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Metsän monet raaka-aineet ja mahdollisuudet maailmalla 

Esityksessäni en tarkastele perinteisiä metsän puuraaka-aineita, joita hyödynnetään jo nykyisellään suurina volyymeina 

Lapissa, enkä tarkastele marjoista, sienistä, kuusenkerkästä jne. pienyritysten valmistamia tuotteita, joita on tarjolla 

paikallisesti ja laajemminkin kotimaan markkinoilla. Ajatukset tähän esitykseeni tulevat Aromtechin toiminnasta yli 20 

vuoden ajalta ja toisaalta Lapissa tehdystä luonnontuotealan kehitystoiminnasta erityisesti 2000-luvulla. 

 

Aromtechin päätuote liittyy tyrniraaka-aineeseen ja tuotteita myydään maailmalla Omega7- ja Membrasin-

tuotemerkeillä. Ravintolisätuotteiden lisäksi on 2000-luvulla rakennettu toista tuotelinjaa ihonhoitotuotteisiin ja 

laajemminkin kosmetiikkatuotteisiin tarjottavista erikoisraaka-aineista. ArctiCare-nimellä markkinoitavilla tuotteilla 

saadaan funktionaalisia vaikutuksia. Näissä tuotteissa on päälinjana ollut marjojen siementen hyvät ainesosat. Muita 

tuotteita Aromtech on kehittänyt mm.  katajanversosta, joita on kerätty 4H-kerholaisten toimesta, sekä Ketolan 

taimitarhassa ja Apukassa koeviljellyistä luonnonkasveista. Näiden ArctiCare-tuotteiden käyttäjinä on 

kosmetiikkateollisuutta kaikilla mantereilla. 

 

Repolar Oy:n pihkasalvan tie suomalaisen metsäkuusen kyljestä apteekin hyllylle on eräs hyvä esimerkki siitä, mitä 

pitkäjänteisellä ja systemaattisella tutkimus- ja kehitystyöllä on mahdollista saada aikaan. ”Tutkimustyö alkoi vuonna 

2002 ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Arno Sipposen havainnoista ns. ’lappilaisen pihkasalvahoidon’ tehosta 

Kolarin terveyskeskuksessa” – lainaus Repolarin web-sivuilta. Samoin Detria Oy:n hyvinvointituotteet pohjautuen 

luonnonyrtteihin ja muihin raaka-aineisiin ovat olleet jo pitkään menestyksellisesti markkinoilla. 

 

Erikoistuneella osaamisella ja kaupallisen toiminnan kehittämisellä sekä tuotannollisella yhteistyöllä on mahdollista 

päästä maailman markkinoille Lapistakin. Toiminnan kasvattaminen kohtaa kuitenkin raaka-ainepuolella 

saatavuusongelmia silloin kun puhutaan suurista volyymeista. Kun pyritään rakentamaan markkinoita maailmalle, on 

samalla oltava varmuus raaka-aineen riittävästä saatavuudesta. 

 

Lapissa toteutetulla projektitoiminnalla on saatu aikaan paljon hyvää tietoa ja kokemusta sekä monia hyviä käytäntöjä. 

Ongelmaksi on kuitenkin jäänyt raaka-aineiden volyymeissa tapahtuva talteenotto keräilynä tai viljelynä sekä 

ensivaiheen käsittelyt ja varastoinnit. Tähän tarvittaisiin erikoistunutta yrittäjyyttä. 

 

Tunnetusti uudet innovaatiot syntyvät helpommin pk-yrityksissä kuin suurissa yrityksissä. Metsien uudelle raaka-

ainekäytölle on edelleen kasvavia mahdollisuuksia uusilla tuotealueilla (Non-Wood Forest Products / Non-Timber 

Forest Products). Lähtökohtia raaka-aineiksi voi löytyä puunjalostuksen sivuvirroista (männynkuori), marjojen 

kasvustoista (mustikan lehdet ja varret) ja luonnonkasvien erikoisviljelystä. Näistä saatavilla ja edelleen jalostetuilla 

raaka-aineilla on käyttöä tuotteisiin, joilla on maailmalla markkinoita hyvinvointituotteina, ravintolisinä ja myös 

lääkkeinä. Olennaista on myös, että jalostusketjussa on yhteistyöhön kykeneviä yrityksiä, joilla käytössään tarvittavaa 

tuotantoteknologiaa ja toisaalta polku jakelukanaviin ja loppuasiakkaisiin on rakennettu. 

 

Lapissa tarvitaan kuitenkin uutta vaihdetta kehityksen aikaansaamiseksi. Nyt on sinällään hyvä hetki, kun Metla, MTT 

ja RKTL yhtyvät uudeksi Luonnonvarakeskukseksi ensi vuoden alussa. Myös Lapin ammattikorkeakoulun 

uudentyyppinen yrityshautomokonsepti voi auttaa maaseutuyritystoiminnan kehityksessä. Onkin tärkeää, että näissä 

instituutioissa saadaan aikaan rohkeita avauksia tutkimus- ja kehitystoiminnassa ja suuntautuminen yrityslähtöiseen 

toimintaan. 

 

Lapin tutkitusti Euroopan puhtain ilmasto sekä maailman laajimmat sertifioidut luomukeräilyalueet mahdollistavat 

metsien uutta raaka-ainekäyttöä. Mutta onko niin, että uudessa raaka-aineiden tuotannossa päästään volyymeihin vasta, 

kun saadaan miehetkin kiinnostumaan luonnontuotealasta ja kun toimintaa voidaan toteuttaa koneilla? 


