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Luonnontuotteet Keski-Suomi

• Luonnontuoteala on vielä pieni ja hajanainen. 

Alan markkinarakenteesta, yritystoiminnasta ja 

kotitalouskeräyksen laajuudesta on 

löydettävissä vähän tilastointia. 

• Toiminta on usein sivutoimista tai satunnaista 

mikroyrittäjyyttä. 

• Sivutoimisuus johtuu paljon alan 

kausiluonteisuudesta. 

• Luonnonmarjojen hyödyntäminen suurinta.



Luonnontuotteet Keski-Suomi

• Luonnontuotteista marjoista saadaan 

suurimmat tulot (vaihtelu 1000- 900 000 

euroon).

• Sienet: Ei ole vastaanottopistettä, myynti 

suoraan ravintoloille tai torimyyjille.

• Dalla Valle vastaanoton 2015?



Luonnontuotteet Keski-Suomi

• Kiinnostus villiyrttejä kohtaan on kasvanut.

• Käyttökelpoisia villikasveja on paljon, 

mutta kasvien saatavuus ja satoisuus 

vaihtelee. 

• K-S:ta puuttuu poimijaringit ja 

keruupisteet.

• Jyväskylän alueella toimii Luomu- ja 

lähiruokaosuuskunta Mukulaari.



Luonnontuotteet Keski-Suomi

• Villiyrttejä käyttävät ravintolat hankkivat raaka-

aineet suoraan kerääjiltä tai yrityksen oma 

henkilökunta kerää raaka-aineet itse

(kuusenkerkkää, nokkosta, saksankirveliä, 

siankärsämöä, mesiangervoa, poimulehteä).

• Ei syötäviä luonnontuotteita käytetään mm. 

koristelussa, käsitöissä. Raaka-aineet kerätään 

usein myös itse.



Luonnontuotteet Keski-Suomi

• Kuluttajien kiinnostus luonnonkosmetiikkaan ja 

luonnonkosmetiikkakoulutuksiin lisääntynyt. 

• Useat koulutuksiin osallistujat valmistavat vain 

omaan käyttöön luonnonkosmetiikkaa, mm. 

saippuaa ja voiteita.

• Kynnys luonnonkosmetiikka ja luonnonyrtti 

yrittäjäksi melko suuri (johtuen 

lainsäädännöstä).

• Keruutuotteet hankkeen selvityksessä ilmeni, 

että Keski-Suomessa ollaan kiinnostuneita 

luonnonkasvien viljelystä.



Luonnontuote alan vahvuuksia Keski-

Suomessa

• Laaja pinta-ala, kansallinen kulttuuriperinne, 

metsä ja sen kestävän kehityksen mukainen 

hoito.

• Paljon mahdollisuuksia luonnon 

virkistyskäyttöön ja luonnon hyödyntämiseen 

elintarviketuotannossa ja jalostuksessa sekä 

luonto-, erä- ja maaseutumatkailussa. 



Selvityksessä esille tulleita 

asioita
• Raaka-aineiden saannin takaaminen, 

poimijarenkaan kokoaminen ja kouluttaminen.

• Poimijaverkosto luominen ja organisointi

• Alueelle toivotaan omaa marja- ja 

sienikeruuyhtiöitä

• Luonnonkasvienviljelyyn ja -puoliviljelyyn liittyvät 

mahdollisuudet

• Jalostusasteen nostamisella, toiminnan 

suunnittelulla ja logistiikan toimimisella saadaan 

tulot jäämään omaan maakuntaan



Selvityksessä esille tulleita 

asioita

• Logistiikka, myynti ja markkinointi sekä 

varastointi sekä yrittäjien välinen yhteistyö

• Kehitystoiminnan edellytys on yhteistyöverkosto, 

joka vastaa alan toiminnan koordinoinnista.

• Keruualueet, lainsäädäntö 

• Kansainvälistyminen

• Imagon nostaminen



Selvityksessä esille tulleita 

asioita
• Suomessa on rajalliset markkinat ja suurin 

kasvupotentiaali luonnontuotealan kehittymiseen 

voisi olla alan kansainvälisiltä markkinoilta.

• Keski-Suomen luonnontuotealalle on hyvät 

kasvumahdollisuudet. 

• Yhteistyöllä muiden toimijoiden ja maakuntien 

kanssa alan kasvu lähtee parhaiten nousuun.



Hankehakemus jätetty 30.10.2015

LUOLA- luonnosta lautaselle

Edistää luonnontuotealan yritystoimintaa ja parantaa 

yritysten kilpailukykyä

Kehittää tuotekokonaisuuksia ja palvelukonsepteja, saada uusia  

yrittäjiä ja olemassa olevien kasvaminen, luoda toimintaedellytyksiä 

myös kansainvälisillä markkinoilla toimimiseksi. 

Poimijaorganisaation toiminnan kehittäminen (metsästä 

lautaselle)

Koordinoidaan poimijoiden koulutusta ja järjestetään pilottikoulutuksia 

sekä edistetään poimijaketjun toimintaa ja valvontaa ja ohjaamista.



Hankkeen tavoitteena 

• Kehittää ja kokeilla luonnontuotteiden 

puoliviljelyä ja viljelyn 

tuotantomenetelmiä ja – teknologiaa 

• Arvostuksen lisääminen, tiedon 

välittäminen ja verkottuminen eri 

toimijoiden välillä



Kiitos!


