
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
Rahoitettavat hankkeet valintajakso 1.10.2020 - 22.1.2021

RAHOITETTAVAT
Hakija Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Hanke Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihanke
Hankkeen luonne alueellinen
Toteutusalue Padasjoki
Toteutusaika 1.4.2021 - 31.12.2022
Tuensiirtokumppanit
Kokonaisrahoitus 227 632,40 €
Myönnettävä rahoitus 100 000,00 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Matkailu

ELY-hankeryhmän käsittelypvm 24.2.2021

Hakija Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Hanke Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle
Hankkeen luonne alueellinen
Toteutusalue Kanta- ja Päijät-Häme
Toteutusaika 1.4.2021 - 31.8.2022

Tuensiirtokumppanit
Lahden Seudun Kehitys LADEC OY, Metsänhoitoyhdistys
Päijät-Häme ry

Kokonaisrahoitus 123 311,00 €
Myönnettävä rahoitus 110 980,00 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Yrittäjyys

ELY-hankeryhmän käsittelypvm 24.2.2021

Hakija Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Hanke
Maaseudun Yritysten kausityövoiman hankintaedellytysten
parantaminen– MY-Kausi

Hankkeen luonne alueiden välinen
Hakemus Uudenmaan ELY
Toteutusalue koko maa
Toteutusaika 1.1.2021 - 31.12.2022
Tuensiirtokumppanit Töitä Suomesta työvoimapalvelut oy
Kokonaisrahoitus 357 514,40 €
Myönnettävä rahoitus 357 514,40 €
Hämeen ELYn rahoitus 21 839,00 €
Yhteys Hämeen
maaseutusuunnitelmaan Ruokaketju
ELY-hankeryhmän käsittelypvm 24.2.2021

Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihankkeessa vahvistetaan Päijät-Hämeen luontomatkailun kehittämistä ja vauhditetaan
Padasjoelle rakennettavaa Aarni-matkailupalvelukeskittymää. Hankkeessa määritellään lähtökohdat ja askelmerkit, selvitetään
avainosapuolet, sitoutetaan toimijaverkosto ja luodaan palvelu- ja toimintakonsepti edistykselliselle luontokeskukselle sekä erottuvalle ja
immersiiviselle näyttely- ja kokemusympäristölle. Aarni-luontokeskus toimii vetovoimaisena porttina Päijänteen kansallispuistoon ja
kokoaa yhteen luonto-, vesistö ja metsätietoa tuotteistaen ja konseptoiden sen digitaalisten ratkaisujen, käyttäjälähtöisen suunnittelun,
elämyksellistämisen ja pelillistämisen keinoin eri käyttäjäryhmille. Aarni-luontokeskus liittyy myös Salpausselkä Geoparkin
opastusjärjestelyjen kokonaissuunnitteluun. Luontokeskus keskeisenä luontomatkailuinfrastruktuurina ja -palveluna on uuden ajan
esimerkillinen luontokeskus toimien niin kiinnostavana tietokeskuksena ja vierailukohteena kuin edelläkävijänä rakennettuja, virtuaalisia
ja luonnon muovaamia elementtejä yhdistävänä kokemusmaailmana. Luontokeskuksen näyttely-ympäristö avautuu ja yhdistyy
ympäröivään luontoon ja maastoreitteihin muun muassa teknologian avulla. Aarni-luontokeskus kasvattaa ja ohjaa matkailijavirtoja ja
saa ihmisiä pysähtymään Päijänteellä, myös lähikunnissa. Hanke vahvistaa myös osapuolten osaamista kokemuksellisten luonto- ja
näyttely-ympäristöjen kehittämisessä. Uutuusarvoa hanke tuo hyödyntämällä ja pilotoimalla laajennettua todellisuutta luontokohteissa
ja -ympäristöissä / -reiteillä aiempaa kokonaisvaltaisemmin, yhä yhtenäisempänä kävijäkokemuksena.

Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on lisääntynyt viime vuosina. Koivusta voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin
puuntuotannon lisäksi erilaisia luonnontuotteita, kuten mahla ja pakurikääpä.
Mahlan keruu- ja käyttökeskittymiä on muutamia Suomessa, ja mahlaa pidetään alueellisena lähituotteena, koska se on
käsittelemättömänä erittäin helposti pilaantuvaa. Jotta mahlalle saadaan lisää käyttöä ja liiketoimintaa, tarvitaan kaikkien saatavilla
olevaa tietoa mm. erilaisista laatutekijöistä. Pakurin osalta tuotanto on suoraviivaisempaa ja markkinat ovat olemassa, mutta tuottajia
tarvitaan lisää kattamaan kysyntää.
Tässä hankkeessa keskitytään luomaan erityisesti koivunmahlan ja pakurin ympärille tuottaja-hyödyntäjäverkosto Hämeen alueelle sekä
tekemään erilaisia toimintamalleja ja -ketjuja koivun luonnontuotteiden liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon tuottamiseen mahlan
ja pakurin käytön lisäämiseksi.
Hankkeen tuloksena syntyy koivun luonnontuotekäytön selvitys ja siihen liittyvä liiketaloudellinen tarkastelu sekä opas mahlan keruuseen
ja jalostukseen.
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja luonnontuotealan yritykset sekä liiketoimintaketjuun olennaisesti
kuuluvat toimijat kuten jalostusketjut, jotka ovat kiinnostuneet koivun tuotteiden tuotannosta ja jatkohyödyntämisestä.
Metsänomistajille on mahdollista saada huonolaatuiselle koivulle lisäarvoa, kun sen käyttöketjua voidaan pidentää luonnontuotteiden
tuottamisella ennen polttopuukäyttöä. Jalostajat saavat uusia tietoa ja mahdollisia luonnontuotteita tuotevalikoimaansa.

Koronaepidemian osoitti maaseudun riippuvaisuuden ulkomaisesta kausityövoimasta. Kriisi on jatkumassa ja ensi kauden työntekijöiden
saatavuus on uhattuna vaarantaen tulevan kauden tuotannon.
Hankkeen päätavoitteena on parantaa maaseudun yritysten edellytyksiä rekrytoida työvoimaa kaudelle 2021 ja parantaa työvoiman
saantimahdollisuuksia myös pidemmällä tähtäimellä monin eri keinoin.

Hankkeen toteuttavat MTK ja Töitä Suomesta Oy ja toimenpiteissä yhdistyvät verkkopalvelut, suora yritysten neuvonta. Yrityksille
luodaan ja otetaan käyttöön monia rekrytointia helpottavia toimenpiteitä. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä ja toteutetaan
monipuolista viestintää.
Hanke pystyy hyödyntämään koronakriisin aikana MTK:hon ja Töitä Suomesta Oy:hyn kertynyt laajaa tietoa ja osaamista
työvoimaongelmien ratkaisemisesta. Hankkeen kautta nämä saadaan tehokkaasti kaikkien kausityövoimaa tarvitsevien käyttöön.


