
Luomukasvisten 
arvoketjutyöryhmä 

16.4. 2018 klo 10.00- 13.00  

Ässäkeskus, Helsinki 



Osallistujat  
Nimi  Paikalla 16.4.2018 

Hannele Sippu, Luomuliitto  x 

Ari Kulmanen/Heidi Kulmanen, Ikaalisten Luomu 

Antti Vauhkonen, Kalliolan luomu x 

Ulla Kojonkoski, Tuoreverkko x 

Samuli Laurikainen, Silmusalaatti x 

Veli-Matti Puhakka, SOK   x 

Liisa Eronen, Ruokakesko x 

Annika Hongell-Hakkarainen, Satotukku  x 

Sari Autio, Luomuinstituutti x 

Saija Peltomaa,  Peltomaan Parhaat x 

Mika Virtanen, MTK 

Sampsa Heinonen, Evira 

Merja Söderström, PTY x 

Tiina Luoma, SOK x 

Minna Nurro, Pro Luomu  x 

Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu x 



Asialista  

1. Kysynnän ja tarjonnan tilanne, lyhyt kierros osanottajien 
kesken 

2. EU:n uuden luomuasetuksen vaatimus kaupan valvonnasta 
pakkaamattomien tuotteiden osalta: Miltä tilanne näyttää? 
Merja Söderström, PTY 

3. Torjunta-aineiden myyntilupaprosessi, mitä olisi tehtävissä, 
Sari Autio, Luomuinstituutti 

4. Karnauba: Mitä mieltä Karnauba-vahan sallimisesta 
luomucitrushedelmissä? 

5. Tulevat toimenpiteet 

6. Muut mahdolliset asiat  
• Uusi luomulainsäädäntö – suomenkielinen versio julkaistu  



Kysynnän ja tarjonnan tilanne 

• Luomukasvisten alkutuotannossa vuosi on käynnistynyt 
myynnillisesti hyvin. Viime sadon viimeisiä tuotteita pakataan ja 
uutta satokautta valmistellaan. Kasvivalikoimien odotetaan 
laajenevan. 

• Myös vähittäiskaupassa luomukasvisten myynti on kehittynyt hyvin. 
Vuonna 2017 luomuhevin myynti lisääntyi, mutta kasvu tuli 
enemmän hedelmistä kuin vihanneksista. Niin ikään tukkukaupassa 
näyttää hyvältä: uusia luomuviljelijöitä on tullut ja tulossa. 
Erikoissalaattien kysyntä kasvaa vielä nopeammin kuin hedelmien 

• Luomuperunan myynnin piristämiseksi kaivattaisiin 
kuluttajakampanjaa, jossa jaettaisiin tietoa perunasta. Koulujen 
”liimaperunat” vievät lapsilta maun koko juureksesta. Myös kaalin 
osalta on olemassa isoja tietoaukkoja, jopa ammattikeittiöissä. 

• Luomuhedelmien koulujakelutuesta on viestitty toimialalle heikosti, 
sillä kukaan kokouksen osallistujista ei ollut kuullut siitä mitään.  

 



Lähde: Pro Luomu ry  

  • Luomun kokonaismyynti kasvoi 13 % vuonna 2017 
• Luomun markkinaosuus 2,3 %, mutta tuoteryhmittäin suurta vaihtelua  
  

Kysynnän ja tarjonnan tilanne: luomumyynti 2017 



EU:n uuden luomuasetuksen vaatimus kaupan 
valvonnasta pakkaamattomien tuotteiden osalta 

Merja Söderström, PTY ja Tiina Luoma, SOK:  

• Uusi luomuasetus edellyttää että pakkaamattomien luomutuotteiden 
(esim. hevi) osalta kaupan on kuuluttava luomuvalvontaan, jos 
tuotteiden myynti on yli 5 000 kg vuodessa.   

• Tämä vaatii uuden valvontakäytännön luomista, jota kauppa, MMM ja 
Evira pohtivat yhteisessä työryhmässä. Se konsultoi myös muita 
Pohjoismaita. 

• On keskusteltu mm. voiko tasetta tarkastella sisään ostettujen ja 
myytyjen tuotteiden sähköisestä kirjanpidosta; entä miten hävikki 
otetaan huomioon? Tukun kautta myytävien tuotteiden osalta tarkastelu 
on melko hallittua ja helppoa, mutta entä, jos kaupat ostavat luomua 
suoraan lähituottajilta?  

 



Luomuhyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden 
rekisteröintitilanne 

Sari Autio, Luomuinstituutti  

• Suomessa on hyväksytty luomutuottajien käyttöön 39 tehoainetta. Kahdelle 
mikrobiologiselle valmisteelle on hyväksymishakemukset vireillä.  

• Tavanomaiseen tuotantoon EU:ssa on hyväksytty 400 tehoainetta, Suomen 
markkinoille niistä 200. Suomessa kasvinsuojeluaineista vastaa ja rekisteriä 
ylläpitää Tukes.  

• Luomuliiton ja Luomuinstituutin edustajat ovat mukana LuomuNAP-ohjelman 
2018-2022 laadinnassa.  

•  Luomun kasvinsuojeluun on hyväksytty ns. perusaineet (esim. 
kalsiumbikarbonaatti eli leivinjauhe) ja sallitut varsinaiset kasvinsuojeluaineet. 
Luomussa käytettävät aineet eroavat tavanomaisen tuotannon aineista siinä, että 
ne ovat valtaosin perusaineita tai vähäisen riskin valmisteita esim. 
mikrobiologisia aineita tai kemiallisesti yksinkertaisia yhdisteitä kuten rikki tai 
pyretriini-kasviuute.  



Mitä mieltä Karnauba-vahan sallimisesta 
luomusitrushedelmissä? 
 

• Karnauba on brasilialaisen palmun lehdistä uutettava vaha, jota käytetään 
pintakäsittelyaineena. Se suojaa hedelmiä ja soveltuu vegaaneille.  

• Kasvisarvoketjutyöryhmä puoltaa Karnauba-vahan hyväksyntää, kunhan vahan 
tuotannossa otetaan huomioon luonnonmukaisuus ja sosiaalisen vastuun 
kysymykset.  

 



Muut mahdolliset asiat 

Uusi luomulainsäädäntö – suomenkielinen versio julkaistu  

• Lainsäädännön yksityiskohdissa on vielä paljon hiomista. Evira alkaa tulkita 
säädöksiä lukukinkereillä, joihin yleisö voi osallistua. Ministeriö käsittelee 
säädöstä, mutta ei ole vielä pahemmin avannut näkemyksiään. Luke suunnittelee 
luomukasvihuonetutkimuksen aloittamista.  

Merkkitekoja-kampanja 

• Pro Luomu, Joutsenmerkki ja Reilu kauppa kampanjoivat huhtikuussa 
vastuullisten valintojen puolesta yhdessä Kuluttajaliiton ja Marttojen kanssa. Yli 
puolet suomalaisista valitsee kaupassa vastuullisuusmerkittyjä tuotteita. 
Vastuullisuusmerkit tunnetaan melko hyvin, mutta niihin luotetaan vähän 
vähemmän. 

• Paremman tulevaisuuden rakentaminen syy valita vastuullisuusmerkki 

• Lisätieto ja suurempi valikoima lisäisivät menekkiä 

• Lue lisää: https://proluomu.fi/vastuullisuudella-on-valia-merkilla-merkitysta/ 
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