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Uusimmat muutokset ylhäällä, aiemmat alhaalla. 

Muutokset 1.12.2015 

Kappale 5.5. 

Tilan eläintiheyttä laskettaessa otetaan huomioon maatilan keskimääräinen eläinmäärä 

kalenterivuoden aikana. Eläinten laskenta alkaa siitä päivästä, jona tila on palauttanut hakemuksen 

liittymisestä tietyn eläinlajin osalta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, kuitenkin 

aikaisintaan 1.1.2015. Vuonna 2015 eläinmäärä lasketaan kuitenkin aikaväliltä 1.5.–31.12.2015. 

Jos eläinlaji vaihtuu, eläinyksikkömäärää laskettaessa eläinmäärä otetaan huomioon seuraavasta 

tukivuodesta alkaen, mikäli luonnonmukaisen tuotannon valvontaan on hakeuduttu kyseisen 

eläinlajin osalta viimeistään 30.4. ennen tukivuoden alkua. Eläinlajin vaihtamisesta on tehtävä 

ilmoitus ELY-keskukseen lomakkeella 215 päätukihaun yhteydessä. huomioon siitä lähtien, kun 

kyseistä eläinlajia koskeva luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän alkutarkastus on 

hyväksytty. Luomuvalvontaan hakeutumisen lisäksi on uudesta eläinlajista myös tehtävä myös 

ilmoitus ELY-keskukseen lomakkeella 215. Uusi eläinlaji voidaan hyväksyä lukea hyväksi 

eläintiheyteen alkaen siitä päivästä, jona kyseisen eläinlajin osalta on hakeuduttu luonnonmukaisen 

tuotannon valvontajärjestelmään. 

 

Muutokset 12.6.2015 

Kappale 3. Luonnonmukaisen korvauksen perustaso 

Lisätty: 

Perustasoon sisältyvät vähimmäisvaatimukset (kappale 4.) 

Viljeltyä peltoa ja pysyvien kasvien alaa on viljeltävä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti 

paikkakunnan olosuhteet huomioon ottaen. Viljelty pelto ja pysyvien kasvien ala on muokattava, 

lannoitettava ja kylvettävä tai istutettava tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että on mahdollista 

saada aikaan tasainen itäminen ja kasvusto. Viljeltävien kasvilajien ja -lajikkeiden on oltava alueelle 

soveltuvia. Kylvö tai istutus on tehtävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta. Jos kyse on lohkosta, jolla 

viljellään liitteessä tarkoitettuja puutarhakasveja, riittää, että lohkolle kylvetään esikasvi viimeistään 

mainittuna määräpäivänä. Jos lohkolle kuitenkin kylvetään tai istutetaan salaattikasveja, 

kiinankaalia, kukkakaalia, parsakaalia, pinaattia tai tilliä, esikasviakaan ei tarvitse kylvää 

määräpäivään mennessä. 

Mansikoita, mesimarjoja ja jalomaaraimia viljeltäessä edellytetään, että hehtaarilla on vähintään 15 

000 kasvia. Jos mainittuja kasveja viljellään siten, että maanpinnan katteena ei käytetä muovia ja 

syntyvien rönsytaimien annetaan juurtua emotaimien viereen, taimitiheyden on oltava 

ensimmäisenä kasvukautena vähintään 11 000 kasvia hehtaarilla. Viljeltäessä herukoita ja karviaisia 

edellytetään 2 200 ja vadelmia 2 800, marjatuomipihlajia ja tyrniä 800, pensasmustikoita 2 250 sekä 

hedelmäpuita 400 kasvia hehtaarilla. 
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Viljellyn maatalousmaan kasvinsuojelusta on huolehdittava joko kasvinvuorotuksen avulla, 

mekaanisesti, biologisesti tai kemiallisesti. Viljelijän on toimittava niin, että korjuu- ja 

markkinakelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista. Jos maatalousmaalta ei korjata satoa, 

maatalousmaan tuottamasta kasvustosta on tarvittaessa huolehdittava niin, että maatalousmaalle 

on myös seuraavana vuonna mahdollista perustaa kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen 

sato. Muutettu: 

- Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lannan ja orgaanisten 

lannoitevalmisteiden levitys on aina kielletty. 

- Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lietelannan, virtsan ja 

nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla 

on aina kielletty. Kalteville peltolohkon osille levitettävät muut lannat ja orgaaniset 

lannoitevalmisteet on muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä. 

- Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä 

kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha. 

- Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain 

levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha. 

 

Kappale 4. Luomusitoumuksen vähimmäisvaatimukset 

Lisätty: 

Maatilalla on noudatettava lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla annettuja säädöksiä fosforin 

käytöstä. 

Uutta kasvinsuojeluruiskua ei tarvitse testata ennen kuin on kulunut viisi vuotta sen hankinnasta, jos 

se täyttää koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (400/2008) säädetyt 

vaatimukset sekä EN ISO 16119 -standardisarjan määräykset tai, jos kasvinsuojeluruisku on hankittu 

ennen 15 päivää joulukuuta 2011, SFS-EN 12761 -standardisarjan määräykset. 

Muutettu: 

Maatilalla kasvinsuojeluaineita saa levittää vain henkilö, joka on suorittanut turvallisuus- ja 

kemikaaliviraston hyväksymän kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon viimeistään 26. marraskuuta 

2015 tai saanut oikeuden kyseisen tutkinnon järjestämiseen tai jolla on voimassa oleva 

ohjelmakauden 2007–2013 Maatalouden ympäristötuen mukainen kasvinsuojeluaineiden käytön 

koulutus. 

 

Poistettu: 

Luomusitoumuksen antanut viljelijä voi käyttää vuodessa typpeä peltohehtaarille enintään eräiden 

maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (ns. nitraattiasetus 1250/2014) mukaisesti (Liite 5). 
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Viljelijän on noudatettava erityistä varovaisuutta varastoitaessa, käsiteltäessä, laimennettaessa ja 

sekoitettaessa kasvinsuojeluaineita ennen niiden levittämistä ja levittämisen aikana, jotta 

toimenpiteet eivät vaaranna ihmisten terveyttä eivätkä ympäristöä. 

Kasvinsuojeluaineita on säilytettävä asianmukaisessa säilytystilassa erillään elintarvikkeista ja 

rehuista. Kasvinsuojeluainepakkausten ja kasvinsuojeluainejäännösten talteenotto ja hävittäminen 

on tehtävä jätelain mukaisesti 

 

Kappale 5.5. 

Muutettu 

Tilan eläintiheyttä laskettaessa otetaan huomioon maatilan keskimääräinen eläinmäärä 

kalenterivuoden aikana. Eläinten laskenta alkaa siitä päivästä, jona tila on palauttanut hakemuksen 

liittymisestä tietyn eläinlajin osalta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, kuitenkin 

aikaisintaan 1.1.2015. 

Jos eläinlaji vaihtuu, eläinyksikkömäärää laskettaessa eläinmäärä otetaan huomioon siitä lähtien, 

kun kyseistä eläinlajia koskeva luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän alkutarkastus on 

hyväksytty. Luomuvalvontaan hakeutumisen lisäksi on uudesta eläinlajista myös tehtävä myös 

ilmoitus ELY-keskukseen lomakkeella 215. Uusi eläinlaji voidaan hyväksyä lukea hyväksi 

eläintiheyteen alkaen siitä päivästä, jona kyseisen eläinlajin osalta on hakeuduttu luonnonmukaisen 

tuotannon valvontajärjestelmään. 

 

Kappale 6. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksaminen 

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus voidaan maksaa luomusitoumukseen sisältyvistä 

korvauskelpoisista aloista, jotka on ilmoitettu vuosittain tukihakemuksella Maaseutuviraston 

määräämällä tavalla ja jotka ovat viljelijän hallinnassa kyseisenä vuonna viimeistään 15 päivänä 

kesäkuuta. 

 


