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1. Tutkimuksen tavoite



Centria-ammattikorkeakoulun toimeksianto Fennopromo Oy:lle 8.4.2022:

• Fennopromo Oy kartoittaa erikoiskasvien globaalia markkinatilannetta sekä erikoiskasveista jalostettujen tuotteiden viennin 
potentiaalia Centria-ammattikorkeakoulun ”Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja 
viennille Keski-Pohjanmaalla”-hankkeelle. 

• Fennopromo toteutti kartoituksen 4.5.2022 – 13.12.2022 välisenä aikana. Loppuraportissa esitetään kartoituksen tulokset.

• Tutkimuksesta haluttiin tietoa erikoiskasveista valmistettujen tuotteiden, kuten superfoodien, funktionaalisten elintarvikkeiden, 
ravintolisien ja luonnonkosmetiikan kysynnästä yleisesti maailmalla tällä hetkellä. Tutkimuksella myös haluttiin karoittaa 
vientipotentiaalia: minkälaisille tuotteille ja raaka-aineille olisi kysyntää ja missä ovat potentiaalisimmat vientimarkkinat.

• Kartoituksessa pyrittiin luomaan yleiskuvaa asiasta, mutta erityisen tutkimuksen kohteena olevien kasviraaka-aineiden määrä 
rajattiin kaupallisesti merkittävimpiin viiteen kasviin: väinönputki, ruusunjuuri, maraljuuri, mahdollisesti hamppu/öljyhamppu, 
maitohorsma, siankärsämö.

• Valittavien esimerkkikohteiden avulla haluttiin saada tietoa globaalista markkinasta:

- markkinan koko, kuluttajakäyttäytyminen ja trendit,
- markkinoilla olevista tuotteista, tuotekategorioista ja määristä sekä hinnoista,
- mahdolliset ostajat ja jakelukanavat,
- esimerkkejä tuotteista ja niiden sisältämistä tehoaineista,
- mille raaka-aineille on kysyntää.

• Markkinakartoituksen tuottaman tiedon perusteella:

- viljelijät pystyvät arvioimaan, mitä kasvilajeja heidän kannattaisi viljellä ja kuinka paljon,
- saadaan alustavaa tietoa tuotteiden hinnoista, minkä perusteella pystytään arvioimaan jatkojalostusmenetelmiä 

(kuivaus, pakastekuivaus, uutto, tinktuurat).

OtsikkoTutkimuksen tavoite



Täsmennyksiä tiedonkeruutoiveisiin, aloituspalaveri 4.5.2022

OtsikkoTutkimuksen tavoite

Kartoitus tuo viljelijöille tietoa tuotantoon liittyvien 
päätösten perustaksi.
Kartoituksessa on fokuksena, miten eniten irti 
saadaan hyötyjä alueella tuotettavista 
erikoiskasveista, siihen etsitään tulokulmia.
Myös raaka-aineiden jatkojalostusta varten tarvitaan 
lisää tietotaitoa.
Tavoitteena on, että osuuskunnan toimintaa 
pystytään tiedon avulla konkreettisesti kehittämään, 
kasvattamaan tuotantoaloja, luomaan 
lisäarvojalostusmahdollisuuksia. 
Päästään vaikka pienin askelin eteenpäin kohti 
jalostusasteen nostoa ja toiminnan volyymin 
kasvattamista. 
Pidetään vielä avoimena, mitkä raaka-aineiden 
jatkokäytön mahdollisuudet ovat; elintarvikekäyttö, 
ravintolisäkäyttö ja kosmetiikka keskeisinä.

Tavoitteena on myös kotimaisen jalostusasteen 
nostaminen ja lisäarvotuotanto; jota 
silmälläpitäen myös tietoa kerätään.
Hinta-arviot tärkeitä, ettei lähdetä myymään liian 
alhaisella hinnalla.
Määrät – paljonko vaaditaan ulkomailla / mihin 
asti tuotantoa voidaan skaalata ylös.
Myydäänkö raaka-aineena, kuivattuna vai 
jalostetaanko itse pidemmälle ja mihin asteeseen 
asti jalostus järkevää?
Ehkä jalostuksen kehittäminen etenee kuivauksen 
ja jauheiden, kautta kohti sopimusvalmistusta ja 
myöhemmin ehkä omaan uuttolaitokseen? 



2. Tutkimuksen toteutustapa



Tutkimuksen toteuttaja Fennopromo Oy:n yritysesittely 

Fennopromo Oy on elintarvikealan 
asintuntijayritys, joka tarjoaa kasvun ja 
kansainvälistymisen palveluita alan 
yrityksille ja organisaatioille. 

Palveluitamme ovat:

- kansainvälistymisen konsultointi, 
- vientistrategian laadinta,
- market entry-palvelut 15 vientimaahan, 
- vientihenkilöstön vuokraus www.miit.fi,
- hankekehitys ja projektinjohto.

Seuraamme elintarvikemarkkinan 
kehitystä kotimaassa ja kansainvälisesti ja 
toimimme visionäärisenä ruokaviennin 
edistäjänä. 

Olemme auttaneet yli 500 elintarvike-
yrityksen pääsyä vientimarkkinoille 
vuodesta 2010 alkaen.  

• Asiantuntijamme ovat johtaneet yli 20 

elintarvikealan kehittämisprojektia 

v. 1997 alkaen. 

• Yrityksellämme on yhteydet elintarvikealan 

verkostoihin kotimaassa 

ja kansainvälisesti. 

• Kotimaassa verkostoihin kuuluvat MMM, 
TEM, Luke, Ruokavirasto, Ely-keskukset, 
MTK, ProAgria, ETL, AMK:t ja alueelliset
kehittämisyhtiöt.

• Ukomaiseen verkostoon kuuluvat 
alihankkijat 15 kohdemaassa ja 
yhteistyökumppanit vähittäiskaupasta, 
HoReCa:sta ja verkkokaupan alalta.

• Kehitimme ja omistimme suomalaisen 

ruoan vienninedistämisen Food from 

Finland–brändin ja verkkopalvelun 

2010 – 2014.

• Toimimme Business Finlandin Food 

from Finland–ohjelman kumppanina 

vastaten Suomen messuosastojen 

projektinjohdosta kansainvälisesti. 

• Olemme projektinjohtajina 

koordinoineet yli 60 suomalaisen ruoan 

messutapahtumaa eri maissa vuodesta 

2014 alkaen.



Toteuttajat, työpaketit ja tutkimusmenetelmät

• Tutkimuksen toteuttivat elintarvikealan 
kehittämisen ja kansainvälistymisen 
asiantuntijat, strategiakonsultti Jukka-Pekka 
Inkinen (DI), ja tj. Eeva-Liisa Lilja (KTM) 
Fennopromosta.

• Paikallista kohdemarkkinatuntemusta ja 
Saksassa tehdyn jalkautuvan markkina-
tutkimuksen toteutti Fennopromon 
kohdemaassa asuva alihankkija Arja Eisenblätter.

• Lisäksi Fennopromo käytti tietolähteinään useita 
alan asiantuntijoita (ks. sivut 18-19) ja 
tutkimuslaitoksista hankittua tietoa. 

• Tiedonkeruun menetelmiä olivat desk research, -
puhelinsoitot, sähköpostit ja TEAMS-
haastattelut.

OtsikkoTutkimuksen toteutustapa

• Tutkimus toteutettiin kolmen työpaketin muodossa: 

• TP 1: INGREDIENTTITALOJEN JA -JAKELIJOIDEN 
HAASTATTELUT (4 haastattelua)

• TP 2: LOPPUTUOTTEIDEN VALMISTAJIEN 
HAASTATTELUT (2 haastattelua)

• TP 3: JALKAUTUVA MARKKINATUTKIMUS 
KOHDEMAAHAN (Saksa)

• Toteutusta ohjasi ja valvoi Centrian perustama 
työryhmä. Aloituspalaveri pidettiin 4.5.2022, 
välipalaverit 1.9. ja 3.11.2022 ja 
loppuraportointipalaveri 13.12.2022.



NELJÄ INGREDIENTTITALOJEN JA/TAI -JAKELIJOIDEN 

HAASTATTELUA Ingredienttitalot ja -jakelijat seuraavat 

raaka-ainemarkkinaa ja raaka-aineiden tarjontaa, 

tuntevat niiden käyttötapoja lopputuotteissa ja arvioivat 

eri raaka-aineiden tulevaisuuden kysyntää ja 

tulevaisuuden trendejä.

Toteutustapa: 

o valitaan neljä kansainvälistä kauppaa tekevää 

ingredienttitaloa ja/tai -jakelijaa (globaaleita toimijoita; 

pienemmät paikallisia), selvitetään yhteyshenkilöt, 

sovitaan haastatteluaika, toteutetaan haastattelut, 

laaditaan yhteenveto tuloksista.

o Ingredienttitaloilta ja -jakelijoilta kysytään:

▪ mikä on haastateltavien näkemys yleisesti ko. raaka-

aineista valmistettujen tuotteiden kansainvälisestä 

kuluttajakysynnästä ja sen kehityksestä sekä 

tulevaisuuden trendeistä,

▪ onko ko. raaka-aine kiinnostava,

▪ mikä on ko. raaka-aineen nykyinen saatavuus,

Tutkimuksen toteutustapa: TYÖPAKETTI 1

▪ raaka-aineen hankintahinta,

▪ miten käyttävät ko. raaka-ainetta, mitä painottavat ko. 

raaka-aineen hankinnassa (sertifikaatit yms.),

▪ olemassaolevat ko. raaka-aineen käytön ratkaisut, 

nykyinen kysyntä, tiedossa olevat tarpeet, 

tulevaisuuden mahdollisuudet, arvioitu kysyntä,

▪ onko suomalaisilla kilpailuetua ko. raaka-aineen 

tuottajana, jos niin mitä,

▪ miten Suomessa tuotetulla ko. raaka-aineella voisi 

tuoda lisäarvoa lopputuotteisiin (win-win-

mahdollisuudet),

▪ mitä raaka-aineesta voisi ehkä tuotteistaa 

lopputuotteena; mitä verrokki-raaka-aineesta ehkä jo 

valmistetaan,

▪ onko olemassa jokin yleisesti käytetty muu raaka-aine, 

jota voisi suomalaisella raaka-aineella korvata,

▪ ingredienttitalon ostokiinnostus? Hintatarjous, 

volyymi, hankinnan ajankohta ja 

laatuvaatimukset.



-

-

-

-

-

-

Tutkimuksen toteutustapa: TYÖPAKETTI 2



Tutkimuksen toteutustapa: TYÖPAKETTI 3



Toteutetut haastattelut

• TP 1 Ingredienttitalot / jakelijat

• Botanica, Herr Waelti, CEO, Sveitsi

• Estratti Biante Cofficinali EPO, Rafaella Gatti, Dr., Purchase Manager; Italia

• Nordic Herbs, Petri Koivisto, CEO, tukkuri, Suomi

• Natures Ingredients, Timo Horn, Head of Sales, Saksa

• Aromaplant, Markus Winter, Key Account Manager, Saksa

• Shanghai Freeman Europe B.V., Ken Li, EVP, Hollanti / Kiina

• NaturaYuva, David Dorling, CSO, Sveitsi / Intia

• TP 2 Valmistajat / myyjät

• Pharmacy Garden, Aleksander Mihailovic, Founder – Yrttitinktuuravalmistaja, pharmacy.garden (Ruotsi)

• Revitalconcept, Igor Campana, CEO  - Luonnon lisäravinteet, kosmetiikka, uutteet, revitalconcept.com (Italia)

• Galke, Hartmut Galke, CEO – tukkuri, jalostaja ja jakelija, galke.de 

• Kräuter Schulte, Till Loeper, CEO – kasvipohjaisiin tuotteisiin erikoistunut apteekki, kraeuterschulte.de

Tutkimuksen toteutustapa



Toteutetut haastattelut

• TP 3 Kohdemaan markkinan myyntikanavien edustajat / muut alan asiantuntijat

• Meticulous Market Research – Viren Shrivastava, Vice President Global Sales and Marketing – tutkimuslaitos, UK

• Mordor Intelligence – Akansha Suri, Key Account Manager, tutkimuslaitos, UK

• Ethnobotanischen Institute – Dr. Sarah Moritz – tutkimuslaitos, Saksa

• Bertalan Galambosi – yliagronomi, yrttitutkija

Tutkimuksen toteutustapa



Toteutetut myymälävierailut Saksassa

• Bio-kaupat (Denns Biomarkt ja Alnatura)
• Drogerie-liikkeet (Rossmann ja DM)
• Reformhaus
• Apteekit

OtsikkoTutkimuksen toteutustapa

• Herbathek
• Etsy
• Kräuterkontor
• Vitenda
• Apodiscounter jne.

Toteutetut verkkokauppatutkimukset Saksassa

• Amazon
• Kaufland
• Doc Morris
• Vom Achterhof
• Shop-Apotheke 

Toteutetut valikoimaselvitykset Saksassa

• Vom-Achterhof, vom-achterhof.de



DeskResearch: kontaktoidut tutkimuslaitokset
Otsikko
Tutkimuksen toteutustapa

• Global data
• Euromonitor
• Mintel

DeskResearch: kontaktoidut 30 eurooppalaista ingredienttitaloa/jakelijaa

• polskieziola.eu 
• josephflach.co.uk 
• BristolBotanicals.co.uk 
• eposrl.com 
• bell-europe.com 
• botanica.ch 
• creative-biomart.com 
• denkingredients.de 
• erbetix.com 
• esperis.it 
• flavex.com 
• layn.eu 
• lipoid-kosmetik.com
• natures.eu
• revitalconcept.it
• pharmacygarden.se

• nutraceutica.it 
• prinovaeurope.com 
• srsaromatics.co.uk 
• swepharm.com 
• martin-bauer-group.us 
• activeconcepts.it 
• amphora-aromatics.com 
• augustus-oils.ltd.uk
• aromaplant.de
• handafc.com 
• nakonaturals.com 
• pharma-hemp.com 
• selectbotanical.com 
• maxhemp.pl 
• nordicherbs.com

• Mordor Intelligence
• Meticulous Research

Lisähaastattelut Food Ingredient Ranska, 
7.12.2022:
• Shanghai Freeman Europe B.V (Kiina)
• NaturaYuva (Intia)
• Apotec Bay (Egypti)
• Forward Farma B.V. (Hollanti)



3. Tutkimustulokset



3.1  Yleistä



”Botanical Extracts” - erikoiskasviuutteet 



Erikoiskasviuutemarkkinan koko

Erikoiskasviuutteiden globaali markkinakasvu odotetaan olevan 9,2 % (CAGR) vuosina 2021–2028. 
Markkinan koko on 5,5 miljardia dollaria vuonna 2021 ja sen odotetaan saavuttavan 10 miljardin 
USD rajapyykin vuonna 2028.

Erikoiskasviuutteiden markkinoiden kasvu johtuu pääasiassa lisääntyvistä terveys- ja 
hyvinvointitrendeistä ja lisääntyneestä tietoisuudesta yrttivalmisteiden eduista synteettisiin 
tuotteisiin verrattuna. 

Markkina on jaettu nestemäisiin, pulvereihin ja puolikiinteisiin uutteisiin. Vuonna 2021 
nestesegmentti muodosti suurimman osuuden, 48,4 %, maailman kasviuutteiden markkinoista. Suuri 
osuus näistä markkinoista johtuu pääasiassa sen mukavuudesta ja helppokäyttöisyydestä sekä 
nestemäisten kasviuutteiden suuresta kysynnästä kosmetiikassa ja juomissa. 

Pulverisegmentin arvioidaan kuitenkin kasvavan nopeasti 10,1 % maailmanlaajuisista kasviuutteiden 
markkinoista ennustejaksolla 2021–2028. Näiden markkinoiden kasvu johtuu pääasiassa jauheiden 
käytön lisääntymisestä monissa erilaisissa sovelluksissa, lisäksi näiden uutteiden stabiilisuus ja 
säilyvyys ovat parempia kuin nesteiden.



Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Erikoiskasviuuteteknologiat

Teknologiaan perustuen kasviuutteiden markkinat voidaan jakaa vesiuuttoon, kylmäpuristukseen, 
höyrytislaukseen, enfleurage-tekniikkaan, superkriittiseen CO2-uuttoon, ultraääniavusteiseen uuttoon ja 
muihin. 

Vuonna 2021 vesiuuttosegmentin odotetaan muodostavan suurimman osuuden, 67 %, 
maailmanlaajuisista kasviuutteiden markkinoista. Tämän segmentin suuri osuus johtuu pääasiassa 
tekijöistä, kuten liuotinvapaiden ja myrkyttömien menetelmien suosion kasvusta sekä vesipohjaisten 
kasviuutteiden merkittävästä käytöstä elintarvikkeiden ja juomien alalla. 

Ultraääniavusteisen uutteen segmentin odotetaan kuitenkin kasvavan nopeasti 11,9 % 
maailmanlaajuisista kasviuutteiden markkinoista vuosina 2021-2028. Tämän segmentin nopea kasvu 
johtuu pääasiassa sen monista eduista, kuten korkealaatuisista uutteista, nopeasta prosessista, 
yhteensopivuudesta minkä tahansa liuottimen kanssa, helppokäyttöisyydestä, turvallisuudesta ja 
ympäristöystävällisyydestä.



Erikoiskasviuuteteknologiat



3.1a  Isoimmat toimijat



3.1  Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu

Isoimmat pelurit globaalissa erikoiskasviuutemarkkinassa ovat:

Ransom Naturals Ltd. (U.K.), International Flavors & Fragrances
Inc. (U.S.), Synthite Industries Ltd. (India), Martin Bauer Group 
(Germany), Kalsec, Inc. (U.S.), Synergy Flavors Inc. (U.S.), Prinova
Group (U.S.), PT. Indesso Aroma (Indonesia), Döhler GmbH
(Germany), Bell Flavors & Fragrances (U.S.), Nutra Green 
Biotechnology Co., Ltd. (China), and Kuber Impex Ltd. (India) 



3.1  Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



3.1  Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



3.1b  Erikoiskasvien hintaennusteet



Yrittien keskimääräinen tonnihinta



Mausteiden keskimääräinen tonnihinta



Juurien/juuresten keskimääräinen tonnihinta



3.1c  Globaalit ennusteet -
erikoiskasviuutemarkkina



Erikoiskasviuutemarkkinan globaali kasvu
COVID-19 pandemia kiihdytti erityisesti Kauko-Idässä perinteisesti immuunipuolustusta kohentaviksi koettujen 
luontaistuotteiden markkinaa, mahdollisesti pysyvästi  



Erikoiskasviuutemarkkinan globaali kasvu



Mausteuutteet – kasvuennuste



Yrttiuutteet – kasvuennuste



Juuresuutteet – kasvuennuste



Ihonhoito vs. beauty

Lähde: L’Oréal



Erikoiskasviuutteet & kosmetiikka



Erikoiskasviuutteet & kosmetiikka



Erikoiskasviuutteet & pharma



Erikoiskasviuutemarkkinan & menetelmät



3.1d  Eurooppa ennusteet -
erikoiskasviuutemarkkina



Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



3.1  Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu

Lähde: CBI Ministry of Foreign Affairs 

Kasvava tietoisuus kasviuutteiden  terveyshyödyistä (antioksidantit, tulehdusta ehkäisevä ja ihoa ravitseva vaikutus) 
kasvattaa markkinaa ja luo sovelluksia lääketieteessä, kosmetiikassa ja henkilökohtaisessa hygieniassa. 



Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu -
kosmetiikka



3.1e  Saksa ennusteet -
erikoiskasviuutemarkkina



3.1  Erikoiskasviuutemarkkinan kasvu
Vuonna 2021 Saksan osuuden Euroopan kasviuutteiden markkinoista arvioitiin olevan 27,2 %. Näiden markkinoiden 

arvon arvioitiin olevan 353,86 miljoonaa dollaria vuonna 2021, ja sen ennustetaan nousevan 671,17 miljoonaan 

dollariin vuoteen 2028 mennessä, jolloin CAGR on 9,6 prosenttia vuosina 2021–2028.

Saksan elintarviketeollisuus on dynaaminen, eteenpäin menevä, tasapainoinen ja kehittää uusia tuotteita vastaamaan 

kotimaan ja vientimarkkinoiden kysyntään. German Trade & Investin (GTAI) mukaan saksalaiset ruoka- ja juomayhtiöt 

käyttivät yli 1,7 miljardia euroa innovaatioihin vuonna 2020. Saksan elintarvike- ja juomateollisuus oli yli 6 000 

yrityksellään neljänneksi suurin toimiala. 

Erilaiset tekijät, kuten jalostettujen elintarvikkeiden kasvava kysyntä, kasvava terveystietoisuus, kasvava väestön 

ikääntyminen, terveys- ja hyvinvointitrendi sekä yksittäisten kotitalouksien määrän kasvu sekä ostovoiman kasvu ovat 

johtaneet näiden kasviuutetuotannon arvon nousuun lisäten kasviuutteiden kysyntää maassa.



Saksa - erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Saksa - erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Saksa - erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Saksa - erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Saksa - erikoiskasviuutemarkkinan kasvu



Ruusujuuri & maitohorsma ovat vahvimmat ehdokkaat vienti- ja 
volyymikasveiksi suomalaisille

• Terveystrendi, jota Covid-19 pandemia vielä vahvisti, lisäsi ilmeisesti terveysvaikutteisten luonnontuotteiden  
kysyntää pysyvästi.

• Eurooppaan on helpointa viedä tuotetta joka tunnetaan, markkinan rakentaminen vaatii suuret resurssit.

• Luomulaatu saattaa olla erityisen houkutteleva ja korkean hintatason maahan vietäväksi harkittava vaihtoehto.

• Raaka-aineen alkuperästä on oltava todistus, lisäksi laatu on oltava todella korkea, jotta raaka-aineesta saadaan 
riittävä hinta.

• Haastatteluiden perusteella ingredienttitalot toimivat reaktiivisesti. Ingredienttitoimittajat saavat valmistavilta 
yrityksiltä pyynnön tietystä raaka-aineesta ja sen jälkeen ne käynnistävät ostoprosessin. 

• Raaka-aineita kysytään ingredienttitaloilta satoja kiloja, ei tuhansia per jalostaja. 

• Maraljuuri on huonosti tunnettu Euroopassa. Siankärsämöä on ilmeisesti markkinoilla jopa yli tarpeen.  Nämä 
saattavat olla haasteellisia tuotteita suomalaisten viljelijöiden näkökulmasta. Hintakilpailuun suomalaiset eivät ko. 
raaka-aineiden osalta pysty.

• Ruusujuurella ja maitohorsmalla vaikuttaa olevan suurin markkinapotentiaali suomalaisten kannalta.  

3.2 Raaka-aineiden kysyntä



3.3 Mahdolliset ostajat ja jakelukanavat



Yritys Tuotteen nimi email Puh.nro

1 Botanica GmbH (Switzerland) Yarrow info@botanica.ch 41-41-757-0000 

2 Lipoid Kosmetik AG (Switzerland) 

Yarrow herb Herbasol Extract Glycerine 

SB,  info@lipoid-kosmetik.com 41-41-748-3333 

Yarrow Herbasol Extract PG 

3
Bell Flavors & Fragrances GmbH 

(Germany) Yarrow info@bell-europe.com 49-341-94510 

4 Augustus Oils Ltd (U.K.) Yarrow Oil sales@augustus-oils.ltd.uk 44-1420-590-555 

5 Joseph Flach & Sons Ltd (U.K.) Wholesale Yarrow Herb contact@josephflach.co.uk 44-1733-371-221 

6 Handa Fine Chemicals Ltd. (U.K.) Yarrow sales@handafc.com 44-115-976-2676 

7 ProTec Botanica (U.K.) Floviva Yarrow Oil - 44-20-3761-3002 

8 Amphora Aromatics Ltd (U.K.) Yarrow Essential Oil sales@amphora-aromatics.com 44-117-904-7212 

9 Florihana Distillerie (France) Yarrow Organic - 33-4-9309-0609 

10 Bristol Botanicals Limited (U.K.) Yarrow powder CustomerService@BristolBotanicals.co.uk 44-117-970-2100 

11 SRS Aromatics Ltd (U.K.) YARROW OIL info@srsaromatics.co.uk 44-1284-704-076 

mailto:info@botanica.ch
mailto:info@lipoid-kosmetik.com
mailto:info@bell-europe.com
mailto:sales@augustus‑oils.ltd.uk
mailto:contact@josephflach.co.uk
mailto:sales@handafc.com
mailto:sales@amphora-aromatics.com
mailto:CustomerService@BristolBotanicals.co.uk
mailto:info@srsaromatics.co.uk


Yritys Tuotteen nimi email Puh.nro

1 Natac Group (Spain) RHODIOLA - 34-918-276-470 

2 Select Botanical, SL (Spain) RHODIOLA DRY EXTRACT sb@selectbotanical.com 34-93-362-1223 

3 Euromed Group (Spain) RHODIOLA ROOT - 34-935-440-110 

4 Prinova Group LLC. (U.K.) 
Rhodiola Rosea Extract 1% Salidroside 

info@prinovaeurope.com 44-20-7466-5460 
Rhodiola Rosea Extract 3% Rosavins 

5 Botanica GmbH (Switzerland) Roseroot info@botanica.ch 41-41-757-0000 

6 Layn Europe SRL (Italy) Rhodiola Rosea info@layn.eu 39-019-770-4395 

7 Denk Ingredients GmbH (Germany) Rhodiolife info@denkingredients.de 49-89-230029-400 

8 Nutraceutica s.r.l. (Italy) 

Rhodiola rosea (radice) 1% Rosavine 

info@nutraceutica.it 39-051-929-833 

Rhodiola rosea (radice) 1% Salidroside 

Rhodiola rosea (radice) 3% Rosavin WS 

Rhodiola rosea (radice) 3% Salidroside 

Rhodiola rosea (radice) 5% Rosavine 

9 Handa Fine Chemicals Ltd. (U.K.) Rhodiola Roses – Salidrosides 2% sales@handafc.com 44-115-976-2676 

10 SwePharm AB (Sweden) Rhodiola rosea info@swepharm.com 46-70-524-0047 

11 nako naturals GmbH (Germany) Rhodiola Rosea sales@nakonaturals.com 49-4178-81 82 833 

12 Lipoid Kosmetik AG (Switzerland) HerbaGlow NRG info@lipoid-kosmetik.com 41-41-7483333 

13
Bell Flavors & Fragrances GmbH 

(Germany) - info@bell-europe.com 49-341-94510 

14
Bristol Botanicals Limited (U.K.) 

Hong Jing Tian concentrated 

powder Rhodiola rosea CustomerService@BristolBotanicals.co.uk 44-117-970-2100 

mailto:sb@selectbotanical.com
mailto:info@prinovaeurope.com
mailto:info@botanica.ch
mailto:info@layn.eu
mailto:info@denkingredients.de
mailto:info@nutraceutica.it
mailto:sales@handafc.com
mailto:info@swepharm.com
mailto:sales@nakonaturals.com
mailto:info@lipoid-kosmetik.com
mailto:info@bell-europe.com
mailto:CustomerService@BristolBotanicals.co.uk


Yritys Tuotteen nimi email Puh.nro

1 Esperis Spa (Italy) OL.ES.ANGELICA RADICI info@esperis.it 39-02-89122219 

2 Epo S.r.l. (Italy) Angelica archangelica L. epo@eposrl.com 39-02895571 

3 Botanica GmbH (Switzerland) Angelica info@botanica.ch 41-41-757-0000 

4
Bell Flavors & Fragrances GmbH 

(Germany) Angelica info@bell-europe.com 49-341-9451-0 

5 Denk Ingredients GmbH (Germany) Angelica Root Extract info@denkingredients.de 49-89-230029-400 

6 Lipoid Kosmetik AG (Switzerland) Angelica Herbasol Extract PG info@lipoid-kosmetik.com 41-41-7483333 

7 Flavex Naturextrakte GmbH (Germany) Angelica Root CO2-se extract (organic) info@flavex.com 49-6835-9195-0 

8 Blue Sky Botanics Ltd (U.K.) Angelica - 44-780-4860-1989 

9 Nutraceutica s.r.l. (Italy) Angelica arcangelica (radice) 1/4 info@nutraceutica.it 39-051-929-833 

10 Creative BioMart (U.S.) Angelica Radix Extract info@creative-biomart.com 1-631-559-9269 

11 Augustus Oils Ltd (U.K.) Angelica Root Essential Oil sales@augustus-oils.ltd.uk 44-1420-590-555 

12 Joseph Flach & Sons Ltd (U.K.) Angelica Root contact@josephflach.co.uk 44-1733-371-221 

13 Handa Fine Chemicals Ltd. (U.K.) Angelica Root sales@handafc.com 44-115-976-2676 

14 ProTec Botanica (U.K.) Floviva Angelica Oil - 44-20-3761-3002 

15 Polskie Zioła Sp. z o.o. (Poland) 
Angelica archangelica – cut root 

biuro@polskieziola.eu 48-81-582-3010 
Angelica archangelica – root fix 

16 Albert Vieille SAS (France) 
ANGELICA ROOTS BELGIUM 

-
33-4-9364-1672 

ANGELICA SEEDS BELGIUM 

17 SRS Aromatics Ltd (U.K.) ANGELICA ROOT OIL info@srsaromatics.co.uk 44-1284-704-076 

18 Amphora Aromatics Ltd (U.K.) Angelica Root Essential Oil sales@amphora-aromatics.com 44-117-904-7212 

19 Florihana Distillerie (France) Angelica Root Organic - 33-4-93-090-609 

20 Bristol Botanicals Limited (U.K.) Angelica root essential oil CustomerService@BristolBotanicals.co.uk 44-117-970-2100 

mailto:info@esperis.it
mailto:epo@eposrl.com
mailto:info@botanica.ch
mailto:info@bell-europe.com
mailto:info@denkingredients.de
mailto:info@lipoid-kosmetik.com
mailto:info@flavex.com
mailto:info@nutraceutica.it
mailto:info@creative-biomart.com
mailto:sales@augustus‑oils.ltd.uk
mailto:contact@josephflach.co.uk
mailto:sales@handafc.com
mailto:biuro@polskieziola.eu
mailto:info@srsaromatics.co.uk
mailto:sales@amphora-aromatics.com
mailto:CustomerService@BristolBotanicals.co.uk


Yritys Tuotteen nimi email Puh.nro

1 ERBETIX d.o.o. (Slovenia) Hemp Extract info@erbetix.com 386-70-322-216 

2 Esperis Spa (Italy) CANNABIS SATIVA SEED OIL info@esperis.it 39-02-8912-2219 

3 Layn Europe SRL (Italy) Hemp (CBD) info@layn.eu 39-019-770-4395 

4
Martin Bauer GmbH & Co. KG 

(Germany) Hemp Herb internationalsales@martin-bauer-group.us 49-310-669-2100 

5
Lipoid Kosmetik AG (Switzerland) 

Hemp seed Herbasol Extract Glycerine 

unpreserved info@lipoid-kosmetik.com 41-41-748-3333 

6 Blue Sky Botanics Ltd (U.K.) Hempseed - 44-780486-01989 

7 Creative BioMart (U.S.) Hemp Seed Protein info@creative-biomart.com 1-631-559-9269 

8 Active Concepts, Srl (Italy) AC Hemp Oil Liposome PF sales@activeconcepts.it 39-0290 360 719 

9 Augustus Oils Ltd (U.K.) Hemp Seed Essential Oil sales@augustus-oils.ltd.uk 44-1420-590-555 

10 PharmaHemp d.o.o. (Slovenia) HEMP OIL sales@pharma-hemp.com 386-1-6207-822 

11 Max Hemp (Poland) Max Hemp extracts sklep@maxhemp.pl 48-71-725-3105 

12
Bell Flavors & Fragrances GmbH 

(Germany) Hemp info@bell-europe.com 49-341-9451-0 

13 Joseph Flach & Sons Ltd (U.K.) Hemp Agrimony contact@josephflach.co.uk 44-1733-371221 

14 ProTec Botanica (U.K.) Floviva Hemp Oil - 44-20-3761-3002 

15 Amphora Aromatics Ltd (U.K.) COSMOS Organic Hemp Seed Oil sales@amphora-aromatics.com 44-117-904-7212 

16 Florihana Distillerie (France) Hemp Seed Organic - 33-4-93-09-0609 

17 Bristol Botanicals Limited (U.K.) Hemp seed oil CustomerService@BristolBotanicals.co.uk 44-117-970-2100 

mailto:info@erbetix.com
mailto:info@esperis.it
mailto:info@layn.eu
mailto:internationalsales@martin-bauer-group.us
mailto:info@lipoid-kosmetik.com
mailto:info@creative-biomart.com
mailto:sales@activeconcepts.it
mailto:sales@augustus‑oils.ltd.uk
mailto:sales@pharma-hemp.com
mailto:sklep@maxhemp.pl
mailto:info@bell-europe.com
mailto:contact@josephflach.co.uk
mailto:sales@amphora-aromatics.com
mailto:CustomerService@BristolBotanicals.co.uk


Yritys Tuotteen nimi email Puh.nro

1 Botanica GmbH (Switzerland) Epilobium angustifolium info@botanica.ch 41-41-757-0000 

2 Epo S.r.l. (Italy) Epilobium angustifolium epo@eposrl.com 39-02895571 

3 AFRA (Slovakia) Epilobium angustifolium / Maralroot 

4 NutraCap Labs (U.S.) Epilobium angustifolium / Maralroot info@nutracapusa.com 1-800-688-5956 

3 Gaia Herbs Farm (U.S.) Epilobium angustifolium / Maralroot info@gaiaherbs.com 1-800-831-7780 

mailto:info@botanica.ch
mailto:epo@eposrl.com
mailto:info@gaiaherbs.com
tel:18008317780


Kohdemaa: SAKSA

3.4.1 Tutkimuksen kohteena olleiden kasvien saksankieliset nimet
3.4.2 Verkkokauppojen tarjonta
3.4.3 Vähittäismyymälöiden tarjonta
3.4.4 Tukkuliikkeet
3.4.5 Erikoisliikkeet 
3.4.6 Asiantuntijahaastattelut 

3.4 Tietoa markkinoilla olevista tuotteista, 
niiden tehoaineista, tuotekategorioista ja 
määristä sekä hinnoista

Markinakartoitukseen sisältyi jalkautuva tutkimus yhteen kohdemaahan. Kohdemaaksi valittiin Saksa, joka 
on potentiaalinen kohdemaa suomalaisille tuottajille. Tutkimuksesta saatiin suuntaa, mikä on tuotteiden 
nykyinen tarjonta ja markkinatilanne paikallisissa jakelukanavissa. Tutkimuksen kohteena olivat 
verkkokaupoissa saatavilla olevat tuotteet ja vähittäismyymälöiden tarjonta. Tietoa kerättiin seuraavasti: 



3.4.1 Tutkimuksen kohteena olleiden 
kasvien saksankieliset nimet

1. Väinönputki Engelwurz (Angelica archangelica)

2. Ruusujuuri Rosenwurz( Rhodiola Rosea)

3. Maraljuuri          Maralwurzel/Hirschwurzel(Rhaponticum carthamoides)

4. Maitohorsma Schmalblättrige Weidenröschen (Epilobium angustifolium)

5. Siankärsämö Schafgarbe(Achillea millefolium)



3.4.2 Verkkokauppojen 
tarjonta



Väinönputki



Siankärsämö

Maitohorsma 
Korjattu, uusi tietohaku 10.1.2023: Schmalblättriges Weidenröschen



Maraljuuri

Ruusujuuri



Ruusujuurikapselit vertailussa



OtsikkoTarkempi katsaus valmistajayritykseen

• Valmistavat laadukkaita 
Bio-tuotteita esim. 
väinönputki

• Oma web-shop ja 
Amazonin kautta

• Potentiaalinen 
yhteistyökumppani



OtsikkoTarkempi katsaus valmistajayritykseen

• Maitohorsma 
loppuunmyyty

• Siankärsämö

• https://vom-
achterhof.de/



3.4.3 Vähittäismyymälöiden 
tarjonta



DM-Drogeriemarkt



Väinönputki

• Tarjontaa eniten

• Teetä ja tippoja

• 100 g pussi

• Hinta 9,80 €

• Apteekista (tilaamalla)

• Materiaali Kroatiasta

• Valmistaja: Good Organics 
GmbH, Saksa

• „Bitter liebe“-tipat drogeriemarkt

• Hinta 14,95 €

• Valmistaja: BitterPower GmbH, Saksa

• Tipat apteekista  50 ml

• Hinta 13,20€

• Valmistaja: St. Severin, 
Itävalta



Maitohorsma

• Vain apteekista (piti tilata)

• Yrttitee

• 300 g 

• Hinta 8,79 €

• Valmistaja: Über uns 
(bombastus.de)

https://bombastus.de/Unternehmen/UEber-uns/


Siankärsämö

• Vain apteekista  (teehylly)

• Yrttitee 
ruokahaluttomuuteen ja 
ruoansulatusongelmiin

• Teepusseja  20 x 1,7 g 

• Hinta 3,79 €

• Valmistaja: H&S Tee-Gesellschaft 
mbH & Co KG, Saksa



Ruusujuuri

• Vain apteekista, piti tilata

• „Leistung & Nerven“ – hermoille 
ja paremaan suorituskykyyn

• Lisätty B-vitamiinia

• Sis. 60 kapselia 

• Hinta 24,50 €

• Valmistaja: Sanatur 
GmbH



Yhteenveto
verkkokaupat

•

•

•

•

•

•

•

•

Yhteenveto
myymälät



3.4.4 Tukkuliikkeet



OtsikkoTarkempi katsaus tukkukauppaan: Galke

• Vanha, perinteinen yritys (1920).

• Jalostavat ja jakelevat kuivattuja, 
kasviperäisiä raaka-aineita.

• Valikoimassa yli 100 Bio-tuotetta.

• Materiaalia saavat 79 maasta.

• 22 tuotantolinjaa.

• Lähes 6000 luonnon raaka-ainetta 
käytössä.

• Online-shop vain jälleenmyyjille.

• Kotisivuilta voi kartoittaa 
tarjonnan: ruusujuuri, 
maitohorsma, väinönputki ja 
siankärsämö löytyvät.



OtsikkoHaastattelu: Galke, Hartmut Galke, CEO

Mille kasveille on kysyntää nyt ja 
tulevaisuudessa?

• Siankärsämöä viljellään jo paljon, tällä 
hetkellä tarjontaa enemmän kuin kysyntää. 
Viljellään paljon Itä-Euroopassa.

• Maitohorsmalle saattaisi kysyntää olla, 
mutta vain pieniä määriä: n. 1000 kg.

• Maraljuuri ei kiinnosta, ei kysyntää.

• Ruusujuuri bio-laatuna kiinnostava, löytyy 
vain perinteisesti viljeltyä.

• Väinönputkea käytetään paljon, tarjontaa 
paljon.

”Olisi mielenkiintoista tietää, mitä muita 
lajeja mahdollisesti olisi tarjolla?” 

”On järkevää viljellä useampia lajeja eikä 
keskittyä vain yhteen tai kahteen lajiin.”

”Kuminaahan me tuomme Suomesta.”

”Katsokaa tuotevalikoimaamme 
kotisivuiltamme, niin näette, että     
tuomme maahan todella paljon eri 
lajikkeita, jotka sitten jalostamme.” 

”Olemme aina kiinnostuneita uusista 
hankintalähteistä.”



• Saatavana hienonnettuja kukkia
• Koko kasvin osia kuivasekoituksena

Esimerkki Galke-tukkukaupan online-
kaupan tuotehaku: Siankärsämö (luomu) 



- Vanha perinteinen yritys.

- Toimittaa apteekkeihin ja sairaaloihin 
raaka-aineita.

- Valmistaa itse voiteita, voidepohjia, 
öljyjä, yrttiraaka-aineita sekä 
teesekoituksia.

- Mahdollinen yhteistyökumppani.

Caesar & Loretz GmbH

https://www.caelo.de/start.html


3.4.5 Erikoisliikkeet



Tarkempi katsaus myyntikanavaan:
Kräuter Schulte – die Kräuter der Welt

• Perustettu vuonna 1975

• Tuoteryhmät: kuivatut kasvit ja niiden osat, 
öljyt, levät, jyvät, uutteet ym. 

• Maailmanlaajuisesti vertaa vailla oleva 
valikoima lääke- ja yrttikasveja, joista noin 
1000 tuotetta on tuotettu luomuviljelyllä. 

• Kotisivu: www.kraeuterschulte.de

• Kotisivuilta voi kartoittaa tarjonnan: 
Ruusujuuri, maitohorsma, väinönputki ja 
siankärsämö löytyvät.

Kasveihin erikoistunut Drogerie / yritys

http://www.kraeuterschulte.de/


Haastattelu: Kräuter Schulte, 
Till Loeper, CEO 
Mitkä kasvit kiinnostavat?

• Siankärsämöä ja väinönputkea löytyy paljon. 
Suomen voi olla vaikea pysyä hintakilpailussa 
mukana. 

• Maitohorsma erittäin kiinnostava. Tällä hetkellä 
ei tarpeeksi tarjontaa. Vaikea hankittava. 

• Maraljuuri kiinnostaa. Sitä ei löydy valikoimasta.

• Ruusujuuri kiinnostaa. Huonosti saatavilla, 
varsinkin luomulaatuisena. 

Mikä on Kräuter Schultelle tärkeintä?

• Laatu, laatu & laatu! Ja seuraavaksi 
tietysti hinta. 

• Suomi ja uudet hankintalähteet 
kiinnostavat ☺



3.4.6 Asiantuntijahaastattelut



Haastattelu: Ethnobotanisches-institut, 
Dr. Sarah Moritz

• Etnobotaninen instituutti on perustettu 
vuonna 2010.

• Sarah vahvisti edellisistä haastatteluista saatuja 
tietoja: siankärsämöä pitäisi löytyä Saksan 
markkinoilta tarpeeksi.

• Adaptogeeneihin kannattaa panostaa = 
ruusujuuri kiinnostava!

• Maraljuurta Sarah ei tunne sen paremmin. 
Vinkki: mikäli lähtee tuomaan kyseistä kasvia 
Saksan markkinoille, kannattaisi panostaa myös 
markkinointiin ja tehdä kasvia tunnetummaksi.  

Etnobotanisen instituutin perustaja ja kasviasiantuntija

• Maitohorsma voi olla kiinnostava, ennen 
kaikkea fermentoituna (Ivan Chai, 
venäläisten ihmejuoma).

• Saran vinkki – yliopisto: Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf: www.hswt.de
(lääkekasvien viljely).

• https://ethnobotanisches-
institut.de

http://www.hswt.de/
https://ethnobotanisches-institut.de/


Haastattelu: Peter Kaufhold - kirjavinkki

https://www.eschholtz.de/Healing/healing.html

Kirjassa kuvataan 20 lääkekasvia, joita Saksassa 
käytetään paljon.

Peter Kaufhold on ollut intensiivisesti tekemisissä 
yrttilääketieteen kanssa yli 30 vuotta. Hän on 
tunnettu fytoterapiaa käsittelevistä kirjoistaan ja 
ammattiartikkeleistaan. Hän on kehittänyt 
lukuisia kasviperäisiä lääkkeitä, joita käytetään 
menestyksekkäästi sekä kotimaassa että 
ulkomailla.

Yrttilääketieteen asiantuntija

https://www.eschholtz.de/Healing/healing.html


4. Johtopäätökset ja suositukset



Jakelukanavamalli



Jakelukanavat – roolitukset

•

•

•

•



• Tutkimuksessa päädyttiin 2-3 suositeltavampaan viljelykasviin, joita ovat ruusujuuri ja 
maitohorsma, ehkä myös väinönputki. Muiden kasvien osalta suomalaisten tulisi kouluttaa 
markkina, joka on liian kallis ja käytännössä ylivoimainen vaihtoehto pienille suomalaistuottajille.

• Tutkimuksen perusteella ei voida suositella, että tuottajat ryhtyvät viljelemään jotain hyvin erikoista 
kasvia. Ellei sitten tälle kasville löydy suoraa ostajakontaktia, joka haluaa hankkia juuri tätä 
kasviraaka-ainetta ja sen tuotantosopimus pystytään neuvottelemaan valmiiksi. 

• On tärkeää ja kilpailuedun kannalta eduksi, jos kasvivalinta kohdistuu kasveihin, jotka esimerkiksi 
tuottavat enemmän hyötyaineita pohjoisen valoisessa kesässä. 

• Riskienhallinnan kannalta kannattaa viljellä useampaa kasvia ennen kuin on myynti- ja 
sopimusviljelykanavat ovat vakiintuneet.

4. 1 Suositeltavat viljelykasvit ja viljelymäärät



• Viljelymäärän ennustaminen ruusujuuren, maitohorsman ja mahdollisesti väinönputken tarpeelle on 
suomalaisen tuotannon tässä vaiheessa haastavaa. Viljelymäärän arviointia ensi vaiheessa tärkeämpää 
suomalaisille viljelijöille on keskittyminen laadun varmistamiseen. 

• Laadun varmistaminen on keskeisin ja kriittisin suomalaisen erikoiskasvituotannon kasvun edellytys. 
Tavoitteena on, että suomalaiset pystyvät tuottamaan hyvin korkeaa laatutasoa, joka mahdollistaa 
raaka-aineesta saatavan riittävän korkean hinnan. 

• Korkea laatu on pystyttävä todentamaan. Jos ja kun tavoitteena on korkean jalostusasteen 
lopputuotebusiness, viljelijöiden olisi tarpeen löytää yhteistyötahoksi partneriyritys/laboratorio, joka 
pystyy tutkimaan ja vahvistamaan suomalaisten raaka-aineiden erityislaadun. Partneriyritys voi myös 
mahdollisesti promotoida tuotetta alan messuilla ja myyntitapahtumissa (Vitafood, FIE jne.). Ilman tätä 
näyttöä suomalaistuottajien pääsy markkinoille on huomattavasti vaikeampaa ja myyntikanavien 
löytämisessä on haastetta.

4. 1 Suositeltavat viljelykasvit ja viljelymäärät



• Jalostusmenetelmistä ei ole ollut mahdollista tässä vaiheessa keskustella syvällisesti haastateltavien kanssa. 
Suomalaisen tuotannon tämän hetken lähtötaso on esteenä, jotta tukut, ingredienttitalot ja valmistajat ryhtyvät 
tarkempaan pohdintaan kysynnän näkymistä. Useat kommentoivat, että keskustelevat vasta, kun viljelijöillä / 
jalostajilla on konkreettinen tarjous raaka-aineista / tuotteista / jalosteista esitettäväksi.

• Voidaan kuitenkin arvioida tutkimuksen tuottaman kokonaistiedon pohjalta, että pitkällä aikajänteellä korkean 
teknologian menetelmät, joilla tuotetaan puhdasta ja  korkealaatuista tuotetta, kuten CO2 uutto tai 
ultraääniavusteinen vesipohjainen uutto, voisivat olla suomalaisille suositeltavia jatkojalostusmenetelmiä. 
Erityisesti tämä on nähtävä hintapaineen näkökulmasta; suomalaisen, kalliin raaka-aineen tai puolivalmisteen täytyy 
myös olla korkeatasoista lisäarvolaatua.

• On kuitenkin muistettava, että kyseiset teknologiat, eritoten CO2 uutto, ovat miljoonainvestointeja ja vaativat siis 
verrattain isoja raaka-ainevirtoja ja asiakasrajapintaa. 

• Lisäksi on todettava, että ultraääniuuton hyödyt, uuttamista nopeuttavana ja tehostavana menetelmänä riippuvat 
uutettavasta lajista ja raaka-aineen määrästä.

• Kuivaus ja pakastekuivaus lienevät ensivaiheen menetelmiä markkinoille mennessä                                                                   
– näissäkin tosin on kiinnitettävä kosolti huomiota hyvin nopeaan poiminnan jälkeiseen                                         
kuivaukseen korkean laatutason varmistamiseksi.   

4.2 Jatkojalostusmenetelmäsuositukset 
(kuivaus, pakastekuivaus, uutto, tinktuurat, 
muu)



4.2 Jatkojalostusmenetelmäsuositukset    
(ylikriittisen CO2 –uuton etuja)



4.2 Jatkojalostusmenetelmäsuositukset    
(ultraääniavustetun uuton etuja)

“The ultrasound-assisted extraction was confirmed to be a more efficient process than 
the conventional extraction, once it promoted a more effective extraction of phenolic 
compounds related to shorter period of time and lower volumes of solvent. Acidified 
water was an extracting solvent as efficient as ethanol on the extraction of phenolic 
compounds and anthocyanins from jussara fruits. The response surface methodology was 
successfully applied to optimize time, ethanol concentration and fruit:solvent ratio 
involved in the ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds and anthocyanins 
from jussara fruits and blueberries.”

https://novaextraction.com/?gclid=EAIaIQobChMIlY6gq7fV-

wIVokaRBR2BOQpTEAAYASAAEgKOFPD_BwE
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4.3 Toiminnan kehittäminen

•

•

•

•

• Suomi on korkeiden kustannusten maan – kilpailemme raaka-ainetarjonnassa tällä 
hetkellä alimmalla jalostusportaalla mm. Kiinan, Serbian, Latvian kanssa.

• Pitkän aikajänteen tavoite tulisi olla mahdollisimman korkea jalostusaste, mutta se vaatii 
investointeja, erikoisosaamista, markkinan & alan toimijoiden tuntemista.

• Toiminta on kuitenkin aloitettava alimmalta portaalta markkinan oppimiseksi, ja 
tuotannon perusteiden kannattavuuden varmistamiseksi.
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4.3 Toiminnan kehittäminen
Markkinoille menon reitti - aloitusvaihe

• Liikkeelle on lähdettävä alhaisen jalostusasteen myynnin käynnistämisen kautta markkinan oppimiseksi ja 

kysynnän hahmottamiseksi. 

• Ensisijainen kommunikaatiopartneri suomalaisille viljelijöille ovat tukut. Jo ensivaiheessa on tärkeää, että tukut 

tulevat tuntemaan suomalaisten viljelijöiden olemassaolon ja tarjonnan potentiaalin, viljelymääräpotentiaalin ja 

tuotantoaikataulun option. 

• Keskustelua kannattaa käydä kohdemarkkinat tuntevien tukkurien kanssa. Suositeltavaa on käydä 

yrttimarkkinaan keskittyvillä kansainvälisillä messuilla ja hakea niistä kontakteja, kuka olisi kiinnostunut 

tukkuriasiakas. Tukkureilla on kanavat ingredienttitaloihin. Ingredienttitalot saattavat olla haluttomia 

keskustelemaan viljelijöiden kanssa.

• Tarpeen ja impulssin täytyy tulla kanavassa ylhäältä alaspäin = valmistavilta yrityksiltä ingredienttitaloille ja 

ingredienttitaloilta tukkureille ja tukkureilta suomalaisille tuottajille. 

• Hinta- yms. yksityiskohtaisia neuvotteluja tukkujen kanssa käydään vasta siinä vaiheessa, kun raaka-ainetta on 

tarjottavana ja sen määrä ja laatu pystytään arvioimaan. 
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4.3 Toiminnan kehittäminen
Markkinoille menon reitti - aloitusvaihe

• Alkuperäsertifikaatit ja todennettu laatu ovat avainasemassa korkeamman hintatason saavuttamisessa.

• Jo ensi vaiheessa on arvioitava, pystyvätkö tilat kannattavasti viljelemään ko. kasveja – millä tuotantomäärillä, 
panostuksilla ja hintatasoilla toiminta on kannattavaa.

• Markkinatietoon perustuvaan tuotannon suunnitteluun on panostettava jo heti alkuvaiheessa. Kokeellinen 
tuotanto ei ole kannattavaa.

• Ensimmäinen toimenpide kasvuun tähtäämisessä on tasalaatuisen ja korkealaatuisen tuotannon 
varmistaminen.

• Seuraava toimenpide on brändäys. Korkea erityislaatu on nostettava esille brändäämällä. Laadusta ja 
alkuperästä riippuen esim. ruusujuuren raaka-aineen hinta saattaa tällä hetkellä vaihdella markkinoilla 5 – 40 
euroa kilo. Hinnan voimakas heilahtelu on osoitus siitä, että lisäarvotekijät on brändättävä esille. Suomalainen 
raaka-aine on brändättävä premiumiksi. 

• Premium-tasoisen brändäyksen on perustuttava todennettaviiin laadullisiin raaka-aineen ominaisuuksiin. 
Tuotenäytteiden analysointi ja markkinointiargumentit, mitkä tehoaineet ovat keskiössä? Esim. Saksassa 
tunnettu ”norjalainen valmistustapa” – voitaisiinko tämän tyyppistä lähestymistapaa käyttää?
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4.3 Toiminnan kehittäminen
Markkinoille menon reitti – tuotannon volyymin kasvattaminen ja 
kannattavuuden arviointi

• Tukkujen kanssa keskustelu on tärkeää volyymien kasvattamiseen pyrkiessä. Maahantuojat ja tukkurit 

kokoavat raaka-aine- (tuote-) erät, jotta ne pystyvät toimimaan riittävän suurilla volyymeilla. Yksittäinen 

jalostaja saattaa tarvita esim. vain pientä määrää jotain tiettyä yrttiä. Valmistajat eivät myöskään odottele 

ostopäätöksissään. 

• Alussa suomalaisilla viljelijöillä tuotantomäärät ovat pieniä ja työ on käsityövaltaisia. Kasvien määrä täytyy 

pitää rajallisena ja jo ensi vaiheessa on arvioitava, pystyvätkö tilat kannattavasti viljelemään ko. kasveja. 

• On selkeästi arvioitava, millä kasveilla tilojen on mahdollista päästä volyymiin tuotanto-olosuhteiden ja 

tuotannon vaatiman työ- ja laitekannan näkökulmasta. Kaikki kalliit erikoistyötä vaativat ja hankalasti 

viljeltävissä olevat kasvit on suositeltavaa jättää toistaiseksi harkinnan ulkopuolelle. 
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4.3 Toiminnan kehittäminen

Markkinoille menon reitti – tuotannon volyymin kasvattaminen ja 
kannattavuuden arviointi

• Erikoiskasvien tuotanto on vaikea, paljon erikoisosaamista ja kustannustehokkuutta vaativa ala. Poiminta 

on työvoimavaltaista. Onkin mahdollisesti toimittava kuten marjateollisuudessa, jossa käytetään 

ulkomaista työvoimaa.

• On tehtävä erittäin tarkkaa euromääräistä ja voimavarojen arviointia tuotantopäätöksissä. Markkinoille 

meno on haastavaa ja kilpailu on kovaa. Tuotantovolyymin kasvattaminen mahdollistaa alhaisemman 

myyntihinnan ja avaa mahdollisuuksia Keski-Euroopan markkinoille.

• Tutkimus on nostanut esille kolme potentiaalisinta viljelykasvia. Avainkysymys on miten niiden keruu ja 

kuivaus saadaan niin tehokkaaksi, että laatu-hinta–suhde muodostuu esimerkiksi keskieurooppalaiselle 

ostajalle houkuttelevaksi?
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4.3 Toiminnan kehittäminen
Markkinoille menon reitti - lopputavoitevaihe

• Tavoitteena tulisi olla mahdollisimman suuren lisäarvon tuottaminen Suomessa – täten arvoketjuun jää enemmän 

tuottoa maan rajojen sisäpuolelle. Tähän tavoitteeseen päästään optimaalisimmin, jos ingredienttitalo sijaitsee 

Suomessa, lähellä alkutuotantoa tarjoten tuotteitaan ja palveluitaan ulkomaisille ja kotimaisille bränditaloille. 

• Ingredienttivalmistuksen käynnistäminen vaatii aikaa, suhteita, rahaa, resursseja ja osaamista. Korkean raaka-

aineen laadun on kuljettava koko ketjun läpi, jotta lopputuotteet voidaan hinnoitella mahdollisimman korkealle.

• Viljelijäyhdistyksen kannalta on huomattavaa, että heidän raaka-aineensa täytyy tässäkin tapauksessa olla 

laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyistä. Lisäksi on huomioitavaa, että arvonlisäys hyödyntää alkutuottajia 

suuremmassa määrin vain, jos he ovat tiiviissä yhteistyössä ingredienttivalmistajan kanssa esim. osaomistuksen 

tms. järjestelyn kautta. 

• Korkean lisäarvon ingredienttivalmistuksessa maine, brändi, laatu ja uskottavat tieteelliset ulostulot ovat osa 

onnistunutta liiketoiminnan kehitystä. Tässä yhteydessä on hyvä pohtia mahdollisia partnereita ravintotieteiden ja 

lääketieteen tai kosmetiikan saralla.



Otsikko
4.4 Erityisesti Saksaa koskevat 
johtopäätökset ja suositukset 
• Tuotantovolyymin kasvattaminen mahdollistaa 

alhaisemman myyntihinnan ja avaa suomalaisille 
mahdollisuuksia suuntautua Keski-Euroopan 
markkinoille.

• Saksa on kohdemaana kiinnostava. Saksassa 
erikoiskasvituotteilla on vakiintunutta markkinaa. 
(Samoin Italiassa oli tutkimuksen mukaan 
havaittavissa erityistä kysyntää erikoiskasveista 
valmistetuille tuotteille). 

• Saksan markkina on potentiaalinen kohde 
suomalaisille raaka-aineen tuottajille ja 
tulevaisuudessa myös mahdollisille 
erikoiskasvijalosteiden valmistajille.

• Saksalaisissa verkkokaupoissa on paljon tarjontaa  
kaikille erikoiskasveista valmistetuille tuotteille.

• Tuotteiden laatu kuitenkin vaihtelee. Saksalaisen 
kuluttajan on haasteellista on löytää luotettavia 
toimijoita ja laadukkaita tuotteita. 

• Vähittäis- ja erikoiskauppojen hyllyiltä 
erikoiskasvivalmisteita ei juurikaan löydy.

• Raaka-aineita ostetaan Saksaan paljon Itä-Euroopasta.

• Liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille tuottajille ja 
jalostajille Saksan markkinan näkökulmasta ovat:

- korkealaatuiset luomutuotteet, erityisesti ruusujuuri
ja maitohorsma.

- yhteistyö luomutukkureiden, erikoisliikkeiden ja
asiantuntijoiden kanssa suomalaisten raaka-aineiden
tuotannon kehittämiseksi ja tuotteiden tunnettuuden
edistämiseksi.
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4.5 Tiivistelmä avainjohtopäätöksistä

1. Suositeltavat viljelykasvit ja niiden kansainväliset kohdemarkkinat

• Luomulaatuinen ruusujuuri ja maitohorsma (sekä mahdollisesti väinönputki) ovat tutkimuksen mukaan 

potentiaalisimpia tarkasteltuja viljelykasveja suomalaisille tuottajille. 

• Kohdemaana Saksa (ja Italia) vaikuttaisivat lupaavalta näille ingredienteille, oli kyseessä sitten matalan tai 

korkean jalostusasteen tuote.  Markkinaa ei kannata yrittää opettaa jollekin täysin uudelle tuotteelle – se on 

liian kallis harjoitus.

• Erikoiskasvien laajassa joukossa saattaa olla vieläkin potentiaalisempia kasveja, joita ei tähän tutkimukseen 

ole valikoitunut. Olisikin tärkeää vertailla onko jossain yleisesti käytössä olevalla erikoiskasvilla Suomen 

kasvuolosuhteissa potentiaalia todelliseksi tehoainetihentymäksi, joka mahdollistaisi heti eteläisempiä maita  

korkeamman hintatason.
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4.5 Tiivistelmä avainjohtopäätöksistä

2. Markkinanäkymät

• Globaalin kokonaismarkkinan kehitys näyttää vajaan kymmenen prosentin vuosivauhtia, jota voidaan pitää 

erittäin lupavana. Luonnontuotteiden markkina on kasvanut jo ennen Covid-19 pandemiaa voimakkaasti 

yleisten terveys- ja hyvinvointitrendien ohjaamana ja pandemia kiihdytti trendiä entisestään.

• Vaikkakin globaalisti markkina kasvaa voimakkaimmin Kauko-Idässä, suomalaisten tuottajien kannalta on 

kiinnostava havainto, että helpommin lähestyttävä Euroopan markkina kasvaa lähes yhtä voimallisesti.

• Lääkintävaikutteiset tuotteet,  ihonhoito, alkoholittomat juomat ja ikäihmisten tarpeet saattaa tarjota 

tulevaisuuden mahdollisuuksia.

• Tasaisen ja korkean raaka-aineen laadun varmistaminen on ensisijainen suomalaisten tuottajien 

kehittämistavoite. Laadun varmistamiseen voitaisiin eräänä keinona pyrkiä esim. siirrettävillä 

kuivaimilla tai hyvin hellävaraisilla uuttamismenetelmillä. 

3. Laadun varmistaminen
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• Suomessa kasvanut raaka-aine on tuotantokustannuksiltaan kallis. Tuotteiden korkeampi hinta täytyy pystyä 

perustelemaan. On oltava evidenssiä, että suomalaisissa raaka-aineissa on enemmän vaikuttavia aineosia tms.

• Suomalainen vastuullisempi, ilmastoystävällisempi, eettisempi, pohjoisista raaka-aineista syntyvä, pientilojen 

toimintaan, osuuskuntamuotoiseen yhteisölliseen toimintaan tms. muu lisäarvo täytyy pystyä kertomaan tuotteissa 

= brändäämään. Muuten raaka-aineet / tuotteet joutuvat liian kovaan hintakilpailuun. Suomalainen raaka-aine on 

brändättävä premiumiksi. 

• Raaka-aineen hintaan vaikuttavat mm. varmistettu alkuperä, luomulaatuisuus, laatu/vaikuttavat ainesosat, laadun 

tasaisuus ja toimitusvarmuus. Esim. huonolaatuista ruusujuurta on saatavilla 5€/kg kun taas kaikkien edellä 

mainittujen kriteerien täyttyessä hinta voi nousta yli 35€/kg 

• Uuttamisessa ylikriittinen CO2 –uutto nousi esiin menetelmänä, jolla saadaan ympäristöystävällisesti erittäin 

puhdas lopputuote. Tämä vaikuttaisi lupaavalta pyrkimyksissä korkeaan lopputuotteen hintaan.  

4. Hinnoittelu, suomalainen lisäarvo, kilpailuetu ja brändäys

4.5 Tiivistelmä avainjohtopäätöksistä
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• Ensi vaiheessa, valmistelu ja neuvottelu täytyy aloittaa tukkureiden kanssa. Esim. yhteistyö vaikkapa Suomen 

suurimman tukkurin Nordic Herbs–yrityksen kanssa voi olla yksi vaihtoehto, tai kohdemaassa olevan tukkurin 

kanssa tapahtuva yhteistyö.

• Liittoutuminen vastaavien tuottajayhteisöjen kanssa voi auttaa tuotantomäärien kasvattamisessa. 

5. Suomalaisten suositeltava keskustelukumppani

4.5 Tiivistelmä avainjohtopäätöksistä

6. Kannattavuuden keinot

• Kustannustehokas poiminta on yksi avainkysymyksistä – voidaanko poiminta esim. toteuttaa kuten marja-

alalla. Tapahtuuko poiminta eri kuukausina kuin marja-alalla, jolloin poimijoiden yhteistyöllistäminen 

marjatilojen kanssa voisi olla harkittava vaihtoehto? Voidaanko kehittää poimintaa koneelliseen suuntaan?

• Tuotantoteknologiaan (esimerkiksi esikäsittely) liittyvät, kustannuksia säästävät ratkaisut selvitettävä.
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7. Tuotannon kehittämisen ja liiketoiminnan päätavoite

• Korkean teknologian uuttaminen tulisi olla päätavoite jatkojalostuksessa. Investointi on kuitenkin niin 

mittava, että sitä ei voi tehdä kevein perustein.

•

• Investointisuunnitelmien yhteydessä täytyy selvittää mm. teknologian soveltuvuus, investoinnin 

kannattavuus, asiakasrajapinta, laatukriteerit ja on toteutettava suomalaisen raaka-aineen brändäys. Nämä 

vaikuttavat ratkaisevasti myös ulkopuolisten pääomasijoitusten saamiseen suomalaiselle 

erikoiskasvituotannolle.

• Suomalaisella erikoiskasvituotannolla on korkean lisäarvon liiketoimintana kaupallista potentiaalia ja 

mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. 

• Ulkopuolisen rahoituksen saaminen alan kehittämiseen on sen kasvun edellytys. Tuotantomuoto voi 

kiinnostaa myös pääomasijoittajia, jos tuotannon lisäarvo ja kilpailuetu pystytään todentamaan.

4.5 Tiivistelmä avainjohtopäätöksistä



Mitä seuraavaksi – suositukset toimialalle:

1. Tutustuminen raporttiin.

2. N63 –osuuskunnan kasvutavoitteiden määrittely ja 

kehittämisstrategian laadinta vuosille 2023 – 2030.

3. Suomalaisen tarjooman kilpailutekijöiden tunnistaminen, 

todentaminen ja brändäys. 

4. Markkinakysyntä on olemassa. Tarvitaan arvoketjun rakentaminen 

tuotannosta loppuasiakkaalle.

4.5 Tiivistelmä avainjohtopäätöksistä



5. Liitteet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



https://www.fennopromo.fi/
https://www.facebook.com/fennopromo

