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1 Toteuttajan nimi 

Hankkeen hallinnoijana toimi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun 4H-

yhdistys. 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hankkeen nimi on Metsästä monituotebisnestä, hankenumero 75420. 

3 Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeen tarkoituksena on ollut aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden 

kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia 

jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan 

aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raaka-aineketjujen ja 

luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi. 

Hankkeessa on aktivoitu metsänomistajia puuntuotannon ja luonnontuotteiden 

tuottamisen yhdistämisessä jakamalla tietoa luonnontuotealan mahdollisuuksista 

ja toimintatavoista. Hankkeessa kuvattiin käytännön toimintamalleja eri 

luonnontuotteiden keruun ja käsittelyn järjestämisestä sekä yhteistyöstä.  

Keväällä 2020 alkaneet koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot muuttivat 

jonkin verran hankkeen toteutusta. Lähitapaamiset olivat rajoitettuja, mutta 

toisaalta voitiin hyödyntää lisääntynyttä kiinnostusta luontoon ja etätapaamisten 

paikkariippumattomutta. Luonnosta löytyi monelle uudenlaisia kesätyötä ja 

lisätienestejä. 

4 Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet  

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

Luonnontuotealan kehittämisessä on tehty paljon hyvää työtä vetovoimaisten 

tuotteiden löytämiseksi ja markkinoiden tunnistamiseksi sekä sinne pääsemiseksi. 

Pieninä määrinä tuotettujen tuote-erien raaka-aineet on saatu helposti jopa 

yrittäjien itsensä keräämänä. Kysynnän kasvaessa raaka-aineketjujen kehittäminen 

ja siellä ansaintalogiikan tunnistaminen on vielä kesken. Koska alalla ei ole 

vakiintuneita käytäntöjä, on tarve kehittää raaka-aineketjun kokonaisuus yhdessä 

kaikkien osapuolten kesken käytäntöjen sujuvuuden ja luottamuksen 
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varmistamiseksi. Pienimuotoisia keruupalveluja on jo olemassa yksityisillä 

yrittäjillä ja yhteisöillä. Keruun kausiluonteisuus, kerääjien vaihtuvuus ja keruun 

toteuttaminen laajasti maaseudulla edellyttää keruun organisoijilta 

ammattimaista tilanteiden hallintaa ja kerääjiltä itsenäistä ja yrittäjämäistä 

toimintaa. Esimerkkinä pitkään toimineesta ja hioutuneesta raaka-aineketjusta on 

Oulu 4H-yhdistyksen kihokin toimitusketju Eurooppaan. 

Nousevana trendinä on havaittu ravintoloiden kiinnostus käyttää paikallisia 

keruutuotteita. Näissä tapauksissa metsänomistajan, kerääjän ja asiakkaan 

yhteistoiminnan tarve korostuu entisestään. 

Luonnontuotealan toimintaohjelmassa 2020 yhtenä painoalueena on todettu 

kestävä ja markkinavetoinen raaka-ainetuotanto. Talteenottoa voidaan parantaa 

myös sopimuspohjaisesti ja kokoamalla kerääjäverkostoja.  Lisäksi 

toimintaohjelmassa korostetaan, että toiminnan ja raaka-aineen alkuperän 

luotettavuudella tulisi pyrkiä saamaan suomalaisille luonnontuotteille lisäarvoa. 

Kansallinen metsästrategia 2025 (Valtioneuvoston periaatepäätös 12.2.2015) 

kohdassa ”2.7 Metsäalan palvelut ja luonnontuoteala” nostetaan esille metsien 

erilaiset tuotteet. Metsien tarjoamaa hyvinvointia kasvatetaan muun muassa 

tuottamalla resurssitehokkaita ja korkean jalostusarvon tuotteita. Yhtenä 

merkittävänä mahdollisuutena kehittää metsien raaka-aineisiin perustuvaa uutta 

liiketoimintaa metsästrategiassa nähdään luonnontuoteala ja luonnontuotteiden 

yhdistäminen erilaisiin hyvinvointipalveluihin ja matkailu. 

Pohjois-Pohjanmaalla asuu yli 10 hehtaaria omistavia metsänomistajia noin 

28000.  Metsänomistaja 2010 selvityksen mukaan omistajista runsas puolet asuu 

maaseudulla joko metsätilallaan tai maaseututaajamassa ja heidän keski-ikänsä 

on 60 vuotta.  Kaksikolmasosaa on miehiä ja kolmannes on palkansaajia.  

Merkittävän suuria pinta-aloja omistavia metsänomistaja maakunnassa on 

Metsähallitus, yhteismetsät, osa kunnista ja seurakunnista sekä joukko yksityisiä 

metsänomistajia. Pääosa pinta-alasta on kuitenkin pienialaisia metsätiloja, joiden 

omistus on yksityishenkilöillä ja heidän muodostamillaan yhtymillä tai 

kuolinpesillä.  

Metsissä kasvaa syötävien sienien ja marjojen lisäksi kasveja, joiden osia voidaan 

käyttää ruuan raaka-aineina, yrtteinä ja rohdoksina.  Joukossa on myös lajeja, joita 

hyödynnetään elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Suomen puhtaassa 

luonnossa ja valoisassa kesässä kasvavien kasvien vaikuttavien aineiden 

pitoisuudet ovat korkeita.  Jokamiehenoikeuden nojalla kuka tahansa voi kerätä 

metsästä vapaasti ruohovartisia kasveja – lukuun ottamatta rauhoitettuja lajeja. 

Sen sijaan puiden lehtien, silmujen ja vuosikasvaimien kuten kuusenkerkkien, 

pakurikäävän ja jäkälän kerääminen edellyttävät maanomistajan lupaa. Samoin 
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mahlan ja pihkan juoksuttamiseen tarvitaan lupa. Hyvään yritysten 

toimintakulttuuriin kuuluu myös aina yhteydenpito maanomistajiin myös silloin, 

kun jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvia tuotteita kerätään merkittävästi 

elinkeinotoimintaan. 

 

4.1.2 Hankkeen tavoitteet 

1) Tunnistetaan Pohjois-Pohjanmaan alueelta keräävien ja / tai luonnontuotteita 

jalostavien yritysten metsäperäisten raaka-aineiden saatavuuden tilanne - 

tarpeet, arvioituja laajenemistarpeita / arvio kestävästä tarjontapotentiaalista / 

raaka-aineketjujen tila sekä vastaavia arvioita luontopalveluyritysten 

kohdetarpeista ja niiden saatavuudesta.   

Mittari: raaka-ainetarpeet / potentiaalit vähintään 10 raaka-aineesta / 

kohdetyypistä. Seuranta: projektipäällikkö/ohjausryhmä 

2) Raaka-aineketjujen rakentaminen metsänomistajien ja yritysten välille on 

käynnistynyt - ketjuissa on mukana monituotemetsänomistajia, yrittäjämäisesti 

toimivia kerääjiä sekä jalostavia yrityksiä. Myös luontoon perustuvia palveluja 

tuottaville yrityksille on rakentunut yhteyksiä monituotemetsänomistajiin 

kohteiden ja niiden hoidosta vastaavien yritysten kanssa. Toimintamallit ovat 

kuvausten kautta yritysten, kerääjien ja metsänomistajien käytössä. 

Mittari: kohtauttamistilanteita vähintään 10 kpl, raaka-aineketjuja rakenteilla 

10 kpl 

Seuranta: projektipäällikkö/ohjausryhmä 

3) Metsänomistajat hakeutuvat toimimaan aktiivisina monituotemetsänomistajina 

tuottamalla ja myymällä monipuolisesti metsänsä jokamiehen oikeuksien 

ulkopuolella olevia luonnontuotteita.   Aktivoitumisen tueksi metsänomistajilla 

ja alueella toimivilla metsätoimijoilla on käytettävissä tietoa potentiaalisista ja 

kaupallisesti kiinnostavista luonnontuotteista, luonnontuotemarkkinoista, 

luonnontuotteiden talteenoton ja -käsittelyn menetelmistä ja keruun huomioon 

ottamisesta metsän käsittelyssä. Monituotemetsänomistajien toiminnan tueksi 

on ideoitu ja mahdollisuuksien mukaan otettu käyttöön sähköisiä 

suunnittelutyövälineitä.  Metsäalan ammattilaiset pystyvät tukemaan 

metsänomistajia uusista tuotantomahdollisuuksista. 

Mittari: ajatuspajoja vähintään 5 kpl 

Seuranta: projektipäällikkö/ohjausryhmä 

4) Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden sertifioinnin tarve ja 

mahdollisuudet on tunnistettu ja etenemisestä on tehty suunnitelma. 

Mittari: yrittäjien arviot sertifioitujen luomukeruualueiden tarpeista 

haastattelujen perusteella, metsänomistajien näkemys kyselyn perusteella, 
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suunnitelma on laadittu 

Seuranta: projektipäällikkö/ohjausryhmä 

5) Sähköisiä palveluja hyödynnetään sekä raaka-aineketjujen muodostamisessa 

(esim. Metsään.fi) että luonnontuotetiedon välityksessä.  

Mittari: Kokeilut 5 ketjun muodostamisessa 

Seuranta: projektipäällikkö/ohjausryhmä 

Hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet 

1. Hankkeen tilaisuuksiin osallistuvien metsänomistajien määrä 200 hlö 

2. Hankkeen aikana syntyneiden kevytyrittäjyyden/osuuskuntaan liittymisen 

määrä 15 kpl, joista y-tunnus 4:llä (seurantatavoite) 

3. Keruuverkostoon liittyneiden kerääjien määrä 20/kpl 

4. Annettujen / myytyjen keruulupien määrä, metsänomistajat 50 

5. Hankkeessa mukana olevien yrittäjien määrä 10 

6. Hankkeen aikana työllistyneiden määrä 2,6 htv 

 

Laadulliset tavoitteet: metsäomistajilta ja yrittäjiltä kerättävät palautteet, 

hankkeen vaikuttavuus. 

4.2 Toteutus 

4.2.1 Toimenpiteet 

Hankkeen toimintaan vaikutti keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia, jonka 

rajoitukset tuli huomioida toteutuksessa. Lähikontaktien välttäminen, yritysten 

toiminnan muutokset ja kysyntä vaikuttivat yleisesti kaikkeen toimintaan ja myös 

hankkeen toteutukseen. Lisääntynyt kiinnostus luontoon hyödynnettiin hankkeen 

toteutuksessa. 

TP1. Luonnontuoteyritysten raaka-ainetarpeet ja metsänomistajien 

tuotantomahdollisuudet - kerättävät raaka-aineet 

Hankkeessa kartoitettiin aluksi Pohjois-Pohjanmaalla kerättäviä ja jalostettavia 

raaka-aineita ja tuotteita. Lisäksi koottiin alueella ja valtakunnallisesti toimineet 

luonnontuotehankkeet (Raportti 8–2019). Alueella toimivia yrityksiä kartoitettiin 

käyttäen pohjana PK-yritysbarometria 2018. Listaa yhteydenpidosta on ylläpidetty 

excel-taulukossa (Teams). 

Yrityksiä on lähestytty omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, puhelimitse 

ja sähköpostilla. Tärkeä kumppani yritysten suuntaan oli PSK-aikuisopiston Luotu 

kasvuun -hanke, jonka kautta aktiivisiin yrityksiin saatiin yhteys ja tietoja heidän 

jalostamistaan raaka-aineista ja tarpeita. Keväällä 2019 toteutettiin kysely Oulun 

seudun leipomoille ja ravintoloille, kiinnostuneisiin oltiin yhteydessä (5 yritystä). 

Keväällä 2020 selvitettiin ostopalveluna (Naturest Oy, Rita Porkka) markkinoita ja 
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kehitettiin keruuketjuja. Lisäksi toteutettiin Facebookin ja sähköpostin kautta 

kysely luonnontuote- ja metsäalan yrityksille (Raportti 5-2020). 

Hankkeen osatoteuttaja Oulun 4H:n harjoittama keruutoiminta oli keskeinen pohja 

raaka-ainetarpeen ja laatuvaatimusten määrittelyssä. Valtakunnallisesti kerääjä.fi-

sivustolle laadittujen uusien keruuohjeistusten laadinnassa oltiin aktiivisesti 

mukana. Niissä hyödynnettiin Oulun 4H:n käytössä olleita keruuohjeita. 

Keruupöytäkirjoja kehitettiin edelleen ja myös ne kiinnostivat muualla Suomessa. 

Myös luomulaatuisen kuusenkerkän keruu saatiin toimimaan kaudella 2020. 

Luomukeruusta tehtiin sopimukset kahdella yksityisellä tilalla ja vastaanotto 

saatiin luomukelpoiseksi. 

Nykyisistä toimintamalleista laadittiin kaavioita. Rokuan verkostoitumistilaisuuden 

jälkeen 2019 laadittiin yleisesti alueen toimintaa kuvaava malli ja hankkeen 

lopussa erilaisia yrityksiä kuvaavia malleja, joita yritykset osin kommentoivat ja 

täydensivät (Keruuverkostomalleja-Roadmap 5–2021). Uusia yrityksiä tai 

osuuskuntia ei juurikaan syntynyt. Luonnontuotteiden keruusta saatava tulo on 

henkilölle verovapaata, joten sen tiimoilta ei ole tarvetta yritykselle. 

Alueella toimivilla yrityksillä raaka-aineen käyttö on varsin vähäistä, eikä isoja 

haasteita alueella käytettävän raaka-aineen osalta tullut esille. Yhteistyön 

kehittämistä, saatavuuden varmistamista ja tiedon lisäämistä pidettiin kuitenkin 

tarpeellisena. Raaka-aineen hankinnassa maakunnassa on hyvät valmiudet ja 

potentiaalia kehittää edelleen. Tällä hetkellä isojen luonnontuotemäärien tarvetta 

Pohjois-Pohjanmaalla ilmennyt. 

Raaka-aineet, joiden keruuketjuja ja laatuvaatimuksia selvitettiin ja kuvattiin 

hankkeen aikana, on esitelty alla. Viidestä vahvennetulla esitetystä on tuotettu 

alustavat infokortit myöhempää käyttöä varten. Mallit ja tekstisisällöt on koottu 

yleisesti käytettäviksi (Koonti-Infotaulujen sisällöt+kuvamallit).  Kuvaustapa 

vaihtelee raaka-aineittain. Tavoitteena oli laatia kuvauksia, jotka palvelevat 

luonnontuotealan toimijoita ja kehittämistä. 

1) Kihokki:  

Oulun 4H:lla pitkä kokemus toimituksista ulkomaille. Kuvattiin malli toimivasta 

(maailmalle) keruusta ja toimitusketjusta: Vuosikello Kihokki - näin se toimii. 

Hankkeessa keruuverkoston laajennus, kerääjien koulutus ja etäkoulutus. 

Tiedotus lisäsi kiinnostusta. 

2) Suopursu:  

Oulun 4H:lla erityisesti Ylikiimingin alueelta pitkä kokemus. Tuotettiin 

tietokortti: Suopursua Ylikiimingistä. Hankkeessa keruualuetta laajennettiin. 

Tiedotus lisäsi kiinnostusta. Mahdollisuus laajentaa käyttöä myös Suomessa. 

3) Kuusenkerkkä:  

Keruu ja käyttö ollut Pohjois-Pohjanmaalla pienimuotoista. Hankkeen aikana 

onnistuttiin kehittämään ison kuusenkerkkämäärän toimitusketju: 
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keruuasemille uusi tuote ja uusia kerääjiä, koulutukset ja etäkoulutukset. 

Jatkuvuutta ja kasvupotentiaalia on. Tiedotus yleisesti, metsänomistajille ja 

poimijoille: Kuusenkerkkä - poimijan vuosikello. 

4) Pakuri: 

Lisääntyvä kysyntä maailmalla ja istutus/ymppäys tuovat 

kasvumahdollisuuden. Metsänomistajia kiinnostaa. Tiedotettu ja 

ymppäystapahtumat. Tietokortti: Pakuri - viljelemällä satoa.   

5) Koivun mahla:  

Kiinnostus puuvesiin on lisääntynyt. Säilyvyys ja jalostus vaatii investointia. 

Hankkeessa tiedotus ja osallistuminen Luken kansalaishavainnointiin. Kysyntä 

ja jalostus alueella vähäistä, ravintolakäyttö mahdollinen. Tietokortti: Mahla - 

Puuvesi. 

6) Koivunlehti:  

Kiinnostusta on, käyttö monipuolista. Pienimuotoista käyttöä alueella, isoja 

toimituksia on kysytty aiemmin. Koneellisen korjuun kehittämistä mietitty. 

Hankkeen aikana ei ilmennyt isompaa kysyntää.  

7) Koristemateriaalit:  

Lähituotteet korvaamassa ulkomaisia materiaaleja on trendinä, kiinnostusta on. 

Kokeiltu paikallista kysyntää ja tarjontaa. Keruuverkostomalli-dia 

8) Pihka:  

Mahdollinen lisääntyvä kysyntä, passiivinen pihka kysytympää. Metsänomistajia 

kiinnostaa, laskettiin potentiaali. Aktiivinen valutus työlästä, kysynnästä ei ole 

varmuutta. Selvitetty muissa hankkeissa, materiaalia löytyy. Välitetty 

yhteystietoja. 

9) Hunaja ja oheistuotteet:  

Hunajantuotantoa ja osaamista alueella on. Pesäpaikoille voisi olla kysyntää, 

samalla saadaan pölytyshyötyä metsämarjoille. Keskusteltu hunajantuottajien 

kanssa mahdollisuuksista. 

10) Katajanmarja:  

Kysyntä ja saatavuus kotimaisen katajan osalta esillä. Käytännössä käyttäjät 

ostavat suoraan kerääjiltä, välitetty tietoa suoraan kerääjille. Keruuverkostolle 

ei ilmennyt tarvetta.  

11) Luontopalvelut ja Green Care:  

Alueella toimii useita yrityksiä, laajenevaa toimintaa. Tarpeet metsäkohteisiin ei 

vielä selkiytyneet: Verkostomalli Luontopalvelut -dia. 

 

Vuosikellona on myös Metsänomistajalle - Luonnontuotteiden vuosikello. Info-kortti 

on laadittu vuosittaisista keruutuloksista: Luonnontuotteita talteen 2020. Liitteissä 

Word-dokumentti Koonti -Infotaulujen sisällöt. Keruuverkostomalleja-Roadmap-5–

2021 sisältää erilaisten toimijoiden toimintamalleja ja tiekartan, joka tehty 

hankkeen lopussa. 
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Potentiaalina on ollut esillä rahkasammal, jonka potentiaalia on laskettu PaiBiRa-

hankkeessa.  

Metsäkeskuksen paikkatiedon avulla yhdessä Luomua ja luonnontuotteita 

metsävaratietoihin (LULUME)-hankkeen kanssa tuotettiin ja esiteltiin potentiaalit 

kuusenkerkälle, koivun mahlalle sekä pakurin viljelykohteille. Nämä ovat 

metsänomistajan nähtävillä metsään.fi-palvelussa. Lisäksi kuntakohtaiset ja 

alueen koko potentiaali on nähtävillä verkkosivuilla Bower BI -raporttina. 

Kuusenkerkän potentiaalia täsmennettiin Pohjois-Pohjanmaalle omilla 

hakukriteereillä. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle laskettiin erikseen männyn ja 

kuusen pihkan potentiaali. (Luonnontuotteet-Potentiaali-PP-PoweBI, lisäksi 

webinaariesitys Vornanen-PP-Luonnontuotepotentiaali18022021, lisäksi excel-

taulukko (ei liitteenä)) 

Metsänomistajia, metsätoimijoita, kerääjiä ja luonnontuoteyrityksiä koottiin 

tilaisuuksissa yhteen saamaan tietoa eri raaka-aineista, niiden keruusta ja 

käytöstä ja kysynnästä. Tilaisuuksissa kohtautettiin toimijoita keskustelemaan 

raaka-aineen tuotannosta. Vuoden 2020 keväästä tilaisuudet jouduttiin 

järjestämään etänä, mutta myös niissä pyrittiin saamaan vuorovaikutusta. Verkon 

kautta tavoitettiin laaja osallistujajoukko ja saatiin yhteyksiä ympäri maata. (Lista 

tapahtumat-MMTB). 

Metsäalan ammattilaisia kutsuttiin mukaan tilaisuuksiin ja heitä lähestyttiin myös 

erikseen, jotta he voivat neuvonnassa tukea metsänomistajia.  

Keväällä 2019 järjestettiin maastokoulutuksia ja – tapahtumia. Vuodesta 2020 

toimittiin etätapahtumissa ja vain poikkeuksellisesti maastossa. Vuodelle 2021 

järjestettiin vielä paikallisesti kehittämistilaisuuksia, ajatuspajoja, ulkopuolisen 

fasilitoijan vetäminä. 

Keruukauden 2020 poikkeuksellisissa olosuhteissa laajennettiin keruuverkostoja ja 

tiedotusta ostopalvelun tuella. Keruumäärien lisäämisestä, kerääjien aktivoinnista 

ja keruukohteiden löytämisestä sekä luomukeruualuista saatiin hyvin käytännön 

kokemusta. Kokemuksia kysyttiin somessa kerääjille jaetulla kyselyllä ja 

keruuasemille lähetetyllä kyselyllä (Raportti 9-2020 Palautekysely-kerkänkerääjät, 

Raportti 11-2020 Kysely-keruuasemat). Kehittämisehdotuksissa tuotiin esille mm.  

pakastus- ja varastotilat, kuljetukset ja keruuasemien aukiolo. Haaste on tieto 

kysynnästä ja ostajista. Korona aiheutti haasteita kuljetusten järjestämiseen. 

Keruukaudella 2021 kehitettiin toimintaa edellisen vuoden kokemusten pohjalta, 

paikallisilla työpajoilla (Raportti 4-2021 Kooste työpajoista, Raportti 5-

2021Luonnontuotetyöpaja-Koillismaa_koontia ja ehdotuksia) ja Oamkin 

opiskelijoiden innovaatiotyön tuotoksilla (Raportti 3-2021 Innovointi-Oamk 

opiskelijat).  
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Keruukaudella hanke oli mukana keruuverkoston testaamisessa ja laajentamisessa 

kuusenkerkän osalta ja kokeiltiin joulukuusiviljelmällä keruuta. Yhteistilauksella 

Oulun 4H kautta hankittiin alueelle elintarvikekelpoisia keruuvakkoja. 

Kuusenkerkän poimijatilityksiä selkiytettiin keruuasemille ja poimijalle tilitettiin 

kaksi kertaa kauden aikana, ei viikoittain kuten aiemmin. Muiden tuotteiden 

kysyntä oli vähäistä suurimmaksi osaksi koronan takia, toimitukset hoidettiin 

Ylikiimingistä.  

TP2.  Luontopalveluyritysten tarpeet ja metsänomistajien 

tuotantomahdollisuudet: metsäluontokohteet ja reitit 

Luontopalveluyritysten tarpeiden kartoitusta tehtiin rinnakkain 

luonnontuoteyritysten kanssa ja eri tilaisuuksissa oli mukana myös 

palveluyrityksiä. Monet luonnontuotetoimijat järjestävät myös koulutuksia, mitä 

voitaneen pitää luontopalveluna, kun koulutetaan alan harrastajia. Toimenpidettä 

toteutettiin yhteistyössä useiden muiden hankkeiden kanssa ja näin saatiin hyvin 

tietoa toiminnasta ja tarpeista. 

Kuusamossa toteutettu Metsäkeskuksen Kuusamon yksityismetsien luontohelmet 

tutuiksi -hanke toi esille potentiaalia ja tarvetta yksityisten maiden käytölle 

luontopalveluyritysten toiminnassa. Yrittäjiä tavattiin Green Care toimintaa 

kehittävän hankkeen New Nordic Nature Based Service Models (Nordic NaBS) 

tilaisuuksissa. Tämäkin toiminta laajentuessaan ja vakiintuessaan voi tuoda esille 

konkreettisia tarpeita. 

Tietoa palveluja tuottavien yritysten, palvelua ostavien julkisten toimijoiden ja 

metsänomistajien kesken jaettiin Luken HyvinVoi-koordinaatiohankkeen ja 

NordicNaBS-hankkeen kanssa järjestetyssä tilaisuudessa Metsänomistajien ja 

palveluyritysten yhteistyö - osapuolten tarpeet ja metsänkäytöstä sopiminen. 

Yhteisen ohjelman lisäksi keskusteltiin paikallista yhteistyötarpeita.  

Pääosin yrittäjillä oli kuitenkin omia maita tai vakiintuneita kohteita pääosin 

kuntien tai valtion mailla. Muiden metsänomistajien kanssa maiden käytöstä on 

vakiintuneita käytäntöjä ja epävirallista sopimista. 

Yritysten kautta tuli yksittäisiä tarpeita esim. kodalle tai laavulle. Myös 

luonnontuotteiden keruukoulutusten paikolle oli jonkinlaista tarvetta. 

Metsänomistajatietojen selvittäminen on yrittäjille haastavaa. 

Korona muutti matkailua ja vaikutti luontopalveluyritystenkin toimintaan. 

Kansainvälistä matkailua ei hankkeen loppuaikana ollut. Yritysten toiminta väheni 

sillä saralla, mutta toisaalta yleinen näkymä on luontoperustaisten palvelujen 

kysynnän kasvuun. Palvelujen kehittämistä tehdään varmasti jatkossa ja tarpeita 

erilaisille metsä- ja luontokohteille on odotettavissa.  
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TP3. Monituotemetsänomistajan työvälineet 

Toimenpiteessä keskityttiin metsänomistajien tiedon lisäämiseen 

luonnontuotteista ja niiden käytöstä ja kysynnästä. Tilaisuudet, kirjoitukset 

lehdissä ja some-viestintä olivat keskeisiä. Yksittäisten metsänomistajien kanssa 

oli muutamia kymmeniä keskusteluja ja sähköpostiviestintää. Yhden 

metsänomaisuutta hoitavan yrityksen kanssa yritettiin löytää yhteistyöhön 

luomukeruualueisiin ja luonnontuotteisiin panostavia isohkoja 

metsäntilanomistajia keväällä 2021. 

Metsänomistajien kiinnostusta herätettiin ja selvitettiin kyselyllä, jossa kysyttiin 

kiinnostuksesta luomukeruualueiden sertifiointiin ja luonnontuotteisiin. 

Kiinnostusta löytyy kaupalliseen hyödyntämiseen itse toimien sekä käytöstä 

sopimiseen. Tuloksista on julkaistu raportti (Raportti metsänomistajakyselystä 

2020). Yritystoiminta kiinnosti pientä joukkoa. Tässä on muistettava, että 

luonnontuotteiden keruu on metsänomistajallekin verovapaata. Esikäsittely ja 

jatkojalostus tuovat tarvetta yritystoimintaan näiden osalta. 

Metsään.fi palveluun on lisätty tietoa luonnontuotepotentiaalista. 

Luonnontuotteiden osalta jaettiin tietoa potentiaalisista kohteista, joita 

metsänomistajat voisivat löytää metsistään. Tarvetta luonnontuotepainotteisille 

metsäsuunnitelmille ei vielä ilmennyt. Pääasiallisesti koettiin tarpeellisena 

korostaa luonnontuotteiden tuotantoa metsätalouden rinnalla. 

Keväällä 2019 järjestettiin maastokoulutuksia ja – tapahtumia. Tilaisuuksia 

markkinoitiin metsänomistajille ja heitä osallistuikin arviolta yli 400. 

Metsänomistajuutta ei yleensä kysytty erikseen. Vuodesta 2020 toimittiin 

etätapahtumissa ja vain poikkeuksellisesti maastossa. Vuodelle 2021 järjestettiin 

vielä paikallisesti ajatuspajoja, joihin kutsuttiin metsänomistajia. 

Luonnontuotteiden keruusta sopimisesta laadittiin sopimuspohja, jota voisi 

soveltaa kerääjän/keruun organisoijan ja maanomistajan välillä. Pohjana oli 

luontokohteiden käytöstä tehty sopimus (Luonnos-Sopimusmalli-

luonnontuotteiden keruu). Tällä pyrittiin tuomaan esille, mitä asioita tulee sopia ja 

maanomistajalle maksettavan korvauksen sopimista. Tätä kokeiltiin kahdella 

kohteella ja soveltaen sähköpostiviestiin. Pohjaa kehittämisessä tehtiin yhteistyötä 

muiden hankkeiden kanssa ja siihen saatiin palautetta myös MTK:lta, virallista 

hyväksyntää sopimispohjalla ei ole, mutta se soveltuu avuksi.  

Oma haaste on keruupaikkojen löytäminen. Poimijoilla on haaste selvittää 

metsänomistaja potentiaalisilta keruupaikoilta, vaikka Maanmittauslaitokselta 

saakin yksittäisiä omistajatietoja. Hankkeen toimesta kokeiltiin potentiaalisten 

kohteiden hakua metsätietojen pohjalta ja maastossa tarkistaen. Lupia kysyttiin 

omistajalta. Kohteet olivat pääosin poimijaryhmille. Nämä olivat yksittäisinä 

tärkeitä ja toivat asiaa tietoisuuteen, mutta lisää yhteyksiä tarvitaan yhdistysten ja 
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metsätoimijoiden kautta, jotta toiminta kehittyy. Erityisesti Siikalatvan suunnalla 

paikallisten toimijoiden kesken keruupaikkoja löytyi. Kihokin poimintaan liittyen 

välitettiin yksittäisiä omistajatietoja poimijoille. 

 

TP4. Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden sertifioinnin suunnittelu 

Hankkeen aikana on seurattu aktiivisesti luomukeruualueiden sertifioinnin 

ohjeistusta ja käytäntöön soveltamista. Tärkeä pohjatieto oli hankkeen alussa 

julkaistu ohjepaketti, jonka olivat tuottaneet hankkeissa yhteistyössä ProAgria 

Oulu, Oulun maa- ja kotitalousnaiset, Oamk ja Metsäkeskus.  

Pohjois-Pohjamaalla yli 10 hehtaaria omistaville metsänomistajille toteutettiin 

kysely kiinnostuksesta luomukeruualueiden sertifiointiin. Kysely toteutettiin 

alkuvuonna 2020 ja vain neljännes vastaajista oli kuullut luomukeruualueiden 

sertifioinnista. Kiinnostusta ja halua sertifiointiin löytyy. Kyselystä on julkaistu 

raportti. (Raportti metsänomistajakyselystä 2020). 

Tilaisuuksissa on tiedotettu luomusertifioinnin tarpeesta ja menettelystä. Myös 

tarve luomusertifioiduille kuusenkerkälle tuli esille keruukaudella 2020 ja kahden 

yksityisen metsänomistajan metsien sertifiointia edistettiin. Kunnille ja 

yhteisömetsänomistajille järjestettiin tilaisuus ja oltiin mukana Siikalatvan kunnan 

metsien luomukeruualueeksi hakeutumisessa. Kunnilla on kiinnostusta asiaan. 

Haasteena on tiedon puutteen lisäksi järjestelmän kalleus suhteessa 

luonnontuotteista saatavaan hintaan. Tarvitaan isoja keruumääriä, jotta 

luomukeruu on taloudellisesti kannattavaa.  

Laadittiin suunnitelma Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden 

sertifioinnin tarpeesta ja mahdollisuuksista (Luomusuunnitelma Pohjois-

Pohjanmaa 2021). 

 

TP5. Tiedotustoimenpide 

Hankkeen alussa tehtiin tiedotussuunnitelma, joka oli runkona tiedottamiselle 

(Viestintäsuunnitelma 2019). Tiedottamista tehtiin suoraan sähköpostilla, Some-

kanavilla, verkkosivuilla, metsänhoitoyhdistysten lehdissä sekä yleisesti mediassa 

(lehdet, radiot, TV:n alueuutiset). Some-tiedotukseen hankittiin lisäpanos keväällä 

2020. 

Hanke on ollut esillä eri aluilla järjestetyissä webinaareissa ja työpajoissa. 

Hankkeen verkkotapahtumat ovat tavoittaneet osallistujia ympäri Suomea.  

Hankkeen etenemistä on esitelty ja seurattu alan kehittämistä muualla 

Luontoyrittäjyysverkoston säännöllisissä webinaareissa.  



  

13(21) 

Hankkeen tilaisuuksista tiedotettiin Metsäkeskuksen ja Popikkin verkkosivuilla, 

omilla ja Oulun 4H:n somekanavilla, projektipäällikön LinkedIn- ja twitter-tileillä 

sekä suorilla sähköposteilla. 

Tiedotustoimenpiteistä löytyy listaus (Lista-tiedotus-MMTB). Lisäksi Some-kanavien 

sisältö on tallennettu. Lehtileikkeitä on taltioitu. 

4.2.2 Aikataulu 

Hanke käynnistyi 1.1.2019 ja projektipäällikkö aloitti 1.2.2019. Alun perin hanke 

oli kaksivuotinen, mutta jatkoaika haettiin keväällä 2020. Osin koronan vuoksi 

haluttiin jatkaa hankkeen toteutusaikaa, ja järjestelyt mahdollistivat osa-aikaisen 

projektipäällikön työpanoksen. Hanke päättyi 30.9.2021. Käytännön toiminta 

vuonna 2021 keskittyi tiedottamiseen ja raportointiin. 

4.2.3 Resurssit 

Hankkeessa työskenteli Metsäkeskuksella projektipäällikkö Raili Hokajärvi 

täysiaikaisena 1.2019-31.7.2020 ja osa-aikaisena 1.8.2020-31.9.2022 (noin 3500 

tuntia).   Lisäksi viestinnässä ja hankkeen taloushallinnossa tehtiin töitä 

hankkeelle noin 200 tuntia.  

 

Oulun 4H toiminta- ja koulutuskoordinaattori Miia Konttinen työskenteli osa-

aikaisesti 1.2.2019-31.9.202i. Työtunteja Oulun 4Hlla kertyi liki 900, jonkin verran 

enemmän kuin hankkeelle varattu resurssi. 

Ostopalveluna tehtiin mittava panostus keväällä 2020. Naturest Oy:ltä ostettiin 

160 tunnin työpanos. Keskeisenä tehtävänä oli kartoittaa luonnontuotteiden 

kysyntää, olla organisoimassa isoa toimitusta ja keruuasemien perustamista ja 

toimintaa. Samaan aikaan viestintään ostettiin Some-viestintään painottunut 

työpanos Inka Keräseltä. Molemmat hankinnat kilpailutettiin. Muutoin ostopalvelut 

olivat tilaisuuksiin ja yksittäisiin tehtäviin kuten luomukeruuasiantuntemukseen 

liittynyttä tekemistä. 

4.2.4 Toteutuksen organisaatio 

Suomen metsäkeskuksella hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö, viestinnän 

asiantuntijat ja hankesihteeri. Lisäksi elinkeinopäällikkö ohjasi sisäisesti hankkeen 

toimintaa ja Metsäkeskuksen eri hankkeiden luonnontuotetoimijat olivat tärkeä 

sisäinen verkosto. 

Hankkeen toimintaa ohjasi asiantuntijuudellaan aktiivinen ohjausryhmä, joka 

kokoontui kaikkiaan 8 kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano oli Tarja Niskanen (PSK-

aikuisopisto), Markku Ekdahl (MTK metsälinja), Tanja Ijäs (yrittäjä, Vihertiipertti), 

Marika Laurila (Luke), Maija-Liisa Tausta-Ojala 1.5.2021 saakka/Heini Iinatti 
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(ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset), Marja-Liisa Järvelä (Oamk 

Luonnonvara-ala), Sirkka Vahtola/Juulia Heikkinen/Mirja Kaartinen (Oulun 4H-

yhdistys), Maria Isolahti/Riitta Huhtala/Heli Hietala (Suomen 4H-liitto), ja Helena 

Pahkala (Suomen metsäkeskus). Lisäksi ohjausryhmätyöhön osallistuivat Kukka 

Kukkonen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja Eeva-Liisa Repo (Suomen 

metsäkeskus). 

Oulun 4H:lta hankkeessa työskenteli Toiminta- ja koulutuskoordinaattori. 

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus 

Hanke toteutui suunnitellun budjetin mukaisena. Pieniä muutoksia tehtiin vuonna 

2020 siirtämällä palkoista ostopalveluun lisätyöpanoksen saamiseksi. Lopussa 

säästyneitä vuokra- ja muita kuluja (tilaisuuksia ja retkiä ei voitu järjestää) 

siirrettiin palkkakustannuksiin. Alla taulukossa vuosittainen toteutunut budjetti. 

 

 Budjetti 

(alkuperäinen) 

Budjetti  

(muutos 2020) 

Toteutunut 

7/2021 

Metsäkeskus 151508,00 151508,00 149658,03 

-palkat 111700,00 104700,00 105738,35 

-palkkiot 1000,00 180,00 47,30 

-vuokrat 1500,00 2500,00 1223,40 

-ostopalvelut 6000,00 16000,00 17182,83 

-muut kulut 4500,00 3000,00 88,95 

-flatrate 24 26808,00 25128,00 25377,20 

4H 27280,00 27280,00 29692,21 

-palkat 22000,00 22000,00 23945,33 

-flatrate 24 5280,00 5280,00 5746,88 

Yhteensä 178788,00 178788,00 179350,24 
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4.2.6 Raportointi ja seuranta 

Hankkeen toiminnasta raportoitiin maksukausittain maksatushakemuksen 

liitteenä väliraportilla. Seurantatiedot tallennettiin vuosittain Hyrrä-järjestelmään. 

Hankkeessa laadittiin loppuraportti, jossa on tuotu esille erilliset raportit ja muut 

oleelliset hankkeen aikana tuotetut materiaalit.  

Hankkeen edistymistä seurattiin ohjausryhmän kokouksissa (yhteensä 8 kokousta) 

ja projektipäällikön kehityskeskusteluissa vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Hankkeen aikana käytössä oli Metsäkeskuksen Teams-työtila, jonka kautta jaettiin 

keskeisiä dokumentteja. 

Metsäkeskuksella on sähköinen asianhallintajärjestelmä, johon viedään kaikki 

hanketta koskevat asiakirjat ja dokumentit. Metsäkeskuksen 

asianhallintajärjestelmään on tallennettu hankkeen viralliset asiakirjat sekä 

toimintaan liittyvää materiaalia. Tiedot löytyvät hankkeen Metsäkeskuksen omalla 

projektinumerolla tai ELY-keskuksen hankenumerolla sekä hankkeen nimellä.  

Materiaalipyynnöt voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen: kirjaamo@metsakeskus.fi 

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit 

Hankesuunnitelmassa arvioitiin riskejä. Kiinnostuneiden metsänomistajien 

löytyminen arvioitiin riskiksi.  Hankkeen aikana todettiin, että metsänomistajia 

kiinnostavat luonnontuotteet, mutta varsinaisesti luonnontuotteiden tuottamiseen 

ja luomutuotantoon panostavia metsänomistajia ei saatu käytännössä 

toteuttamaan hankkeen monituotemetsänomistaja-ideaa ja pohtimaan sen 

mahdollisuuksia laajemmin. Yksittäisiin tuotteisiin ja pienillä kohteilla 

kiinnostuneita löytyi, mutta pysyvämpi ja laajempi monituotemetsänomistaja-idea 

ei toteutunut vielä tässä hankkeessa. 

Toisena riskinä arvioitiin, että yrittäjillä voi olla vakiintunut omia keruuverkostoja 

ja käytäntöjä, joita he eivät ole halukkaita esittelemään tai kokevat uhkana omien 

tietojensa leviämisen kilpailijoille. Yrittäjät esittelivät toimintatapojaan ja 

verkostoaan tilaisuuksissa ja olivat valmiita keskustelemaan. Yleisellä tasolla 

kuvattiin keruuverkostomalleja ja niiden esittämiseen ei tullut esteitä yrittäjien 

taholta. Yksityiskohtia ei välttämättä tuotu esille, mutta toimintaperiaatteita 

esiteltiin avoimesti. 

Kerääjien löytäminen ei riskinä toteutunut. Hankkeen tiedotus ja median 

kiinnostus sekä osin koronan aiheuttamaista poikkeusoloista lisääntynyt 

kiinnostus luonnontuotteisiin sekä kesätöiden väheneminen osaltaan vaikuttivat, 

että kerääjiä löydettiin. Olemassa oleva keruuverkosto oli myös hyvä pohja 

laajentamiselle. Isompi haaste oli sopivien keruukohteiden löytyminen ja 
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luonnontuotteiden kysynnän epävarmuus. Keruutulojen verovapaus kerääjälle 

vähentää tarvetta yrityksen perustamiselle. 

Luonnontuotealaan tai luomujärjestelmään liittyvien ohjeiden keskeneräisyys oli 

oletettu riski. Ruokaviraston tulkinta ohjeistuksesta oli muutoksessa ja tulkintaa 

pidettiin toimijoiden taholta hankalana ja toimintaa rajoittavana. Tämä hankaloitti 

myös luomukeruun etenemissuunnitelman laadintaa. 

Koronan aiheuttamaa poikkeustilannetta ei osattu ennakoida. Se vaikutti 

matkailualalle ja luontopalveluiden tarpeiden selvittämiseen. Kansainvälinen 

matkailu loppui, mutta toisaalta kiinnostus luontoon lisääntyi ja toi 

mahdollisuuksiakin. Kuitenkin hiipunut kansainvälinen kysyntä vaikutti siihen, että 

luontopalveluiden osalta hankkeen tulokset jäivät vähäisiksi. Luonnontuotepuolella 

poikkeustilanne vaikeutti luonnontuotteiden kansainvälisiä kuljetuksia ja näkyi 

luonnontuotteiden kysynnässä. 

 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Oulun 4H hankekumppani 

Ohjausryhmä (lueteltu kohdassa 4.2.4.) 

Alueelliset ja valtakunnalliset hankkeet 

Valtakunnallinen luonnontuotetoimijoiden verkosto 

Yritykset 

Metsätoimijat 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

Tiedon lisääntyminen 

Hankkeen aikana on aktiivisesti viestitty luonnontuotteisiin ja luomukeruualueisiin 

liittyvistä asioista. Lukuisat tilaisuudet, juttujen kirjoittaminen, mediassa saatu 

näkyvyys, some-viestintä, metsänomistajakyselyt, sähköpostit ja puhelut sekä 

käytännön toiminta keruussa ja keskustelut ovat tuoneet luonnontuoteasiaa 

alueella paremmin eri tahojen tietoisuuteen. Tämä palvelee kaikkia hankkeen 

tavoitteita.  

Keruuverkoston laajentuminen ja keruumäärien kasvu 

Tunnetaan alueen yritysten toimintaa ja raaka-aineen hankintaa. Isoja tarpeita 

alueen yrityksillä ei raaka-aineen saannin parantamisen suhteen ilmennyt. 

Yhteistyö ja tieto toisten toiminnasta lisääntyi ja konkreettista yhteistyötä 

käynnistyi yritysten ja metsänomistajien välillä. Isoja keruumääriä toimitetaan 
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maakunnan ulkopuolelle Oulun 4H:n kautta ja verkostoon saatiin lisää yrityksiä ja 

poimijoita. 

Hankkeen aikana todettiin keruuverkoston maantieteellinen laajentuminen Oulun 

4H-yhdistyksen aiempaan toimintaan. Myös uusia poimijoita saatiin aktivoitua. 

Kuusenkerkkä tuli valikoimaan uutena tuotteena ja keruumäärä kasvoi hankkeen 

aikana. Tämä tarkoittaa lisääntyneitä tuloja poimijoille ja uusia 

tulomahdollisuuksia keruuasemille. Tärkeää on myös toiminnan lisääntyminen 

keruuasemina toimineissa 4H-yhdistyksissä. Tämä luo pohjaa laajentaa edelleen 

toimintaa. 

Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tunnettuus luonnontuotteiden keruun 

organisoinnissa koko maassa parani, mikä parantanee mahdollisuuksia 

ostomäärien vakiintumiselle.  Maakunnan eri osien toimijat tuntevat toisiaan 

aiempaa paremmin, mikä luo mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä 

tulevaisuudessakin. 

 

 

Mittaritiedot 

1) Hankkeen tilaisuuksiin osallistuvien metsänomistajien määrä 200 hlö  

Seuranta: metsänomistajuutta ei yleensä kysytty, yhteensä yli 400 

metsänomistajaa.  

2) Hankkeen aikana syntyneiden kevytyrittäjyyden/osuuskuntaan liittymisen 

määrä 15 kpl, joista y-tunnus 4:llä (seurantatavoite) Seuranta :2 yritystä 

Juuresta Design/202, osuuskuntia ei perustettu. Altti Kurvin 4H-yritys muutettu 

toiminimeksi. Keruutoimintaa varten ei yritystä kannata perustaa (verotus).  

3) Keruuverkostoon liittyneiden kerääjien määrä 20/kpl Seuranta: 

poimijaringeissä yhteensä noin 150 poimijaa, uusia yli 20. 

4) Annettujen / myytyjen keruulupien määrä, metsänomistajat 50 Seuranta: 25 

metsänomistajaa + kuntia ja seurakuntia. Luomukeruu kahdella yksityisellä 

tilalla ja tuettu Siikalatvan kunnan metsien luomukeruualueeksi hakeutumista. 

5) Hankkeessa mukana olevien yrittäjien määrä 10 Seuranta: 24 

Hopun Loppu, Laromit, Vihertiipertti, Yrttiaika (Ryytiranta, Calendan yrtit, 

Villivoima, Kurkelan tila), Luonnokas, Marjarannikko, Windland, Lakeus 

Outdoors, Viilliyrtti, Vuoton Joutsen, Pertti Harmaala, Syötteen sieni ja yrtti, 

Outdoor Passion Finland,  Naturest Oy, Yrttiaitta Saarento, Juuresta Design, 

ostajia/yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolella: Korpihilla, Lapin Maria, 

Kerkkämaisteri, Poikain Parhaat, Metsävarainhoito Lusto  
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Palautekyselyt yrittäjille ja metsänomistajille 

Yrittäjäkysely 

Lyhyt palautekysely lähetettiin elokuun alussa 2021. Kysely lähetettiin 50 

yrittäjälle, jotka olivat jollain lailla olleet mukana hankkeessa. Vastaus saatiin 

viideltä yrittäjältä, mikä on aika vähän. Kiireinen aika luonnontuoteyrittäjillä 

saattoi vaikuttaa vastaamiseen, mutta kuvastanee myös yrittäjien 

osallistumisaktiivisuutta. Aikaa ja resurssia ei välttämättä ole, jos ei kohdistu 

suoraan oman yrityksen toimintaa. (Raportti-loppupalaute-yrittäjät-

metsänomistajat-9–2021). 

Yrittäjää pyydettiin arviomaan hankkeen toimintaa oman yrityksen näkökulmasta. 

Seuraavassa on vastausvaihtoehdot ja yrittäjien vastausten jakauma. 

 täysin 
eri 
mieltä 

osittain 
eri mieltä 

ei 
merkitystä 

osittain 
samaa 
mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

Oman yrityksen toiminta ja raaka-
aineen hankinta 0 % 0 % 20 % 40 % 40 % 

Luonnontuotealan toimintaedellytyk-
set ja näkyvyys Pohjois-Pohjanmaalla 20 % 0 % 0 % 80 % 0 % 

Yhteistyön muihin yrityksiin, 
metsätoimijoihin ja/tai metsänomistajiin 20 % 0 % 0 % 60 % 20 % 

Luomukeruun edistäminen 0 % 0 % 0 % 80 % 20 % 

Hankkeen tapahtumien hyödyllisyys 0 % 0 % 20 % 40 % 40 % 

  

Pääosin yritykset pitivät hanketta merkityksellisenä, mutta osan mielestä 

hankkeella ei ole ollut merkitystä. Avoimessa palautteessa yksi yritys toi esille 

merkityksen omassa toiminnassa ja luomukeruun edistämisessä. 

Yrittäjiltä kysyttiin myös valmiiden vaihtoehtojen kautta toiveita tuleville 

kehittämishankkeille. Yhteistyön lisääminen yritysten välillä oli valittuna 80 %:lla. 

Metsänomistajakysely 

Metsänomistajakysely lähetettiin 425 metsänomistajalle elokuussa. Vastauksia 

saatiin 107, mitä voi pitää hyvänä määränä. Kysymyksiä ei kohdennettu 

hankkeeseen, mutta kohdejoukko oli hankkeen toiminnassa mukana olleita.  

Metsänomistajilta kysyttiin, mistä he ovat saaneet tietoa luonnontuotteista. 

Tiedotusvälineistä tietoa oli saanut 58 %, sähköpostin kautta 44 %, tapahtumista 

13 %, webinaareista 13 % ja somen kautta 5 %. Lisätietoa ei ollut saanut 10 %. 

Vastauksia oli 153 eli tietoa oli saatu useaa kautta. Tästä voi päätellä, että yleinen 
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tiedotus tiedotusvälineissä on ollut tärkeää, mutta sähköposti on myös tavoittanut. 

Somella on vähäinen merkitys. 

Luonnontuotteita omassa käytössä oli hyödyntänyt 70 % vastaajista, kaupallisesti 

8,5 % ja 29 % ei ollut hyödyntänyt. Kaupallinen hyödyntäminen oli siis varsin 

vähäistä. Vapaita kommentteja oli jätetty yli 50, niissä oli monipuolisesti omia 

kokemuksia, kannustusta hyödyntämiseen ja rajoitteitakin. Myös toiveita ja 

terveisiä Metsäkeskukselle oli liki 40:llä, näissäkin luonnontuotteet näkyivät 

vahvasti. (Raportti-loppupalaute-yrittäjät-metsänomistajat-9–2021). 

Ohjausryhmän arviointi 

Ohjausryhmälle lähetettiin arviointikysely elokuussa. Vastauksia saatiin viideltä. 

Raportoinnin, talouden ja toteutuksen hallintotoimet totutuksen hoitamisesta 

hyvin oltiin täysin samaa mieltä.  Myös hankkeen sisällön arviointia koskevien 

väittämien kanssa oltiin pääosin täysin samaa mieltä. Aikataulun toteutuksessa ja 

yhteyksissä oli myös lähes täysin tai osittain samaa mieltä vastauksia.  

Hankesuunnitelman tavoitteiden saavuttamista arvioitiin tavoitteittain. Parhaiten 

saavutetuksi arvioitiin raaka-ainetilanteen ja yritysten tarpeiden tunnistaminen. 

Metsänomistajan toimimisessa aktiivisina monituotemetsänomistajina oli 

onnistuttu arvioinnin mukaan heikoiten. Hankkeen vaikuttavuus arvioitiin hyväksi, 

uutuusarvoa pidettiin muita vaikuttavuusväittämiä vähäisempänä. Sanallisissa 

kommenteissa kehuttiin hankkeen viestintää ja aktiivista toimintaa. (Raportti 

ohjausryhmän arvioinnista 9–2021). 
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5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Luonnontuotteiden ostomäärät ja toimintatavat eivät ole vielä lähellekään 

vakiintuneet. Nyt on eri puolilla Suomea saatu kokemuksia isojenkin määrien 

toimittamisesta. Keruumäärien kasvattamisessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa 

tarvitaan edelleen kehittämistä. Tietoa luonnontuotteista on jo hyvin saatavilla, 

mutta edelleen tiedon jakaminen ja erityisesti paikallinen tiedonvälitys on tärkeää. 

Keruuverkoston rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa 4H:ssa ja yrittäjien 

saamista mukaan on kehitettävä. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä paikallisesti 

tulisi lisätä. Kylmätilojen ja pakastimien riittävyys on haaste. Kuljetuksissa 

tarvitaan yhteistyön lisäämistä. Toiminnan kannattavuus vaatii kehittämistä.  

Metsänomistajien aktivoinnissa on vielä tekemistä. Yksittäiset kohteet ja 

keruumahdollisuudet ovat paikallisesti tärkeitä. Monituotemetsänomistaja ei vielä 

syntynyt, tarvetta olisi kuitenkin saada pitkänteisesti ja monipuolisesti 

luonnontuotteita tuottavia metsänomistajia tai metsänomistajaporukoita.  Tässä 

yhteistyö metsäammattilaisten kanssa on tärkeää ja sen verkostoa tulee edelleen 

laajentaa. 

Luomukeruun edistämistä tarvitaan, tietoa on vielä niukasti ja tämän hetken 

tiedon pohjalta nimenomaan isoja metsäalueita ja aktiivisemmasta 

luonnontuotteiden tuotannosta kiinnostuneita tulisi auttaa luomukeruualueiksi 

ilmoittamisessa. 

Tarvitaan siis edelleen paikallisen yhteistyön tiivistämistä, paikallisia toimijoita, 

jotka aktiivisesti käynnistävät ja vakiinnuttavat toimintaa. Kysyntään isommille 

määrille on haasteellista vastata ilma laajempaa alueellista koordinointia. Myös 

laajemman alueen koordinoinnin näkökulmasta tarvitaan kehittämistä. 

Yleisemmin edelleen on tekemistä tuotteiden käytön lisäämisessä paikallisesti ja 

näiden liittämisessä keruuverkostoon. Pohjois-Pohjanmaalla ei ole isoa 

luonnontuotetoimijaa, mutta keruuverkoston näkökulmasta toimintaedellytyksiä 

tällaiselle olisi. Lisäarvon tuottamiseen kansainvälisestikin tarvitaan panostusta, 

jotta jalostus ja raaka-aineen tuottaminen olisi kaikille ketjun osapuolille 

kannattavaa. 

Allekirjoittajat ja päiväys 

Oulu 2.11.2021     Raili Hokajärvi 
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