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Historiasta;
KASVISTEN LUONNONMUKAINEN VILJELY KASVIHUONEISSA
Viljelysäännöt
Ehdotus 31.3. 1998  Alla on suoria lainauksia ehdotuksesta. Siitä ei muodostunut kansallisia tarkennuksia.

• ”Edellä mainitussa Neuvoston (ETY) asetuksessa ja maamme kansallisissa 
säädöksissä ei toistaiseksi ole huomioitu kasvihuoneviljelyn erityispiirteitä. 
Epäselvyys olemassa olevien sääntöjen soveltamisesta kasvihuoneviljelyyn 
vaikeuttaa luonnonmukaisen kasvihuoneviljelyn kehittymistä maassamme”

• ”Luonnonmukainen kasvihuoneviljely on sallittua sekä maapohjaviljelyssä 
että pohjamaasta eristetyssä kasvualustassa”

• ”Viljelykierron järjestäminen ei ole pakollista”

• ”Tekovalon käyttö on sallittu taimikasvatuksessa sekä ajankohtana, jolloin 
viljely onnistuu pelkän luonnonvalon avulla”

• ”Fossiilisten polttoaineiden käyttöä suositellaan korvattavaksi uusiutuvilla 
energialähteillä ja/tai muiden tuotantolaitosten jätelämpöä 
hyödyntämällä”



EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/848,
annettu 30 päivänä toukokuuta 2018
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

• Suorat lainaukset asetuksesta alla;

• 1.9.2 Maaperän hedelmällisyyttä ja biologista aktiivisuutta on pidettävä yllä ja 
parannettava

• a) nurmialoja ja monivuotisia nurmikasveja lukuun ottamatta, käyttämällä monivuotista 
viljelykiertoa sisältäen

• palkokasveja, joiden käyttö on pakollista viljelykierron pääkasvina tai peitekasvina, ja 
muuta viherlannoituskasvustoa;

• b) käyttämällä kasvihuoneiden tai monivuotisten viljelykasvien, paitsi nurmikasvien, 
tapauksessa lyhyen aikavälin viherlannoituskasvustoa ja palkokasveja sekä kasviston 
monimuotoisuutta; ja

• c) kaikissa tapauksissa levittämällä luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevaa 
karjanlantaa tai orgaanista

• ainesta, molemmat mieluiten kompostoitua.



EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/848,
annettu 30 päivänä toukokuuta 2018
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

• Suorat lainaukset asetuksesta alla;

• (29) Tietyt viljelykäytännöt, jotka eivät liity maaperään, kuten idätettyjen siementen tai sikurisalaatin kerien tuotanto sekä 
koristekasvien ja yrttien tuotanto ruukuissa myytäväksi kuluttajalle ruukkuineen, ja joihin maaperään liittyvän kasvinviljelyn 
periaate ei sovellu tai joiden kohdalla ei ole vaaraa kuluttajan harhaanjohtamisesta tuotantomenetelmän suhteen, olisi 
kuitenkin sallittava. Luonnonmukaisen tuotannon helpottamiseksi kasvien varhaisemmassa kasvuvaiheessa olisi sallittava myös 
siementaimien tai koulittujen taimien kasvattaminen säiliöissä myöhempää istuttamista varten. 

• (30) Maaperään liittyvän kasvinviljelyn periaate ja ravinteiden antaminen kasveille pääasiassa maaperän ekosysteemin kautta 
vahvistettiin asetuksessa (EY) N:o 834/2007. On kuitenkin toimijoita, jotka ovat kehittäneet taloudellista toimintaa 
kasvattamalla kasveja ”rajoitetuilla kasvualustoilla” ja saaneet kansallisilta viranomaisiltaan asetuksen (EY) N:o siitä, että 
luonnonmukaisen tuotannon olisi perustuttava ravinteiden antamiseen kasveille pääasiassa maaperän ekosysteemin kautta ja 
oltava maaperään liittyvää ja että kyseisestä ajankohdasta lähtien kasvien kasvattamista rajoitetuilla kasvualustoilla ei olisi enää 
sallittava. Jotta toimijoille, jotka ovat kyseiseen päivämäärään mennessä harjoittaneet tällaista taloudellista toimintaa, 
annetaan mahdollisuus mukautumiseen, tällaisten toimijoiden olisi voitava säilyttää vielä kymmenen vuoden ajan tämän 
asetuksen soveltamispäivästä tuotantotilat, jotka niiden kansalliset viranomaiset ennen kyseistä päivä834/2007 mukaisen 
sertifioinnin luonnonmukaisuudesta. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen on 28 päivänä kesäkuuta 2017 päästy 
yhteisymmärrykseen määrää ovat sertifioineet luonnonmukaisiksi asetuksen (EY) N:o 834/2007 nojalla. Jäsenvaltioiden 
komissiolle toimittamien asiakirjojen perusteella tällainen toiminta oli ollut sallittua unionissa ennen 28 päivää kesäkuuta 2017 
ainoastaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Komission olisi annettava kertomus rajoitettujen kasvualustojen käytöstä 
luonnonmukaisessa tuotannossa, ja kertomus on julkaistava viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä.



Asetuksen voimaantulo

• Asetus tulee voimaan 1.1. 2022

• 28.6. 2017 sertifioitua tuotantoa harjoittaneilla on 10 vuoden 
siirtymäaika

• Uuden pinta-alan osalta asetus tulee voimaan heti



Yksityisiä merkkejä

• Luomuliitto, Leppäkerttu- tarkastusmerkki Leppäkerttu-
tarkastusmerkki, ohjeista suora lainaus; ” 2.B Perunan ja 
puutarhakasvien viljelyssä sekä kasvihuonetuotannossa 
käytettävän lannan tulee olla huolellisesti kompostoitua.”

• Biodynaaminen yhdistys, Demeter ehdot 2021, Kohdassa 6.1.5.5 
Lasin- ja muovinalainen tuotanto, on ohjeita kasvihuoneviljelystä

https://www.luomuliitto.fi/hallinta/wp-content/uploads/2021/07/Kayttoohjeet-nettiin.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e3400e80a82ea20a83f2261/t/606db0cd23ae482a425b0557/1617801430175/Konsoloidut+Bd+Demeter-ehdot+2021.pdf


Viljely maaperässä
Muistiinpanoja Lassi Remeksen sekä Sampsa Heinosen esityksissä Tuorlassa 25.11. -21

• Kasvihuoneen rakenteita kuten perustuksia voi rakentaa 
maaperään

• Kasvien juurilla pitää olla vapaa pääsy myös jankkoon

• Koko kasvualustaa ei saa vaihtaa

• Viljely maan päällä olevissa alustoissa on mahdollista, kunhan 
juurilla on pääsy maaperään



Palkokasvit
Muistiinpanoja Lassi Remeksen sekä Sampsa Heinosen 
esityksissä Tuorlassa 25.11. -21

Palkokasvien käyttö 
on pakollista 
peltoviljelyn 

viljelykierrossa

Kasvihuoneessa 
monimuotoisuuden 
tavoite täyttyy esim. 

väliviljelykasveilla



Luomun mahdollisuudet kerrosviljelyssä

• Yrttien viljely ruukuissa, joissa käytetään luomu- hyväksyttyä kasvualustaa 
ja ne toimitetaan kuluttajille ruukkuineen

• Vihannesten taimikasvatus ja erityisesti taimikasvatuksen energiaa vaativa 
alku, kun ulkona on vielä kylmää

• Kokonaan keinovalolla tapahtuva viljely ei ole näillä näkymin sallittua 
luomussa

- Koska asia on uusi, kannattaa valvovalta viranomaiselta pyytää 
ennakkopäätös tulkinnasta ennen toiminnan aloittamista –

- Merkin haltijalta kannattaa pyytää ennakkopäätös viljelytavan 
soveltuvuudesta merkinhaltijan ehtoihin -



Luomusalaattia kasvihuoneessa





KIITOS


