
Luontoemo & Päijätär®

Luonnontuotteiden tuotteistusta 

Päijät-Hämeessä



LUONTOEMO

• Sysmäläinen perheyritys ja itsenäinen luontaistuotekauppa

• Ritva Salminen perusti vuonna 1993

• Verkkokauppa vuodesta 2011

• Tuotevalikoima esim. luontais- ja hyvinvointituotteet, ravintolisät, 
luomuelintarvikkeet, eteeriset öljyt, homeopatia, luonnonkosmetiikka

• Luonnontuotealan tuotteita ja palveluita
• Luonnonyrttikurssit ja poimijakoulutukset, ohjelmapalvelut

• Luontoemon yrtit ja yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa kehitetty Päijätär ®

• Tuotekehitystä ja -valmistusta muille yrityksille

Luontoemo on luontais-
ja luonnontuotealan 
asiantuntijayritys.

Hyvinvointia 
luonnonläheisillä 
tuotteilla ja palveluilla.



LUONTOEMON PALVELUT
• Luonnonyrttiretket ja –kurssit

• Luonnonyrttien poimijakoulutukset ja -
luennot

• Yrtti- ja turvesaunat, luontaishoidot

Luonnontuotealan AT – Luonnontuoteneuvoja; 
Ohjelmapalvelutuotannon AT; 

Luontaishoitajaopintoja



LUONTOEMON YRTIT
Metsän maailmaan on tärkeä astua
kunnioituksella ja kuunnellen. 

Metsä on suomalaisille ollut aina
pyhä, eläinten valtakunta, jonka
kuninkaana karhu hallitsee. 

Metsästä voimia ja parannusta ovat
etsineet niin tietäjät kuin tavan
ihmiset. 

Huokaise hetki ja hengitä puiden
kanssa.

Perinteentutkija Dalva Lamminmäki, ote 
tuotekortista Metsän Rauha havuhauduke



Kuva: Silvi Kaarakainen

Raaka-aineet Päijät-Hämeen 
metsistä Ja niityiltä

• Paikalliset poimijat

• Raaka-aineita luomumetsästä – jatkossa myös luomutuotteita

➢Kuusenkerkkä

➢Havut

➢Poimulehti

➢Koivunlehti

➢Puolukka

➢Mesiangervo

➢Siankärsämö



Päijätär: neljän neuvokkaan
naisen yhteinen intohimo



PÄIJÄTÄR-TUOTTEET Järvi-Suomen sydämessä, Päijänteen rannalla, kohtasivat kesäpäivänä 
neljä neuvokasta naista.

Yksi kahlasi kaislikosta helmet kutreilla kimmeltäen, mukanaan 
auringon voima ja puhdistava vesi.

Toinen tanssahteli kedolta kukkivalta, kukkakruunu hiuksissaan. 
Käsivarsillaan hän kantoi korin täydeltä ahomansikoita, apiloita ja 
metsäruusuja.

Kolmas kulki viljavainioilta mesiangervolta tuoksuen,

Päijätär valmistaa tuotteita puhtaista 
päijät-hämäläisistä luonnontuotteista 

erityisesti villiyrttejä hyödyntäen.



PÄIJÄTTÄRET

Kuva: Jari Hudd

päijätär.fi – info@paijatar.fi
FB & IG: paijatar

https://paijatar.fi/
mailto:info@paijatar.fi


Tuotteistaminen on 
laaja konsepti

-

Luonnonkasvien
tuotteistaminen edellyttää
lainsäädännön tuntemusta

Tuotteistamisen perusajatus
on uuden tuotteen tai 
palvelun kehittäminen ja sen
tuominen markkinoille. 

Tuotteistuksen tavoitteena on 
kilpailukykyinen tuote.

Tuotekehitysprosessi kerää
tietoa, jonka avulla tuote
saadaan vastaamaan
mahdollisimman tarkasti
asiakkaan tarpeita.

Kamk.fi

Villikasvimarkkinoiden
mahdollisuuksien kaupallinen
hyödyntäminen edellyttää
lainsäädännön tuntemusta; on 
tiedettävä, miten lainsäädäntö
koskettaa luonnonkasveja, niiden
käyttöä sekä markkinointia. 

Villikasvien kaupallista
elintarvikekäyttöä säätelevät muun
muassa elintarvikelaki (23/2006) 
sekä uuselintarvikeasetus (EY N:o 
258/97). Villikasvit voidaan luokitella
lainsäädännön puitteissa
tavanomaisiksi elintarvikkeiksi, 
ravintolisiksi tai lääkekasveiksi. 

Tietyissä tapauksissa luonnonkasvi
voidaan katsoa uuselintarvikkeeksi, 
mikä tarkoittaa, että kyseisen kasvin
turvallisuus elintarvikkeena on 
voitava todentaa ennen kasvin
kaupallista käyttöönottoa.

Johanna Kinnunen, Luonnonkasvien
elintarvikekäyttöselvitys ja kasvien status 2013



LUONNONVARAISET KASVIT 
ELINTARVIKKEINA

• Käsittely – tuore, kuivattu, pakastettu

• Elintarvikelaki

• Uuselintarvikeasetus
• Syötävien luonnonkasvien käyttö elintarvikkeina
• Osoitettu käyttö EU:ssa ennen vuotta 97

• Ravintolisä
• Ravintolisäilmoitus
• Vaatimukset ja rajoitukset

• Lääkeluettelo, Fimea

• Markkinointi

Syötävät 
luonnonvaraiset 

kasvit

-

Uuselintarvikeasetus



Pauliina Silva
pauliina.silva@luontoemo.fi

luontoemo.fi
FB & IG: luontoemo

https://luontoemo.fi/

