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Luomua 
metsäluonnosta



•LuMe on valtakunnallinen viestintähanke, jonka 
tavoitteena on viestinnän keinoin pyrkiä kasvattamaan 
luomukeruualueiden määrää

•Viestinnän tavoitteena on tiedottaa luomukeruualueiden 
merkityksestä, mahdollisuuksista sekä sertifioinnista 
käytännössä

•Toteutetaan Suomen metsäkeskuksen, Helsingin yliopisto 
Ruralia-instituutin ja Arktiset Aromit ry:n yhteishankkeena

•Hanketta toteutetaan 1.6.2020 - 31.7.2022 välisenä aikana
•Hanketta rahoittaa Maa -ja metsätalousministeriö

Luomua metsäluonnosta-hanke



•Euroopan metsäisin maa

•Meille on itsestään selvyys, että metsämme ovat puhtaita

•Pohjoisilla raaka-aineilla on erityisiä ominaisuuksia

Puhtaat metsämme mahdollisuutena

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suomen pinta-alasta on yli 75% metsääMuulla nähdään jopa eksoottisena



•Metsätalouden kannattavuutta on mahdollista parantaa 
tuottamalla luonnontuotteiden raaka-aineita

•Mahdollisuus hyödyntää puuntuotantoon huonosti kelpaavia 
alueita tai puustoja

•Metsänomistajat voivat saada lisätuloja

Keruuluonnontuotteet mahdollisuutena



• ”Eikö luonnontuotteet ole automaattisesti luomua?” 
• Luonnontuotteet ovat luomua, kun ne kerätään 

luomusertifioidulta keruualueilta
• Luomusertifioinnin edellytyksenä on, että alueella ei ole 

käytetty luomuun kelpaamattomia tuotantopanoksia kuten 
lannoitteita tai torjunta-aineita
› Näitä lannoitteita tai torjunta-aineita ovat esim. urea, taimien 

käsittelyt tukkimiehentäi-torjunta-aineella, kemialliset lannoitteet, 
kemialliset heinän- ja vesakontorjunta-aineet

•Ei estä tavallista metsänhoitoa

Mitä luomusertifiointi tarkoittaa?



•Keruuluomua ovat metsästä kerättävät luonnontuotteet, joka 
ovat luomusertifioituja

Mitä keruuluomu on? 



•Neuvoston asetus 834/2007, art. 2, Määritelmät, kohta e) 
”Kasvituotannolla tarkoitetaan kasvinviljelytuotteiden tuotantoa, 
johon kuuluu myös luonnonvaraisten kasvituotteiden keruu 
kaupallisiin tarkoituksiin” 

• Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvien 
ja niiden osien keruuta luomuvalvontaan liitetyiltä ja 
hyväksytyiltä alueilta

Mitä luomukeruutuotanto on?



Luomukeruualueiden sertifiointi 
metsissä



• Luomukeruualueeseen liittymiseen on kaksi eri tapaa 
› perusmalli ja selvittäjämalli

Miten metsä voidaan liittää 
luomukeruualueeksi?



• Jos metsänomistaja toimii vain poimijan roolissa ja/tai haluaa 
antaa metsänsä luomukeruukäyttöön, tällöin on hyvä valita 
selvittäjämalli

• Jos metsänomistaja aikoo itse myydä suoraan ei 
jokamiehenoikeuksilla kerättäviä luonnontuotteita luomuna, 
tällöin pitää valita perusmallilla liittyminen
› Ei jokamiehenoikeuksilla kerättäviä luonnontuotteita ovat esim. 

männynkuori ja kuusenkerkkä

Kumpi malli kannattaa valita?



• Luomusertifiointi ei estä metsänhoitoa tai käyttöä 

•Enemmän mahdollisuuksia ja lisätuloja

• Luonnontuotteiden keruun ja metsätalouden yhdistäminen
› Taimikonhoidon yhteydessä kerättävät
› Harvennushakkuiden yhteydessä kerättävät
› Uudistushakkuiden yhteydessä kerättävät

Luomusertifioinnin hyötyjä 
metsänomistajalle



Esimerkkejä lisätuloista



• Varttuneesta kuusentaimikosta voidaan kerätä n 500 –
800 kg kerkkää hehtaarilta

• Keruunopeus 0,5 – 4 kg tunnissa
• Keruupalkkio 5 – 8 €/kg
• Keruualueen vuokratulot metsänomistajalle n 0,5 – 1 

€/kg

Kuusenkerkkä

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Töitä luonnosta -yhteistyöhanke Arto Pulkkinen



•Kuusen aktiivisen pihkan hinta liikkuu n 50 €/kg
•Yksi järeä päätehakkuukypsä kuusipuu voi tuottaa pihkaa 

kasvukauden aikana jopa 400 - 500 grammaa
› Keskimääräinen tuotos n 200 – 300 grammaa. Iso elinvoimainen puu 

tuottaa parhaiten.
•Kuusenpihkaa voidaan valuttaa samoista puista peräkkäin 

ainakin kahtena jopa kolmena vuotena
› Luken tutkimukset

•Kuusenpihkan valuttamisella hyvällä kohteella voi 
metsänomistaja saada jopa usean tuhannen euron lisätulon

Kuusenpihka

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
KASVAVAA LIIKETOIMINTAA LUONNONTUOTTEISTA Marko ämmälä



Näe luomu 
mahdollisuutena!



Luonnontuotetieto Metsään.fi-
palvelussa ja verkossa



• Laskenta tuottaa 
määräarviot kerkälle ja 
mahlalle
› Raja-arvot ylittävät kuviot 

esitetään palvelussa
• Pakuri ja lakkakäävän 

ymppäykseen soveltuvat 
kuviot

• Kaikkiaan malleja löytyy 10 
tuotteelle (Luke)

• Kohteet näkyvät vain
metsänomistajan omien 
metsien osalta / suostumus!

Luonnontuotetiedon laskenta

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Parhaat kohteet näkyvät metsään.fi:ssä, suuntaa-antavia laserkeilausaineisto ja aineisto muista läteistäLuke lumoinka hankkeen tulokset 



Luonnontuotteet Metsään.fi-palvelussa



Luonnontuotetieto verkossa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Litroja ja kiloja ei esitetä palvelussaEpävarmuustekijöitä, mutta suuruusluokka auttaa havainnollistamaan että kyseessä on isoja määriäNordic Koivu hyödyntänyt laskelmia liiketoiminnassa.



•https://www.metsakeskus.fi/lulume

https://www.metsakeskus.fi/lulume


Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

https://www.metsakeskus.fi/luomua-metsaluonnosta
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