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Kestävää maataloutta
luonnonmukaisin menetelmin
Luonnonmukainen tuotanto (luomu) edistää luonnon
monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia sekä vähentää
maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta. Kuluttajien
kiinnostus luomuruokaa kohtaan on kasvanut ja
luomutuotantoa tuetaan, jotta kysyntään voidaan vastata.
Voit hakea luonnonmukaisen tuotannon korvausta
kasvi- tai kotieläintilalle sekä avomaanvihannesten
viljelyalalle. Tilalla tulee olla vähintään 5 ha korvauskelpoisia lohkoja tai joka vuosi vähintään 1 ha
puutarhakasvien viljelyssä olevaa korvauskelpoista
peltoa.
Jos viljelet avomaanvihanneksia, voit antaa luomusitoumuksen myös vain niistä lohkoista, jotka
ovat mukana avomaan vihannesten viljelykierrossa.
Voit harjoittaa muilla lohkoilla tavanomaista maataloutta.
Kasvitilan on tuotettava sitoumuksen aikana ns.
myyntikasveja, kuten viljaa tai öljykasveja, vähintään 30 %:lla sitoumusalasta.
Eläintilan luomusitoumus sisältää sekä peltoviljelyn että eläintuotannon. Kotieläintilalla tulee olla
peltoalavaatimuksen lisäksi vähintään 0,3 eläinyksikköä luomunautoja, -sikoja, -vuohia, -lampaita tai
-siipikarjaa sitoumushehtaaria kohti.

Korvaustasot
Tila / kasvi

Korvaus euroa
/ hehtaari /vuosi

Kasvinviljelytila

160

Kotieläintila

294 (160 + 134)

Avomaan
vihannesten
viljelyala*

600

* Korotettu korvaus maksetaan vain niille
kasvulohkoille ja niinä sitoumusvuosina, joina
vihanneksia viljellään.

Luomu ja muut tuet

Hae sitoumusta

Luomusitoumus rajoittaa joidenkin muiden korvausten toimenpiteiden valintaa ja niistä maksamista.
Luomusitoumuksen tehneelle ei makseta ympäristökorvausta viherlannoitusnurmista. Luomukorvausta ei makseta esimerkiksi suojavyöhykkeille
tai alueille, joista on tehty luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden hoitosopimus, kurki-, hanhi- ja
joutsenpeltosopimus tai turvepeltojen pitkäaikaista
nurmiviljelyä koskeva sopimus. Sitoumusehdoissa
kerrotaan tarkemmin ne alat, joille luomukorvausta
ei makseta.
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen tekevä tila ei voi valita tiettyjä samaa eläinlajia
koskevia eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä, joiden toteuttaminen kuulu jo sinällään
luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon.
Luomutila on automaattisesti vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista. Tällöin viherryttämistuen vaatimuksia ei tarvitse noudattaa niillä
lohkoilla, jotka kuuluvat luomuvalvontaan. Viherryttämistuen vaatimukset koskevat kuitenkin niitä
lohkoja, joita viljellään tavanomaisesti.

Hae sitoumusta palauttamalla lomake 215 ja
tarvittavat liitteet ELY-keskukseen päätukihaun yhteydessä. Lomakkeen saat osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.
Luomusitoumus ei edellytä ympäristösitoumuksen tekemistä.
Luomusitoumusta voivat hakea yli 18-vuotiaat aktiiviviljelijät. Sitoutujan tulee lisäksi
suorittaa luomukurssi. Lisätietoja kursseista saat ELY-keskuksesta tai neuvojilta.
Muista hakeutua luomuvalvontajärjestelmään viimeistään viimeisenä tukihakupäivänä. Ensimmäisen Eviran tarkastuskäynnin tulee olla suoritettuna viimeistään 15.6.
Luomuvalvontaan voi hakeutua jo ennen
viimeistä hakupäivää, jolloin voit saada
tiedon tilasi soveltuvuudesta luomutuotantoon jo hyvissä ajoin. Kysy lisää luomuvalvonnasta ELY-keskuksestasi tai alueesi
neuvojilta.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat luomusitoumuksen
hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
Neuvojilta saat apua luonnonmukaisen
tuotannon ehtoihin ja luonnonmukaiseen
viljelyyn ja luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon liittyvissä kysymyksissä ja myös
tilallesi sopivien ympäristökorvauksen
toimenpiteiden valitsemisessa.
www.mavi.fi/neuvojarekisteri
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