
Luonnontuotteet osana biotaloutta
Vil l i t  keruutuotteet,  (puol i )v i l je l lyt  raaka -aineet

Marjat,  lehdet,  neulaset,  kuoret,  s ienet,  yrt it

Uudet biopohjaiset materiaalit ja niiden tuotantoprosessit – käytäntöä vai 
tulevaisuutta. KTY:n ajankohtaisseminaari
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• Centria
• Mahdollisuus ja trendejä
• Markkinatilanne Saksa, Arabiemiraatit, Etelä-Korea
• Teollinen valmistus
• Miten Eurooppa/Pohjoismaat voivat kilpailla Aasian kanssa?
• Yrityksiä Euroopassa
• Tilanne Suomessa
• Esimerkkejä Centrian projekteista
• NovelBaltic

• Aalto-yliopiston design projekti/Keski-Pohjanmaan viljelijät (tuotanto-
prosessit- käytäntöä vai tulevaisuutta)

• Esimerkkejä Kiinasta



Centria-ammattikorkeakoulu
Centria TKI 3

• 3000 opiskelijaa, henkilöstö 290
• 2018 tunnuslukuja

• 8,6 M€ hankesalkku
• 1,6 M€ palvelumyynti
• 115 projektia, joista 26 kansainvälistä
• T&K-henkilöstö 110

• TKI painoalat:
• Kemia ja biotalous
• Digitalisaatio
• Yrittäjyys ja hyvinvointi
• Tuotantoteknologiat 

• Chemplant kemian koetehdas



Mahdollisuus &trendejä
• Terveysvaikutteisten tuotteiden (esim. ravintolisät, kosmetiikka, lääkkeet) 

kysyntä on kasvanut mega trendiksi maailmalla
o Free from, luonnolliset väriaineet

• Luonnontuotteiden lv: 2-4 miljardia €/vuosi(EU star tree projekti)

• Suomen biotalousstrategia(2014)
o Arvo kasvaa 60 miljardista 100 miljardiin vuoteen 2025 mennessä
o Luonnontuoteala kuuluu biotalouteen

• NWFP uutiskirje(FAO/YK 2015)
o Globaali hyvinvointiteollisuus 2013: 3,4 trilj. US$ /kasvua 1/3

o Terveellinen syöminen, ravinto, kuntoilu/mielenterveys/kauneus/ikääntyminen
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Mahdollisuus & Trendejä

• Lisääntynyt kiinnostus kehittää lääkkeitä luonnontuotteista(Screening)
o Korkeat laatuvaatimukset tutkimuksessa, laadunvalvonnassa ja 

tuotannossa (standardit ja lait)

• Isojen yritysten olympiaurheilututkimus Keski- ja Etelä-Euroopassa 
/luonnontuotteet/kasviperäiset

• Monikansalliset yritykset, kuten Loreal ja Unilever kehittävät tuotteita 
luonnonkosmetiikkamarkkinoille (luomu)

• Luonnonkosmetiikan myynti kasvanut nollasta (2002) 10,2 miljardiin 
dollariin (2017)NaturalProductsAsia 2018

5



Health food in Germany
• An aging population needs more health food and 

wellness products. 

• Two-thirds of Germans see direct contact nutrition 
and health 

• The popularity of organic food products has 
stabilized in Germany, organic retail market is 7 
billion euros

• The value of natural food products is constantly 
growing 

• Huge potential for high quality Finnish products



Middle East - UAE

• United Arab Emirates have highest rates of obesity, 
diabetes II and cardio-vascular diseases in the 
world

• The government increases its efforts to fight 
common health issues

• Health and wellness food products sales is USD 
1.25 billion 



ASIA – South Korea
• Growing interest for safe and healthy food

• Popular online grocery shopping

• Willing to spend money on good quality and 
healthy food

• Becoming more conscious of the food products’ 
origin and content, Arctic Stories



Teollinen valmistus

Euroopassa ja maailmalla monia kannattavia yrityksiä:
o Bisnes kasvaa erityisesti Keski-Euroopassa, USA:ssa, Aasiassa (kasvava 

keskiluokka)
o Käytetään sekä viljeltyjä että luonnosta kerättyjä raaka-aineita 

(sopimusviljelijät)—raaka-aineen saanti pullonkaula
o Raaka-aineiden keruu/sadonkorjuu hyväksyttyjen hyvien käytänteiden 

mukaan (GAP)
o Noudattavat kv standardeja (ISO, FDA, etc.) ja GMP hyväksyttyjä hyviä 

valmistusmenetelmiä→ koko ketju jäljitettävissä, tuotteet ovat 
spesifikaatioiden mukaisia

o Sijoittavat tutkimukseen ja kehitykseen
o Esimerkkejä yrityksistä: Indena, EPO srl, Biofarma (Italia);  Linnea (Sveitsi);  

Greentech, 3inature, Naturex (Ranska); Ransom Naturals (UK); Gerlicher , 
Möller Pharma(Saksa); Nectar Lifesciences, Umalaxmi, (Intia); Higtech
Biochemicals, JiangsuJianJia Pharmaceutical Industry (Kiina)jne.
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Miten Euroopan/Pohjoismaiden 
teollisuus voi kilpailla Aasian yritysten 
kanssa?

• Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys raaka-aineista lopputuotteisiin
• Noudatetaan standardeja

Laatu Euroopassa→ Pohjoismainen laatu ja aitous! (Itä-
Euroopan mustikoita voidaan myydä pohjoismaisina, 
mustikkajauhe voi olla värjättyä jauhoa)→PREMIUM tuotteet

• EU-lainsäädäntö!
• Eurooppalaisten yritysten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä

European Federation of Associations of Health Product 
Manufactures EHPM

• Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, 
Puola, Portugali, Espanja, Englanti

• →Suomi? Luontoyrittäjyysverkosto?
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Yrityksiä Euroopassa

Naturex, liikevaihto 485 milj.(2017), 1700 työntekijää

Indena, lv.  x €, 800 ?työntekijää, 10% tutkimukseen, 120 patenttia, yli 
700 tieteellistä tutkimusta

Linnea,  lv. 45 milj. CHF /90 työntekijää
o “One major dynamic is the, so called ‘green spirit’ trend. Many 

consumers and even physicians now prefer to start treating many 
diseases with natural products.” CEO Christian Beltrametti
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Suomi

• Suomessa TEM:in toimialaraportin mukaan:
o Yli 750 yritystä, lv >300 milj.€

• Jalostusarvon nostaminen ja työpaikkojen luominen, vienti
o Laatu ja aitous kilpailutekijänä (Arctic)

• Mustikan jalostus:
o Roskainen mustikka 1,4€/kg, puhdas marja 4€/kg, jauhe 100 €/kg, 

uute 3500 €/kg, antosyaniinit (=antioksidantit)mustikasta >10 000 
€/kg
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Mikroaaltoerotus
RBR(rotating bed technology)
Syklonikuivaus
Uuttoprosessien optimoinnit
→online monitorointi
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NovelBaltic
Markkinavetoiset aidot luonnontuotteet Baltian alueelta 15



Uusien luonnontuotteiden bisnespotentiaalin kasvattaminen kehittämällä 
aitouden ja laadun todentamismenetelmiä

Tehtävät

• Markkinakatsaus Pekingin alueella ja Kaakkois-Aasiassa (Tartu Science 
Park)

• Tehdään labra-palvelut helpommin näkyviksi ja saataviksi digi-alustan 
avulla

• Kehitetään aitouden (DNA, isotoopit) ja laadun todentamismenetelmiä 
yrityksille (kemialliset menetelmät)→yrityksille edullisempia testejä

• Arvioidaan valituille raaka-aineille tuotannon 
soveltuvuus/kannattavuus (Aalto-yliopisto)

Tavoite 16



Markkinamahdollisuudet Pekingin alueella ja Kaakkois-Aasiassa 

VALITTUJEN BISNES-ESIMERKKIEN
KANNATTAVUUDEN/

TOTEUTETTAVUUDEN  ARVIOINTI

Aalto

UUDET TUOTEKONSEPTIT/IDEAT/
LAADUN JA AITOUDEN TODENTAMINEN

• Kemialliset analyysit

• Aitous

AITOJEN/PREMIUM-TUOTTEIDEN MARKKINAMAHDOLLISUUDET

RAAKA-AINEET

• Kemialliset analyysit

• Aitous

Valittujen raaka-aineiden aitous ja laatu, bisnesmahdollisuuksien 
arviointi

KYSYNTÄTARJONTA



Design project in chemical engineering

Case Central Ostrobothnian farmers

• Novel cultivation and refining opportunities→novel business 
opportunities: rose root maral root, garden angelica

Yhteistyö Aalto-yliopiston kurssin kanssa: 18

väinönputki
maraljuuri

ruusujuuri



Jalostusmahdollisuuksia

19

Välituotteet: jauheet, uutteet
Lopputuotteet: uutteet, kapselit(esim. ravintolisät), kosmetiikka, lääkinnälliset tuotteet

Investointimahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla:
• Kuivaus

• Vacuum, convective, freeze drying

• Uutto
• Tislaus



U of Oulu

Centria

Aalto

Tartu SP

Nibio

Kaunas U of T

U of Latvia

Silvexpo Ltd

LAMMC

R&D

välittäjäorganisaatiot

ForestCenter

GMM Agency

Lithuanian Food Exporters Association

AOAC

Rimitagreen

Lithúanian Food
Exporters

Association

ArcticBirch

Mélyné

Agroco
Chaga Health

Okka

Bioform

Puhdistamo

ELY-center Eevia Health

Erikoiskasviviljelijät
Keski-Pohjanmaa

Madara Cosmetics

Very Berry

Biolat

Alternative Plants

Team Finland Malaysia

Finnish Nature
Based Entrepreneurship
Association

Innovation department of U of Latvia

MarjaBothniaBerries
Polarica

Beijing Forestry University: aitous, kemiallinen laatu, yrityskontaktit

Ard Innovation

yritykset



Bilberry Sea-buckthorn Roseroot

What do you want to inspect?

Instruments

Network

Laboratories

Contact Us

Join

Find service

BALTIC
NOVEL

Tehdään labrapalvelut helpommin saataviksi (DIGI-platform):



Leena Favén
leena.faven@centria.fi
+358 44 7250 273
Centria University of Applied 
Sciences

NovelBaltic

mailto:Leena.faven@centria.fi
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Yhteyshenkilö

TkT Leena Favén
leena.faven@centria.fi
+358 44 7250 273
Centria-ammattikorkeakoulu

NovelBaltic

mailto:Leena.faven@centria.fi

