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Valtakunnalliset Luonnontuotepäivät Kajaanissa 6. – 7.11.2019

Kaupallisen keruun 

kokemuksia ja 

kehittämistarpeita



• Suomen metsäkeskuksen yritysneuvontatyö

➢Metsäkeskus tekee vuosittain lähes 1000 maksutonta 

yrityskäyntiä, jossa luonnontuotealan yritykset ovat 

voimakkaasti kasvava kohderyhmä

• Valtakunnallinen Kasvavaa liiketoimintaa 

luonnontuotteista –hanke

➢Tavoitteena on edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja 

verkostoitumista yli toimialarajojen. Hankintaketjun hyvien 

käytänteiden kokoaminen ja pilotointi yritysten/toimialan 

tarpeista

Taustaa



• Yrityskoko on luonnontuotealalla keskimäärin varsin pieni 

vaikkakin kasvussa.

• Yritykset hankkivat raaka-ainetta omilta kerääjiltä tai jopa 

keräävät  sen itse. 

• Yli puolet luonnontuotteista jalostavista yrityksistä kokee 

raaka-aineen hankinnan haastavaksi.

• Yrityksillä on raaka-aineiden laatuun ja riittävyyteen liittyviä 

ongelmia.

• Yrityksillä saattaa olla raaka-ainevarastoissa on 

merkittäviä pääomia kiinni

Nykytila



• Tällä hetkellä Suomessa ei ole riittävästi luonnontuotteiden 

kerääjiä, keruuverkostoja, raaka-aineiden käsittelyyn 

soveltuvia tuotantotiloja ja kuivauskapasiteettia.

• Keruusta kiinnostuneet kaipaisivat lisää tietoa 

tuottavimmista keruumenetelmistä ja raaka-aineiden 

hinnoittelusta.

• Haasteena on raaka-aineiden keruun organisointi ja 

logistiikan puute.

• Kasvuala, joka tarvitsee enemmän ja monipuolisemmin 

raaka-aineita, jotta yritykset voisivat tarttua markkinoilla 

oleviin mahdollisuuksiin.

Nykytila



• Kesä- ja heinäkuun aikana kuvattiin Eurassa ja Tervolassa 

opetusvideot koivunlehden ja kuusenkerkän keruusta. 

Syyskuussa kuvattiin Sysmässä leikkohavun keruuta. 

Tavoitteena kertoa opetusmielessä niin metsänomistajille 

kuin yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville mitä keskeisiä seikkoja 

on otettava huomioon kunkin raaka-aineen keruussa.

• Valmiit videot löytyvät Metsäkeskuksen YouTube 

kanavalla nimellä Koivunlehtien keruu ja kuusenkerkän 

keruu

• https://www.youtube.com/watch?v=6OFGIL5yGpo

Videot raaka-aineketjujen kehittämiseksi

https://www.youtube.com/watch?v=6OFGIL5yGpo


• Yhteistyö metsäalan toimijoiden kanssa esim raaka-

ainehankinnassa

• Mahdollisuudet hyödyntää vapaaehtoisi suojelualueita esim

pakuri ja lakkakääpä.

• Sähköverkkoyhtiöiden kanssa yhteistyömahdollisuuksia

• Elintarvikealan yhteistyömahdollisuudet

• Perinteisesti käsityövaltaista, mutta myös koneellisia 

innovaatioita mietitään tehostamaan keruuta.

• Mistä tarpeeksi ammattitaitoisia kerääjiä?

Kaupallisen keruun kokemuksia ja 

kehittämistarpeita



• Metsänomistajien/kerääjien kiinnostus luonnontuotealaa kohtaan 

on merkittävää. Miten kiinnostus kanavoidaan tekemiseksi ja 

tuloksiksi?

• Harvoin metsään on kohdistunut näin paljon ja laajaa kiinnostusta. 

• Yhteistyötä tarpeen edelleen jatkaa ja syventää

• Keruun prosessien tehostuessa voidaan myös maanomistajille 

maksaa mahdollisesti korkeampaa hintaa raaka-aineista. 

Kiinnostus alaan kasvaa entisestään.

• Suurten elintarvikealan yritysten kiinnostus luonnontuotteisiin 

saadaan vain tarpeeksi isoja raaka-aine-eriä tarjoamalla ja 

ammattimaisella toiminnalla.

• Think BIG!

Kaupallisen keruun kokemuksia ja 

kehittämistarpeita



› Mahdollistaa suurempien raaka-aine erien vastaanoton 

tehokkaasti

› Mahdollistaa pk yritysten tiiviin yhteistyön samassa tuotanto- ja 

toimitilassa.

› Kaupungin investoimat koneet ja laitteet yritysten 

yhteiskäytössä ja laskutus käytön mukaan. Yritysten pääomaa 

ei sitoudu kiinni kalliisiin koneisiin ja laitteisiin.

› Pohjois-Karjalan alueelta löytyy jo nyt keskittymä 

luonnontuotealan yrityksistä jotka saavat tarvitsemansa raaka-

aineen lähialueilta.

Case Puhoshalli Kiteellä



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus
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