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Luomuluonnontuotteista 
elämyksiä

ravintoloiden asiakkaille
13.4.2022 klo 14–16



Ohjelma

14.00 Tilaisuuden avaus, Anne Annala, Suomen metsäkeskus

14.10 Luomuluonnontuotteet ammattikeittiössä ja Portaat luomuun -
ohjelma, Anu Arolaakso, Savon ammattiopisto

14.30 Luomuraaka-aineet metsästä case, Anni Korhonen, Majatalo 
Puukarin Pysäkki

15.00 Luonnontuotteet ravintolakäytössä, Toini Kumpulainen, 
luonnontuotekouluttaja

15.30 Kerääjä.fi, Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

15.45 Keskustelua

16.00 Tilaisuuden päätös



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

• Hanketta rahoittaa Maa -ja 
metsätalousministeriö



Suomi luonnontuotteiden tuottajana

• Suomen metsät ja erittäin puhdas 
luonto tarjoavat mahdollisuuden 
luomukeruutuotteiden monipuoliseen 
hyödyntämiseen

– Suomen metsien luonnontuotteet 
on alihyödynnetty mahdollisuus: 
raaka-aineet kasvat ilman 
panostuksia, myös luomuna

– Suomen metsäpinta-alasta noin 95 
% (n. 21 milj. ha) on arvioitu olevan 
luomukeruukelpoista

– 2021 n. 6,9 milj. ha 



Puhtaat metsät mahdollisuus

• Suomalaisille itsestään selvyys, maailmalla eksoottista

→ Pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin

• Pohjoisilla/suomalaisilla raaka-aineilla on erityisiä 
ominaisuuksia, joita ei muualta löydy ( puhtaus, 
aromiaineiden korkea pitoisuus, jäljitettävyys )

• Puoliviljely ja viljely avaa uusia mahdollisuuksia 
luonnontuotealalle

–Esim. pakurinviljely vajaatuottoisissa koivikoissa.



Metsien monet mahdollisuudet

• Keräämällä tai antamalla keruulupia luonnontuotteiden keruuseen 
voivat metsänomistajat tienata silloinkin, kun metsästä muuten ei ole 
saatavissa tuloja

– Esimerkkeinä kuusenkerkän tai koivunlehden keruu

– Ei vaadi erillisiä tuotantopanoksia metsänomistajilta

• Metsien käyttöön ja hyödyntämiseen kohdistuu tällä hetkellä paljon 
intohimoja

• Metsien toivotaan myös ratkaisevan monia aikamme ongelmia

• Vaikka metsästä kerätyt raaka-aineet mielletään Suomessa puhtaiksi 
ja turvallisiksi, tarvitaan tapa osoittaa se myös esim. kv-markkinoilla →
Luomu



Kuluttajan odotuksia luonnontuotteille
Turval-
linen

Luonnol-
linen

Lisäai-
neeton

Villi

Reilu
Ei

kemi-
kaaleja

Terveel-
linen

LUOMU

Super 
food

Ekologi-
nen • Vientimarkkinoiden globaaleja 

trendejä:

– Terveellisyys

– Luonnonmukaisuus

– Ekologisuus

• Tulevaisuudessa luomulla yhä 
enemmän kysyntää 
kotimaanmarkkinoilla ja 
kansainvälisesti



Luomusertifiointi on mahdollisuus

• Luomu on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu 
laatujärjestelmä

• Luomusertifiointi ei estä metsänhoitoa tai käyttöä 

• Imago hyöty

• Kriittisyys metsien talouskäyttöä kohtaan voimistunut –
metsätalouden hyväksyttävyys

• Metsien monipuolinen hyödyntäminen

• Metsien virkistyskäyttö ja hyvinvointivaikutukset korostuvat



Lisätietoja
Lisätietoja luomusertifioinnista 

Lisätietoa luonnontuotteiden keräämisestä: https://www.keraaja.fi/ Täällä voi 
ostaa ja myydä luonnontuotteita: https://www.aitoluonto.fi/myy--osta/

Lisätietoja luonnontuotteista ja niiden käytöstä: https://www.arktisetaromit.fi/

anne.annala@metsakeskus.fi

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/oikeudet-ja-velvollisuudet/metsien-sertifiointi-luomukeruualueiksi
https://www.keraaja.fi/
https://www.aitoluonto.fi/myy--osta/
https://www.arktisetaromit.fi/


Kiitos mielenkiinnosta!

Luomua metsäluonnosta-hanke

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lume

