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LUOMUKERUUTUOTANTO JA 
-KERUUALUEIDEN PERUSTAMINEN

Tämä materiaali ja tähän liittyvä kysely on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoimissa Oulun Seudun 

BiotalousLeader – ja Maasta markkinoille –hankkeiden puitteissa. Oulun Seudun BiotalousLeaderia on rahoittanut Oulun Seudun 

Leader ja Maasta markkinoille –hanketta EU:n maaseuturahasto.

Tiedotusmateriaalia on työstetty yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa. 



Mitä luomukeruualueiden sertifiointi tarkoittaa ja miten se 

tapahtuu? Mitä muuta luomukeruutuotteisiin ja 

valvontaprosessiin liittyy?

Mitä hyötyä luomusertifioinnista on yrittäjille?

Näihin kysymyksiin tämän oppaan sekä neljän ohjevideon on 

tavoitteena vastata ja välittää tietoa luomukeruualueiden sertifioinnin 

mahdollisuuksista mm.

● luomutuotteita valmistaville yrityksille, 

● maanomistajille ja maatiloille sekä 

● kunnallisille päättäjille 

ja siten edistää sertifioinnin toteutumista sekä luomukeruutuotantoa.

LUOMUKERUUTUOTANNON JA 
-KERUUALUEIDEN OHJEMATERIAALI
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LUOMUKERUUTUOTANNON JA -KERUUALUEIDEN OHJEVIDEOT

Nämä ohjevideot on koostettu vuonna 2018 toteutetuista haastatteluista, joilla kerättiin tietoa 
luomukeruutuotannosta ja -keruualueiden perustamisesta.

Video Aihe Haastattelut Kesto

1 Luomukeruualueiden sertifiointi ja 

vaatimukset – Mikä luomukeruualue on?

Anne Ristoja, Lapin ELY-keskus

Sampsa Heinonen, Ruokavirasto

Eeva-Liisa Repo, Metsäkeskus

15.05 min

2 Luomukeruualueiden sertifiointi – Miten? Johanna Honkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus

10.58 min

3 Luomukeruutuotteiden mahdollisuudet –

Miksi keruualueen luomusertifiointi 

kannattaa?

Annaleena Soult, Food From Finland –vientiohjelma

Anni-Inkeri Törmänen, LAromit Oy

Viveka Lanne, Siikaisten kunta

Jaana Elo, Kamparsin luomutila

13.19 min 

4 Luomu on valvottu järjestelmä –

Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut & 

velvollisuudet

Sampsa Heinonen, Ruokavirasto

Eeva-Liisa Repo, Metsäkeskus

20.29 min
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https://drive.google.com/file/d/1AP6c82ijc0QPBIC0QNQbgY-wPeugiLZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14sCwBtB7Vp7NcwS_ysfO0b-tf4Gz0C8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDE_eMM4XYnSMsoqQysi_C0gzCT3HNy9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKEBxUSgJ_fcGTjhzF1BXIBTjIbFIX_r/view?usp=sharing


Miksi kaikki villinä luonnossa kasvavat kasvit eivät ole luomua?

Keruutuotteita voidaan myydä ja markkinoida luomuna, kun toimija kuuluu luomuvalvontaan ja tuotteet kerätään tarkastetuilta 

ja luomuvalvontaan liitetyiltä keruualueilta eli luomukeruualueilta.

Esimerkki: Luomujogurtissa käytettävä luomumetsämustikka tulee olla kerätty luomusertifioidulta keruualueelta. Muutoin 

jogurttia ei voida myydä luomuna, vaikka maito ja muut raaka-aineet olisivatkin luomusertifioituja.

KERUUTUOTTEET JA LUOMU

Keruutuotteita ovat luonnonvaraisesti kasvavat kasvit ja 

niiden osat. Ne voivat olla

• jokamiehenoikeuksilla kerättäviä, kuten marjat, sienet tai 

villiyrtit tai

• maanomistajan luvalla kerättäviä, kuten kuusenkerkkä, 

koivunmahla tai mustikan lehti.

Keruutuotteita voidaan hyödyntää raaka-

aineina esimerkiksi 

• elintarviketeollisuuteen

• kosmetiikkateollisuuteen ja

• koristekäyttöön (esim. joulukuusi, jäkälä).
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LUOMUKERUUTUOTANTOA KOSKEVA LUOMULAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET

• Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta 
(294/2015)

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
luonnonmukaisesta tuotannosta (454/2015)

• Neuvoston asetus 834/2007

• Komission asetus 889/2008, 70 artikla

Ruokaviraston (ent. Evira) viranomaisohjeet perustuvat 
luomuasetuksiin. Ruokaviraston ohjeistus on löydettävissä:

Ruokavirasto.fi: Viljelijät → Luomutilat → Lomakkeet ja ohjeet

• Ohjeet luomukeruualueen perustamisesta (2018): 

→ Luonnonmukainen tuotanto 1, yleiset ja kasvintuotannon 
ehdot, luku 21 

• Luomukeruutuotannon oston ehdot (2018):

→ Luomutuotanto 3, elintarviketuotannon ehdot, luku 14 Kuva: Ruokavirasto.fi
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Esimerkiksi

• luomupelto, josta voidaan keruutuotteena kerätä 
siellä viljeltävän kasvin lomassa luonnonvaraisesti 
kasvavia kasveja (”rikkakasveja”)

• pellonpiennar

• luonnonlaidun

• metsä

• suo 

jos alue täyttää luomutuotannon vaatimukset.

LUOMUKERUUALUEESEEN VOI KUULUA

Vaikka laidun olisi luomutuotannossa, keruutuotannon osalta se täytyy liittää 

myös osaksi luomukeruualuetta. 

Mikäli luomukeruutuote kerätään luonnonlaitumelta, missä eläimet laiduntavat, 

tulee huomioida myös elintarvikehygienia.
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Keruu ei saa vaarantaa kerättävän kasvin säilymistä keruualueella.

LUOMUKERUU JA METSÄNKÄSITTELY

Keruualueen luomusertifiointi ei estä tavallisia metsänhoitotoimenpiteitä, kuten hakkuita. 

Sen sijaan huomiota tulee kiinnittää seuraaviin asioihin:

Luomussa kiellettyjä tuotantopanoksia ovat muun muassa:

• Kemialliset vesakon- ja heinäntorjunta-aineet

• Kantokäsittely urealla

• Mineraalityppilannoitteet

→ Näillä käsitellyt alueet poistetaan luomukeruualueesta tai 

aloitetaan siirtymävaihe uudestaan.

Luomussa sallittuja tuotantopanoksia ovat muun muassa:

• Terveyslannoitteet, esim. boori

• Tuhkalannoitus 

• Kantokäsittely harmaaorvakkaliuoksella
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Lyhennystä varten tarvitaan näyttö keruualueen luomukelpoisuudesta 

kolmen aikaisemman vuoden ajalta - esimerkiksi metsänhoitosuunnitelma ja 

asiantuntijalausunto metsänhoitoyhdistykseltä tai muu vastaava 

kolmannen osapuolen näyttö.

SIIRTYMÄVAIHE JA SEN LYHENNYS

Luomutuotantoon siirrytään siirtymävaiheen kautta, joka on kestänyt 

vähintään kolme vuotta ennen keruuta. 

Siirtymävaihetta on mahdollista lyhentää, jos alue on täyttänyt edeltävät 

kolme vuotta luomutuotannon ehdot. 
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Keruualueen selvitystyötä (maanomistaja tai keruualueselvittäjä) varten liitytään ELY-keskuksen 

luomuvalvontaan. 

Elintarvikkeiden valmistustoimintaa sekä osto- ja myyntitoimintaa (ostajayritys) varten liitytään Ruokaviraston

(ent. Evira) valvontaan.

KERUUALUEEN VOI LIITTÄÄ LUOMUVALVONTAAN:

1) Maanomistaja itse (perusmalli) 

2) Keruualueselvittäjän avulla (selvittäjämalli) 

Selvittäjä voi liittää useita alueita luomuvalvontaan maanomistajien puolesta ja heidän suostumuksellaan, 

jolloin mahdollistetaan laajojen ja yhtenäisten keruualueiden perustaminen. Tällaisia keruualueita tarvitaan 

esimerkiksi teollisen mittakaavan tuotannossa, kun tarvittavat raaka-ainemäärät ovat suuria.

Keruualueselvittäjänä voi toimia esimerkiksi yksittäinen maanomistaja, yritys tai yhteisö.
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Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta:

Ruokavirasto.fi: → Viljelijät → Luomutilat → Lomakkeet ja ohjeet

MITEN LUOMUVALVONTAAN ILMOITTAUDUTAAN

• Luomuvalvontalomakkeella 1 ilmoitetaan tiedot sekä sitoudutaan noudattamaan luomutuotantoehtoja.

• Täydennyslomakkeella 1c ilmoitetaan tuotantosuunnaksi keruutuotanto sekä keruualueiden sijainti.

Lomakkeiden liitteenä tulee olla:

• luomusuunnitelma, jolla kuvataan toiminta sekä

• vuosisuunnitelma, jolla kuvataan aiotut toimet sinä vuonna.
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Maksu on toimijakohtainen. Kannattavaa on perustaa mahdollisimman suuria luomukeruualueita, sillä alueen 

pinta-ala ei vaikuta tarkastusmaksun hintaan. Luomukeruualueet voivat myös sijaita toisista erillään.

LUOMUVALVONNAN HINTA JA TARKASTUS

Luomuvalvontaan kuuluvat toimijat tarkastetaan joka vuosi.

Hinnasto 2018:

• luomurekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely / 
toiminnanharjoittaja 110 €  Kertaluonteinen maksu valvontaan liityttäessä

• tarkastuksen perusmaksu 140 €  Joka vuosi

• elintarvikkeiden valvontajärjestelmään (keruutuotteiden ostajat) kuuluvien 
toimijoiden valvonta 140 €/tunti

• valvontajärjestelmään kuuluvien muiden toimijoiden (keruualueen selvittäjä) 
valvonta 91 €/tunti 

Tarkastustyöajan hinta on tuntiperusteinen. 

Luomutoimijan tarkastus keruualueiden osalta perustuu pääosin lomakkeiden 
ja suunnitelmien tarkastamiseen ja läpikäymiseen. Hinta/kustannus syntyy 
tarvittavien dokumenttien tarkastamisesta, joten ne on hyvä huolehtia valmiiksi 
tarkastuskäyntiä varten.

Esimerkki (2018):

Metsänomistaja tai keruualueselvittäjä liittää 

keruualueita luomuvalvontaan ensimmäistä 

kertaa. Tarkastuskäynnin kestäessä 

esimerkiksi kaksi tuntia kustannuksia 

syntyisi seuraavasti:

Luomurekisteriin merkitseminen 110 €, ja 

tarkastuksen perusmaksu 140 € sekä 

valvonta 91 €/h 

→ 110 € + 140 € + 2 x 91 €/h = 432 €

Ajantasainen hinnasto: Ruokavirasto.fi
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LUOMUTODISTUS

Luomuvalvontaan kuulumisesta kertovan luomutodistuksen 

(virallisesti ”asiakirjaselvitys”) saa ja selvitystyöstä koituvista 

kuluista ja valvontamaksuista vastaa keruualueet 

luomuvalvontaan liittänyt toimija.

Ainoastaan luomutodistuksen omaava ja valvontaan 

liittynyt toimija voi hyödyntää luomukeruualueelta kerätyt 

tuotteet luomuna.

Perusmallissa luomutodistuksen saa alueen omistaja tai haltija, joka on 

liittänyt keruualueen luomuvalvontaan.

Selvittäjämallissa luomutodistuksen saa keruualueselvittäjä, joka on liittänyt 

keruualueet luomuvalvontaan.
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Metsään.fi-sivusto on Metsäkeskuksen tarjoama maksuton palvelu 

metsänomistajille ja muille metsäalan toimijoille. Metsään.fi-palvelun kautta 

metsänomistaja voi esimerkiksi katsella omia metsätietojaan, tehdä 

ilmoituksia, hakea Kemera-tukea ja pyytää yhteydenottoa esimerkiksi 

hakkuukohteiden ja metsänhoitotyökohteiden osalta. 

Metsään.fi-sivustolle on suunniteltu tulevaisuudessa olevan mahdollista 

ilmoittaa esimerkiksi alueita luomukeruualueeksi tai ilmoittaa keruukohteita 

luonnontuotteiden kerääjiä varten.

Metsänomistaja, seuraa Metsään.fi-sivuston kehittymistä ja 

mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen myös keruutuotannossa!

METSÄÄN.FI-SIVUSTON HYÖDYNTÄMINEN 

KERUUTUOTANNOSSA?
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https://www.metsaan.fi/


Ohjemateriaali kokonaisuudessaan pian katsottavissa verkossa:

www.proagriaoulu.fi/biotalousleader

Lisätietoja ohjemateriaalista:

Mervi Tiermas, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

mervi.tiermas@maajakotitalousnaiset.fi

puh. 044 431 4606

Kiitos mielenkiinnosta!
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