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Luonnontuotetiedon tuoteseloste 
 

Luonnontuotetaulukossa esitetyn luonnontuotetiedon tavoitteena on laajentaa metsänomistajan tai 
luonnontuotteisin perustuvaa liiketoimintaa suunnittelevan yrityksen näkemystä raaka-aineen 
tuottamisen ja saannin mahdollisuuksista. Taulukkoon on haettu koivunmahlan valutukseen ja 
kuusenkerkän keruuseen soveltuvat sekä lakkakäävän ja pakurikäävän viljelyyn soveltuvat kohteet 
Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon pohjalta.  

Taulukoissa ja kartoissa voidaan tutkia pinta-aloja sekä tuotosmääriä luonnontuotteittain ja 
suuralueittain (kunta, maakunta, alueellisen metsäohjelman alue). Vastaavat kohteet esitetään 
Metsään.fi-palvelussa kuviotasolla. Kohteet ovat nähtävillä metsänomistajan omien sekä niiden 
metsien osalta, joiden katseluun on suostumus. Nämä luonnontuotteet tarvitsevat aina keruuluvan 
maanomistajalta. 

• Tieto on tuotettu metsävaratiedon pohjalta, eikä kohteita ole tarkastettu maastossa.  
• Kuusenkerkkiä ja koivun mahlaa voidaan kerätä ko. kohteilta, kääpäkohteet ovat kääpien 

viljelyyn (ymppäykseen) soveltuvia kohteita.  
• Metsikkökuvio nousee tilastoon, kun sen puustotietojen avulla laskettu luonnontuotteen 

minimisato täyttyy: 
 Kerkänkeruukuvioiksi on haettu mahdollisimman puhtaita kuusentaimikoita, joiden 

pituus on 3-6 m ja kuvion koko vähintään 1 ha. Kuvioilla on kaksi satotasoa: hyvä 
(1000-4000 kg/kuvio) ja erinomainen (yli 4000 kg/kuvio). Taulukossa tiedot yhdistetty, 
mutta Metsään.fi palvelussa omina teemoina.  

 Mahlan laajamittaiseen valutukseen soveltuvat kohteet ovat hyväkasvuisia varttuneita 
koivikoita, jonka pinta-ala tai useamman vierekkäisen kuvion yhteispinta-ala on yli 2 ha 
ja laskennallinen mahlasato on vähintään 50000 litraa/vuosi.  

 Pakurikäävän viljelyyn soveltuvat kohteet ovat heikkokasvuisia pinta-alaltaan vähintään 
0,5 hehtaarin koivikoita.  

 Lakkakääpää viljellään harvennuksen jälkeen kantoihin, joten metsikkökuviolla on oltava 
harvennushakkuuehdotus lähitulevaisuudessa. Kohteet ovat varttuneita vähintään 1ha:n 
kokoisia sekametsiä, joissa sekä lehtipuun että kuusen osuuksien pitää olla vähintään 
15 % pohjapinta-alasta. 

• Edellä mainitut luonnontuotekuvioille asetetut vaatimukset perustuvat 
Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehtyyn tutkimukseen sekä asiantuntijoiden näkemyksiin. 

• Laskennat perustuvat Suomen metsäkeskuksen metsävaratietoon. Mahdolliset virheet 
metsävaratiedossa voivat johtaa virheeseen myös luonnontuotetiedossa. Katso Metsävaratiedon 
laatuseloste. 

 Kannattaa tarkistaa kuvion soveltuvuus kunkin tuotteen keräämiseen tai tuottamiseen 
ennen toimenpiteitä.  

 Suositeltavaa on myös sopia ostavan tahon kanssa tuotteen keruuseen ja 
jälkikäsittelyyn liittyvistä asioista, jolloin raaka-aine saadaan jatkojalostukseen oikein 
käsiteltynä (mm. paloittelu, jäähdytys, kuivaus, pakastus).  

 

Luonnontuotetieto on toteutettu Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin -hankkeessa, jonka 
rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet 
tukevat Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen 
ja hyödyntäminen”. Hanke päättyi 31.8.2021. 

https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietojen-yllapito/tiedon-laatu
https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietojen-yllapito/tiedon-laatu
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Luonnontuotetiedon ylläpitoa on jatkettu Sieniharvesteri - Elintarviketuotannon innovaatioita 
harvesterin kourasta -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on 
myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat ”Uusimman tiedon ja 
osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” -toimintalinjaa ja ”Yritysten innovaatiotoiminnan 
vahvistaminen” -erityistavoitetta. 
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