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1". Toteuttajan nimi

Hankkeen hakija ja päätoteuttaja on Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen osatoteuttajia tuensiirron

kautta ovat Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus LUKE ja Suomen metsäkeskus.

2. Hankkeen nimija hanketunnus

Hankkeen nimi: ARVOPI LOTTI -kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia

Hanketunnus: 23638

3" Yhteenveto hankkeesta

Kuluttajien terveysajattelu ja sairauksia ehkäisevien terveysvaikutteisten tuotteiden kysyntä on kasvussa

myös Suomessa. Maailmalla hyvinvointituotteiden, mm. ruuan ja kosmetiikan kysyntä ovat nousemassa

megatrendiksi. Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020 -raportin mukaan alan kehittämisessä koroste-
taan koko arvoketjun toiminnan kehittämistä alkutuottajista jatkojalostajiin ja markkinointiin. Toisaalta

luonnontuotteet ovat jääneet suurelta osin hyödyntämättä, mikä tarjoaa merkittäviä uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia maaseudulle, kun olemassa olevia luonnon raaka-aineita hyödynnetään paikallisestija

niistä jalostetaan uusia tuotteita kotimaan ja vientimarkkinoille.

Hankkeen tavoitteena oliedistää luonnontuotealan liiketoiminnan kehittymistä osana biotalouden kasvua.

Tavoitteena oli lisätä kohderyhmien (raaka-aineen tuottajat, esikäsittelijät, jalostajat, jakelijat) keskuudessa

tietoisuutta siitä, miten suomalainen luonnontuoteala luo mahdollisuuksia maaseudun elinkeinojen kehittä-
miseen, uusien yritysten syntymiseen ja olemassa olevien yritysten kasvuun sekä aktivoida kohderyhmän

toimijoita yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa ne luonnon raaka-aineet, joiden pohjalta on perus-

teltua lähteä tekemään arvoketjujen pilotointityötä tiedontuottamis-, kehittämis-, koulutus- ja/tai yritysryh-

mähankkeina sekä arvioida paikkatiedon mahdollisuuksia potentiaalisten luonnonraaka-aineiden talteenot-
tokohteiden tunnistamisessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena oli lisätä arvoketjun eri vaiheissa toimivien ta-
hojen yhteistyötä sekä rakentaa, pilotoida ja käyttöönottaa toimintamalleja (esim. yhteiset tilat, laitteet
ja/tai prosessit), joiden avulla pyritään minimoimaan toimialan tunnettuja pullonkauloja ja näin luoda edel-

lytyksiä luonnontuotealan yritysten syntymiselle sekä yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Konkreettisina toimenpiteinä järjestettiin luonnontuotealan koko arvoketjun rakentamisen aktivointitilai-
suuksia ja työpajoja yhteensä 9 kpl, joihin osallistui 49+ yritystä ja muita toimijoita 33+. Yrityksiltä/viljeli-
jöiltä/maanomistajilta kartoitettiin kehittämistarpeita liittyen arvoketjun rakentamiseen sekä kartoitettiin
raaka-aineet (viljeltävät ja kerättävät), joiden pohjalta arvoketjun rakentamisen edellytyksiä on järkevää

kehittää. Tarvekartoitusten ja työpajatyöskentelyn pohjalta valmisteltiin hankehakemuksia EU:n interreg-
ohjelmiin yhteensä 2 kpl, Maaseuturahastolle t hakemus sekä hankeaihiot EU:n NPA-interregohjelmaan (1)

ja Maaseuturahastolle (2)sekä Pohjois-Pohjanmaan Liiton AIKO-rahoitukseen.

Tuloksena syntyi kartoitus toimijoista, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan arvoverkon kehittämiseen
raaka-aineen hankinnasta lopputuotteiden kehittämiseen.
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4. Raportti

4.3, Hankkeentavoitteet

a. ylemrnän tason tavoitteen, joiden osa hanke on

Hankkeen tavoitteena oli edistää luonnontuotealan liiketoiminnan kehittymistä osana biotalouden kasvua.

Tavoitteena oli lisätä kohderyhmien (raaka-aineen tuottajat, esikäsittelijät, jalostajat, jakelijat) keskuudessa

tieto¡suutta siitä, miten suomalainen luonnontuoteala luo mahdollisuuksia maaseudun elinkeinojen kehittä-

miseen, uusien yritysten syntymiseen ja olemassa olevien yritysten kasvuun sekä aktivoida kohderyhmän

toimijoita yhteistyöhön.

b. hankkeen tavoitteet

Tavoitteena oli priorisoida ne luonnon raaka-aineet, joiden pohjalta on perusteltua lähteä tekemään arvo-
ketjujen pilotointityötä tiedontuottamis-, kehittämis-, koulutus- ja/tai yritysryhmähankkeina sekä arvioida
paikkatiedon mahdollisuuksia potentiaalisten luonnonraaka-aineiden talteenottokohteiden tunnistami-
sessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä arvoketjun eri vaiheissa toimivien tahojen yhteistyötä sekä

rakentaa, pilotoida ja käyttöönottaa toimintamalleja (esim. yhteiset t¡lat, laitteet ja/ta¡ prosessit), joiden

avulla minimoidaan toimialan tunnettuja pullonkauloja ja näin luoda edellytyksiä luonnontuotealan yritys-

ten syntymiselle sekä yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Konkreettisena tavoitteena oli käynnistää jatkohankkeita arvoketjun rakentamista varten. Hankkeen osata-

voitteita olivat:

selvitetään yrittäjät, joilla on kiinnostusta hankkia raaka-ainetta tavanomaisen sijaan luomuna, sekä sel-

vittää mahdollisuudet saada uusia alueita luomualueiksi
selvittää, mitkä yrittäjät ha lua isivat saada kotimaista raa ka-a inetta

selvittää, mitä ulkomaisia raaka-aineita voitaisiin korvata kotimaisilla raaka-aineilla esimerkiksi puolivil-
jelyn avulla

minkä avulla kotimainen raaka-aine olisi kilpailukykyinen ulkomaiseen raaka-aineeseen verrattuna (luo-

m use rtifikaatti, h iilija la njä lki, vesija la njä I ki, jä ljitettävyys)

tuottaa konkreettisia esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista raaka-ainehankinnassa

4.2 Toteutus

a. toímenpiteet

Proiektikokoukset

Hankkeen toiminta käynnistettiin aloitustyöpajassa 4.9.2OL6 Kalajoen Meriluontokeskuksessa, missä Met-
sähallituksen Sari Airas esitteli myös keskuksen toimintaa. Samalla käynnistettiin keskustelut siitä, miten
luonnontuoteala ja matkailu voitaisiin yhdistää Keski-ja Pohjois-Pohjanmaalla.
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Toinen suunnittelukokous pidettiin Centrialla 9.t2.2OL6. Suunnittelukokouksessa arvioitiin metsänom¡sta-

jille suunnatun kyselyn vastauksia, Oamk:n Pohjois-Pohjanmaan yrittäjille suunnatun kyselyn vastauksia

sekä Centrian kosmetiikkayrityksille suunnatun kyselyn vastauksia. Tilaisuudessa käynnistettiin suunnitel-

mat digitalisaation hyödyntämisestä luonnontuotealalla sekä suunniteltiin kevään 2017 aktivointityöpajojen
ohjelmia.

Hankkeen tuloksia arvioitiin Metsäkeskuksessa 25.t.2OL8järjestetyssä projektikokouksessa.

Aktivointiti laisuudet

Maakunnissa järjestettiin luonnontuotealan koko arvoketjun rakentamisen aktivointitilaisuuksia ja työpa-
joja tai osallistuttiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa aktivointitilaisuuksiin seuraavasti:

L2.L2.2076 Ku ivu ripä ivä Oul ussa (Oam k, 2 1 osa I listujaa)

17.2.2017 Metsäalan toimijatilaisuus Kaustisilla (järjestäjä Metsäkeskus, LF luennoitsijana)

28.3.2017 Työ paja Ka ustisi lla (28 osa I I istujaa )

L2.4.2017 Työpaja Lim ingassa (2 1 osa I listujaa)

9.5.20t7 Laatu ja kuivauspäivä Oulussa (yhteistyössä Ruralia-instituutin ja muiden hanketoimijoiden kanssa;

44 osallistujaa sekä etäosallistujia mukaan luettuna yli 100 osallistujaa)

2t.6.2Ot7 Maastoretkeily Kokkolassa (20 osa I listujaa )

2.t0.2OI7 U uttopä ivä Ou I ussa ( L0 osa I listujaa )

2L.LL.2OL7 Aktivointitilaisuus Kälviällä yhteistyössä 4H:n kanssa (15 osallistujaa)

15.3.2018 Arvopilotti-hankkeen loppuseminaari Kokkolassa (38 osallistujaa)

Aktivointitilaisuuksissa oli mukana yli 250 osallistujaa. Yrityksiä oli mukana 49 (tavoite 20)ja muita toimi-
joita oli 33 (tavoite 20).
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Kuva1. Aktivointitilaisuus Kälviällä 21,.LL.2OL7 yhteistyössä 4H:n kanssa (kuva: Leena Favén)

Kvselvt ia kartoitukset

Yrityksiltä/viljelijöiltä/maanomistajilta tiedusteltiin kyselytutkimuksen avulla kehittämistarpeita liittyen ar-

voketjun rakentamiseen.

Suomen metsäkeskus toteutti syksyllä 201-6 metsänomistajille suunnatun kyselyn toteuttamisen. Kysely to-

teutettiin sähköisesti Metsäkeskuksen asiakkuudenhallintaohjelmiston kautta ja se lähetettiin 1489 Keski-

Pohjanmaalla asuvalla tai Keski-Pohjanmaalla metsää omistavalle henkilölle. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa

luonnonkeruutuotteisiin liittyvää kiinnostusta ja saada asiasta kiinnostuneiden yhteystietoja. Vastauksia

saatiin 167 kpl. Kyselyn tulokset löytyvät liitteestä. Kyselyn kautta saatiin 1L3 metsänomistajan yhteystie-

dot, joille lähetettiin hankkeen aikana kohdennettua informaatiota. Kyselyn tuloksista on työn alla käsikir-

joitus, jota tarjotaan Maaseudun uusi aika -lehteen. Artikkelissa esitellään kyselyn tulosten pohjalta met-

sänomistajien suhtautumista julkisen paikkatiedon avulla tuotettuihin marja- ja muihin raaka-ainekarttoihin

sekä niiden julkaisemiseen.

Metsänomistajille suunnatun kyselytutkimuksen, Ruralia-instituutin tekemän yrityskyselyn sekä Leena

Favénin kosmetiikkayrityksille tekemän kyselyn perusteella (6 vastausta) valittiin esimerkkejä (mm. koivun

lehti) potentiaalisista raaka-aineista(viljeltävät ja kerättävät), joiden pohjalta arvoketjun rakentamisen edel-

lytyksiä arvioidaan.

Pohjois-Pohjanmaalla haastateltiin 7 yrittäjää hyödyntämällä apuna kyselylomaketta. Haastattelussa selvi-

tettiin kasvuorientoituneiden yritysten kehittämistarpeita Pohjois-Pohjanmaalla sekä kiinnostavia lähtö-

raaka-aineita, joiden arvoketjua hankkeessa kannattaisi keh¡ttää. Haastatellut yritykset toim¡vat pelkästään

kotimaan markkinoilla. Usea yrittäjä nosti esiin toiveen saada luonnon raaka-aineita viljeltyinä, koska vilje-

lyn koettiin helpottavan saatavuutta. Luomutuotettujen yrttien kiinnostavuus nousi myös esiin. Kiinnostavia

olivat mm. mustikanlehti, siankärsämö, heinäratamo, maarianohdake, voikukka, mesiangervo, kamomilla,

sini ma i la ne n, rohtovi rmaj u u ri, va ri ksen m a rja.
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Yrittäjiltä kyseltiin myös osaamisen parantamiseen liittyviä aihealueita. Yli puolet haastatelluista to¡voi lisä-

tietoa raaka-aineiden käsittelystä ja jatkojalostuksesta, sekä viljelymenetelmistä ja turvall¡suudesta. Toimi-

tusketjun aikaansaannin, lainsäädännön hallinnan sekä tuotteiden markkinoinnin yrittäjät kokivat suurim-

miksi uusien tuotteiden markkinoille tuomisen esteiksi.

Kyselyissä ja haastatteluissa esiin nousseiden pullonkaulojen ja tiedontarpeiden pohjalta koostettiin hank-

keen tietoiskuja ja tapahtumia. Hankkeelle perustettiin lisäksi nettisivu "Virtaa luonnosta" virtaaluon-

nosta.wordpress.com, jonne koottiin tapahtumien esitysmateriaalit sekä muuta kiinnostavaa tietoa raaka-

a i neiden korj u usta ja käsittelyteknii koista se kä tuote-esime rkeistä.

Hankevalmistelut ia hankeaihiot

Tarvekartoitusten ja työpajatyöskentelyn/pienryhmätyöskentelyn pohjalta valmisteltiin hankehakemuksia,

jatkohankeaihioita/hankesuunnitelmia yhteensä 7 kpl, joista kansainvälisiä 3

QualityNordic Nordic energy and quality efficient drying of plonts, interreg nord, t,7 M€ (Suomi,

Ruotsi), Suomesta yli 20 yritystä, viljelijää mukana. Hanke ei saanut rahoitusta, sillä Ruotsista ei ol-

lut riittävästi yrityksiä mukana. Hakemus jätetään uudestaan syksyllä 2018, jos yrityksiä saadaan

riittävästi mukaan Ruotsista. Suomesta useat yritykset ovat toivoneet uudelleen hakemista.

NovelBoltic Market driven authentic Non-Timber Forest Products from the Baltic region, interreg

Baltic Sea region 2,6 M€ (Suomi, Norja, Viro, Lotvia, Liettua) 3/2018
LuotuKasvuun -hankkeen valmisteluun osallistuminen (Oamk). Toteuttaja PSK-A|kuisopisto

hankeaihio: luonnontuote-motkoilu-digi, josla Centrian hyvinvointi- ja yrittäjyystiimi laati 2/2OL8

valmistelurahahakemuksen (C/FIE Creating lnteroctive Foroging Tourist Experiences) interreg NPA-

ohjelmaan (Suomi-skotlanti ja myöhemmin muita maita)

hankeoihio: Yrttien kösittelyketju -yritysryhmähanke (Oomk),3 yritystä eri puolilta Suomea, valta-

kunnalliseen hankeaihioon ei löytynyt ha nkeha llinnoijaa

honkeaihio: Koivunlehden ktisittelyketjun kehittäminen -hankeaihio (Oamk)Pohjois-Pohjanmaan

Liiton AIKO-rahoituksen ideahaussa 3 /2OL8
honkeoihio Mooseuturahostolle: potentiaalisimmat kasvimateriaalit Keski-Pohjanmaalla, tiedon-

tuottamis- ja aktivointihanke

Esimerkit ia tapaustutkim ukset

Oulun lähellä sijaitsevalle Sanginjoen metsäalueelle teht¡in yhdessä Oulun kaupungin kanssa alueen luon-

nonraaka-aineiden potentiaaleja selvíttävä tapaustutkimus. Työssä haluttiin myös testata Luken ja ltä-Suo-

men yliopiston LUMO-INKA-hankkeessa kehittämien metsävaratietoon pohjaavien mallien käyttökelpoi-

suutta Pohjois-Suomen metsiin. Työssä tuotettiin kartat, joihin oli merkitty potentiaalisimmat kohteet mah-

lan, pakurin, kuusenkerkän ja pihkan keruuseen. Valitettavasti mallien osoittamien kohteiden osuvuutta ei

pystytä hankkeen aikana todentamaan, koska hanke päättyy liian aikaisin. Työssä saatiin kuitenkin tuotet-
tua esimerkkejä luonnonraaka-ainekartoista sekä välitettyä kaupunkipäättäjille esimerkkien kautta tietoa
paikkatiedon mahdollisuuksista luonnontuotealalla. Lisäksi Keski-Pohjanmaan alueelle tuotettiin esimerk-

kejä m ustikkapaikka kartoista.

Luomu

Metsäkeskus on osallistunut hankkeen tiimoilta luomuvalvonnan neuvottelupäivään 19.0t.2017. Lisäksi

hanke on välittänyt tietoa talon sisällä eteenpäin, jotta luonnonkeruutuotteisiin liittyvät asiat nousevat

"fá"8 Hru;,r-mxrx,* ß,þ* nHia oÅ M ( o0tuil âtI¡til{oRlEttoutu
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esille kehitettäessä toimintaa, kuten metsään.fi palvelua. Luomukeruualueiden laajentamisen edistämi-

sessä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle ei edetty hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Meneillään oli koko han-

keajan luomukeruun sertifioinnin ja valvontasääntöjen uudistus. Luomukeruualueiden laajentamisen edis-

tämisessä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle eiedetty hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Meneillään oli koko

hankeajan luomukeruun sertifioinnin ja valvontasääntöjen uudistus.

Oamk on osallistunut aktiivisesti keruualueiden luomusertifioinnin edistämistyöhön käymällä keskustelua

Oulun kaupungin luonnonvarasuunnittelija Riitta Niemelän ja useiden kaupunginvaltuutettujen kanssa,

osallistumalla teemaan liittyviin tapahtumiin, koulutuksiin, keskusteluihin ja kokouksiin (esim. Luomuke-

ruun mahdollisuudet -seminaari Lahdessa 7.-8.2.2OL8 sekä Eviran järjestämä luomukeruutuotannon kou-

lutuspäivä ja keskustelu26.4.2OL8), tekemällä tiedonhakua, kokoamalla ja visualisoimalla teemaan liittyviä

tilastoja sekä suunnittelemalla ja laatimalla/hankkimalla teemaan liittyviä karttoja ja infograafeja. Materi-

aaleja tullaan hyödyntämään osana keruualueiden luomusertifioinnin ohjevideosarjaa, jota työstettiin han-

keaikana ja jonka työstämistä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen yhteistyössä ProAgria Oulu ry:n/Ou-
lun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Suunnittelutyössä on mukana laaja yhteistyöverkosto, jo-hon kuuluvat

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oamkin lisäksi mm. Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen metsäkeskus,

4H-yhdistys ry sekä Lapin, Koillismaan ja Pohjois-Kainuun luomukeruualueen selvittäjä Eija Vuorela. Ohjevi-

deosarja tullaan julkaisemaan useissa eri kanavissa kaikkien avoimesti saataville.

Tiedottaminen

Hankkeesta laadittiin kaksijulistetta: yksi hankkeen alussa ja toinen syksyllä 2017 hankkeen alustavista tu-
loksista.

Hankkeen tilaisuuksista on lähetetty useita mediatiedotteita Centrian toimesta. Hankkeen tapahtumista ja

toiminnasta YLE Kokkola julkaisi radiohaastattelun 2t.Lt.2OL7. Hankkeesta kirjoitettiin lehtijuttuja Keski-

pohjanmaa- ja Kokkola-lehtiin :

Metsöala kiinnostunut luonnon roaka-aineiden tuotonnosto. Kalajokilaakso 1L.L.2O17

Superfoodit löytyvät Suomen Iuonnosto. Keskipohjanmaa 6/2Ot7

A rv o m o rj o t m a a i I m o I I e. Ko kko I a - I e h ti L5.LL.20 t7
S u p e r r u o k o a I öyty y I ä h e I t ii. Ko k ko I a - I e h ti 22.1.1..2OI7

Luonnontuotealqllo on paljon hyödyntömöttömiii mahdollisuuksio. Volttino puhtoat roako-oineet.

Keski po hja n maa 7L.2.20L8

Pohjois-Pohjanmaalla tapahtumista tiedotettiin pääosin digitaalisessa mediassa. Sidosryhmille ja tapahtu-

miin osallistuneille lähetettiin kutsuja sähköpostin välityksellä. Lisäksi hyödynnettiin Virtaa luonnosta -sivua
sekä siihen linkitettyä Virtaa luonnosta -facebook-sivua. Sivuilla julkaistiin yhteensä 30 blogia tai informatii-
vista juttua. Vuonna 2017 Yirtaa luonnosta -sivuilla oli näyttöjä 2084 kpl ja7O2 vierailijaa, ja vuonna 2018

huhtikuun loppuun mennessä 199 vierailijaa ja 531 näyttöä. Suurin osa kävijöistä oli Suomesta, mutta

melko runsaasti myös USA:sta ja Saksasta. Aitoluonto-sivuilla tiedotettiin aktiivisesti hankkeen tapahtu-
mista. Pohjois-Pohjanmaalla hyödynnettiin myös Oamk:n ylläpitämää Akraamo-kanavaa.

Yhtenä viestintä- ja tiedonvaihtokeinona oli myös parin kuukauden välein kokoontuva LUMOA-hankkeen

organisoima Luonnontuotealan skype-kokous, jossa oli mukana alan toimijoita ympäri maan. Yhteistyöstä

muiden hankkeiden kanssa mainittakoon Biotalousleader (ProAgria Oulu), Suokas (Luke Oulu), Luonnonva-

ratuotannon kehittämisselvitys (Naturpolis) sekä LUMOA-hanke (HY Ruralia), jonka kanssa järjestettiin Kui-

vaus- ja laatupäivä Oulun yliopistolla.
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b. aikataulut

Hankkeen toteutusaika alkuperäisen päätöksen mukaan oli 1.8.2016 -3L.L2.2OI7. Hankkeelle haettiin jat-

koaikaa L5.9.2077 ja jatkoaika myönnettiin 20.LO.2OL7 30.4.2OL8 asti. Hankkeen toimenpiteet on pääasial-

lisesti toteutettu alustavan suunnitelman mukaan, mutta jatkoaikaa tarvittiin, sillä henkilöresursseja ei pys-

tytty hyödyntä mää n a I ku perä ise n su u n nitelma n m u ka isesti.

c. resurssit

Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Centrian kehitysjohtaja Lasse Jansson. Hankkeen projektipäällik-

könä on toiminut Leena Favén Centrialta. Hankkeessa ovat olleet mukana Centrialta seuraavat henkilöt: Leif
Hed(luonnontuoteala/kemia), Centria, Minna Tähtelä (kirjanpito ja maksatushakemukset), Johanna Essel

(markkinointija viestintä). Oulun ammattikorkeakoululta projektipäällikkönä toimi Jaana Väisänen, luon-
nontuotealan asiantuntijoina olivat Marja-Liisa Järvelä (luomusertifiointi), Eija Hakala (kemia), Toni Sankari
(paikkatieto)ja Martti Rautiainen (kuivaustekniikka) sekä talousvastaavana Marja-Liisa Leinonen-Kosonen.
Hankkeessa tekivät töitä Luonnonvarakeskuksesta Ron Store ja Metsäkeskuksesta Tatu Viitasaari.

d. toteutuksen organisaatio

Hankkeen koordinaattorija päätoteuttaja oli Centria. Muut toteuttajat tuensiirtosopimuksella olivat Suo-

men Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus LUKE ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa oli ohjausryhmä,
jonka kokoonpano oli seuraava:

Sirkku Wacklin
Juha Rutanen
Simo Moisio
Riitta Huhtala
Ritva-Liisa Nisula

Jukka Hillukkala
Kati Haipus

Lasse Jansson

Paula Jylhä

Tuomo Pesola

Ely-keskus

Rura lia-instituutti
Arktiset Aromit
4H/Youngfour Oy
Proagria
Kase

Calendan yrtit
Centria
LUKE (Jyrki Hytönen varalla)
Oamk

Kati Haipus toimi ohjausryhmän puheenjohtajana.

Ohjausryhmä kokoontuí 3 kertaa: 7L.!.2O17, 4.9.20L7 ja t5.3.20L7.
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e kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti oli yhteensä 200 000 €, mikä jakautui toteuttajien välille seuraavasti

Centria 83 236 €

Oamk 86 000 €

LUKETT I24€
Suomen metsäkeskus 13 640 €

Maaseuturahaston tuen osuus oli 196 560 €. Oulun ammattikorkeakoulun osalta omarahoitusosuus (4 %)

oli 3440 €. Muiden toteuttajien osalta rahoitus oli 100 % Maaseuturahastolta.

Hankkeen kustannukset muodostuivat palkoista, ostopalveluista ja flat rate 24% kustannuksista. Hankkeen

toteutunut budjetti oli yhteensä 184 693 €, mikä muodostui seuraavasti:

- Centria 81 090 €, käyttämättä jä¡ 1346 €

- Oamk 7L 6L7 €, käyttämättä jäi 14 383 €
- Luke L7 257 €, ylitys L33 €

- Metsäkeskus 13 929 €, ylitys 289 €

f. raportointi ja seuranta

Hankkeen suunnitelmista ja toiminnasta on raportoitu ohjausryhmäkokouksissa 1L.7.20L7, 4.9.2O17 ja

15.3.20L8. Hankkeesta on laadittu seurantaraportit maksatushakemuksia varten ajalfaS-L2/2016 sekä 1-

6/2OL7. Hyrrään on raportoitu hankkeesta kaksikertaa: L/2Ot7 (ajalta 8-12/2016l sekä U2018 (ajalta 1-

12/2017l,.

g, toteutusoletukset ja riskit

Hankevalmistelussa tunnistettiin hankkeen toteutukseen liittyviä riskejä, jotka pyrittiin ottamaan huomioon

ha n ketta toteutettaessa :

Osallistujien tavoittaminen ja innostaminen osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin ja tapahtumiin

Hankkeen aikataulussa pysyminen

Ha nkkeen toteutus vaati laaja n yhteistyöverkoston

4.3 YhteistyökumBpanit

Keski-Pohjanmaalla hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. Proagrian, KPEDU:n ja 4H:n kanssa. Yhteistyökuvi-

o¡sta on keskusteltu myös Metsähallituksen, Kalajoen Matkailun sekä Kalajoen matkailuyrittäjien kanssa.

Kansainvälisiä verkostoja on rakennettu hankevalmistelujen yhteydessä mm. Ruotsin maatalousyliopiston,

Ga
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Luulajan teknisen yliopiston, Latvian yliopiston, Kaunasin teknisen yliopiston, Liettuan maataloustutkimus-
keskuksen, Nibion, Arktisen yliopiston, Tartu Science Parkin, Oulun yliopiston sekä Aalto-yliopiston kanssa.

Yrityksiä verkostoissa on ollut lähes 30 Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta sekä kansallisestija
kansainvälisesti.

Arvopilotti- hankkeessa on tehty yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa seuraavasti:

Leena Favén osallistui LUKE:n Suokas -hankkeen aktivointitilaisuuteen työpajavetäjänä. Suokas-

hankkeen kanssa suunniteltiin myös pohjoispohjalaisten luonnontuoteyrittäjien haastattelun sisäl-

töä.

Arvopilottijärjesti Ruralia-insituutin LUMOA-hankkeen kanssa Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja

laatupäivän Oulussa toukokuuss a 2017 .

Motit liikkeelle hankkeen kanssa yritettiin järjestää luonnonkeruutuotteisiin liittyvä teemapäivä
syksyllä 2017, mutta osanottajamäärän vähyyden takia päivä peruuntui.
Luonnontuotteiden tuotantopotentiaalien laskentamenetelmiä kehittävän LUMO-INKA -hankkeen
kanssa on tehty yhteistyötä luonnonraaka-aineisiin liittyvien tuotantomallien kohdalla ja Arvopilotti
-hanke sai testikäyttöön LUMO-INKA -hankkeessa laaditut, mutta vielä julkaisemattomat potenti-
aali- ja tuotantofunktiot.
Parin kuukauden välein kokoontuva LUMOA-hankkeen organisoima Luonnontuotealan skype-ko-
kous, jossa oli mukana alan hankkeiden vetäjiä ja toimijoita ympäri maan osoittautui myös maini-
oksi yhteistyömuodoksi.

Hankkeen aikana Leena Favén ja Jaana Väisänen osallistuivat valtakunnallisille luonnontuotepäiville
Joensuussa ja Tampereella. Suuri osa osallistujista oli hankkeiden projektipäälliköitä.
Tiiviimpää yhteistyötä tehtiin ProAgria Oulun BiotalousLeader-hankkeen kanssa. Arvopilottiosallis-
tui kahteen BiotalousLeaderin järjestämään tapahtumaan Pudasjärvellä. Ensimmäisessä tutustuttiin
luonnontuotteiden kuivausratkaisuihin ja toisessa pohdittiin koivunlehden korjuun ja lajittelun ko-
neellistamismahdollisuuksia yhdessä yrittäjien kanssa.

Jaana Väisänen oliesitelmöijänä Kuusamossa Naturpoliksen Luonnonvaratuotannon kehittämissel-
vitys -hankkeen työpajassa maaliskuussa 20L7.

Arvopilotti-hankkeen järjestämä uuttopäivä lokakuussa 20t7 oli niin suosittu, ettei kaikkia haluk-
kaita voitu ottaa mukaan. Anne Ristiojan ehdotuksesta ryhdyttiin hankkeiden yhteistyönä organi-
soimaan uutta uuttopäivää. Arctic Fingerprint -hanke (Luke) ryhtyi vastuutahoksi.

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeessa on edistetty luonnontuotealan liiketoiminnan kehittymistä osana biotalouden kasvua rakenta-
malla tarvelähtöisiä uusia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja mm. uusien hankevalmistelujen kautta.
Kohderyhmien tietoisuutta on lisätty työpajoissa, seminaareissa, uutiskirjeissä, nettisivuilla.

Hankkeessa on kartoitettu tärkeimpiä luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä teke-
mään arvoketjujen kehittämis- ja pilotointityötä: koivun lehti, ruusujuuri, nokkonen, marjat mm. mustikka
ja puolukka, kuori, pakuri, voikukka, siankärsämö, vadelman lehdet, mahla, pihlaja. Lisäksion arvioitu paik-
katiedon mahdollisuuksia luonnonraaka-aineiden keruutoiminnan tehostamisessa tuottamalla esimerkkejä
luonnonraaka-aineiden potentiaalikartoista sekä selvittämällä metsänomistajien suhtautumista potentiaali-
karttoihin.

Metsä nom istajil le su u nnatu n kyse lytutkim u ksen tu losten m u kaa n
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nuoret tila lliset hakevat uusia elinkeinoma hdollisuuksia

raaka-aineen keruu ja raaka-aineen tuottaminen viljelmä llä kiinnostavat

liiketoiminnan harjoittaminen sopimusviljelijänä sekä osana osuuskuntaa/oma yritys kiinnostavat

raaka-aineista eniten kiinnostusta herättävät: nokkonen, koivun lehti, mahla, pakuri, ruusujuuri,
jäkälä, hunaja

luomu kiinnostaa

Hankkeessa valmisteltiin yhteensä 7 hankehakemusta ja/tai hankeaihiota, joissa on tavoitteena kehittää

kasvien energiatehokasta kuivausta, kasvien koneellisia käsittelyketjuja, raaka-aineiden ja tuotteiden laa-

dun osoittamismenetelmiä, yritysten yhteistoimintaa ja tiedon tuottamista alan mahdollisuuksista.

Arvoketjun eri vaiheissa toimivien tahojen yhteistyötä ja tietoisuutta luonnontuotealan mahdollisuuksista

on lisätty mm. hankeva lmistelujen yhteydessä.

Oulun ammattikorkeakoulussa valmistui seuraava opinnäytetyö

Emilia lsola(2018). Loadukkaiden yrttien tuottaminen kuivaamqllo

Paikkatiedon hvödvntäm ismahdollisuudet

Hankkeessa on selvitetty paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia luonnonraaka-aineiden talteenotossa.

Paikkatietomenetelmillä ja olemassa olevilla satomalleilla on laskettu ennusteita potentiaalisista mustikka-

paikoista ja tuotettu esimerkkikarttoja mustikan satoennustepinnosta Keski-Pohjanmaalla (Kuva 2).
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Kuva 2. Esimerkki satoennustepinnasta ja marja paikkakartasta
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Lisäksi hankkeessa toteutettiin luonnonraaka-aineiden tuotantopotentiaalien arvioimiseen liittyvä tapaus-

tutkimus yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin raaka-ainemallien teknistä toi-
mivuutta sekä käyttökelpoisuutta Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan olosuhteissa. Tapaustutkimuk-

sessa arvioitiin neljän luonnonraaka-aineen (pihka, pakuri, mahla ja kuusenkerkkä) tuotantomahdollisuuksia

Oulun Sanginjoen alueelle sijoittuvalla testialueella. Työssä tuotettiin esimerkkikarttoja Sanginjoen alueelle
ja saatiin tietoa raaka-aine mallien siirrettävyydestä ja mallinnukseen käytettyjen tietoaineistojen toimivuu-
desta (Kuva 3).

Kokemusten perusteella puusto-ositteittain eritelty puustotieto palvelisi luonnonraaka-ainelaskentaa pa-

remmin kuin kuviokohtaisiin keskilukuihin perustuva tieto. Lisäksi havaittiin, että muokkaamalla kuvioiden

valintaehtoja vastaamaan Suomen eriosien erityispiirteitä saadaan potentiaalisten tuotantokuvioiden
joukko vastaamaan paremmin paikallista tilannetta ja todennäköisesti myös tuotantopotentiaaleihin mää-

riin liittyvät ennusteet varmemmiksi.

Kuva 3. Mahlan tuotantoon parhaiten soveltuvien kuvioiden sijaintija tuotantopotentiaali Sanginjoen met-
säalueella.

Metsänomistaja kyselyyn laadittiin osio, jossa selvitettiin metsänomistajien kiinnostusta saada tieto omilla
maillaan sijaitsevista potentiaalisista luonnonraaka-aineiden keruupaikosta sekä suhtautumista erilaisten
raaka-ainekarttojen julkaisuun. Tulosten mukaan metsänomistajat olivat k¡innostuneita karttamuotoisesta
tiedosta maillansa sijaitsevista otollisista luonnonraaka-aineiden keruupaikoista (kuva4). Enemmistö met-
sänomistajista pitikin marjakarttojen laatimista hyvänä asiana, mutta he katsoivat, että marjakarttojen jul-

kaisemiseen pitäisi pyytää maanomistajan lupa ja että julkiset marjapaikkakartat soveltuisivat paremmin

mm. valtion ja kuntien omistamille maille (kuva 5).
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Kuva 4. Yksityisten metsänomistajien kiinnostus saada tieto maittensa potentiaalisista luonnonraaka-aine¡-

den keruupaikoista.

I

t
5
I W

Yksityismaat ru
0 o/o 20 o/o 40 o/o 6A ø/o 80 o/o 104 o/o

Kuva 5. Marjakarttojen laadinnan ja julkaisun soveltuvuus eri metsänomistajaryhmien maille yksityismet-

sänomistajien mielestä.

Vapaamuotoisessa palautteessa suurimmiksi huolenaiheiksi marjakarttojen laadintaan ja julkaisuun liittyen
nous¡vat omien salaisten, lähellä kotia sijaitsevien marjapaikkojen paljastuminen, teitä pilaavan liikenteen
lisääntyminen metsäautoteillä sekä marjametsien tyhjentyminen ulkomaalaisten poimijoiden toimesta. Tär-

keimmiksi eduiksi katsottiin se, että marjat saatais¡¡n paremmin talteen, marjapaikkojen löytyminen helpot-
tuisija metsään olisi helpompi lähteä sekä lisätulojen saanti yksityisille poimijoille ja hyöty kansantalou-

delle.

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Keski-Pohjanmaalla yritystoiminta on vielä vähäistä ja alan kehittäminen on painottunut enemmän raaka-

ainehankintaan joko viljelemällä tai keräämällä. Keski-Pohjanmaalla keruutoiminta on organisoitu pääasi-

assa 4H:n toimesta, ja näyttäisi siltä, että keruutoiminnan avaintoimija voisi erinomaisesti olla edelleen 4H.

Toiminnan laajentaminen vaatii kuitenkin tilojen hankkimista tai olemassa olevien esim. maatalouskäytöstä
poistettujen tilojen muuttamista varasto- ja esikäsittely- ja kuivaustiloiksi. Samoin alkutuotannossa kannat-
taa edelleen jatkaa osuuskuntamallin kehittämistä, jotta raaka-ainevolyymit pystyttäisiin kasvattamaan riit-
tävän suuriksi erityisesti vientiä ajatellen. Toiminnan kehittäminen edellyttää myös sopimusviljelyä, sopi-
muskeruuta sekä ostosopimusten tekemistä, jotta toimintaa voisi kasvattaa kannattavasti.

Keski-Pohjanmaalle sopisi erinomaisesti raaka-aineiden kuivaaminen ja jauhaminen, jolloin luonnontuot-
teita voitaisiin myydä myös jauheina jatkojalostusta varten taisuoraan kuluttajille. Luonnontuotteiden kui-
vaaminen on kuitenkin kallista johtuen korkeista energiahinnoista. Samoin puutteita on runsaasti kuivaus-

øCentriaErroopan maaseudun

kehhãmiseI n€âtao¡isrelËsto:

"::.,8 EuftÊppa ir'Eslc¡ naageult?luÊiriin rurK rM u a JA K E Hr rys

É..-.' ;:: .i ..
r,¿ ¡d ;

OOIUil AMüAf IIXôRXE¡f OULÙ @, **PrneîsclReskus



15

prosessien hallinnassa sekä kuivauslaitteistojen toimivuudessa. Arvopilotti-hankkeen tuloksena on valmis-
teltu pohjoismainen hankehakemus QualityNordic, mikä tähtää energiatehokkaiden kuivausprosessien ke-
hittämiseen sekä kuivattavien tuotteiden laadun hallintaan ja osoittamiseen.

Kosmetiikkayrityksille ja hankevalmisteluissa mukana oleville yrityksille tärkeäksi tekijäksi on nousemassa
raaka-aineiden tehoaineiden identifiointija laadun osoittaminen. Luonnontuotteille olisi kehitettävä yritys-
ystävällisiä/edullisia/helppoja laadun osoitusmenetelmiä, jotta yritykset pystyisivät osoittama an premium-
raaka-aineidensa/tuotteidensa laadun eritysesti vientimarkkinoilla. Suomalaiset yritykset/viljelijät eivät
pysty kilpailemaan hinnalla, mutta pohjoismainen laatu, raaka-aineiden aitous, luomu ja arktisuus ovat teki-
jöitä, joiden avulla yritykset voivat kilpailla vientimarkkinoilla. Myös Keski-Pohjanmaalla tulee käynnistää
työt uusien alueiden saattamiseksi luomuun.

Luonnontuotealan mahdollisuuksista tarvitaan edelleen paljon tiedottamista, kuten useissa hankkeen työ-
pajoissa on todettu. Keski-Pohjanmaalla voitaisiin edetä kyselyjen perusteella todennettujen potent¡aali-
simpien raaka-aineiden liiketoimintamahdollisuuksien tarkastelulla esimerkiksiseuraavasti:

t. Kootaan olemassa olevaa t&k tietoa pihlajasta, tyrnistä, puolukasta, koivun lehdestä, nok-
kosesta, voikukasta, tyrnistä. Koostetaan esittelypaketit näistä.

2. Esitellään mahdollisuuksia maaseutu/elinkeinoasiamiehille, viljelijöille, metsänomistajille.
3. Arvioidaan markkinat raaka-aineille ja ja lostetuille tuotteille.
4. Etsitään potentiaaliset ostajat.
5. Kartoitetaan alueelta keittiöt/ravintolat/leipomot, elintarvikejalostajat, jotka lähtisivät hyö-

dyntämään ko. raaka-aineita.

6. Arvioidaan tuotanto/jalostus/arvoketjun kustannuksia.
7. Esitellään hankkeen tuloksia työpajoissa, seminaareissa

Pohjois-Pohjanmaalla tapahtumiin osallistuneiden yrittäjien kanssa on moneen otteeseen todettu koneel-
listamisen tarve luonnon raaka-aineiden käsittelyketjuissa. Onneksi moni pohjoispohjalainen luonnontuo-
tealan yrittäjä on päässyt osallistumaan Kasvu Open -ohjelmaan, jossa yhdessä talousasiantuntijoiden
kanssa yrittäjät ovat havahtuneet nykyisen toimintansa heikkoihin kohtiin ja liiketoimintansa kasvuedelly-
tyksiin. Laajentaminen tarkoittaa käytännössä jonkinasteista koneellistamista, mutta se pitää kohdentaa
eniten kysyntää omaavien raaka-aineiden tuotantoon. Siksi on virinnyt kiinnostus mm. koivunlehden tuo-
tantoon.

Laajojen luomukeruualueiden kokoaminen ja luomuviljeltyjen yrttien viljelyn kehittäminen ovat valtakun-
nallisesti kiinnostuksen kohteena. Pohjois-Pohjanmaa marja-aittana tulisi saada valtaosaltaan luomukeruu-
alueeksi.

Pohjoissuomalaiset luonnontuotealan yritykset tuntuvat olevan myös erittäin kiinnostuneita luonnon raaka-
aineiden uusista käsittelymenetelmistä, esimerkiksi uuttomenetelmistä. Uusien uutto- tai väkevöintiteknii-
koiden opettelu ei välttämättä tarkoita sitä, että yrittäjät haluaisivat investoida omiin laitteisiin, vaan pi-
kemminkin oppia ymmärtämään raaka-aineiden mahdollisuudet. Sen jälkeen tarvitaan vain rahtipalvelui-
den tarjontaa.

Paikkatiedon hyödyntäminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Luonnonraaka-aineisiin liittyviä malleja tulisi
kehittää Pohjanmaan olosuhteisiin sopiviksija yhteistyötä raaka-ainekarttojen tuottamiseksi käynnistää esi-
merkiksi kuntien tai kiinnostuneiden yksityismetsänomistaryhmien kanssa.

Luonnontuotealan, matkailun ja digitalisaation yhdistämistä tulee viedä eteenpäin myös kansainvälisessä
kuviossa.
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6 Allekirjoittajat ja päiväys
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Kari Ristimäki

rehtori, toim itusjohtaja
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