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Luonnonyrteistä bisnestä-hanke

• Luodaan uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia Kanta- ja 
Päijät-Hämeeseen ruoka-, elintarvike-, matkailu- ja hyvinvointitoimijoille. 

• Luonnonyrttien nostamisella osaksi matkailutoimijoiden toimintaa voidaan 
luoda uusia palveluja ja samalla voidaan alueella työllistää muita yrittäjiä; 
poimijoita, luontoyrittäjiä, elintarvikeyrittäjiä. 

• Edistetään Kanta- ja Päijät-Hämettä luonnonyrtteihin 
painottuvana alueena ja edistetään eri toimijoiden yhteistyötä luoden 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

• Hankkeessa kehitetään luonnonyrttien poiminta- ja toimitusketjua.



• Hankkeen hakija ja päätoteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry/ 
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset 

• Hankkeen toimialue Hämeen toiminta-alueet

• Hankeaika 1.4.2018–31.12.2019 

• Rahoitus Hämeen Ely



Luonnonyrtit

Alkutuotanto, 
metsä- ja 
muut alat

Elintarviketeol-
lisuus ja 
yritykset
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teollisuus

Luonnontuote
-ala

Matkailu 

Hyvinvointi-
ja  

terveysala

Puutarha-
ala



Luonnonyrtit liiketoimintana

• Kausiluontoista

• Mikroyrityksiä suurin osa

• Käsityömäistä toimintaa

• Raaka-aineen saanti haasteena

• Verkostoituminen vähäistä

• Osuuskuntatoiminta pienentää yrittäjän riskiä

• Yhteistyön merkitys tärkeää – poimintaketjujen 
kehitäminen



SWOT-analyysi luonnontuotealasta
(lähde: TEM Toimialaraportti, Luonnontuoteala, kevät 2019



Yleisohjeita poimijalle
• Poimija voi olla kuka vaan

• Saat kerätä luonnosta ilman maanomistajan lupaa luonnonyrttejä, kukkia ja marjoja. 
Kaupalliseen luonnonyrttien keruuseen on aina syytä pyytää maanomistajilta lupa

Kestävä keruu!

• Kiellettyä on:

• Ottaa kasvavasta puusta oksia, juurta, tuohta/ kuorta, kääpiä, lehtiä, pihkaa, mahlaa, 
terhoja, pähkinöitä tai käpyjä

-pakurikääpä, koivunlehti, pihlajanlehti, männyn, kuusen ja katajan   neulaset

-mustaherukka, puolukka, mustikka, sianpuolukka ja kanerva (puuvartisia)

• Ottaa sammalta, jäkälää tai turvetta

-isohirvenjäkälä 

• Niittää ruohoa



Lainsäädännöstä

• Luonnonvaraisten tuotteiden kerääminen kaupallista 
tarkoitusta varten on elintarvikelainsäädännön mukaan 
elintarvikkeiden alkutuotantoa

• Alkutuotantoon sisältyy
– Kerääminen

– Tuotteiden varastointi tilalla

– Kauppakunnostus ja pakkaaminen kerääjän toimesta, jos 
tuotteen luonne ei muutu

– Myynti kuluttajalla tai toiselle elintarvikealan toimijalle



Alkutuotannosta ilmoittaminen

• Jos kasvattaa kasveja kaupallista toimintaa varten, tulee 
toiminnasta tehdä alkutuotantoilmoitus

• Luonnontuotteiden kerääminen on vapautettu 
ilmoituksen tekemisestä



Elintarvikehuoneisto

• Kun tuotteen luonne muuttuu
– Pakastaminen, jäädytys

– Kuivaus ja teeainesten hiostus

• Luonnontuotteiden käsittely katsotaan pääasiassa 
vähäriskiseksi toiminnaksi
– Satokausi lyhyt ja määrät pieniä

– Kerääjä yl. Yksityishenkilö eikä elinkeinon harjoittamista

Ei vaadita elintarvikehuoneistoa!



Toimijan vastuu

• Tuotettujen elintarvikeraaka-aineiden ja elintarvikkeiden 
on oltava kuluttajille turvallisia

• Vastuu turvallisuudesta on tuottajalla

• Tuotteet on pystyttävä jäljittämään

• Kerää niitä tuotteita, jotka varmuudella tunnet 

• Hygieniapassi suotava

• Poimijakortin suorittaminen



Luonnonyrttipoimija

• Luonnonyrttipoimijakoulutus on poimijalle

laadun tae

- Koulutuksessa käydään läpi luonnonyrttien

keräämiseen liittyvät seikat 

- Yrttien poimija oppii varmuudella 

tunnistamaan eri luonnonyrttejä ja niiden käyttöä



Mistä kerätään?

• Puhdas alue, lähellä ei saastuttavia tehtaita tai liikennettä

• Vähintään 50m lähimpään valtatiehen, 25-50m muihin maanteihin

• Ei typpipitoisilta alueilta, esim. navetan taustat ja kompostin ympäristö

• Ei sellaisten peltojen reunoilta, joiden viljelyssä on käytetty 
(keino)lannoitteita ja/tai kasvinsuojeluaineita tai lannoitetuista metsistä 
eikä vesakontorjunta-alueilta

• Jos kerätään enemmän, kannattaa hankkia maanomistajan lupa ja samalla 
kysyä alueella mahdollisesti suoritetuista viljelytoimista (lannoitus, 
kasvisuojelu).

• Jäljitettävyys!!



Keräämisessä huomioitavaa

• Kerää puhtain käsin

• Iholla ei saa olla ihotuotteita, voiteita, hyttysmyrkkyä um

• Kertakäyttöiset hanskat 

• Puhtaat keruuastiat, elintarvikemuovia tai astia, joka on 
suojattu elintarvikekelpoisella materiaalilla

• Suojaa keruuastia esim. ohuella liinalla, ettei kerkkien 
sekaan joudu roskaa

• Keruuastioiden tyhjennys pahvilaatikoihin, jotka suojattu 
leivinpaperilla

• Huom. Ergonomia ja merkitse, mistä kerätty ja koska



Missä muodossa asiakkaasi haluaa 
luonnonyrtit?



Kuka voisi olla asiakkaasi?

• Kuluttajat

• Kauppa

• Ravintolat

• Pitopalvelut

• Maatilamatkailu

• Ammattikeittiöt

• Rekot                            YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET !!

• Jalostajat 



Monipuolinen tuotteistaminen

• Tilapuoti
– Villiyrtit, mahla, sienet

• Jalostajat – kotimaa ja vienti
– Villiyrtit

– Kuusenkerkkä, männyn havu

– Apilan kukka, voikukka

– Sammal, jäkälä, risut

Asiakas kerää itse



Miten luonnonyrttien poimintaketjua 
voitaisiin kehittää Kanta-Hämeessä?



Kiitos
Luonnonyrteistä bisnestä –hanke

http://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/luonnonyrteistabisnesta
#luonnonyrteistäbisnestä  


