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Täydennyslomake 1b ELY-keskuksen merkintöjä 

 Päivämäärä Dnro 

   
 
Lomake pyydetään täyttämään selvästi tekstaten tai koneella ja palauttamaan 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) 

Luonnonmu-
kaisesti 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. 
TOIMIJAN 
HALLINNASSA 
OLEVIEN 
YKSIKÖIDEN 
TUOTANTO-
SUUNNAT 

 
 
Tilalla on seuraavia tuotantoyksiköitä: 

 
 

Luonnonmukainen tuotanto 

 
 

Tavanomainen tuotanto 

Kasvihuonetuotanto   

Sienimötuotanto   

 

4. 
SIIRTYMÄVAI-
HEEN 
LYHENNYS 

Haen siirtymävaiheen lyhentämistä 

 Ei 

 Kyllä, selvitys liitteenä 

 

5.  
TIEDOT TILAN 
KASVIHUO-
NEISTA JA/TAI 
SIENIMÖISTÄ 
OSASTOITTAIN Kasvihuone- tai sienimöosaston nimi 

Kasvihuone- 
tai sienimö-

osaston pinta-
ala (m2) 

Päivämäärä, jolloin kasvihuone- tai 
sienimöosastossa on viimeksi käytetty 

luonnonmukaisessa viljelyssä ei-sallittuja 
tuotteita tai tuotantomenetelmiä (kts. 

täyttöohje) 

Yksikkö, johon 
osasto 

sijoitetaan 
(Luomu = L, 

Tavanomainen = 
T) 
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5.  
TIEDOT TILAN 
KASVIHUO-
NEISTA JA/TAI 
SIENIMÖISTÄ 
OSASTOITTAIN 
(JATKUU) 

Kasvihuone- tai sienimöosaston nimi 

Kasvihuone- 
tai sienimö-

osaston pinta-
ala (m2) 

Päivämäärä, jolloin kasvihuone- tai 
sienimöosastossa on viimeksi käytetty 

luonnonmukaisessa viljelyssä ei-sallittuja 
tuotteita tai tuotantomenetelmiä (kts. 

täyttöohje) 

Yksikkö, johon 
osasto 

sijoitetaan 
(Luomu = L, 

Tavanomainen = 
T) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

6.  
ALLEKIRJOITUS 

Aika ja paikka Toimijan allekirjoitus 

       

 

7.  
LIITTEET 

Ilmoituksen liitteet: 

 Luomusuunnitelma 

 Hakemus siirtymävaiheen lyhentämiseksi (voidaan jättää myös luomuvalvontalomakkeella 9) 

 Muu, mikä?       
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TÄYTTÖOHJEET 
 

Luomuvalvontalomake 1b, Kasvihuonetuotanto ja sienimöt 
 
 
2. TOIMIJAN HALLINNASSA OLEVAT TILAT TAI TILANOSAT 

Kohtaan merkitään kaikki hakijan omistuksessa (myös osaomistukset) tai hallinnassa olevat tilat ja tilanosat. Tilalla 
tarkoitetaan kaikkia viljelijän Suomessa omistamia, johtamia tai viljelijän 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. TOIMIJAN HALLINNASSA OLEVIEN YKSIKÖIDEN TUOTANTOSUUNNAT 

Merkitään onko kyseessä kasvihuone vai sienimötuotanto sekä tuotantotapa (luonnonmukaista vai tavanomaista). 
 
4. SIIRTYMÄVAIHEEN LYHENNYS 

Yksivuotisilla kasveilla sekä nurmilla siirtymävaihe on kaksi vuotta ja monivuotisilla kasveilla kolme vuotta. 
Siirtymävaiheet koskevat kaikkea tuotantoa, myös kasvihuoneita ja sienimöitä. Siirtymävaihetta voidaan lyhentää 
tietyin edellytyksin. 
 
Mikäli toimija hakee myös siirtymävaiheen lyhentämistä, on erillisenä liitteenä oltava siitä erillinen selvitys. 
 
5. TIEDOT TILAN KASVIHUONEISTA/SIENIMÖISTÄ OSASTOITTAIN 

Kunkin lohkon kohdalle merkitään päivämäärä, jolloin siirtymävaihe aloitetaan. Lohkojen kohdalle, joilla 
siirtymävaihetta ei vielä ole aloitettu, merkitään päivämäärän sijaan se vuosi jona siirtymävaihe ko. lohkolla 
luomusuunnitelman mukaan aloitetaan. Tämän lisäksi luomusuunnitelmaa täydennetään siten, että siirtymävaiheen 
alettua jokaisen lohkon kohdalta on kirjattu ylös luomusuunnitelmaan siirtymävaiheen tarkka aloituspäivämäärä. 
 
Kohtaan yksikkö, johon osasto sijoitetaan, merkitään L jos osasto aiotaan siirtää luomutuotantoon ja T jos osasto jää 
pysyvästi tavanomaiseen tuotantoon. 
 
7. LIITTEET 

Ilmoitukseen on liitettävä luomusuunnitelma. Tarkempia ohjeita saa Ruokaviraston julkaisusta ” Luomutuotannon 
ohjeet - 1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot”. Ohjetta pidetään ajan tasalla myös Ruokaviraston internet-sivuilla.” 
 

 
 
 
 
 


