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Luomua metsäluonnosta-hanke

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

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

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

•Hankkeen kokonaisrahoitus on 476 900,00 euroa. Hankkeelle 
on myönnetty 381 520,00 euron suuruinen avustus

› Omarahoitusosuus on 20%



Puhtaat metsämme mahdollisuutena

• Euroopan metsäisin maa

• Meille on itsestään selvyys, että metsämme ovat puhtaita

• Pohjoisilla raaka-aineilla on erityisiä ominaisuuksia



Mitä luomusertifiointi tarkoittaa?

• ”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



Mitä keruuluomu on?

• Keruuluomua ovat metsästä kerättävät luonnontuotteet, joka 
ovat luomusertifioituja



Mitä luomukeruutuotanto on?

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

• Tulee neuvoston asetuksesta 834/2007, art. 2, Määritelmät, 
kohta e) 

”Kasvituotannolla tarkoitetaan kasvinviljelytuotteiden tuotantoa, 
johon kuuluu myös luonnonvaraisten kasvituotteiden keruu 
kaupallisiin tarkoituksiin” 



• Luomukeruualueeseen liittymiseen on kaksi eri tapaa 

› perusmalli ja selvittäjämalli

Miten metsä voidaan liittää 
luomukeruualueeksi?



Keruutuotteita on kahdenlaisia

•Jokamiehenoikeudella kerättävät tuotteet: 
› marjat ja sienet

•Ei jokamiehenoikeudella eli maanomistajan luvalla 
kerättävät tuotteet: 
› muun muassa mahla, kuusenkerkät, pihka, pakurikääpä, koivunlehdet, 

katajanmarja



Luomukeruualueet
• Pohjois-Savon luomukeruualueet

› Retkikartta: metsätalouden 

monikäyttömetsät



Luomusertifiointi on mahdollisuus

• Luomu on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu 
laatujärjestelmä

• Luomusertifiointi ei estä metsänhoitoa tai käyttöä 

• Luomuelintarvikkeilla kysyntää, myös luonnontuotteilla

• Tulevaisuudessa luomulla yhä enemmän kysyntää 
kotimaanmarkkinoilla ja kansainvälisesti

› Vientimarkkinoiden globaaleja trendejä ovat terveellisyys, 
luonnonmukaisuus ja ekologisuus

• Luonnontuotealan yrityksille luomuraaka-aineen saanti 
jalostukseen on erittäin tärkeää



Luomusertifioinnin hyötyjä 
metsänomistajalle

• Luomusertifiointi ei estä metsänhoitoa tai käyttöä 

• Enemmän mahdollisuuksia ja lisätuloja

• Luonnontuotteiden keruun ja metsätalouden yhdistäminen

› Taimikonhoidon yhteydessä kerättävät

› Harvennushakkuiden yhteydessä kerättävät

› Uudistushakkuiden yhteydessä kerättävät



Kuusenkerkkä

• 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



Miten saadaan luomulaatuista raaka-
ainetta?

• Tarvitaan lisää luomukeruualueita

• Tällä hetkellä esim. kuusenkerkkää halutaan nimenomaan 
luomuna

• Tarvitaan laajoja yhtenäisiä alueita

• Osaavia keruutoimijoita tarvitaan

› Kerääjiä tarvitaan

• Autetaan raaka-ainetta tarvitsevia yrityksiä

› Tarvitsevat varmistetusti raaka-ainetta vuosittain



Näe luomu 
mahdollisuutena!



• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Kiitos!

Luomua metsäluonnosta-hanke

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/oikeudet-ja-velvollisuudet/metsien-
sertifiointi-luomukeruualueiksi


