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Luomun periaatteet

Luomukeruun suurvalta

Ruoantuotannossa Lapin etuna on alueen puhtaus

• Terveys

Suomessa luomukeruuala on noin 12 miljoonaa

• Lapin maaperän raskasmetallipitoisuudet ovat alhaiset.

• Ekologia

hehtaaria. Maamme luomukeruuala käsittää lähes

• Oikeudenmukaisuus
• Huolenpito
Luonnonmukainen maatalous on kestävän kehityksen

kolmanneksen koko maailman luomukeruualasta, joten
Suomea voi perustellusti kutsua luomukeruun
suurvallaksi.

periaatteisiin tukeutuvaa maataloutta. Tuotannossa

Esimerkiksi lyijypitoisuudet ovat koko Suomessa muuta
Eurooppaa alhaisemmat, ja Lapissa alemmat kuin
muualla Suomessa.
• Myös pinta- ja pohjavedet ovat Lapissa erittäin puhtaita.
• Lapin ilman saastepitoisuudet ovat tyypillisesti noin
puolet Etelä-Suomeen verrattuna.

huomioidaan niin ihmisten, eläinten, kasvien kuin

• Luonnontuotteiden radioaktiivisuudet ovat alhaisella

ympäristönkin terveys ja hyvinvointi. Samalla pyritään

tasolla, reilusti alle EU:n asettaman raja-arvon.

edistämään luonnonvarojen suojelua ja luonnon
monimuotoisuutta.

Pohjoisten kasvuolosuhteiden laatuvaikutus
• Pohjoisen kesän pitkät valoisat päivät sekä päivä- ja

Valvottua tuotantoa

yölämpötilojen vaihtelu synnyttävät kasveihin runsaasti

Kaikki luonnonmukainen tuotanto on tarkasti valvottua.

erilaisia sekundääriyhdisteitä.

Luomusäädökset edellyttävät, että tuotantoalueella ei

Kuvio 1. Suomen ja maailman luomukeruualueet

ole käytetty luomuviljelyssä kiellettyjä lannoitteita tai

(Alkuperäinen lähde FiBL & IFOAM 2016, kaavion laatinut Sipola 2016)

ole suoraa tehtävää kasvin kasvussa tai kehityksessä,

Erityisesti Lapilla on hyvät edellytykset tuottaa puhdasta

mutta ne voivat toimia esimerkiksi kasvin omana

ruokaa. Lapissa vain hyvin pieni osa metsätalousmaasta

puolustuskeinona tauteja tai tuholaisia vastaan.

torjunta-aineita. ELY-keskus valvoo luomutuotantoalueita ja Evira elintarvikkeiden tuotantoa.
Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyvät tilat ovat aluksi
siirtymäajalla, jolloin peltoja viljellään ja eläimiä

ei sovellu luomukeruutuotantoon. Suurin osa Suomen
luomukeruualueista sijaitsee Lapissa.

kasvatetaan valvotusti ja luonnonmukaisesti.

• Sekundääriyhdisteet ovat orgaanisia yhdisteitä, joilla ei

• Monilla näistä yhdisteistä, kuten flavonoidella, on
positiivisia terveysvaikutuksia.
• Esimerkiksi pohjoisen marjoissa on havaittu

Esimerkiksi luomuviljelyssä siirtymävaihe kestää kolme

korkeampia fenolisten yhdisteiden sekä karotenoidi-,

kasvukautta, jonka jälkeen sato voidaan myydä

askorbiinihappo- ja sokeripitoisuuksia kuin etelässä

luomuna.

kasvaneilla.
• Ympäristötekijöiden ohella myös geneettisillä tekijöillä

Tuote ei ole luomua ennen kuin se luomuksi todistetaan.

on todennäköisesti vaikutusta muodostuvien

EU:n luomutunnuksen käyttö edellyttää toimijan

sekundääriaineiden määrään ainakin mustikan

kuulumista viralliseen luomuvalvontaan.

antosyaanipitoisuuksien osalta.

Tuotantotuet

Luomun markkinat ovat olleet kasvussa jo pitkään

Suomessa luomutuottajia tuetaan monin eri tavoin.

• Vuonna 2015 Suomen luomumarkkinat olivat

Luomutuottajille on tarjolla luomutuki, joka on

noin 240 miljoonaa euroa.

ympäristötuen erityistuki. Sen saaminen edellyttää

• Luomun myynti lisääntyy päivittäistavarakaupan

sitoutumista ympäristötukijärjestelmään. Luomutuen

keskimääräistä kasvua nopeammin. Kaupan

lisäksi luomuviljelijöille maksetaan tila-,

asiantuntijat arvioivat, että luomutuotteiden myynti

luonnonhaittakorvaus-, ympäristö- ja kansalliset tuet.

Suomessa vuonna 2020 tulee olemaan
noin 410 miljoonaa euroa.

Lähteet:
’

Kuvio 2. Luomukeruualueeksi hyväksyminen edellyttää,
että alueella ei kolmeen vuoteen ole torjuttu juurikääpää
urealla, tehty kemiallista heinäntorjuntaa, eikä
lannoitettu metsiä muilla kuin luomuhyväksytyillä
lannoitteilla. (Kuva: Eija Vuorela)
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