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Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen 
Järvelä Marja-Liisa, Tiermas Mervi (toim.) 
10.12.2019 :: 

Suomalaisten keruutuotteiden ja luomukeruutuotteiden kysyntä kasvaa niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin. Tarjonnan kasvattaminen edellyttää luomuraaka-aineen saatavuuden 
kehittämistä, johon kuuluu olennaisena osana luomukeruualan laajentaminen. 

Keruutuotteita ovat luonnonvaraisesti kasvavat kasvit ja niiden osat, joita voidaan kerätä joko 
jokamiehenoikeuksilla (marjat, sienet ja villiyrtit) tai maanomistajan luvalla (muun muassa kuusenkerkkä, 
koivunmahla ja mustikan lehti). Niitä hyödynnetään esimerkiksi elintarvike-, rehu-, kosmetiikka- ja 
lääketeollisuuden raaka-aineena, koristekäytössä sekä osana erilaisia palveluja. Villinä luonnossa kasvavia 
raaka-aineita ja niistä jalostettuja tuotteita ei voida markkinoida ja myydä luomuna, ellei keruualuetta ole 
liitetty luomuvalvontaan.  

Luomukeruutuotantoon liittyvä viranomaisohjeistus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja tässä koontijulkaisussa 
avataan uudistuksen vaikutuksia luomukeruutuotantoon ja luomukeruualueiden perustamiseen. Uuden 
ohjeistuksen myötä Suomen Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Kainuun pohjoisosissa sijaitseva 
maailman suurin yhtenäinen, yhteensä noin 11,65 miljoonaa hehtaaria kattava luomukeruualue pirstaloitui ja 
sen pinta-ala pieneni noin puoleen [1]. Luomukeruualueiden pinta-alan kasvattamiseen tähtäävään yhteistyöhön 
osallistuu laaja toimijaverkosto, johon kuuluu luonnontuotealan yrityksiä ja yhdistyksiä, metsätalouden ja -
teollisuuden toimijoita, muita tki-, koulutus- ja neuvontasektorin organisaatioita sekä viranomaisia.  

Luomukeruutuotteita kysytään enemmän kuin tarjotaan 

Timonen Eija, Hilli Anu 

Luonnontuotteiden kysyntä luomuna kasvaa. Suomessa kerätään 
luomusertifioituja marjoja ja sieniä sekä vähäisessä määrin myös muita 
luonnontuotteita. Kysynnän kasvaessa luomuraaka-aineiden saatavuus tulee 
varmistaa keruuverkostoja, toimitusketjuja ja sopimusmalleja kehittämällä. 
Myös metsänomistajien tietoisuutta luomukeruutuotteiden mahdollisuuksista 
osana metsästä saatavia tuloja tulee edistää. 

 

Luomukeruualueiden sertifiointi ja vaatimukset: Mikä on 
luomukeruualue? 

Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 

Suurin osa Suomen maa- ja metsäpinta-alasta on luomukelpoista, mutta 
vain pieni osa metsistämme on liitetty luomuvalvontaan. Luomulaatuisena 
on mahdollista hyödyntää vain ne keruutuotteet, jotka on kerätty 
luomusertifioiduilta keruualueilta. Muut raaka-aineet etenevät 
tuotantoketjussa tavanomaisesti tuotettuina, vaikka ne olisivat peräisin 
luomukelpoisilta alueilta. 
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Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten? 

Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 

Keruualue voidaan liittää luomuvalvontaan joko maanomistajan tai 
ulkopuolisen keruualueselvittäjän toimesta. Kuluista ja valvontamaksuista 
vastaa keruualueen luomuvalvontaan liittänyt toimija. Hän myös saa 
luomuvalvontaan kuulumisesta asiakirjaselvityksen, joka mahdollistaa 
alueelta kerättyjen tuotteiden hyödyntämisen luomulaatuisina. 

 

 

Luomukeruualueiden mahdollisuudet: Miksi 
keruualueen luomusertifiointi kannattaa? 

Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 

Luomusertifioinnilla voidaan parantaa keruutuotearvoketjun kannattavuutta 
ja avata lopputuotteille laajemmat markkinat. Etenkin kansainvälisillä 
markkinoilla, missä arktisissa olosuhteissa kasvaneille keruutuotteille on 
kasvavaa kysyntää, erilaiset sertifikaatit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vaikka 
luomukeruualueiden perustaminen tukisi paikallista elinkeinotoimintaa, vain 
harvat Suomen kunnat ja kaupungit ovat toistaiseksi lähteneet 
luomusertifioimaan omistuksessaan olevia metsiä. 

 

Luomu on valvottu järjestelmä: Keruutuotetoimijoiden 
roolit, vastuut ja velvollisuudet 

Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 

Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet riippuvat siitä, millä 
toimintamallilla alue on liitetty luomuvalvontaan ja onko kyse 
jokamiehenoikeudella kerättävistä vai niiden ulkopuolelle kuuluvista 
luonnontuotteista. Lisäksi lainsäädäntöön ja valvontaan vaikuttaa se, miten 
luonnontuotteet käsitellään keruun jälkeen. 

  

 Lähteet 

1. ^Vuorela, E. 2019. Case luomu – se kolmas sertifikaatti. Puheenvuoro maakuntaliittojen 
luomukeruutilaisuudessa 10.9.2019. Kutsutilaisuus. 
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Luonnontuotteiden kysyntä luomuna kasvaa. Suomessa kerätään luomusertifioituja marjoja ja 
sieniä sekä vähäisessä määrin myös muita luonnontuotteita. Kysynnän kasvaessa luomuraaka-
aineiden saatavuus tulee varmistaa keruuverkostoja, toimitusketjuja ja sopimusmalleja 
kehittämällä. Myös metsänomistajien tietoisuutta luomukeruutuotteiden mahdollisuuksista osana 
metsästä saatavia tuloja tulee edistää. 

Luomutuotteiden kysyntä Suomessa ja maailmalla on kasvussa luonnonmukaisuuden kuuluessa kuluttamisen 
nykytrendeihin. Terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä halu syödä puhtaasti ja eettisesti tuovat 
lisänostetta luonnontuotteille. Myös arktisella kasvuvyöhykkeellä kasvaneiden luonnontuotteiden bioaktiiviset 
ainesosat ja lukuisat hyvät terveysvaikutukset lisäävät niiden vetovoimaa. Kysyntää luomuna on useille eri 
kasveille ja kasvinosille. [1] [2] [3] 

Vuonna 2018 luomutuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa 14 %, Euroopassa 10 % ja Yhdysvalloissa samoin 10 
%. Kiinnostus puhtaaseen ruokaan ja luonnontuotteisiin on huomattavaa erityisesti Aasiassa, missä nähdäänkin 
olevan kasvavat markkinat luomutuotteille. Erityisesti kansainvälisillä vientimarkkinoilla luomusertifikaatti on 
tae laadusta ja markkinavaltti, joka tuo arvonlisäystä keruutuotteille. [1] [2] 

 

KUVA: Tanhu/Shutterstock.com 

Tavoitteena jalostetut luomutuotteet vientiin 

Suomessa on tarjolla luomusertifioituja luonnonmarjoja, sieniä, pakuria ja mahlaa. Vuonna 2018 mustikkaa 
kerättiin luomuna myyntiin 3,4 miljoonaa kg, puolukkaa 97 000 kg ja lakkaa 42 000 kg [4]. Myös muita 
luonnonkasveja kerätään luomuna, mutta kaupankäynti niiden osalta on vielä melko vähäistä verrattuna 
marjoihin, pakuriin ja mahlaan [1]. 
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Mahla on uusimpia suuria luonnontuotealan vientituotteita. Sitä kerätään maassamme jo noin kaksi miljoonaa 
litraa vuodessa ja suurin osa tästä menee vientiin. Pohjois-Karjalassa toimiva Nordic Koivu Oy on Euroopan 
suurin mahlayritys. Heidän tuotteillaan on luomusertifikaatti. [5]  

Nykyisin noin kolmannes kaikista luonnontuotteista viedään jalostettuna ja jalostettujen tuotteiden osuus on 
kasvussa [1]. Jalostusastetta nostamalla luodaan maahamme myös lisää työpaikkoja. 

Luomuraaka-aineen saatavuus varmistettava 

Raaka-aineen saatavuus ja toimitusvarmuus ovat tärkeässä asemassa, kun luomutuotteiden kysyntä ja koko 
luonnontuoteala kasvaa. Lisätietoa tarvitaan esimerkiksi metsien liittämisestä luomuvalvontaan, kerättävistä 
kasveista ja niiden osista sekä keruutavoista [2]. Tällä hetkellä käsityövaltaisen keruutoiminnan tehostamiseksi 
tarvitaan myös muun muassa teknologiakehitystä. 

Esimerkiksi pakurin suurimmat markkinat ovat Aasiassa ja nykyiset myyntimäärät ovat tällä hetkellä 
muutamissa tuhansissa kiloissa. Menekkiä olisi huomattavasti enemmän, mutta luonnonpakurin saatavuus 
rajoittaa vientiä. Tulevaisuudessa pakurin vuosittainen vientitavoite on 200–300 tonnia. [6] Saatavuutta on 
tarkoitus kasvattaa pakurin puoliviljelyllä eli ymppäämällä pakurisieni puuhun. Puoliviljelyn avulla myös 
metsänomistaja saa vajaatuottoisesta koivikosta lisätuloa. Kun ympätty metsä pidetään pakurin kasvatuksen 
ajan (5–10 vuotta) luomukelpoisena ja ennen keruuta ilmoitetaan metsä luomuvalvonnan alaiseksi, saadaan 
kasvatetusta pakurista luomuksi sertifioitua raaka-ainetta. 

Pakurin lisäksi muun muassa kuusenkerkälle, kanervalle, koivunlehdille, mesiangervolle, mustikan lehdille ja 
versoille, männynkuorelle, nokkoselle sekä pihkalle olisi kysyntää laajemminkin kuin tällä hetkellä saadaan 
kerättyä [1]. Esimerkiksi toissa vuonna kuusenkerkkää kerättiin pelkästään Kuusamossa paikallisten yritysten 
käyttöön kaikkiaan 2 000 kg [7]. 

Luomuna kysytään myös luonnontuotepohjaisia lemmikkieläinten rehuja, joulukuusia ja tupasvillaa. Lisäksi 
vähäistä kysyntää on esimerkiksi luomusertifioidulle maitohorsmalle, ruusun ja vadelman lehdille sekä 
voikukalle [8]. Näitä kasveja, lukuun ottamatta tupasvillaa, käytetään muun muassa mausteeksi juomiin, 
teesekoituksiin, viherjauheisiin ja kosmetiikkaan. Tupasvillaa käytetään tekstiilikuituna: sen lämpöarvo ja 
imukyky on villaa parempi ja se on puhtaasti vegaaninen tekstiilituote [9]. 

Luomuraaka-aineen tuottajaverkostoja tehostettava 

Luomukeruutuotannon uuden viranomaisohjeistuksen myötä Suomen luomukeruuala pirstaloitui ja pieneni 
lähes puoleen. Muutoksen myötä luomuraaka-aineen saatavuus huolettaa suomalaisia luonnontuotealan 
yrityksiä [10]. Luomuraaka-aineen saatavuuden takaamiseksi tarvitaan luomukeruupinta-alan kasvattamisen 
lisäksi hyvin toimivia raaka-aineverkostoja ja toimitusketjuja [1]. Erityisesti yksittäisten kerääjien tarjoamia 
pieniä raaka-aine-eriä ostajat pitävät haasteellisina, koska ne nostavat kuljetuskustannuksia, eivätkä laatu ja 
käsittely aina vastaa ostajan odotuksia [11]. Raaka-aineiden kerääjien verkostoja tulisikin kehittää, jotta 
jalostukseen ja markkinoille saataisiin riittävän suuria eriä. [12] 

Raaka-aineverkostojen kehittämisen lisäksi luonnosta saataville keruutuotteille on laadittu esimerkiksi 
metsänomistajien ja luonnontuotteiden ostajien välisiä ansainta-, toimitus- ja sopimusmalleja, joita tulee 
kehittää edelleen [2]. Tällä hetkellä onkin käynnissä useita hankkeita asian edistämiseksi: esimerkiksi Suomen 
metsäkeskuksen hallinnoima ja Pohjois-Pohjanmaalla toteutettava ”Metsästä monituotebisnestä” -
hanke [13] sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) hallinnoima ja Pohjois-Karjalassa toteutettava ”LULUme – 
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin” -hanke [14]. Hankkeissa tulisi kiinnittää huomiota myös 
metsänomistajien tietoisuuden lisäämiseen luonnontuotteiden mahdollisuuksista osana metsistä saatavia tuloja. 

Luomuraaka-aineen tuottajia löytyy muualtakin kuin Suomesta [10]. Nyt onkin tärkeää miettiä luomusertifiointia 
suomalaisen metsänomistajan ja koko luonnontuotealan näkökulmasta, jotta emme menetä luomun tuomaa 
lisäarvoa luonnontuotteillemme. 
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ePooki 87/2019 

Luomukeruualueiden sertifiointi ja vaatimukset: Mikä on 
luomukeruualue? 
Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 
10.12.2019 :: 

Suurin osa Suomen maa- ja metsäpinta-alasta on luomukelpoista, mutta vain pieni osa 
metsistämme on liitetty luomuvalvontaan. Luomulaatuisena on mahdollista hyödyntää vain ne 
keruutuotteet, jotka on kerätty luomusertifioiduilta keruualueilta. Muut raaka-aineet etenevät 
tuotantoketjussa tavanomaisesti tuotettuina, vaikka ne olisivat peräisin luomukelpoisilta alueilta. 

Kaikki luonnosta kerättävät marjat, sienet, yrtit ja erikoiskasvit eivät automaattisesti ole luomua. 
Luomukeruutuotteet kerätään alueilta, jotka on sertifioitu luomukeruualueiksi ja jotka kuuluvat luomuvalvonnan 
piiriin (kuvio 1). Metsien lisäksi luomukeruualueeseen voi kuulua esimerkiksi luomutuotannon vaatimukset 
täyttävä pelto, josta voidaan kerätä keruutuotteena viljelykasvin seassa luonnonvaraisena kasvavia kasvilajeja 
(”rikkakasveja”), pellonpiennar, luonnonlaidun tai suoalue. Luomupeltojen ja -laidunten osalta on kuitenkin 
muistettava, että ne tulee liittää luomuvalvonnan piiriin myös keruutuotannon osalta. Mikäli luomu- tai 
luonnonlaitumella laiduntaa kotieläimiä, tulee myös elintarvikehygienia huomioida keruutuotannossa. 
Suojelukohteita ei ole mahdollista sertifioida luomukeruualueiksi. [1] 

 

KUVIO 1. Luomukeruutuotantoa koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus [1] 

Suomessa koko maapinta-alasta 86 % ja metsäpinta-alasta jopa 97–99 % on luomukelpoista (kuvio 2). 
Kuitenkin vain pieni osa pinta-alastamme on liitetty luomuvalvontaan. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan 
luomupotentiaali on Koillismaata lukuun ottamatta toistaiseksi lähes täysin hyödyntämättä: Vuonna 2017 koko 
maakunnan metsätalousmaista (sis. metsämaan, kitumaan ja joutomaan) noin 38 prosenttia (n. 1,24 milj. ha) 
oli luomusertifioitu, kun taas Koillismaan ulkopuolella vastaava osuus oli vain noin 0,01 prosenttia (161 ha) 
(kuvio 3). Tuolloin Koillismaa kuului vielä Pohjois-Suomessa kehitetyllä ja pilotoidulla riskiperustaisella 
selvitysmallilla sertifioituun luomukeruualueeseen, joka tunnettiin maailman suurimpana yhtenäisenä, yhteensä 
noin 11,65 miljoonaa hehtaaria käsittävänä luomukeruualueena ennen kansallisen luomukeruualueiden 
perustamista koskevan ohjeistuksen uudistamista. Uuden ohjeistuksen vuoksi luomukeruualueen pinta-ala 
pieneni noin puoleen vuoden 2019 alusta [2]. Jatkossa onkin tärkeää panostaa keinoihin, jotka edistävät 
tehokkaimmin sertifioidun luomukeruualueen lisäämistä: maastossa tilanne ei ole muuttunut, vaan 
luomukelpoista pinta-alaa on edelleen saman verran käytettävissä. 
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KUVIO 2. Suomalaisen maa- ja metsäpinta-alan luomupotentiaali [3] [4] [5] 

 

KUVIO 3. Luomukeruualueiden tilanne Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2017. Vuonna 2018 uudistetun ohjeistuksen vuoksi Suomen 
Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla ja Kainuun pohjoisosissa sijaitsevan yhtenäisen luomukeruualueen pinta-ala pieneni noin 
puoleen vuoden 2019 alusta [2]. (Kartta: Marja-Liisa Järvelä ja Toni Sankari, Oulun ammattikorkeakoulu) (Kuva avautuu isommaksi 
klikkaamalla.) 
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Keruualueen luomusertifiointi ei estä normaaleja metsänhoitotoimenpiteitä, kuten istutuksia, harvennuksia ja 
hakkuita. Sen sijaan huomiota tulee kiinnittää luomussa kiellettyihin tuotantopanoksiin, joita ovat muun 
muassa kemialliset torjunta-aineet, urea ja mineraalityppilannoitteet. Mikäli kiellettyjä tuotantopanoksia 
käytetään, alue poistetaan luomukeruualueesta tai siirtymävaihe aloitetaan uudestaan. Luomussa sallittuihin 
tuotantopanoksiin kuuluvat muun muassa terveyslannoitteet (esimerkiksi boori) ja tuhkalannoitus. 
Havupuuhakkuissa juurikäävän torjunta on pakollista 1.5.–30.11. aikana keskisessä ja eteläisessä Suomessa 
(kuvio 4), joka voidaan tehdä luomutuotantoon soveltuvalla harmaaorvakkaliuoksella. Tavallisesti juurikäävän 
torjuntaan käytetään ureaa. [1] 

 

KUVIO 4. Juurikäävän torjunta on pakollista 1.5.–30.11. aikana keskisessä ja eteläisessä Suomessa (kartta: ARVOPILOTTI – Kohti 
luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia -hanke, Oulun ammattikorkeakoulu, 2019) 

Luomutuotantoon siirrytään vähintään kolme vuotta kestäneen siirtymävaiheen kautta, jona aikana alueen 
tulee täyttää luomutuotannon vaatimukset. Siirtymäaikaa on mahdollista lyhentää, mikäli voidaan 
dokumentoidusti osoittaa keruualueen luomukelpoisuus kolmen edellisen vuoden osalta. Tähän riittää 
esimerkiksi metsänhoitosuunnitelma ja metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijalausunto. [1] 

http://www.oamk.fi/epooki/luonnokset/luomukeruualueiden-sertifiointi-ja-vaatimukset-mika-luomukeruualue/#cite-text-0-0
http://www.oamk.fi/epooki/luonnokset/luomukeruualueiden-sertifiointi-ja-vaatimukset-mika-luomukeruualue/#cite-text-0-0


 

Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Tiermas Kuvaus ja leikkaus Mervi Tiermas Tuottaja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- 
ja kotitalousnaiset 

Ohjemateriaali on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa ja kotitalousnaisten hallinnoimien Oulun Seudun 
BiotalousLeader- ja Maasta markkinoille -hankkeiden puitteissa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja 
ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Materiaali on laadittu vuoden 
2018 loppuvuoden tilanteen ja tietolähteiden mukaisesti, eivätkä materiaalin laatijat vastaa mahdollisista 
myöhemmin tarkentuneista tai muuttuneista ohjeista, eivätkä tapauskohtaisista tulkinnoista liittyen esimerkiksi 
ohjeisiin tai lainsäädäntöön. Ohjemateriaali odottaa Ruokaviraston hyväksyntää: lisätiedot Sampsa Heinoselta. 

Lähteet 

1. ^ abcdTiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. 
Hakupäivä 4.11.2019. 
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2. ^ abTuukkanen, P. & Heikinmatti, A. 2019. Maailman suurin yhtenäinen luomumarjojen keruualue 
lakkasi olemasta Suomessa – "Jos haluamme poimia luomua Lapista, niin nyt se on mahdotonta". 
Yle Uutiset 15.8. Hakupäivä 28.8.2019. 
https://yle.fi/uutiset/3-10919975 

3. ^Vuorela, E. 2018. Youngfour Oy. 
4. ^Metsäpinta-alat. 2017. Valtakunnan metsien inventointi (VMI11) -tilasto, Luonnonvarakeskus 

(Luke). 
5. ^Luomussa kiellettyjen tuotantopanokset. 2017. Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsänhoito- ja 

metsänparannustyöt, Luonnonvarakeskus (Luke). 
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Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten? 
Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 
10.12.2019 :: 

Keruualue voidaan liittää luomuvalvontaan joko maanomistajan tai ulkopuolisen 
keruualueselvittäjän toimesta. Kuluista ja valvontamaksuista vastaa keruualueen luomuvalvontaan 
liittänyt toimija. Hän myös saa luomuvalvontaan kuulumisesta asiakirjaselvityksen, joka 
mahdollistaa alueelta kerättyjen tuotteiden hyödyntämisen luomulaatuisina. 

Paikallinen ELY-keskus valvoo keruualueiden liittämistä luomuvalvontaan, jonka voi tehdä joko maanomistaja 
itse (perusmalli) tai ulkopuolinen keruualueselvittäjä (selvittäjämalli). Keruualueselvittäjä voi liittää useita 
alueita luomuvalvontaan maanomistajien puolesta ja heidän suostumuksellaan laajojen ja yhtenäisten 
keruualueiden perustamiseksi. Keruualueselvittäjänä voi toimia esimerkiksi yksittäinen maanomistaja, yritys tai 
yhteisö. Tuotantoketjun muiden toimijoiden, kuten ostajien ja tuotteiden jalostajien tulee liittyä Ruokaviraston 
valvontaan. [1] 

 

KUVA: Tanhu/Shutterstock.com 

Luomuvalvontaan ilmoittaudutaan luomuvalvontalomakkeella 1 (perustiedot ja sitoumus 
luomutuotantoehtoihin) ja täydennyslomakkeella 1c (keruualueen ja luomuna kerättävien ja markkinoitavien 
keruutuotteiden tiedot). Lomakkeiden liitteeksi tarvitaan luomu- ja vuosisuunnitelmat: Luomusuunnitelma 
sisältää muun muassa tiedot ja kartat keruualueiden sijainnista, selvityksen keruualueiden hoitotoimenpiteistä 
edellisen kolmen vuoden ajalta ja ajantasaisen hoitosuunnitelman, tiedot kerättävistä lajeista ja/tai niiden 
osista sekä keruuajoista, selvityksen lajien säilyttämisestä keruualueella, ja suunnitelman 
siirtymäaikavaatimusten täyttämiseksi. Vuosisuunnitelmassa taas kuvataan kyseisen tuotantovuoden 
toimenpiteet (kerättävät lajit ja keruuajat). Mikäli luomuvalvontaan liittäminen tapahtuu keruualueselvittäjän 
toimesta, luomu- ja vuosisuunnitelmiin tulee sisällyttää myös muun muassa tiedot keruualueiden 
omistussuhteista, maanomistajien sitoumukset sekä selvitykset mahdollisista muutoksista alueiden 
omistussuhteissa ja keruualueiden hoitosuunnitelmissa. Keruualueselvittäjä myös vastaa ajantasaisten 
karttojen ylläpidosta ja toimittamisesta valvojalle sekä pitää luetteloa toimijoista, joille karttatietoa luovutetaan 
ja jotka mahdollisesti hyödyntävät luomukeruualuetta. [1] Metsänomistaja voi ilmoittaa halukkuutensa liittää 
metsänsä luomukeruualueeksi keruualueselvittäjän kautta Suomen metsäkeskuksen tarjoaman 
maksuttoman Metsään.fi-palvelun kautta. Mikäli metsänomistaja ei itse halua ja kukaan ulkopuolinen 
keruualueselvittäjä ei näe kannattavaksi lähteä liittämään aluetta luomuvalvontaan, halukkuuden ilmoittaminen 
ei johda metsän luomusertifiointiin.  
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Luomuvalvontaan liittymisestä ja luomuvalvonnan piirissä toimimisesta syntyy kustannuksia. Vuonna 2019 
kertaluonteinen luomurekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittelyn maksun suuruus on 110 euroa 
toiminnanharjoittajaa kohden, jonka lisäksi tulee maksettavaksi vuosittainen, 140 euron tarkastuksen 
perusmaksu. Toimijat tarkastetaan vuosittain ja tarkastustyöajan hinta on tuntiperusteinen: Elintarvikkeiden 
valvontajärjestelmään (keruutuotteiden ostajat) kuuluvien toimijoiden valvonta maksaa 140 euroa tunnilta ja 
valvontajärjestelmään kuuluvien muiden toimijoiden (keruualueen selvittäjä) valvonta 91 euroa tunnilta. [2] 

Selvitystyöstä aiheutuvista kuluista ja valvontamaksuista vastaa keruualueen luomuvalvontaan liittänyt toimija, 
joka myös saa asiakirjaselvityksen (ns. luomutodistuksen) luomuvalvontaan kuulumisesta (perusmallissa 
alueen omistaja tai haltija ja selvittäjämallissa keruualueselvittäjä). Ainoastaan asiakirjaselvityksen omaava 
toimija voi hyödyntää luomukeruualueelta kerätyt tuotteet luomuna. [1] 

 

Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Tiermas Kuvaus ja leikkaus Mervi Tiermas Tuottaja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- 
ja kotitalousnaiset 

Ohjemateriaali on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa ja kotitalousnaisten hallinnoimien Oulun Seudun 
BiotalousLeader- ja Maasta markkinoille -hankkeiden puitteissa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja 
ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Materiaali on laadittu vuoden 
2018 loppuvuoden tilanteen ja tietolähteiden mukaisesti, eivätkä materiaalin laatijat vastaa mahdollisista 
myöhemmin tarkentuneista tai muuttuneista ohjeista, eivätkä tapauskohtaisista tulkinnoista liittyen esimerkiksi 
ohjeisiin tai lainsäädäntöön. Ohjemateriaali odottaa Ruokaviraston hyväksyntää: lisätiedot Sampsa Heinoselta. 

Lähteet 

1. ^ abcTiermas, M. 2019. Luomukeruutuotanto ja -keruualueiden perustaminen. ProAgria. 
Hakupäivä 4.11.2019. 
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2. ^Ruokavirasto. 2019. Ruokaviraston hinnasto: Elintarvikkeet, rehut ja luomu. Hakupäivä 
4.11.2019. 
https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=elintarvikkeet 
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Luomukeruualueiden mahdollisuudet: Miksi keruualueen 
luomusertifiointi kannattaa? 
Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 
10.12.2019 :: 

Luomusertifioinnilla voidaan parantaa keruutuotearvoketjun kannattavuutta ja avata lopputuotteille 
laajemmat markkinat. Etenkin kansainvälisillä markkinoilla, missä arktisissa olosuhteissa 
kasvaneille keruutuotteille on kasvavaa kysyntää, erilaiset sertifikaatit ovat ensiarvoisen tärkeitä. 
Vaikka luomukeruualueiden perustaminen tukisi paikallista elinkeinotoimintaa, vain harvat Suomen 
kunnat ja kaupungit ovat toistaiseksi lähteneet luomusertifioimaan omistuksessaan olevia metsiä. 

Suomalaisen keruutuotepohjaisen lopputuotteen vahvuus voi määrän tai hinnan sijaan olla sen laatu. 
Luomusertifiointi voi olla yksi tapa, jolla raaka-aineen laatu varmistetaan. Kokonaisuudessaan luomusertifiointi 
voi parantaa keruutuotearvoketjun kannattavuutta ja avata lopputuotteelle laajemmat markkinat. Mitä 
pidemmälle tuote on jalostettu, sitä korkeammaksi sen arvonlisäys muodostuu. [1] 

 

KUVA: I_HURME/Shutterstock.com 

Kansainvälisillä markkinoilla on kysyntää arktisissa olosuhteissa kasvaneille keruutuotteille, mutta erityisesti 
vientimarkkinoilla erilaiset sertifikaatit ovat ensiarvoisen tärkeitä. Esimerkiksi luomusertifikaatti kertoo ostajalle 
laadusta ja valvonnasta luomutuotannon kriteerien täyttymisen lisäksi. Mielenkiintoisia kohdemarkkinoita ovat 
nopeasti kasvavat ja kaupungistuvat alueet esimerkiksi Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. [1] 

Suomen kunnat ja kaupungit eivät pääsääntöisesti ole lähteneet luomusertifioimaan omistuksessaan olevia 
metsiä, vaikka luomukeruualueiden perustaminen parantaisi luonnontuotealan yritysten luomuraaka-aineiden 
saatavuutta ja tukisi näin paikallista elinkeinotoimintaa. Metsien liittäminen luomuvalvontaan voisi myös tuoda 
alueelle imagohyötyä tekemällä näkyväksi ympäristön luonnonmukaisuuden sekä paikallisille asukkaille ja 
toimijoille että matkailijoille ja paikallisten yritysten asiakkaille. [1] 
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Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Tiermas Kuvaus ja leikkaus Mervi Tiermas Tuottaja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- 
ja kotitalousnaiset 

Ohjemateriaali on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa ja kotitalousnaisten hallinnoimien Oulun Seudun 
BiotalousLeader- ja Maasta markkinoille -hankkeiden puitteissa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja 
ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Materiaali on laadittu vuoden 
2018 loppuvuoden tilanteen ja tietolähteiden mukaisesti, eivätkä materiaalin laatijat vastaa mahdollisista 
myöhemmin tarkentuneista tai muuttuneista ohjeista, eivätkä tapauskohtaisista tulkinnoista liittyen esimerkiksi 
ohjeisiin tai lainsäädäntöön. Ohjemateriaali odottaa Ruokaviraston hyväksyntää: lisätiedot Sampsa Heinoselta. 
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Luomu on valvottu järjestelmä: Keruutuotetoimijoiden 
roolit, vastuut ja velvollisuudet 
Tiermas Mervi, Mahosenaho Taimi, Järvelä Marja-Liisa 
10.12.2019 :: 

Keruutuotetoimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet riippuvat siitä, millä toimintamallilla alue on 
liitetty luomuvalvontaan ja onko kyse jokamiehenoikeudella kerättävistä vai niiden ulkopuolelle 
kuuluvista luonnontuotteista. Lisäksi lainsäädäntöön ja valvontaan vaikuttaa se, miten 
luonnontuotteet käsitellään keruun jälkeen. 

 

KUVA: Krasula/Shutterstock.com 

Keruutuotetoiminnassa mukana olevien toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet riippuvat siitä, onko alue 
liitetty luomuvalvontaan perus- vai selvittäjämallin kautta (kts. Luomukeruualueiden sertifiointi: Miten?). 
Perusmallissa (kuvio 1) keruualueen liittää luomuvalvontaan esimerkiksi luomutila tai metsänomistaja, jota 
valvoo alueen ELY-keskus. Keruutuotteiden ostajaa ja tuotteiden valmistajaa taas valvoo Ruokavirasto. Poimijat 
keräävät tuotteita heille osoitetuilta luomukeruualueilta, eikä heidän tarvitse liittyä luomuvalvontaan. [1] 
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KUVIO 1. Perusmallin mukaiset roolit (Ruokavirasto (ent. Evira) 10/2018) 

Selvittäjämallissa (kuvio 2) keruualueen liittää luomuvalvontaan keruualueselvittäjä, jota niin ikään valvoo 
alueen ELY-keskus. Ostajaa ja tuotteiden valmistajaa valvoo tässäkin toimintamallissa Ruokavirasto. 
Luomuvalvonnan piiriin kuulumattomat poimijat keräävät luomukeruutuotteita luomuvalvontaan liittyneelle 
ostajalle, joka toimittaa poimijoille tarvittavat tiedot luomukeruualueista. Luomupoimijat sitoutuvat kirjallisesti 
luomupoimintaehtoihin. Maanomistaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan luomutuotannon ehtoja ja 
ilmoittamaan mahdollisista muutoksista luomukeruualueen hoitotoimenpiteissä tai omistussuhteissa. Mikäli 
maanomistaja haluaa hyödyntää omistamiltaan luomukeruualueilta keräämiään tuotteita luomuna, tulee 
hänenkin liittyä luomuvalvontaan. [1] 

Maanomistajalle voi tarjoutua ansaintamahdollisuuksia myös esimerkiksi jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle 
kuuluvien luonnontuotteiden, kuten kuusenkerkän, mahlan ja pakurikäävän, hyödyntämisestä [1]. 
Maanomistajan luvalla kerättävien tuotteiden osalta on kuitenkin otettava huomioon, että keruuluvan 
antaminen tai myyminen katsotaan luomutuotteen markkinoille saattamiseksi, vaikka maanomistaja ei itse 
keräisikään tuotteita. Saatettaessa luomutuotteita markkinoille tulee toimijan, tässä tapauksessa 
maanomistajan, liittyä ELY-keskuksen luomuvalvontaan. Jokamiehenoikeudella kerättävien tuotteiden osalta 
tämä ei ole tarpeellista. Toimijan on syytä tarkistaa toimintaohjeet asian tullessa ajankohtaiseksi. [2] 

 

KUVIO 2. Selvittäjämallin mukaiset roolit (Ruokavirasto (ent. Evira) 10/2018) 
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Luonnontuotealan toimijaa koskevaan lainsäädäntöön ja valvontaan vaikuttaa se, miten keruutuotteet 
käsitellään keruun jälkeen. Vähäinen käsittely, joksi luokitellaan esimerkiksi kauppakunnostus, pakkaus 
markkinoille saattamiseksi sekä marjojen, yrttien ja sienten kuivaus, ei edellytä erillistä ilmoittautumista 
viranomaisille. Alhaisen jalostusasteen toiminta, esimerkiksi tilan omien marjojen jäädytys, sen sijaan 
edellyttää ilmoittautumisen ELY-keskukselle. Elintarvikkeiden valmistustoimintaa taas valvoo Ruokavirasto. [1] 

 

Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Tiermas Kuvaus ja leikkaus Mervi Tiermas Tuottaja ProAgria Oulu ja Oulun Maa- 
ja kotitalousnaiset 

Ohjemateriaali on tuotettu ProAgria Oulun ja Oulun Maa ja kotitalousnaisten hallinnoimien Oulun Seudun 
BiotalousLeader- ja Maasta markkinoille -hankkeiden puitteissa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja 
ARVOPILOTTI-hankkeen sekä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Materiaali on laadittu vuoden 
2018 loppuvuoden tilanteen ja tietolähteiden mukaisesti, eivätkä materiaalin laatijat vastaa mahdollisista 
myöhemmin tarkentuneista tai muuttuneista ohjeista, eivätkä tapauskohtaisista tulkinnoista liittyen esimerkiksi 
ohjeisiin tai lainsäädäntöön. Ohjemateriaali odottaa Ruokaviraston hyväksyntää: lisätiedot Sampsa Heinoselta. 
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