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Muumaan osakkailla on yhteensä hallinnassa 
noin 450 hehtaaria luomupeltoa. Viljelyssä on 
apilanurmea, vehnää, kauraa, herne� ä ja rypsiä 
karjan rehuksi. Peltoviljelytyöt tehdään yhteis-
koneilla sisäisellä ja ulkoisella urakoinnilla. Muu-
maa työllistää kolme vakituista työntekĳ ää.

Karja ruokitaan seosrehulla. Kaikki yli kolme
kuukau� a vanhemmat eläimet laiduntavat ke-
sällä ja jaloi� elevat säännöllisesti ulkotarhoissa 
talvella. Laidunalaa on käytössä noin 40 hehtaa-
ria, lisäksi on metsä- ja ympäristönhoitolaitu-
mia. Eläinten siirtelyyn käytetään border collie 
-paimenkoiria.

Juvan Muumaa Ay on kolmen tilan yhteis-
nave� a, jonka omistavat Heli Ahonen ja 
Heikki Tei� inen, Anssi Laamanen sekä 
Kimmo Seppänen. 

YHTEYSTIEDOT: 
Juvan Muumaa
Heli Ahonen 040 845 2544

Heikki Tei� inen 0400 752 780
Kilpolantie 100, 51760 

Nuutilanmäki (Juva)

muumaa@muumaa.fi 

www.muumaa.fi 

  Lypsylehmille on verhoseinäinen makuupar-
sipiha� o. Alle kolmen kuukauden ikäiset vasikat 
ovat ime� äjälehmien kanssa täyskuivikepohjai-
sissa ryhmäkarsinoissa. Nuorkarja kasvatetaan 
vinokuivikepohjaisessa kylmäpihatossa. Tällä 
hetkellä rakennuksissa on tilaa 120 lehmälle ja
nuorkarjalle. Sonnivasikat myydään noin kol-
men kuukauden ikäisinä toiselle luomutilalle 
jatkokasvatukseen.

Lehmät lypsetään kaksi kertaa päivässä 
2 x 8 -kalanruotoasemalla. Kaikki tuote� u 
maito, noin miljoona litraa vuodessa, menee 
Juustoportin meĳ eriin ja jalostetaan luomu-
tuo� eiksi.



MITÄ 
LUOMU 
ON?
LUOMU JA VILJELY
Luomuviljely perustuu viljelykiertoon, 
jossa on vuorovuosin typpeä ilmasta sitovia 
palkokasveja sekä typpeä sitoma� omia 
kasveja. Viljelykierrolla hallitaan myös
tauteja ja tuholaisia. Kasvien lannoitukseen 
käytetään karjan lantaa ja muita eloperäisiä 
lannoi� eita. Rikkakasveja hallitaan vilje-
lykierron ja rikkaäestysten avulla ja muilla 
muokkauksilla. 

LUOMU JA LUONTO
Luomupellolla elää runsas kasvi- ja eläin-
lajisto. Luomuviljelyssä pyritään omavarai-
suuteen, jossa ravinteet kierrätetään tehok-
kaasti ja ne eivät hukkaudu ympäristöön.

LUOMU JA ELÄIMET
Luomueläimiä hoidetaan lajilleen tyypil-
lisesti. Esimerkiksi lehmille ja lampaille 
syötetään paljon karkearehua eli heinää 
ja apiloita. Luomueläimet saavat hoitaa 
jälkeläisiään ja vasikat juovat aitoa maitoa 
3 kuukauden ikään saakka. Eläimillä on 
runsaasti tilaa liikkua ja ne saavat 
laiduntaa kesällä.

LUOMU JA RUOKA
Luomuruoka valmistetaan puhtaista luon-
nonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista. 
Luomutuo� eiden valmistuksessa salli� ujen 
lisäaineiden määrä on hyvin rajoite� ua. 


