
LUOMUTILA 
   SIIRIÄINEN

Tilallamme työskentelee perhe Siiriäinen, Anna, 
Eerik ja pikkupoika Veikko. Päivi� äisistä tilan töistä 
vastaa Anna. Viljelyksessä on 40 hehtaaria peltoa 
ja 30 hehtaaria luonnon- ja metsälaitumia. Tilalla on 
rehuyhteistyösopimuksia kolmen luomukasvinviljely-
tilan kanssa yhteensä kolmekymmentä hehtaaria.

Emolehmiä tilalla on noin 30, lisäksi nuorkarjaa 
sekä siitossonnit. Lisäksi tilalla asuu kolme suomen-
hevosta. Metsätalous on osa tilan toimintaa.

Meillä viljely perustuu nurmiviljelyyn ja neljän–
viiden vuoden kiertoon. Näin muoka� aville lohkoille 
kylvetään suojavilja (ohra/kaura) sekä nurmensiemen. 

Siiriäisen luomutilan pellot ja karja 
ovat olleet luomussa jo 2000-luvun 
alkupuolelta lähtien.

YHTEYSTIEDOT: 
Luomutila Siiriäinen

Anna Siiriäinen, p. 0400-259621, 
luomutilasiiriainen@gmail.com

 Kilkintie 1178, 52510 HIETANEN 
(Hirvensalmi)

www.luomutila-siiriainen.fi 

LuomutilaSiiriainen

Ismo Funke

Käytämme melko paljon lisänä täydennyskylvöä.
Sato käytetään 100 % omalle karjalle eikä ostorehuja 
käytetä. Lihan myymme suoramyyntinä kulu� ajille.

Syitä miksi tila on luomussa, on useita. Tärkeimpinä 
eläinten hyvinvointi, mahdollisimman lajityypillisesti 
toteute� una, tuote� avan lihan laatu ja lisäksi perheel-
lemme luomutuotannon ideologia kokonaisuudessaan 
on tärkeää. Uskomme, e� ä laatua arvostavat kulu� a-
jat aja� elevat nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän 
samalla tavoin.



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. 


