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1. Brändioppaan
käyttäjälle
Brändioppaan tavoitteena on antaa kaupalle ja elintarviketeollisuudelle työkaluja, jotka auttavat kuluttajia löytämään luomun ja ostamaan sitä enemmän. Opas ja sen suositukset helpottavat luomutuotteiden markkinoinnissa
ja rakentavat luomualalle yhteistä pohjaa.
Luomun säädökset asettavat vähimmäisvaatimukset myös luomun viestintään, erityisesti pakkauksissa. Pakollisten luomumerkintöjen lisäksi on suositeltavaa käyttää luomubrändiä vahvistavia viestejä.
Olemme merkinneet säädöksiin perustuvat
ohjeet sinisellä tekstillä.
Suositukset ovat vihreällä tekstillä.
Brändioppaan suositukset ovat syntyneet yhteistyössä luomualan yritysten
ja järjestöjen kanssa. Oppaan ensimmäinen versio laadittiin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Luomu brändiksi ja kauppaan -hankkeessa
vuonna 2010 ja päivitettiin yhdessä Pro Luomu ry:n kanssa syksyllä 2011. Käsillä oleva uusin versio on työstetty Suomen valtion osin rahoittamassa Luomun juuret -hankkeessa ja päivitetty vuonna 2013.
Oppaassa on säilytetty pakollisia luomumerkintöjä koskeva osuus sekä suositus LUOMU-sanan käytöstä Lehtimerkin yhteydessä. Luomun kärkiviesti Luomua. Ilman muuta. sen sijaan on täysin uudistunut. Tässä oppaassa kerrotaan, miten sitä voi käyttää pakkauksissa ja muussa luomuviestinnässä.
Sloganin haltija on Pro Luomu ry, joka ylläpitää sivustoa luomuailmanmuuta.fi.
Vahva viesti liikuttaa!
Pro Luomu ry
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2. Luomun lupaukset
eli brändin sisältö
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Vastuullinen ja
trendikäs valinta
Suomalaiset voidaan jakaa luomukulutuksensa suhteen karkeasti
kolmeen ryhmään:
1) Luomun aktiivikuluttajiin, jotka ostavat luomua vähintään kerran viikossa. Noin neljäsosa suomalaisista lukeutuu tähän joukkoon. He arvostavat
luomua puhtauden, ympäristön ja hyvän maun vuoksi. Tyypillinen luomun aktiivikuluttaja on pääkaupunkiseudulla asuva, korkeasti koulutettu
30–39-vuotias nainen, jolla on pieniä lapsia.
2) Luomun pienkuluttajiin, jotka ostavat luomua säännöllisesti muutaman
kerran kuukaudessa tai vähän harvemmin. Heitä on lähes viidesosa suomalaisista. He arvostavat luomussa puhtautta ja makua, ja näkevät sen myös
pienimuotoisena ja hieman ylellisenä. Tyypillisesti luomun pienkuluttajat
ovat aikuistalouksissa asuvia kaupunkilaisia, jotka luomun lisäksi arvostavat lähiruokaa.
3) Luomua epäileviin, jotka ostavat luomua vain satunnaisesti tai ei lainkaan.
Noin puolet suomalaisista kuuluu tähän ryhmään. He eivät näe mitään syytä ostaa luomua, joka on heidän mielestään viherpiiperrystä.
Tutkimusten mukaan luomua ostavat kuluttajat pitävät sitä terveellisenä ja
vastuullisena ruokavalintana. Luomuruoan imagoon liitetään niin ikään yleisesti pienimuotoisuus, herkullisuus ja trendikkyys.
Luomua suosivat kuluttajat pitävät luomuruokaa puhtaana, koska siinä ei ole
torjunta-ainejäämiä ja se sisältää vain vähän lisäaineita. Heidän mielestään
luomu maistuu aidosti siltä, miltä ruoka itsessään maistuu. Luomuruoka tuotetaan ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.
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Slogan:
Luomun markkinointia varten on kehitetty uusi slogan Luomua. Ilman muuta.
/ Ekologiskt. Naturligtvis. Se kertoo, että luomu on luonnollisen helppo valinta kuluttajalle, ja ostaessaan luomua kuluttaja saa ruokansa ilman turhia lisäaineita tai jäämiä.
Slogan on laadittu työpajassa, johon osallistui Pro Luomun jäsenorganisaatioiden viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoita. Sanaleikin sisältävään ilmaisuun päädyttiin, koska se on luomun kontekstissa tuore, ytimekäs ja
yksinkertainen. Lisäksi se tarjoaa oivalluksen mahdollisuuden ja herättää positiivisia mielleyhtymiä. Slogan vastaa myös luomua ostavien kuluttajien tärkeintä ostomotiivia, puhtautta.
Luomua.Ilman muuta -slogan on tämän ohjeistuksen mukaisesti Pro Luomun
jäsenten käytössä vapaasti. Muut toimijat voivat käyttää slogania ilmoittamalla siitä Pro Luomulle ja maksamalla yhdistyksen hallituksen vuosittain
hyväksymän käyttömaksun. Käyttömaksun tuotto käytetään sloganin tunnettuuden vahvistamiseen.
Sloganin vahvuudesta kertoo se, että Suomen Markkinointiliiton
ylläpitämän Iskulauserekisterin toimikunta valitsi vuoden 2013
Iskulauseeksi Luomua. Ilman muuta.
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Luomua. Miksi?
Kuluttajat arvostavat luomua monesta eri syystä. Etenkin kasvikunnan
tuotteita ostetaan niiden puhtauden takia, eläintuotteissa painotetaan
myös eläinten hyvinvointia. Osa kuluttajista suosii luomua myös kestävän
tuotantotavan takia. Ja ruoasta kun puhutaan, ei makua voi unohtaa.

Luomulihavalmisteissa ei ole
mitään ylimääräistä

Puhdasta
Luomu eli luonnonmukainen tuotanto merkitsee, että ruoka tuotetaan
luonnonmukaisin menetelmin ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjuntaaineita. Luomussa ei käytetä geenimuuntelua.

Eläimellistä
Luomueläimet voivat elää lajilleen tyypillisellä tavalla. Ne ruokitaan luomurehulla, niillä on tilaa liikkua vapaasti ja ne pääsevät ulkoilemaan vähintään kesäisin.

Maukasta
Luomuruoan maku syntyy luonnonmukaisuudesta, jota noudatetaan sekä
raaka-ainetuotannossa että elintarvikevalmistuksessa. Luomuruoka on
pelkkää ruokaa: luomutuotteisiin ei lisätä turhia lisäaineita.

Kestävää
Luomutuotanto ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja auttaa säilyttämään vesistöjä, ilmaa ja maaperää puhtaana. Luomu sopii puhtaaseen
Suomeen ja luo hyvinvointia meille ja lapsillemme.
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Luomusitruksista
uskaltaa käyttää
kuorenkin.
Luomuhedelmät
eivät ole
muotovalioita,
vaan yksilöllisiä.
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4. Luomumerkkien
käyttö pakkauksissa

9

PÄIVITETTY 2013

Lehtimerkki
Luomuelintarvikeketjua säätelevät elintarvikelainsäädännön lisäksi luomusäädökset.
EU:n luomulainsäädäntö (EY) 834/2007 (EY) 889/2007 ja (EY) 1235/2008 määrittelevät vähimmäisvaatimukset koko EU:n alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Lisätietoa
Luomusäädöksistä
»»Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta
»»Eviran luomusivuilta (luomu)
»»Valviran sivuilta
Lehtimerkistä
»»Eviran luomusivuilta (tunnus)

Lehtimerkki on EU:n luomumerkki. Se kertoo, että
elintarvike on EU:n luomusäädösten mukainen.
Lehtimerkki on
• pakollinen EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa
• vapaaehtoinen irtotuotteissa ja kolmansista maista tuoduissa luomuelintarvikkeissa
• sillä ei voi merkitä aterioita

»»EU:n luomusivuilta
Tämän brändioppaan ohjeet on tehty vahvistamaan Lehtimerkin
viestiä Suomessa yhteisesti sovitulla tavalla.

Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä.
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Pakolliset luomumerkinnät
pakkauksissa
Lehtimerkkiin liittyy valvontalaitoksen tunnus. Luomusäädösten noudattamista valvovat Suomessa viranomaiset.
Kullakin valvontalaitoksella on oma tunnuksena. Pakkaukseen merkitään
sen viranomaisen tunnus, joka on valvonut luomutuotteen viimeisen tuotanto- tai valmistusvaiheen.
Ohessa on suomalaisten valvontaviranomaisten tunnukset.

Tuoteryhmä

Valvova viranomainen

Valvovan viranomaisen
tunnus

Maataloustuotteet

ELY-keskukset

FI-EKO-101-115*

Jalostetut elintarvikkeet

Evira

FI-EKO-201

Alkoholi

Valvira

FI-EKO-301

Ahvenanmaan tuotanto

Ahvenanmaan
maakuntahallitus

FI-EKO-401

*viimeinen numero viittaa ELY-keskukseen

Lisätietoja valvonnasta Eviran luomusivuilta (valvonta)

FI-EKO-101
Tuotettu Suomessa

FI-EKO-101
Finland-jordbruk

FI-EKO-201
Tuotettu EU:ssa

FI-EKO-201
EU-jordbruk

FI-EKO-201
EU Agriculture

Lehtimerkin yhteydessä on ilmoitettava valvontalaitoksen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maataloudesta peräisin olevat ainesosat on tuotettu. Ilmaisua ”Tuotettu Suomessa” voidaan käyttää,
jos vähintään 98 % niistä on tuotettu Suomessa.
Toimija saa itse valita millä virallisella kielellä maatalousperäisten
aineosien alkuperän ilmoittaa.

Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä.
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LUOMU-sanan yhdistäminen
pakollisiin luomumerkintöihin
Lehtimerkin ohessa pakkauksiin saa käyttää kansallisia ja yksityisiä luomumerkkejä. Niiden käytössä on noudatettava Lehtimerkin suoja-aluetta ja
muita sen käytöstä annettuja ohjeita.

Luomu-sana on hyvä näkyä vahvasti
tuotenimissä ja tuotepakkauksissa.

FI-EKO-201
Finland-jordbruk
FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa

Lehtimerkin tunnistaa luomumerkiksi
40 % kuluttajista. Monille se on kuitenkin
yhä tuntematon merkki. Siksi
Lehtimerkkiin on hyvä yhdistää
suomalaiselle tuttu sana luomu.

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa

Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä.

12

PÄIVITETTY 2013

Vahvistavat luomumerkinnät
pakkauksissa
Valmistajat voivat omien strategioidensa mukaisesti vahvistaa luomuviestiään vapaaehtoisilla luomumerkeillä.
Pakollisen pakkausmerkinnän lisäksi Lehtimerkkiä voi käyttää vahvistavana
merkkinä ilman valvontatunnusta ja alkuperää.

Lehtimerkki on EU:n luomutunnus, joka on pakollinen kaikissa
valmiiksi pakatuissa luomutuotteissa.

Aurinkomerkki on ollut vapaaehtoinen suomalainen luomumerkki vuodesta 1998. Merkin käyttöoikeuden saaneet valmistajat voivat edelleen
vahvistaa sillä luomuviestiään. Merkki on maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima.

Säädökset merkitty raamein sinisellä tekstillä, suositukset vihreällä tekstillä.
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6. Graafiset ohjeet,
luomumerkki
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Lisätehoa luomumerkkiin
Lehtimerkin käytöstä on tarkka graafinen ohjeisto.
Katso Lehtimerkin graafinen ohjeisto

Luomu-sana

LUOMU

»»EU:n luomusivuilta (graafinen ohjeisto)
Tämän oppaan suositukset noudattavat Lehtimerkin käytöstä annettuja ohjeita.
Seuraavalta sivulta löydät graafisen ohjeiston sanan luomu liittämisestä Lehtimerkkiin.

15

PÄIVITETTY 2013

Merkin suoja-alue
Merkin suoja-alueelle ei saa sijoittaa muita elementtejä. Tummalla ja värikkäällä taustalla merkin suoja-alue suositellaan jätettäväksi näkyviin. Suojaalue on valkoinen ja sen kulmat ovat pyöristetyt.

2,7x

3,1x
1x

1x
3x
6x

1x
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Merkin sovellus

Luomumerkin sovellukset perustuvat Lehtimerkistä annettuun graafiseen ohjeistoon.
Lue myös ohjeet Lehtimerkin käytöstä pakollisina pakkausmerkintöinä (s.11–13).
Luomu-sana sijoitetaan Lehtimerkin yläpuolelle (PYSTYVERSIO) tai eteen (VAAKAVERSIO).
Yhdistelmämerkkiä voidaan soveltaa eri käyttötilanteisiin Lehtimerkin graafisia ohjeita
noudattaen. Tässä muutamia esimerkkejä sovelluksista.

PYSTYVERSIO
Kaksiväripainatus

Yksiväripainatus

VALKOISELLA TAUSTALLA

Moniväripainatus

VAAKAVERSIO
Moniväripainatus

AB-CDE-999
Tuotantopaikka
AB-CDE-999
Tuotantopaikka

AB-CDE-999
Tuotantopaikka
AB-CDE-999
Tuotantopaikka

AB-CDE-999
Tuotantopaikka

AB-CDE-999
Tuotantopaikka

Yksiväripainatus

AB-CDE-999
Tuotantopaikka

AB-CDE-999
Tuotantopaikka

VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

AB-CDE-999
Tuotantopaikka

Kaksiväripainatus

AB-CDE-999
Tuotantopaikka

AB-CDE-999
Tuotantopaikka

AB-CDE-999
Tuotantopaikka
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Värit
Värit
Luomun tunnuksissa käytetään Lehtimerkin vihreän lisäksi kahta lisäväriä: tummanvihreää ja mustaa. Tummanvihreä on Suomessa luomun pääväri.
Mustaa käytetään tummanvihreän sijasta merkin/sloganin tekstissä
vain, jos painotekniikka sitä vaatii.
(Esim. sanomalehdet).
LEHTIMERKIN VIHREÄ
RGB 169,201, 56
CMYK 50, 0, 100, 0
PANTONE 376

18

TUMMAN VIHREÄ
RGB 60,105, 0
CMYK 93, 4, 100, 26
PANTONE 349 EC

MUSTA
RGB 31, 30, 33
CMYK 0, 0, 0, 100
PANTONE Registration Black
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Fontit markkinointiviestinnässä
Samaa Brevia -fonttiperhettä voi käyttää laajemminkin luomuviestinnässä.
Brevia-fontin koko käyttöoikeus on
ostettavissa esimerkiksi osoitteessa
http://new.myfonts.com/search/brevia/fonts/
Jos fonttia ei osteta, otsikoinnissa suositellaan käytettävän samansukuista ilmaisfonttia Arial Rounded MT Bold.
Hyvä ja turvallinen leipätekstifontti nettiä varten on esimerkiksi Trebuchet
MS. Fontti löytyy useimmilta koneilta.
Tämän oppaan otsikot on tehty Brevia Semibold -fontilla ja leipäteksti on
Trebuchet MS -fontilla.
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7. Graafiset ohjeet,
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Sloganin typografiaversiot
Sloganin haltija on Pro Luomu ry, joka ylläpitää sivustoa luomuailmanmuuta.fi. Luomua.Ilman muuta –slogan on  tämän ohjeistuksen mukaisesti Pro Luomun jäsenten käytössä vapaasti. Muut toimijat voivat käyttää slogania ilmoittamalla siitä Pro
Luomulle ja maksamalla yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymän käyttömaksun. Tämä käyttömaksu käytetään sloganin tunnettuuden vahvistamiseen.
Tunnuksen typografiasta on erilaisia käyttökohteita ja -tarkoituksia varten kuusi erilaista vakioitua muotoa. Perusversioiden
A ja B sijaan voidaan nettiin ohjatessa käyttää domainversioita A.fi tai B.fi. Twitterin ja Instagramin kaltaisissa yhteyksissä
voidaan käyttää hashtagilla varustettuja versioita #A ja #B.

VERSIO A

VERSIO B

VERSIO A.FI

VERSIO B.FI

VERSIO #A

VERSIO #B
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Sloganens typografiska versioner
Sloganet ägs av Pro Luomu ry som är administratör av hemsidan luomuailmanmuuta.fi. Ekologiskt. Naturligtvis. -sloganen kan
användas fritt av Pro Luomu ry:s medlemmar enligt de instruktioner som finns i grafiska anvisningarna. Andra aktörer får använda sloganen genom att meddela Pro Luomu och betala årsavgiften som godkänts av föreningens styrelse. Årsavgiften används till att förstärka sloganens igenkännande.
Det finns sex olika standardformer av symbolens typografi, vilka varierar enligt användningsändamålet. De mest allmänna
versionerna A och B kan ersättas med A.fi eller B.fi, ifall kommunikationens syfte är att vägleda till hemsidan. I samband av
Twitter, Instagram eller dylikt kan användas hashtag, #A och #B.
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VERSION A

VERSION B

VERSION A.FI

VERSION B.FI

VERSION #A

VERSION #B
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Kuvituselementit
Typografisen tunnuksen yhteydessä käytetään kontekstiin
sopivia kuvituselementtejä, joita on tarjolla runsaasti.
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Kuvituselementtien tuotanto
Tarvittaessa kuvituselementtejä voidaan tuottaa itse lisää tällä sivulla esiteltyjä
ohjeita noudattaen.

Tekniikka: tussi.
Alkuperäiset kuvakkeet on piirretty Staedtler lumocolor 313-9 -tussilla. Kärjen paksuus 0,4 mm.
Paperina käytetään päällystämätöntä kopiopaperia, jolloin tussin imeytyessä paperiin saadaan
aikaan elävä viiva. Kuvakkeet on piirretty n. 15 mm x 15 mm kokoon.
Tämän jälkeen kuvakkeet skannataan ja vektoroidaan Adobe Illustratorin Live Trace -työkalulla.
Live Trace -paneelin säädöillä lopullisen kuvakkeen viivan paksuuteen ja tarkkuuteen voidaan
vielä vaikuttaa.
Kuvakkeet tulee piirtää pelkistetyn yksinkertaisella tyylillä. Tavoitteena ei ole valokuvamainen
vastaavuus vaan lähes lapsenomaisella kepeydellä toteutettu tulkinta kyseisestä aiheesta.

LIIAN YKSITYISKOHTAINEN
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LIIAN OHUT VIIVA
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Elementtien käyttö
Kuvituselementtien sijoittelua tai kokoa suhteessa typografiaan
ei ole määritelty. Elementtejä voidaan soveltaa joustavasti kussakin yhteydessä parhaiten
toimivalla tavalla.

RUOAN YHTEYDESSÄ
KOROSTETAAN MAKUA.

LUOMUA LÖYTYY
MYÖS VIMEOSTA.

TERVETULOA NETTIIN:
KLIK, KLIK!

TÄMÄ TÄSSÄ
ON LUOMUA.

TÄSSÄ PUHUTAAN
LUOMUJÄÄTELÖSTÄ.

#LUOMUAILMANMUUTA @TWITTER
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Vakioidut kuvituselementit
Tietyille yhteyksille on vakioitu oma kuvituselementtinsä. Näihin viitattaessa käytetään aina
näitä kuvituselementtejä.
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ELÄINTEN HYVINVOINTI

LUONNON MONIMUOTOISUUS

HERKULLINEN RUOKA

KLIKKAUS (VIITTAUS NETTIIN)

PUHDAS TUOTANTO

FACEBOOK / TYKKÄÄN TÄSTÄ
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Värit
Tunnuksille ja elementeille ei ole määritelty värejä, vaan niitä voidaan käyttää kussakin
yhteydessä sopivaksi katsotulla värillä.
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Esimerkkejä
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Esimerkkejä
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Esimerkkejä

LEHTI-ILMOITUS

Luomua
arkeen!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non egestas orci. Donec
arcu odio, consectetur ut purus non, vulputate
imperdiet ipsum. Vestibulum ut lacinia nibh.
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Esimerkkejä

NETTIBANNERI

LEHTIJUTUN YHTEYDESSÄ

Luomua arkeen!

NETTISIVU

LOREM

IPSUM

DOLOR

AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non egestas orci.
Donec arcu odio, consectetur ut purus non, vulputate imperdiet ipsum. Vestibulum ut
lacinia nibh. Etiam lacinia quam et mi consectetur, mollis sollicitudin urna sagittis.
Etiam interdum vehicula enim, eget commodo velit commodo non. Fusce ornare ut tellus
et scelerisque. Donec a lorem convallis, euismod lectus et, pulvinar massa. Phasellus
consequat magna leo, porttitor interdum turpis vestibulum sed. Morbi quis sodales
augue, pharetra porta odio. Nunc arcu libero, porttitor ac malesuada at, facilisis eu
libero. Phasellus ut iaculis enim. Mauris sit amet nunc ligula. Etiam condimentum dui
vel tortor sagittis lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non egestas orci. Donec
arcu odio, consectetur ut purus non, vulputate
imperdiet ipsum. Vestibulum ut lacinia nibh.

Aenean vel volutpat diam. Donec et dolor a nibh ultricies rhoncus. Pellentesque imperdiet est eget risus ornare, in ultrices urna elementum. Pellentesque vehicula arcu enim,
in consectetur justo tempor id. Fusce ornare dictum laoreet. Suspendisse sed accumsan
est. Suspendisse potenti. Donec bibendum magna nec hendrerit consectetur.
Vivamus quis suscipit sem, at tincidunt enim. Duis velit orci, congue sit amet sagittis
id, scelerisque eget dui. Morbi tempus, eros eu feugiat dictum, urna mauris sollicitudin
arcu, et vehicula turpis mauris sed lectus. Donec vitae commodo felis. Pellentesque
vehicula turpis in mi egestas, eget mattis lorem mattis. Suspendisse condimentum
ultricies quam at varius. Sed ut posuere metus. Etiam eu eros cursus, porta justo a,
molestie elit. Vestibulum condimentum diam eros, nec lacinia nisl vulputate ut. Integer
vitae augue tellus. Mauris nulla augue, facilisis et facilisis sed, placerat sit amet turpis.
Nam ante purus, tempor id ligula id, tincidunt rhoncus odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non egestas orci.
Donec arcu odio, consectetur ut purus non, vulputate imperdiet ipsum. Vestibulum ut
lacinia nibh. Etiam lacinia quam et mi consectetur, mollis sollicitudin urna sagittis.
Etiam interdum vehicula enim, eget commodo velit commodo non. Fusce ornare ut tellus

DONEC

SAGITTIS

Luomua arkeen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus non egestas orci. Donec arcu odio, consectetur
ut purus non, vulputate imperdiet ipsum. Vestibulum ut
lacinia nibh.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Vivamus non egestas orci. Donec arcu odio,
consectetur ut purus non, vulputate imperdiet ipsum. Vestibulum ut lacinia nibh. Etiam lacinia quam
et mi consectetur, mollis sollicitudin urna sagittis.
Etiam interdum vehicula enim, eget commodo velit
commodo non. Fusce ornare ut tellus et scelerisque.
Donec a lorem convallis, euismod lectus et, pulvinar
massa. Phasellus consequat magna leo, porttitor
interdum turpis vestibulum sed. Morbi quis sodales
augue, pharetra porta odio. Nunc arcu libero, porttitor ac malesuada at, facilisis eu libero. Phasellus
ut iaculis enim. Mauris sit amet nunc ligula. Etiam
condimentum dui vel tortor sagittis lacinia.
Aenean vel volutpat diam. Donec et dolor a nibh
ultricies rhoncus. Pellentesque imperdiet est eget
risus ornare, in ultrices urna elementum. Pellentesque vehicula arcu enim, in consectetur justo tempor
id. Fusce ornare dictum laoreet. Suspendisse sed
accumsan est. Suspendisse potenti. Donec bibendum
magna nec hendrerit consectetur.

Vivamus quis suscipit sem, at tincidunt enim. Duis
velit orci, congue sit amet sagittis id, scelerisque
eget dui. Morbi tempus, eros eu feugiat dictum,
urna mauris sollicitudin arcu, et vehicula turpis
mauris sed lectus. Donec vitae commodo felis. Pellentesque vehicula turpis in mi egestas, eget mattis
lorem mattis. Suspendisse condimentum ultricies
quam at varius. Sed ut posuere metus. Etiam eu
eros cursus, porta justo a, molestie elit.
Vestibulum condimentum diam eros,
nec lacinia nisl vulputate ut. Integer
vitae augue tellus. Mauris nulla augue,
facilisis et facilisis sed, placerat sit
amet turpis. Nam ante purus, tempor id
ligula id, tincidunt rhoncus odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Vivamus non egestas orci. Donec arcu odio,
consectetur ut purus non, vulputate imperdiet
ipsum. Vestibulum ut lacinia nibh. Etiam lacinia
quam et mi consectetur, mollis sollicitudin urna
sagittis. Etiam interdum vehicula enim, eget com-

et scelerisque. Donec a lorem convallis, euismod lectus et, pulvinar massa. Phasellus
consequat magna leo, porttitor interdum turpis vestibulum sed. Morbi quis sodales
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Linkit
Luomusäädökset
»»Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/maataloustuotanto/
luonnonmukainentuotanto/luonnonmukainentuotanto-keskeinenlainsaadanto.html

»»Eviran luomusivuilta (luomu)
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/

Luomuvalvonta
»»Eviran luomusivuilta (valvonta)
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/

»»Valvontalaitosten tunnukset löytyvät EU:n luomusivuilta
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/certification-and-confidence/
controls-and-inspections/code-numbers/index_en.htm

»»Valvirassa luomuvalvontaa tekee Tuotevalvonta

Lehtimerkki
»»Eviran luomusivuilta (tunnus)
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/markkinointi_ja_merkinnat/
eu_n_luomutunnus/

»»EU:n luomusivuilta
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/index_en.htm

»»EU:n luomusivuilta (graafinen ohjeisto)
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_en.pdf
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Alkuperäisen oppaan ja päivityksen tekemiseen on käytetty Suomen valtion tukea.
Rahoittajina myös MTK, ETL, PTY ja Kuule Oy.

Oppaan tekijät
Sisältö ja tekstit
Pro Luomu ry
Marja-Riitta Kottila, Minna Nurro
+ 358 40 581 9252
marja-riitta.kottila@proluomu.fi
www.proluomu.fi
Kuule Oy
Seija Kurunmäki, Anne Leppänen
Seija Kurunmäki
+ 358 400 460 894
seija.kurunmaki@kuule.fi
www.kuule.fi

Kuvat
Erkki Pöytäniemi/Kurmakka – Organic Food Oy
Sari Tammikari
Jan Jernmark/Suomen Valtamedia Oy

Oppaan graafinen
ulkoasu ja taitto

Luomua. Ilman muuta.
graafinen ulkoasu

Mainostoimisto Pilot Oy
Tytti Mäenpää, Mia Karttunen

Kuudes Kerros Helsinki
Kirsi Rauhala

Mia Karttunen
+ 358 45 673 3838
mia.karttunen@pilotoy.com

+ 358 44 341 3524
kirsi.rauhala@kuudes.fi

Tytti Mäenpää
+ 358 40 502 3534
tytti.maenpaa@pilotoy.com
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