
T imo Himbergin porsastuotanto-
tila on siirtynyt luomuporsaiden 
tuotantoon 2010 alkaneen siirty-

mävaiheen jälkeen. Todellisuudessa siir-
tymävaihe luomutuotantoon tulee vie-
lä jatkumaan useiden vuosien ajan.  En-
sin siirtyivät pellot luomuun, sitten piti 
hankkia luomurehua sioille ympäri Suo-
mea.  Nyt on vuorossa ikkunoiden suu-
rentaminen vastaamaan luomukotieläin-
tuotannon ehtoja ja seuraavaksi joutilai-
den emakkojen ulkotarhan rakentaminen 
ja lantalan remontti. 

Kun kaikki luomutuotannon vaatimat 
muutokset on saatu tehtyä ja pellotkin 
ovat hyvässä luomukunnossa ja yhteis-
työ naapuritilan kanssa päässyt hyvään 
vauhtiin, tuottaa Suomusjärveläinen luo-
mutila noin 800 – 900 luomuporsasta kas-

vatettavaksi luomusikatiloilla vaikka pal-
jon kaivatuiksi luomukinkuiksi. Tila liit-
tyi kesällä 2011 BERAS-hankkeeseen, 
jossa seurataan ravinteiden kierrätyksen 
tehokkuutta.

Yhteistyöstä apua siirtymävaiheeseen

Timo Himbergin tilalla on tuotettu por-
saita jo 1970-luvulta lähtien. Sikalas-
sa on tilaa noin 70 emakolle tavanomai-
sessa tuotannossa. Sen kokoinen tuotan-
to ei enää 2010 vuonna ollut kannattavaa 
ja porsaiden myymisessä oli usein on-
gelmia ja ne kasvoivat tilalla aivan liian 
suuriksi. 

Koska luomupossuilla tuntui ole-
van kysyntää, kuten luomusianlihalla-
kin, päätti Timo Himberg ottaa riskin ja 
siirtää koko tilan luomutuotantoon. Kos-
ka tilalla ei ollut kokemusta eikä tietoa 
luomuviljelyn asettamista vaatimuksis-
ta, siirtymävaiheen suunnittelussa tur-
vauduttiin neuvontapalveluihin. Luomu-
viljelyn viljelykierron ja ravinnetalou-
den suunnitteli ProAgrian Esa Partanen 
ja luomuemakoiden ja kasvien porsaiden 

ruokintasuunnitelman teki MTT:n tutkija 
Kirsti Partanen. 

Luomueläintuotantosuunnitelma ja 
rehun hankinta sekä käsittely on suun-
niteltu itse. Tilan oma kuivuri ja sikalan 
yhteydessä olevat varastosiilot tarjosivat 
hyvät edellytykset sekoittaa myös luo-
murehua. Seosrehut valmistaa tilalle ker-
ran kuussa tuleva luomuhyväksytty rahti-
mylläri. Siirtymistä helpotti huomattavas-
ti se että Kiven Säästöpossun tila Karkki-
lasta tarjoutui ostamaan kaikki tuotetut 
porsaat. Näin porsaitten markkinointion-
gelmakin ratkesi helposti heti ensimmäi-
sellä yhteydenotolla. 

Hyvät edellytykset 
helpottivat siirtymistä

Sikalassa on ollut alun perin jo käytössä 
suurehkot porsituskarsinat ilman emak-
kohäkkejä, joten porsitustiloihin ei tar-
vinnut tehdä suuria muutoksia. Ikkuna-
pinta-ala täytyy lisätä nykyisestä kak-
sinkertaiseksi, että porsitussikala täyttää 
luomuvaatimukset. Lantalan laajennus ja 
joutilaiden emakkojen ulkoilutarha toteu-

Tällä hetkellä luomuporsaiden ky-
syntä näyttää hyvältä ja jos rehut vain 
riittävät, tulee luomuporsastuotannos-
ta piakkoin tilan päätuotantosuunta. Tä-
män vuoden lokakuun alussa lähti väli-
tykseen tilan ensimmäiset 30 luomuvä-
litysporsasta 10 viikon ikäisinä. Odotuk-
set uuden tuotantotavan suhteen ovat 
korkealla.

Sianlihan tuotannon kehittämistarpeita

Timo Himbergin mielestä olisi tärkeää, 
että kotoisten luomurehujen markkinoin-
tia tehostettaisiin niin että tilat voisivat 
helpommin käydä kauppaa keskenään. 
Ohran ja valkuaiskasvien saatavuus on 
ollut suurin ongelma luomuemakoiden 
rehustusta suunniteltaessa. Esimerkiksi 
härkäpavun viljely epäonnistui viime ke-
sänä kuivuuden ja helteen takia. 

Nettikauppapaikka helpottaisi pien-
tenkin erien myyntiä, jos se olisi sellai-
nen että viljelijät voisivat jättää sinne il-
moituksensa, siitä kuka haluaa ostaa ja 
kuka myydä erilaisia rehueriä. Lisäksi eri-
laisten valkuaispitoisten elintarviketeolli-
suuden sivutuotteiden käyttöä voisi hel-
pottaa. Himbergin tilalla on kokeiltu re-
huna okaraa, jota muodostuu luomuto-
fun valmistuksen sivutuotteena. Mutta 
sitä ei voi käyttää luomurehuna, koska 
luomutofun valmistaja ei ole rekisteröity-
nyt rehunvalmistajaksi. Tällä hetkellä val-
kuaispitoinen okara menee kaatopaikalle. 

Urakointipalveluja tila myös kaipaisi 
lisää. Esimerkiksi lietelannan ja kuivalan-
nan levityksen tekeminen kesällä muiden 
kiireiden keskellä vie aikaa tärkeämmil-
tä töiltä. Urakoitsija voisi hankkia parem-
mat laitteet ja hoitaa työt tehokkaammin 
kuin jos jokaisen tilan pitää hoitaa tällai-
set työt itse. •

Luomuporsastuotantotilasta kierrättävä luomutila
Himbergin tila siirtyi luomuun ja 
tuottaa nyt porsaita Kiven Säästö-
possulle. Ravinteiden kierrätys on 
BERAS-tilan tuotannon perusta.

BERAS-hankkeen ytimenä ravinteita 
tehokkaasti kierrättävät maatilat 
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tetaan heti säiden salliessa. 
Olkikuivikkeiden käyttöä on hieman li-

sätty ja toisaalta sahanpurun käyttöä vä-
hennetty. Joutilaat emakot olivat jo en-
nestään kuivikepohjapihatossa noin 20 
eläimen ryhmissä, vain ulkoilumahdol-
lisuus puuttui. Toisaalta jo yli 30 vuotta 
käytössä ollut sikala alkaa kaivata jo pe-
ruskorjausta. Jos sikala olisi vaatinut suu-
ria muutoksia heti siirtymävaiheessa, ei 
Timo Himberg olisi lähtenyt siirtämään 
porsastuotantoaan luomuun. Koska ko-
ko tuotanto- ja markkinointijärjestelmä 
muuttuu, olisivat riskit olleet liian suuria. 

Rehun tuotanto ja hankkiminen

Suurimpia ongelmia siirtymävaihees-
sa ovatkin olleet pienet sadot viljelykas-
veista, ostorehun saatavuus ja sen hin-
ta sekä liian pieni peltomäärä suhteessa 
eläinmäärään. 

Emakkomäärää onkin vähennetty 
noin 50 emakkoon, tilan viljelyssä ole-
via 33 ha peltojen viljelyä on tehostettu 
ja tehty lähitilan kanssa sopimus herne-
kauran tuotannosta 15 ha alalta. Timo 
on laskenut että vilja- ja palkoviljarehu-

rehuun. Myös pelkän rypsirouheen os-
taminen kiinnostaisi, mutta sitä on ollut 
huonosti tarjolla.

Yhteensä tällainen 50 emakon emak-
kosikala tarvitsisi noin 60 ha peltoa, jot-
ta se voisi olla omavarainen rehujen suh-
teen. Timo Himbergin tilan läheisyydes-

Ravinteita KieRRättävän ERA 
-tilan tavoitteena ovat monipuolinen 
viljelykierto, peltoalaan suhteutettu 
eläinmäärä, rehuomavaraisuus ja 
tehokas lannan ravinteiden käyttö. ERA-
tilat voivat rakentua myös tilayhteistyön 
varaan. 

Koko Itämeren alueen kattavassa 
Beras -hankkeessa on Suomesta mukana 
yhdeksän ERA-tilaa. Tiloilla seurataan 
aktiivisesti erilaisten viljelytoimenpitei-
den vaikutusta ravinteiden käyttöön. 
Tärkeimpänä menetelmänä käytetään 

MTT:n tutkija Pentti Seurin kehittämää 
primääriravinnetaselaskelmaa, jota 
verrataan muihin ravinnetaseisiin. 
Taseiden avulla hankkeessa arvioidaan 
myös kierrättävän luomuviljelyn 
vesistövaikutuksia. 

Himbergin tilalta lasketaan sato-
määrät, rehuissa annetut ja lannan 
sisältämä ravinnemäärä ja biologinen 
typensidonta. Näin saadaan selville, 
kuinka tehokkaasti ravinteet käytetään 
ja miten viljelyä ja rehunkäyttöä voisi 
vielä tehostaa. BeRaS – Baltic ecological 
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jen tuottamiseen tarvittaisiin noin 35 ha 
peltoa, jos satotaso olisi 3000 kiloa heh-
taarilta.  Lisäksi tarvittaisiin viljelykier-
toa varten noin 15 ha apilanurmelle, jos-
ta voisi korjata yhden sadon apilasäilöre-
huksi, jota tarjotaan kantaville emakoille 
rehuksi. Tämän alueen lisäksi tarvitaan 
vielä noin 10 ha alue rypsiä, jos sen sato-
taso olisi noin 1000 kiloa hehtaarilta.

Rypsi on tarkoitus ostaa jatkossakin. 
Rypsin siemenistä puristetaan öljy eril-
leen, jota annetaan energiarehuna imet-
täville emakoille ja jäljelle jäävä rouhe 
sekoitetaan valkuaistäydennyksenä seos-

tä ei ole tarjolle kohtuuhintaan peltoa, 
joten rehuntarpeen hoitaminen on tar-
koitus hoitaa tekemällä yhteistyötä muu-
tamien lähellä sijaitsevien tilojen kanssa, 
joilta sato voidaan ostaa suoraan pellolta 
tilalle kuivatettavaksi.

Hiesusavisten, yksipuolisessa viljan-
viljelyssä, olleiden peltojen kunnostus 
luomutuotantoon näyttää vain vievän ai-
kaa, vaikka sianlantaa onkin käytetty pel-
tojen lannoitukseen koko ajan. Maan ra-
kenne korjaantuu vasta apilanviljelyn 
myötä, mutta toisaalta koko ajan pitää 
tuottaa myös viljaa rehuksi sioille. 

Joutilaat emakot ovat pihatossa, jossa on myös päivänvaloa.

Paljon purua sisältävää lantaa kompostoidaan 
peitteen alla ennen levitystä pellolle 

-pitkään, vähintään vuoden ajan.
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