Leppäkerttu-merkin käyttöoikeussopimus
Tätä sopimusta tehdään kaksi alkuperäiskappaletta – yksi molemmille sopijapuolille.
Myöntäjä




Alueellinen luomuyhdistys
Luomuliitto

Osapuolet
1. Luomuliitto ry, PL 145, 00101, Helsinki
2. Toiminnanharjoittaja

____________________________________________

Osoite

____________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka

____________________________________________

Puhelinnumero

____________________________________________

Sähköposti

____________________________________________

Yhteyshenkilö

____________________________________________

Haluamme käyttöömme paikallista tuotantoa merkitsevän merkin, jossa lukee alueena:
______________________________________________________________________________________
(esim. Pirkanmaa; merkitse viiva, jos haluat hakea valtakunnallista Leppäkerttu-merkkiä.)

Leppäkerttu-merkkiä hakevat luomutuotteet
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
LIITÄ NÄMÄ: Selvitys ainesosista tai tuoteseloste, viranomaispäätös hyväksymisestä luomuvalvontajärjestelmään
sekä etiketti tai pakkausmalli.
RASTI






Alkutuotanto ja alhainen jalostus 150 € / 3 vuotta
Mikroyritykset 250 € / 3 vuotta (yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 työntekijää)
Muut yritykset 500 € / 3 vuotta + 0,2 % Leppäkerttu-tuotteiden liikevaihdosta
Kyllä, haluan tilata Leppäkerttu-merkkikyltin yrityksellemme. Säänkestävä alumiinikyltti (2 mm x 1 m x 0,5
m), tarratulostus lamisuojauksella: Yrityksen nimi ja Leppäkerttu-merkki, 69,00 € / kpl.

Sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu noudattamaan Leppäkerttu-merkin käyttöehtoja ja Luomuliiton
hyväksymiä tuotantoehtoja. Sopimusehdot liitteenä.
Paikka ja päiväys

Paikka ja päiväys

__________________________________

____________________________________________

Toiminnanharjoittaja

Käyttöoikeuden myöntäjä

__________________________________

____________________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

__________________________________

____________________________________________

Leppäkerttu-merkin käyttöehdot
Toiminnanharjoittaja sitoutuu noudattamaan merkin käyttöehtoja sopimuksessa mainittujen luomutuotteiden
osalta. Hakemus- ja tarkastusasiakirjat käsitellään luottamuksellisina. Sopimustiedot ovat julkisia.
Merkin käyttö
Leppäkerttu-merkki on Luomuliiton omistama ja hallinnoima tarkastusmerkki. Merkkiä voi käyttää
toiminnanharjoittaja, jolla on Luomuliiton tai sen alueyhdistyksen myöntämä ja voimassa oleva Leppäkerttu-merkin
käyttöoikeussopimus. Alueyhdistyksen myöntämiin merkkeihin sisältyy tuotantoalueen nimi. Tuotteet, joiden
yhteydessä Leppäkerttu-tarkastusmerkkiä käytetään, on tuotettu Luomuliiton tuotantoehtoja noudattaen ja tuotteet
täyttävät EU:n asetuksen (EY) N:o 889/2008 vaatimukset.
Leppäkerttu-merkki kertoo tuotteen luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja raaka-aineen alkuperästä.
Leppäkerttu-merkillä merkityn maataloustuotteen pitää olla 100 prosenttisesti suomalaista ja valmisteissa
suomalaisen raaka-aineen osuus pitää olla vähintään 75 % (pääraaka-aineissa 100 % eli liha, maito, vilja,
kananmunat, hunaja, sienet, kasvikset, marjat, hedelmät, peruna, öljy- ja palkokasvit). Paikallisen merkin
tapauksessa suomalaisuus vaatimukset ovat paikallisuusvaatimuksia. Kuitenkin raaka-aineet, joita ei voi korvata
suomalaisilla, voivat jalosteiden toissijaisena raaka-aineena olla ulkomaisia (esim. kaakao jäätelössä).
Hinta
Luomuliitto perii Leppäkerttumerkin käytöstä käyttöoikeusmaksun. Maksu kattaa käyttöoikeuden koko
sopimuskaudeksi ja sisältää valvonnasta ja markkinoinnista aiheutuvat kulut. Käyttöoikeusmaksun hinnan
määrittää jatkossa Luomuliiton syyskokous.
Alkutuotanto ja alhainen jalostus 150 € / 3 vuotta
Jatkojalostajat ja pakkaajat
-mikroyritykset 250 € / 3 vuotta (yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 työntekijää)
-muut yritykset 500 € / 3 vuotta + 0,2 % Leppäkerttu-tuotteiden liikevaihdosta
Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen
Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa kolme vuotta. Voimaantulon edellytyksenä on
molempien osapuolten allekirjoitukset. Mikäli toiminnanharjoittaja rikkoo sopimusta, voi merkin myöntäjä irtisanoa
tarkastusmerkin käyttöoikeussopimuksen.
Muutokset merkin käyttöehdoissa
Luomuliitto pidättää oikeuden muuttaa Leppäkerttu-tarkastusmerkin käyttö- ja tuotantoehtoja. Toiminnan
harjoittajalla on, muutoksista tiedon saatuaan, oikeus irtisanoa sopimus 60 päivän irtisanomisajalla, elleivät
osapuolet toisin sovi.
Tietojen muutokset
Sopimusosapuolet sitoutuvat ilmoittamaan kirjallisesti toisilleen tässä sopimuksessa mainituissa olosuhteissa
tapahtuvista muutoksista.

LEPPÄKERTTU-MERKIN KÄYTÖN EDELLYTYKSET






Tuotannon kuuluminen luomuasetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaiseen luomuvalvontaan ja hyväksytty
luomutarkastus.
Tuotteen kotimaisuus:
alkutuotteissa 100 %
jatkojalosteissa 75 % (pääraaka-aineissa 100 %)
Luonnonmukaisen maatalouden tavoitteisiin sitoutuminen
Luomuliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäsenyys
Leppäkerttu-ehtojen täyttyminen. Siirtymävaiheen tuotantoa ei voida merkitä Leppäkerttu-merkillä.

TUOTANTOEHDOT
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 889/2008 vaatimuksia tulee noudattaa. Merkin käyttäjän tulee sitoutua IFOAMin
määrittelemiin periaatteisiin.
A) Kaikille tuotantomuodoille yhteiset vaatimukset
1) Tilan kasvintuotannon tulee kokonaisuudessaan olla viljelty Leppäkerttu-tuotantoehtojen mukaisesti.
2) Perunan ja puutarhakasvien tuotannossa lannan tulee olla kompostoitua.
3) Turkiseläimistä, häkkikanaloista (ml. virekehäkit) ja tavanomaisesta broilerin-, kalkkunan- ja
siantuotannosta peräisin olevan lannan käyttö on kielletty. (Ei koske kasvihuonetuotantoa niin kauan kun
käyttökelpoisia muista raaka-aineista tuotettuja tuotteita ei ole markkinoilla.)
4) Lannoituksen kokonaistypen määrä peltoviljelyssä ei saa ylittää 135 kg N/ha/vuosi keskimäärin
viljelykierrossa. Tavanomaisesta tuotannosta peräisin olevan täydennyslannoituksen osuus saa olla
enintään 70 kg N/ha/vuosi tasattuna viljelykierron ajalle.
5) Suojaetäisyys tavanomaisesti viljellystä kasvustosta on vähintään 3 metriä. Lehtivihanneksilla ja marjoilla
suojaetäisyys vilkasliikenteisistä teistä (yli 10 000 autoa päivässä) vähintään 50 metriä. Junaratojen
vieressä olevat peltolohkot tulee ilmoittaa, jotta torjunta-ainesaastunta voidaan ehkäistä ilmoittamalla
Liikennevirastolle/VR:lle.
6) Kiellettyjen torjunta- ja lannoiteaineiden luettelo:
o Guano, kaliumkloridi, kaliumsulfaatti ym. kaliumin liukoiset suolat, kalsiumkloridi
o Kuparisuolat, lesitiini
B) Suositukset kasvintuotannossa:
1) Täydennyslannoitteena käytetyn lannan tulee olla kompostoitua.
2) Pellon pientareiden, suojakaistojen ja niittyjen yms. hoidossa huomioidaan monimuotoisuus ja biologisen
torjunnan mahdollisuudet.
3) Pyydys- ja aluskasvien käyttö
4) Maatiaislajikkeiden ja paikallisten kantojen käyttö
C) Kotieläintuotannon yleiset vaatimukset
1) Käytettävien rehujen tulee olla suomalaisia, poikkeuksena kivennäisrehut.
2) Tilan rehuomavaraisuuden tulee olla vähintään 50 prosenttia. Rehuomavaraisuusvaatimus voidaan
täyttää tilojen välisellä lannan- ja rehunvaihtosopimuksella.
3) Naudat: eläimellä tulee olla mahdollisuus poikia poikimiskarsinassa. Emällä ja vasikalla tulee olla
mahdollisuus vierihoitoon vähintään kahden päivän ajan.
D) Suositukset eläintuotannossa
1) Alkuperäisrotujen suosiminen.
2) Eläinten ruokinnassa käytetään ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja. Perustelluilla syillä sv 2:n
käyttö mahdollista.
3) Tavoitteena on vuosittaisen keskituotoksen sijasta hyvän elinikäistuotoksen saavuttaminen.
Keruutuotannossa ja jatkojalostuksessa merkin käytön edellytykseksi riittää neuvoston asetuksen (EY) N:o
889/2008 vaatimusten täyttyminen. Jalosteissa on käytettävä Leppäkerttu-tuotannossa hyväksyttyjä
raaka-aineita.

