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Sammaleen käyttö osa kestävää biotaloutta
Sammal on ekologisesti kestävä raaka-aine

• täydellisesti ja nopeasti uusiutuva

• biohajoava

• kierrätettävä

Arvioidaan, että sammal on uudelleen kerättävissä noin 30 vuodessa.

Sammal soveltuu kasvualustatuotteiden raaka-aineeksi, erityisesti vihannesten 
kasvihuoneviljelyyn.

Osaratkaisu globaaliin ruokaongelmaan, kun ruokatuotantoa on kestävästi lisättävä 
väestönkasvun myötä.  

Sammal voi korvata öljypohjaisia muovituotteita ja se voi sopia kuitutuotteiden 
raaka-aineeksi.

Sammal voi myös olla kotieläintuotannon kuivikemateriaalien raaka-aine.  

Tuotekehitys on vasta alussa: Esimerkiksi kasvualustakäytössä sammaleen on oltava 
homogeenista ja puhdasta, eikä sammaleen joukossa esim. saa olla rikkasiemeniä. 



Periaatteet ohjaavat toimintaa 
Suomi on maailman suovaltaisin maa. 

Sammaleen tuotanto ja jalostus voivat olla merkittävä osa biotaloutta.

Sammaleen keruu on Suomessa vasta alkamassa.

Periaatteet ovat suosituksia:

• sammaleen keruuta suunnitteleville ja harjoittaville yrittäjille

• yritysten toimihenkilöille

• taustatiedoksi maanomistajille 

• herätteeksi toimialaa koskevalle keskustelulle

Tiedon ja kokemusten karttuessa näitä periaatteita tullaan päivittämään. Työhön 
kutsutaan mukaan eri sidosryhmien edustajia.



Suomen maa-alasta 
kolmannes on soita ja 

turvemaita

Suomen soiden hiilivaranto kasvillisuus mukaan 

lukien on säilynyt lähes muuttumattomana 

viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana 

(Turunen, 2008). 
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Sammaleen keruu osa metsätaloutta
Niin ojitetut kuin ojittamattomat suon osat voivat sopia sammaleen keruuseen. 

Metsänhoitosuositusten lähtökohtana metsänomistajat ja heidän monet erilaiset tavoitteensa

• taloudellinen kannattavuus

• luonnon monimuotoisuus 

• maisema-arvot 

Samat näkökulmat koskevat varmaankin myös sammaleen keruuta.

Sammaleen keruuta 

• ei tehdä luonnonsuojelualueilla eikä luonnonsuojelutarkoituksiin varatuilla tai osoitetuilla alueilla

• sammaleen keruuta vältetään soiden luonnontilaisuusluokituksen arvokkaimmilla kohteilla

• joissakin tilanteissa sammaleen keruu soveltuu myös ennallistamisen kohteena oleville soille.

Sammaleen keruu on sekä ympäristövaikutuksiltaan että sosioekonomisilta vaikutuksiltaan 

verrattavissa esimerkiksi jäkälän keruuseen tai kuntan eli metsänpohjamaton nostoon.



Keruussa toteutuv metsänhoitosuositukset
Sammaleen keruussa noudatetaan metsänhoitosuosituksia, metsälainsäädäntöä ja vapaaehtoisia ja 
markkinaperusteisia sertifiointijärjestelmiä. 

Keruukohdetta valittaessa on tunnistettava suojeltavat ja säästettävät kohteet luonnonsuojelulain 
edellyttämällä tavalla.

Sammaleen keruussa tulee lisäksi ottaa huomioon mm. seuraavat ohjeet:

• Sammalta ei kerätä alueelta, jolla on erityisesti suojeltuja tai rauhoitettuja lajeja ja 
luontotyyppejä.

• Purojen ja lähteiden ympäristöt jätetään koskemattomiksi metsänhoitosuositusten mukaisesti.

• Sammaleen keruun vuoksi aluetta ei ojiteta, eikä keruualueelta johdeta vesiä ulkopuolelle.
Keruuta suunniteltaessa otetaan huomioon maisema-arvot.

• Keruualueiden pinta-ala pidetään kohtuullisen kokoisena ja keruualueiden välille jätetään riittävät 
suojavyöhykkeet.

• Sammalta ei tule nostaa liian syvältä, jotta keruualueelle jää sammaleen kasvupisteitä.

• Keruutyössä huomioidaan siisteys, puhtaus ja luonnonsuojelu. Tunnistetaan öljyvuotoriskit ja 
hallitaan öljyvuotojen imeytys. 

• Keruualueelle suunnitellaan toiminnan ajaksi jätehuolto.



Sammaleen keruuseen maanomistajan lupa
Sammaleen keruun ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja ovat 
verrattavissa jäkälän tai kuntan keruuseen. Vaikutukset ovat 
enimmillään verrattavissa metsien käsittelyn vaikutuksiin.

Sammaleen keräämisestä kiinnostuneet tahot esittävät, että 
sammaleen keruu perustuisi jäkälän tai kuntan keruun lailla 
maanomistajan antamaan lupaan. Tällöin sammaleen keruusta 
sovitaan erillisellä sopimuksella sammaleen kerääjän ja 
maanomistajan kesken.

Mikäli koetoiminnan seurantatutkimukset osoittavat tulevaisuudessa, 
että sammaleen keruuseen tarvitaan viranomaisten valvontaa, 
toimijat esittävät, että tällöin sammaleen keruusta tulisi yksi metsien 
käsittelyn muoto. Mikäli viranomaisilmoitusta tarvitaan, sammaleen 
keruusta tehtäisiin metsäviranomaisille samanlainen 
metsänkäyttöilmoitus kuin metsien hakkuusta samoja 
ilmoitusjärjestelmiä hyödyntäen.


