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Täydennyslomake 1c ELY-keskuksen merkintöjä 

 Päivämäärä Dnro 

   
 
Ilmoitus palautetaan siihen ELY-keskukseen, jonka alueella pääosa keruualueesta sijaitsee. 
 
 

1.  
TOIMIJAN 
TIEDOT 

Toimijan nimi Luomurekisteritunnus (vanhoilla toimijoilla) 

            

Tilatunnus (vain maatilayrittäjillä) tai ly-tunnus ELY-keskus 

            

 

2. 
TOIMINNAN 
LUONNE 

Kyseessä on: 

 Selvittäjä 

 Luomutilalla tapahtuva keruu 

 

3. 
VALVONNAN 
PIIRIIN 
ILMOITETTAVA 
SYÖTÄVIEN 
LUONNON-
VARAISTEN 
KASVIEN 
KERUUALUE 

Keruualueen kiinteistötunnus tai karttanumero(t) 
Keruualueen 

sijaintikunta/kunnat 
Keruualueen 

hallintaperuste 
Keruualueen 
pinta-ala (ha 

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

            

 omistaja 

 vuokramies 

 haltija 

 selvityssopimus 

      

Luonnonvaraisten kasvien keruualueen kokonaisala (ha)       
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4.  
KERUUTUOT-
TEET, JOITA 
TOIMIJA AIKOO 
KERÄTÄ JA 
MARKKINOIDA 
LUOMUTUOT-
TEINA 

Kasvien ja kasvinosien nimi Kasvin ja kasvinosan nimi 

1       11       

2       12       

3       13       

4       14       

5       15       

6       16       

7       17       

8       18       

9       19       

10       20       

 

5.  
TOIMIJAN 
ALLEKIRJOITUS 

Aika ja paikka Toimijan allekirjoitus 

       

 

6.  
ILMOITUKSEN 
LIITTEET 

Luomutilalla tapahtuvan keruun osalta vaadittavat liitteet 

 Luomusuunnitelma 

 Lausunnot metsänhoitoyhdistykseltä muiden kuin luomutuotannossa sallittujen tuotantopanosten käytöstä  

luomukeruualueeksi aiotulla alueella edeltävän 36 kuukauden aikana 
 

Keruualueen selvittäjältä vaadittavat liitteet 

 Luomusuunnitelma 

 Lausunnot metsänhoitoyhdistyksiltä, metsäyhtiöiltä ja/tai Metsähallitukselta muista kuin luomutuotannossa 

 sallittujen tuotantopanosten käytöstä luomukeruualueeksi aiotulla alueella edeltävän 36 kuukauden aikana 

 
 
TÄYTTÖOHJEET 
 
Luomuvalvontalomake 1c, keruutuotanto 
 
2. TOIMINNAN LUONNE 
Kohtaan merkitään onko toimija keruualueen selvittäjä vai onko kyseessä muun luomutuotannon yhteydessä tapahtuva 
keruutoiminta. 
 
3. VALVONNAN PIIRIIN ILMOITETTAVA SYOTÄVIEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN KERUUALUE 
Kiinteistötunnus tai karttanumero kohtaan merkitään joko kiinteistötunnus, tai jos tunnuksia on paljon, karttanumero. Jos käytetään 
karttanumeroa, on ilmoituksen liitteenä toimitettava luettelo kiinteistötunnuksista, joita ilmoitus koskee. 
 
Keruualueen hallintaperuste -kohtaan merkitään onko kyseessä omistaja, vuokramies vai haltija. Keruualueen selvittäjät 
merkitsevät kohtaan selvityssopimus. 
 
4. KERUUTUOTTEET, JOITA TOIMIJA AIKOO KERÄTÄ JA MARKKINOIDA LUOMUTUOTTEINA 
Kohtaan merkitään ainoastaan toimijan itsensä keräämät luomutuotteet. Selvittäjät, jotka eivät itse harjoita keruutoimintaa, jättävät 
tämän kohdan tyhjäksi. 


