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Luomuluonnontuote eli luomukeruutuote on

 Neuvoston asetuksen (EY 834/2007) vaatimusten 

mukaisesti kerätty luonnonvarainen kasvituote

 Luomukeruu osana Eu-lainsäädäntöä jo vuodesta 1994

 Luomutuotanto on valvottua toimintaa



Keruuluomun peruskriteerit :

3v. & kestävyys

Luonnonalueilla, metsissä ja maanviljelysalueilla luontaisesti 

kasvavien kasvien ja niiden osien keruuta pidetään 

luonnonvaraisena tuotantomenetelmänä, jos

1. Kyseistä aluetta ei ole edeltävien vähintään kolmen vuoden 

aikana käsitelty muilla kuin luomutuotannossa sallituilla 

tuotteilla

2. Keruu ei vahingoita luonnollisen elinympäristön vakautta 

eikä lajien pysyvyyttä keruualueilla.



Luomua vai ei?

 Vuosittain tehtävässä tarkastuksessa rajataan kartalta kielletyllä 

tavalla käsitellyt alueet pois luomusta määräajaksi 

 Kiellettyä luomukeruualueella

• Juurikäävän torjunta urealla ( kuusen- ja männyn kantokäsittely)

• Kemiallinen heinäntorjunta ( erittäin harvinaista)

• Tietyt kemialliset lannoitteet

 Sallittua luomukeruualueella

• kantojen käsittely harmaaorvakalla

• tietyt luomussa sallitut lannoitteet, esim. puuntuhka



1. Tilat liittyvät itse 

valvontajärjestelmään ( ely-keskus)

• Luomutilat liittävät myös 

metsänsä luomuun

• Metsätila liittyy 

luomuvalvontajärjestelmään sen 

alueen elyssä, jossa metsätila 

sijaitsee

Miten alueen saa luomuun –

tapa 1?



Miten alueen saa luomuun – tapa 2

2. Selvittäjän kokoamat laajat luomukeruualueet

a) Sopimuksellinen toiminta ( vanha menetelmä)

• Selvittäjä hankkii luotettavat tiedot alueen 

luomukelpoisuudesta

• Selvittäjä tekee sopimukset maanomistajien kanssa

a) Sopimuksellisuus ei välttämätöntä ( uusi menetelmä)

• Selvittäjä hankkii luotettavat tiedot alueen 

luomukelpoisuudesta.

Selvittäjän on kuuluttava luomuvalvontajärjestelmään.



Selvittäjän rooli

 Jos suunniteltuun luomukeruualueeseen kuuluu useiden maanomistajien 

maita, on järkevintä käyttää ns. selvittäjää, joka selvittää alueen 

luomukelpoisuuden muiden puolesta 

 Selvittäjä liittää alueen valvontajärjestelmään ja toimittaa kartat 

keruutuotteiden ostajille  ennen keruukauden alkua

 Keruutuotteiden ostaja voi toimia itsekin selvittäjänä 

 Luomualueiden selvittäjän on kuuluttava elyn kautta luomuvalvontaan

 Selvittäjänä voi toimia taho, joka pystyy luotettavasti selvittämään alueen 

luomukelpoisuuden ja joka liittyy itse luomuvalvontajärjestelmään

• selvittäjän työ on pitkäjänteistä, joten yhden satokauden takia sitä ei 

kannata tehdä

• Tärkeää rakentaa yhteistyöverkostoa tiedonsaannin varmistamiseksi



Esimerkki selvitysmenetelmän kehittymisestä Pohjois-Suomessa

Vanha menetelmä, jossa rasteroitu luomuun 

kelpaamaton alue: alueella joko kielletty käsittely tai 

metsänomistajaa ei tavoitettu

Uusi menetelmä, joka perustuu tiedonkeruuseen ja 

riskinarviointiin, rasteroitu luomuun kelpaamaton alue. 

Poimijan harhautumisriski pienenee olennaisesti.



Muita huomioita!

 Luomusertifiointi ei estä metsänkäsittelytoimia talousmetsässä 

- Metsänomistaja voi edelleen hoitaa metsäänsä haluamallaan tavalla

- Kolmen vuoden siirtymäajasta luomuun voi saada helpotuksia, jos on 

dokumentointia metsien käsittelystä

- Luomusertifiointi ei vaikuta jokamiehenoikeuksiin

- Erikoisluonnontuotteisiin, kuten pakuri, mahla tai pihka on aina saatava 

maanomistajan lupa – olipa kyseessä luomu tai ei

- Luomukeruualueiden selvitysten teko on kaupallista toimintaa

- Luomuun liittyminen aiheuttaa kustannuksia: 

- Valvontaan liittyminen n. 110 euroa

- Vuosittainen valvontatarkastus on aikaperusteinen, n. 91 euroa/h

- Erilläänpitovaatimus, jos käsitellään sekä luomua että ei-luomua, mikä 

voi aiheuttaa myös kustannuksia esim. ostossa ja varastoinnissa



Jos kaikki Suomen metsät 

luomukeruualueiksi muuttuisi….

Jos karttoihin merkitään vain luomuun 

kelpaamattomat alueet yli 99 % Suomen 

metsä- , kitu- ja joutomaista on mahdollista 

saada luomuun!

Jos kaikki sertifioitavissa olevat metsät 

sertifioitaisiin luomuun, koko Suomen 

maapinta-alasta luomua olisi 87 %



Suomi on ykkönen!

Suomessa on maailman suurin 

luomukeruuala, yli 13 miljoonaa hehtaaria, 

josta pääosa Lapissa, Kainuussa* ja 

Koillismaalla**

Suomen luomukeruuala on n. 30 % 

maailman luomukeruualasta!

*Puolanka, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Kuhmo, Ristijärvi

** Kuusamo, Pudasjärvi



Miksi luomua?

• Luomun kysyntä kasvaa sekä Suomessa että 

globaalisti

• Suomessa luomun kysynnän kasvu viime 

vuonna 14 %

• Luomua arvostetaan markkinoilla

Kauko-Itä, Lähi-Itä, Eurooppa, Pohjoismaat

• Monet asiakkaat vaativat sertifioituja tuotteita

• Monet asiakkaat arvostavat alkuperätietoa

• Luomu on valvottua tuotantoa – tunnettu 

merkki maailmalla!



Hyviä esimerkkejä

Kamparsin luomutila keruualueen selvittäjänä 

http://proluomu.fi/varsinais-suomeen-ensimmainen-luomumetsa/

Yritysten tarpeista syntyneet luomukeruualueet https://www.arcticbirch.fi/

Yrityksen oma sertifiointi www.tertinkartano.fi

http://www.ts.fi/uutiset/talous/3155126/Lahes+kaikki+Suomen+metsat+voitaisiin+serti

fioida+luomukeruualueiksi

Teollista talteenottoa, jatkojalostusta ja vientitoimintaa http://www.kiantama.fi/yritys/

Yhteistyö metsäyhtiön kanssa

www.nordickoivu.fi

http://proluomu.fi/varsinais-suomeen-ensimmainen-luomumetsa/
https://www.arcticbirch.fi/
http://www.tertinkartano.fi/
http://www.ts.fi/uutiset/talous/3155126/Lahes+kaikki+Suomen+metsat+voitaisiin+sertifioida+luomukeruualueiksi
http://www.kiantama.fi/yritys/
http://www.nordickoivu.fi/


Luomun mahdollisuudet

• Luomukeruualueiden 

hyödyntäminen matkailun 

vetovoimana

• Luomuraaka-aineen 

hyödyntäminen 

elintarvikejalosteissa

• Luomuraaka-aineen 

hyödyntäminen kosmetiikassa

• Luomuna myös 

erikoisluonnontuotteita 



Muista ainakin nämä

• Suomessa on maailman suurin 

luomukeruuala

• Luomukeruualueiden sertifiointi ei 

estä metsänhoitotoimia!

• Luomu on valvottua tuotantoa!

• Luomun kysyntä kasvaa!



Mistä tietoa?
• Evira, Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5, Keruutuotanto  

(opasta ollaan päivittämässä)

• https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomutuotannon-

ohjeet/luomuohjeet-5_keruutuotanto_-netti_190809.pdf

• Arktiset Aromit, Luomupoimijan ohje ( myös kieliversiot)

• http://www.arctic-flavours.fi/binary/file/-/id/19/fid/424/

• Alueiden ely-keskusten luomuasiantuntijat

• Luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA
• Eija Vuorela, Youngfour OY, eija.vuorela@4h.fi +358 40 7151820

• Materiaalia: 

• Luomumetsistä moneksi ( Helsingin yliopisto) hankkeen 

julkaisut ja nettisivut

https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomutuotannon-ohjeet/luomuohjeet-5_keruutuotanto_-netti_190809.pdf
http://www.arctic-flavours.fi/binary/file/-/id/19/fid/424/
mailto:eija.vuorela@4h.fi


Lisätietoja:

anne.ristioja@ely-keskus.fi

twitter.com/anne_ristioja


