
Luonnontuotealan hankkeissa 

tapahtuu
Luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA & Luonnontuotteiden 

saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys

Tampere 31.10.2017, MMM Juha Rutanen

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoki



Luonnontuotealan hanketoimintaa
• Käynnissä runsaat 50 kehittämispainotteista hanketta

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma noin 30 
kpl, EAKR 10 kpl

• Hankkeita eri puolilla Suomea, eniten Pohjois-Pohjanmaa, 
Lappi ja Kainuu

• Hankkeissa kehittämispainotusta, tiedonvälitystä, 
tutkimusta ja koulutusta

• Runsaasti yleisiä kehittämishankkeita ja selvityksiä, 
mutta myös monia uusien mahdollisuuksien kartoituksia, 
mm. suokasvit ja sienet

• Tutkimus monipuolista: menetelmät, teknologia, laatu, 
arvoaineet, sivuvirrat, viljely

• Noin puolet hankkeista loppumassa 2017, uuden toiminnan 
miettimisen ja yhteistyön tarve!



Luonnontuotealan toimintaohjelma



Kasvun jarruja: raaka-aineen 

hankinnan haastavuus



Kestävä raaka-ainetuotanto alan 

kehittyvän liiketoiminnan perusta
• Monipuolista yrittäjyyttä eri tarpeisiin ja markkinoille 

erilaisia raaka-ainetarpeita (määrä ja laatu)

• Tarvitaan erilaisia alkutuotantomalleja, mm. yrityskohtaisia, 

paikallisia keruuverkostoja ja varastoja, myös välittäjiä

• Alan kehitys edellyttää ja tuo raaka-ainevirtojen kasvua, 

laadun ja toimitusvarmuuden merkitys korostuu entisestään

– Laajaa yhteistyötä, sitoutumista, ammattimaisuutta, 

sopimuksellisuutta, uusia kumppaneita ja raaka-aineiden käyttäjiä, 

lisää kerääjiä ja keruun organisoijia, investointeja käsittely- ja 

varastointitiloihin, laatuohjeita, teknologiaa, logistiikkaa, pääomia

• Keskeiset volyymiraaka-aineet toiminnan perusta, 

erikoistuotteet näiden ympärille (ja tuotekehityserät)

• Kustannustehokkuutta: mittakaava, teknologia, 

energiatehokkuus, kuljetusmatkat, intensiivisyyden sallivat 

keruukohteet, sivuvirtojen hyödyntäminen, viljely



Mitä saatu aikaan, mitä jatkossa?
• Kerääjiä koulutettu vuosien mittaan

- selkeä ostotoiminta puuttuu, hinnoittelu…

- yksittäisillä yrityksillä omia koulutuksia ja verkostoja

• Kuivaustiloja kehitelty eri puolilla Suomea, pääosin 

kuivauskapasiteetti vielä pieni

• Kehitteillä joitakin yrityslähtöisiä ratkaisuja

• Muutamia keruuosuuskuntia perustettu

• Yleisestä kehittämisestä painopistettä entistä vahvemmin 

kohti konkreettista yritysten kanssa / kesken tehtävää 

toimintaa

• Resursseja tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden 

hyödyntämiseen, uusia kumppanuuksia, tuotantotapoja ja 

alihankintaratkaisuja: kaikkea ei kannata tehdä itse

• Kohti keräyskeskuksia ja tukkutyyppistä toimintaa



Jalostajien tarvitsemia raaka-aineita

”Nykytilanteessa”, ”tähtäämme kansainvälisille 

markkinoille”, määriä ei ole usein kerrottu.

Uusia tuotemahdollisuuksia ja markkinoita ei huomioitu…

• Mahla, esillä >100 000 kg tarpeet

• Kuusen kerkät, esillä >40-50 000 kg tarpeet

• Nokkonen, useita tuhansien kilojen tarpeita

• Koivun lehdet, useita tuhansien / satojen kilojen tarpeita 

• Maitohorsma, muutaman tuhannen kilon tarpeet

• Mesiangervo, muutaman tuhannen kilon tarpeet

• Voikukka, siankärsämö, vadelman lehdet, ruusujuuri, 

pakuri, poimulehti, väinönputki, kanervan kukat, katajan 

marja ja versot, mustikan ja puolukan lehdet, tupasvilla, 

pihka



www.aitoluonto.fi
mm. uutisaiheet ja -kirje, yritysrekisteri, hankkeet, some, 

osta/myy -alihankinta- ja raaka-ainepörssi



LUMOA-hankkeen yhteystiedot

• Juha Rutanen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, puh. 

040 5737 568, juha.rutanen@helsinki.fi

• Rainer Peltola, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 6429, 

rainer.peltola@luke.fi

• Mari Niska (nuorisohankkeiden tuki ja aktivointi), Suomen 

4H-liitto ry, puh. 0400 234 041, mari.niska@4h.fi

• Eija Vuorela (luomukeruusertifioinnin tuki ja aktivointi), 

Suomen 4H-liitto ry, puh. 040 715 1820, eija.vuorela@4h.fi

• www.luontoyrittaja.fi/lumoa


