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Luomua – Laatua? 

Luomuluonnontuotteiden 

sertifiointijärjestelmä kehittyy   

Eija Vuorela, hankevastaava 

LuomuLappi – selvityshanke  

Suomen 4H-liitto/4HLappi 

8.5.2014 



Miksi luomu kiinnostaa? 

 Kuluttajat arvostavat ruoan ekologista tuotantotapaa, ei 

synteettistä kasvinsuojelua, ei GMOta.  

 Luomuelintarvikkeissa sallitaan elintarvikelisäaineita 

rajoitetusti. 

 

 Luomutuotanto on tarkoin säädelty ja määritelty EU 

‐lainsäädännössä (Neuvoston asetus EY N:o 834/2007) ja 

kansainvälisissä sopimuksissa.  

 Tuotantoa valvotaan käymällä kaikilla maatiloilla ja 

tuotantolaitoksissa vähintään kerran vuodessa.  
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Lisää Luomua! 

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan 

kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 

Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 

 

Tavoitteet: 1. Lisätään luomutuotannon määrää,  

 2. monipuolistetaan kotimaisten luomutuotteiden 

valikoimia, 3. parannetaan luomuruoan saatavuutta 

 

Toimenpide: Luomukeruutuotannon osalla = uudistetaan 

luomukeruualueiden hyväksymistapa  
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Luomun tilanne nyt ja kehittämisen suuntaviittoja 

 Luomun kuluttajabarometri 2013 

 

 http://proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2013/11/Luomun_kuluttajabarometri20131.

pdf 

 

 Luomua Lisää!  Toimeenpanosuunnitelma luonnos, 

päivitys 4.2014 

 

 http://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/3/2014/04/Luomua-

lis%C3%A4%C3%A4_suunnitelman-p%C3%A4ivitys_F.pdf 
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Luomukeruualueiden sertifiointi lähtötilanne - 13 

 Luomukeruualueiden sertifiointijärjestelmän kehitys on aloitettu 1998 

Suomen 4H-liiton käynnistämänä. Alueelliset kehittämishankkeet 

jatkoivat kehitystä, Lapissa Lapin 4H-piirin toimesta. 

 Lapin 4H-piiri on toiminut luomualueiden selvittäjän roolissa v.2000 

 Selvittäjän asiakkaina vuosittain 4-8 yritystä, useimmat keruutuotteiden 

ensimmäisiä ostajia. Tämä yritysryhmä on kustantanut vuosittaiset  

selvitystoimet = sertin ylläpitäjiä 

 Tähän asti luomukeruutuotteita ovat hyödyntäneet pääasiassa 

elintarvikeyritykset, jonkin verran kosmetiikkayritykset 

 Luomumarjaa v.2000-2011 tullut kauppaan n.7,84 milj.kg, poimjatuloa 

11,55 milj.€  (MMM/MARSI -raportti)  

 Luomuluonnonkasveja muutamista sadoista kiloista muutamiin 

tuhansiin kiloihin vuosittain (LappiLuo) 
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Luomusertifioinnin kehitys, miksi? 
 

 Luomuostajat halusivat laajentaa toiminta-alueitaan 

 tavoite hankkia kaikki marja luomuna 

 luomun ja tavanomaisen erillään pito on kallista, 

lisäkustannuksia ostopisteissä, kuljetuksissa ja 

varastoinnissa 

 tiedettiin että ei – luomu kelpoisia alueita on vähän  

    koko potentiaali käyttöön 

Etuja 

 luomumarjan määrä kasvuun  positiivinen 

hintakehitys mahdollinen  kotimainen poiminta saa 

lisäpotkua luomusta 
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Luomusertifioinnin kehitys, miten? 

 EY toimenpideasetus 889/2008 art. 70.2, mahdollistaa 

alueiden hyväksymisen luomukeruualueeksi kolmannen 

osapuolen eli  selvittäjän laatiman alueen luomu-

keruukelpoisuuden osoittavan selvityksen perusteella 

 

 Kehityksen käynnistäminen, esityö ja koordinointi  

Luonnontuotealan teemaryhmän ja Lappi Luo työohjelman 

toimesta 

 Käytännön toimenpiteet LuomuLappi - selvityshanke 
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Luomusertifioinnin kehitys, miten? 
 

 Luomun estäviä toimenpiteitä ovat kemialliset käsittelyt, eli 

metsälannoitus, juurikäävän- ja heinäntorjunta-aineet 

  siirtymäaika 3 vuotta, jonka jälkeen alueet palaa takaisin 

luomuun 

 

 Luomusertifiointi ei ota mitään kantaa metsänhoito-

toimenpiteisiin ainoastaan kerää tietoa olemassa olevasta 

tilanteesta 

 Yhteistyötä tehdään PEFC -metsäsertifiointijärjestelmän 

kanssa (kriteeri 27, metsien monikäyttöedellytyksiä 

edistetään) 
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Lapin pilottitoimintaa 2013 

Riskinarviointi 

Riskinarvioinnin tavoitteena osoittaa selvitystyön / 

tiedonkeruun rutiinien toimivuus ja luotettavuus → 

analysoida riskien merkittävyyttä 

luomuselvittäjä voi antaa valvojalle (ELY) takeet 

keruualueen luomukelpoisuudesta 

Pilotin toimintamallin toteutus Evira yhteistyössä 

 

 Lapissa riskitekijät marginaalisia, muualla Suomessa 

yksityismetsien kasvatuslannoitukset vaativat lisätyötä 
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Luomusertifioinnin kehitys, miten? 

 

Toimenpiteet toteutettiin yhdessä LAPPI LUO II-

työohjelman kanssa 

 

Kehityksen muina kumppaneina ja selvittäjän 

tietolähteinä mm. Suomen Metsäkeskus, Lapin ELY - 

keskus, Evira, Maanmittauslaitos, Metsänhoito-

yhdistykset, Metsähallitus, metsäyhtiöt, yhteismetsät, 

julkiset metsänomistajat. 

 

Pilotin toteutuksessa Lapissa mukana 4 yritystä, uudet 

kartat käytössä kesällä 2013 
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Lappi on 

luomumaa!   

  

 Metsäpinta-alasta n. 

99% on luomu-

kelpoista ja nyt 

mukana 

sertifioinnissa 

  

 Luomusertifioitu 

pinta-ala on n. 

9milj.ha, lisäystä 

n.2milj.ha 

 

 EI -Luomu kelpoinen 

 pinta-ala 325ha 
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Palaute tähän mennessä 

Marjanostaja: uudella järjestelmällä tuotetut kartat 

helpottavat kaikkien elämää 

 

 Kerääjä: Luomualueelta harhautumisen riski olematon, 

kerääjällä luottavaisempi mieli 
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Meillä ja muualla 

 Luomuun kelpaamattomia 

metsäalueita suuralueittain 

 

    Lappi 0,01%,  

 Kainuu + Oulu 0,94%,  

 Länsi-Suomi 1,28% ja  

 Itä-Suomi 2,97%.  

 

 

Maailman luomupinta-

alasta 

  

   28% sijaitsee Lapissa,  

     1% muualla Suomessa, 

19% Brasiliassa, 

 17% Sambiassa ja 

    35% muu maailma                      

yhteensä. 
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Entä jatko, laajentuminen?  

 

 Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa - on kiinnostusta 

 Etelä-Savo / Luomu Instituutti  myös tutkii mahdollisuuksia 

 Alueiden omat toimijat selvittävät mahdollisuuksia ja 

toimijoita tarvelähtöisesti 

 

 LuomuLappi toimintana kehitetään pilotin mallia edelleen 

 Tuotetaan Eviralle tietoa valvontaohjeen ja  luomupoimija- 

ohjeen uudistamiseen 

 Lappi Luo/Lapin amk yhteistyössä tutkitaan mobiili- 

sovelluksen toteutusmahdollisuuksia, kustannuksia 
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Minustako luomuyrittäjä? 

 Luomuelintarvikkeiden tuotantoketjua valvoo EVIRA 

 Luomuraaka-aineiden ostaja ja/tai jalostaja liittyy 

valvontajärjestelmään – alkutarkastus ja vuosittainen 

seuranta 

 1. ostaja hankkii selvittäjältä luomukartat käyttöönsä 

Ostoasemalla kerääjä tutustuu luomupoimintaohjeisiin –

sitoutuminen allekirjoituksella, luomukartta on esillä 

Ostolomakkeeseen merkitään karttalehti, alkuperätieto 

tulee mukaan  

 Valvonta seuraa tulevaa ja lähtevää… 
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Esillä osto-

asemalla 

 

Mittakaava 

1:50 000 

 

Punaisella  

ei - luomu 

kelpoinen alue 

 

Yhteistyössä 

Maanmittaus-

laitos 

 

      Ostoyrityksen luomukartta,  
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Onko luomu laatua? 

 Ekologinen tuotantotapa - ei mitään lisättyä kemiallista 

tuotantopanosta! 

 Alkuperätieto kulkee aina mukana – jäljitettävyys hyvä 

 

 Lisäaineiden käyttömahdollisuus rajoitettua, pyritään 

luonnollisiin ainesosiin -  tuotanto vaatii hyvää osaamista 

 Valvottu tuotantotapa – vuosittaiset toimijatarkastukset 

 

 Päätelmä =  
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 KUKA HYÖDYNTÄÄ? 
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Jalostustoiminta 

 Kosmetiikkaa valmistavat yritykset voivat käyttää 

luomuraaka-aineita tuotteissaan – etiketissä merkintä 

luomuraaka-aineesta  

– kuluttajaa ei saa harhauttaa 

 

 Luomuelintarvikkeiden valmistajat aina valvonnassa – 

mahdollista käyttää luomuraaka-aineita tavanomaisissa 

tuotteissa ja mainita etiketissä – oltava valvonnassa  
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Imagoetu – miten todeksi? 

 Luomuimago osana Lappi brändiä – Above Ordinary 

Matkailuelinkeino etulyöntiasemassa imagohyödyn 

konkretisoimisessa… 

Ohjelmapalveluyritysten toimintaympäristö 

Hyvinvointipalvelujen toimintaympäristö 

Green Care yrittäjyyden toimintaympäristö 

Hyvinvointituotteiden raaka-aineet 

Lähiruokaa metsästä….jne…. 

 

 Tarvitaan näkemyksellisyyttä, tiedonvälitystä, toimijoita, 

yhteistyötä…merkittävävyys ei synny vahingossa –  

Aloitetaan heti! 
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Kiitos!        Kesää odotellessa…  

Lisätietoja 

 

Eija Vuorela 

eija.vuorela@4h.fi 

040  7151820 

7.5.2014 22 Suomen 4H-liitto/LuomuLappi-selvityshanke/Eija Vuorela 

mailto:eija.vuorela@4h.fi

