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LUONNONTUOTEALAN KEHIT TÄMISTYÖTÄ  LAPISSA 
 

v.1990   mahdollisuuksien todentaminen 

v.1996   suunnitelmallinen hankeyhteistyö  (EU-hanketyö alkoi) 

v.2000  työmalli teolliseen tuotantoon,  työnjako   

v.2004  raaka-ainekysyntä, teollisuutta mukaan (seur. dia) 

v.2007  organisaatio-yhteistyöverkoston rakentamista (EU ) 

v.2015  koulutusvetoisuus 

     v.2016  matkailu, hv-tuotteet /luonto ja GreenCare 
 

          Raaka-ainehankinnan ongelmat yhä samat? 

28.3.2017 Irja Mäkitalo / Kaustinen 



VISIO v2005 

raaka-ainetuotannon 

toimintamalliksi 

•raaka-ainehankinta ja  

tuotantoverkosto  

 

•aluekeskukset ja 

alkujalostus 

 

•paikalliset jalostajat 

 

•valtakunnallinen 

ostoporras ja  

markkinat + vienti  

 

•jalostava teollisuus 

 

Visio NYT? 
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ALUEELLINEN TOIMINTA 

Paikalliset toimijat ja  

yhteistyökumppanit 

• raaka-ainetuotanto  

• jalostus ja markkinointi 

• hv-käyttö / matkailu 

 

    Pienimuotoisena toimii 

TEOLLINEN LINJA 

Yhteistyökuvion rakentaminen 

ja massatuotantovalmiuksien  

kehittäminen   

• elintarvike- ja juomateollisuus 

• lääke- ja luontaistuoteteollisuus 

• kosmetiikkateollisuus 

 Ilman raaka-ainetta ei ole tuotetta. 
 

                  TOIMITUSVARMUUS ! 
      

     REILU KAUPPA ! 
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Paikallinen  tuotanto 

• makeistuotteet ja siirapit  

   Marmeladimakeisia  

   100 000 pss  v.1998 
 

• erikoisyrttiteet 

• matkailun ruokapalvelut  
 

 

• isot ravintolat ja –ketjut? 
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Marjajalosteita 

matkamuistotuotteiksi ja 

arkikäyttöön  
 

Kaasupakkaus 
 

Verkostotyönä    (4 yritystä) 

valmistettiin Tapolan 

puolukkakastiketta  

v.1998 – v.2015  (1 yritys ) 
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Raaka-aine komponenttien 

erottaminen ja käyttö 

lisäävät kannattavuutta 
 

HILLA    HILLAMEHU  

HILLAN HEDELMÄLIHA 
 

HILLAN SIEMEN   

HILLANSIEMENÖLJY  

SIEMENEN KUORI 

 (Aromtech Oy) 
 

Yrttiraaka-aineille? 

vesi-, öljy-, glyseroli- ja 

alkoholi- liukoiset aineosat  

sekä kuitu, myös eläintuotteet? 
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LAATU 

Valtakunnallisesti 

palkittuja erikoistuotteita 

 

Hillaviini  

Hillamarmeladit 

 

Kohderyhmä?    

Nettikauppa ? 

 

Realismi tuotemäärästä 
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   RAAKA-AINEMÄÄRIEN KASVU 
EDELLYTTÄÄ VÄLINEIDEN JA 
MENETELMIEN KEHITTÄMISTÄ 
 

 Raaka-ainekysyntää on, mutta 
 ALKUTUOTANNON KEHITTÄMINEN  
 EI KIINNOSTA JALOSTAJAA               

      KENEN TEHTÄVÄ? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ENERGIAN HINTA  ”HUKKALÄMPÖ” ? 
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OLTAVA 
KANNATTAVAA 
KAIKILLE  

OSAPUOLILLE  



VAIKEASTI =KANNATTAMATTOMASTI  KERÄTTÄVÄT VILJELYYN, esim: 

KUMINA, NOKKONEN, APILAT, RUUSUJUURI, RATAMO, SIANKÄRSÄMÖ, 

VÄINÖNPUTKI, POIMULEHDET, MESIANGERVO 
 

Kehitystarpeita:     

    HILLANLEHTI  

    MUSTIKANVERSO, -LEHDET? 
 

    MARJAT,  MUSTIKKA? 
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POHJOISTEN RAAKA-AINEIDEN TUTKIMUSTA SEKÄ 

PITOISUUKSIEN JA SOVELTUVUUDEN TESTAUSTA 

         YRITYS- / TARVELÄHTÖISESTI  JA   

         KASVIKOHTAISESTI TARVITAAN 
 

         YHTEISTYÖ TUOTEKEHITYKSESSÄ:  

          TUOTTAJAT / JALOSTAJAT / MARKKINOINTI            

                                

MIKSI? 
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Mustikan verso: flavonoideja, mm. neomyrtilliini, 
antosyaani-väriaineita, tanniineja 

Vaikutuksia: antioksidantti, haiman toiminta / 
sokeriaineenvaihdunta, väri- ja hämäränäkö, 
suolistovaikutukset, verenpaine 

 

Katajanverso:  aromaattisia öljyjä,  

flavonoideja, orgaanisia happoja 
 

Vaikutuksia: antibakteerinen,       

           tulehdusta ja nestettä poistava,       

           kipua lievittävä 

Mesiangervo: salisyylihappojohdannaisia, 

orgaanisia happoja, eteerisiä öljyjä 

(siemenissä 7-8 % öljyjä) 
 

Vaikutuksia: kivun lievitys, hepariini-

vaikutus, vatsahappojen normalisointi 

POHJOISTEN KASVIEN MAHDOLLISUUDET  EIVÄT OLE 
TUTTUJA TEOLLISUUDELLE    globaali  alueellinen 
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Koivunlehti: flavonoideja, eteerisiä öljyjä, C-vitamiinia 

Vaikutuksia: nesteenpoisto, antibakteerinen, virkistävä 

 

 

 
 

Hillanlehden fermentointi lisää kasviestrogeenien 

ja -sterolien pitoisuuksia merkittävästi.  

Tutkimusstatus?  

Pohjoisen kuminan öljypitoisuus  

ja öljykomponentit ovat 

korkealaatuisia (villikumina +) 
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Esimerkki tutkimustiedon kokoamisesta ja yhdistämisestä yrittäjille:   
 

VÄINÖNPUTKEN NYKYKÄYTTÖ 

Käyttö Kasvin osa/ 

vaikuttava aine 
Käyttötarkoitus/vaikutus 

Rohdos Siemenet: sisäisesti suolistovaivat, solujen suojamekanismit, 

tukihoitona, lisää valkosolujen määrää  
         nesteen poisto 
 juuri ulkoisesti hermosäryt  
  reumaattiset vaivat 
 juurikeite ja uute yskänlääke: kurkunpään- ja keuhkoputkentulehdus 
 kasvin kumariinit sydän- ja verenkiertosairaudet: 

kalsiumantagonistivaikutus 
 kalkonijohdokset vatsahapon erityksen esto 
 kalkonijohdokset gram – bakteerien antibakteerinen vaikutus 
Elintarvike kasvi hillo, C-vit. lähde 
 juuri aromiaine likööriteollisuudessa 
 kasvi maustekasvi 
 eteerinen öljy tuoksujen ja makujen säilyttäjä “fiksatiivi” 
Kosmetiikka juuri jauhettuna kylpysuoloihin ja yrttikylpysekoituksiin 

 

Lähteet: Lapin ja Pohjois-Suomen rohdos- ja luontaistuotekasveista, Lindberg 1993  ja 

Bioteollisuuteen soveltuvia Lapin erikoiskasveja 2001-2003, Sankelo, T., Siivari, J. 

Luonnonyrttiopas,  Moisio,S., Mäkinen,Y., Tuominen,M., Vauras,J.  
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Tuotekehityskontakteja kiinnostuksen ja kysynnän 

kasvattamiseksi 

Tiedon aktiivista välittämistä 
 

Tutkimustulkintaa yrityksen  

tuotekehityksen näkökulmasta 

 



 

           
Pohjanruusujuuri: sisäisesti ja ulkoisesti  

         

       Vaikutuksia: adaptogeeni,                   

                                vahvistaa immuunipuolustusta.  
Stressin sietokyvyn ja yleiskunnon 

kohottamiseen, väsymykseen ja 

haluttomuuteen. Hidastaa  

kasvainten kasvua  
(in vitro, eläinkokeet ) 

toipilaille ja tukihoitoina  

raskaissa hoidoissa (Venäjä) 

Tsahkaljärvi /-joki  2012 

lappilaista 

ruusujuurta 

Pekkalasta 
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YRTTIRAAKA-AINE    TUOTANTO             TUOTE 

Yrttiraaka-ainetta  

valmistuserässä: 

 

Väinönputkenjuurta 

n.20 kg   

 

Mesiangervonkukkaa 

n.100 kg 

 

Katajanversoa  

n.100 kg 

 

Yrttiraaka-aineet 

käsittelyineen  

yhteensä n. 3000 € 

erää kohden 

Valmistetaan  

noin 3 erää /vuosi 

  

Yrttien uuttotyö 

tehdään Lapissa 

 

Valmistus ja pakkaus 

alihankintana 
 

1 erästä n. 40 000 

myyntipakkausta 
 

Myynti tukun ja oman 

verkkokaupan kautta 
 

Kaupan kate ei 

sisälly lukuihin  

 

Tuotteen liikevaihto 

 

Erän liikevaihto  

n. 320 000 € 
 

Vuosiliikevaihto 

tuotteesta 

n. 960 000 € 

 

tuotteen 

valmistuksen aikana  

2000 - 2015 

n. 14,4 milj. € 
 

 

Vuosituotto on Lapin perunatuotannon luokkaa. 
Lähde : Tenho Pitkänen /Detria, laatija Irja Mäkitalo  2015 

Ljudmila Rumjantsevan ohjaama tuotekehitys 
28.3.2017 



Yliopettaja  Marja Tolonen Sveitsissä  Weledalla sekä 
 yrtti-ja marjajuomia, joita jo v.2004 vietiin EU-maihin. 
Koivunlehtijuomaa ei voi valmistaa myyntiin Suomessa  

28.3.2017 
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EVIRAn Ue-asetuksen tulkinta    

Uutisotsikoita 2015-16 
 
Makuvesimarkkinat ovat 
v.2016 miljoonabisnestä 
 
 
 

 

”Puuvesillä” kasvavat 
markkinat  
 
 

Hyvinvointijuomien  
käyttö ja kysyntä  
lisääntyvät 



”Metsäluomu” mahdollisuus Suomessa  (2015) 

99,99 % 

0,01 % 

Lappi 

99,07 % 

0,94 % 

Pohjois-Suomi 

97,12 % 

2,97 % 

Itä-Suomi 

98,73 % 

1,28 % 

Länsi-Suomi 

Voi sertifioida Voi sertifioida 

Voi sertifioida Voi sertifioida 

Ei voi sertifioida 

Ei voi sertifioida 

Rainer Peltola / Eija Vuorela  30.3.2017 



 LUONTOYSTÄVÄLLISYYS  ON TÄRKEÄÄ 

Alueiden keruunjälkeinen toipuminen 

• keruun vaikutukset ja keruukasvien 

toipumisnopeus  

• keruualueet paikannettu yhteistyössä kerääjien 

kanssa 

• mustikka, kataja  ja kanerva 

 

 

 

 

 

  LUOMUKERUUALUE! 
Keminmaa 

Rovaniemi 

Savukoski 

Meltaus 
Salla 
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Pohjoisten kasvien erikoisominaisuudet 

• biologisesti aktiiviset yhdisteet ja aromiaineet 

• antimikrobiset vaikutukset 

• kataja, mustikka, koivu, hilla jne 

• TEHDYT tutkimukset TIEDOKSI ! 

POHJOISUUS  ON MYÖS  PLUSSAA 

Hyödyntämällä Luken 

tutkimusverkostoa voidaan selvittää, 

miten lappilaiset kasvit eroavat  

eteläisistä.  
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Vielä nämä 2 diaa, kun Kansanlääkintäkeskuksessa ollaan:   

 

”Sairaita on enemmän kuin suomalaisia” 
 

 

Ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin sairauden hoito. 
 

Tuetaan hyvinvointia; ehkäistään tai pitkitetään taudin 

puhkeamista. 
 

Parantunut elämänlaatu ikääntyessä säästää sekä 

ihmistä että yhteiskunnan varoja. 
 

Jokainen ”terve vuosi” on arvokas. 
 

Keski-Pohjanmaa on kansanlääkinnän ”kehto”.  
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• Diabeteslääkitys on n. 400 000 suomalaisella  

      ja taudin esivaihe jo n. 400 000 henkilöllä 

• Sepelvaltimotaudin lääkitys n. 200 000 henkilöllä,  

verenpainelääkitys n. 500 000 henkilöllä 

• Astma/allergia: aikuisista 25%                                                    

lapsista ja nuorista n. 40 % 

• Syöpään sairastuu elämänsä aikana                                          

joka kolmas suomalainen 

• Muistisairaita n. 100 000 henkilöä,  alkava muistisairaus on 

todettu yli 120 000 henkilöllä (kasvava ongelma) 

• Psyyke- ja/tai unilääkkeitä käyttää yli miljoona suomalaista 

• Närästyslääkkeitä käyttää noin miljoona suomalaista 

• Lihavien määrä v.1980 on kaksinkertaistunut, nyt n.20% ja 

ylipainoisia on yli puolet väestöstä 

 

    

Kansansairauksista  v.2013-14 -15 tilastoista:  Kela, THL, Duodecim 
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Kiinnostus erikoiskasvien monipuoliseen käyttöön kasvaa.  
Alueilla on omat vahvuutensa.  
Keski-Pohjanmaa on kansanlääkinnän ”kehto”.  

KIITOS  !  28.3.2017 Irja Mäkitalo / Kaustinen 

”Hillapitäjä” Ranuan päättäjiä Frantsilan luomuyrttitilalla keväällä 2016 


