Luonnontuoteyrittäjien
KorvatunturinMaa –hanke
Tausta

Toimenpiteet

Hankkeessa jatketaan alueella erittäin hyvin
liikkeelle lähtenyttä luonnontuotealan
kehittämistä nykyisten ja uusien yritysten sekä
Luonturi -työllistämishankkeen kanssa

Työtiimi

Tavoitteet

- käy projektipäällikön kanssa läpi esimerkiksi
yritysten kanssa laaditut kehittämissuunnitelmat ja
opastaa valitsemaan sopivan kehittämispolun

Määrälliset tavoitteet
- Hankkeeseen osallistuu 8 luonnontuotealan
osallistuvaa yritystä, joista puolet on
maatilakytkentäisiä
-Hankkeessa luodaan kontakti 25
asiakasyritykseen, joista hankkeeseen osallistuu 8
-Hankkeeseen osallistuu muita yritystoimintaa
suunnittelevia tai raaka-aineiden tuotantoon
keskittyviä henkilöitä / maaseutuelinkeinojen
harjoittajia 10 kpl, joille tulee hankkeen
tuotoksena lisää tuloja
-Alueelle perustetaan 2 uutta luonnontuoteyritystä
ja 4 yritystä laajentaa toimintaansa
-Laaditaan 3 tuotteiden/yrittämisen
tuotanto/toteutussuunnitelmaa
-Kehitetään 6 uutta tuotetta

muodostetaan pieni työtiimi, joka;
- toimii läheisessä yhteistyössä projektipäällikön
kanssa
- laatii projektin käytännön toteutussuunnitelman

- keräilyn kehittäminen
- käsittely; riittävät tilat ja laitteet materiaalin
kuivaukseen, siistimiseen ja pakkaamiseen
- logistiikka; kuljetus maastosta käsittelytiloihin,
varastointi kuivissa tiloissa ja pakastamossa, kuljetus
markkinoille
- yhteistyö: Luonturi- ja Nuori yrittäjyys- hankkeet,
paikalliset kerääjät ja muut lähialueen
yhteistyökumppanit
Markkinat ja markkinointi
- yhteistyö muiden hankkeiden kanssa
- etsitään yhteiset tuotekohtaiset markkinat
- yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat hankkeeseen
osallistuville (analyysi ja toimintapolku)

Muut tavoitteet

- verkostot ja asiakaskontaktit

- Alkaville ja kehittämiseen sitoutuville yrittäjille
laaditaan aluksi hankkeen toteutusaikainen
”hops” – eli yrityskohtainen
kehittämissuunnitelma ja hankkeessa toimitaan
sen mukaisesti

- asiakasyritykset ja heidän tavoitteet,
yhteistyövaatimukset, tuote- ja tuotannolliset
vaatimukset ym.

- Hankkeeseen osallistuville yrityksille saadaan
luotua kiinteitä asiakasyrityskontakteja, joiden
tuloksena saadaan alueen yritystoimintaa
laajennettua
- Saadaan luotua yhdessä Luonturityöllistämishankkeen kanssa varma
luonnonraaka-aineiden keruu, ensiasteen
käsittely, jalostus, markkinointi, myynti ja
logistiikkaketju
- Varmistetaan raaka-aineiden saantia alueen
luonnontuotealan yrityksille
- Savukoski / KorvatunturinMaa
Luonnontuotealan edelläkävijä -teema vahvistuu
ja luo alueelle lisää vetovoimaa alan
yritystoiminnan kehittymisessä

Hankkeessa tehdään seuraavanlaisia analyysejä ja
selvityksiä:
Yritysanalyysit
Asiakasanalyysit
Tuotekehitysinnovaatiot ja kehitetyt tuotteet
Raaka-aine tuotannon tuotantomallit ja
kehittämistoimenpiteet
Logistiikkaselvitykset
Yrityskohtaiset kehittymismallit
Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet
Alueelliset ja toimialakohtaiset kehittämismallit
Markkinointi ja kehittämismallit
Tuote- ja pakkauskehitys
- markkinoiden tarpeiden mukainen tuotekehitys
alueelta saataville luonnonmateriaaleille
Koulutus
Luonnontuotealan ammattitutkintokoulutuksen
toteutus, toimialan imagon nostaminen
ammattimaiseksi toiminnaksi
Toteutusaika
1.5.2006 - 31.12.2007
Hankkeen rahoitus

Henkilöstö ja yhteystiedot

Kustannukset 154 000 €
EMOTR/ Lapin Te-keskus maaseutuosasto 80%
Savukosken kunta

10 %

Yksityiset

10 %

Yhteistyöhankkeet
Luonnontuotealan ja työnohjauksen toimintayksikkö
(Luonturi), Luonnosta Teolliseen Tuotantoon (LTT),
Savukosken 4H, Erä- ja luontomatkailu Savukoski –
Tuntsa –hanke, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
(RAMK), Lapin elintarvike ja luonnontuotealan
koordinointi-hanke (Pro agria Lappi) sekä
Luonnontuote-alan kasvituotannon ja teknologian
kehitys -hanke (Kate).
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