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Luomutuotanto ja ruoantuotanto ylipäätään herättävät 
suuria tunteita. Onko luomu todella parempaa ympäris-
tölle? Ympäristötiedon foorumin, Luomuinstituutin ja 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen seminaarissa 30.10.2017 
selvitettiin viimeisintä tutkimustietoa luomun ympäristö-
vaikutuksista. Samalla pohdittiin luomun tarjoamia vas-
tauksia globaaleihin ruokahaasteisiin ja sitä, mitä annetta-
vaa luomulla voisi olla tavanomaiselle maataloudelle.

LUOMUN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET – MITÄ PITÄÄ 
OTTAA HUOMIOON?

Suomessa noin kymmenesosa peltoalasta on nykyisin luo-
muviljelyssä, mutta luomun kulutus ja tuotanto kasvavat 
vauhdilla. Luomutuotanto eroaa monin tavoin tavanomai-
sesta maataloudesta. Luomun tuotantoehdot perustuvat 
EU-lainsäädäntöön ja tuotanto on sertifioitua. Luomussa 
ei saa käyttää keinolannoitteita eikä kemiallisia kasvinsuo-
jeluaineita. Geenimuunnellut viljelykasvit eli GMO:t ovat 

kiellettyjä. Eläintuotannossa luomu asettaa tiukemmat 
standardit mm. eläinten ravitsemukseen, lääkintään ja 
tiloihin, joissa eläimiä pidetään. 

Tutkimusnäyttöä luomun ympäristövaikutuksista ver-
rattuna tavanomaiseen maatalouteen täytyy tarkastella 
kokonaisvaltaisesti ilmastovaikutusten, ravinnehuuhtou-
mien ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. 

MAAPERÄ ON TÄRKEIN TUOTANNONTEKIJÄ

Luomuviljelyn ytimessä oleva viljelykierto tarkoittaa, että 
samalla pellolla viljellään eri vuosina eri kasveja. Vilje-
lykierto auttaa parantamaan maaperän rakennetta ja 
kasvukuntoa ja estää kasvitautien ja tuholaisten lisäänty-
mistä. Yhtä kasvilajia vuodesta toiseen viljelemällä maa-
perä köyhtyy ja tiivistyy, mikä voi aiheuttaa muun muassa 
tulvia. 
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Meta-analyyseissä on koottu yhteen tietoa lukuisista yksit-
täisistä tutkimuksista. Niiden mukaan luomussa maaperän 
orgaanisen aineksen määrä on suurempi kuin tavanomai-
sessa viljelyssä.1  Tuotantotapaa merkittävämpi tekijä on 
kuitenkin lannan käyttö pelloilla.  

PÄÄSTÖT, VESISTÖVAIKUTUKSET JA  
RAVINTEIDEN KIERTO

Maatalouden päästöjen osuus Suomen kasvihuone-
kaasupäästöistä on noin 12 %. Noin puolet päästöistä on 
maaperän dityppioksidipäästöjä, joista taas suuri osa on 
peräisin maaperään lannoitteena lisätystä typestä.2 Muun 
kuormituksen vähentyessä maataloudesta on tullut myös 
merkittävin vesistöjen kuormittaja.3

Luomussa on peltoalaa kohden pienemmät typpihuuhtou-
mat ja fosfori-, dityppioksidi- ja ammoniakkipäästöt kuin 
tavanomaisessa maataloudessa. Tuoteyksikköä eli sato-
määrää kohden luomun päästöt taas ovat samalla tasolla 
tai jopa suuremmat.4

Kun tuotannon elinkaaren aikaista energiankulutusta on 
arvioitu tuoteyksikköä kohden, luomu kuluttaa vähemmän 
energiaa kuin tavanomainen maatalous. Muissa arvioi-
duissa elinkaarivaikutuksissa – kasvihuonekaasupäästöt, 
happamoituminen ja rehevöityminen – selviä eroja tavan-
omaisen ja luomutuotannon välillä ei löytynyt. 

Luomussa sadot ovat keskimäärin 25 % pienemmät kuin 
tavanomaisessa tuotannossa.5  Luomun häviöksi koituu 
suurempi viljelyalan tarve tuoteyksikköä kohden – maan-
käytön kannalta se on tavanomaista tuotantoa huonompi 
vaihtoehto. Toisaalta voidaan sanoa, että ilmastopäästöjen 
ja vesistökuormituksen takia väkilannoitteisiin perustu-
vasta panosintensiivisestä viljelystä tulisi siirtyä luomun 
tapaan yhä enemmän kierrätyslannoitteiden käyttöön ja 
biologiseen typensidontaan kasvien avulla. 

LUOMU KULUTTAA 
VÄHEMMÄN ENERGIAA KUIN 

TAVANOMAINEN MAATALOUS.



LUOMU ON TUTKITUSTI PAREMPAA LUONNON 
MONIMUOTOISUUDELLE

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen etenee 
tahtia, joka uhkaa biosfäärin toimintakykyä.6 Maatalo-
usympäristöjen luonnon monimuotoisuudella on valtava 
merkitys. Ravintoverkkoihin ja siten ihmiseen asti ulottu-
viin luontokadon vaikutuksiin tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota.

Luomuviljelyn edut luonnon monimuotoisuudelle on 
osoitettu lukuisissa tutkimuksissa.7  Kasvaneet peltokoot, 
pellonreunojen ja niittyjen katoaminen sekä viljelykasvi-
lajiston yksipuolistuminen ovat vähentäneet maatalous-
luonnon monimuotoisuutta. Suomessakin monimuotoi-
suutta hyvin indikoivat linnut ovat vähentyneet jyrkästi 
maatalousympäristöissä viimeisten 30-40 vuoden aikana.

Tutkimusten perusteella on selvää, että erityisesti kasvit, 
mutta myös niveljalkaiset – eli muun muassa ruoantuo-
tannon kannalta merkittävät pölyttäjät, petohyönteiset 
ja hämähäkit – hyötyvät luomusta. Kyse voi olla myös 
epäsuorasta vaikutuksesta. Kun kasvien määrä on luo-
mutiloilla runsaampi, myös pölyttäjiä on enemmän. 

Samoin lintujen määrä on laskenut todennäköisesti siksi, 
että niiden ravintona käyttämien hyönteisten määrä on 
romahtanut.

LUOMUJÄRJESTELMÄ KEHITTYY –  
VAI KEHITTYYKÖ? 

On tärkeää kysyä, miten luomujärjestelmän sääntöjen 
tulisi kehittyä. Jotta luomu voi olla tärkeä osa tulevai-
suuden kestävää ruoantuotantoa, sen ei tulisi olla pelkkä 
brändi tai ideologia. Luomun tulisi uudistua tutkimustie-
toon perustuen, varovaisuusperiaatetta noudattaen. 

GMO:n salliminen luomutuotannossa vaikuttaa tällä het-
kellä mahdottomalta ajatukselta. Mutta entä jos geeni-
tekniikan avulla voitaisiin vähentää kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä kehittämällä taudeille vastustuskykyisiä kasvila-
jikkeita siirtämällä geenejä saman lajin kasvista toiseen? 
Sovellutukset lisääntyvät ja uusia mahdollisuuksia avau-
tuu, kun teknologia kehittyy vauhdilla.

Aiempi jako tavanomaisiin ja geenimuunteluun perustu-
viin jalostusmenetelmiin on nykyisin osin keinotekoinen 

LUONNON MONIMUOTOISUUS 
HYÖTYY LUOMUSTA.



– uudet genominmuokkausmenetelmät, kuten CRISPR, 
luokitellaan geenitekniikaksi, mutta niiden avulla jalostet-
tua kasvia ei voi enää erottaa tavanomaisilla menetelmillä 
jalostetusta kasvista. EU:ssa muuntogeenistä kasvinvilje-
lyä säännellään luomun ulkopuolellakin tarkasti, ja uutta 
sääntelyä etenkin suhteessa uusiin jalostusmenetelmiin 
on odotettu jo pitkään. 

Kansainvälinen luomujärjestö IFOAM Europe ei kannata 
uusien jalostusmenetelmien poistamista GMO-sääntelyn 
piiristä vaan korostaa sen sijaan varovaisuusperiaatetta 
ja huolellista riskinarviointia.8  Eurooppalaisten tiedea-
katemioiden (EASAC) näkemys poikkeaa tästä. EASAC:n 
mukaan sääntelyä pitäisi uudistaa merkittävästi niin, että 
monet uusista teknologioista jäävät sen ulkopuolelle. 
Uusia lajikkeita tulisi arvioida niiden ominaisuuksien 
perusteella, ei jalostusmenetelmien mukaan. Tällöin 
uusien teknologioiden käyttö myös luomussa olisi mah-
dollista.9 

MITÄ RATKAISUJA LUOMU VOI TARJOTA 
GLOBAALIN RUOANTUOTANNON HAASTEISIIN?

Maatalous kantaa merkittävää vastuuta luonnon moni-
muotoisuuden kiihtyvästä häviämisessä sekä fosforin 
ja typen kierron ongelmista. Nykyisellään 1 % maailman 
viljelyalasta on luomutuotannossa. Usein sanotaan, ettei 
luomulla voi ruokkia koko maailmaa. Kyse ei kuitenkaan 
ole ruoan riittävyydestä vaan ruoan epätasaisesta jakau-
tumisesta globaalisti. Luomu voisi olla kokoaan suurem-
massa roolissa ratkaisemassa maailman ruoantuotannon 
haasteita, mutta se vaatii myös luomujärjestelmältä 
kehittymistä ja satotasojen nostamista.

Luomu, tai viljelykäytännöt ylipäätään, eivät yksinään 
ratkaise globaaleja ruoantuotannon ongelmia. Niiden 
ratkaisemiseksi vaaditaan globaalisti reilumpaa ruoka-

ONGELMA EI NIINKÄÄN 
OLE RUOAN RIITTÄVYYS, 

VAAN RUOAN EPÄTASAINEN 
JAKAUTUMINEN GLOBAALISTI.
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järjestelmää, siirtymistä kasvispainotteisempaan ruokava-
lioon sekä ruokahävikin suitsimista.  

LUOMU JA TAVANOMAINEN MAATALOUS 
VUOROPUHELUUN

Luomussa on monia hyviä käytänteitä, jotka on välttä-
mätöntä ottaa käyttöön tulevaisuuden kestävässä ruoan-
tuotannossa. Luomun seuraavan vaiheen eli niin sanotun 
luomu 3.0:n tavoitteena on kehittää luonnonmukaista 
tuotantoa osaksi ruuantuotannon valtavirtaa ja maailman-
laajuisten ongelmien ratkaisuja. 

Kestävän ruoantuotannon kannalta välttämättömiä ratkai-
suja ovat kasvinravinteiden nykyistä parempi kierrätys ja 
kierrätyslannoitteiden käyttö. Väkilannoitteiden, fosforin 
ja typen käyttöä on merkittävästi vähennettävä. Luomun 
etuna onkin tehomaataloutta pienempi riippuvuus näistä 
ulkopuolisista tuotantopanoksista. Vuoroviljely on nykyi-
sin luomussa pakollista, mutta myös tavanomaisessa maa-

taloudessa sen kaltaisia käytäntöjä tulisi lisätä, sillä niiden 
avulla voidaan auttaa sopeutumista ilmastonmuutokseen 
ja lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin. Geeniteknologian lisäksi 
satsaaminen maan hoitoon voikin olla avain satotasojen 
kestävään nostamiseen ilman ulkoisia tuotantopanoksia. 

Monet kasvinsuojeluongelmat johtuvat monokulttuurien 
suosimisesta. Luonnon monimuotoisuuden edistämi-
nen tuo monia hyötyjä, ja sillä voidaan ennaltaehkäistä 
kasvinsuojeluongelmien syntymistä. Luomu lisää selvästi 
luonnon monimuotoisuutta paikallisesti. Jos halutaan 
maksimoida luonnon monimuotoisuutta laajemmin, 
luomuviljelyn osuuden lisäämistä hyödyllisempää voisi 
olla, että tavanomaisessa maataloudessa vähennettäisiin 
kasvinsuojeluaineiden ja neonikotinoidien käyttöä ravin-
toverkkoon kohdistuvien vaikutusten vuoksi. Merkittävin 
tapa edistää luonnon monimuotoisuutta on kuitenkin 
jättää mahdollisimman suuria alueita luonnonvaraisiksi, 
mikä tarkoittaa maatalouden keskittymistä mahdollisim-
man pienelle pinta-alalle.
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SUOSITUKSIA

•  Maapallon kantokyvyn kannalta ruoantuotannossa tulee 
vähentää riippuvaisuutta ulkopuolisista panoksista; väki-
lannoitteista, fosforista ja typestä. Ravinteiden kiertoon 
ja kierrätyslannoitteiden kehittämiseen on panostettava 
nykyistä enemmän.

•  Pinta-alaa kohden korkeat sadot ovat yhä tärkeämpiä 
myös ympäristön kannalta. Myös luomun täytyy paran-
taa satomääriään. Maaperän kasvukunnosta huoleh-
timinen ja yhä parempi peltoekosysteemin toiminnan 
tuntemus auttavat tässä.

•  Maatalousympäristöjen luontokatoon tulee kiinnittää 
nykyistä enemmän huomiota. Tuottajia tulisi ohjata yhä 
enemmän tilakohtaisesta ja alueellisesta erikoistumi-
sesta monipuoliseen tuotantoon sekä pois ravintoverk-
koihin vaikuttavien torjunta-aineiden käytöstä. Peltojen 
ja viljelymaisemien monimuotoisuutta on lisättävä. 
Luomu toimii tässä hyvin – viljelykierrot ja pellon käyttö 
ovat monimuotoisempia kuin tavanomaisessa maatalou-
dessa.  

•  Viljelykäytännöt eivät yksin eivät ratkaise globaaleja 
ruoantuotannon ongelmia. Niiden ratkaisemiseksi vaadi-
taan globaalisti reilumpaa ruokajärjestelmää, siirtymistä 
kasvispainotteisempaan ruokavalioon sekä ruokahävikin 
suitsimista.

•  Luomujärjestelmän on voitava tarvittaessa muuttaa 
tuotantoehtojaan. Luomun on perustuttava todennet-
tavissa oleviin vaikutuksiin ja parhaaseen teknologiaan – 
luomujärjestelmän tulee olla enemmän kuin brändi.

•  Tuotantomenetelmien kirjo on nykyisellään laaja sekä 
luomussa että tavanomaisessa viljelyssä. Viljelijöitä tulisi 
kannustaa ympäristölle suotuisien viljelymenetelmien 
käyttöön tuotantotavasta riippumatta. 

•  Tarvitaan lisää dialogia luomun ja tavanomaisen (teho)
maatalouden välille. Molemmilla on opittavaa toisiltaan. 
Voisiko luomumenetelmien hyödyntäminen yhdistet-
tynä geenitekniikan antamiin mahdollisuuksiin olla yksi 
uusi ratkaisu?
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