimuskautta tai sopimusta 
haettaessa. Kasvinviljelytilan 
on toimitettava yhteistyöso-
pimuksen kopio paikalliseen 
ELY-keskukseen.
Lisäksi yhteistyösopimuksella 
voi tehdä lohkovaihtoja. 
Esimerkiksi jos tilalla ei ole 
riittävästi erikoiskasvien 
viljelyyn sopivaa peltoa, 
voi tehdä naapurin kanssa 
lohkovaihdon ja naapuri 
viljelee lohkolla vaikka 
viljaa ja erikoiskasvitila voi 
viljellä naapurin lohkolla 
luomuperunaa. 
Muutamat ympäristötuen 
lisätoimenpiteet ovat 
haitanneet lannan käytön 
järkeistämistä. Jos tilalla on 
voimassa sopimus lannan le-
vittämisestä kasvukaudella, ei 
naapurin pellolle saa levittää 
kuin 100 kuutiometriä lantaa 
vuodessa. Tänä vuonna 
lisätoimenpiteen voi vaihtaa 
multausvaihtoehdoksi, jolloin 
kyseinen rajoitus ei ole enää 
voimassa. 
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tä on liharoturisteytyksiä. Jatkossa olisi 
kiinnostusta myydä hiehotkin luomuleh-
miksi, vaikka tällä hetkellä luomuhiehoil-
le ei ole erillistä kysyntää. Luomumaito 
menee Valiolle, mutta myös omaa mai-
donjalostusta on kokeiltu. Viime kesä-
nä paikallinen elintarvikejalostaja teki 
luomujäätelöstä koe-eriä. Peltomäki oli-
si kiinnostunut tuottamaan luomumai-
toa luomujalostajalle, joka tekisi niistä 
luomuerikoistuotteita, vaikka vain pieni-
muotoisesti paikallismarkkinoille. •
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