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Nurmeksessa tarjotaan luomua, koska se maistuu paremmalta 
 
Nurmeksen kaupungin ruokapalveluissa on tämän vuoden aikana tavoite lisätä luomun käyttöä. 
Tavoitteen tueksi ruokapalvelut lunastivat lupauksensa liittyä mukaan Portaat luomuun -
ohjelmaan.  
 
Tammikuussa Ylä-Karjala -lehti uutisoi Nurmeksen kaupungin ruokapalveluiden tavoitteesta lisätä luomun 
osuutta kahdessa valmistuskeittiöissään. Ruokapalvelut ovat lunastaneet lupauksensa ja ottaneet 
käyttöönsä luomumaidon, -hiutaleet, -juustoa sekä -jogurttia. Tavoitteensa tueksi ruokapalvelut halusivat 
liittyä Portaat luomuun -ohjelmaan. Hakemus hyväksyttiin maaliskuussa.  

 
Tähtiruokaa päiväkodeissa ja vanhustenpalvelussa 
Luomutuotteiden käyttö on aloitettu helposti saatavilla olevista tuotteista, joiden hinta ei eroa kovinkaan 
paljon tavanomaisista. Päiväkodeissa ja vanhustenpalvelussa on jatkuvasti luomuna tarjolla ruis- ja 
ohrapuurohiutaleet sekä maito. Lisäksi harvemmin on tarjolla luomujogurttia ja -juustoa. Tämä tarkoittaa, 
että päiväkodeissa ja vanhustenpalvelussa asiakkaat nauttivat yhden tähden luomuruokaa.  
 
Kouluruokailussa luomun käytön lisääminen on aloitettu maidosta. Luomumaito on tarjolla päivittäin. 
Seuraavaksi on tavoitteena ottaa kouluille käyttöön luomunäkkileipä mahdollisimman pian.  

 
”Nurmeksen ruokapalveluissa valmistetaan noin 1400 ateriaa päivässä. Kahdessa tuotantokeittiössä 
valmistetaan aterioita päiväkodeille, kouluille ja erilaisiin palveluasumisyksiköihin. Lähiruoan ja luomuruoan 
lisääminen ruokapalveluissa on Nurmeksen kaupungin strateginen päätös kestävän kehityksen mukaisen 
toiminnan lisäämiseksi. Portaat luomuun -ohjelmaan liittyminen ja sen ensimmäiselle portaalle kiipeäminen 
ovat ruokapalveluiden konkreettisia ja käytännössä mahdollisia toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2020. 
Seuraavalle portaalle nouseminen on kenties ensivuoden tavoite. Portaat luomuun -ohjelmaan 
Nurmeksessa liityttiin, jotta saadaan apua, tietoa ja tukea luomuun liittyvissä kysymyksissä.” -kertoo 
ruokapalvelupäällikkö Maarit Hoffrén.  
 

Luomuun siirtyminen ei vaadi mahdottomia  
Hoffrénin mukaan kaikkiaan kuusiportaisen Portaat luomuun -ohjelman ensimmäiselle portaalle 
nouseminen ei vaadi vielä mahdottomia satsauksia. Vaikka hiutaleilla on selvä hintaero, niin luomu maistuu 
paremmalta. Aina luomu ei kuitenkaan ole juuri tavallista kalliimpaa. Esimerkiksi aiemmin mainitussa 
jogurtissa hintaero oli häviävän pieni. 

 
Luomua ravintolat/Portaat luomuun -ohjelma  
Luomua ravintola -hakupalvelu avattiin kesäkuussa 2016. Hakupalvelulla halutaan helpottaa kuluttajia 
löytämään ne ruokapalvelut ja ravintolat, joissa tarjotaan luomusta valmistettua ruokaa ja luomutuotteita. 
Hakupalvelussa on tällä hetkellä yli 2400 toimipaikan yhteystiedot ja se on osa Portaat luomuun -ohjelman 
toimintaa. Portaat luomuun -ohjelmaa ylläpitää Savon Koulutus Oy, www.luomuravintola.fi 
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