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Luomussa pyrkimys suljettuun ravinnekiertoon

• Luomutuotannon tulisi perustua pääasiassa uusiutuvien ja paikallisten 
luonnonvarojen käyttöön. 

• Kasvi- ja eläinperäiset jätteet ja sivutuotteet olisi kierrätettävä ravinteiden 
palauttamiseksi maahan uusiutumattomien luonnonvarojen käytön 
minimoimiseksi. 

• Kasvien ravinnetarve on ensisijaisesti hoidettava viljelykierron ja muusta 
luomutuotannosta peräisin olevan lannan (luomulannan) tai eloperäisen 
aineksen käytöllä. 

• Mineraalityppilannoitteiden käyttö on kokonaan kiellettyä.

• Tiettyjen menetelmien suosiminen ja käyttö kuuluu luomutuotannon yleisiin 
periaatteisiin, esimerkiksi Suomen lannoitevalmistelainsäädännössä 
typpibakteeri-, mykorritsa- ja kasvien kasvua edistävät mikrobivalmisteet
sekä orgaaniset kompostointivalmisteet.



Toimeenpanoasetuksen 889/2008 liitteen I mukaiset 
täydennyslannoitteet

• Täydennyslannoitteilla tarkoitetaan lannoitteita, ravinteita ja 
maanparannusaineita, jotka ovat peräisin 
luomutuotantojärjestelmän ulkopuolelta.

• Sallituista täydennyslannoiteaineista on suljettu luettelo (liite I)
• Niiden käyttö edellyttää, että se on erityisen tärkeää maan viljavuuden, 

viljelykasvien ravinnevaatimusten tai maanparannuksen kannalta. 

• Käytännössä: Käyttötarve ja -perusteet pitää kuvata 
luomusuunnitelmassa tai lohkokohtaisissa muistiinpanoissa, mutta 
erillistä lupaa viljelijä ei tarvitse.

• Liite I muuttuu jatkuvasti, mutta uusien tuotteiden pitää olla 
luomuperiaatteiden mukaisia ja ”erityisen tärkeitä”.



Esimerkki sallitusta lannoiteaineesta: mädätejäännös

• Usein luettelon 
ymmärtäminen vaatii 
huomattavan määrän 
taustatietoa mm. 
muusta EU:n sivutuote-
ja lannoitevalmiste-
lainsäädännöstä.

• Mutta luomuviljelijä 
tarvitsee käytännön-
läheisempää tietoa…



…eli konkreettisesti, saako lannoitevalmistetta
käyttää luomuviljelyssä?

• Luomulannoite: Lannoitevalmiste, jonka käyttö on sallittua 
luomutuotannossa.
• Lannoitevalmisteen pitää aina täyttää myös EU:n tai kansallisen 

lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset. 

• Luomuviljelyssä pitää siis käyttää luomussa sallittuja lannoitteita, mutta 
varsinainen luomulannoitteiden sertifiointi ei kuulu EU:n 
luomulainsäädännön soveltamisalaan.
• Selkoesimerkki: Luomulannoitteissa ei voi käyttää EU:n luomumerkkiä.

• Kysyttäessä Ruokavirasto antaa neuvoja lannoitevalmisteiden 
soveltuvuudesta: Sallittu vai ei?
• Näin jokaisen lannoitevalmistajan tai -myyjän, viljelijän, tarkastajan tai 

tarkastuslaitoksen ei tarvitse asiaa erikseen ratkaista. 



Luomulannoiteluettelo

• Tieto luomussa sallituista lannoitevalmisteista on helposti saatavilla, sillä 
Ruokavirasto ylläpitää neuvonnallista luomulannoiteluetteloa. 

• Luomulannoitteen valmistaja tai markkinoija voi pyytää lannoitteen 
merkitsemistä luetteloon.

• Vuoden 2020 lopussa luettelossa oli 457 tuotetta, 81 valmistajalta- ja 
markkinoijalta. 

• Luettelo löytyy nettisivulta: www.ruokavirasto.fi > Viljelijät > 
Luomumaatilat > Luomukasvit > Luomun tuotantopanokset > 
Luomulannoitteet

• Systeemi toimii: Luomutarkastuksilla havaitut poikkeamat, jotka liittyvät 
kielletyn lannoitteen käyttöön, ovat harvinaisia.

http://www.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/luomukasvit/Luomun-tuotantopanokset/luomulannoitteet/


Ennakkokysymys: Luomulannoitteisiin liittyvän 
lainsäädännön kehitysnäkymät Suomessa ja EU:ssa
• Monilla luomutiloilla on tarve tehokkaalle, edulliselle ja koneketjuun soveltuvalle 

täydennyslannoitukselle luomun perinteisten ravinnelähteiden (karjanlanta, 
viherlannoitus jne.) rinnalla.
• Luomuviljelijöistä on tullut kierrätyslannoitteiden käytän edelläkävijöitä.

• EU-tasolla suhtautuminen kierrätyslannoitteiden käyttöön on
”kulttuurisidonnaista”: ”pohjoinen” on aloitteellinen ja salliva, ”etelä” jarruttelee.
• EU:n uusi lannoitevalmisteasetus luo edellytyksiä mm. kierrätyslannoitteiden ja 

esim. biostimulanttien yhteismarkkinoille.

• Mitä EU:n uusi luomukehitysohjelma sanoo luomun suhteesta kierrätystalouteen ja 
uusien lannoitetuoteinnovaatiohin? Kohta nähdään…

• Eräät jäsenmaat ovat toivoneet, yhteistä määritelmää ”teollismaiselle 
eläintuotannolle” eli käytännössä rajoituksia tavanomaisen lannan käytölle.
• Valmistelu mahdollisesti alkamassa. ”Pohjoinen” on tässä asiassa altavastaaja.  



Ennakkokysymys: Ylimääräisen paperityön ja byrokratian 
vähentäminen selkeiden ohjeistusten kautta? 

• Yhteinen tavoite!

• Kaikki ohjeistus päivitettävänä EU:n uuden luomuasetuksen takia.
• Uutta lainsäädäntöä sovelletaan 1.1.2021 alkaen.

• Uutta ohjeistusta valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

• Kaikki palaute (esim. epäselvistä ohjeista) tai vinkit paperityön 
vähentämiseksi tervetulleita!
• Aina voi kysyä, esim. mihin lainsäädännön vähimmäisvaatimukseen jokin 

dokumentoitava yksittäinen asia perustuu? 

• Perusvastaus: ”Luomubyrokratiaa” on vähän ”tukibyrokratian” päälle.
• Hyvällä suunnittelulla voi minimoida oman tilan ”luomubyrokratian”. 



Lisätietoja: 

Luomutuotantoehdot eli Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot

Omaa tilaasi koskevia neuvoja: Kysy ELY-keskuksesta 

Lannoitevalmistaja kysy suoraan: sampsa.heinonen@ruokavirasto.fi

Kiitos!

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/
mailto:sampsa.heinonen@ruokavirasto.fi

