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Metsien luonnontuotteet ovat mahdollisuus
sekä metsänomistajille että biotaloudelle
Marjat ja sienet ovat kaikkein tunnetuimpia ja käytetyimpiä metsiemme luonnontuotteita. Näiden lisäksi markkinoilla on laaja valikoima metsien luonnontuotteita,
joita käytetään raaka-aineena elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja luontaistuotteissa.
Kasvavasta raaka-ainekysynnästä ja korkean arvon lopputuotteista huolimatta
luonnontuotteiden arvo on vain murto-osa puun myyntituloista. Useimmiten luonnontuotteiden tuotanto ei kilpaile puuntuotannon kanssa, vaan niiden yhteistuotanto samassa metsikössä on mahdollista. Metsäsektorin kaikkien toimijoiden –
niin metsänomistajien kuin metsäalan ammattilaisten – tulisi nähdä luonnontuotteet aitona mahdollisuutena biotaloudessa.
Suomalaisia luonnontuotteita arvostetaan niiden luontaisen puhtauden, korkeiden
ravintoarvojen ja alkuperän luotettavuuden vuoksi. Luomusertifikaatin on todettu
lisäävän kuluttajien arvostusta ja luottamusta tuotteita kohtaan. Luonnontuotealan haasteena on, kuinka saada metsänomistajat tietoisiksi metsien luomusertifioinnin tarpeesta ja saada heidät sertifioimaan metsänsä luomukeruualueiksi.
Ongelmana on se, että metsänomistaja, joka ei itse hyödynnä metsiensä luonnontuotteita, ei hyödy metsiensä luomusertifioinnista.
Metsät tuottavat monia luonnontuotteita, joita ei voi kerätä jokamiehenoikeuksin
ja jotka ovat siten metsänomistajan itsensä hyödynnettävissä. Tällaisista luonnontuotteista saatavat lisätulot voivat olla merkittäviä metsänomistajille.
Koivikoissamme virtaa keväisin suuret määrät mahlaa. Pienen mahlamäärän valuttaminen onnistuu hyvin juomapulloihin tai sankkoihin. Laajamittaisessa, jopa tuhansista koivuista tehtävässä mahlan valutuksessa käytetään erikoisvälineitä:
holkkeja, putkia, liittimiä, kiinnikkeitä, mahlasäiliöitä, kylmälaitteita ja alipainepumppuja. Laiteinvestoinnin lisäksi putkiverkoston ja laitteiden asentaminen ja ylläpito vaatii työpanoksia. Kustannuksista ja valutusreikien mahdollisesti aiheuttamasta puuraaka-aineen laadun alentumasta huolimatta mahlan valutus on kannattavaa metsänomistajille. Tuotannon lisäämiseen on hyvät mahdollisuudet,
mutta mahlayrityksiä on vain muutama ja ne ostavat mahlaa paikallisesti.
Tutkimus- ja kehitystyö on tuottanut menetelmiä ns. erikoissienten viljelystä. Viljeltyjen sienten poiminta ei kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin. Metsänomistajat
ovatkin innostuneet viljelemään pakuria huonosti tuottaviin koivikoihin, jolloin pakurin tuotanto ei kilpaile puuntuotannon kanssa. Pakuri viljellään eläviin koivuihin,
joiden runkoihin porattuihin reikiin työnnetään sienirihmastolla ympättyjä tappeja.
Kehitteillä on myös menetelmä, jossa puuta lahottavia erikoissieniä viljellään hakkuukannoilla, jolloin sienten kasvatuksella ei ole vaikutusta puuntuotantoon. Esimerkiksi lakkakäävän viljely voidaan yhdistää kesäaikaiseen, koneelliseen hakkuuseen. Hakkuun yhteydessä lakkakäävän sienivalmistetta levitetään kannoille samalla tavalla kuin kantokäsittelyaine levitetään juurikäävän torjumiseksi.
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LISÄTIETOA
Metsänomistajilla on tärkeä rooli erityisesti jokamiehenoikeuksien ulkopuolella
olevien luonnontuotteiden tuotannossa ja tarjonnassa. Raaka-aineiden saatavuus on
ollut pullonkaula yritystoiminnan kasvulle luonnontuotealalla. Monissa tapauksissa
metsänomistajilla ei ole halua raaka-aineiden tuotantoon tai he eivät ole tietoisia
metsiensä tarjoamista tuotantomahdollisuuksista. Metsään.fi-palvelua on kehitetty
niin, että sen kautta välitetään metsänomistajille tietoa esimerkiksi mahkakoivikoiksi
ja erikoissienten viljelykohteiksi soveltuvista metsikkökuvioista. Metsänomistajat
tarvitsevat päätöksenteon tueksi myös tietoa luonnontuotteiden sadoista ja
markkinoista, tuotannon kustannuksista ja vaikutuksista puuntuotantoon sekä
tuotannon kannattavuuslaskelmia. Luonnontuotealalla tarvitaan myös tehokkaampaa tiedonvälitystä, yhteistyötä ja verkostoitumista niin metsänomistajien, metsäammattilasten kuin yritystenkin välillä. Tiedon jakaminen ja uudet menetelmät ja
innovaatiot kehittävät luonnontuotteisiin perustuvia arvoketjuja, mikä tukee
luonnontuotealaa ja vahvistaa alan asemaa osana suomalaista biotaloutta.
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