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Opas yrityksille,
jotka ovat kiinnostuneita jalostamaan luomuraaka-aineita
joko omassa tuotannossaan tai toimimaan alihankkijoina
luomutuottajille, -jalostajille tai ammattikeittiöille.
Oppaan tarkoituksena on auttaa elintarvikealan yrityksiä
tuotekehittämään luomutuotteita mahdollisimman
paljon alueellisia raaka-aineita hyödyntäen.
Sisältää kuvauksia luomutuotteita eri tavoin jalostavien
yritysten askeleista kohti luomumarkkinoita.

OTA ASKEL LUOMUUN
Tee liiketaloudellinen päätös
–hyödynnä luomua
Luomu on sekä Suomessa että kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla kasvava trendi. Suomessa tuotettuja luomuraaka-aineita jalostetaan toistaiseksi
vähän ja osa luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista päätyy markkinoille tavanomaisena tuotteena. Luomun lisäarvo jää hyödyntämättä ja luomutuotanto näkymättömiin – tehdään ”piiloluomua”.
Pohjois-Karjalassa tuotettu piiloluomu saadaan näkyväksi markkinoille elintarvikeketjun yhteistyöllä. Luomuvalvontaan kuuluvat yritykset voivat valmistaa myös tuotteita, joiden raaka-aineista osa on luomua, osa tavanomaista.
Yritys saa tietoa luomun markkinoista ja saatavuudesta verkostoitumalla
toisten yrittäjien kanssa, käymällä messuilla, osallistumalla hankkeisiin ja kysymällä neuvoja alueella toimivilta asiantuntijoilta (kuntien maaseutuasiamiehet, ProAgria, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, ELY-keskus, yksityiset konsultit).

Hyödynnä luomun markkinapotentiaali
Luonnonmukaisesti tuotetulla lähituotteella on laajemmat markkinat kuin
pelkällä lähituotteella. Lähiruoka ja luomu eivät sulje pois toisiaan vaan lähiruoka on parhaimmillaan myös luomua!
Maakunnan perinteiset luonnontuotejalosteet saavat lisäarvoa luomusta.
Luonnontuotteista, mukaan lukien kaloista ja riistasta voi tehdä luomujalosteita, joilla on myös kansainvälistä kysyntää.
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Elintarvikejalostajan luomuaskeleet

”Piiloluomu” on sitä,
kun luomuraaka-aineet
päätyvät tavanomaisten
raaka-aineiden joukkoon.
Luomu lisääntyy vain
jalostamalla luomuraakaaineet luomuksi!

Pohjois-Karjalasta metsämarjoja,
sieniä ja villiyrttejä luomuna
maailmanmarkkinoille?
Luomuluonnontuotteita saadaan hyväksytyltä luomukeruualueelta. Lapin metsäalasta jo 99 % on luomukelpoista
ja mukana sertifioinnissa, sama olisi mahdollista Pohjois-Karjalassa.
Maanomistaja voi hakea metsilleen luomuhyväksyntää itse,
tai keruualan selvittämisestä ja sopimuksista voi vastata
joku muu selvittäjä, esimerkiksi ostaja*.
*Selvittäjä tekee sopimukset metsien omistajien kanssa ja hankkii
lausunnot paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä lannoitteiden käytöstä
ko. alueilla siirtymäajan lyhentämiseksi. Metsänomistaja sitoutuu
noudattamaan luomumääräyksiä ja ilmoittamaan selvittäjälle
alueella tehtävistä toimenpiteistä. Selvittäjä on yhteydessä paikalliseen
ELY-keskukseen, joka vastaa luomukeruualan sertifioinnista. Selvittäjä
toimittaa tai myy keruualueiden kartat keruutuotteiden poimintaa
harjoittavalle toimijalle.

Ammattikeittiöt
luomutuotteiden ostajana
Ammattikeittiöt toivovat jatkojalostajilta heille soveltuvia
luomutuotteita lähialueen raaka-aineista saatavuuden ja
sesongin mukaan. Ne eivät kaipaa kauniita pakkauksia,
vaan heidän tarpeisiinsa käyttökelpoisia jalosteita, pakattuna tai irtotuotteina.
Ammattikeittiöt (ravintolat, kahvilat, sairaalat, koulut,
seurakunnat yms.) eivät kuulu luomuvalvonnan piiriin,
mutta niiden tulee viestiä asiakkaille luomuraaka-aineiden
käytöstä luotettavasti.

Kehitä luomutuotteita,
jotka vastaavat
tulevaisuuden
megatrendeihin:
kaupungistumiseen
ja kaupunkiviljelyyn,
kuluttajien
kiinnostukseen
ruoan alkuperästä ja
nettimarkkinointiin,
sinkkutalouksien
lisääntymiseen ja
elämyksien hakemiseen
ruoasta.

Tee joustava
sopimus, jossa tarjoat
ammattikeittiölle
luomua niin paljon
kuin sitä on saatavilla.
Jalosta esimerkiksi
sesonkiaikaan
kaikki saatavilla
oleva lähiluomu
ja jatka jalostusta
tavanomaisella.
Tutustumalla luomujalostukseen, sen
mahdollisuuksiin, luomun markkinoihin
ja saatavuuteen, yrityksellä on vankka
valmius siirtyä luomuvalvontaan, jos ei
heti, niin joskus myöhemmin.

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet
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ASKELLA ”MELKEIN LUOMUSTA”
TÄYDEKSI LUOMUKSI
Kotimaisten raaka-aineiden sanotaan usein olevan melkein luomua. Suomalainen
ruoka onkin puhdasta ja turvallista. Luomu ei kuitenkaan tarkoita vain lannoituksen tai torjunta-aineiden vähäistä käyttöä, kuten usein ajatellaan, vaan asetuksella
säädettyä ja valvottua tuotantotapaa.
Luomutuotanto vaatii erityisammattitaitoa, perustuu monivuotiseen viljelykiertoon
ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja monimuotoisuutta sekä tuotantoeläinten lajinmukaisia olosuhteita.
Kun yritys valmistaa tai varastoi luomutuotteita tai tuo niitä EU:n ulkopuolelta, sen
toimintaa valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira. Yritys voi jalostaa luomutuotteita toimien alihankkijana luomuvalvontaan kuuluvalle yritykselle ilman, että itse
kuuluu luomuvalvontaan. Eli toimija voi myydä rahtityötä myös luomutoimijoille.
Alihankintaa teettävän yrityksen on luonnollisesti kuuluttava valvontaan.

Luomuelintarvikkeet valmistetaan
luonnonmukaisesti tuotetuista ainesosista
Maatalousperäisten ainesosien tulee luomutuotteessa olla 95 prosenttisesti valvotusta luonnonmukaisesta tuotannosta. Yli 50 % ainesosista tulee olla maatalousperäisiä.
Luomuelintarvikkeita voi valmistaa myös luonnonmukaiseksi sertifioidulta keruualueelta kerätyistä tuotteista, kuten metsämarjoista, -sienistä ja yrteistä.
Hankittaessa luomuraaka-aineita, tulee toimijan tarkastaa tavarantoimittajan asiakirjaselvitys. Se on todiste raaka-aineen toimittajan kuulumisesta luomuvalvontaan.
Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan muutamia luonnosta saatavia ja jalostuksen kannalta tarpeellisia lisäaineita, esim. pektiini marjahillossa. Ajantasaisen
tiedon sallitusta lisä- ja apuaineista saa Eviran ohjeesta (sivuilta 41-43)
www.evira.fi >Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Luomu >
Elintarviketuotannon ehdot
Vain nämä kriteerit täyttävän tuotteen nimessä saa näkyä luomu ja pakkauksessa
saa käyttää luomumerkintää.
Luomutuotteiden pakkausmateriaalit ja elintarvikehuoneiston puhdistusaineet
voivat olla samoja kuin tavanomaisessa tuotannossa.

Luomuraaka-aineita sisältävät elintarvikkeet
Kun tuotteessa on alle 95 % luomuainesosia, voi luomuraaka-aineista kertoa ainesosaluettelossa, jos yritys kuuluu luomuvalvontaan.
Kun metsästyksestä ja kalastuksesta saataviin raaka-aineisiin yhdistetään yli 50 %
luomumaataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, luomun saa mainita tuotteen
nimessä (esim. siikaa luomuyrttimarinadissa). Luonnollisesti yrityksen tulee tällöin
kuulua luomuvalvontaan. Järvikala ja riista eivät ole luomua.
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Kuluttajat
odottavat
tuotteilta
luonnollisia
makuja ja
ominaisuuksia.
Luomua jalostava
yritys arvostaa
ruokaketjun
kestävyyttä.

VALVONNAN PAKOLLISET
ASKELKUVIOT
Luomuelintarvikkeet valmistetaan valvotussa luomutuotantoketjussa. Elintarviketuotannon luomuvalvonnasta koko
Suomessa vastaa Evira. Luomumaataloustuotantoa valvoo
Pohjois-Karjalassa, kuten muissakin maakunnissa, alueen
ELY-keskus. Luomuelintarvikkeita jalostavia yrityksiä koskee
luomuvalvonnan lisäksi yleinen elintarvikevalvonta.
Ns. alhaisen jalostusasteen luomuvalmistusta eli omien
maataloustuotteiden käsittelyä maatilalla valvoo ELY-keskus vuosittaisten tuotantotarkastusten yhteydessä.
Tällaiseksi katsotaan esimerkiksi luomuleivän leipominen
luomutilalla omista jauhoista, sokerittoman luomuomenamehun valmistaminen tai luomuyrttien kuivaaminen.
Kun yritys päättää rekisteröityä luomuvalvontaan, se tekee
luomusuunnitelman ja hakemuksen Eviran luomuvalvontalomakkeella. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin
neljä viikkoa.

Yrityksen rekisteröinti luomuvalvontaan maksaa 108,- /
toiminnanharjoittaja. Rekisteröitymisen jälkeen peritään
vuosittain perusmaksu (100,-) sekä tarkastusmaksu, joka
määräytyy tuotannon valvontaan käytetyn ajan mukaan
(101,-/tunti). Myös alihankkijana toimivassa, luomuvalvontaan kuulumattomassa yrityksessä voidaan tehdä
luomutuotantoa koskeva tarkastus päämiehen laskuun.
(Maksut v. 2014)
Luomuvalvontaan kuuluvissa yrityksissä tehdään tarkastus kerran vuodessa. Tarkastuksen nopeuttamiseksi ja
ylimääräisten kustannusten välttämiseksi yrityksen on
syytä laittaa luomutuotantoon ja omavalvontaan liittyvät
asiakirjat kuntoon. Omavalvonta on tärkeä dokumentti,
joka käydään kohta kohdalta läpi, kun tarkastaja tekee
luomuvalvontaan kuuluvaan yritykseen tarkastuskäynnin.

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet
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Esimerkkejä luomuvalvonnan kuluista

Yritys Ponteva hakeutuu luomuvalvontaan.
Hakemuksen käsittelyn jälkeen valvoja
sopii yrityskäynnin. Yrityksessä tehdään
alkutarkastus.
Rekisteröintimaksu 			
108 €
Ensimmäinen tarkastus,
perusmaksu 				100 €
ja tuotantotarkastus,
kestoltaan yhden tunnin 		
101 €
(kesto keskimäärin 1-1,5, tuntia)
Maksu yhteensä 			

309 €

Yritys Konkari kuuluu luomuvalvontaan:
Vuosittaisen tarkastuksen
perusmaksu 				100 €
ja tuotantotarkastus,
kestoltaan yhden tunnin 		
101 €
Maksu yhteensä 			

201 €

Yritys Kotitilan luomu valmistaa alhaisen
jalostusasteen tuotetta. Tarkastus tehdään
osana maatilan luomutarkastusta.
Tuotannontarkastusmaksu 80 €/ tunti.

Esimerkkien maksut vuonna 2014

Esimerkki luomuainesosien erilläänpidosta
Kun yritys valmistaa samoja tuotteita sekä tavanomaisina että luomuna, tulee luomuraaka-aineet ja valmiit
luomutuotteet pitää erillään tavanomaisista raaka-aineista ja tuotteista valmistuksessa, varastoinnissa ja kirjanpidossa. Tuotantotilassa ja varastossa luomu- ja tavanomaiset raaka-aineet ja tuotteet säilytetään omilla
paikoillaan vaikkakin samassa varastossa.
Luomujalostus ei vaadi erillistä tuotantotilaa, eikä koneita tai laitteita, vaan valmistuksen eriaikaisuutta. Esim.
leipomossa valmistetaan ensin luomuleipä, sen jälkeen tavanomainen. Jos tehdään päinvastoin, tulee linjasto harjata ja puhdistaa valmistusten välissä. Jos lauta- ja leivontajauhona käytetään luomujauhoja, vältytään
leivontalinjojen jatkuvalta puhdistamiselta. Toinen vaihtoehto on leipoa luomuleipää tiistaina ja torstaina,
muulloin tavanomaista.
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LUOMUJALOSTUKSEN JOUSTAVIA ASKELKUVIOITA
•	Luomuraaka-aineita saa käyttää tavanomaisena myytävissä tuotteissa. Ainesosaluettelossa ne saa mainita, jos yritys on luomuvalvonnan piirissä. Ostamalla luomuraaka-aineita jo ennen kuin alat valmistaa
luomuelintarvikkeita voit lisätä niiden saatavuutta jatkossa.
•	Yritys voi toimia alihankkijana luomutuottajalle ja -jalostajalle tai ammattikeittiölle. Samalla se voi testata luomuraaka-aineiden soveltuvuutta omaan tuotantoonsa ja tutustua markkinoihin.
•	Alihankkijana voit olla luomujalostuksen puuttuva lenkki, vastata asiakkaiden toiveisiin jalostamalla
luomutoimijoiden tuotteita. Luomuvalvontaan kuuluva yritys omistaa tuotteen, vastaa tuotantoketjun
luomuvaatimusten mukaisuudesta ja asiakirjoista sekä myynnistä.
	
ESIMERKIKSI luomumarjamyslin myyjä (luomuvalvontaan kuuluva) teettää alihankintana luomujyvien jalostuksen ja myslin pakkaamisen tai luomumustaherukoiden tuottaja teettää alihankintana luomumustaherukkamehun valmistuksen.
•	Yrityksen on mahdollista vuokrata elintarvikehuoneisto luomuvalvontaan kuuluvalle toimijalle.
•	Myös laitokset voivat tehdä alihankintaa, mutta laitosta ei vuokrata. Pakollisten pakkausmerkintöjen
lisäksi tuotteisiin tulee sen laitoksen terveysmerkki, jossa tuote on valmistettu.
		
		 ESIMERKIKSI laitos valmistaa alihankintana luomumakkaraa luomuvalvontaan
kuuluvalle yritykselle.
•	Alihankinnalla voi lisätä ammattikeittiön haluamaa luomua. Ammattikeittiö voi teettää suoraan tuottajalta hankkimiensa tuotteiden, esim. luomuvihannesten jalostuksen alihankintana. Tämä on hyvä
vaihtoehto, kun ammattikeittiössä halutaan käyttää sesonkituotteita luomuna.

Kun yritys myy luomujalosteita
tai luomuraaka-aineita sisältäviä
elintarvikkeita ja haluaa kertoa niistä
pakkausmerkinnöissä, niin pakkauksessa
on oltava tarkastuslaitoksen
(Evira) tunnus FI-EKO-201 sekä
tuotantomaininta (Tuotettu Suomessa,
Tuotettu EU:ssa, Tuotettu EU:n
ulkopuolella tai millä tahansa EU:n
alueella hyväksytyllä kielellä, esim. EU
Agriculture).
Jos elintarvikkeessa ei ole
pakkausmerkintöjä, niin samat asiat on
käytävä ilmi saateasiakirjasta.

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet
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Esimerkkejä pakkausmerkinnöistä

1

Yritys Marjainen valmistaa mustaherukkajäätelöä, johon
hankkii luomumustaherukoita. Yritys ei ole liittynyt
luomuvalvontaan.
Yritys Marjainen
Mustaherukkajäätelö
Ainesosat: maito, sokeri, kerma, kananmunan keltuainen,
mustaherukkasose, soijalesitiini, maitoproteiini,
mustaherukkalikööri, sakeuttamisaine (johanneksen
leipäpuujauhe).

2

Yritys Viljaisa on liittynyt Eviran luomuvalvontaan, ja hillomunkin
raaka-aineista osa on luomua. Viljaisa saa merkitä luomuraakaaineet ainesosaluetteloon, mutta ei tuotteen nimeen.
EU luomutunnusta ei saa käyttää pakkauksessa.
Yritys Viljaisa
Hillomunkki
Ainesosat: luomuvehnäjauho, vesi, kananmuna, laktoositon
voi, sokeri, sekamarjahillo 10 % (vadelma, mustikka, luomumansikka,
E442, E440, E330), hiiva, suola 0,9 %, luomuvehnägluteeni,
luomuohramallasjauho. FI-EKO-201 • Tuotettu EU:ssa

3

Yritys Juureva on liittynyt Eviran luomuvalvontaan
ja valmistaa luomupunajuuriperunasosetta.
EU luomutunnusta on käytettävä pakkauksessa.
Yritys Juureva
Luomu punajuuri-perunasose
Ainesosat: : luomupunajuuri, luomuperuna, luomusipuli,
luomuperunajauho, suola 0,7 %.
FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa

EU:n luomutunnuksen, Eurolehden käytöstä
• saa käyttää erivärisenä tai mustavalkoisena
• saa muuttaa tähdet valkoisesta toisen väriksi
• koko 9 mm x 13,5 mm, mutta saa olla suurempikin
• mallia ja muotoa ei saa muuttaa
(1:1 ½ korkeus-leveys-suunnassa)
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Sujuvia askelkuvioita

Leipomo voi
markkinoida ja myydä
luomupullaa.

LUOMURAAKA-AINEITA
JOUSTAVASTI KÄYTTÖÖN
esimerkkinä luomupullan valmistus

Tekevät Eviralle
ilmoituksen oleellisesta muutoksesta
toiminnassa.

Ryhtyvät
valmistamaan
luomupullaa,
jonka kaikki
maatalousperäiset ainesosat
ovat luomua.
Leipomo voi edelleen valmistaa myös
tavanomaista pullaa,
joka saa sisältää myös
luomuraaka-aineita.

Kartoittavat
kaikkien luomupullaan tarvittavien maatalousperäisten
raaka-aineiden
saatavuuden ja
laskevat kannattavuutta.

ASKEL 6
Täyttä luomua

Kartoittavat
luomuraakaaineiden
saatavuutta.

Eivät saa mainita
pakkausmerkinnöissä luomua tai muita
siihen liittyviä sanoja,
kuten eko, luonnonmukainen.

Tuotekehitys:
Leipomo saa selville luomuraaka-aineiden soveltuvuuden reseptiikkaan.

ASKEL 5

Kannattavuus

ASKEL 2
Leipomo
liittyy Eviran
valvontaan.

Leipomo ei
kuulu luomuvalvontaan,
mutta haluaa
testata luomuraaka-aineiden
soveltuvuutta
tuotantotekniikkaansa.

Ryhtyvät
leipomaan
pullaa, johon
jauhot ja
kananmunan saavat
lähiluomuna, kardemumman
luomuna.

ASKEL 4

Valvontaan

ASKEL 3

Käyttävät
tavanomaista
leivontarasvaa
ja sokeria.

Saavat mainita luomuraaka-aineiden käytöstä
tuoteselosteessa.

Pulla ei ole vielä
luomupullaa, vaan
tavanomainen tuote,
koska kaikki maatalousperäiset ainesosat
eivät ole luomua.

ASKEL 1

Testaus

Leipomon askeleet

Markkinointiviestintä

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet
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Sujuvia askelkuvioita

LUOMUKETJU KUNTOON ALIHANKINNALLA

Yritys voi myydä
myös raasteita,
joissa vain osa
raaka-aineista on
luomua.

esimerkkinä lähiluomujuureksia ammattikeittiöön

Yritys ostaa
porkkanat,
raastaa
ja myy ne
luomuna
ammattikeittiöille.

Keittiö saa kertoa
asiakkailleen alihankintana raastetun
luomuporkkanan käytöstä varmistettuaan
raaka-aineen luomuksi.
Esim. porkkanan tuottajalta saatu asiakirjaselvitys.
Keittiö valmistuttajaksi.
Ammattikeittiö
ostaa sesongin
luomuporkkanat
suoraan tuottajalta
ja teettää yrityksellä porkkanaraasteen.

Luomuvalvontaan
yritys ei ole vielä
halunnut liittyä, koska luomujuuresten
saatavuudessa on
katkoja.

ASKEL 3

Joustavasti
luomua.

VILLIASKEL
Yritys on
kiinnostunut
paikallisten
luomujuuresten jalostamisesta ja kokeillut niiden
raastamista.

ASKEL 1

Yritys valmistaa ja
pakkaa ammattikeittiösektorille tuoreita
juuresraasteita.

Yritys näkee
lähiluomussa
mahdollisuuden,
liittyy Eviran luomuvalvontaan.

Viljelijä valmistuttajana. Luomuvalvontaan kuuluva
porkkananviljelijä
teettää sesongin luomuporkkanoiden
raastamisen läheisessä kuorimossa ja myy
luomuporkkanaraasteen ammattikeittiölle.

Testaus

ASKEL 2

Valvontaan

Yrityksen askeleet
Tavanomaisia lähijuureksia saadaan
jalostettavaksi lähes
läpi vuoden.

Viljelijän askel

Vaihtoehtoinen

ASKEL

Ammattikeittiön askel

Villillä askeleella ammattikeittiöiden on mahdollista lisätä luomuraaka-aineiden
käyttöä ja kehittää niiden saatavuutta. Juuresten lisäksi ne voivat esim.
ostaa luomumustaherukat yms. marjat lähiluomuna ja antaa pakastamisen
alihankintatyönä läheiselle pakastamolle.
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Sujuvia askelkuvioita

ALHAISEN JALOSTUSASTEEN MAHDOLLISUUDET
esimerkkinä luomumaatilalla valmistettu luomuruisleipä

Jauhot jauhaa
alihankintana läheinen mylly, jonka
ei tarvitse kuulua
valvontaan

Kuuluu ELY-keskuksen luomuvalvontaan. Luomumaatilalla tuotetaan eri
viljalajeja.

Ruisleipä voidaan
myydä luomuna.

Luomumaatilalla toimii kotileipomo, jossa
käytetään tilan
omia jauhoja.

Luomuruisleipä
valmistetaan
omasta viljasta
(lisänä vain vesi,
suola ja tuore
hiiva).

Leipomo valmistaa tuotteita, joissa käytetään myös
muualla tuotettuja
luomuraaka-aineita
(esim. luomumarjapiirakkaa, joka
sisältää luomusokeria
tai -mausteita).
.

ASKEL 1
ASKEL 2

Luomuviljatila

Tilalla tapahtuva omien raaka-aineiden jalostus on nk. alhaisen
jalostusasteen toimintaa ja valvonta tehdään maatilan valvontakäynnin yhteydessä.
Kaikkea valmistustoimintaa koskevat myös elintarvikehygieniavaatimukset ja -valvonta.

Kotileipomon askeleita

Luomumarjapiirakan ym. tuotteiden
myyminen luomuna
edellyttää kuulumista
Eviran luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään.

Elintarvikejalostajan luomuaskeleet
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SUOMEN JA POHJOIS-KARJALAN
LUOMUTUOTANNON JA -JALOSTUKSEN
TILANNE
Luomutuotanto ja kysyntä kasvavat,
jalostus jäljessä
•	Suomessa oli vuonna 2013 yhteensä 4 284 luomutilaa ja luomuviljeltyä
peltoalaa oli 9,0 % kaikesta Suomen peltoalasta. Luomupeltoala lisääntyi
4 % edellisvuoteen verrattuna. Luomutilat kasvavat myös kooltaan ja ovat
pinta-alaltaan keskimäärin tavanomaisia suurempia (48 ha).
•	Luomuviljasato kasvaa koko ajan, samoin kuin luomumaidon ja -kananmunien tuotanto. Luomuvihannesten ja -marjojen tuotannon kasvua hidastaa
jatkojalostuksen vähäisyys.
•	Pohjois-Karjala on noin 310 luomutilallaan Suomen keskeisiä luomutuotannon alueita. Luomupeltohehtaareja Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2013
yhteensä 16 374 eli lähes 20 % peltopinta-alasta. Eniten tuotetaan rehuviljaa
eläimille, mutta myös juureksia ja marjoja, kuten perunaa, sipulia, mustaherukkaa, mansikkaa ja hunajaa.
•	Elintarvikealalla Pohjois-Karjalassa työskentelee noin 1000 henkilöä, noin
150:ssä yrityksessä. Luomua jatkojalostavia yrityksiä on vain kourallinen,
luomuvalvontaan kuuluvia elintarvikeyrityksiä 14, joissa valmistetaan satunnaisesti mm. jauhoja, leipää, juuressoseita sekä kuivataan yrttejä. Luomuna
puuttuu valtaosa tuotteista; mm. juustoa, jäätelöä, hilloja, mehuja ja makeita
leivonnaisia pohjoiskarjalaisena luomujalosteena ei saa mistään.
•	Suomessa on jo lähes 2500 Portaat luomuun -ohjelmaan kuuluvaa ammattikeittiötä, joista Pohjois-Karjalassa 102. Ohjelmaan kuuluvat ammattikeittiöt
käyttävät ruokalistoillaan säännöllisesti valitsemiaan luomutuotteita. Pohjoiskarjalaiset ammattikeittiöt toivovat, että erityisesti lähialueen luomuraaka-aineista jalostettaisiin heille sopivia luomutuotteita.
Ohjelmasta lisää www.portaatluomuun.fi.

Piiloluomu
hidastaa
PohjoisKarjalan
talouden
kasvua ja
hyvinvoinnin
edistymistä!
Elintarviketoimijoiden yhteistyöllä saadaan maakunnassa
tuotetut laadukkaat luomuraaka-aineet jalostettua
luomuna markkinoille. Lisäarvo
luomutuotannosta koituu koko
Pohjois-Karjalan hyödyksi.

•	Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä hankinnoista tarkoittaa, että julkisissa ruokapalveluissa lisätään luonnonmukaisesti tuotetun, sesonginmukaisen ja kasvisruoan käyttöä. Tavoitteena on, että julkisissa ammattikeittiöissä
nautitusta ruoasta 20 % on luomua vuoteen 2020 mennessä.
	(Lue lisää linkistä s. 3 ja 8)
	www.valtioneuvosto.fi > Hallituksen toiminta > Periaatepäätökset > 2013 > Valtioneuvoston
periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech) edistämisestä julkisissa
hankinnoissa.

Opas on tuotettu EkoCentrian asiantuntijatyönä Pohjois-Karjalan ProAgrian hallinnoimassa Ekotassu -kehittämishankkeessa (2012–2014.) Hankkeen tavoitteena on luomu- ja paikalliselintarvikkeiden tuotantoketjun toimivuus ja alueellisen yhteistyön edistäminen. Opas on ladattavissa www.ekocentria.fi > aineistot > oppaat.

