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Luomu myy luuloja 
(Käsikirjoitus viittein, 5.2.2014. Julkaistu lyhennettynä Helsingin Uutisissa ja Vantaan Sanomissa 
8.2.2014: http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/279068-asiantuntija-luomu-myy-luuloja ) 

NÄKÖKULMA Luomu ei ole sen terveellisempää kuin muukaan 
ruoka, kasvinjalostuksen dosentti kirjoittaa. 

Haastattelussa ”Luomulla vältät vaarallisen cocktailin” (HU 18.1.) Luomuliiton toiminnanjohtaja 

Elisa Niemi heittelee katteettomia myyntiväitteitä.[1] 

Luomuruoka ei ole sen terveellisempää kuin muukaan ruoka. Sen osoittavat laajat, kriittiset tiede-

selvitykset Suomessa (KTL 2003)[2] ja maailmalla (AJCN 2009)[3]. 

Huono kasvinsuojelu päin vastoin heikentää tuotelaatua, ja kärsinyt kasvi voi olla haitaksi tervey-

delle.[4‒9] Nälkiintynyt luomukasvis on usein kuivakkaampi, mutta ei se terveellisyyttä tuo.  

      
        ”Mistä luomuomenan tuntee? No, siinä asuu terveitä matoja.”  
         Home on vallannut ’Valkean kuulaan’ sydämen omenakääriäisen  
         toukkakäytävistä.  Kuva: J.Tammisola 2006. 

Kasvisten kallistuessa niitä myös syödään yhä vähemmän, kertovat tutkimukset.[10,13] Luomu-

kasvikset maksavat 2‒6-kertaisesti, joten ne olisivat kansanterveydelle katastrofi.[11‒13] 

http://geenit.fi/LY050214v.pdf
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/279068-asiantuntija-luomu-myy-luuloja
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”Luomu. Ruokaa sellaisena kuin luonto sen tarkoitti”, lupaa aatteen 
tunnuslause (Finfood 2002). Söisitkö siis mieluummin muhkeimman  
villiporkkanan  (’Isoporkkana’, vasemmalla)  vai tavallisen jalostetun  
porkkanan (oikealla)?  Kuva: J.Tammisola, Mallorca 2010. 

Ulkona tarhatun luomusian trikiiniriski puolestaan on jopa 28 000 kertaa suurempi kuin normaali-

possulla, ja ”luonnonläheisyys” luo uhkia muillakin tuotantoeläimillä.[14] 

”Pesupähkinähygienia” sekä viehtymys ulosteisiin ja teurasjätteisiin ruokakasvien kasvatuksessa 

lisäävät luomun vaaroja.[15]  

Luomuiduista saatu veriripuli tappoi 50 ja vahingoitti 4000 ihmistä Euroopassa v. 2011.[16]  

Aatteen väki ajaa vaarallista raakamaitoa luomuvaatimuksiin, mutta sen lääkärit saivat torjutuksi  

‒ vielä.[17,18] 

”Lähiluomu ei vähennä päästöjä, vaan lisää niitä.” 

Myös luomun maukkaus on luuloa, osoitti Marieke Saherin väitöstyö (HY 2006). Kun koehenkilöt 

luulivat syövänsä luomua, he kehuivat ruoan ”selvästi paremmaksi” kuin vertailuannoksessa  

‒ vaikka molemmat olivat samaa, tavallista ruokaa.[19] 

Ruotsalaisväitös taas osoitti, että jopa luomuväki hylkää ’karvaat’ luomuporkkanat ja valitsee 

’oikean makuisia’, tavallisia porkkanoita ‒ kaksoissokkokokeessa, jossa tutkijakaan ei tiedä, mitä 

syödään.[20] 
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     Tavallinen bataatti (700 g) ja kitukasvuisia luomubataatteja (100 g). 
      Kuva: J.Tammisola 2013. 

Lähiluomu ei myöskään vähennä päästöjä, vaan lisää niitä. Luomusika saastuttaa ympäristöä neljä 

kertaa enemmän kuin tavallinen.[21] Kuljetukset eivät paljon paina ‒ avainsana on turha hävikki. 

Luomu haaskaa luonnonvaroja: sato putoaa puoleen[22] ja ruoka pilaantuu nopeammin. Kitu-

juureksissa on kuorta tuplasti enemmän.[23] Kun säilöntäaineilla säikytellään[26,27], syömme 

usein piilopilaantunutta, vahingoksemme. 

”Kemian pelko on humpuukin alku.” 

Homeopatia on EY-säädöksissä luomueläimen ensisijainen ”hoito”.[30] Kansanmagian mukaan: 

Jos ei vasikka parane, niin kuolkoon (Lönnrot 1832).[31] 

Jos eläin ei ehdi homeopatialla kuolla, saa sitä pelastaa oikeilla, muuntogeenisillä lääkkeillä. Tämän 

ajoivat läpi eläinlääkärit ‒ ”aatteen” vastarinnasta huolimatta. 

Ennaltaehkäisevät hoidotkin ovat kiellettyjä, Niemi kehuu. Luomueläintä ei saa edes madottaa, 

kuten sentään lemmikkejäkin, vaan sen täytyy ehtiä riutua kärsivään kuntoon. Eläimen etu ei pal-

joa paina, kun myyntivaltteja haetaan taikauskosta ja tiedepelkojen lietsonnasta. [30‒36,45‒49, 

42,75,82] ”Kemian pelko on humpuukin alku”.[27] 

Seleeni on tärkeää sydämen ja aivojen terveydelle. Suomi on maailman pahinta seleenin puutos-

aluetta, mutta terveytemme pelastettiin lisäämällä seleeniä keinolannoitteisiin.[37,38] 

Luomu kielsi senkin. Luomukasviksissa ei seleeniä ole ollenkaan,[38] joten niistä varoitetaan nyt 

ruokasuosituksissa. Luomuvasikoita halvaantuu joka vuosi seleenin puutteeseen. 
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Huuhaa-palkittua huhutyötä (Skeptikko 4/2013)[42] on Niemen vihjailu geeniruoan vaaroista, 

mistä geenikieltokampanjalle myönnettiin vuoden 2013 Huuhaa-palkinto.[43] Kampanjajärjestöjen 

”tutkimus” (CRII-GEN; Seralini ym. 2012) oli vilppiyritys, jonka julkaisun tiedelehti peruutti.[44]  

Ruokapelottelun tarpeisiin huhuja laaditaan luontaisbisneksen ja okkultismin[45‒49] (mm. antro-

posofia, joogalento) monenmoisissa ”ajatushautaamoissa”. Luomujohtaja Niemi toimi pitkään 

kieltokampanjan pääsihteerinä ja puolustaa antroposofista ajattelua.[42] 

Geeniruoka on ainakin yhtä hyvää ja turvallista kuin perinteinen, osoittavat laajat tutkimukset 

myös EU:ssa.[49‒64] Perinnejalostus, jolla maailman kymmenet tuhannet kasvilajikkeet kehitet-

tiin, on äärimmäisen likaista ja epävarmaa hakuammuntaa.[66]  

Uusi täsmämuuntelu on miljardeja kertoja tarkempaa ja tuhansin verroin puhtaampaa kuin vanha 

jalostus.[67] Sen avulla osaisimme jalostaa parempia hyötykasveja ekotalouden tarpeisiin: terveel-

lisempiä, maukkaampia ja kestävämpiä kasvilajikkeita ‒ nopeasti, luotettavasti ja hienovaraisem-

min kuin koskaan ennen.[49,65,68‒74,80] 

Jos vain tieteen sabotointia voitaisiin hiukan hillitä...[42‒44,75‒82] 

JUSSI TAMMISOLA 

Kirjoittaja on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, kas-
vinjalostuksen dosentti (HY) ja erikoistutkija emeritus (VTT 
ja MMM), joka on opettanut jalostusgenetiikkaa  
44 vuotta. 
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