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Täydennyslomake 1a ELY-keskuksen merkintöjä 

 Päivämäärä Dnro 

   
 
Lomake pyydetään täyttämään selvästi tekstaten tai koneella ja palauttamaan oman alueen ELY-keskukseen yhdessä luomuvalvontalomakkeen 1 
kanssa, mikäli sitä ei ole toimitettu aiemmin. 
 
 

1.  
TOIMIJAN 
TIEDOT 

Toimijan nimi Luomurekisteritunnus (vanhoilla toimijoilla) 

            

Tilatunnus ELY-keskus 

            

 

2. 
TOIMIJAN 
HALLINNASSA 
OLEVAT TILAT 
TAI TILANOSAT 

Tilan tai tilanosan 
nimi  

ja RN:o Kylä ja kunta Hallintaperuste 
Tilan tai tilan osan 

viljelytapa 

Tilan tai 
tilanosan 
kokonais-

peltoala (ha) 

Luonnonmukai 
sesti viljelty tai 
luomuviljelyyn 

siirtymässä 
oleva peltoala 

(ha) 

Päätila      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 luonnonmukainen 

 tavanomainen             

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 luonnonmukainen 

 tavanomainen             

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 luonnonmukainen 

 tavanomainen             

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 luonnonmukainen 

 tavanomainen             

Yhteensä             

 

3. 
TILAN 
TUOTANTO-
SUUNNAT 

 Luonnonmukainen tuotanto Tavanomainen tuotanto 

Leipävilja   

Rehuvilja   

Heinä   

Peruna   

Avomaavihannekset   

Marjat tai hedelmät   

Kylvösiemen   

Taimiaineisto   

Muu, mikä?         

Muu, mikä?         
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4.  
TIEDOT 
TILAN 
PELTOLOH-
KOISTA 
PERUSLOH-
KOITTAIN 

Peruslohkon nimi ja 
numero 

Peruslohkon 
pinta-ala (ha) 

 
Ajankohta 
(päivämäärä, 
kuukausi, tai vuosi), 
jolloin peltolohkolla on 
viimeksi käytetty 
luonnonmukaisessa 
viljelyssä ei-sallittuja 
tuotteita tai 
tuotantomenetelmiä 
 

Siirtymävaiheen suunniteltu 
aloitusajankohta(päivämäärä
, kuukausi tai vuosi) 

Yksikkö, johon lohko 
sijoitetaan (Luomu = L, 

Tavanomainen = T) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

5.  
ALLEKIRJOITUS 

Aika ja paikka Toimijan allekirjoitus 

       

 

6.  
LIITTEET 

Hakemuksen liitteet: 

 Luomusuunnitelma 
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TÄYTTÖOHJEET 
 
 

Luomuvalvontalomake 1a, peltokasvituotanto 
 
2. TOIMIJAN HALLINNASSA OLEVAT TILAT TAI TILANOSAT 

Kohtaan merkitään kaikki toimijan omistuksessa (myös osaomistukset) tai hallinnassa olevat tilat ja tilanosat. Tilalla 
tarkoitetaan kaikkia viljelijän Suomessa omistamia, johtamia tai viljelijän (toimijan) hallinnassa olevia tuotantoyksiköitä. 
Hallintasopimuksella tarkoitetaan esimerkiksi vastikkeetonta vuokrasopimusta.  
 
Tilan tai tilan osan tuotantotapa voi olla luonnonmukainen, tavanomainen tai sekä luonnonmukainen että 
tavanomainen. Kohtaan "Luonnonmukaisesti viljeltyyn tai luomuviljelyyn siirrettävä peltoala" luetaan myös 
viljelysuunnitelman mukaan luonnonmukaiseen viljelyyn siirrettävä peltoala, jota vielä toistaiseksi viljellään 
tavanomaisesti. 
 
3. TILAN TUOTANTOSUUNNAT 

Merkitään kaikki kasvintuotannon tuotantosuunnat sekä tieto siitä, onko ko. tuotanto luonnonmukaista vai 
tavanomaista. 
 
4. TIEDOT TILAN/TAI TILOJEN PELTOLOHKOISTA PERUSLOHKOITTAIN 

Peruslohkojen numeroinnin tulee noudattaa Viljelylomakkeen I (Lnro 102B) mukaista peruslohkojen numerointia, nimiä 
ja pinta-alatietoja.  
 
Ajankohta, jolloin peltolohkolla on viimeksi käytetty luonnonmukaisessa viljelyssä ei-sallittuja tuotteita tai 
tuotantomenetelmiä 

 
Merkitse kunkin lohkon kohdalle ajankohta, jolloin peltolohkolla on viimeksi käytetty luonnonmukaisessa viljelyssä ei-
sallittuja tuotteita tai tuotantomenetelmiä: esim. tarkka päivämäärä (17.7.2015), kuukausi (7/2015 eli 31.7.2015) tai 
vuosi (2015 eli 31.12.2015). Kun toimija on ilmoittautunut luomuvalvontaan, voi lohkon siirtymävaihe alkaa aikaisintaan 
ilmoitettua ajankohtaa seuraavana päivänä.   
 
Esimerkki: Peltolohkolla on viimeksi käytetty luomuviljelyssä kiellettyä torjunta-ainetta heinäkuussa 2015, mutta sen 
jälkeen peltolohkolla ei ole käytetty luomuviljelyssä ei-sallittuja tuotteita tai tuotantomenetelmiä. Toimija ilmoittautuu 
luomuvalvontaan 29.4.2016. Lohkon siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan 29.4.2016. 
 
Esimerkki 2: Peltolohkolla kasvaa nurmea, jota on viimeksi lannoitettu kemiallisesti 10.7.2015, mutta sen jälkeen 
peltolohkolla ei ole käytetty luomuviljelyssä ei-sallittuja tuotteita tai tuotantomenetelmiä. Toimija on ilmoittautunut 
luomuvalvontaan 29.4.2015. Lohkon siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan 11.7.2015. Ajanjaksolla 11.7.2015 -10.7.2016 
lohkon sato on tavanomaisesti tuotettua. Jos lohkon siirtymävaihe on aloitettu 11.7.2015, voi lohkolta korjata 
siirtymävaiheen nurmisatoa tai laiduntaa luomueläimiä 11.7.2016 alkaen. Luomusatoa voi korjata 11.7.2017 alkaen.  
 
Siirtymävaiheen suunniteltu aloitusajankohta 

Merkitse kunkin lohkon kohdalle luomusuunnitelman mukainen siirtymävaiheen aloitusajankohta: esim. tarkka 
päivämäärä (11.5.2016), kuukausi (5/2017 eli 1.5.2016) tai vuosi (2017 eli 1.1.2017).  
Siirtymäaika aika lasketaan kuitenkin toteutuneeseen aloituspäivämäärään perustuen, joten merkitse lohkon 
siirtymävaiheen tarkka aloituspäivämäärä esimerkiksi luomusuunnitelmaan ja viljelymuistiinpanoihin. 

 
Kohtaan yksikkö, johon lohko sijoitetaan, merkitään L jos lohko aiotaan siirtää luomutuotantoon ja T jos lohko jää 
pysyvästi tavanomaiseen tuotantoon. 
 
6. LIITTEET 

Ilmoitukseen on liitettävä luomusuunnitelma, Lisätietoja Ruokaviraston oppaasta Luomutuotanto 1 – Yleiset ja 
kasvintuotannon ehdot, saatavissa internet-osoitteesta www.ruokavirasto.fi 


