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Luonnonkasvit elintarvikkeena

- edistää maaseudun yritystoimintaa ja lisätä luonnontuotteiden 

jokamiehenoikeuksien hyödyntämistä matkailussa

- lisätä luonnon virkistys- ja hyötykäyttöä vapaa-ajan

harrastuksissa

- kytkeä luonnontuotteet kiinteästi mukaan suomaliseen ruokakulttuuriin

- edistää ja monipuolistaa luonnontuotteiden käyttöä elintarvike-,

kosmetiikka- ym. teollisuudessa

- edistää lasten ja nuorten luonnon ja sen antimien tuntemusta

päiväkotien, koulujen ja kotien välityksellä

- edistää luonnontuotteiden talteenotto ja käyttöperinteen säilymistä



Luonnontuoteala vahvassa kasvussa, alan 

liikevaihto noin 300 miljoonaa euroa



Luonnontuotealalla monipuolista 

yrittäjyyttä, 750 yritystä, 

lisäarvomahdollisuuksia vielä useammalle

 Elintarvikkeet

 Hoitotuotteet

 Eläinten rehut ja hoitotuotteet

 Hyvinvointipalvelut

 Matkailu

 Kosmetiikka ja kemiantuotteet

 Elämystuotteet ja palvelut



Raaka-ainetuotannon näkökulmia

 Saatavuus: määrä, riittävän suuret erät, yhtenäinen laatu, toimitusvarmuus, 
ympärivuotisuus -> kasvit;  raaka-aine aina saatavilla

 Laatuvaatimukset tiukentumassa mm. tutkimukset ja kilpailutekijät

 Yhtenäistä laatua: keruu- ja käsittelyohjeet, laatukriteerit, osaavat tekijät, 
tuotannollista toimintaa, kunnolliset tilat ja kalusto, analytiikkaa

 Yksittäisten kerääjien raaka-aine-erien kokoaminen helpottaa jalostajien 

työmäärää, tuo kustannussäästöjä

 Hinta: kustannustehokkuutta parantavat mm. teknologia, energiatehokkuus, 
optimoidut kuljetusmatkat, keruutapojen kehittäminen, viljely

 Kestävä toimintatapa: luonto, kerääjät, metsänomistajat

 Helppous: yhdestä paikasta, verkosta, tuotantoon valmis



Raaka-ainetuotannon kehittäminen ja 

yhteistyö

 ”Uusia”: mm. mahla, kerkät, nokkonen, koivun lehdet, maitohorsma, mesiangervo, 
voikukka, siankärsämö, vadelman lehdet, ruusujuuri, pakuri, poimulehti, väinönputki, 
kanervan kukat, katajan marja ja versot, mustikan ja puolukan lehdet, tupasvilla, 
pihka

 Laadun tuottaminen edellyttää osaamiseen panostamista ja infraa

 Tietoa tuottavimmista keruumenetelmistä tarvitaan, uutta teknologiaa ja logistiikkaa

 Keruualueiden ja -lupien yhteishankintaa ja selvittämistä (metsätieto)

 Investointeja tuotantomittakaavan toimiviin ja laadukkaisiin tiloihin ja laitteisiin

 Raaka-aineketjun toimijat kohtaamaan verkkopohjaisen järjestelmän ja 
kerääjärekisterin avulla: valmistelu käynnistynyt

 Lisätietoa: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/luonnontuoteala-
tarvitsee-enemman-raaka-aineita

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/talous-yhteiskunta/luonnontuoteala-tarvitsee-enemman-raaka-aineita


Yritysten tarvitsemia raaka-aineita

Nykytilanteessa”, ”tähtäämme kansainvälisille markkinoille”, määriä ei ole usein 
kerrottu. Uusia tuotemahdollisuuksia ja markkinoita ei huomioitu…

• Mahla, esillä >1 000 000 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
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