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Metsäkeskuksen rooli 

luonnonkeruutuotteiden hankinnassa 

- Metsäkeskus edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja 

sekä neuvoo metsänomistajia metsien ja metsäluonnon 

hoidossa sekä hyödyntämisessä

- Maa- ja metsätalousministeriö

- Luonnontuoteala ja metsätalous kohtaavat etenkin 

keruuluvallisten tuotteiden kohdalla

- Mahla, kuusenkerkät, koivunlehdet, pihka, mustikanlehdet….

- Metsänomistajat sekä metsäpalveluyrittäjät ovat 

kiinnostuneita luonnontuotealan kasvavista markkinoista

Sivu 2 19.3.2018



Yhteistyötä ja verkostoitumista

• Metsätaloudessa on erittäin tehokkaat raaka-aineen 
hankintaketjut ja tuotteita myydään ympäri maailman

• Hioutuneet vuosien saatossa ja kokemuksen 
karttuessa

• Kehittyneet digitaaliset palvelut kattavat koko 
hankintaketjun

• Metsänomistajilla ja metsäpalvelutoimijoilla on kasvava 
kiinnostus luonnonkeruutuotteisiin

• Yhteistyöllä voidaan saavuttaa kasvua
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Keski-Pohjanmaan metsävarat

• Puuston tilavuus 

metsä ja kitumaalla 

35 miljoonaa m³ (vmi 11)

- 99 m³/ha

- kasvu 4,8 m³/ha/v

• Metsätalousmaata 

4 030 km² (vmi 11)

- 80% maa-alasta

Sivu 4 19.3.2018



Metsänomistajien kiinnostus 

luonnonkeruutuotteisiin, kysely

• Lähetetty 2016 lokakuussa 1489 Keski-Pohjanmaalla asuvalla 

tai Keski-Pohjanmaalla metsää omistavalle metsänomistajalle 

sähköpostitse

• Vastauksia 167 kappaletta

• Vastaajista 70% miehiä

• Vastaajista 67% 35-64 vuotiaita
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Vastaajien ammattiasema
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Työssäkäyvillä oli 

suurin kiinnostus. 

yllättävää?



Maatalouden tuotantosuunta 
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Potentiaalisin 

ryhmä viljelyyn



Luonnon raaka-aineiden alkutuotanto
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Erikoiskasvien viljelyyn on 

vahvaa kiinnostusta



Luonnonraaka-aineiden esijalostus ja 

jatkojalostus tuotteiksi
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Varastotilaa

Kylmätilaa

Kuivureita
Lämpökeskuksia



Kiinnostus liiketoiminnan harjoittamiseen
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Alueella on 

vahvoja jo 

olemassa olevia 

osuuskuntia 

muilla aloilla

Tuotantoon ollaan 

kiinnostuneita 

sitoutumaan



Mitkä raaka-aineet kiinnostavat? 

• Puolukka 50 %

• Koivunlehdet 43 %

• Mahla 40 %

• Pakuri 39 %

• Nokkonen 33 %

• Mustikanlehdet 32 %

• Jäkälä 26 %

• Muut alle 25 %

• (mustikka puuttui kyselystä)
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Koivu 

kiinnostaa?



Kiinnostaako luomu
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Luomu tuotantoon on 

selkeää kiinnostusta!

Alueiden perustamiseen 

on vähemmän 

kiinnostusta?



Mitkä lopputuotteet kiinnostavat
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Yhteenveto kyselystä

• Luonnonkasvien keruuseen ja jalostukseen on 

kiinnostusta

- ”Uudet” tuotteet kuten koivunlehdet, pakuri ja mahla 

kiinnostavat

- Puolukan keruuseen kaikista suurin kiinnostus

• Halutaan toimia osana tuotantoketjua alkutuotannon 

päässä

- Ollaan valmiita sitoutumaan tuotantoon

• Kyselyyn suhtauduttiin erittäin positiivisesti
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Kiitoksia ja kysymyksiä
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