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• Etelä-Savossa toteutetaan Luomumetsistä moneksi -hanke, jossa 

tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä  

metsien monikäytön, keruutuotteiden jatkojalostuksen ja matkailun 

kannalta 

• Luodaan alueelle sopivaa toimintamallia keruualueiden selvitykseen ja 

ylläpitoon

• Toteutus: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen 

Metsäkeskuksen kanssa

• Rahoitus: Etelä-Savon Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta.

• Haettu jatkoaikaa keväälle 2018

LUOMUMETSISTÄ MONEKSI
-TIEDOTUSHANKE 2015 - 2017



• Tiedotteita, lehtijuttuja, infoja…
• Kuntakierros syksyllä 2017 Metsä vastaa –

kiertueella http://www.metsavastaa.fi/kiertue/

• Facebook: 
https://www.facebook.com/Luomumetsist%C3%A4-moneksi-
352005244827642/

• Tietopaketti koottu verkkoon:
http://www.helsinki.fi/ruralia/luomukeruu/luomukeruu.htm

TIEDOTUS PÄÄROOLISSA

http://www.metsavastaa.fi/kiertue/
https://www.facebook.com/Luomumetsist%C3%A4-moneksi-352005244827642/
http://www.helsinki.fi/ruralia/luomukeruu/luomukeruu.htm


YHTEISTYÖT Ä
http://www.theseus.fi/handle/10024/116463

http://www.onnekson.fi/ajankohtaista

http://www.theseus.fi/handle/10024/116463
http://www.onnekson.fi/ajankohtaista


• Nyt Etelä-Savossa noin 2300 ha 

luomukeruualuetta

• Sertifioitavissa yli miljoona hehtaaria

• Suunnitteilla on useita eri tyyppisiä 

kohteita

TAVOITTEISIIN ON MATKAA



ESIMERKKEJÄ

ETELÄ-SAVOSTA



VAVESAAREN TILA



• Matkailuyritys sertifioi itse 

metsänsä 

luomukeruualueiksi

• Hyödyntää sekä 

luomukeruutuotteita 

tarjoilluissaan että luomun 

imagoarvoa

• Merkitystä etenkin kv-

matkailijoille

• www.tertinkartano.fi

TERTIN KARTANO

http://www.tertinkartano.fi/


• Puuvesien markkinat ovat 

vahvassa kasvussa

• Suomalaiselle mahlalle on 

kysyntää markkinoilla

• Luomu on 

itsestäänselvyys 

viennissä

• www.mahlaforest.com
• http://view.24mags.com/mobilev/9712693fa2

62263826f90d693f677657#/page=23

MAHLAFOREST

http://www.mahlaforest.com/
http://view.24mags.com/mobilev/9712693fa262263826f90d693f677657#/page=23


• Villikka kerää ja kuivaa 

luonnonyrttejä omilta 

luomukeruualueiltaan

• Siirtyminen luomuun 

kysynnän kautta

• Myös uusia suunnitelmia 

luomun hyödyntämiseen

• www.villikka.fi

VILLIKKA

http://www.villikka.fi/


• Matkailuyritys, jota 

ympäröivät metsät 

luomukeruualuetta

• Luomuretkiä kv-asiakkaille, 

luomusta lisäarvoa

• Pakurinviljely aloitettu, 

pohdinnassa mahlan, 

kuusenkerkkien ym. 

hyödyntäminen pohdinnassa

• www.harkaniementuvat.fi

HÄRKÄNIEMEN TUVAT

http://www.harkaniementuvat.fi/




•Luomusertifiointi ei estä toteuttamasta tarvittavia 

metsähoitotoimenpiteitä talousmetsässä.

•Selvittäjän tekemästä sertifioinnista ei ole 

metsänomistajalle haittaa, vaivaa, eikä 

kustannuksia

•Päinvastoin, hyötypotentiaalia on: jos idea 

hyödyntämiseen, on helppo edetä: MIKSI EI?!

LUOMUSERTIFIOINTI EI 
ESTÄ METSÄNHOITOA



LISÄTIETOJA
Luomumetsistä moneksi -hanke: http://www.helsinki.fi/ruralia/luomukeruu/linkit.htm
Projektipäällikkö Birgitta Partanen, Ruralia-instituutti 
birgitta.partanen@helsinki.fi, p. 044 538 2248
Asiantuntija Marja Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus
marja.pulkkinen@ely-keskus.fi, p. 029 502 4073
Aluejohtaja Antti Heikkilä, Suomen metsäkeskus
antti.heikkilä@metsakeskus.fi, p. 029 432 4602

Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa, LUMOA – hanke ja
Luomusertifioinnilla lisäarvoa –selvitys (MMM)
Eija Vuorela, Suomen 4H-liitto, eija.vuorela@4h.fi, 0407151820

Luomuliiton mentorointi Jaana Elo, Luomuliitto
jaana.elo@luomuliitto.fi, puh. 044 222 0879

Miten sertifioida metsä luomukeruualueeksi?
https://www.youtube.com/watch?v=SxDeXUwVrms
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