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Alkusanat
Luonto ja luonnonvarat ovat Lapin vahvuus ja mahdollisuus. Luonnontuoteala on maakunnan eri toimijoiden kehittämisstrategioissa määritelty yhdeksi merkittäväksi tulevaisuuden alaksi. Myös valtakunnallisesti Lappia pidetään luonnontuotealan keskeisenä toiminta-alueena. Luonnon raaka-aineista saatavat tuotteet ja palvelut ovat osa
ihmisten arkista työtä ja hyvinvointia ja erityisesti Lapissa myös tärkeä osa kasvavaa
matkailuelinkeinoa. Yleinen biotalouden merkityksen vahvistuminen lisää erilaisten
luonnon raaka-aineiden kestävän käytön tarvetta.
Lapissa luonnontuotealan kehittämisessä on edetty kahta linjaa: pientuotanto ja pienyrittäjyys sekä teollisuusmittakaavainen tuotanto. Luonnon raaka-aineiden kasvavan
kysynnän, tuotannollisen toiminnan raaka-ainetarpeen ja tuotannon kestävyyden
vuoksi jatkossa on tarve siirtyä yhä enemmän keruusta myös luonnonkasvien massatuotantoon sekä pelto- ja puoliviljelyyn.
Pohjoisten, arktisten, alueiden raaka-aineiden puhtaus, arvoainepitoisuudet ja aromikkuus ovat kansainvälisilläkin markkinoilla arvostettuja erityisominaisuuksia. Tämä on
todettu lääke-, kosmetiikka ja kemianteollisuudessa perinteisen ruoka- ja elintarviketuotannon lisäksi. Lappi on potentiaalinen luomukeruutuotteiden tuotantoalue, sillä
Suomen koko luomukeruualasta on nyt noin 95 % Lapissa.
Pohjoisten luonnon raaka-aineiden lisääntyvään kysyntään ja kestävään käyttöön on
vastattava niin koulutuksen, tutkimuksen kuin neuvonnan kautta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu – osana Lapin korkeakoulukonsernia – on yhdeksi innovaatiotoiminnan ja
koulutuksen painopisteeksi valinnut pohjoisen luonnonvarojen kestävän ja monimuotoisen käytön ja luonnonvarojen biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen.

Lapin

Luonnon Antimista -opas on osa tätä työtä. Uudistettu, Lapin toimijoiden kanssa yhteistyössä tehty, teos tuo alalle kipeästi kaivattavaa koulutus- ja neuvontamateriaalia.
Luonnontuotealan edelleen kehittäminen vaatii panostuksia työelämälähtöisten koulutus- ja neuvontamateriaalien tuottamiseen. Tämä osa kehittämisessä on jäänyt hyvin
vähäiseksi verrattuna alan muuhun kehittämistyöhön. Parin viime vuosikymmenen aikana on yrityksissä sekä kehittämis- ja tutkimushankkeissa tuotettu paljon tieteellistä
ja kokemuksellista tietoa. Tämän hajallaan olevan tiedon ja taidon kokoaminen laajasti
saatavilla olevaksi materiaaliksi on välttämätöntä. Tiedon siirrettävyyden varmistaminen on olennainen osa kehittämistä.
Rovaniemellä 29.1.2012
Hilkka Jankkila
Yliopettaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, luonnonvara- ja ympäristöala
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Lukijalle
Lapin luonnontuotealan kehittäminen on edesauttanut teollisia yrityksiä hyödyntämään lappilaisia luonnonkasveja sekä erikoisluonnontuotteita omassa tuotannossaan.
Lapin luonnosta saatavilla raaka-aineilla onkin suureneva kysyntä ja lappilaisten luonnon-tuotealan toimijoiden tulee vastata tähän kysyntään.

Lapin Luonnon Antimista -oppaan toivotaan omalta osaltaan edistävän lappilaisten
luonnonraaka-aineiden tuotantoa, jossa keruu ja käsittely suoritetaan kestävästi, energiatehokkaasti ja kannattavasti. Opas antaa kokonaiskuvan luonnonraaka-aineiden talteenotosta kaikille ansaintaketjun jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille. Se toimii
poimijoille hyvänä ohjeistuksena keruutuotantoon ja antaa samalla ostajille kuvauksen raaka-aineiden alkuperästä ja -käsittelystä. Oppaassa esitellään sellaiset luonnonkasvit ja erikoisluonnontuotteet, joilla on tällä hetkellä merkittävin kysyntä Lapissa.
Oppaan ulkopuolelle on jätetty marjat ja sienet, joista on olemassa paljon tietoa muun
muassa Arktisten Aromien sivuilla. Opas soveltuu hyvin myös luonnontuotealan ammatilliseen koulutukseen, korkea-asteelle ja lyhytkoulutuksiin. Kasvien osalta täydentävänä oppimateriaalina voidaan käyttää Luonnonyrttiopasta, jossa esitellään kaupallisia kasveja enemmän kuin tässä oppaassa.

Lapin Luonnon Antimista -oppaan sisältö on syntynyt yhdistämällä ja soveltamalla
tutkimuksellista ja kokemuksellista tietoa sekä osaamista. Tieto ja osaaminen on koottu kyselyn ja haastattelujen avulla luonnontuotealan toimijoilta ja sen lisäksi on käytetty kehityshankkeiden tuottamaa ja muuta olemassa olevaa tietoa. Tieto on sovellettu käyttökelpoiseen muotoon kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi. Pohjoinen
laatu -tekstin on kirjoittanut Rainer Peltola Maa- ja elintarvikealan tutkimuskeskuksen Rovaniemen yksiköstä ja oppaan sisällössä on hyödynnetty myös Sari Starkin
Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen yksiköstä kasvien uusiutumisesta kirjoittamaa
tekstiä. Oppaaseen on koottu runsaasti erilaisia lähteitä, joista löytyy lisätietoa täydentämään oppaan aihealueita. Osa oppaan tiedoista tulee aikaa myöten muuttumaan
eikä oppaassa ole käsitelty yksityiskohtaisesti esimerkiksi lainsäädäntöä, josta saa helposti ajantasaista tietoa Elintarviketurvallisuusviraston ja Arktiset Aromit ry:n sivuilta.
Muuttuvia tietoja ovat myös kasvivalikoima sekä keruumenetelmät.

Lapin Luonnon Antimista -opas on Seija Niemen aiemmin kirjoittaman Luonnonkasvien
talteenotto teolliseen tuotantoon -oppaan parannettu ja päivitetty versio. Edellinen opas,
ensimmäinen kirjallinen tuotos tuotannollisesta talteenotosta, on osa Rovaniemen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opinnäytetyötä ja sen tilaajina olivat Metsäntutkimuslaitos Rovaniemi ja Metsästä Teolliseen Tuotantoon -hanke,
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Lapin 4H -piiri ja Kierroksia Verkostoon -hanke sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulu
ja Luonnontuote- ja erikoiskasvialan laitekehityshanke. Lapin Luonnon Antimista -oppaan on tuottanut Rovaniemen ammattikorkeakoulu Lappi Luo -luonnontuote- ja elintarvikealan työohjelman myötävaikutuksella. Oppaan uudistamisesta ja julkaisemisesta on
tehty sopimus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen,
Lapin 4H-piirin ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun kesken.
Kiitoksia kaikille henkilöille, jotka ovat edesauttaneet

Lapin Luonnon Antimista -op-

paan ilmestymistä. Erityiskiitoksen ansaitsevat Rainer Peltola, Eija Vuorela, Sari Stark,
Anu Tossavainen sekä Irja Mäkitalo, jotka ovat vaikuttaneet oppaan asiasisältöön ja
antaneet siihen hyviä neuvoja, kommentteja sekä valokuvia kuvittamiseen. Kiitokset
valokuvista myös Mika Rantaharjulle, Kalle Santalalle, Markku Koistiselle ja Metlalle
(kuva-arkisto, Erkki Oksanen). Tekstin ovat oikolukeneet Helena Torkko ja Airi PirttijärviVirtanen, kiitos myös heille.

Rovaniemellä 29.1.2012
Seija Niemi
Keruutuotetarkastaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
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Luonnonraaka-aineiden kestävä
talteenotto
Pohjoinen laatu
Pohjoisen luonnon puhtaus
Suomessa teollisuuden aiheuttamat päästöt ovat suhteellisen vähäisiä, joten Suomen
luonnon voidaan sanoa olevan vielä puhdas verrattuna alueisiin, joihin teollinen vallankumous saapui jo 1800-luvulla. Suomi ja etenkin sen pohjoisosat ovat kaukana
Keski- ja Etelä-Euroopan suurten teollisuusalueiden päästölähteistä. Lapissa ja sen
lähialueilla on vain kaksi pistekuormituksen lähdettä, jotka ovat Tornion ja Petsamon
alueiden metallinjalostamot. Näiden lähteiden aiheuttama laskeuma ulottuu kuitenkin suhteellisen lyhyen matkan päähän päästölähteestä. Lapin alueella esimerkiksi
maaperän lyijypitoisuus on alle 15 mg kilogrammassa, kun vastaava pitoisuus KeskiEuroopassa on tyypillisesti 20–40 mg kilogrammassa.
Kasvinsuojeluaineiden käyttö suomalaisessa maataloudessa on vähäistä verrattuna
Keski- ja Etelä-Eurooppaan. EU-maista Suomessa käytetään vähiten kasvinsuojeluaineita peltohehtaaria kohti laskettuna. Suomi on toistaiseksi säästynyt myös myyräekinokokilta (Echinococcus multilocularis), joka Keski-Euroopassa rajoittaa tuoreiden
luonnonmarjojen käyttöä.

Pohjoiset kasvuolot
Luonnontuotevalmisteiden perustana ovat usein kasvien versoissa, marjoissa tai
siemenissä olevat yhdisteet, joilla on ihmisen terveyttä edistäviä vaikutuksia. Näitä
yhdisteitä kutsutaan kasvibiologiassa yhteisnimityksellä sekundääriaineet. Kasvien
kannalta näillä yhdisteillä on ensiarvoisen tärkeä merkitys siihen miten ne sopeutuvat
kasvuympäristöönsä. Sekundääriaineet voivat toimia kasveille esimerkiksi suoja-aineina ylimääräistä valoa tai muita stressitekijöitä kuten tuhoeläimiä, ravinnepuutoksia tai
kasvitauteja aiheuttavia mikrobeja vastaan. Sekundääriyhdisteiden kirjo kasveissa on
hyvin laaja ja vaihtelee kasvilajien mukaan. Läheskään kaikkia kasveista löydettävissä
olevia yhdisteitä ei ole vielä tunnistettu.
Pohjoisessa kasvaneilla kasveilla sekundääriyhdisteiden pitoisuudet ovat pääsääntöisesti korkeampia kuin etelässä kasvaneilla, esimerkiksi mustikanversojen ja koivunlehtien flavonoidi- ja katajanversojen eteeristen öljyjen pitoisuudet kasvavat etelästä poh-
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joiseen siirryttäessä. Myös pohjoisten marjojen sekundaariyhdisteiden pitoisuudet
ovat korkeammat kuin etelässä kasvaneiden marjojen. Korkeat sekundääriyhdisteiden
pitoisuudet pohjoisen kasveissa johtuvat kasvuolosuhteista. Pohjoisen yöttömässä
yössä kasvit muodostavat lehtiin ja marjoihin suuria pitoisuuksia suoja-aineita liiallista
valoa vastaan ja samat yhdisteet voivat toimia ihmiskehossa mm. antioksidantteina.
Pohjoiset kasvuolosuhteet tarjoavat kotimaisista raaka-aineista valmistettaviin tuotteisiin suuren edun – kasvuoloja ei voi tuoda ulkomailta.

Toiminnan vastuullisuus
Luonnontuotealan raaka-aineiden korkea laatu menettää merkityksensä, jos ketju raaka-aineesta kuluttajalle-arvoketju ei pysty tätä laatua säilyttämään. Etenkin metsäperäisten raaka-aineiden laadun säilymisen kannalta logistiikan tehokkuus on tärkeää.
Suomen tiheän metsäautotieverkoston ansiosta raaka-aineet saadaan tarvittaessa
nopeasti jalostusketjun ensimmäiseen vaiheeseen, joka on useimmiten kuivaus tai
jäädytys. Luonnontuotealan arvoketjun – etenkin elintarvikejalostuksen – muiden osien laadukkuutta arvioitaessa tulee huomioida erityisesti vastuullisuus. Vastuullisuus
voidaan jaotella tuoteturvallisuuteen, paikallisuuteen, ympäristövastuullisuuteen, työhyvinvointiin, taloudelliseen vastuuseen, läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen. Näistä
ulottuvuuksista monien voidaan katsoa olevan vahvoja kilpailutekijöitä suomalaisella
ja lappilaisella luonnontuotealalla. Vastuu keruu- ja jalostustoiminnan laadukkuudesta
on aina toimijoilla, se ei voi koskaan olla ympäristötekijä pohjoisen puhtauden tai erikoisten kasvuolosuhteiden tavoin.

Kestävä kehitys luonnonkasvien talteenotossa
Kestävä kehitys
Lapin erityispiirteitä ovat harva asutus, suuret etäisyydet, vaihtelevat luonnonolosuhteet ja omintakeinen kulttuuri. Ylivoimatekijöiksi voidaan nostaa puhdas luonto,
tunturit ja erämaat, yötön yö, arktiset kasvuolosuhteet sekä niiden vaikutus luonnontuotteisiin ja niihin perustuvaan tuotantoon. Luonto toimii ihmisen voimavarana niin
fyysisesti kuin psyykkisesti ja perinteisesti ihminen on hyödyntänyt luontoa metsästykseen sekä keräilyyn ja elänyt sopusoinnussa luonnon kanssa. Luonnon hyödyntäminen on kuitenkin muuttanut luonnettaan maatalouden ja teollisuuden myötä.
Brundtlandin komissio on määritellyt kestävän kehityksen vuonna 1987 ”kehitykseksi,
joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”.
Kestävän kehityksen edistäminen luonnontuotealalla merkitsee monilla eri tasoilla
tehtävää yhteistyötä kuten eri ammattialojen, koulutuksen, koulutuksen järjestäjien ja
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yksilöiden välinen yhteistyö sekä ihmisten yhteistyö ympäröivän luonnon kanssa. Se
merkitsee myös yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kestävää kehitystä
tulee arvioida pitkällä aikavälillä ja tämän päivän ratkaisuilla turvataan luonnontuotealalla hyvät paikalliset ja maakunnalliset elinkeinomahdollisuudet tuleville sukupolville. Luonnonkasvien talteenoton tulee olla samanaikaisesti ekologisesti, taloudellisesti
ja sosiokulttuurisesti kestävää. Keskeisimpiä periaatteita on ekologinen kestävä käyttö, joka pyrkii säilyttämään luonnon monimuotoisuuden sekä sopeuttamaan ihmisen
taloudellisen ja aineellisen toiminnan hyödynnettäviin luonnonvaroihin sekä luonnon
sietokykyyn.

Kestävän kehityksen ulottuvuudet
Ekologinen kestävyys edellyttää yleensä luonnonvarojen käytön suunnittelua ja ohjausta, kehittämistä, ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä ja yksilötasolla myös
kulutustottumusten muuttamista. Läheisesti siihen liittyy myös ilmastonmuutoksen
torjuminen.
Luonnonkasvien keruutuotanto tapahtuu siten, että luonnon monimuotoisuus säilytetään. Keruukasvit ovat yleisinä esiintyviä kasveja ja keruupaikkoja valitessa otetaan huomioon kasvien luontaiset paikalliset vaihtelut. Kasvien keruuta ei suositella tehtäväksi
niukoista kasvustoista eikä se poimijoiden kannalta ole edes taloudellisesti kannattavaa
toimintaa. Keruun ulkopuolelle jätetään myös herkät ja karut kasvupaikat kuten yleensä
tunturialueet. Luonnon- ja kansallispuistojen alueilla kasvien keruu on kielletty ja muiden suojelualueiden osalta keruumahdollisuus selvitetään alueen hallinnoijalta.
Tuotannollisessa keruutuotannossa tarvitaan paljon keruupaikkoja, jolloin hyviä alueita kannattaa hoitaa ja myös kunnostaa. Hoitoon kuuluu oikean keruutekniikan käyttö ja keruupaikkojen vuorotteleminen annettujen ohjeiden mukaan. Huono ja väärä
keruutekniikka usein hidastaa kasvien kasvua ja näin saatetaan menettää useamman
vuoden sato. Poimijoita ohjataan koulutuksien ja neuvonnan avulla oikean kasvikohtaisen keruutekniikan käyttöön. Kestävä keruu on myös poimijan etu, jolla poimija turvaa
tulevien vuosien raaka-ainesaannon.
Keräykset suoritetaan siten, että kasvien elpyminen on mahdollista suoritettavien keräysten välillä. Eri tutkimuksien perusteella kasveille määritetään kasvikohtaisia ohjeita keruutekniikkaan ja keräyksien välille tarvittaviin kasvustojen lepovuosiin, jotka ovat
keruualueiden vaihtelun lisäksi tärkeitä kasvuston uusiutumisen ja keruun jatkuvuuden
kannalta. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti uusien kasvien kohdalla kannattaa pohtia tarkkaan keruun vaikutusta keruun jälkeiseen uusiutumiseen ja jättää varmuudeksi
keruuvuosien väliin riittävästi lepovuosia. Metlan raportissa Katajan- ja mustikanversojen kestävä keruu luonnontuotealan raaka-aineeksi kerrotaan tutkimustulokset mustikan ja katajan massamittaisen keruun jälkeisestä uusiutumisesta.
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Luonnontuotealan jatkuvuuden kannalta on tärkeää keruupaikkatietojärjestelmän
kehittäminen. Karttatietojen käyttäminen vähentää suoraan keruutuotannon kustannuksia, koska keruupaikkojen sattumanvarainen hakeminen vie runsaasti aikaa.
Paikkatietojärjestelmään tulee kirjata myös tiedot alueilla suoritetuista keräyksistä ja
niiltä saatavista raaka-ainemääristä. Kasvien uusiutumisen kannalta keruutiedot ovat
tärkeitä ja tiedossa olevien raaka-ainemäärien perusteella pystytään takaamaan ostajille heidän tilaamansa määrät.
Ekologisesti kestävä toiminta edesauttaa taloudellisen kestävyyden saavuttamista ja
luo hyvinvointia ansaintaketjun jokaiselle portaalle. Taloudellisessa toiminnassa huomioidaan kustannustehokkuus ja luonnonkasvien hinnoittelun tulee tapahtua siten,
että hyvinvoinnin saavuttaminen mahdollistuu. Raaka-aineen hinnoittelu onkin yksi
toiminnan haasteista, koska poimintatyö vie aikaa ja on hyvin käsityövaltaista. Työn
kannattavuuteen vaikuttaa suuresti keruualueiden valinta ja poimijoiden ammattitaito. Poimijan työtä edesauttaa keruualueen maastokelpoisuus, kasvuston tiheys ja
peittävyys sekä tehokkaiden keruumenetelmien osaaminen. Toiminnan kustannuksia
voidaan huomattavasti vähentää löytämällä keruualueita mahdollisimman läheltä tai
järjestämällä kaukaisemmille keruualueille yhteiskuljetuksia. Tehokkainta on suhteuttaa matkojen ja poimijoiden määrä alueelta saatavaan kasvimäärään. Tavoitteena on,
että ansaintaketjun jokainen osallistuja saa työlleen riittävän katteen. Lapista saatavat
raaka-aineet ovat korkealaatuisia ja -tasoisia, joten yritysten kannattaa maksaa tästä
raaka-aineesta hieman korkeampaa hintaa sitä saadakseen. Kuten jo aiemmin on todettu, pohjoista laatua ei voi tuoda ulkomailta.
Sosiokulttuurinen kestävyys käsittää sekä sosiaalisen että kulttuurillisen kestävyyden.
Sosiaalisen kestävyyden keskeisenä ajatuksena on mahdollisuus osallistua omaa elämää koskeviin päätöksiin sekä ajatus hyötyjen ja haittojen tasa-arvoisesta jakautumisesta eri intressiryhmien kesken. Mustikanversojen keruun yhteydessä on joskus noussut
esiin keruun vaikutukset mustikan marjomiseen. Keruu alentaakin marjasatoa seuraavien kahden vuoden aikana, mutta keruuta ei suositella tehtäväksi sellaisilta kasvupaikoilla, joissa mustikat marjovat runsaasti. Mustikanversojen keruualueet ovat yleensä varjoisia kuusikoita, joissa marjominen on vähäistä. Mikäli on tiedossa, että keruupaikaksi
harkittavaa paikkaa käytetään marjapaikkana, ei paikkaa valita keruuseen.
Kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan paikallisten arvojen, elämäntavan ja identiteetin
jatkuvuuden mahdollistumista. Sosiokulttuurista kestävyyttä kuvaa hyvin paikallisten
erityispiirteiden ja alueen omaleimaisuuden hyödyntäminen tuotannossa ja palveluissa,
mitkä näkyvät hyvin luonnontuotealan toiminnassakin. Yhteistyö ja verkostoituminen,
työturvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen kuvastavat sosiokulttuurista kestävyyttä. Luonnontuoteala edistää kädentaitoja sekä luonnonkasvien perinteistä käyttöä ja näin erilaisten perinteiden siirtymistä jälkipolville.
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Luonnontuotealan kehittyminen tukee perinteisiä elinkeinoja, laajentaa työllistymismahdollisuuksia ja mahdollistaa asumisen ja elämisen Lapin pienimmissäkin kunnissa. Ala tukee olemassa olevia elinkeinoja ja niiden innovatiivista uudistumista. Näin
ollen luonnontuotealan myötä työllistymisen mahdollisuudet laajenevat. Voidaankin
todeta, että luonnontuotteet ja luonnontuoteala tukevat ihmisen vapautta ja oikeutta
valita asuinpaikkansa, mikä saattaa edistää paluumuuttoa. Lisäksi luonnontuotealan
mahdollisuudet saattaa luoda työpaikkoja myös maahanmuuttajille.

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS
Säästäväisyys,
kohtuullisuus,
elinkaariajattelu,
ekotehokkuus
Ympäristökuormituksen
vähentäminen

EKOLOGINEN KESTÄVYYS
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
Luonnon ja ympäristönsuojelu
Ekologisesti kestävät käytännöt

EETTINEN
KESTÄVYYS
Eettisten
näkökulmien
huomioiminen
tuotannossa
Osallisuus,
yhteisöllisyys

Maaseudun elinvoimaisuuden
ja ansiomahdollisuuksien
kehittäminen
Työssä jaksaminen,
turvallisuus

SOSIAALINEN JA
KULTTUURINEN KESTÄVYYS
Paikallisten erityispiirteiden ja alueellisen
omaleimaisuuden hyödyntäminen tuotannossa
ja palveluissa
Viihtyisyys, ihmissuhteet, perinteet

Näkökulmat kestävään kehitykseen.
Kuvio Seija Niemi, soveltaen kuvioista Suomen ympäristöopisto Sykli, Mitä kestävä kehitys on; Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kestävä kehitys luonnonvara- ja ympäristöalalla.

Luonnonkasvien talteenoton ansaintaketju
Ansaintaketju
Luonnonkasvien tuotannollisen talteenoton lähtökohtana on teollisten yritysten kiinnostus luonnosta saataviin raaka-aineisiin, asiakas- ja markkinalähtöinen tuotekehitystyö sekä näiden kautta kasvanut raaka-ainetarve. Raaka-ainetarpeeseen tulee
vastata toimivalla yhteistyöllä, jonka avulla suurempienkin raaka-ainemäärien saanti
turvataan. Toiminta vaati sitoutuneisuutta, mikä herättää keskinäistä luottamusta sekä
suurienkin ostajayritysten luottamusta sovittujen raaka-ainemäärien saantiin. Tätä
edesauttavat kerääjien ja muiden toimijoiden ammattitaito, sopivien keruualueiden
löytäminen, toimitusvarmuus sekä tasalaatuisuus. Raaka-aineen tulee olla aina olla
turvallista ja korkealaatuista.
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Ansaintaketju koostuu poimijoista, ostoasemista sekä yrityksistä. Ansaintaketjun
toimijat tarvitsevat toisiaan eikä kukaan pysty toimimaan tuotannollisessa luonnonkasvien talteenotossa yksin. Toiminnan tulee olla kestävää ja kannattavaa siten, että
toimintaa voidaan kehittää yhä enenevässä määrin ammattimaisempaan suuntaan.
Tämä kehittyminen vaatii myös toiminnan koneellistamista ja laitteiden kehittämistä,
mikä onkin luonnontuoteraaka-aineiden teollisuusmittakaavaisen hyödyntämisen yhtenä haasteena. Keruu- ja ensikäsittelytoiminta on hyvin käsityövaltaista ja yritysten
raaka-ainetarve vaihtelee vuosittain. Vaihtelu ei ole ostoasema- ja poimijaverkostojen
kehittämisen ja alan jatkuvuuden kannalta suotavaa.

Luonnontuotealan ansainta- ja arvoketjut.
Kuva Markku Koistinen, kuvio Seija Niemi.

Luonnonkasveja ostavat yritykset
Luonnonkasveja ostavat yritykset ovat sekä pieniä paikallisen tason yrityksiä että suuria teollisia yrityksiä, jotka käyttävät tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti tuotettuja
raaka-aineita. Yritykset ostavat raaka-aineita eri käyttötarkoituksiin ja ihanteellista on,
jos yritykset osaavat itse määritellä tarvitsemansa raaka-aineen laadun. Käytännössä
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se on kuitenkin vaikeaa, koska laatua osittain määrittää kerättävä kasvinosa, sen sisältämät vaikuteainemäärät ja keruuajankohta. Laadun määrittämiseen tarvitaankin vielä
lisää tutkimuksia. Osa yrityksistä varmistaa ostamansa raaka-aineen mikrobiologisen
laadun teettämällä tutkimuksen elintarvikelaboratoriossa.
Hyviä kontaktitahoja luonnonkasveista kiinnostuneita yrityksiä kartoitettaessa ovat
Arktiset Aromit, 4H-piirit sekä Luontoyrittäjyysverkosto.

Ostoasemat
Ostoasemat toimivat luonnonraaka-aineiden ensimmäisenä ostajana ja aseman tilojen
tulee olla elintarvikkeiden käsittelyyn sopivia. Tiloista tehdään ilmoitus terveysvalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista ja toimintaan laaditaan omavalvontasuunnitelma. Ostoasemat ovat yksityisten henkilöiden, yhteisöjen tai yritysten omistamia ja ne ostavat sekä luonnonmukaista että tavanomaisesti tuotettua raaka-ainetta.
Luomuostajan tulee liittyä luonnonmukaisen tuotannon elintarvikkeiden valvontajärjestelmään, jolloin asemalta on oikeus myydä luomuluonnontuotteita kaikille, myös
suoraan kuluttajille. Ostotoiminnan ollessa alihankintaa luomuvalvontaan kuuluvalle yritykselle kuuluu ostoasema valvontajärjestelmään tämän yrityksen kautta.
Alihankkijana toimiva ostaja ei saa myydä luomuraaka-ainetta muille kuin kyseiselle
yritykselle. Kaikilla luomuostoasemilla tulee olla esillä ajan tasalla olevat, vuosittain
päivitettävät, kartat luomukeruualueista.
Luonnonkasvien jatkokäsittelyä ja varastointia varten tulee olla riittävä määrä asemia,
jotka sijaitsevat lähellä poimijoita sekä keruumaastoja. Raaka-ainetuotannon toimivuuden ja laadun takia ostoasemilla on yleensä mahdollisuus pakastaa ja kuivata raakaaineita. Toiminnan ammattimaisuutta taataan sillä, että ostoaseman henkilökunnalla
on alan koulutus, joka vähimmillään on yrtti- tai keruutuoteneuvojan koulutus.
Toiminta on tapahtunut käytännössä siten, että käynnissä oleva kehittämishanke on
välittänyt yritysten raaka-ainetarpeen eri keruuverkostoille. Tulevaisuudessa tilausten
ja niiden organisoinnin tulee toimia paikallisten ostoasemien tai alueellisen koordinaattorin kautta. Ostoasemilta jaetaan tilatut kasvimäärät poimijoille ja huolehditaan,
että luvattu kasvikiintiö toimitetaan ostajalle. Mikäli vaikuttaa, että näin ei tapahdu, ilmoitetaan asiasta toisille ostoasemille riittävän aikaisessa vaiheessa siten, että kiintiöt
saadaan täyteen.
Ostoasemat järjestävät erilaisia keruutapahtumia, joihin poimijoiden on helppo
osallistua. Ostoasema on hakenut valmiiksi keruupaikat ja keruu tapahtuu ohjatusti.
Tavoitteena on kerätä kerralla paljon raaka-ainetta ja saada isot kuivurit täyteen. Vaikka
keruu on sosiaalinen ja yhteinen tapahtuma, kerää jokainen raaka-ainetta henkilökohtaisesti ja saa keräämästään raaka-aineesta maksun keruun jälkeen.
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Poimijat
Poimijoita aktivoidaan mukaan kylittäin, alueittain tai kunnittain olosuhteista, etäisyyksistä tai muista tekijöistä riippuen. Poimijat ovat monesti harrastelijoita, jotka ovat
kiinnostuneita luonnossa liikkumisesta ja luonnontuotteiden keruusta, satunnaisia
poimijoita tai puoliammattilaisia. Kaikkia poimijoita tarvitaan ja heistä saattaa kiinnostuksen ja työn kehittymisen myötä tulla ammattilaisia. Koko perheen osallistuminen
on luonnontuotealalle tärkeää, koska näin nuoret saavat tuntumaa keruuseen ja tutustuvat jo varhaisessa vaiheessa alan antamiin mahdollisuuksiin.
Poimijaverkostoja kehittyy luontaisesti käsittely- ja ostoasemien ympärille esimerkiksi
ostoaseman järjestämillä poimijakursseilla. Poimijat voivat osallistua valmiiksi organisoituun keruutapahtumaan tai poimijat voivat kerätä kasveja itsenäisesti, mutta aina
ennen keruuta poimijoiden tulee sopia keruusta ostoaseman kanssa.
Keruutyö on pitkäjänteistä toimintaa ja alkuvaiheessa poimijoiden kannattaa kokeilla useita, erilaisia keruutekniikoita ja keruuvälineitä, koska on poimijakohtaista, mikä
tekniikka sopii kenellekin ja johtaa hyvään tulokseen. Keruumäärät voivat jäädä ensin
pieniksi, koska tehokkaan poimintatekniikan opettelu ja ammattitaidon kehittyminen
vie aikaa, mutta kokemuksen ja työn nopeutumisen myötä keruumäärät suurenevat ja
kannattavuus paranee.
Poimija on kasvien ensimmäinen käsittelijä ja raaka-aineen laatu määräytyy poimijan tekemien erilaisten valintojen ja toiminnan hygienian kautta. Ensimmäinen tärkeä
laatua määrittävä tekijä on keruupaikan valinta. Poimija noudattaa toiminnassa yleisiä
keruuohjeita ja hän vastaa aina keräämiensä kasvien laadun lisäksi kasvien oikeasta
keruutekniikasta, käsittelystä, kuljetuksesta sekä niiden toimittamisesta määräajassa
ostoasemalle. Poimijan vastuulla on myös huolehtia siitä, että kasvustoille annetaan
riittävät lepovuodet toipua keruusta. Alkutuotantoasetuksen mukaan poimija tekee
laadunvalvontaa ja on tietoinen toimintaan liittyvistä riskitekijöistä. Poimija sitoutuu
tekemään muistiinpanoja ostoaseman tarvitsemista tiedoista, muun muassa keruusta
ja keruupaikasta sekä luovuttamaan tiedot tarvittaessa myös ostoasemalle.
Luomupoimija sitoutuu kirjallisesti luomukeruuseen ennen keruukauden alkua ja hän
saa pääsääntöisesti myydä vain itse keräämiään raaka-aineita. Myydessään toisten
poimijoiden keräämiä raaka-aineita, vastaa niitä myynyt poimija koko erän luomukelpoisuudesta. Kaikkien poimijoiden tulee olla sitoutuneita luomupoimintaan. Poimija
saa tiedot ja mahdollisesti kopion olemassa olevista luomukeruualueista ostajalta ja
myynnin yhteydessä poimija on velvollinen osoittamaan sen alueen karttalehden, jolta
raaka-aineet on kerätty. Laadun takaamiseksi poimija toimittaa keräämänsä tuotteet
mahdollisimman nopeasti ostajalle tai ensikäsittelijälle.
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Luomupoimijoilla on oikeus kerätä luonnontuotteita luomukeruualueilta Suomessa,
mutta hänellä ei ole oikeutta myydä keräämiään raaka-aineita luonnonmukaisena
muille kuin valvontajärjestelmään kuuluville luomuostajille. Pääsääntöisesti raakaaine myydään tuoreena, mutta jos poimija on etukäteen sopinut ostajan kanssa, on
kasveja mahdollisuus myydä myös kuivattuna ja marjoista tyrniä sekä mesimarjaa jäädytettynä.

Talteenottoprosessit
Luonnonkasvien talteenotto koostuu useista eri prosesseista ja jokaisella ansaintaketjun toimijalla on omat tehtävänsä.

Yritys

Ostoasema

Poimijat

Ostoasema

Yritys

Raaka-aineen tarve

Raaka-aineen
keruun organisointi

Raaka-aineen keräys

Raaka-aineen
käsittely

Raaka-aineen käyttö

Määrä, käsittely ja
laatu, ohjeet

Tilauksen vastaanotto

Siirtyminen
keruupaikalle

Vastaanotto, punnitus,
dokumentointi

Vastaanotto

Tilaus

Poimijoiden aktivointi
ja koulutus

Keräys

Esikäsittely,
dokumentointi

Tuotanto

Laadun tarkastus ja
mahdollinen
puhdistus

Mahdollinen
lisäkäsittely,
dokumentointi

Markkinointi

Kuljetus ostoasemalle

Varastointi,
dokumentointi

Keruun dokumentointi

Kuljetus,
dokumentointi

Paikkojen ja lupien
hankinta
Keruusuunnitelman
laadinta
Välineiden tarkistus ja
huolto
Kasvuston laadun
tarkistus ennen
keruuta

Välineiden pesu

Kuluttajat

Raaka-aineen tarpeesta tuotteeksi kuluttajalle. Kuvio Seija Niemi.

Luonnontuotealan perinteinen koulutusjärjestelmä
Luonnontuotealan koulutukset on aloitettu vuonna 1969, jolloin Metsähallitus käynnisti kauppasienipoimijoiden ja kauppasienineuvojien koulutuksen. Tavoitteena oli
tehostaa sienten kaupallista hyödyntämistä. Yrttineuvoja- sekä yrttipoimijakurssien
järjestäminen aloitettiin vuonna 1984, jonka jälkeen suunniteltiin myös marjaneuvojan
sekä marjapoimijan koulutukset. Neuvojakoulutusten lisäksi järjestetään myös erikoisluonnontuotteita käsitteleviä koulutuksia. Kaikki nämä koulutukset hyväksyttävästi
suorittanut voi käyttää nimitystä keruutuoteneuvoja.
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Luonnontuotealan korkein tutkinto tällä hetkellä on luonnontuotealan erikoisammattitutkinto
ja uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan vuoden 2012 aikana. Nykyinen ammattinimike
keruutuotetarkastaja
tulee todennäköisesti muuttumaan. Keruutuotetarkastajilla on oikeus
Luonnontuotealan korkein tutkinto tällä hetkellä on luonnontuotealan erikoisammatkouluttaa
keruutuoteneuvojia,
keruutuoteneuvojilla
on oikeus
kouluttaa
poimijoita
ja poimititutkinto
ja uudet tutkinnonperusteet
tulevat voimaan
vuoden
2012 aikana.
Nykyinen
keruutuotetarkastaja
tulee todennäköisesti
Keruutuote
joilla onammattinimike
oikeus luonnontuotteiden
kaupalliseen
keruuseen. muuttumaan.
Näistä koulutuksista
on muotarkastajilla on oikeus kouluttaa keruutuoteneuvojia, keruutuoteneuvojilla on oikeus

toutunut
perinteinen koulutusjärjestelmä, jonka tavoitteena edelleen on kaupallisen poikouluttaa poimijoita ja poimijoilla on oikeus luonnontuotteiden kaupalliseen keruuminnanseen.
lisääminen
ja laadun parantaminen.
Luonnontuotealan
perinteistä koulutusta
Näistä koulutuksista
on muotoutunut
perinteinen koulutusjärjestelmä,
jonka koortavoitteena edelleen on kaupallisen poiminnan lisääminen ja laadun parantaminen.
dinoi Winnova
Oy.
Luonnontuotealan perinteistä koulutusta koordinoi Winnova Oy.

Keruutuotetarkastaja
Keruutuoteneuvojakoulutus
Yrttineuvojan
peruskurssi

Marjaneuvojan
peruskurssi

Kauppasienineuvo
-jan peruskurssi

Erikoisluonnontuotteet

Poimijakoulutukset
Yrttipoimijan
peruskurssi

Marjapoimijan
peruskurssi

Kauppasienipoimijan peruskurssi

Jatkokurssit

Perinteinen luonnontuotealan koulutusjärjestelmä ja kouluttamisoikeus.
Kuvio Seija Niemi.

Perinteinen luonnontuotealan koulutusjärjestelmä ja kouluttamisoikeus. Kuvio Seija Niemi.
Perinteiset koulutukset eivät kuitenkaan anna riittävää osaamista luonnonkasvien
tuotannolliseen
toimintaan.
Tavoitteena
onkin,
että kaikki
toiminnassa
mukana olevattuotanPerinteiset
koulutukset
eivät kuitenkaan
anna
riittävää
osaamista
luonnonkasvien
poimijat osallistuvat esimerkiksi ostoaseman järjestämään koulutukseen, jossa käsi-

nolliseen
toimintaan. Tavoitteena onkin, että kaikki toiminnassa mukana olevat poimijat
tellään tuotannollista toimintaa. Poimijan tulee suorittaa poimijakortti ja hänellä tulee
osallistuvat
esimerkiksi
koulutukseen,
jossa käsitellään
olla riittävät
tiedot ostoaseman
muun muassajärjestämään
tunnistuksesta,
kestävästä keruutoiminnasta,
lait-tuotanja välineiden
käytöstä
toiminnan
hygieniasta.
Osallistumalla
koulutuksiin
nollistateiden
toimintaa.
Poimijan
tulee sekä
suorittaa
poimijakortti
ja hänellä
tulee olla
riittävät tiedot
poimijat osoittavat vastuullisuutta ja koulutukset edistävät ja tukevat poimijoiden am-

muun muassa
tunnistuksesta, kestävästä keruutoiminnasta, laitteiden ja välineiden käytösmattitaitoa.
tä sekä toiminnan hygieniasta. Osallistumalla koulutuksiin poimijat osoittavat vastuullisuutPoimijakoulutuksia
järjestävät
ostoasemat
ja kehittämishankkeet
ta ja koulutukset
edistävät
ja tukevat
poimijoiden
ammattitaitoa. ja neuvojakoulutusta

yleisimmin ammattiopistot luonnontuotealan ammattitutkinnon valmentavaan koulu-

tukseen kuuluvana
sekä satunnaisesti
kehittämishankkeet. ja neuvojakoulutusta yleiPoimijakoulutuksia
järjestävät
ostoasematmyös
ja kehittämishankkeet

simmin ammattiopistot luonnontuotealan ammattitutkinnon valmentavaan koulutukseen
kuuluvana sekä satunnaisesti myös kehittämishankkeet.

Lisätietoa (2011)
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Lisätietoa (2011)
Metinfo, metsien terveys http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/raskasmetalli/tulokset.htm
PAN Germany, Pesticide Use Reporting, Options and Possibilities for Europe http://www.pangermany.org/download/pur_optionsEU.pdf
Säteilyturvakeskus http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/tshernobyl/cesiumlaskeuma/
Säteilyturvakeskus http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/elintarvikkeet/
Geologian tutkimuslaitos http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/Topsoil/t_icpms_pb_edit.pdf
Elintarviketurvallisuusvirasto, Ekinokokit ja ekinokokkiloiset http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/
elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/usealle_elainlajille_yhteiset_taudit/ekinokokit/
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus http://www.mtt.fi/met/pdf/met92.pdf
Metsäntutkimuslaitos, Metsäluonnosta teolliseen tuotantoon -hanke http://www.metla.fi/hanke/
7202/index.htm
YLE Alueet / Oulu, Pohjoisessa kasvanut mustikka on terveellisin http://yle.fi/alueet/teksti/
oulu/2011/04/pohjoisessa_kasvanut_mustikka_on_terveellisin_2442612.html
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä, http://
www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu15.pdf
Lapin 4H-piiri, Luonnontuotealan tiedotushankkeen videoita
Anne Ristioja, http://www.youtube.com/watch?v=G7n5pVDBqgU&feature=related
Rainer Peltola, http://www.youtube.com/watch?v=WsQ049DRnEQ
Lapin 4H-piiri, Luonnontuotealan tiedotushankkeen yrittäjävideoita
Korvatunturinmaan osuuskunta, http://www.youtube.com/watch?v=Lmo8khV9-Go&feature
=player_embedded#!
Detria Oy, http://www.youtube.com/watch?v=PNDMEaNsTCI&feature=related
Angelikan yrttitila, http://www.youtube.com/watch?v=ll_LLamIwog&feature=related
Lapland Naturals, http://www.youtube.com/watch?v=Vqw8bfF7cb4&feature=player_embedded
Opetushallitus, Kestävä kehitys luonnonvara- ja ympäristöalalla http://www03.edu.fi/aineistot/
keke_paiv/yleistietoa/kestavakehitysluonnonvara.htm
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Luonnonvarapuntari https://portal.mtt.fi/portal/page/
portal/Luonnonvarapuntari/Luonnonvarojen%20k%E4ytt%F6
Ympäristöhallinto, Kestävä kehitys http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4259&lan=FI
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Katajan- ja mustikanversojen kestävä keruu luonnontuotealan raaka-aineeksi -raportti, http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti3.pdf
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Mustikanverson puhdistusta Itä-Lapin ammattiopiston yrttineuvojakurssilla vuonna 2011.
Kuva Seija Niemi.

Lounasaika Rovaniemen ammattikorkeakoulun
Luonnontuotteet -opintojaksolla vuonna
2011, jolloin ”maisteltiin” myös pettua.
Kuvat Seija Niemi.

22

L apin Luonnon A ntimista

Luonnonkasvien tuotantomenetelmät
ja -tavat
Luonnonkasvien tuotantomenetelmät
Luonnonkasvien tuotantomenetelmiä ovat kasvien keruu, puoliviljely sekä viljely, joista yleisintä on keruu luonnosta. Luonnosta kerättävät kasvit ovat yleisiä ja keruuseen
käytettävillä alueilla ne esiintyvät runsaina kasvustoina. Keruutuotannon kannattavuus perustuu hyviin keruupaikkoihin, ammattitaitoisiin poimijoihin ja mahdollisimman alhaisiin matkakustannuksiin sekä myös ostoaseman kustannustehokkaaseen
toimintaan. Työkustannuksia nostaa alan suuri käsityövaltaisuus, mutta kasvien tuotantomenetelmästä riippumatta siitä on mahdollisuus kehittää maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaa täydentävä liitännäiselinkeino.

Viljely

Puoliviljely

Keruu

Tavanomainen tuotanto

Luomutuotanto

Koriste- ja
käsityötuotteet ym.

Elintarvikkeet
(alkutuotanto)

Eläinten
hyvinvointituotteet
Lääkkeet, luontaisja hoitotuotteet

Kosmetiikka

Luonnonkasvien tuotantomenetelmät ja -tavat sekä tuotteet. Kuvio Seija Niemi
Kannattavuutta voi parantaa, jos läheltä löytyvät keruualueet otetaan puoliviljelyyn ja
hoidetaan siten, että alueelta saadaan parempi sato. Puoliviljelyssä kasveja autetaan
lisääntymään, laajentamaan kasvustoa ja tuottamaan satoa paremmin niiden omilla
luontaisilla kasvupaikoilla. Kasvien leviämistä ja kasvuston tihentymistä voidaan auttaa niittämällä olemassa oleva kasvusto alas tai siirtämällä alueelle terveitä, elinvoi-
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maisia taimia. Aluetta voidaan hoitaa myös poistamalla vieraita kasveja ja näin auttaa
halutun kasvin leviämistä. Puoliviljely on yksi varteenotettava menetelmä raaka-aineen tuotannossa ja hoitotoimet tulee suunnitella kasvikohtaisesti.
Luonnonkasvien siirtäminen viljelyyn on ajankohtaista silloin, kun suurten teollisten
yritysten mielenkiinto suuntautuu kasveihin, joita ei voida keruun menetelmin tuottaa,
kasvit ovat paikallisesti harvinaisia, kasvien esiintyvyys vaarantuu tai keruutyö muodostuu muuten liian kalliiksi tuottoon nähden. Viljelyyn ottaminen edellyttää kuitenkin
siementen ja taimien hankintaa, koeviljelyn aloittamista ja viljelyteknisten keinojen
selvittämistä. Yleisesti viljelystä on saatavilla paljon erilaista kirjallisuutta ja esimerkiksi ruusujuurelle on Lapissa tehty GAP-ohjeiston mukainen viljelyn laadunhallintaohjeisto.
Viljely voi olla tavanomaista tai luonnonmukaista viljelyä. Mikäli viljeltyjä luonnonkasveja tuotetaan luonnonmukaisesti, on viljelijän liityttävä luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmään ja noudatettava Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 -opasta.

Hapron korjuuta niittolaitteella. Kuva Irja Mäkitalo.
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Ratamon siemenviljelmä. Kuva Irja Mäkitalo.

Ratamon konekorjuuta. Kuva Irja Mäkitalo.
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Ruusujuuren korjuuta niittolaitteella. Kuva Irja Mäkitalo.

Ruusujuuren laadun tarkastus.Kuva Irja Mäkitalo.
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Tenonajuruohon korjuuta käsin. Kuva Irja Mäkitalo.

Luonnosta saatavien raaka-aineiden tuotantotavat ja ohjeet
Tavanomainen keruutuotanto
Tavanomaista tuotantotapaa käytetään yleensä silloin, kun raaka-aineen tarve ei perustu luonnonmukaiseen tuotantoon. Se toteutetaan yleisesti hyväksyttyjä luonnonkasvien keruuohjeita noudattaen. Pääsääntönä on, että kasvit kerätään puhtailta alueilta, joiden maaperässä ei ole haitallisia aineita.
Tavanomaisen keruutuotannon avulla kasveja tuotetaan elintarvikkeisiin, eläinten hyvinvointituotteisiin, kosmetiikkaan, lääkkeisiin ja rohdoksiin sekä koriste- ja käsityötuotteisiin. Elintarvikkeiksi tuotettavien kasvien tuotantoa koskevat alkutuotannon ohjeet ja määräykset.

Luonnonmukainen keruutuotanto
Luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet ovat syötäviä luonnonvaraisia kasvituotteita ja
niitä ovat erikoisluonnontuotteet, luonnonmarjat, luonnonkasvit ja luonnonsienet. Luo
mukeruutuotanto on valvottua toimintaa ja se perustuu koko ansaintaketjun valvontaan.
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Toimintaa koskevat luomukeruuohjeiden lisäksi myös alkutuotannon ohjeet, koska
luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet tuotetaan yleensä luomuelintarvikealan yrityksille. Raaka-aineita voidaan tuottaa luonnonmukaisesti kuitenkin myös kosmetiikka-, lääke-, luontaistuote-, hoito- ja eläinten hyvinvointituotteisiin. Näistä raaka-aineista tehdyt tuotteet eivät kuitenkaan ole virallisesti luomutuotteita.
Nykyinen luomujärjestelmä on vahvasti valvontaan perustuvaa ja luomun kehittämiseksi on tehty monia hankealoitteita. Tulevaisuudessa luomutuotanto tarvitsee tarkastelua
enemmän kuluttaja- ja raaka-ainelähtöisestä näkökulmasta kuin valvontanäkökulmasta.
Toiminnan
harjoittaja

Toiminnan harjoittajalle asetettavat vaatimukset

Oman keruualueen liittäminen olemassa olevaan luomuyksikköön
Maanomistaja
Luomuviljelijä

Liittää omistamansa maa-alueet olemassa olevaan luomuyksikköön

Useampien omistajien maa-alueiden liittäminen valvontaan
Maanomistaja

Sitoutuu neuvoston asetuksen ehtoihin sopimuksella; Ei liity
valvontajärjestelmään

Keruualueen
selvittäjä

Tekee sopimukset maanomistajien tai heidän edustajansa
kanssa
Liittyy alkutuotannon valvontajärjestelmään (ELY-keskus)
• hakemus Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi
• täydennyslomake 1 c Syötävien luonnonvaraisten kasvien keruualueen liittämiseksi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään
• Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 – Keruutuotanto

Poimija

Sitoutuu luomupoimintaehtoihin; Voi myydä luomukeruualueilta poimimiaan marjoja valvontajärjestelmään kuuluvalle ostajalle; Ei liity valvontajärjestelmään

Keruutuotteiden
ostaja

Voi ostaa luomumarjaa poimintaehtoihin sitoutuneilta poimijoilta
Liittyy elintarvikkeiden valmistuksen valvontajärjestelmään
(Evira)
• hakemus Luonnonmukaisen elintarviketuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi
• Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 – Elintarvikkeet

Kuvio Seija Niemi soveltaen taulukosta Keruutuotannon valvontajärjestelmään
liittyminen. http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje_5_keruutuotanto_ _netti_190809.pdf
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Alhainen jalostusaste
Luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita koskee alhainen jalostusaste, joka
kuuluu myös luomuvalvonnan piiriin. Alhaista jalostusta on esimerkiksi marjojen jäädyttäminen, yrttien kuivaaminen, yrttisekoitusten tekeminen, mehujen valmistus ja
tuotteiden pakkaaminen. Toiminta on maatilalla tapahtuvaa tilan omien raaka-aineiden
jalostamista, jota valvoo ELY-keskus.
Alhaisen jalostusasteen toimintaa harjoittavan on liityttävä valvontajärjestelmään
täyttämällä hakemus Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi ja täydennyslomake 1 e Luomuelintarvikkeiden alhaisen jalostusasteen valmistuksen ja käsittelyn valvontajärjestelmään liittymiseksi. Toiminnassa noudatetaan
Luonnonmukaisen tuotannon ohjetta 8.

Elintarvikkeiden valmistaminen
Luomuelintarvikkeita valmistavat yritykset liittyvät Luonnonmukaisen tuotannon
elintarvikkeiden valvontajärjestelmään, jonka valvovana viranomaisena toimii Evira.
Elintarvikkeiden jalostuksessa noudatetaan Luonnonmukaisen tuotannon ohjeistusta 3.

Luomumerkit
Raaka-aineiden ja tuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta, alkuperästä ja laadusta, kertovat erilaiset luomumerkit. Kuluttajaviraston tai Eviran sivuilla voi tutustua
erilaisiin luomumerkkeihin.
Luomu – valvottua tuotantoa -merkki eli ”Aurinkomerkki” on Elintarviketurval
li
suus
viraston myöntämä merkki, jonka käyttöä valvovat suomalaiset viranomaiset.
Viljelyssä tulee noudattaa EU:n luomuasetusta ja merkki myönnetään maataloustuotteille, rehuille, elintarvikkeille ja alkoholijuomille, jos vähintään 95 % tuotteen maataloudesta peräisin olevista ainesosista on tuotettu luonnonmukaisesti. Muuntogeenisten
organismien (GMO) ja niiden johdannaisten käyttö on luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyä. Tuote voi olla kotimainen tai ulkomainen.
EU:n luomumerkki eli ”Eurolehti” -merkillä on samat kriteerit kuin Aurinko -merkillä
ja sitä voi käyttää Euroopan unionin alueella valmistetuissa luomutuotteissa, jotka sisältävät pääosin EU:sta peräisin olevia ainesosia. Eurolehti korvasi tähkämerkin EU:n
luomutuotteiden tunnuksena vuonna 2010.
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Yleiset keruuohjeet
Tavanomaisessa ja luomukeruutuotannossa edellytetään, että keruussa noudatetaan
yleisiä keruuohjeita ja
–– kerätään aurinkoisella tai pilvipoutaisella säällä
–– kerätään ainoastaan hyvälaatuisia kasveja ja kasvien osia
–– vältetään kasvien ylimääräistä käsittelyä
–– jätetään riittävät suojavyöhykkeet kasvien laatua heikentäviin alueisiin kuten
~~ valtateihin, tavanomaisessa keruussa 50 m ja luomukeruussa 100 m
~~ tavallisiin teihin, tavanomaisessa keruussa 25 m ja luomukeruussa 50 m
~~ pikkuteihin, 10–20 m tai vähintään pölyetäisyys
~~ tavanomaisesti viljeltyihin peltoihin 10 m
~~ torjunta-ainein käsiteltyihin alueisiin 10 m
–– varmistetaan kasvien ja kasvustojen uusiutuvuus siten, että
~~ vuorotellaan keruupaikkoja ja annetaan kasveille riittävästi lepovuosia
~~ jätetään kasvustoista aina osa keräämättä
~~ käytetään oikeaa keruutekniikkaa
–– huolehditaan toiminnan hygieniasta, erityisesti käsien ja astioiden puhtaudesta
–– tehdään omaehtoista laadunvalvontaa koko toiminnan ajan
–– huolehditaan työergonomiasta ja työturvallisuudesta
–– kysytään maanomistajan lupa
–– pidetään luomuraaka-aine erillään tavanomaisesta raaka-aineesta.
Keruun helpottamiseksi ja onnistumiseksi
–– valitaan kasvikohtaisesti tarkoituksenmukaiset leikkuuvälineet, joita ovat esimerkiksi
~~ sakset, sirppi, viikate, poimuri, niittolaite
–– valitaan keruuastiat keruutekniikan ja kerättävän kasvin mukaan ja
~~ käytetään vain elintarvikkeille hyväksytystä materiaalista valmistettuja, puhtaita ja helposti puhtaana pidettäviä astioita
~~ otetaan huomioon astioiden erilaiset ominaisuudet, joita ovat
»» helppo ja riittävän kevyt kantaa ja siirtää
»» riittävän ilmava estämään raaka-aineen lämpeneminen
»» riittävän iso ja leveäsuinen keräyksen helpottamiseksi
»» helposti tyhjennettävä
–– otetaan huomioon mahdollisissa kuljetuksissa tarvittavat välineet, kuten
~~ pinottavat, elintarvikemuovista valmistetut kuljetusastiat, jotka peitetään kuitukangasliinalla, harsolla tai elintarvikemuovilla
~~ maastokuljetuksessa mahdollisesti tarvittava kantoteline, kärryt tai mönkijä
ja peräkärry sekä kuljetusastiat
~~ maantiekuljetuksessa tarvittava pakettiauto tai henkilöauto ja kuomullinen
peräkärry
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–– otetaan huomioon myös muut keruussa tarvittavat tarvikkeet ja välineet, joita
ovat
~~ vesi ja pesuaine käsien pesua varten tai vaihtoehtoisesti desinfiointiaine
~~ hyttyskarkote
~~ elintarvikemuovi tai ilmavat laatikot mahdollista välivarastointia varten
~~ kokoontaitettava pöytä tai elintarvikemuovi raaka-aineen puhdistukseen
~~ niittolaitetta käytettäessä turvasaappaat, kuulosuojaimet, sahan polttoainetta ja huoltovälineet
~~ ensiapulaukku.

Jokamiehen oikeudet ja maanomistajan lupa
Suomessa on voimassa jokamiehen oikeudet, joiden perusteella kaikilla kansalaisilla on tietyin rajoituksin vapaa liikkumisoikeus luonnossa. Nämä perinteiset oikeudet
antavat mahdollisuuden hyödyntää toisten omistamia maa-alueita riippumatta siitä,
kuka on maan omistaja tai haltija. Oikeuksien lisäksi jokamiehen oikeuksiin kuuluu
myös velvollisuuksia siitä, että luonnossa liikkuja tuntee vastuunsa luonnosta ja ympäristöstä ja noudattaa yleisiä luonnossa liikkumisen periaatteita.
Jokamiehen oikeuden perusteella toisen omistamalla maalla on sallittua ilman eri lupaa
–– liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen
–– kerätä ruohomaisia kasveja ja marjoja
–– kerätä sieniä
–– poimia kukkia
–– onkia ja pilkkiä.
Jokamiehen oikeudella ei ole sallittua
–– niittää ruohoa tai muuta kasvustoa
–– ottaa sammalta, jäkälää ja turvetta
–– ottaa kasvavasta puusta käpyjä, oksia, lehtiä, juurta tai tuohta
–– ottaa kasvavasta puusta kuorta, pihkaa, mahlaa, pähkinöitä tai terhoja
–– ottaa puuta kasvavasta, kuivuneesta tai kaatuneesta puusta tai pensaasta
–– kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
–– roskata ympäristöä, aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
–– häiritä kotirauhaa
–– tehdä polkuja, kulkea tai yöpyä viljelymailla, niityillä, istutuksilla tai piha-alueella
–– ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
–– tehdä avotulta tai nuotiota toisen maalle ilman pakottavaa syytä
–– häiritä poroja ja riistaeläimiä, häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
–– kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
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Luonnontuotteiden keruu kotikäyttöön on sallittua ilman maanomistajan lupaa, mutta massamittaisissa keräyksissä on kyse melko suurista määristä, jolloin keruujäljet
näkyvät jonkin aikaa maastossa. Kasvustoja usein myös niitetään ja keruussa käytetään moottorikäyttöisiä laitteita tai ajoneuvoja. Tuotannollisessa toiminnassa luonnonkasvien ja erikoisluonnontuotteiden, kuten pihka, männynkuori ja pettu, keruuseen
kysytään aina lupa maanomistajalta. Valtion omistamilta mailta keruulupa kysytään
Metsähallitukselta, joka yleensä veloittaa luvasta pienen maksun. Keruuluvan kysymisen yhteydessä on helppo kysyä maanomistajalta myös alueella mahdollisesti käytetyt lannoitteet ja torjunta-aineet, koska näiltä alueilta ei saa suorittaa keruuta.

Luonnonkasvien tuotanto elintarvikkeiden raaka-aineiksi
Alkutuotanto
Yleisen elintarvikeasetuksen (EY N:o 178/2002, 3 artikla, kohta 17) mukaan elintarvikkeissa käytettävien raaka-aineiden tuottaminen on alkutuotantoa ja siihen kuuluvat maidon-, munan- ja hunajantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely,
kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely, luonnonvaraisten marjojen, kasvien ja
sienten keruu sekä metsästys. Alkutuotannon valvonta kuuluu kuntien elintarvikeviranomaisille ja sitä säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011) sekä Valtioneuvoston asetuksella eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011).
Molemmat asetukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012.
Luonnonkasvien alkutuotanto voi tapahtua tavanomaisen tai luonnonmukaisen tuotantotavan mukaan. Tuotantotapa määräytyy yleensä ostajan vaatimusten perusteella. Kasvien, marjojen ja sienten alkutuotanto käsittää keruun, kasvatuksen, viljelyn,
puhdistuksen ja mahdollisen pesun, kuljetukset, sadonkorjuun sekä muita vähäisiä
ensikäsittelyyn kuuluvia toimia siinä tapauksessa, että toimet eivät olennaisesti muuta raaka-aineen luonnetta. Asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä
toiminnoista mahdollistaa alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen ja vähäisen
toimittamisen paikalliseen vähittäismyyntiin ilman, että toimintaan tarvitaan elintarvikehuoneistoa. Alkutuotannon toimija voi luovuttaa kasveja ja sieniä vuodessa enintään 10 000 kg suoraan kuluttajalle ja toimittaa enintään 10 000 kg paikalliseen vähittäismyyntiin.
Alkutuotannon toimijoiden tulee tehdä ilmoitus kotikunnan elintarvikeviranomaisille. Luonnontuotteiden keruutuotannossa omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse tehdä kirjallisena eikä toimittaa elintarvikeviranomaisille, mutta toimijoiden tulee tehdä
omaehtoista laadunvalvontaa ja tiedostaa toiminnan kriittiset pisteet. Toiminnasta ja
raaka-aineiden tuottamisesta on huolehdittava siten, että ne vastaavat lainsäädännön
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vaatimuksia. Poimijat voivat käyttää laadun valvonnan apuna Arktiset Aromit ry:n laatimaa lomaketta Poimijan omavalvontakuvaus luonnonvaraisten yrttien käsittelystä alkutuotantopaikalla.

Jäljitettävyys
Elintarvikealan toimijoilla on velvollisuus ylläpitää järjestelmää, jonka avulla elintarvikkeissa ja rehuissa käytettävät raaka-aineet ovat jäljitettävissä. Jäljitettävyyssäädökset
on tarkoitettu kuluttajien turvaksi ja siihen liittyen on esimerkiksi terveydelle vaaralliset tuotteet kyettävä vetämään takaisin markkinoilta. Jäljitettävyys koskee elintarvikealan toimijoita, jotka ovat tuottajia, kalastajia, poimijoita tai sellaisia henkilöitä, jotka
toimivat elintarvikealan kuljetuksessa, varastoinnissa, jalostuksessa, suurtaloudessa
tai kaupassa. Elintarvikealan toimijoiden tulee pystyä jäljittämään raaka-aine yhden
askeleen eteen sekä yhden askeleen taaksepäin eli mistä ja milloin raaka-aine on tullut ja kenelle ja milloin se on myyty eteenpäin. Asiakirjoja tulee tapauksesta riippuen
säilyttää kuudesta kuukaudesta viiteen vuoteen. Jäljitettävyyssäädökset perustuvat
EU-komission yleisen elintarvikeasetukseen 178/2002.

Lisätietoja (2011)
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Euroopan komissio, Luomu-lainsäädäntö http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_fi
Arktiset Aromit ry, keruu- ja laatuohjeet http://www.arktisetaromit.fi
Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu, jokamiehen oikeudet http://www.ymparisto.fi/default.
asp?contentid=287818&lan=FI
Lapin 4H-piiri, Luonnontuotealan tiedotushanke, Nokkosen viljely http://www.youtube.com/watch?v=J
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Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Luonnosta teolliseen tuotantoon http://www.mtt.fi/
met/pdf/met92.pdf
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR), Tuliko yrteistä elinkeino http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/167/YTR_5_net.pdf
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Uhanalaisten lääkekasvien markkinat ja viljely http://
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Luonnonkasvien keruutuotannon
keskeiset tekijät
Luonnonkasvien keruualueet ja niiden valinta
Keruualueiden kartoittaminen
Luonnonkasvien keruun kannattavuuden ensimmäinen ja tärkeä huomioon otettava
tekijä on keruualueen valinta. Alueiden etsintä aloitetaan jo hyvissä ajoissa ennen keräyksiä, koska hyvien paikkojen löytäminen ja vakiintuminen on vuosien työ. Sopivia
keruualueita ovat metsät, käytöstä poistetut pellot, niityt, joen rannat sekä joutoalueet
ottaen huomioon, että luonnonkasvit kerätään aina puhtaasta luonnosta ja ympäristöstä. Tietoja voi kysellä esimerkiksi paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä, metsäkeskuksista tai metsähallituksesta ja myös muut luonnossa työkseen tai harrastuksekseen
paljon liikkuvat, kuten poromiehet, marjastajat, kasviharrastajat ja sienten poimijat
tuntevat paikallisia maastoja.
Keruupaikkoja haettaessa hyödynnetään nykyään yhä enemmän olemassa olevaa
paikkatietoutta. Menetelmänä on kokeiltu yhdistämällä Geologian tutkimuskeskuksen maaperätietoja ja Metsähallituksen sekä Metsäntutkimuslaitoksen metsäkuvioiden karttatietoja yhteen ja seulomalla tietyn kasvin kasvuedellytykset täyttävät
alueet. Tämä on edesauttanut löytämään esimerkiksi katajan hyviä kasvupaikkoja.
Paikkatiedon hyödyntämistä keruualueiden kartoittamisessa tulee kehittää edelleen ja
on mahdollista, että paikkatiedon avulla voidaan tulevaisuudessa selvittää kasvikohtaiset esiintymisalueet, kasvimäärien saanti ja onko alue levossa vai keruuvuorossa
sekä tietenkin ajo-ohjeet. Paikkatiedon kautta pystytään myös optimoimaan keruu- ja
kuljetusreittejä sekä laskemaan kuljetusmatkojen vaikutusta kannattavuuteen.
Keruupaikkojen kartoittamisessa otetaan huomioon sijainnin lisäksi alueen koko,
maaston helppokulkuisuus ja alueella olevan kasvuston tiheys. Ihanteellista on, jos
keruupaikat ovat mahdollisimman yhtenäisiä ja selkeitä. Jokaisella kasvilla on kasvupaikan suhteen tietynlaisia vaatimuksia, joita ovat esimerkiksi maalaji ja kosteusolosuhteet. Kasvien kasvupaikkavaatimusten ja kasvupaikkatyyppien tunteminen saattaa
edesauttaa löytämään karttojen perusteella sopivia keruupaikkoja.
Kasviesiintymistä ei ole olemassa marjapaikkojen kaltaista kokemusperäistä tietoa kovinkaan paljon, joten on tarkoituksen mukaista dokumentoida löydetyt keruualueet.
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Keruualueen sijainti ja koko
Keräysalueen tulee sijaita mahdollisimman lähellä poimijaa ja ostoasemaa. Kuljettavat
matkat vaihtelevat alle kilometristä jopa yli 100 kilometriin. Alueen sijainnilla on näin
ollen suuri merkitys työn kannattavuuteen. Yhteiskuljetukset alentavat matkakustannuksia huomattavasti ja matkojen pituuden vaikutus kannattavuuteen tulee arvioida
erikseen tapauskohtaisesti. Taloudellinen tulos on aina kuljetusmatkojen, alueen koon,
hyvälaatuisen raaka-ainemäärän ja poimijoiden määrän suhteuttamista toisiinsa.
Taloudelliseen tulokseen vaikuttaa huomattavasti myös poimijan ammattitaito ja kokemus. Kustannuksia aiheuttavat maantiekuljetukset ja mahdolliset maastokuljetukset,
jotka saattavat viedä työajasta kolmanneksen tai jopa puolet.
Alueen valinnassa otetaan huomioon maanteiden läheisyys keruupaikasta, koska
kasvit keräävät liikenteestä maastoon kulkeutuvia raskasmetalleja ja muita liikenteen
päästöjä. Suojaetäisyydet teihin määräytyvät tiellä olevan liikennemäärän perusteella
vaihdellen pölyetäisyydestä aina 50 metriin ja luomussa pölyetäisyydestä 100 metriin.
Laajimmat suojavyöhykkeet jätetään keruualueen ja valtateiden väliin ja pölyetäisyys
on usein vähintään 10–20 metriä. Keruualueen lähettyvillä ei saa olla saastuttavia teollisuuslaitoksia eikä keräyksiä suositella tehtäväksi suurten, tavanomaisesti viljeltyjen
maatilojen läheisyydestä. Suojaetäisyydeksi torjunta-ainein käsiteltyihin alueisiin jätetään vähintään 10 metriä.
Keruupaikan tulee olla riittävän iso, jolloin raaka-ainetta saadaan kertakäynnillä yhdeltä kasvupaikalta kokoon mahdollisimman paljon. Valintaan vaikuttavia tekijöitä on
paljon ja on mahdotonta määrittää esimerkiksi keruualueen minimikokoa. Alueen koon
merkitys korostuu silloin, kun järjestetään massakeruutapahtuma, johon saattaa osallistua kymmenenkin poimijaa. Helppokulkuinen maasto on turvallinen ja siellä keruu
pystytään suorittamaan nopeasti. Vaikeakulkuisessa maastossa työtuntien määrä saatavaa raaka-ainetta kohden kasvaa ja työtapaturmien todennäköisyys on suurempi.

Kasvuston vaikutus kannattavuuteen
Keruun kannattavuus ratkaistaan aina alue- ja kasvikohtaisesti, koska eri kasvien keruuseen vaikuttavat eri asiat. Ihanteellista on, jos kasvusto on mahdollisimman yhtenäinen, lajipuhdas, tiheäkasvuinen ja terve. Alueen kasvustojen yhtenäisyys vähentää
ylimääräistä kulkemista ja nopeuttaa keruuta.
Kasvuston keruukelpoisuuden määrittäminen tapahtuu aistinvaraisesti ja voi olla aluksi vaikeaa. Ensimmäiset arviot kasvuston laadullisesta keruukelpoisuudesta voivatkin osoittautua vääriksi, mutta kokemus opettaa kasvupaikkojen laadun arvioinnissa.
Aistinvaraisessa arvioinnissa arvioidaan silmämääräisesti kasvustossa olevien hyvälaatuisten, kerättävien kasvien määrä suhteessa vieraisiin sekä huonolaatuisiin kasvei-
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hin. Mitä tiheämpi, yhtenäisempi ja terveempi kerättävä kasvusto on, sen helpompaa,
nopeampaa ja kannattavampaa on suorittaa keräys. Kasvuston tiheys ja yhtenäisyys
sekä niiden merkitys keruuseen on riippuvainen kerättävästä kasvista.
Kasvustossa olevien huonolaatuisten ja vieraiden kasvien osalta tulee arvioida niiden
vaikutus keruunopeuteen ja kerätyn kasvin puhdistamiseen. Ihanteellista on, jos alueella kasvaa lajipuhdas kerättävä kasvusto ja se on tärkeää erityisesti mustikanverson
koneellisessa keruussa. Koneellisen keruun aikana ei voida enää tehdä valintaa ja runsas vieraiden kasvien osuus kasvustossa lisää huomattavasti työtä raaka-aineen puhdistusvaiheessa. Kannattavinta on, jos kasvuston keruukelpoisuus harkitaan ennen
keruuta. Mikäli mustikkakasvustossa on paljon myrkyllisiä kasveja kuten suopursua,
kannattaa koko alue jättää keräämättä, koska keruun aikana niiden huomioiminen on
hyvin vaikeaa. Myrkyllisiä kasveja ei sallita minkään kasviraaka-aineen joukossa.

Keruupaikan valinta
Keruupaikan valintaan vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat
–– etäisyys poimijan kotoa ja ostoasemalta
–– etäisyys lähimmältä tieltä
–– maaston helppokulkuisuus
–– alueen suuruus suhteessa keruukelpoiseen raaka-aineiseen
–– saatavan raaka-aineen määrä suhteessa poimijoiden määrään
–– kasvuston tiheys, terveys, hyvä laatu ja kasvuston oikea kehitysvaihe.

Keruualueiden hakeminen luonnonmukaiseen valvontajärjestelmään
Luonnonmukaiseen tuotantoon haettavien keruualueiden tulee olla mahdollisimman
yhtenäisiä, maaston luonnollisia rajoja noudattavia ja rajauksiltaan selkeitä metsäalueita. Keruualueet liitetään luonnonmukaiseen valvontajärjestelmään toimijan hakemuksesta, jonka jälkeen valvontaviranomaiset suorittavat alkutarkastuksen, jossa
selvitetään alueen soveltuvuus luomutuotantoon ja hakijan edellytykset noudattaa
ohjeita. Hakemuksen liitteeksi on laadittava luomusuunnitelma. Selvittäjä on velvollinen ylläpitämään ajan tasalla olevia karttoja, joihin on merkitty luomuun hyväksytyt
metsäalueet.
Keruualueiden maanomistajat eivät liity valvontajärjestelmään, vaan he sitoutuvat kirjallisella sopimuksella luonnonmukaisen tuotannon ehtoihin ennen hakemuksen jättämistä. Mikäli maanomistaja haluaa poistaa omistamansa metsäalueen valvontajärjestelmästä, on irtisanoutuminen jätettävä hyvissä ajoin ELY-keskukseen. Ennen tätä
maanomistaja ei voi käyttää kiellettyjä tuotantopanoksia.
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Siirtymävaiheen kolmen vuoden pituutta voidaan tarvittaessa pidentää tai lyhentää
riippuen siitä, mitä aineita ja milloin alueella on käytetty. Keruualueet voidaan siirtää
luomuun myös ilman siirtymäaikaa, mikäli alueilla ei ole viimeisen 36 kuukauden aikana käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia. Maanomistajien osalta todistuksen antaa
Metsänhoitoyhdistys, yritysten osalta yrityksen metsien käsittelystä vastaava henkilö
sekä valtion maiden osalta Metsähallitus.
Hyväksytyt luomukeruualueet tarkistetaan vuosittain ja selvittäjä on velvollinen tekemään vuosittain vuosisuunnitelman. Suunnitelmasta ilmenee valvontajärjestelmään
kuuluvien keruualueiden muutokset, karttojen päivitykset sekä ostajat, joille on kuluvana vuotena luovutettu karttoja käyttöön.
Luomumetsäalueilla saa käyttää joitakin hyväksyttyjä torjuntamenetelmiä kuten esimerkiksi harmaaorvakkasientä juurikäävän torjunnassa, monisärmivirusta mäntypistiäisen torjunnassa ja puuntuhkaa maanparannusaineena. Kemialliset lannoitteet ja
torjunta-aineet, hirvien karkottamiseen tarkoitetut hajusteet sekä urea juurikäävän torjunnassa ovat kiellettyjä.

Rehevää mustikkakasvustoa. Kuva Eija Vuorela.
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Maitohorsman keruualue Sallassa. Kuva Eija Vuorela.

Mesiangervokeruutapahtuma. Kuva Eija Vuorela.
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Laitteet ja välineet luonnonkasvien keruutuotannossa
Koneelliset keruulaitteet
Niittolaite
Mustikanverson niittolaite koostuu raivaussahasta tai pensasleikkurista ja siihen yhdistettävästä leikkuupäästä. Leikkuupäässä on noin 40 senttimetrin pituinen pensasleikkurin terä ja siihen yhdistetty kouru, joka kiinnitetään pensas- tai raivaussahan varteen. Raivaussahan ja leikkuupään kanssa tehtävä työ vaatii voimia ja voi olla hennolle
henkilölle liian raskasta. Pensasleikkurin kanssa on huomattavasti kevyempi työskennellä kuin raivaussahan.
Raivaussaha ja pensasleikkuri ovat molemmat polttomoottorikäyttöisiä, joten niiden
käyttö opetellaan etukäteen ennen keruun alkamista, mutta myös niittolaitteen kanssa
työskentelyä suositellaan harjoiteltavaksi ennen keruuta. Koneiden kanssa työskennellessä on varottava polttoaineen joutumista maastoon sekä likaisilla käsillä tapahtuvaa kasvien koskettelua. Sama henkilö ei voi työskennellä sekä sahan huoltajana että kerääjänä.
Niittolaite soveltuu myös sellaisten kasvien keruuseen, jotka voidaan kerätä niittämällä
ja joiden kasvusto on yhtenäinen ja hyvälaatuinen. Viljellyille kasveille tämä niittolaite
sopii myös hyvin, koska viljelty kasvusto on yleensä samassa kasvuvaiheessa, jolloin
koko kasvusto voidaan leikata yhtä aikaa.

Koneyhdistelmä mustikanverson keruuseen
Lapissa on kehitetty myös koneyhdistelmä, jonka muodostaa mönkijä peräkärryineen
sekä peräkärryyn asennettu imukeräin. Imukeräin muodostuu imurista sekä 3–4 metriä pitkästä joustavasta imuletkusta, jonka päässä on niittolaite. Niittolaitteella kerääjä
leikkaa mustikanversot, jotka imuri imee imuletkua pitkin mönkijän peräkärryyn. Laite
vaatii vielä tuotekehitystä keruun ergonomian ja säiliön tyhjennyksen osalta ennen
kuin sitä voidaan käyttää maastossa.

Koivunlehtien riipimislaite
Koivunlehtien riipimiseen on Etelä-Savossa tehty pari koelaitetta. Riipimislaitteeseen
kuuluu kaksi rinnakkain pyörivää katuharjaa, joiden välistä vetolaitteisto vetää koivun
läpi. Harjat irrottavat lehtimateriaalin, joka putoaa laitteen alla olevaan kaukaloon.
Koelaitteet ovat traktorikytkentäisiä ja saavat energian traktorin ulosotosta. Laitteiden
avulla tuotetun koivunlehden laatu ei ole ollut kuitenkaan riittävän hyvää, koska koivunlehden joukkoon tulee tällä menetelmällä liian paljon rungoista irtoavaa kuorta ja
roskaa. Mallia kehitellään edelleen.
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Laitekehitys
Tuotannollisessa keruutuotannossa laitteiden kehittäminen on erittäin tärkeää.
Laitekehitystä tehdään koko ajan helpottamaan ja nopeuttamaan poimijan työtä.
Laitekehitys edesauttaa toiminnan kannattavuuden kehittymistä. Itse leikkuuvälineiden lisäksi on tavoitteena suunnitella myös erilaisia pieniä poimijan apuvälineitä sekä
keruuastioita.

Keruu- ja kuljetusastiat
Keruuastian valintaan kannattaa panostaa, koska itselle sopiva astia nopeuttaa ja helpottaa keruutyötä ja se määrittää myös poimijan käyttämää työasentoa. Keruuastia
valitaan kerättävän kasvin ja keruutekniikan mukaan ja muita vaikuttavia asioita ovat
astian ominaisuudet kuten puhdistettavuus, koko ja paino. Kerätyt kasvit säilyvät parhaiten ilmavassa ja avoimessa astiassa. Sopivia keruuastioita ovat paperisäkit, elintarvikemuoviset erikokoiset sangot kuten melassisangot, viiden kilogramman sinappi- ja
ketsuppiastiat, marja- ja leipomolaatikot, taimivakat sekä muoviset pyykkikorit.
Olalla kannettavat tai vyötärölle kiinnitettävät astiat ovat käytännöllisiä esimerkiksi
koivunlehden, katajanverson, mesiangervon ja maitohorsman kukan keruussa. Ne nopeuttavat keruuta, koska työskentely voi tapahtua seisten ja keruussa voidaan käyttää
kumpaakin kättä. Olalla kannettavista astioista hyvä esimerkki on metsänistutuksessa
käytettävä taimivakka. Yksi hyvä vaihtoehto on vyöhön kiinnitettävä kehikko, johon
voidaan laittaa esimerkiksi paperisäkki. Kehikossa säkin suu pysyy avoimena helpottaen ja nopeuttaen keruuta. Säkin vaihto on kätevää, koska täyteen tullut säkki on helppo
sulkea ja sen tilalle vaihtaa nopeasti uuden säkin. Vaihtopussien käyttö edellyttää, että
kasvien keräyksessä käytetään valintaa ja kerätään vain hyviä kasvinosia. Toinen vaihtoehto on, että tehdään pussi, joka on avattavissa alareunasta. Pussin tullessa täyteen
se avataan ja kerätyt kasvit voidaan helposti tyhjentää välivarastopaikalle, jossa ne
on helppo puhdistaa. Menetelmä soveltuu hyvin esimerkiksi koivunlehden keruuseen.
Saavit, pyykkikorit, irtonaiset säkit ja marjalaatikot ovat astioita, joita siirretään keruun
edetessä. Astioiden siirto hidastaa jonkin verran keruuta, mutta ne soveltuvat hyvin
esimerkiksi mustikanverson käsin leikkuuseen tai maitohorsman lehtien keruuseen.
Kuljetusastioiden tulee olla mahdollisimman ilmavia ja muovilaatikoita käytettäessä
mielellään ritiläpohjaisia ja -reunaisia. Astian mallin tulee kuljetuksessa olla sellainen,
että kasvien liiallinen tiivistyminen estyy. Hyvä vaihtoehto ovat marja- tai leipomolaatikot, jotka ovat päällekkäin pinottavia. Kuljetukseen voidaan käyttää myös kangas- tai
paperisäkkejä olosuhteista ja kerätystä kasvista riippuen.

40

L apin Luonnon A ntimista

Muut keruu- ja apuvälineet
Versojen, kukintojen ja muiden kasvinosien leikkaamiseen käytetään monesti hyvinkin
erilaisia, pieniä apuvälineitä. Käytössä on puutarha- ja pensassaksia, hedelmäveitsiä,
sieniveitsiä ja puukkoja. Jotkut poimijat käyttävät siankärsämön kukkien keruuseen
kehittämäänsä poimuria. Välineet vaihtelevat poimijoittain ja esimerkiksi siankärsämönkukan keruuseen voidaan käyttää saksia tai veistä, mutta keruuta voidaan suorittaa myös nyppimällä kukat käsin. Kasvuston niittämiseen voidaan käyttää sirppiä.
Leikkaus tapahtuu siten, että leikattavat kasvit kootaan toiseen käteen ja toisessa kädessä olevalla sirpillä leikataan kasvusto. Kasvustoa leikattaessa vältetään työvälineiden maaperäkosketusta.
Usein kasvien riipimiseen tarvitaan käsineitä, joiden tulee olla työhön riittävän vahvat ja elintarvikkeille hyväksytystä materiaalista tehtyjä. Käsineiden materiaali voi olla
ohutta nahkaa tai yhdistelmä kankaasta ja muovipinnoitteesta. Tällaisia riivittäviä kasveja ovat esimerkiksi katajanverso ja koivunlehti.

Kuljetukset
Kasvien laadun ja kannattavuuden takia kuljetusmatkojen tulisi olla mahdollisimman
lyhyitä. Kuljetukset tulee suunnitella tarkkaan, koska huonosti järjestetyllä kuljetuksella voidaan helposti pilata hyvälaatuinen raaka-aine. Kuljetuksien aikana kasvimateriaaliin ei saa päästä vieraita ainesosia, tuholaisia, hyönteisiä, jyrsijöitä, linnun ulosteita
eikä pölyä. Siihen ei saa myöskään tarttua vieraita hajuja tai makuja.
Kaikkien kuljetusvälineiden on myös oltava elintarvikkeiden kuljettamiseen soveltuvia
ja elintarvikemääräykset täyttäviä. Kasvien kuljetustilassa ei saa säilyttää mitään ylimääräisiä tarvikkeita ja esimerkiksi bensiinikanisterin säilyttäminen kuljetustilassa on
ehdottomasti kiellettyä.
Kaukana tiestä olevilta keruualueilta kerätyt kasvit täytyy kuljettaa tienvarteen ja
kuljetus kannattaakin suunnitella jo etukäteen. Pieniä määriä voidaan lähimaastosta
kuljettaa kantamalla erilaisilla kantotelineillä ja jos maasto on helppokulkuista myös
erilaisilla kärryillä. Jos keruupaikat ovat kaukana lähimmästä maantiestä ja kerätyt
määrät ovat suuria, järjestetään keruupaikalta raaka-aineen koneellinen kuljetus autotien varteen. Kuljetukseen voidaan käyttää mönkijää tai traktoria, johon on kiinnitetty
peräkärry. Peräkärryn tulee olla riittävän siisti, sen pohjalle ja reunoille levitetään puhdas elintarvikemuovi. Kuljetuksen ajaksi kasvit peitetään estämään pölyn ja vieraiden
ainesosien pääsy.
Maantiekuljetukset hoidetaan joko autoon kytketyn kuomullisen peräkärryn tai pakettiauton avulla. Raaka-aine on aina suojattava ulkopuoliselta kontaminaatiolta, joten
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peräkärryyn samoin kuin pakettiautoonkin on pohjalle levitettävä elintarvikemuovi ja
päällimmäiset laatikot tulee suojata esimerkiksi kertakäyttöharsolla. Kuomuttoman
peräkärryn käyttöä ei suositella suojattunakaan.
Kasvit toimitetaan käsittelyyn kuivaus- tai ostoasemalle välittömästi keräyksen jälkeen. Kasveja ei saa varastoida keruun jälkeen yön yli ellei siitä ole erikseen sovittu
ostoaseman kanssa.

Työturvallisuus ja -ergonomia
Maaperän ja maaston helppo- tai vaikeakulkuisuuden mukaan valitaan kulkemiseen ja
työhön soveltuvat jalkineet. Erityisesti kumisaappailla liikuttaessa kannattaa olla varovainen ja muistaa, että ne saattavat joissakin olosuhteissa olla hyvin liukkaat.
Koneellistuminen ja keruun tehostuminen lisää työtapaturmien mahdollisuutta.
Toiminnassa kannattaa aina noudattaa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiä ja ottaa huomioon myös muut lähellä työskentelevät henkilöt.
Raivaussahan ja pensasleikkurin käyttö on suositeltavaa opetella etukäteen jo työn
kannattavuudenkin tähden ja niiden kanssa työskennellessä käyttää kuulosuojaimia
sekä myös turvasaappaita. Koneet ja laitteet pidetään hyvässä toimintakunnossa niin
onnettomuuksien mahdollisuudet pienevät.
Poimijoille keruuasento on hyvin tärkeä ja siihen tuleekin kiinnittää riittävästi huomiota. Keruuasentoon vaikuttaa hyvin paljon käytettävät välineet. Erilaisia työasentoja
on hyvä kokeilla ja hakea itselle mahdollisimman mukava asento, jossa on miellyttävä
työskennellä ja mikä jouduttaa työntekoa. Kerääjien kannattaa säästää selkää, polvia,
käsiä ja ranteita.
Maastoon lähdettäessä on hyvä ottaa mukaan ensiapulaukku.

Lisätietoja (2011)
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Luonnontuotealan kasvituotannon ja teknologian kehitys
(KATE) -hanke. loppuraportti http://vanha.ramk.fi/?newsid=4297&deptid=14286&sho
wmodul=&languageid=3&news=11
Työturvallisuuskeskus http://www.tyoturva.fi/
Työterveyslaitos http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx
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Koneyhdistelmä mustikanverson keruuseen. Kuva Markku Koistinen.

Mustikanverson niittolaitteita. Kuva Seija Niemi.
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Koivunlehden riipimislaite. Kuva Markku Koistinen.

Keruuseen soveltuvia elintarvikemuovista valmistettuja astiota ovat esimerkiksi
Oy Orthex Ab:n valmistamat pyykkikorit.
http://www.orthex.fi/showPage.php?page_id=13&pro_id=136&cat=7) sekä
Tarmet Oy:n valmistamat taimivakat, kuva http://www.tarmet.fi/metsanvi.htm.
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Laatu luonnontuotteiden keruutuotannossa
Keruutoiminnan hygienia
Luonnonkasvien laatu määräytyy tuotantoympäristön mukaan ja poimintahygieniaan
tuleekin kiinnittää riittävästi huomiota. Kaikki toimenpiteet maastossa, kuljetuksissa,
jatkokäsittelyssä ja varastoinnissa suunnitellaan ja järjestetään siten, että kasvien laatu säilyy mahdollisimman hyvänä käsittelyvaiheiden aikana. Poimijan tulee tunnistaa
tuotantoprosessin sellaiset vaiheet, joilla on oleellista merkitystä laatuun ja varmistettava, että ne toteutuvat hallitusti. On suositeltavaa, että poimijat tekevät toiminnastaan
kirjallisen omavalvonnan kuvauksen.
Raaka-aineiden keruuseen ja käsittelyyn osallistuvien henkilöiden tulee olla terveitä,
koska monet taudit leviävät kosketus- ja pisaratartuntana. Henkilökohtaiseen hygieniaan kuuluu terveyden lisäksi asusteet ja hyvä käsihygienia. Keruutyössä käytetään
sellaisia asusteita, jotka ehkäisevät ihmisessä itsessään olevien epäpuhtauksien siirtymisen raaka-aineeseen ja esimerkiksi päähineen tarkoituksena on estää hiusten
putoaminen raaka-aineeseen. Kaikkien asusteiden tulee olla puhtaat ja tämä koskee
myös keruussa käytettäviä jalkineita. Likaiset, esimerkiksi öljyiset, saappaat eivät sovellu keruutyöhön eikä niitä saa käyttää keruun aikana. Puhtaiden jalkineiden merkitys korostuu ja on erityisen tärkeää männynkuoren keruussa, jossa on vaarana astua
raaka-aineen päälle. Kaikkia keruussa käytettäviä asusteita tulee pestä riittävän usein.
Tärkeintä on huolehtia käsien hygieniasta ja käsien pesua varten varataan mukaan
vesikanisteri, pesunestettä ja kertakäyttöpyyhkeitä tai vaihtoehtoisesti desinfiointiainetta. Kädet pestään riittävän usein työn aikana, aina eri työvaiheiden välillä, wc:ssä
käynnin ja tupakanpolton jälkeen. Kädet on ehdottomasti suojattava käsineillä, mikäli
käsissä ihottumaa tai käsissä on esimerkiksi haavoja. Suojakäsineitä käytettäessä on
erittäin tärkeää, että keruussa likaantuvat käsineet vaihdetaan riittävän usein puhtaisiin käsineisiin. Makua ja hajua käsistä kasveihin antavat tupakka, bensiini, öljyt, hyttyskarkotteet. Hyönteiskarkotteena käytetään roll-onnia siten, että hyttysmyrkky ei voi
siirtyä käsistä kasveihin.
Keruussa käytettävien astioiden, välineiden ja laitteiden pintahygienia on toiminnan
laadun kannalta tärkeää ja raaka-aineen kanssa tekemisissä olevat astiat ja laitteet
puhdistetaan jokaisen poimintakerran jälkeen. Keruukertojen välillä välineet tulee säilyttää puhtaassa ja kuivassa varastossa.
Elintarvikelainsäädännössä säädetään, että kaikkien pakkausten, tarvikkeiden, laitteiden ym., jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, tulee olla elintarvikkeille
hyväksytystä materiaalista valmistettuja. Tähän vaikuttavat muun muassa valmistukseen käytetty raaka-aine sekä valmistusmenetelmät.
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Kaikille kontaktimateriaaleille on määritetty yleiset turvallisuusvaatimukset, joiden
mukaan kontaktimateriaaleista tai tarvikkeista ei saa tavallisissa käyttöolosuhteissa
siirtyä mitään ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, että ne voisivat vaarantaa
elintarviketta nauttivan ihmisen terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen tai aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien
heikentymistä kuten hajua, makua ja ulkonäköä.

Keruusää
Sään vaikutus kasvien laatuun on huomattava. Paras keruusää on kuiva, pilvipoutainen tai aurinkoinen sää. Sateen jälkeen kasvuston annetaan kuivahtaa ennen keruuta
siten, että kasvustossa ei ole enää irtonaista vettä ja kasvi on kuivanoloinen. Kosteus,
kaste sekä erittäin korkea ilmankosteus keruun ja käsittelyn aikana heikentävät kasvien
laatua.
Keruu suoritetaan aina mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. Keruuaika on kuitenkin
rajallinen ja mikäli se on kovin sateinen, voidaan joskus joutua keräämään epäedullisissa sääoloissa. Silloin on tärkeää noudattaa äärimmäistä huolellisuutta. Kosteat
kasvit painuvat helposti tiiviiksi kerrokseksi, joka edesauttaa kasvien lämpenemistä.
Kosteiden kasvien osalta on ehdotonta, että ne säilytetään laajalle levitettyinä ja ohuina kerroksina.
Kasvien laadun heikentymistä tapahtuu myös aurinkoisilla, kuumilla ilmoilla, jolloin
paksuissa kerroksissa olevat kasvit lämpenevät nopeasti ja helposti. Lämpenemistä
hidastetaan siirtämällä kerätyt kasvit varjoon ja pitämällä ne mahdollisimman laajalle
levitettynä ilmavissa astioissa.

Kasvien kehitysaste ja keruuajankohta
Keruuajankohta vaihtelee kasvikohtaisesti johtuen kasvien eri käyttötarkoituksista.
Ajankohtaan vaikuttavat käytettävä kasvinosa ja kehitysaste, joilla on merkitystä kasvien laatuun ja vaikuteaineiden pitoisuuteen. Yleisenä sääntönä voidaan pitää sitä, että
kasvit kerätään silloin, kun niiden laatu on parhaimmillaan kasvien tulevaan käyttötarkoitukseen nähden.
Kukintojen keruussa kannattaa huomioida se, että sääolot vaikuttavat kukinnan pituuteen ja toisinaan kukinnot saattavat kehittyä ja vanheta hyvinkin nopeasti. Poimijoiden
tulee seurata kasvuston kehittymistä ja olla valmiudessa juuri oikeaan aikaan. Mitä
vanhempi kasvi on, sitä enemmän siinä on yleensä myös tuholaisia ja erilaisia tauteja.
Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti niiden kasvien kohdalla, joiden keruuaika on pitkä. Kannattavinta on kerätä heti keruuajan alussa ja varautua suurempaan työmäärään
keruuajan lähestyessä loppua.
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Kasvien kehitysasteitten tunnistaminen liittyy kasvien laatuun. Kasvi tulee tunnistaa
sen jokaisessa kehitysvaiheessa, samoin kuin sen hedelmät, siemenet ja juuret. Nuoret
taimet ovat erinäköisiä kuin täysikasvuiset kasvit. Kasvien kasvu alkaa siementen itämisestä, jolloin juuren ja verson aiheet tunkeutuvat siemenestä ulos. Tässä vaiheessa
kasvi ei vielä ole tullut maanpinnalle. Oras- tai taimivaiheessa verson kärki tunkeutuu
maanpintaan ja aloittaa pituuskasvun, tekee lehtiä ja uusia kasvuversoja. Myös juuret
kasvavat syvemmälle ja laajemmalle alueelle. Tämä vaihe on hyvä salaattikasvien keruuseen ja kasvi on vielä miedonmakuinen.
Kasvin edelleen kehittyessä, mutta ennen kukinnan alkamista on oikea vaihe kerätä
lehtisatoa. Kasvin saavuttaessa kukintavaiheen, sen pituuskasvu päättyy ja se valmistautuu lisääntymään. Kukkien kehittämiseen kasvi käyttää paljon erilaisia aineita ja sen
aromikkuus on silloin ehkä suurimmillaan. Tässä vaiheessa kerätään yleensä kukkivat
versot, joita käytetään rohtoina ja mausteina. Kukat ja kukkivat versot kerätään yleensä
kukinnan alkuvaiheessa, jolloin niiden laatu on parhaimmillaan.
Kasvien vanhetessa ja öiden kylmetessä kasvien vaikuteainepitoisuudet usein nousevat, jolloin mahdollisimman myöhäinen keruuaika soveltuu joillekin kasveille. Näitä
kasveja ovat esimerkiksi sianpuolukka, ulkoiseen käyttöön tarkoitetut mesiangervon
lehdet sekä piharatamon lehdet.

Kasvien laatu ja käsittely
Kerättävän kasvuston tulee olla pääosin hyvälaatuinen, kerättävien kasvien ja kasvinosien terveitä, elinvoimaisia sekä lajilleen tyypillisen makuisia, hajuisia ja näköisiä.
Kasveissa ei saa olla kasvitauteja kuten äkämiä, homeita, loissieniä, tuholaisia tai niiden jättämiä vaurioita eikä ravinnepuutoksia tai värivirheitä. Kasvien laadun määrittää
yleensä ostaja ja se perustuu raaka-aineen käyttötarkoitukseen. Elintarvikekäyttöön
tulevan raaka-aineen laadun tulee olla ensiluokkaista ja ulkoisen käyttöön tarkoitetun
raaka-aineen mukana saa olla jonkin verran myös viallisia kasvinosia. Kerättävien kasvien haluttu laatu tulee aina etukäteen tarkistaa ostajalta.
Kasvien laatu määräytyy osittain jo valittaessa kerättävää kasvustoa. Kasvit kerätään
mahdollisimman hyvälaatuisista kasvustoista, koska raaka-aineen joukkoon kerätyt vialliset kasvit ja kasvinosat on yleensä poistettava. Liiallista kasvien käsittelyä tulee välttää
jo laadun takia ja siihen menee myös runsaasti aikaa, joka nostaa työkustannuksia.
Tuoreiden kasvien mikrobiologiset vaarat ovat lähinnä ympäristöstä ja maaperästä tulevat ja poimijoiden välityksellä leviävät mikrobit sekä yleisesti kaikkialla esiintyvät
hiivat ja homeet. Poimijan vastuulla on rajoittaa kasveissa tapahtuvaa mikrobien ja
homeiden kasvua hyvän poiminta- ja erityisesti käsihygienian avulla sekä välttämällä
kasvien liiallista ja ylimääräistä käsittelyä tai mekaanista vaurioittamista ja estämällä
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työvälineiden maaperäkosketus. Kerättyjen kasvien joukkoon ei saa tulla kiviä, hiekkaa, multaa tai muita ylimääräisiä maaperän ainesosia. Kasvien mikrobiologinen puhtaus arvioidaan tarvittaessa elintarvikelaboratoriossa ja monet ostajat teettävät tutkimukset ostamistaan raaka-aine-eristä.
Kaikkien luonnonkasvien ja kasvien osien tulee olla hyvin kehittyneitä, tuoreita, terveitä, puhtaita, tyypillisen värisiä, makuisia ja tuoksuisia. Lisäksi niiden tulee olla oikeassa kasvuvaiheessa ja suositellulla keruutavalla kerättyjä. Yleensä raaka-aineen
joukossa sallitaan pieni määrä virheellisiä kasvinosia riippuen sen käyttötarkoituksesta. Laatusuositukset, mitä tässä oppaassa kasvikohtaisesti annetaan, ovat melko yleisellä tasolla, koska ostaja määrittää raaka-aineen laadun. Kasvien laatuohjeet tulee
varmistaa ostoasemalta aina jokaisen kasvin osalta ennen keruuta. Haluttuun laatuun
vaikuttaa suuresti kasvien käyttötarkoitus, joka vaihtelee sisäisestä käytöstä ulkoiseen
käyttöön tai elintarvikkeesta esimerkiksi lankojen värjäykseen.

Kasvien lämpeneminen
Kasvien lämpeneminen keruu- ja kuljetusastioissa sekä mahdollisessa välivarastoinnissa johtuu kasvien painumisesta liian tiiviiksi kerrokseksi, johon vaikuttavat kerätyn
raaka-aineen ominaisuudet sekä keräyksen aikaiset olosuhteet. Lämpenemiselle herkkiä kasveja ovat miltei kaikki kasvit ja kasvinosat, jotka paksuina kerroksina painuvat
liian tiiviiksi. Erityisen herkkiä ovat maitohorsman kukat ja lehdet sekä mesiangervon
kukat. Maitohorsmankukka voi lämmetä epäedullisissa olosuhteissa jo 10 senttimetrin
kerroksissa.
Raaka-aineen lämpötila ei saa nousta ympäröivää lämpötilaa korkeammaksi eikä raaka-aine saa tuntua käsin kosketeltaessa lämpimältä. Tässä on hyvä ottaa huomioon,
että astian pinnalla raaka-aine on usein normaalin lämpöistä, mutta on raaka-aineen
keskeltä ehtinyt kuitenkin lämmetä. Vastaanottoasemat voivat kieltäytyä vastaanottamasta kosteaa tai lämmennyttä raaka-ainetta.
Lämpenemistä aiheuttaa
–– kasvien säilyttäminen pitkään keruu- ja kuljetusastioissa
–– kasvien säilyttäminen paksuissa kerroksissa
–– tiiviiden ja korkeiden säilytysastioiden käyttäminen
–– kosteiden kasvien kerääminen.
Lämpenemistä hidastaa tai estää
–– mahdollisimman kuivien kasvien kerääminen
–– mahdollisimman ilmavien ja laakeiden keruuastioiden käyttäminen
–– keruuastioiden riittävän usein tapahtuva tyhjentäminen
–– ilmavien kuljetusastioiden käyttäminen
–– kasvien mahdollisimman nopea toimittaminen keruun jälkeen ostoasemalle.
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Kasvien tunnistaminen
Luonnontuotealan raaka-ainetuotanto perustuu siihen, että poimijat tunnistavat varmuudella kerättävät kasvit. Tässä oppaassa esitellyt kasvit ovat tuotannollisen toiminnan kannalta tärkeitä, osalla on kysyntää tällä hetkellä enemmän ja osalla vähemmän.
Kerättävät kasvit ovat yleisiä ja ne on helppo tunnistaa, mikä onkin tehtävä erehtymättä ja varmuudella. Kouluttajien, ostoasemavastaavien ja poimijoiden tulee kaupallisten
kasvien lisäksi tunnistaa myös niiden näköislajit ja tutuimmat myrkylliset kasvit, joita Suomessa esiintyy. Tunnistamisen varmistamiseksi paras vaihtoehto on hakeutua
kursseille. Poimijan peruskoulutuksena onkin poimijakurssi, jossa opetetaan tunnistamisen lisäksi myös keruutekniikkaa, toiminnan hygieniaa ja laatua. Ehdottoman tärkeää on, että kasvit opetellaan tunnistamaan hyväkuntoisina luonnossa ja niiden omassa
elinympäristössä.
Lajinmäärityksen avuksi voidaan käyttää erilaisia tunnistukseen tarkoitettuja nettisivustoja tai kirjallisuutta. Kirjoissa on erilaisia määrityskaavoja, joiden perusteella tunnistettava kasvi voidaan johtaa heimoon tai sukuun ja sitä kautta tarkempien
määrityskaavojen avulla lajiin. Määrityskaavojen käyttö edellyttää melko syvällistä
perehtymistä kasveihin ja kasvien osiin.
Luonnossa lajin määritys voidaan aloittaa katsomalla kasvupaikkaa sekä kasvin kokonaisuutta, jonka jälkeen tarkastellaan kasvin kasvutapaa ja sen yleisiä tuntomerkkejä.
Poimijoiden ja muiden toimijoiden tulee perehtyä myös kasvien eri kehitysvaiheiden
tunnistamiseen ja sellaisiin ominaisuuksiin, jotka ovat hyvälaatuisen raaka-aineen
edellytys.

Maitohorsman kukinnon yksittäinen kukka. Kuva Seija Niemi
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Maitohorsman kukkia ilmavassa keruuastiassa, kerroksen paksuudesta johtuen kukat saattavat herkästi lämmetä. Kuva Eija Vuorela.

Kuusenkerkän keruuta räkkäaikaan. Kuva Markku Koistinen.
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Valmistettu elintarvikkeille soveltuvasta materiaalista -tunnus.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:fi:PDF.

Lisätietoja (2011)
Euroopan unionin portaali, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 http://
europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/
l21082a_fi.htm
Euroopan unionin portaali, yleinen hygienia-asetus EY N:o 852/2004, liite 1 http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:FI:PDF,
Elintarviketurvallisuusvirasto, hygieniaosaaminen http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/
Elintarviketurvallisuusvirasto, elintarvikevaarat http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa_elintarvikkeista/elintarvikevaarat/
Elintarviketurvallisuusvirasto, Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet http://www.evira.fi/attachments/elintarvikkeet/valvonta_ja_yrittajat/kontaktimateriaalit/fcmpmnlyhytversiofitark150708.pdf
Arktiset Aromit ry, Luonnontuotteiden laatu- ja hygieniaopas http://www.arktisetaromit.fi/binary/
file/-/id/19/fid/447/
Arktiset Aromit ry, Ilmoituksen ja omavalvontakuvauksen tekeminen luonnontuotteiden käsittelystä perinteisin menetelmin alkutuotantopaikalla http://www.arktisetaromit.fi/fi/
arktiset+aromit/laatuohjeet/poimijat/
Metsäntutkimuslaitos, kasvupaikkatyypit http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/index.htm
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, niittykasvien kasvupaikkavaatimukset maaperän
suhteen http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts3.pdf
Oulun yliopisto, Pohjoisen luonnon ekologiaa, http://www.oulu.fi/northnature/finnish/Suomi/
ekologia0.html
Oulun ammattikorkeakoulu, Käsitteitä, kasvinosat ym., http://www.oamk.fi/~maalto/kasvit/
Ruokatieto Yhdistys ry, kasvien elinkierto http://opetus.ruokatieto.fi/Suomeksi/Oppimateriaali/
Ruokaketju/Luonto/Kasvien_biologiaa/Kasvien_elinkierto
Helsingin yliopisto, lajintuntemuksen oppimisympäristö www.pinka.fi
Luontoportti Oy, kasvien tunnistaminen http://www.luontoportti.fi/suomi/fi/kasvit/
Jyväskylän yliopisto, Valokki -nettikasvio http://kasvio.avoin.jyu.fi/
Jyväskylän yliopisto, Peda.net -kouluverkko, Kasvion tekeminen http://www.peda.net/veraja/rovaniemi/napapiirinya/oppiaineet/kk/biologia/kasvio/kasvien_keruuohjeet
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Luonnonkasvit ja niiden keruuohjeet
Kanerva – Calluna vulgaris
Tuntomerkit
Kanerva on pysty ja tiheähaarainen varpu, noin 10–40
senttimetriä korkea ja se talvehtii vihreänä. Lehtiasento
on vastakkainen ja kukattomissa sivuhaaroissa ne ovat tiheässä ja kukkivissa haaroissa harvassa. Heinä-elokuussa
kukkivan kanervan kukinto on toispuoleinen terttu, kukkaperät ovat lyhyet, kukat sinipunaisia tai valkoisia, jotka
ovat harvinaisia.

Kuva Eija Vuorela.

Levinneisyys ja kasvupaikat

Kanerva on yleinen koko maassa, mutta harvinaistuu pohjoiseen mentäessä ja on myös
jonkin verran paikoittainen. Se viihtyy kuivissa ja valoisissa mäntymetsissä, rämeillä,
hietikoilla, kallioilla ja kasvaa parhaiten happamassa maaperässä. Kanervan tuholaisena
esiintyy kanervanälvikästä, joka viihtyy ja lisääntyy erityisesti sellaisessa kanervikossa,
joka kasvaa typpipitoisessa maaperässä. Karuilla kasvavassa kanervikossa kanervanälvikkään esiintyminen on harvinaisempaa. Vaikka kanerva viihtyy kuivilla ja karuilla kasvupaikoilla, se ei siedä pitkäaikaista kuivuutta eikä myöskään kovaa pakkasta.
Kanervalla on runsas siementuotanto, joka edesauttaa kanervan leviämisen ja säilymisen. Auringonvalo ja korkea lämpötila edistävät siementen itämistä, joten kanerva
hyötyy metsäpaloista ja kulottamisesta.

Käytettävä kasvinosa
Kanervasta hyödynnetään kukat ja kukkivat verson latvat.

Kanervankukan keruu
Kanervasta kerätään sekä kukkia että kukkaversoja. Kukat ja kukkaversot kerätään kukkien avauduttua. Kanervankukkaa ostetaan kahta eri laatua, jolloin keruutavat eroavat
toisistaan. Kukkaversoja kerättäessä leikataan kukkaversojen ylimmät osat katkaisten
verso alimpien kukkien alapuolelta ja kun halutaan kerätä puhdasta kukkaa, se kerätään riipimällä.
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Kanervan kukan voi kerätä myös koneellisesti, jolloin leikkaamiseen käytetään mustikanverson leikkuuseen kehitettyä leikkuupäätä. Leikkuukorkeuden määrittäminen on
hankalaa, koska kanervan kukintojen pituus vaihtelee paljon.

Laatusuositukset
Puhdasta kukkaa tai kukkaversoa kerättäessä kanervan kukkien tulee olla tuoreita ja
terveitä sekä tyypillisen värisiä ja tuoksuisia. Kukkaversoa kerättäessä kukkien joukossa saa olla vihreää vartta ja kukkien välissä tai versojen päissä olevia lehtiä. Puhtaan
kukan joukossa ei yleensä sallita vihreitä lehtiä tai kukkavartta. Ostaja määrittää kukan
laadun käyttötarkoituksen mukaan.

Kasvuston uusiutuvuus
Kanervan keruun jälkeistä toipumista tutkiva hanke on tätä kirjoitettaessa käynnissä
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Rovaniemen yksikössä. Kahden vuoden seurannan perusteella voidaan alustavasti todeta, että kanervan kukkien keruun
vaikutus näkyy kasvustossa ainakin kaksi vuotta keruun jälkeen. Vaikutukset näkyvät
kanervan kukkaversojen määrän, pituuden sekä kukkien versokohtaisen lukumäärän vähenemisenä. Jokavuotinen, samoille alueille kohdistuva intensiivinen kanervan kukkien
keruu vähentää siten kanervan tuottavuutta, mikä haittaa keruun tehokkuutta. Kanervan
kukkien keruualueet tulee keruun jälkeen jättää uusiutumaan ainakin kahdeksi vuodeksi.

Ominaisuudet ja käyttö
Elintarvikekäytössä pääasiallinen käyttömuoto on yrttitee; erityisesti iltateenä sen rauhoittavan vaikutuksen vuoksi.
Kukkaversoilla on niiden sisältämän arbutiinin ansioista virtsaneritystä lisäävä ja virtsatietulehdusta lievittävä vaikutus. Kanervaa käytetään myös erilaisten voiteiden raaka-aineena ja sen on todettu estävän ikääntymisen merkkejä. Kanerva sisältää muun
muassa ursolihappoa, joka ehkäisee ihon vanhenemista ja versoissa oleva arbutiini
kirkastaa ihoa ja auttaa ehkäisemään ihon pigmenttimuutoksia.
Kanerva on tärkeä mesikasvi, koska muita kukkijoita heinä-elokuussa on melko vähän.
Pölyttäjistä tärkein on kanervaripsiäinen. Kanervahunaja on tummaa ja voimakasaromista hunajaa. Kasvivärjäyksessä kanervasta saadaan villalankoihin ruskeita, vihreitä
ja keltaisia värisävyjä.

Lisätietoja kanervasta (2011)
LuontoPortti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/kanerva
Valokki – nettikasvio http://kasvio.avoin.jyu.fi/laji.php?id=99

L apin Luonnon A ntimista

53

Kataja – Juniperus communis
Tuntomerkit
Kataja on hidaskasvuinen kaksikotinen havupuu, jonka
korkeus on 0,2–2 metriä, mutta se jää monesti myös
pensaaksi. Puumaiset katajat saattavat kasvaa jopa 10
Kuva Eija Vuorela.

metriä korkeiksi. Katajan lehdet ovat neulasmaisia, sijaitsevat kolmittain ja ovat teräväkärkisiä. Kataja on

kaksikotinen eli sen hede- ja emikukat sijaitsevat eri pensaissa. Emipensaat tekevät
marjoja, joita kutsutaan marjamaisiksi kävyiksi. Kukinta-aika on touko-kesäkuussa ja
ensimmäisen kesän marjan alut ovat vaikeasti havaittavissa, toisena kesänä marjat
ovat vihreitä ja kypsyvät vasta kolmantena kesänä, jolloin ne ovat sinimustia ja kooltaan 5–8 millimetriä. Versot ja marjat tuoksuvat aromikkaalta. Rungon kuori on ruskea
muuttuen katajan vanhetessa harmaaksi.
Lapinkataja, Juniperus communis ssp. nana, on matalakasvuinen n. 0,2–1 metriä ja
monesti myös maanmyötäinen. Lapinkatajan neulaset, 10–15 millimetriä, ovat käyriä
ja oksanmyötäisiä. Neulasten ilmarakojuova on sinertävä. Metsäkatajan, J. communis
ssp. communis, neulaset ovat 10–20 millimetriä pitkiä, siirottavia ja ne ovat suoria.
Neulasten ilmarakojuova on valkoinen. Metsäkataja on piikkisemmän tuntuinen kuin
lapinkataja.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Kataja on yleinen koko Suomessa ja kasvaa monenlaisilla kasvupaikoilla. EteläSuomessa kataja kasvaa merenrannoilla ja lehtomaisilla, tuoreilla ja kuivahkoilla
paikoilla. Lapissa se viihtyy niin lehtomaisella, tuoreella kuin kuivallakin kankaalla ja
kasvaa myös soilla, tunturikankailla sekä jokien ja purojen varsilla. Hyviä katajan esiintymiä on usein voimalinjojen alla. Lapissa esiintyy paljon metsäkatajan ja lapinkatajan
risteymiä.
Kataja kasvaa Lapin läänissä runsaana vain paikoittain ja sen massakeruuta suositellaan ainoastaan sellaisilta alueilta, joissa sitä esiintyy suurina kasvustoina. Katajien
kunto on myös aina tapauskohtaisesti arvioitava ennen uutta keruuta.

Käytettävä kasvinosa
Katajasta voidaan käyttää marjat, versot sekä puuaines, joka on erittäin kestävää ja
myös tuoksuvaa.
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Katajanverson keruu
Katajasta kerätään nuoret versot, jotka ovat kuluvan kasvukauden vuosikasvaimia eli
kerkkiä. Sopiva keruuajankohta on heinäkuun puolesta välistä syyskuun puoleen väliin,
jolloin katajan öljypitoisuuden taso ja laatu ovat käyttötarkoitukseen nähden sopivia.
Katajanversot katkaistaan kohdasta, josta kuluvan vuoden uusi kasvu alkaa.
Katajanverson ohjeellinen keräyspaksuus on ”hammastikku-paksuus”. Oikean katkaisukohdan erottaa verson väristä ja kovuudesta, uudet vuosikasvaimet ovat hyvin
taipuisia ja vanhoja versoja vaaleampia. Katkaisu suoritetaan joko käsin taittamalla,
saksilla tai veitsellä, myös käsin riipiminen on sallittua, jos se tehdään oikealla tavalla.
Suositeltavin keruupa on veitsellä tai saksilla katkaisu siten, että uusi vuosikasvain
irtoaa kasvukohdasta kokonaan. Jos vanhan verson päähän jää osa vuosikasvaimesta,
se yleensä kuivuu siihen hidastaen seuraavan vuoden kasvua. Katajasta kerätään vain
noin puolet uusista vuosikasvaimista ja keruu suoritetaan tasaisesti ympäri katajaa.
Keruuastiaksi käy olalla kannettava istutusvakka tai vyötärölle kiinnitettävä paperisäkki, myös saavi tai kori, ovat mahdollisia. Käsin riipiessä käytetään vahvoja käsineitä.
Keräysnopeudesta, paikasta ym. riippuen saanti vaihtelee noin 4–10 kilogrammaa /
tunti. Keruu on mahdollista suorittaa helposti siten, että keruun jälkeistä tarkastusta
ei tarvita.

Laatusuositukset
Katajanversojen tulee olla tuoreita ja terveitä sekä tyypillisen värisiä ja tuoksuisia.
Kerätyn raaka-aineen tulee olla kuluvan vuoden puutumatonta versoa. Raaka-aineen
joukossa ei saa olla edellisvuotista, vanhaa puutunutta, katajanversoa eikä tuholaisten
tai tautien vioittamia versoja. Kuivumisesta, pakkasvauriosta tai jostakin taudista aiheutunut ruskettuminen versoissa tai neulasissa ei ole sallittua.

Kasvustojen uusiutuvuus keruun jälkeen
Ohjeiden mukaisesti suoritettu katajanversojen keruu ei aiheuta katajissa harsuuntumista, ei lisää kasvitauteja eikä aiheuta katajien kuolemia. Keräyksen vaikutuksesta
kataja tuuhettuu ja seuraavana vuonna katkaistuun kohtaan saattaa kasvaa useita tasapitkiä vuosikasvaimia yhden pääverson sijaan. Katajan vanhemmissa osissa olevat leposilmut saattavat myös joissakin tapauksissa aktivoitua eli uutta kasvua syntyy myös
sellaisiin kasvinosiin, jotka eivät enää muuten tuottaisi kasvua.
Katajan toipuminen keruun jälkeen vaihtelee muun muassa keruupaikan ravinteisuuden ja valoisuuden mukaan ja katajalle onkin suositeltavaa antaa kaksi lepovuotta, jotka ovat uusiutumisen kannalta tärkeitä.
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Ominaisuudet ja käyttö
Katajanmarjoja käytetään perinteisesti riistan ja viinojen mausteena sekä kalan ja lihan
savustuksessa aromiaineena. Marjojen haihtuvat öljyt vaikuttavat munuaisten toimintaan eikä katajanmarjojen käyttöä suositella munuaistautisille eikä raskaana oleville
henkilöille. Katajanmarjojen käyttö tulee rajoittaa maksimissaan kahteen viikkoon ja
katajasta saatava eteerinen öljy ainoastaan ulkoiseen käyttöön.
Katajankerkät käyvät teeaineeksi ja niistä voi tehdä siirappia ja uutejuomaa sekä kylpyaineksia. Nuoret katajanversot sisältävät paljon C-vitamiinia. Katajanversouutteella on
myös eräiden bakteerien kasvua ehkäisevä vaikutus. Katajauutteen teollinen valmistus
on aloitettu vuonna 2005, jolloin Lumene Oy/Cutrin Oy kehitti katajauutetta sisältävän
hilseshampoon.
Katajan sitkeästä puuaineksesta valmistetaan erilaisia tarve- ja koriste-esineitä ja katajasta tehdään myös luutia. Katajalla on paljon perinteistä käyttöä ja katajavettä on
käytetty esimerkiksi maito- ja voiastioiden pesemiseen ja katajasavulla on tartuntatautien aikaan desinfioitu asuintiloja sekä postia. Onpa katajaa joskus käytetty myös
pettupuuna.

Lisätietoja (2011)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus http://www.mtt.fi/met/pdf/met92.pdf
Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos, http://www.helsinki.fi/metsatieteet/arboretum/puulajit/
index.html
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Puutumatonta ja puutunutta katajanversoa.
Kuva Markku Koistinen.

Katajikkoa. Kuva Eija Vuorela.
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Rauduskoivu
Kuva Seija Niemi.

Hieskoivu.
Kuva Seija Niemi.
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Koivut - Betula
Tuntomerkit
Suomessa on kolme koivua, joista kaksi on puumaisia ja yksi pensasmainen. Puumaiset
koivut ovat rauduskoivu ja hieskoivu. Pensasmainen koivu on vaivaiskoivu. Koivujen
välimuodot ovat hyvin yleisiä.
Rauduskoivun, Betula pendula, alalajeja ovat lapinrauduskoivu, etelänrauduskoivu
sekä visakoivu. Keväällä rauduskoivut ovat selvästi punertavia ja niiden syysväritys
on keltainen. Rauduskoivun vuosikasvaimet ovat kaljuja ja hyvin nystyisiä. Lehdet
ovat ehyet, kaljut ja muodoltaan kolmiomaiset-vinoneliömäiset, lehden laita on kahteen kertaan sahalaitainen. Lapinrauduskoivu, Betula pendula ssp. lapponica, on
5–15 metriä korkea yksirunkoinen puu, mutta sen haarat eivät ole yleensä riippuvia.
Runko on muhkuraton ja tyvikaarna vaalea sekä sileä. Lehtilapa on kolmiomainen.
Etelänrauduskoivun, Betula pendula ssp. pendula, korkeus on 10–25 metriä, runko
muhkuraton ja tyvikaarna on tumma ja syväuurteinen. Lehtilapa on vinoneliömäinen.
Hieskoivu, Betula pubescens, on 2–20 metriä korkea puu, jonka tyvikaarna on vaalea
ja sileä. Sen vuosikasvaimet ovat karvaisia, nukkaisia ja sileitä. Lehtilapa on pyöreähkö-puikea, lyhytsuippuinen ja yhteen kertaan sahalaitainen ja alta usein karvainen.
Hieskoivusta on olemassa useampia alalajeja. (Metsä)hieskoivu, Betula pubescens
ssp. pubescens, on 8–20 metriä korkea, yksi- tai monirunkoinen puu, jonka syysväri on
keltainen. Lehdet ovat ohuehkot ja silmut suipot. Tunturikoivu, Betula pubescens ssp.
czerepanovii, on moni- ja mutkarunkoinen pieni, 2–8 metriä korkea, puu, jonka lehtilapa on paksu ja silmut tylpät. Tunturikoivu on syysväriltään puna-keltainen.
Vaivaiskoivu, Betula nana, on pensas tai varpu, jonka korkeus on 0,2–0,8 metriä, sen
haarat ovat jäykkiä, tummia ja pystyjä. Lehtilapa on pyöreä, kooltaan 0,5–1,5 senttimetriä, nyhälaitainen, paksu ja kalju. Vaivaiskoivun syysväritys on punainen.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Koivu on Suomen lehtipuista yleisin. Hies- ja tunturikoivu esiintyvät yleisinä koko
maassa ja rauduskoivu on yleinen pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Lapissa esiintyy yleisenä myös hieskoivun alalajia tunturikoivua.
Rauduskoivu kasvaa parhaiten melko kuivilla kasvupaikoilla, kun taas hieskoivu on kosteiden kasvupaikkojen lehtipuu. Tunturikoivu viihtyy tuoreilla-kuivilla kankailla, rannoilla ja tuntureissa. Vaivaiskoivun kasvupaikkoja ovat rämeet, kangaskorvet, nevat,
tunturikankaat ja Lapissa myös kangasmetsät.
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Käytettävä kasvinosa
Koivu on monipuolinen kasvi, josta voidaan käyttää silmut, urvut ja lehdet, mahla,
tuohi, oksat, risut ja juuret sekä puuaines. Yleisimmin lehtiä kerätään raudus- ja hieskoivuista.

Keruupaikat
Hyviä keruupaikkoja ovat koivujen hakkuualueet, jos hakkuu suoritetaan juhannuksen
aikoihin. Taimikon perkausalueille kannattaa lähteä yhdessä sahurin kanssa, jolloin
vasta kaadetuista nuorista koivuista on nopea riipiä lehdet. Nuorten koivujen hyviä
kasvupaikkoja ovat pensoittuneet vanhat pellot, pientareet, sähkölinjat ja muut vesakoituneet alueet, joilta keruu on usein luonnonsuojelullisesti kannattavaa.

Koivunlehden keruu
Koivusta kerätään lehdet silloin, kun ne ovat täysin kehittyneet, mutta eivät vielä kovettuneet. Keruuaika ajoittuu yleensä juhannuksen molemmin puolin. Liian varhain
kerätyt lehdet tummuvat kuivattaessa.
Koivunlehdet riivitään käsin siten, että lehdet irtoavat kantoineen. Työssä on tärkeää,
että keruuastia on sellainen, jossa molemmat kädet jäävät vapaaksi tekemään työtä.
Riipiessä on syytä käyttää kestäviä käsineitä ja työtä tehdessä tarkistetaan samalla koko
ajan laatua, koska oksan palasien ja kuoren mukaan tuloa tulee välttää. Keruuastioina
hyviä ovat vyötärölle kiinnitetty paperisäkki tai isosuinen saavi. Koivunlehtiä pystytään riipimään noin 3–10 kilogrammaa tunnissa.
Koivunlehden keruuseen on rakennettu myös muutamia koelaitteita, joiden tuottama
laatu ei kuitenkaan ole vielä riittävän hyvää. Lehtimateriaalin joukkoon irtoaa oksista
liikaa kuorta.

Laatusuositukset
Lehtien tulee olla terveitä ja tuoreita sekä tyypillisen värisiä ja tuoksuisia. Lehtien tulee
olla täysikokoisiksi kehittyneitä, mutta ei vielä kovettuneita. Raaka-aineessa sallitaan
lehtikannat. Elintarvikkeeksi kerättävän raaka-aineen joukossa ei saa olla värivirheellisiä
lehtiä eikä hyönteisten tai kasvitautien vioittamia lehtiä. Ulkoiseen käyttöön tai murskattavaksi tarkoitettuun raaka-aineen laatusuositukset ovat ostajasta riippuen väljemmät.
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Kasvuston uusiutuvuus
Koivusta voi kerätä lehtiä vuosittain. Koivu on sitkeä ja se kestää esimerkiksi tunturimittarin täydellisen tuhon kyeten vielä sen jälkeen uusiutumaan. Suositeltavaa on, että
nuorista kasvavista puista jätetään osa lehtiä keräämättä. Pääasiallisesti keruut suoritetaan jo kaadetuista puista tai sellaisista paikoista, joista koivu on tarkoitus hävittää.

Ominaisuudet ja käyttö
Koivusta tehdään perinteisesti saunavastoja ja siitä saadaan myös hyvää polttopuuta
sekä tuhkaa. Koivun tuohesta voidaan valmistaa myös tervaa. Koivua käytetään elintarvike-, rohdos- ja hyvinvointi-, kosmetiikka- sekä käsityötuotteiden raaka-aineina.
Tuhkaa on perinteisesti käytetty syöpälääkkeenä sekä reuman hoitoon.
Koivunsilmuja ja lehtiä käytetään salaatteihin, raasteisiin ja yrttijuomiin. Koivunsilmuista
voidaan tehdä myös koivunsilmukeittoa tai käyttää niitä salaatin tapaan leivän päälle.
Koivunsilmut sisältävät paljon pihkaa ja niillä onkin virtsaneritystä lisäävä vaikutus.
Koivunlehdet soveltuvat myös hyvin viherjauheen yhdeksi ainesosaksi. Parhaimpia ja
eniten vitamiineja sisältäviä lehtiä ovat alkukesästä kerätyt lehdet. Niitä voidaan kuitenkin käyttää koko kesän ajan, mikäli ne säilyvät hyvälaatuisina. Tuorekäytön lisäksi
koivun lehtiä kannattaa kuivata tai pakastaa myöhempää käyttöä varten.
Koivusta saadaan keväisin virkistävää ja mineraalipitoista mahlaa, joka soveltuu sellaisenaan käytettäväksi janojuomana, teenä tai nesteenä leivontaan ja puuroihin. Mahlaa
juoksutetaan keväisin ennen lehtien puhkeamista ja saanto hyvästä koivusta saattaa
olla jopa 50 litraa. Mahlan juominen edistää munuaisten toimintaa. Mahlan säilyvyys
on huono ja se säilyy jääkaappilämpötilassa korkeintaan muutaman vuorokauden.
Myöhempää käyttöä varten mahla voidaan pakastaa.
Kosmetiikassa koivua on käytetty hiustenhoitoon, se vahvistaa päänahkaa ja tekee
hiukset pehmeiksi ja kiiltäviksi. Koivunlehtiä käytetään myös kylpyihin sekä erilaisiin
saunatuotteisiin. Perinteisesti saunavastat tehdään rauduskoivusta, joskin myös hieskoivua voidaan käyttää vastan teossa. Vastat tehdään juhannuksen aikaan.
Villalankojen värjäyksessä koivu antaa langoille kauniin kirkkaankeltaisen värin tai
vaihtoehtoisesti erilaisia keltaisen ja vihreän sävyjä riippuen lehtien keruuajankohdasta. Kuivattuina käytettävät lehdet kannattaa kerätä juhannuksen aikaan, jolloin koivun
lehtien väri on voimakkaammillaan. Värjäykseen voidaan käyttää myös koivun tuohta,
josta saadaan harmaan-punertavaa väriä. Tuohta käytetään myös roveitten, tuohivirsujen, -konttien ja -korien valmistamiseen ja siitä on punottu myös köysiä.
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Huomioitavaa koivun käytössä ovat sen diureettiset vaikutukset ja sitä käytetäänkin
paljon rohdosten raaka-aineena. Rauduskoivun C-vitamiinipitoisuus on parempi kuin
hieskoivun ja koivunlehdet sisältävät myös A-vitamiinin esiastetta sekä B2- ja B3vitamiineja ja sen vaikuttavia aineita ovat flavonoidit. Koivulla on virtsaneritystä lisäävä vaikutus, mutta se ei ärsytä, vaan vahvistaa munuaisten toimintaa. Koivulla ei
yleensä esiinny haitallisia sivuvaikutuksia ja se luetaankin mietoihin rohdoksiin.
Koivu sisältää haihtuvia öljyjä (muun muassa metyylisalisylaattia), joilla on tulehduksia estävä vaikutus. Hiirenkorvissa näiden öljyjen määrä on huomattavasti isompi kuin
vanhoissa lehdissä. Koivun ominaisuuksiin kuuluu myös antiseptinen virusten ja mikrobien kasvua estävä vaikutus. Koivun kuoren sisältämää betuliinia kutsutaan koivukamferiksi.
Rohdos- ja elintarvikekäyttöön soveltuvat kaikki koivulajit ja niiden hyödyntäminen
vaatii aina maanomistajan luvan. Perinteisesti rauduskoivua on kuitenkin pidetty hieskoivua parempana. Huomioitavaa on, että koivunlehtien käyttö saattaa aiheuttaa diabeetikoille nopeaa verensokerin alenemista, joten heidän kannattaa noudattaa tiettyä
varovaisuutta koivunlehtien käytössä.

Lisätietoja koivusta (2011)
Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos, http://www.helsinki.fi/metsatieteet/arboretum/puulajit/
Lapin 4H-piiri, Luonnontuotealan tiedotushanke, Koivunlehden keruuta, http://www.youtube.
com/watch?v=fi5tF9Eu54M&feature=player_embedded

Tunturikoivikkoa. Kuva Sari Stark.
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Koivunlehden
riipimiseen
kehitetty laite.
Kuvat Markku
Koistinen.
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Kuusi – Picea Abies
Tuntomerkit
Mäntykasvien heimoon kuuluva (metsä)kuusi on Suomen
ainoa luonnonvarainen kuusilaji ja se on ainavihanta puu,
jonka runko on karhea, nuorena jo hilseilevä ja väriltään
ruskea-harmaa. Kuusen neulaset ovat yksittäin, särmikkäitä, kärjistään teräviä ja pituudeltaan 1,5–2,5 senttimetriä. Käpy on tylpähkötyvinen ja suippokärkinen, malliltaan
sukkulamainen ja se kypsyy kukintavuotena. Metsäkuusi
Kuva Seija Niemi.

on tuulipölytteinen, yksikotinen puu, jonka hede- ja emikukinnot sijaitsevat samassa puussa. Hedekukinnot ovat

pituudeltaan 2–2,5 senttimetriä, pyöreähköjä sekä väriltään punertavia, myöhemmin
vaalenevia ja varisevia. Pystyt emikukinnot kehittyvät hedekukintojen jälkeen ja niiden pituus on noin 4 senttimetriä, väriltään ne ovat purppuranpunaisia ja käpymäisiä.
Kukinnot taipuvat kesän aikana riippuviksi kävyiksi ja väri muuttuu ensin vihreäksi ja
sitten ruskeaksi. Emikukinnot sijaitsevat yleensä hedekukintoja ylempänä, eniten puun
latvaosissa.
Suomessa kuusi jaetaan yleensä kahteen alalajiin, euroopankuuseen ja siperiankuuseen. Euroopankuusi, Picea abies ssp. abies, jota kutsutaan myös suomenkuuseksi,
on 20–30 metriä korkea leveälatvuksinen puu. Euroopankuusesta tavataan EteläSuomessa myös yli 40 metriä korkeita yksilöitä. Käpy on kooltaan 7–15 x 3–5 senttimetriä. Käpysuomut ovat vinoneliömäisiä, lovikärkisiä-tylppiä. Siperiankuusi, Picea
abies ssp. obovata, on edellistä pienempi, 8–20 metriä korkea ja latvukseltaan kapea.
Nuori haara on nystykarvainen ja käpy 5–8 x 1–2 senttimetriä, käpysuomut ovat vastapuikeita ja pyöreäkärkisiä. Siperiankuusta kutsutaan yleisesti myös kynttiläkuuseksi tai
lapinkuuseksi, koska sen oksat ovat huomattavasti euroopankuusen oksia lyhyemmät.
Siperiankuusi on sopeutunut pohjoisen oloihin ja kestää muun muassa tykkylunta euroopankuusta paremmin.
Luonnossa tavataan runsaasti myös erilaisia metsäkuusen muotoja, joiden kerkkiä ei
suositella kerättäväksi. Muodot eroavat toisistaan muun muassa kaarnan, rungon, oksien ja/tai käpyjen rakenteen perusteella, myös neulasten väri voi vaihdella. Luonnossa
tavattavia muotoja ovat käärmekuusi, kultakuusi, tapionpöytä, tuulenpesäkuusi, mattokuusi, purppurakuusi sekä riippa- ja surukuusi.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Kuusi on yleinen koko maassa lukuun ottamatta pohjoisinta Suomea. Kuusiraja sijoittuu Pallastunturi-Saariselkä-linjalle. Siperiankuusi on pohjoisessa metsäkuusta ylei-
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sempi ja myös näiden kuusien välimuotoja esiintyy. Se kasvaa kuivissa ja tuoreissa
kangasmetsissä, lehdoissa, korvissa ja rääseiköissä, mutta on myös viljely- ja koristepuu. Euroopan metsäkuusi kasvaa kangasmetsissä, lehtomaisissa metsissä, lehdoissa ja korvissa. Sitä tapaa myös viljelymetsissä ja koristepuuna. Euroopankuusi
kasvaa yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa harvinaistuen pohjoista kohti. Keski- ja ItäSuomessa esiintyy myös metsäkuusen ja siperiankuusen välimuotoja, Picea abies ssp
fennica ja P. x fennica.

Käytettävä kasvin osa
Kuusesta voidaan käyttää kuusen nuoret ja vanhat vuosikasvaimet, juuret ja pihka. Pihkan keruu esitetään erikoisluonnontuotteiden yhteydessä.

Kuusenkerkkien keruu
Kuusenkerkkiä kerätään yleisesti esiintyvistä metsä- tai
siperiankuusista. Kuusenkerkkä on kuusen nuori vaaleanvihreä vuosikasvain, joka kerätään ennen sen puutumista. Ihanteellinen pituus on noin 3 senttimetriä, mutKuva Seija Niemi

ta sen voi kerätä myös noin 5 senttimetrin pituisena
ennen kuin kerkät kovettuvat. Kerkät kerätään käsin ja

katkaistaan siitä kohdasta, josta uusi vuosikasvu alkaa. Keruuaika on alkukesä ja voi
kestää kesän etenemisestä johtuen kesäkuun alkuun.

Laatusuositukset
Kuusenkerkkien pituuden tulee olla alle 5 senttimetriä, puutumattomia, tuoksultaan,
väriltään ja maultaan tyypillisen oloisia. Pääsääntöisesti kerkkien joukossa ei saa olla
hyönteisten vioittamaa raaka-ainetta eikä ruskettuneita kerkkiä.

Kasvuston uusiutuvuus
Kuusi ei tarvitse erityissuosituksia uusiutuvuuden varmistamiseksi. Keruussa on kuitenkin huolehdittava, että päätökerkkiä ei kerätä. Kuusenkerkät kerätään tasaisesti ympäri kuusta ja osa kerkistä jätetään kasvamaan. Kuusenkerkkiä ei saa kerätä harvinaisemmista kuusista, kuten esimerkiksi tapionpöydästä.

Ominaisuudet ja käyttö
Kuusenkerkät sisältävät runsaasti C-vitamiinia ja maistuvat raikkailta. Kuusen nuorista
vuosikasvaimista, kuusenkerkistä, valmistetaan siirappia sekä juomia ja ne soveltuvat
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myös tuoresalaattiin, keittoihin, muhennoksiin, laatikoihin ja makeisiin. Hyvinvoinnin
edistämiseksi kuusen vuosikasvaimet ovat oivallista materiaalia voimajuoman valmistamiseen ja sitä kautta kevätväsymyksen poistamiseen. Kuusenkerkkäsiirappia, -hunajaa tai -teetä voidaan käyttääkin yskänrohtona, koska kuusi sisältää haihtuvia öljyjä ja
sillä on limaa irrottava ja hengitysteitä avaava vaikutus.
Vanhempia kuusenhavuja voidaan käyttää kylvyissä, jolloin ne hoitavat hengityselin- ja
reumavaivoja. Kylpy voidaan valmistaa siten, että noin yksi kilogramma kuusenhavuja
lisätään 15 litraan vettä ja liotetaan vuorokauden ajan, jonka jälkeen seosta keitetään
parituntia tai vaihtoehtoisesti havuja voidaan liottaa kuumassa vedessä puoli tuntia.
Kuusella on virtsan, hien ja sapen eritystä lisäävä vaikutus. On huomioitavaa, että kuusi voi aiheuttaa käyttäjälleen allergisia oireita.

Lisätietoja kuusesta
Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos, http://www.helsinki.fi/metsatieteet/arboretum/puulajit/
LuontoPortti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/kuusi
Wikikko http://wikikko.info/wiki/Havukasvit#J.C3.A4lsi
Metsäntutkimuslaitos http://www.metla.fi/julkaisut/mt/670/kuusi.htm

Kuusenkerkkien keruuta. Kuva Seija Niemi.
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Maitohorsma – Epilobium angustifolium
Tuntomerkit
Maitohorsma on monivuotinen ruohokasvi, jonka korkeus on 50–150 senttimetriä. Se leviää voimakkaasti siemenistä ja pitkien maarönsyjen avulla. Varsi on
haaraton, jäykkä ja aurinkoisilla paikoilla punertava.
Kaljut lehdet ovat ruodittomia, suikeita ja ehytlaitaisia,
lehtiasento on kierteinen. Lehden alapinta on sinertävänharmaa ja vaalea keskisuoni selvästi koholla. Kukat
ovat sinipunaiset, purppuranpunaiset, vaaleanpunaiKuva Eija Vuorela.

set-valkoiset. Kukinto on runsaskukkainen pitkä terttu.
Kukkien terälehdet ovat 13–23 millimetriä

Näköislajit
Maitohorsman näköislajeina ovat sarjakeltano, ranta- ja terttualpi sekä rantakukka.
Sarjakeltanon, Hieracium umbellatum kukka on sarjamainen mykeröstö. Lehdet ovat
ylhäältä ruodittomat, alalehdissä on lyhyt lehtiruoti. Lehden laita on harvahampainen.
Terttualpi, Lysimachia vulgaris, ja ranta-alpi, Lysimachia thyrsiflora, ovat myös keltakukkaisia, niiden lehtiasento on vastakkainen ja lehdet ovat hienopisteisiä. Terttualpin
lehdet ovat ruodittomat ja pareittain, kun taas ranta-alpin lehdet ovat lyhytruotisia ja
yleensä kolmittain. Rantakukka, Lythrym salicaria, on punakukkainen kosteikkokasvi,
jonka lehdet ovat lyhytruotisia ja alta karvaisia ja lehtiä kiinnittyy samaan kohtaan 2–4
kappaletta.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Maitohorsma on yleinen koko Suomessa ja kasvaa runsaina kasvustoina avoimilla, valoisilla sekä kuivahkoilla kasvupaikoilla, kuten hakkuualueilla, tienpientareilla, pihoilla
ja joutomailla. Se kasvaa laajoina kasvustoina myös myrskyjen ja kulojen paljastamilla
alueilla, missä maitohorsma hyötyy typpipitoisuuden noususta.

Käytettävä kasvinosa
Maitohorsmaa käytetään pääasiassa elintarvikkeena ja yleisimmin siitä hyödynnetään
kukkia ja lehtiä. Myös vasta nousseita nuoria versoja voidaan käyttää jo varhain keväällä. Keväisin ja syksyisin voidaan hyödyntää myös maitohorsman juuria.
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Maitohorsman lehtien keruu
Lehtien keruu suoritetaan alkukesästä kesä-heinäkuussa ennen kukintaa. Maitohorsman
versot katkaistaan tyvestä ja katkaisuun voidaan käyttää saksia, veistä tai sirppiä.
Katkaistuista versoista lehdet riivitään latvasta tyveen, jolloin lehdet tuleva nipussa
käteen ja ne on helppo siirtää keruuastiaan. Kasveja voidaan leikata kerralla isompi
määrä ja riipiä ne istualtaan. Keruuastiaksi käy hyvin pyykkikori, saavi tai muu laakea
astia.
Kerättäessä huolehditaan koko ajan, että kerätään vain terveitä lehtiä. Maitohorsmaan
pesiytyy monesti sylkikaskas tehden sylkimäisiä vaahtopalloja lehtien alapinnoille ja
niitä voi olla joskus vaikea huomata.

Lehtien laatusuositukset
Lehtien tulee olla tuoreita, terveitä ja hyvin kehittyneitä, tyypillisen värisiä ja tuoksuisia sekä ennen kukintaa kerättyjä. Raaka-aineen joukossa ei sallita varren palasia,
tuholaisten ja tautien tuhoamia lehtiä eikä värivirheellisiä lehtiä.

Maitohorsman kukkien keruu
Kukat kerätään kukinnon ollessa parhaimmillaan heinä-elokuussa. Maitohorsman kukat avautuvat tertun alaosasta alkaen ja avautuminen etenee kohti tertun latvaosaa.
Yhtä aikaa kukinnassa saattaa olla nuppuja, aukinaisia kukkia ja siemeniä. Kukinto on
oikeassa keruuvaiheessa, kun vähintään puolet kukista on avautunut. Kukinto riivitään
alhaalta ylöspäin ja latvaosan nuput voidaan riipiä mukaan. Kukinnosta ei riivitä alimmaisia jo vanhentuneita kukkia eikä siemenpalkoja. Kukkien keruuseen soveltuu olalla
kannettava istutusvakka tai vyötärölle kiinnitettävä astia. Keskimääräinen keruunopeus vaihtelee 3–6 kilogrammaa tunnissa.
Maitohorsman kukat ja myös lehdet painuvat herkästi tiiviiksi kerroksiksi keruuastioissa. Välivarastointi järjestetään varjoisaan kohtaan ja huolehditaan, ettei raaka-ainetta
laiteta laatikoihin tai muovin päälle liian paksua kerrosta. Kerroksen paksuus riippuu
olosuhteista. Mitä lämpimämpi päivä sen herkemmin ja nopeammin pilaantuminen
tapahtuu.

Kukkien laatusuositukset
Kukkien tulee olla tuoreita, terveitä, hyvin kehittyneitä ja tyypillisen värisiä ja tuoksuisia. Kerätyissä kukkatertuissa sallitaan nuput. Raaka-aineen joukossa ei sallita siemenpalkoja eikä ylimenneitä rusehtavia kukkia eikä myöskään tuholaisten ja tautien
vioittamia kukkia.
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Kasvuston uusiutuvuus
Yksi maitohorsman verso voi tuottaa kesän aikana jopa 80 000 siementä, jotka erittäin
kevyinä leviävät ilmavirtojen mukana laajoille alueille. Maitohorsma lisääntyy myös
voimakkaiden maarönsyjen avulla ja jos kasvustoa halutaan vahvistaa, jätetään osa
kasviyksilöistä keräämättä. Kukkien ja lehtien keruu ei estä maitohorsman kasvua, koska keruussa jää aina osa kasvustosta ja kukinnoista keräämättä eikä siemenpalkoja
kerätä.

Ominaisuudet ja käyttö
Maitohorsman lehdet sisältävät runsaasti valkuaisaineita, C-vitamiinia ja karoteenia.
Lehdet soveltuvat muhennoksiin ja laatikkoruokiin, lisäksi sekä lehdet että kukat käyvät salaatin ja teen aineksiksi. Kukista tehdään myös kauniinpunaista uutejuomaa.
Maitohorsman lehdet toimivat hyvin ns. perusyrttinä viherjauheissa sekä erilaisissa
yrttisekoituksissa ja erityisesti hiostettuna tuovat juomiin aromikkuutta. Kasvin juuria
on pula-aikana käytetty jauhojen jatkeena sekä kahvin korvikkeena.
Rohdoskäytössä maitohorsmasta suositaan lehtiä ja kukkia, joiden parkkiaineilla on
limakalvoja supistava vaikutus. Ne puhdistavat haavoja ja tukahduttavat verenvuotoa.
Maitohorsmaa käytetään myös kurlausvetenä ja nielun tulehduksiin ja sillä on tulehduksia estävä vaikutus.
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Mesiangervo – Filipendula ulmaria
Tuntomerkit
Mesiangervo on 50–120 senttimetriä korkea ruohomainen kasvi. Kasvin tyvessä on lehtiruusuke, sen aluslehdet ovat 20–40 senttimetriä pitkiä ja kukintovarsi
on lehdellinen. Lehtilapa on 3–5-parinen ja lehtiparien
välissä on yleensä pikkulehdykät. Lehti on alta hopeanharmaa ja sen reunat ovat toistamiseen sahalaitaiset.
Päätölehdykkä on muita lehdyköitä isompi ja yleensä kiinni sivulehdyköissä. Lehtiruodit ovat monesti
Kuva Seija Niemi.

toiselta sivultaan punertavia. Kermanvärisen kukinto on huiskilo, jonka koko on noin 5–25 senttimetriä.

Kukinnon yksittäiset kukat ovat pieniä ja voimakkaasti tuoksuvia. Kukinnan aikaan sattuva hellejakso lyhentää kukinnan keston muutamiin päiviin.

Näköislajit
Mesiangervon näköislajina mainitaan sikoangervo, Filipendula vulgaris. Sikoangervon
ruotsinkielinen nimi morsiusleipä, brudbröd, viittaa mesiangervon perinteiseen käyttöön. Sikoangervo on pääsääntöisesti Lounais-Suomen kasveja ja eroaa mesiangervosta kooltaan, kukinnaltaan sekä lehdiltään. Sikoangervon lehdet ovat tyviruusukkeena ja lehdykät ovat kapeampia ja pienempiä kuin mesiangervolla ja niiden lukumäärä
on paljon suurempi. Sikoangervo on miltei tuoksuton ja viihtyy mesiangervoa paljon
kuivemmilla kasvupaikoilla.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Mesiangervo on yleinen koko Suomessa kasvaen kosteilla niityillä, jokien, järvien, meren rannoilla sekä purojen ja ojien varsilla.

Käytettävä kasvinosa
Mesiangervo kuuluu perinteisesti eniten hyödynnettyihin kasveihin. Mesiangervosta
käytetään lehdet ja kukat yleisimmin elintarvikkeeksi ja rohdoksi.

Mesiangervon kukkien keruu
Mesiangervosta kerätään kukinnot, kun ne ovat parhaimmillaan ja suurin osa kukinnon
pienistä kukista on avautunut. Leikkaaminen suoritetaan kukinnon alimman haaran tyveltä ja siihen käytetään veistä tai saksia tai se taitetaan käsin. Kukinnon yläosassa
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voi olla nuppuja, mutta kukinnon alimmaiset kukat eivät saa olla vielä ruskettuneita ja
vanhentuneita eikä niissä saa olla siemenkotia.
Mesiangervon laatuun vaikuttaa suuresti keruuajankohta. Mesiangervo kehittyy nopeasti ja ihanteellinen keruuaika on lyhyt. Hellejakson aikana kukintaa saattaa kestää
vain muutaman päivän, joten keruuajankohdan määrittäminen on joskus hankalaa.
Keruuaika on yleensä heinäkuussa ja keruuseen sopivia astioita ovat olalla kannettava
istutusvakka tai vyötärölle kiinnitetty astia. Poimijat ovat keränneet mesiangervonkukkaa 2,5–7 kilogrammaa tunnissa.
Kosteahkoilla, varjoisilla kasvupaikoilla mesiangervo on herkkä homeelle ja monesti
kukkavarsissa on sylkikaskaan vioitusta. Mesiangervon kukinnot ovat keruuastioissa
herkkiä lämpenemään, joten keräyksen aikana tulee huolehtia siitä, että kukinnot eivät
ole liian paksuissa kerroksissa eivätkä liian tiiviisti. Mitä lämpimämpi päivä sen herkemmin ja nopeammin pilaantuminen tapahtuu.

Laatusuositukset
Kukintojen tulee olla vasta avautuneita, tuoreita ja terveitä sekä tyypillisen värisiä ja
tuoksuisia.
Raaka-aineen joukossa ei sallita hyönteisten ja kasvitautien vioittamia tai ruskettuneita
ja vanhentuneita kukintoja.

Kasvuston uusiutuvuus
Mesiangervon kukkia voi kerätä vuosittain samasta paikasta. Kasvin uusiutuvuus on
keräyksien jälkeen hyvä, koska mesiangervo lisääntyy siemenistä ja juurten avulla.

Ominaisuudet ja käyttö
Mesiangervoa käytetään mausteena erilaisissa juomissa, kuten oluessa, simassa ja
viinissä. Lehtiä ja kukkia voidaan käyttää teen aineksena, jossa lehdet ovat parhaita
hiostettuina. Mesiangervoa hyödynnetään kasvivärjäyksessä ja se antaa villalankoihin
syvän keltaista ja vihreää väriä riippuen lankojen puretuksesta.
Mesiangervo vilkastuttaa pintaverenkiertoa ja poistaa kipua. Salisyylihapon johdannaiset alentavat kuumetta ja lievittävät särkyjä ja tulehduksia, joten niitä on käytetty
reuma- ja vilustumissairauksiin. Kukat sisältävät kivennäissuoloja, joilla on virtsan eritystä lisäävä vaikutus ja niistä on löydetty myös proteiineihin sitoutunutta hepariinia,
joka estää veren hyytymistä. Mesiangervolla on hyvin voimakkaat rohdosvaikutukset ja sen liiallista käyttöä on varottava sen sisältämän salisyylijohdannaisten takia.
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Salisyyliallergisten on varottava kasvin käsittelyä mahdollisten voimakkaiden iho- ja
limakalvoreaktioiden vuoksi. Mesiangervoa käytetään hierontaöljyissä ja erilaisissa
voiteissa.
Teolliset yritykset ovat pitkään olleet kiinnostuneita mesiangervon käytöstä sen salisiinien vaikutuksien ja aromaattisen tuoksun johdosta. Antibakteerisuutta mittaavissa
uutetesteissä mesiangervo estää täysin Staphylococcus aureus -bakteerin kasvun ja
hidastaa Pseudomonas aeruginosan kasvua. Testeistä kerrotaan Luonnosta teolliseen
tuotantoon -raportissa.

Lisätietoja (2011)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Luonnosta teolliseen tuotantoon http://www.mtt.fi/
met/pdf/met92.pdf

Kuva Eija Vuorela.
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Mustikka.
Kuva Seija Niemi.
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Mustikka – Vaccinium myrtillus
Tuntomerkit
Mustikka on monivuotinen, pystykasvuinen, pitkäikäinen ja lehdettömänä talvehtiva
varpu. Sen korkeus vaihtelee kasvupaikasta riippuen 10–40 senttimetriin. Koko kasvi
on puhtaanvihreä, myös sen särmäiset varret. Lehdet ovat kooltaan 8–25 millimetriä ja
ne ovat soikeita, suippoja, sahalaitaisia sekä kärjestään suhteellisen teräviä. Mustikka
kukkii alkukesästä ja sen pallomaiset ja vihertävänkellertävät-punertavat kukat sijaitsevat yksittäin lehtihangoissa. Kiiltävät marjat ovat kooltaan n. 6–8 millimetriä ja ne
kypsyvät elokuun puolivälissä. Marjat ovat vahapeitteisiä, sinisiä tai mustia ja sisältä
ne ovat yleensä tummansinisiä.

Näköislajit
Mustikan näköislaji on juolukka, Vaccinium uliginosum. Juolukan, korkeus 15–70 senttimetriä, varret ovat ruskehtavanharmaakarvaiset ja liereät. Lehdet ovat ehytlaitaiset
ja mustikan lehtiä paksummat. Lehden muoto on vastapuikea, tylppä-suipohko ja niiden väri on sinertävänvihreä. Marjat ovat pallomaisia-munanmuotoisia tai kulmikkaita,
harmaansinisiä ja sisältä vaaleita. Juolukat kypsyvät parisen viikkoa mustikan jälkeen.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Mustikka kasvaa yleisenä koko Suomessa. Ylä-Lapin alueella mustikkakasvustot ovat
melko matalia ja vaatimattomia Etelä- ja Keski-Lapin mustikkaan verrattuna. Mustikan
kasvupaikkoja ovat tuoreet-kuivat kankaat, korvet sekä tunturikankaat, Etelä-Suomessa
tuoreet ja lehtomaiset kankaat sekä korvet. Varjoisissa paikoissa mustikka marjoo heikosti, joten tällaiset paikat ovat verson keruulle erinomaisia.

Käytettävä kasvinosa
Mustikasta hyödynnetään lehdet, versot ja marjat. Teollisuuden kiinnostus on lisääntynyt mustikan suurien vaikuteainepitoisuuksien johdosta ja siitä ovat kiinnostuneita
niin elintarvike-, luontaistuote-, kosmetiikka- kuin lääketeollisuuskin.

Keruuajankohta
Mustikasta kerätään kuluvan vuoden nuoret versot, jotka eivät ole vielä puutuneet.
Nuori verso on vaaleamman vihreä kuin vanha verso. Mustikanverson keruu tapahtuu kukinnan jälkeen ja vaikuttavien aineiden pitoisuuden kannalta paras keruuaika on
kesäkuun viimeiseltä viikolta elokuun puoliväliin. Aika vaihtelee hieman kesän tulon
mukaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että keruu aloitetaan, kun mustikanlehti
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on saavuttanut täyden koon ja keruu päättyy, kun lehdissä alkaa esiintyä runsaasti
punaista värivirhettä.

Kasvuston valintaan vaikuttavat tärkeimmät asiat
Parhaat keruuseen soveltuvat mustikkamaat ovat koivua ja kuusta kasvavissa metsissä. Metsien ei tarvitse olla iältään vanhoja, mutta ne ovat yleensä melko tiheitä.
Tällaisilla varjoisilla ja kosteahkoilla alueilla mustikan marjominen on vähäistä tai se ei
marjo ollenkaan. Mikäli kuitenkin on tiedossa, että alueelta kerätään marjaa, jätetään
näiltä alueilta versot keräämättä.
Valitun mustikkakasvuston tulee olla mahdollisimman puhdasta mustikkaa, tiheä ja
yhtenäinen. Sekametsissä mustikan joukossa kasvaa yleensä puolukkaa, maitikkaa,
juolukkaa, metsälauhaa ja muita vieraita kasveja. Mikäli vieraita kasveja näyttää olevan paljon ei alueelta kannata kerätä, koska saadun raaka-aineen puhdistaminen on
silloin ylivoimainen tehtävä. Kerättyjen mustikanversojen joukossa ei saa olla yhtään
suopursua eikä muita myrkyllisiä kasveja. Koneellista keruuta haittaavat myös oksat ja
risut, joita kannattaa poistaa alueelta etukäteen. Alueen valintaan kannattaa panostaa,
koska sen perusteella määräytyy hyvin suureksi osaksi mustikanverson keruun kannattavuus.

Mustikanversojen koneellinen keruu
Mustikan maanpäällinen biomassa saattaa olla jopa noin 1000 kilogrammaa hehtaarilla. Erittäin hyvällä keruualueella tästä määrästä voidaan leikata noin 200 kilogrammaa
hehtaarilta. Mustikkakasvuston leikkaamisessa on tärkeää määritellä oikea leikkauskorkeus. Verso leikataan kohdasta, josta alkaa kuluvan vuoden uusi kasvu. Vanhaa
versoa otetaan mukaan mahdollisimman vähän. Leikattaessa on aina välillä syytä varmistaa, että leikkuukorkeus pysyy oikeana. Uuden kasvun tulisi olla vähintään 10 senttimetriä, jotta keruu on kannattavaa.
Koneellinen keräys tehdään raivaussahalla, johon on yhdistetty leikkuupää sekä versot
keräävä kouru. Helpommin käsiteltävä ja kevyempi niittolaite saadaan, kun leikkuupää
kiinnitetään raivaussahan sijasta pensasleikkuriin. Niittolaitteessa oleva kouru kerää
leikatun verson, jolloin se on aika ajoin tyhjennettävä laatikkoon. Työ sujuu kätevästi, kun laatikot kuljetetaan puhdistuspaikalle heti niiden täytyttyä. Puhdistuspaikalle
varataan kokoon taittuva, helposti kuljetettava ja siirrettävä pöytä, jossa versoille on
helppo tehdä laatutarkastus ja tarvittaessa puhdistaa.
Mikäli käytössä on raivaussaha, on otettava huomioon, että sen käyttö vaatii voimaa. Sahan käyttö kannattaa opetella etukäteen ja huomioida myös työturvallisuus.
Kuulosuojaimia on käytettävä työskentelyn aikana.
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Mustikanverson koneellisessa leikkuussa tarvitaan
–– pensasleikkuri (raivaussaha) leikkuupäällä
–– mönkijä ja peräkärry tai pienissä raaka-ainemäärissä kantolaitteet
–– riittävästi bensiiniä, myös varakanisteri
–– kuulosuojaimet
–– saavit ja marjalaatikot
–– puhdistuspöytä.

Tarvittavat henkilöt
Mustikanverson koneellinen keruu onnistuu hyvin 3–4 hengen yhteistyönä. Tällöin
yksi henkilö käyttää niittolaitetta ja muut henkilöt hoitavat tarvittavat laatikot leikkaajalle sekä leikatun raaka-aineen puhdistamisen ja säkittämisen.

Laatusuositukset
Kerättyjen versojen tulee olla tuoreita, terveitä, puhtaita ja hyvin kehittyneitä sekä tyypillisen värisiä ja tuoksuisia. Kerätyn raaka-aineen tulee olla kuluvan kesän uutta kasvua, jonka suositeltava vähimmäispituus on 10 senttimetriä.
Raaka-aineen joukossa ei sallita vanhaa kasvua eli puutunutta versoa eikä hyönteisten
ja kasvitautien vioittamia versoja. Vierasainepitoisuuden määrittää ostaja ja se vaihtelee 2–10 % välillä. Kasvin käyttötarkoitus ja sitä seuraava prosessointitapa vaikuttavat
vieraiden kasvien osuuteen. Tämä ei kuitenkaan koske myrkyllisiä kasveja, koska niitä
ei sallita koskaan raaka-aineen joukossa.

Kasvustojen uusiutuvuus
Mustikkakasvusto kestää hyvin koneellista keräämistä, keruu lisää versojen haaromista
ja vähentää muuta kasvillisuutta jo leikkuuta seuraavana kesänä. Keruuta ei saa suorittaa peräkkäisinä vuosina, vaan keräyksien välille jätetään kaksi lepovuotta. Kasvuston
uusiutuminen edellyttää myös sitä, että kasvustosta leikataan vain versojen latvaosat
keruuohjeen mukaisesti. Jos kasvusto leikataan liian syvään, vie kasvuston uusiutuminen vähintään vuoden pitempään.

Ominaisuudet ja käyttö
Mustikan marjat ovat vähähappoisia ja niiden säilyvyys on huono, joten ne kannattaa
nopeasti pakastaa, kuivata tai tehdä erilaisia mehuja ja hilloja. Mustikka sisältää runsaasti A-vitamiinia ja mangaania. Mustikkaa on tutkittu paljon ja sillä on todettu olevan
terveyttä edistäviä vaikutuksia. Mustikan lehdet sisältävät antosyanidiineja ja flavoneita. Mustikan lehtitee alentaa verensokeria ja soveltuu hyvin diabetesta sairastaville
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henkilöille. Marjat suojaavat verisuonia ja estävät turvotusta.
Mustikan ominaisuuksia on Lapissa tutkittu bakteerikasvun estovaikutusten osalta.
Kokeessa käytettiin mustikanlehti- ja varpu-uutetta sekä fermentoitua lehtiuutetta.
Stafylococcus aureuksen kasvun estivät kaikki edellä mainitut uutteet, jotka myös
vähensivät Pseudomonas aeruginosa -bakteerin kasvua, mutta eivät estäneet sitä.
Tämän bakteerin kasvun esti kuitenkin anaerobisesti fermentoitu mustikanlehtiuute.
Esherichia colin -bakteerin lisääntymistä heikensivät mustikan lehtiuute ja anaerobisesti fermentoitu mustikka. Varpu-uutteella ei ollut tämän bakteerin lisääntymiseen
vaikutusta. Toisissa testeissä kaikkien edellä mainittujen bakteereiden kasvun esti
mustikanversojauheesta tehty 1:10 laimennettu uute, joka toimi myös tätäkin laimeampana liuoksena vähentäen huomattavasti näiden bakteereiden kasvua. Testeistä voi
lukea enemmän Luonnosta teolliseen tuotantoon -raportista.

Lisätietoja (2011)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Luonnonkasvien talteenotto teolliseen tuotantoon
http://www.mtt.fi/met/pdf/met92.pdf
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos http://www.fineli.fi/food.php?foodid=442
LuontoPortti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/mustikka
Satakunnan tyrniseura http://www.satakunnantyrniseura.fi/mustikka.html
Yle Oulu http://yle.fi/alueet/oulu/2011/04/pohjoisessa_kasvanut_mustikka_on_terveellisin_2442612.html
Lapin 4H-piiri, Luonnontuotealan tiedotushanke http://luonnon.fi/wordpress/

Mustikkakasvustoa, jossa on mukana myös suopursua. Kuva Markku Koistinen.
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Mustikanverson keruuta saksin. Kuva Seija Niemi.

Mustikanverson niittolaitteen leikkuupää. Kuva Markku Koistinen.

78

L apin Luonnon A ntimista

Mustikanleikkuuta niittolaitteella. Kuva Mika Rantaharju.

Mönkijäperävaunuyhdistelmä mustikanverson keruussa. Kuva Markku Koistinen.
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Mänty – Pinus sylvestris
Tuntomerkit
Mänty on 15–30 metriä korkea puu, jonka haarojen
kuori on nuorissa versoissa harmaanruskea ja myöhemmin kellanpunaruskea. Runko on punertavanharmaa, uurteinen ja paksukaarnainen. Kierteiset
neulaset ovat pareittain n. 20–50 millimetriä pitkiä ja
jäykkiä, väriltään sinivihreitä. Mänty kukkii kesäkuun
alussa. Kellertävät hedekukat kasvavat yleensä männyn alaoksilla ja punaiset emikukat männyn yläosassa. Käpy on kartiomainen, lyhytperäinen ja riippuva,
väriltään kellanruskea-kellanharmaa. Kävyn kehittyminen kestää noin vuoden ja miltei toinen vuosi ku-

Kuva Metlan kuva-arkisto, Erkki Oksanen.

luu siementen kehittymiseen.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Mänty on yleinen koko Suomessa lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Suomea. Män
nyn kasvupaikkoina ovat kuivat-tuoreet kangasmetsät, kalliot, harjut ja rämeet. Suo
messa männyt jaetaan ilmastorotuihin ja Etelä- ja Keski-Suomessa kasvaa metsätaloudellisesti tärkein pohjoismainen rotu. Keskieurooppalainen rotu on väärä- ja
lyhytrunkoinen ja se kasvaa etelärannikolla, kun taas Pohjois-Suomessa kasvava lapinmänty kestää hyvin kuivuutta, märkyyttä, happamuutta ja kylmyyttä ja sen oksat ovat
lyhyet ja vaakasuorat. Lapinmännyn rungossa on paljon sydänpuuta ja se soveltuu
hyvin pienpuutuotantoon.

Käytettävä kasvinosa
Männystä hyödynnetään niin neulaset, nuoret vuosikasvaimet kuin kuori ja kuoren alla oleva nilakerros. Männystä saatavia erikoisluonnontuotteita ovat männynkuori, pihka, pettu ja terva. Männynkuoren, pihkan ja petun keruu esitetään osiossa
Erikoisluonnontuotteet.

Ominaisuudet ja käyttö
Männyn neulaset sisältävät haihtuvia öljyjä, jotka voivat olla pitkäaikaisessa käytössä
terveydelle haitallisia. Mäntyä käytetään sekä ravintona että rohdoksena, mutta sitä
voidaan hyödyntää siitä saatavien erikoisluonnontuotteiden myötä esimerkiksi myös
ohjelmapalveluissa. Mänty on metsätalouden puuntuotannon kannalta tärkeä puu.
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Kuva Seija Niemi.

Kasvinvärjäyksessä männynkävyt antavat lankoihin punaruskeaa ja havut harmaanvihreää väriä. Männynjuuria voidaan käyttää punontatöihin rottingin tavoin.
Mänty kuten kuusikin on erittäin C-vitamiinipitoinen ja kerkistä tai neulasista tehty juoma on piristävää. Mänty sisältää kuitenkin haihtuvia öljyjä, joten männyn pitkäaikaista
käyttöä ei suositella. Männynkerkkiä ja männyn havuja voidaan käyttää samaan tapaan
kuin kuusenkerkkiä tai havuja. Männynkerkkätee soveltuu yskän ja muiden hengitystievaivojen hoitoon ja antiseptisilla haihtuvilla öljyillä on tulehduksia parantava vaikutus.
On huomioitava, että männyn sisältämä pihka voi pitkäaikaisessa käytössä ärsyttää
munuaisia. Pitempään käytettynä mänty alentaa myös verenpainetta.

Lisätietoja männystä (2011)
Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos http://www.helsinki.fi/metsatieteet/arboretum/puulajit/
pinus_sylvestris.html
Wikikko http://wikikko.info/wiki/Havukasvit
Puuproffa http://www.puuproffa.fi/arkisto/manty.php
Ammatti-instituutti Iisakki, yrttitarha http://www.yrttitarha.fi/alasivu.html
LuontoPortti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/manty
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Siankärsämö – Achillea millefolium
Tuntomerkit
Siankärsämö on monivuotinen 20–70 senttimetriä
korkea maarönsyllinen ruoho. Kasvi on vaihtelevan pehmeä-karvainen ja hierottaessa voimakkaasti
ryydintuoksuinen. Lehdet ovat hieno- ja pariliuskaiset,
joissa liuskapareja on yleensä yli 15. Lehtiasento on
kierteinen ja kukka mykerömäinen kerrannaishuiskilo,
jossa on tiheässä lukuisia valkoisia-punertavia pieniä

Kuva Seija Niemi.

kukkia. Lapissa kasvava pohjansiankärsämö, A. mille-

folium ssp. alpestris, kasvattaa useammin punertavia kukkia kuin etelänsiankärsämö,
A. millefolium ssp. millefolium.

Näköislajit
Siankärsämön näköislajina on ojakärsämö, Achillea ptarmica, jonka lehtilapa on ehyt
ja sahalaitainen. Kukinto on paljon harvempi ja valkoiset kukat huomattavasti isommat
kuin siankärsämöllä. Tuoksu on mieto.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Kasvi on yleinen koko Suomessa, mutta Pohjois-Suomessa paikoittainen. Sian
kärsämön keräämistä luonnosta on rajoitettava sellaisilta alueilta, joilla sitä esiintyy
vähän. Kasvi viihtyy viljelymaiden reunoilla, tulvaniityillä, joutomailla, pientareilla, niityillä sekä pihoissa.

Käytettävä kasvin osa
Siankärsämöstä voidaan hyödyntää sekä lehdet että kukat.

Kukkien keruu
Siankärsämöstä kerätään kukinnot silloin, kun ne ovat parhaimmillaan tai juuri avautuneet. Keruuaika on yleensä keskikesä. Kukinnoissa saa olla vielä nuppuja, mutta jos
laitakukkien terälehdet ovat alakäänteiset ja jo harmaantuneet, on kukinto liian vanha kerättäväksi. Mikrobiologinen laatu onkin parempi nuorena kerätyissä kukissa.
Siankärsämön kukinta-aika kestää suunnilleen kolme viikkoa.
Kukat katkaistaan heti kukinnon alapuolelta ja kukkaperät voi katkaista mukaan. Keruu
suoritetaan siten, että vartta tulee mukaan mahdollisimman vähän. Katkaisun voi suo-
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rittaa joko käsin nyppäämällä, taittamalla, veitsellä tai saksilla leikaten. Vanhassa, vahvajuurisessa kasvustossa voi kokeilla myös poimuria, mutta on varottava, että kasvit
eivät irtoa juurineen, jolloin kasvuston uusiutuminen kärsii. Keruunopeus vaihtelee
3–6 kilogrammaa/tunti riippuen alueella olevan kasvuston tiheydestä.
Keruutapa vaikuttaa raaka-aineen laatuun, joka vaihteleekin suuresti. Siankärsämön
kukkia voidaan kerätä myös koneellisesti ja silloin on tärkeää määrittää oikea leikkuukorkeus. Koneellisessa keruussa kukkaraaka-aineen mukaan tulee paljon vartta sekä
paljon eri-ikäisiä kukintoja, jolloin laadusta muodostuu kirjavaa. Koneellisen keruun
edellytyksenä tulee olla, että keruun aikana on mahdollista tehdä valintaa.

Laatusuositukset
Kukintojen tulee olla tuoreita ja terveitä sekä tyypillisen värisiä ja tuoksuisia. Keruun
tulee tapahtua silloin, kun kukat ovat parhaassa kukintovaiheessa ja myös laitakukat
jo auenneet. Kukintojen tulee olla oikeasta kohdasta leikattuja siten, että vartta tulee
mahdollisimman vähän raaka-aineen joukkoon. Raaka-aineen joukossa ei sallita vanhentuneita kukintoja, joiden laitakukat ovat jo harmaantuneita tai hyönteisten ja kasvitautien jälkiä kuten ei myöskään ylimääräistä kukkavartta.
Kukissa esiintyy paljon mustia, pieniä eläimiä, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta kukkien mikrobiologiseen laatuun. Laatuun vaikuttaa enemmän kukkien ikä ja keruuaika.
Vielä nupullaan olevien tai kukinnan alkuvaiheessa olevien kukkien laatu on parhainta.

Kasvuston uusiutuvuus
Siankärsämö esiintyy Lapissa paikoittain yleisenä ollen Pohjois-Lapissa jopa harvinainen. Sitä ei saa kerätä harvakseltaan esiintyvistä kasvustoista eikä sen keruu tällaisista
paikoista ole ylipäätään kannattavaa.
Siankärsämö lisääntyy siementämällä ja maarönsyistä leviten ja keruuta voidaan suorittaa vuosittain samoilta paikoilta. Kasvusto ei ole koskaan samaan aikaan kukassa
ja siementäviä kasveja jää alueelle aina keruusta huolimatta. Koneellisessa keruussa
kannattaa osa kasvustosta jättää keräämättä.

Ominaisuudet ja käyttö
Elintarvikekäytössä siankärsämöä käytetään salaateissa, keitoissa, kastikkeissa ja keitoissa. Siankärsämön lehdet ja kukat soveltuvat hyvin myös viherjauheisiin voimistaen
jauheen makua.
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Punertava kukkainen siankärsämö. Kuva Seija Niemi.

Kasvia käytetään rohdosteollisuudessa sen voimakkaiden rohdosvaikutusten takia.
Siankärsämö tunnetaan antibakteerisena kasvina, jota on käytetty kansanlääkinnässä tulehdusten hillitsemiseen ja ääreisverenkierron parantamiseen. Siankärsämö
on voimakkaasti tuoksuva ja naisten yrttinä pidettynä kasvi, mutta tunnetaan myös
vanhana haavayrttinä. Kasvi on allergisoiva ja sen jatkuvaa käyttöä tulee välttää.
Pujoallergikkojen on syytä varoa sekä tuoreen että kuivan kasvin käsittelyä mahdollisten voimakkaiden iho- ja hengitysoireiden vuoksi.

Lisätietoja (2011)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus http://www.mtt.fi/met/pdf/met92.pdf
Eliaksen yrttitarha http://www.tts.fi/Eliaksenyrttitarha/kasvit/siankarsamo.htm
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Erikoisluonnontuotteet ja niiden
keruuohjeet
Männynkuori
Kerättävä raaka-aine
Männynkuori on nuoren männyn uloin ruskea kuoriosa ennen vaaleaa nilakerrosta.
Kuorittavan puun on oltava ohutkuorinen, vähäoksainen ja nuorehko.

Keruupaikka ja keruumenetelmä
Keruupaikaksi hankitaan metsätyömaa, jossa hakkuut ovat käynnissä tai loppuneet ja
puut ovat varastoituna varastopaikalle. Keräyksen kannalta on helpointa, jos puuta tulee varastopaikalle myös keräyksen aikana, jolloin ei tarvitse suorittaa puiden puhdistamista lumesta.
Männynkuoren keruuajan määrittävät tämänhetkiset käyttötarkoitukset sekä kuoren
sisältämien vaikuteaineiden pitoisuusmittaukset. Männynkuorta kerätään talvella kaadetuista puista ja niiden varastointiaika saa olla korkeintaan neljä viikkoa. Puiden kaataminen tulee ajoittaa siten, että männynkuori on kerättävissä maalis-huhtikuun aikana. Keruu tulee suorittaa 0–10 0C:een lämpötilassa, koska kylmemmässä säässä kuori
murenee helposti eikä kelpaa enää myyntiin.
Tarvittaessa rungot puhdistetaan lumesta katuharjalla tai muulla jäykkäharjaksisella harjalla. Kuorintapaikalle laitetaan alustaksi puhdas elintarvikemuovi ja sen päälle
asetetaan parkkuupukki, jonka päällä puu kuoritaan. Männynkuori irrotetaan parkkuuraudalla männyn rungosta mahdollisimman pitkinä suikaleina siten, että parkkuurauta
viedään nilakerroksen ja päällimmäisen kuorikerroksen välistä niin, että nilakerrosta
tulee mahdollisimman vähän mukaan. Kuorittavan aineksen pitää pudota puhtaan
muovin päälle. Männynkuorta pystytään keräämään noin 10 kilogrammaa tunnissa.
Kuoriminen tapahtuu maassa olevan muovin päällä, joten poimijoiden tulee kiinnittää
erityistä huomiota jalkineiden puhtauteen.
Keruussa tarvittavat välineet ovat
–– elintarvikemuovia tai iso keruuastia
–– paperisäkit ja muoviset suojasäkit
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–– puhtaat jalkineet
–– parkkuupukki eli kolmijalka
–– parkkuurauta tai pitkäteräinen veitsi
–– jäykkäharjaksinen harja runkojen puhdistamiseen lumesta.

Laatusuositukset
Männynkuorien tulee olla pitkähköjä, tuoreita ja terveennäköisiä sekä tyypillisen tuoksuisia ja värisiä suikaleita. Kuoressa saa olla jonkin verran vaaleaa nilakerrosta. Keruu ja
käsittely tulee tehdä siten, että siihen ei pääse missään vaiheessa vieraita ainesosia, vierasta makua tai hajua. Kerätty raaka-aine ei saa koostua pienistä palasista. Raaka-aineen
joukossa ei sallita korkkiintunutta, harmaata, tyvikaarnaa, lunta tai vieraita aineksia.

Pakkaaminen ja pakkausmerkinnät
Kuoret pakataan paperisäkkiin, suljetaan teipillä ja päälle vedetään muovisäkki.
Säkkeihin laitetaan etiketit, joissa on kerääjän nimi ja osoite, raaka-aineen määrä, keruupäivä sekä keruupaikka. Kuorisäkit varastoidaan kylmään ulkovarastoon ja niiden
säilytysaika sekä lähetystapa sovitaan ostajan kanssa.

Käyttö ja ominaisuudet
Männyn kuori sisältää runsaasti flavonoideja, fenolisia yhdisteitä ja huomattavan paljon antioksidanttisia yhdisteitä. Männynkuoriuutteen vaikutuksia on tutkittu Turun
yliopistossa ja CRS-Biotech:n vertailevassa tutkimuslausunnossa todetaankin, että
suomalainen männynkuoren kuivauute on ranskalaista rannikkomäntyvalmistetta ja
kaupallista vihreää teetä tehokkaampaa. Tutkimustuloksista kerrotaan Ravintorengas
Oy:n sivuilla.
Männynkuoresta voidaan valmistaa muun muassa uutejuomaa.

Lisätietoja (2011)
Tekes, Elintarvikkeet ja terveys 2001–2004, loppuraportti www.tekes.fi/fi/document/.../elintarvikkeet_ja_terveys_loppur_pdf
Ravintorengas http://www.ravintorengas.fi/fi/tutkimus
Lapin 4H-piiri, Luonnontuotealan tiedotushanke http://luonnon.fi/wordpress/
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Männynkuoren keruupaikka, jossa kuoret jäävät rungon alla olevaan kouruun.
Kuvassa oleva pressu ei ole sallittu, vaan sen tilalla tulee olla
elintarvikemuovi. Kuva Eija Vuorela.
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Hyvälaatuinen männyn runko kuoren keruuseen. Kuvat Seija Niemi.
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Männynkuoren keruu ja kerättyä männynkuorta. Kuvat Seija Niemi.
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Pakurikääpä
Kuva Mika Rantaharju.
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Pakurikääpä – Inonotus Obliquus
Kerättävä raaka-aine
Pakurikääpä on sieni, jota esiintyy monenmuotoisena. Se on hiiltyneen näköinen musta kasvain eli pakuri. Pakuria löytyy lehtipuiden rungoista, yleisimmin koivuista. Pakuri
on sienen kasvattama pahkamainen kasvain, joka ei kuitenkaan ole itse sieni eikä se
kehitä itiöitä.
Pakurikääpä saa alkunsa käävän itiöiden levitessä puuhun siinä olevista vauriokohdista tai halkeamista ja kehittäen sienirihmastoa elävään puuhun. Itiöemä kehittyy vasta
puun kuoltua kuoren alle halkaisten sen. Itiöemä on litteä, rungonmyötäinen ja kanelinruskea sieni, joka on yksivuotinen. Pakurikäävän saastuttama puu kuolee yleensä 7–12
vuodessa. Pakurikääpä on lahottaja, joka lahottaa vain elävää puuta.

Levinneisyys ja kasvupaikat
Pakurikääpä on yleinen koko maassa. Joissakin lähteissä mainitaan, että pakuria esiintyy 15 000 koivun joukossa vain yhdessä koivussa. Koivun lisäksi pakurikääpä voi kasvaa myös lepällä ja pyökillä. Pakuria oletetaan esiintyvän 1–2 kilogrammaa hehtaari,
jos metsikön valtapuuna on raudus- tai hieskoivu. Pakurikäävän esiintyminen lienee
paikoittaista, toisin paikoin sitä esiintyy paljon ja toisin paikoin vähän. Oletettavaa on,
että pakuria esiintyy Pohjois-Suomessa enemmän kuin Etelä-Suomessa.

Keruupaikka ja keruumenetelmä
Parhaiten pakurikääpää löytää rehevistä ja vanhahkoista lehtimetsistä sekä kosteilta
alueilta kuten järvien ja soiden reunamilta. Yleensä pakurikääpää kannattaa hakea hieman huonokuntoisista metsiköistä. Pakuria kerätään vain elävistä puista ja suurten
määrien kerääminen vaatii aina maanomistajan luvan.
Pakurikäävän keruu tapahtuu irrottamalla pakurikääpä puun kyljestä mahdollisimman
varovaisesti. Pakurin irrottamiseen käytetään usein kirvestä tai vesuria, mutta siitä
huolimatta se tulee irrottaa siten, ettei puuaines vahingoitu ja siten, että puuainesta ei
tule pakurin mukana.

Laatusuositukset
Pakurikäävän tulee olla kerätty elävistä puista ja sen tulee olla kiinteä, normaalin värinen ja tuoksuinen. Se ei saa olla käsiin murenevaa. Raaka-aineen joukossa ei sallita
puuainesta tai muita vieraita kasvinosia eikä pakurissa saa olla myöskään hometta.
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Uusiutuvuus
Pakurikäävän saastuttama puu lahoaa ja kuolee sienen ansioista, joten pakurin keruun
jälkeen siihen tuskin kasvaa uutta pakuria. Suurempien, teolliseen tuotantoon tarvittavien määrien keruita varten olisikin tutkittava, miten ja millaisissa olosuhteissa pakurikääpää voidaan kasvattaa.

Käyttö ja ominaisuudet
Pakurikääpä sisältää paljon terveyttä edistäviä ainesosia kuten betuliinia, betuliinihappoa, beetaglukaaneita, flanosteroleja, melamiinia ja muita arvokkaita vaikuteaineita.
Se on adaptogeeninen sekä voimakkaasti antikarsinogeeninen ja sen antioksidanttipitoisuus on esimerkiksi mustikkaa huomattavasti suurempi. Pakurikäävän ORAC-luku
on korkea, 52,4, kun vastaava luku mustikassa on noin 2,4. Pakurikääpä kohottaa vastustuskykyä ja sillä on oletettavasti vaikutusta myös tulehdusten vaimentamiseen.
Venäjällä on pitkät perinteet pakurikäävän käytössä, jossa sitä käytetään syövän ja
diabeteksen hoitamiseen.
Pakurikääpää voi käyttää tuoreena sekä kuivattuna. Perinteisesti siitä on tehty teetä,
jota Venäjällä on kutsuttu tikkateeksi. On kuitenkin muistettava, että pakurikäävän vastavaikuttajina toimivat antibiootit, penisiliini sekä suonensisäinen glukoosi ja näiden
yhtäaikaista käyttöä ei suositella.

Lisätietoja (2011)
Yle/Lappi
ht tp://yle.fi/alueet /lappi/2010/09/lapin_pakurikaavat _halutaan_luontaistuotemarkkinoille_2001538.html
Metsäntutkimuslaitos, Metinfo http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/inobli-n.htm
Elintarviketurvallisuusvirasto http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/ajankohtaista/?bid=2726

Kuivattua pakurikääpää paloina ja
jauheena. Kuva Kalle Santala.
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Pettu
Kerättävä raaka-aine
Kerättävä raaka-aine on männyn sisäkuori
eli nilakerros, joka näkyy noin 1–2 millimetrin paksuisena vaaleana kerroksena ruskean kuoren alla. Nilakerroksessa kulkevat
kasvin yhteyttämistuotteet. Pettua voidaan
saada 2–4 kilogrammaa/kiintokuutio eli yhteensä 200–400 kilogrammaa.
Paras pettu saadaan ohutkuorisesta, vähäoksaisesta ja tuoreella kankaalla kasvaneen
männystä. Hyvä pettupuu on yli 50–vuotias, elinvoimainen puu, jossa on ohuehko
ja sileä kuori. Pettua voidaan kerätä myös
muista puista, esimerkiksi lehtikuusesta,
koivusta, katajasta, pajusta ja lepästä.

Keruupaikka ja keruumenetelmä
Pettu kerätään kaadetuista puista, joten
sopivia keruupaikkoja ovat keväällä tai alkukesästä kaadettujen mäntyjen varastointipaikat.
Pettu irtoaa parhaiten varhain kevätkesällä
ja keruu voidaan ajoittaa toukokuun lopun ja
heinäkuun alun väliseen aikaan. Pettua voidaan kerätä muunakin ajankohtana, mutta
irrottaminen on silloin paljon vaikeampaa.
Puun ruskea ja vihreä kuorikerros poiste-

Kuva Seija Niemi.

taan varovasti rungosta vuolemalla siten, ettei näiden alla oleva pettukerros rikkoudu.
Sen jälkeen pettukerros jaetaan vaakaviilloin 40–50 senttimetrin vyöhykkeisiin ja halkaistaan puukolla rungon suuntaisesti. Pettuliinojen irrottamiseen tarvitaan tylppää
nyljintä, lusaa, jolla rungosta irrotetaan varovasti suorakaiteen muotoisia paloja, pettuliinoja. Oksien kohdalta pettuliinat jätetään irrottamatta.
Pettuliinoista tulee puhdistaa siihen mahdollisesti jääneet kuoren palat ja pihka. Liinat
asetetaan kuivumaan aurinkoiseen paikkaan ja toimitetaan nopeasti ostajalle.
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Laatusuositukset
Pettuliinojen tulee olla tyypillisen näköisiä ja tuoksuisia sekä mahdollisimman ehjiä ja
puhtaita. Pettuliinoissa ei saa olla ruskeaa tai vihreää kuoriosaa eikä liinojen joukossa
sallita vieraita ainesosia.

Käyttö ja ominaisuudet
Pettu sisältää runsaasti kuituja, jopa 60 %, kivennäisaineita, rautaa, mangaania ja sinkkiä. Petulla on suotuisa vaikutus kolesterolitasoon, verisuonten kuntoon sekä elimistön
vastustuskykyyn. Petun vitamiinipitoisuus on parhaimmillaan keväällä.
Pettujauhoja on käytetty yleisesti pula-aikana hätäravintona ja jauhojen jatkeena.
Nykyisin petusta tehdään yleisimmin jauhoja, joita käytetään leipään, puuroihin sekä
muuhunkin leivontaan. Ennen jauhoiksi tekemistä pettuliinat on paahdettava uunissa
punaruskeiksi tai keitettävä, jotta niissä olevat haitalliset aineet poistuvat. Käsittelyn
jälkeen ne voidaan jauhaa jauhoksi. Tämä koskee ainoastaan männyn pettua, muiden
puiden pettu voidaan käyttää ilman käsittelyä. Pettujauhoja käytetään noin 25 % muiden jauhojen määrästä.

Lisätietoja (2011)
Koljonvirranvauhtipyörä ry http://koljonvirranvauhtipyora.com/tekstit/Pettuartikkeli.pdf
Wikikko http://wikikko.info/wiki/Havukasvit http://www.kemia-lehti.fi/pdf/kem109_petaja.pdf
Arktiset Aromit ry http://www.arktisetaromit.fi/fi/arktiset+aromit/erikoisluonnontuotteet/pettu/
Yrttitarha http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/konstit/pettu.html
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Männyn kuoriminen ennen pettuliinan irrotusta. Kuva Seija Niemi.

Petun irrotus alkamassa. Kuva Seija Niemi.
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Pettuliinan irrotus. Kuvat Seija Niemi.
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Pihka – kuusi ja mänty
Kerättävä raaka-aine
Pihka on erilaisten eteeristen öljyjen ja hartsien seos, jota havupuut erittävät rungon
tai oksien vaurioituneisiin kohtiin siihen erikoistuneiden solujen avulla. Puun traumaattiset tiehyet alkavat tuottaa pihkaa 3–4 viikon kuluttua puulle aiheutuneesta stressistä.
Pihka on kellertävän ruskeaa, aluksi juoksevaa, mutta tärpätin haihtuessa jähmettyvää.
Väriltään kuusen pihka on männyn pihkaa keltaisempaa.
Aktiivisesta pihkasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä männynpihkaa ja passiivisella
pihkalla kuusenpihkaa. Aktiivinen pihka tuotetaan mekaanisesti puuta vaurioittamalla
ja passiivinen pihka on luontaisesti vauriokohdista erittyvää pihkaa.
Yleisesti ottaen pihkan juoksutus heikentää puita jonkin verran vaikuttamatta kuitenkaan elinvoimaisten puiden terveyteen.

Puiden luontainen pihkantuotto
Mänty ja kuusi eroavat toisistaan pihkan tuotannossa, koska männyn pihkantuotanto
on suurempaa kuin kuusen. Männyt tuottavat pihkaa parhaiten 115–154-vuotiaina kasvaessaan tuoreilla ja kuivahkoilla kasvupaikoilla, kun taas kuusilla parhain tuotto saadaan 95–154-vuotiaista tuoreella ja lehtomaisella kankaalla kasvavista puista. Pihkan
tuotto on parhainta aurinkoisissa, väljästi puuta kasvavissa metsiköissä.
Pihkan tuottoon vaikuttavat puun omien ominaisuuksien lisäksi maan kosteus, sademäärä ja lämpötila. Mikäli lämpötila laskee alle + 14 0C, on pihkan tuotto huomattavasti
huonompaa kuin korkeammissa lämpötiloissa ja loppuu kokonaan, jos lämpötila laskee alle + 7 0C.

Keruupaikat
Aktiivinen pihka
Tärkeimpiä tekijöitä puiden valinnassa ovat niiden elinvoimaisuus, puuston pohjapinta-ala ja kehitysluokka, joihin liittyvät puun tilavuus, keskiläpimitta, järeys sekä ikä.
Yksinkertaistettuna voidaan ajatella, että parhaita pihkametsiköitä ovat päätehakkuukypsät metsiköt.
Taloudelliseen lopputulokseen puun pihkantuottokyvyn lisäksi vaikuttaa hyvin paljon
myös pihkametsikön sijainti ja sen koko. Matkakustannukset nousevat helposti liian
korkeiksi, joten metsikön tulee sijaita mahdollisimman lähellä kerääjää ja siellä tulee
olla riittävästi puita pihkan valutukseen.
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Passiivinen pihka
Pihkapuita löytää parhaiten vanhemmista ja järeimmistä kuusikoista. Hyviä passiivisen pihkan keruupaikkoja ovat myös soiden ja aukkojen reunat, joissa lumen paino helposti aiheuttaa oksarepeämiä ja -vaurioita. Rungosta repeytynyt oksa jättää yleensä
runkoon pitkän halkeaman, johon pihka kertyy.

Keruumenetelmät
Aktiivinen pihkankeruu
Aktiivisessa pihkan keruussa pihkan valuttaminen tapahtuu tekemällä männyn runkoon kalanruotokuvio. Puun kuorta ohennetaan 30–50 senttimetrin matkalta aloittaen hieman rinnan korkeutta ylempää ja tällä toimenpiteellä aktivoidaan pihkatiehyitä.
Kuorittuun kohtaan viilletään n. 30 senttimetrin pituinen pystyviilto ja pystyviillon molemmille sivuille tehdään 3–5 vinoviiltoa, alhaalta ylöspäin, 45 asteen kulmassa pystyviiltoon. Alimmat vinoviillot tehdään kourumaisiksi ohjaamaan ylivaluvaa pihkaa.
Pystyviillon alaosaan tehdään palkeenkieli, jonka alle laitetaan putki ja siihen sidottu
keräyspussi. Pihkaa erittyy tehdyistä viilloista ja ne ohjaavat pihkan valumaan keräyspussiin. Keräyspussiin tehdään pieni reikä, josta sadevesi pääsee poistumaan. Pussi
vaihdetaan aina tarvittaessa uuteen.
Kalanruotokuvioon lisätään vinoviiltoja 4–7 päivän välein. Männyllä viiltoja tehdään
useammin kuin kuusella, mutta ei kuitenkaan useammin kuin neljän päivän välein.
Aktiivisen pihkan keruussa tarvittavat välineet ovat ohennusrauta, pystyrauta, vinorauta sekä kourutaltta. Ohennusrautaa käytetään kuoren ohentamiseen ja sen tärkeimpiä
ominaisuuksia ovat pieni kaarevuus sekä terävyys. Pystyraudalla tehdään pystyviilto
runkoon ja vinoraudalla tai akkukäyttöisellä laitteella vedetään vinoviillot. Kourutaltta
on tarkoitettu pystyviillon alapäähän tarvittavan palkeenkielen tekemiseen.

Passiivinen pihkankeruu
Passiivinen pihkankeruu perustuu poimijan aktiivisuuteen etsiä ja löytää metsiköstä pihkaa erittäviä puita. Passiivinen pihka on yleensä kuusen pihkaa, jota puu luonnostaan tuottaa runkoon tulleisiin vaurioituneisiin kohtiin. Yleensä löydetty pihka on
kovettunut puun kylkeen ja sen irrottamiseen käytetään yleensä kirvestä tai vesuria.
Pihka irrotetaan puuta vaurioittamatta.

Laatusuositukset
Osa ostajista käyttää passiivista ja osa aktiivisesti kerättyä pihkaa ja ostajat määrittävät käyttämänsä pihkan laadun.
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Aktiivisesti valutetun pihkan roskien määrä ei saa ylittää 5 % pihkan kokonaispainosta.
Käytännössä aktiivisen pihkan roskaisuuden raja ei ylity, jos keruussa käytetään keräyspussia. Pihkan tulee olla kuivaa ja tärkeää on huolehtia, että keräyspussia vaihdettaessa on pussiin jäänyt vesi poistettava huolellisesti ennen pussin sulkemista.

Ominaisuudet ja käyttö
Pihkan arvellaan olevan puun aineenvaihdunnan sivutuote ja se sisältää satoja eri yhdisteitä, muun muassa fenolisia yhdisteitä sekä haihtuvia ja haihtumattomia terpenoideja. Pihkassa on myös rasva-alkoholeja, vahoja ja rasvahappoja, joita ovat muun
muassa linolihappo, öljyhappo ja linoleenihappo. Pihka suojaa puuta bakteereilta, tuhohyönteisiltä ja -sieniltä.
Pihkasta valmistetaan tärpättiöljyä vesihöyrytislauksen avulla. Perinteisesti pihkaa on
Suomessa käytetty kotilääkinnässä paiseiden, palovammojen, kynsivallitulehdusten,
kynsisienen ja hyttysten pistojen hoitoon. Kuusenpihkaa on aikoinaan käytetty myös
suitsukkeiden aineksina.
Molempien puiden pihkat ovat käyttökelpoisia, mutta kuusenpihkan vaikutusta haavojen hoitoon on tutkittu runsaasti ja todettu, että pihkalla on voimakas vaikutus estää
bakteereiden kasvua. Pihkan vaikutus perustunee siihen, että se ehkäisee infektioita
aiheuttavien bakteerien energiantuotannon sekä lisääntymisen ja tehostaa näin elimistön omien puolustusmekanismien toimintaa. Haavan hoidossa tärkeitä pihkan ainesosia ovat muun muassa hartsihapot ja terpeenit sekä lignaani, jonka pitoisuus on
yhteydessä pihkan antioksidanttiseen vaikutukseen.
Repolar Oy on kehittänyt pihkasta tuotteita, joilla on CE-merkintä ja Suomen lääkelaitoksessa ne on rekisteröity Terveydenhuollon tarvikkeisiin, tuoteluokkaan IIB.
Repolarin tuotteissa on käytetty kuusen pihkaa, mutta tutkimuksia on tulossa myös
männyn pihkan soveltuvuudesta haavojen hoitoon.

Lisätietoja (2011)
Repolar Oy http://www.repolar.com/
Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu?
p_ p_id=dlehtihaku_view_ ar ticle_WAR _dlehtihaku&p_ p_ action=1&p_ p_ state=
maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_dlehtihaku_
view_article_WAR_dlehtihaku__spage=%2Fportlet_action%2Fdlehtihakuartikkeli%2F
viewarticle%2Faction&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_tunnus=duo97315
Wikikko http://wikikko.info/wiki/Havukasvit
Lapin 4H-piiri, Luonnontuotealan tiedotushanke http://luonnon.fi/wordpress/

L apin Luonnon A ntimista

99

Pihkametsikkö. Kuva Seija Niemi.

Männyn kuoren ohennusta ja oikealla runkoon tehty pystyviilto.
Kuvat Seija Niemi.
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Sivuviiltojen tekoa. Kuvat Seija Niemi.

Pihkaurat valmiina. Kuvat Seija Niemi.
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Pystyuran palkeenkielen alle kiinnitetty keräyspussi.
Kuvat Seija Niemi.

Rungon poikkileikkaus männystä, josta pihkaa on juoksutettu yhtenä kesänä.
Kuva Rainer Peltola.
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Puun koloamiseen tarvittavat työkalut. Kuva Markku Koistinen.
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Toiminta ostoasemalla
Luonnontuotteiden ensiostaja
Omavalvonta
Ostoasema toimii luonnontuotteiden ensiostajana ja ostaa kerätyt raaka-aineet poimijoilta sopimusten mukaisesti. Ostoaseman tilojen tulee soveltua elintarvikkeiden
käsittelyyn ja niistä on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus terveysvalvontaviranomaisille. Elintarvikehuoneistossa työskentelevillä henkilöillä tulee olla riittävä
hygieniaosaaminen. Sen sijaan pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden on osoitettava osaaminen myös suorittamalla ns. hygieniapassi.
Ostoasemalle tehdään kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jossa kuvataan koko aseman toiminta, eri prosessit sekä niiden kriittiset pisteet. Elintarviketurvallisuusviraston
sivuilla on tietoa omavalvontasuunnitelmasta ja laatuohjeet ensiostajille löytyvät
Arktiset Aromit ry:n sivuilta.
Elintarviketurvallisuusviraston mukaan omavalvontasuunnitelmassa kuvataan
–– elintarvikehuoneisto, toimintojen sijoittelu ja näiden elintarviketurvallisuuskäytännöt
–– varasto- ja säilytystilojen käyttö ja lämpötilat
–– elintarvikkeiden käsittelyä ja olosuhteita koskevat ohjeet
–– valmistus- ja käsittelykoneita ja -laitteita koskevat ohjeet
–– raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat ohjeet
–– raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja koskevat ohjeet
–– tuotetietoja, reseptejä ja pakkausmerkintöjä koskevat ohjeet
–– henkilökohtaista hygieniaa ja työtapoja koskevat ohjeet
–– henkilöstön hygieniaosaamista ja terveystietoja koskevat ohjeet
–– talousveden ja tarvittaessa myös tuotteiden tutkimusohjelma
–– kunnossapito-ohjelma
–– siivoussuunnitelma ja puhtauden tarkkailusuunnitelma
–– jätteiden käsittely- ja lajitteluohjeet
–– haittaeläintorjuntaohjelma
–– ruokamyrkytysepäilyä koskevat ohjeet
–– takaisinvetosuunnitelma.
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Omavalvontaan liittyy eri prosessien dokumentointi kuten poimijarekisterin ylläpito,
ostettujen kasvien määrät, käsittely ja myynti. Elintarvikkeita koskee jäljitettävyys, jonka mukaan ostoaseman on kyettävä jäljittämään raaka-aine yhden askelen taakse ja
yhden askelen eteen. Sen on tiedettävä keneltä raaka-aine on ostettu ja kenelle se on
myyty.
Ostoaseman ostaessa tavanomaisen raaka-aineen lisäksi luomuraaka-ainetta on sen
osalta tehtävä oma dokumentointi, jolloin ylös kirjattaviin tietoihin kuuluu myös keruualueen karttalehden numero. Luomuraaka-aineet pidetään erillään tavanomaisista
raaka-aineista kaikkien prosessien aikana.
Toiminnan kannalta on suositeltavaa pitää rekisteriä myös keruualueista sekä eri alueilta kerätyistä kasveista ja niiden määristä. Ostoasemalle kertyy silloin tietoa siitä,
paljonko miltäkin keruualueelta saadaan raaka-ainetta ja mikä on keruuverkoston toimituskyky. Tämä helpottaa ostajien kanssa tehtävien sopimusten tekoa.

Vastaanotto- ja laatutarkastus
Poimija vastaa aina keräämiensä kasvien laadusta, jolloin poimijan tulee ottaa huomioon myös se, että kasvien mikrobiologinen laatu heikkenee nopeasti kuljetuksen
ja mahdollisen säilytyksen aikana. Laadun varmistamiseksi poimijan tulee toimittaa
kerätty raaka-aine ostoasemalle mahdollisimman pian keruun jälkeen. Ostoasemalla ei
ole velvollisuutta ostaa sellaista raaka-ainetta, jonka laatu on jostakin syystä huonontunut tai mikä sisältää liiaksi viallisia tai vieraita kasvinosia.
Vastaanottotarkastuksessa vastaanotettavien erien laadun tarkastavat sekä vastaanottaja että poimija yhdessä. Mikäli erä on suuri, voidaan tarkastus suorittaa siten, että
otetaan tarkastukseen satunnaisesti joka toinen, kolmas tai viides astia tai säkki erän
koosta riippuen. Tärkeää on todeta kasvien lämpötila, joka ei saa oleellisesti nousta
ilman lämpötilaa korkeammaksi. Lämmennyt raaka-aine tulee hylätä vastaanottotarkastuksessa.
Vastaanottotarkastuksen jälkeen raaka-aine hyvin usein esikäsitellään kasvin ominaisuuksista ja käyttötarkoituksesta sekä ostajan vaatimuksista riippuen. Esikäsittelyyn
vaikuttavat myös ostoasemalla olevat laitteet sekä raaka-aineen varastointimenetelmät.
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Ostoaseman prosessit

Ostoaseman prosessit

Kasvien käsittely ostoasemalla
Raaka-aineen käsittely ja varastointi

Raaka-aineen
vastaanotto
Vastaanotto- ja
laatutarkastus

Esikäsittely

Esikäsittely

Kuivaus ja
dokumentointi

Pakkaaminen

Punnitus
Käsittely

Pakastaminen tai
jäädyttäminen

Pakkaminen

Varastointi

Dokumentointi

Dokumentointi

Dokumentointi

Varastointi
Käsittelyprosessit ostoasemalla.Kuvio Seija Niemi.

Käsittelyprosessit ostoasemalla.Kuvio Seija Niemi.

Pakastaminen ja jäädyttäminen
Esikäsittelyja
jajäädyttäminen
pakkaaminen
Pakastaminen
Pakastettava kasviraaka-aine yleensä esikäsitellään ennen jäädyttämistä tai pakastamista. Yleisin
tapa on kasvien murskaus, joka suoritetaan esimerkiksi keskipakomursEsikäsittely
ja pakkaaminen
kaimella. Raaka-aine menee murskattuna tiiviimpään ja pienempään tilaan.

Pakastettava kasviraaka-aine yleensä esikäsitellään ennen jäädyttämistä tai pakastamista.
Murskatut
kasvit
pakataan
paksuun
tai esimerkiksi
muuhun paksuun
muovisäkkiin.
Yleisin
tapa on
kasvien
murskaus,
jokaeräsäkkiin
suoritetaan
keskipakomurskaimella.
Ylimääräinen
ilma
tulee poistaa
niin tarkoin
kuin se on mahdollista
ja pussit suljetaan
Raaka-aine
menee
murskattuna
tiiviimpään
ja pienempään
tilaan.

ilmatiiviisti. Jäädytettävät/pakastettavat raaka-aineet pakataan mahdollisimman littei-

siin pakkauksiin,
koska jäätymisen
on oltava tai
mahdollisimman
nopeaa
eikä elintarvikMurskatut
kasvit pakataan
paksuun eräsäkkiin
muuhun paksuun
muovisäkkiin.
Ylimääkeen laatu saa jäädyttämisen tai pakastamisen aikana huonontua. Pakkauksen tulee
räinen
ilma tulee poistaa niin tarkoin kuin se on mahdollista ja pussit suljetaan ilmatiiviisti.
suojata raaka-ainetta pakkasvarastoinnin aikana tapahtuvalta kuivumiselta, vierailta

Jäädytettävät/pakastettavat raaka-aineet pakataan mahdollisimman litteisiin pakkauksiin,
hajuilta ja mauilta.

koska jäätymisen on oltava mahdollisimman nopeaa eikä elintarvikkeen laatu saa jäädytPehmeät
kasvinosat voidaan
myös tyhjiöön.
Pakkaamiseen
tarvitaan
vakuumi-paktämisen
tai pakastamisen
aikanapakata
huonontua.
Pakkauksen
tulee suojata
raaka-ainetta
kone sekä vakuumipusseja.
Koneen
avulla pusseista
vedetään
ilma
pois, jolloin varaskasvarastoinnin
aikana tapahtuvalta
kuivumiselta,
vierailta
hajuilta
ja mauilta.
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tointi tapahtuu hapettomissa oloissa, raaka-aineen laatu pysyy hyvänä ja sen tilantarve on tavallisesti pakatun raaka-aineen tilantarvetta pienempi. Tyhjiöpakkaaminen
soveltuu hyvin pehmeille kasvinosille, karkeissa kasveissa kovat varret yleensä rikkovat pussin. Luulihalle tarkoitettuja pusseja voidaan kokeilla karkeampien kasvinosien
pakkaamiseen.

Pakastaminen
Pakastaminen on varastointimenetelmä, jonka on tapahduttava nopeasti eli maksimaalisen kiteenmuodostuksen on oltava mahdollisimman nopeaa. Pakastus tapahtuu
tunnelipakastimissa tai erillisissä pikapakastuskaapeissa. Pakastuslämpötilan tulee
olla vähintään –30 0C. Tunneli- tai pikapakastinta käytetään yleensä vain tuotteiden
pakastamiseen ja pakastumisen jälkeen ne siirretään pakastehuoneeseen. Pakasteiden
säilytyslämpötilan tulee olla vähintään –18 0C.

Jäädyttäminen
Kotipakastimissa tai tavallisissa pakastehuoneissa tapahtuva pakastaminen on jäädyttämistä. Myyntiin tarkoitetuille tuotteille ja raaka-aineille järjestetään oma erillinen
pakaste. Kotipakastimia käytettäessä on huomioitava, että niiden jäädyttämiskyky on
riippuvainen pakastimen koosta, mutta yleisesti ottaen se on pieni, alle 10 kilogrammaa vuorokaudessa. Pikapakastus kytketään päälle viimeistään 1–2 vuorokautta aikaisemmin ja se pidetään kytkettynä niin kauan kuin tuotteet ovat kauttaaltaan jäätyneet.
Huomioitavaa on, että jäädytettäväksi tarkoitetut, vielä sulat, tuotteet jäädytetään pakastearkun jäädytysosassa. Pakastimessa jo olevien, jäätyneiden tuotteitten päälle ei
saa laittaa jäätymättömiä tuotteita, koska jäätyneiden tuotteitten pinta saattaa sulaa.
Säilytyslämpötila kotipakastimissa on –18 0C.

Pakasteasetus
Pakastamista ja jäädyttämistä säädetään pakasteasetuksella (165/94) ja niistä tulee
tehdä ilmoitus elintarvikeviranomaiselle. Tilojen ja laitteiden tulee olla terveystarkastajan tarkastamia ja hyväksymiä. Kylmälaitteiden toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti ja niissä tulee olla lämpömittari, jonka lukemat kirjataan ylös viikoittain.
Jäädytetyn tai pakastetun tuotteen pakkausmerkinnöissä tulee olla elintarvikkeen nimi
täydennettynä sen olomuodolla: pakastettu tai jäädytetty, paino, elintarvike-erän tunnus sekä valmistajan tai pakkaajan nimi ja osoite sekä merkintä ”pakastettua elintarviketta ei saa sulatuksen jälkeen uudelleen pakastaa” tai ”jäädytettyä elintarviketta ei
saa sulatuksen jälkeen uudelleen jäädyttää”.
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Kuivaaminen
Esikäsittely
Kuivattavaksi menevä raaka-aine voidaan tarvittaessa leikata sopivalla leikkurilla pienempiin osiin, jolloin kuivausprosessi nopeutuu. Esikäsittelyyn vaikuttavat kasvin ominaisuudet eikä esikäsittely ole tarpeen kaikille kasveille.

Kuivauksen periaatteet
Kasvit sisältävät lajista riippuen noin 50–90 % vettä. Kuivaaminen suoritetaan koneellisesti, jolloin kasveista poistetaan niissä oleva vesi. Kuivatun raaka-aineen ihanteellinen jäljellä oleva vesipitoisuus on 7–10 %.
Kuivumista nopeuttamaan käytetään lämpöä ja puhallusta, jotka ohjataan kuivattavan
raaka-aineen läpi yleensä joko alhaalta tai ylhäältä. Kuivausalustat, joille kuivattavat kasvit laitetaan, ovat ritiläpohjaisia, jolloin ilma pääsee helposti ohjautumaan kasvimassan
läpi. Kasvikerroksen paksuus on riippuvainen kuivurin tehosta, kasvista, sen kosteuspitoisuudesta ja ominaisuuksista painua tiiviiksi kerroksiksi. Puhalluksen vaikutuksesta
kasveista irtoaa kosteutta, joka sitoutuu kuivurissa olevaan lämpöön. Kaappimallisista
kuivureista kosteus poistetaan poistoputken kautta. Tehokas kosteuden poisto on tarpeen, sillä se varmistaa nopeaa kuivumista ja kasvien laatua. Kuivurissa tulee olla myös
lämpömittari lämpötilan seuraamiseen ja lämmön säätelyyn.
Kuivauslämpötila vaihtelee kasveittain, mutta yleinen kuivauslämpötila on +30 – +40 0C
ja haihtuvia öljyjä sisältävien kasvien osalta alle +350C. Kuivauslämpötiloja tutkitaan ja
niiden perusteella saattaa tulla kasvikohtaisia kuivausohjeita.
Kasveissa olevat mikrobit lisääntyvät ja mikrobitoiminta jatkuu myös kuivauksen aikana. Osa mikrobeista kuolee siinä vaiheessa, kun kuivattavan kasvimassan lämpötila on
+35 – +40 0C, osa kuitenkin viihtyy ja lisääntyy tässäkin lämpötilassa. Mikrobitoiminta
estyy kokonaisuudessaan vasta, kun kasvien jäljelle jäävä kosteuspitoisuus on alle
10 %. Suuria eriä kuivattaessa on vaarana, että kuivuminen ei tapahdu tasaisesti.
Kasvimassan pöyhiminen kuivauksen aikana nopeuttaa kuivumista ja kuivuminen on
tasaisempaa. Toisaalta kuivurin tulisi olla sellainen, että kuivuminen tapahtuu tasaisesti siten, että aikaa vievää pöyhintää ei tarvittaisi.
Kasvit ovat kuivia, kun niiden lehdet murenevat käsissä ja varret napsahtavat taitettaessa poikki. Kuivattujen kasvien on annettava jäähtyä hyvin ennen niiden pakkaamista
ilmatiiviisiin säkkeihin. Raaka-aineen jäähtyessä niissä oleva lämpö tiivistyy kosteudeksi raaka-aineen pintaan, jolloin kaikki säkissä oleva raaka-aine kostuu ja ajan kanssa
homehtuu.

108

L apin Luonnon A ntimista

Kuivausprosessi dokumentoidaan ja ylöskirjattavia asioita ovat kuivattava kasvi, tuore- ja kuivapaino, eränumerot sekä kuivausaika ja -lämpötila.

Pakkaaminen ja varastointi
Kuivatut kasvit voidaan ennen pakkaamista murskata tai jauhaa joko kasvin vaatiman
käsittelyn tai ostajan toivomusten mukaisesti. Pienin aromihävikki on kuitenkin kokonaisina kuivatuissa ja varastoiduissa kasveissa. Ostoasemalle tulee järjestää kuivien
kasvien käsittelyyn erilliset tilat, joissa on hyvä ilmanvaihto, koska kuivattujen kasvien käsittelyssä kasveista irtoaa paljon hienojakoista pölyä, sisältäen myös siitepölyä, joten työntekijöiden on syytä käyttää hengityssuojaimia kasvien käsittelyssä.
Kuivattujen kasvien käsittely suoritetaan tiloissa, joissa suhteellinen ilmankosteus on
mahdollisimman alhainen.
Pakkausten tarkoituksena on suojata kuivattuja kasveja mikrobeilta ja muulta kontaminaatiolta sekä valolta ja kosteudelta. Tavoitteena on, että raaka-aineessa ei varastoinnin aikana tapahdu aromihävikkiä vaan se säilyy kuivana ja hyvälaatuisena.
Elintarvikkeiden pakkauksissa ei saa koskaan käyttää niittejä, vaan pakkausten sulkemiseen käytetään joko narua tai teippiä. Pakkausmateriaaleina käytetään aina uusia ja
puhtaita paperisäkkejä tai astioita, jotka suljetaan hyvin. Käytettäessä paperisäkkejä,
vedetään niiden päälle vielä paksu muovisäkki. Ilmatiiviisti suljettu pakkaus estää ulkopuolelta tulevan kosteuden. Varastossa pakkaukset sijoitetaan aina kuormalavojen
tai hyllyjen päälle.
Pakkausmateriaalit ja pakkaustavat tulee yhtenäisten myyntierien kohdalla olla samanlaiset kaikilla ostoasemilla. Pakkausten päälle laitetaan kasvin nimi, paino, eränumero,
päivämäärä ja kuivaaja sekä mahdollisesti muita tarvittavia tietoja.
Kuivatun raaka-aineen varaston tulee olla mahdollisimman kuiva, ilmastoitu ja viileä.
Ihanteellinen varaston ilmankosteus on alle 30 % ja lämpötila on tasainen. Varaston ilmankosteutta ja lämpötilaa tulee seurata säännöllisesti, koska suuret lämpötilan vaihtelut saattavat heikentää raaka-aineen laatua ja voivat vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin.
Varastoon ei saa päästä tuhoeläimiä, jyrsijöitä, hyönteisiä tai muita eläimiä.

Kuivurimallit
Tehdastekoisia kuivureita on olemassa melko vähän. Yritysten tai muiden toimijoiden
suunnittelemat ja rakentamat kuivurit ovat pääasiassa kaappi- tai lavakuivureita, mutta
olemassa on myös kondenssiokuivureita, joissa kosteus tiivistyy vedeksi. Kuivureiden
toiminnan tärkeimmät tekijät ovat lämpötilan ja puhaltimen säätömahdollisuudet ja
tehokas kosteuden poisto. Kuivurin ja kuivauslaatikoiden tulee olla valmistettu elin-
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tarvikehyväksytyistä materiaaleista ja niiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä
ja pestäviä.
Raaka-aineiden kuivauksen tulee tapahtua nopeasti, joten puhalluksen tulee olla säädettävissä ja riittävän voimakas. Isot kuivurit kuluttavat paljon sähköä ja kuivureiden
sähkön käyttöön tuleekin kiinnittää huomiota.

Kaappikuivuri
Kaappikuivuri voidaan rakentaa vesivanerista, ja kuivauslaatikoiden kannattimet tehdään metallista. Kaappimallin kuivureissa puhallin ottaa tarvitsemansa ilman yleensä
huonetilasta ja puhaltaa lämmintä ilmaa kuivurin alaosasta yläosaan. Ilma ohjautuu
puhalluksen voimasta kuivauslaatikoiden läpi kuivattaen kasvimassaa irrottamalla siitä kosteutta. Kostea ilma ohjautuu kuivurin yläosassa olevan poistoputken kautta ulos.
Mikäli kuivuri ottaa tarvitsemansa ilman huonetilasta, tulee huolehtia, että huonetilan
puhtauteen kiinnittää erityistä huomiota.
Kaappimallinen kuivuri on helppo valmistaa ja kuivumisnopeus vaihtelee kuivattavasta kasvista, sen kosteuspitoisuudesta, puhaltimen tehokkuudesta ja ilman vaihtuvuudesta riippuen. Keskimäärin kuivuminen kestää yhden vuorokauden.

Lavakuivuri		
Kasvien kuivaamiseen voidaan käyttää myös viljakuivuria tai rakentaa pienimuotoisempi lavakuivuri. Viljakuivurit ovat isoja, joten niihin mahtuu paljon raaka-ainetta.
Kuivausalustana on yleensä teräsritilä eikä lavalle laitettava kuivattava kerros saa olla
kovin paksu. Kuivuri on suojattava siten, että mahdolliset jyrsijät, linnut ja muut tuhoeläimet eivät pääse saastuttamaan kuivattavaa raaka-ainetta.

Pudotuskuivuri
Pudotuskuivuri voidaan rakentaa myös filmivanerista, joka on helposti puhdistettavaa. Kuivurissa lämmin ilma ohjataan puhaltimella alhaalta kuivauskerrosten läpi.
Kuivurissa voi olla 2–4 kerrosta ja sitä on mahdollisuus käyttää jatkuvatoimisena siten,
että siinä on koko ajan tuoretta ja kuivaa raaka-ainetta. Puhalluksen tullessa alhaalta
alimmaisen kerroksen raaka-aine kuivuu toisien kerroksien raaka-ainetta nopeammin
ja ylin kerros kuivuu hitaimmin. Alimman kerroksen raaka-aineen ollessa kuivaa se
poistetaan ja tilalle pudotetaan seuraavan kerroksen raaka-aine. Ylimpään kerrokseen,
joka jää tyhjäksi, lisätään tuore raaka-aine. Kuivuri on rakennettu siten, että kerrosten
välissä oleva ritilä on helppo vetää ulos, jolloin ritilällä oleva raaka-aine putoaa alla
olevalle ritilälle.
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Lisätietoja (2011)
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Luonnontuotealan kasvituotannon ja kehitys (KATE) -hankkeen
loppuraportti. http://vanha.ramk.fi/?newsid=4297&deptid=14286&showmodul=&lang
uageid=3&news=1,
Arktiset Aromit ry, Luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien ensiosto- ja kuljetustoiminnan omavalvontasuunnitelma ja ostolomake http://www.arktisetaromit.fi/fi/
arktiset+aromit/laatuohjeet/ensiostajat/
Arktiset Aromit ry, Yrttien keruutuotealan elintarvikehygieeninen laadunhallinta http://www.arktisetaromit.fi/binary/file/-/id/17/fid/341/
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Kuivien luonnonkasvien käsittelyä varten tehdyt tilat.
Kuva Markku Koistinen

Kuivattujen kasvien punnitseminen. Kuva Markku Koistinen.

Kuivattuja kasveja varastopakkauksissa. Kuva Markku Koistinen.
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Keminmaan ja Sallan pudotuskuivurit. Kuvat Markku Koistinen.
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Savukosken kaappikuivureita. Kuva Markku Koistinen.

Sodankylän kaappikuivureita. Kuvat Anu Tossavainen.

114

L apin Luonnon A ntimista

Koe-erä katajanversoa lavakuivurissa. Ostettavassa erässä ei hyväksytä vanhaa versoa. Kuva Irja Mäkitalo.

Maitohorsman kukkia lavakuivurissa. Kuva Eija Vuorela.
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Erilaisia kuivurin ritilöitä. Kuva Eija Vuorela.

Tappimyllyn testausta. Kuva Markku Koistinen.
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Luonnonkasvien käsittelyä, kuivatun raaka-aineen murskaamista ja jauhamista.
Kuvat Markku Koistinen.
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Osaamisen ja hiljaisen tiedon koonti
Arkistointi Seija Niemi.
Kysely poimijoille 2.1.2006. Lähetetty 66 kpl, vastauksia 34 kpl, vastausprosentti 51,5 %.
Luonnontuotealan toimijoiden kokoukset. Sodankylä 12.1.2006 (0sanottajat 9), Rovaniemi
13.1.2006 (osanottajat 14) ja Salla 26.1.2006 (osanottajat 12)
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Yleiset keruuohjeet ja kasvikortit

Tavanomaisen ja luomukeruutuotannon yleisten keruuohjeiden mukaan
–– kysytään keruuseen maanomistajan lupa
–– huolehditaan toiminnan hygieniasta, erityisesti käsien ja astioiden puhtaudesta
–– tehdään omaehtoista laadunvalvontaa koko toiminnan ajan
–– huolehditaan työhygieniasta, työergonomiasta ja työturvallisuudesta
–– pidetään luomuraaka-aine erillään tavanomaisesta raaka-aineesta.
–– käsitellään tai toimitetaan raaka-aine välittömästi keruun jälkeen ostoasemalle
–– valitaan tarvittavat leikkuuvälineet kasvikohtaisesti
–– valitaan keruuastiat keruutekniikan ja kerättävän kasvin mukaan
–– otetaan huomioon mahdollisissa kuljetuksissa tarvittavat välineet
–– otetaan huomioon myös muut keruussa tarvittavat tarvikkeet ja välineet
–– kerätään aurinkoisella tai pilvipoutaisella säällä
–– kerätään ainoastaan hyvälaatuisia kasveja ja kasvien osia
–– jätetään riittävät suojavyöhykkeet teihin, tavanomaisesti viljeltyihin peltoihin ja
torjunta-ainein käsiteltyihin alueisiin
–– jätetään kasvustoista aina osa keräämättä
–– varmistetaan kasvien uusiutuvuus käyttämällä suositeltua keruutapaa ja noudatetaan annettuja kasvikohtaisia ohjeita
–– vuorotellaan keruupaikkoja ja annetaan kasveille niiden tarvitsemat lepovuodet
–– vältetään kasvien ylimääräistä käsittelyä.
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Kanerva

Calluna vulgaris
Kanervasta kerätään
 sinipunaiset kukat tai kukkivat versot
 raaka-ainetta kukkien avauduttua heinäkuun puolesta välistä-syyskuun puoleen
väliin.

Kanervan keruun voi suorittaa
 riipimällä kukat
 leikkaamalla kukkaversojen ylimmät osat
poikki alimpien kukkien alapuolelta
 myös niittolaitteella, jossa leikkuukorkeuden määrittäminen saattaa kuitenkin olla
hankalaa, koska kukkaterttujen pituus vaihtelee.

Keruun jälkeen
 kanervan kasvu hidastuu
 kukkaversojen määrä, pituus ja kukkien
versokohtainen lukumäärää vähenee
 kanervalle annetaan vähintään kaksi lepovuotta ennen seuraavaa keruuta.

Laatusuositusten mukaan

Kuva Eija Vuorela
Kanervan tunnistaa siitä, että
 kanerva on 10–40 senttimetriä korkea, pysty ja tiheähaarainen varpu, joka talvehtii
vihreänä
 kanerva kukkii heinä-elokuussa
 kanervan kukinto on toispuoleinen terttu,
kukkien väri on sinipunainen ja toisinaan
myös valkoinen
 kanervan kukkivissa haaroissa lehdet ovat
harvassa ja kukattomissa sivuhaaroissa ne
ovat tiheässä
 kanervan lehtiasento on vastakkainen.

Kanerva kasvaa
 yleisenä koko maassa, mutta harvinaistuu
pohjoiseen mentäessä
 kuivissa ja valoisissa mäntymetsissä, rämeillä, hietikoilla ja kalliolla
 parhaiten happamassa maaperässä.

 kanervan kukkien ja kukkaversojen tulee
olla tuoreita ja terveitä sekä tyypillisen värisiä ja tuoksuisia
 kukkaversojen joukossa sallitaan vihreää
vartta ja kukkien välissä tai versojen päissä olevia lehtiä
 puhtaan kukan joukossa ei sallita vihreitä
lehtiä tai kukkavartta
 raaka-aineessa ei sallita tuholaisten ja tautien vioittamia kukkia tai versoja, ruskeita
kukkia tai vieraita kasvinosia tai muita ainesosia.

Huomioitavaa on, että
 ostaja määrittää kukan laadun sen käyttötarkoituksen mukaan
 laatuohjeet tulee kysyä ostoasemalta aina
ennen keruuta.
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Kataja

Juniperus communis
Katajanversojen keruussa käytetään
 yleensä käsineitä
 olalla kannettavaa tai vyötärölle kiinnitettävää astiaa.

Keruun jälkeen
 kataja uusiutuu hyvin, jos keruu suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan
 kataja myös useimmiten tuuhettuu, koska
sen leposilmut lähtevät kasvuun
 katajan uusiutuvuutta hidastaa väärä keruutekniikka
 katajalle annetaan kaksi lepovuotta ennen
seuraavaa keruuta
 annettavien lepovuosien merkitys korostuu erityisesti karuimmilla kasvupaikoilla.

Kuva Markku Koistinen .

Katajan tunnistaa siitä, että
 kataja on pieni, 0,2–2 m, pensasmainen puu
 katajan lehdet ovat neulasmaisia, kolmittain ja ne ovat teräväkärkisiä
 katajassa on aromikkaan tuoksuiset versot.

Kataja kasvaa
 yleisenä koko Suomessa ja Lapissa runsaana vain paikoittain
 lehtomaisilla, tuoreilla-kuivilla kankailla,
soilla ja tunturikankailla sekä jokien ja purojen varsilla.

Katajasta kerätään
 kuluvan vuoden uusia katajanversoja, joita
kutsutaan vuosikasvaimiksi
 katajanversoja silloin, kun ne ovat vielä
pehmeitä, taipuisia ja vanhaa versoa vaaleampia
 versoja heinäkuun puolesta välistä syyskuun puoleen väliin asti.

Katajanversot kerätään
 katkaisemalla saksilla tai veitsellä kohdasta, josta vuosikasvu alkaa
 riipimällä käsin kohdasta, josta vuosikasvu
alkaa
 siten, että katajasta uudesta kasvusta kerätään vain noin puolet tasaisesti ympäri
katajaa.
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Laatusuositusten mukaan katajanversojen
 tulee olla tuoreita ja terveitä
 tulee olla tyypillisen värisiä ja tuoksuisia
 tulee olla kuluvan vuoden puutumattomia
versoja.

Laatusuositusten mukaan raaka-aineen
joukossa
 ei saa olla tuholaisten tai tautien vioittamia
katajanversoja
 ei saa olla ruskeita versoja tai neulasia
 ei saa olla vanhaa, puutunutta katajanversoa
 ei saa olla vieraita kasvinosia tai muita vieraita ainesosia.

Huomioitavaa on, että katajaa
 kerätään vain sellaisilta alueilta, missä kataja esiintyy runsaina ja suurina kasvustoina
 kerätään vain reheväkasvuisilta kasvupaikoilta, koska kataja uusiutuu huonosti karuilla kasvupaikoilla.
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Koivu

Betula pendula, Betula
pubescens, Betula nana
Koivut

Parhaita keruupaikkoja ovat

 ovat yleisiä koko Suomessa lukuun ottamatta rauduskoivua, joka on harvinainen
pohjoisimmassa Lapissa
 kasvavat tuoreilla-kuivilla kankailla, tunturikankailla rannoilla, rämeillä, kangaskorvissa ja nevoilla.

 koivujen hakkuualueet, jos hakkuu suoritetaan juhannuksen aikoihin
 nuoret koivikot, pensoittuneet vanhat pellot, pientareet, sähkölinjat ja muut vesakoituneet alueet.

Rauduskoivun tunnistaa siitä, että
 vuosikasvaimet ovat
kaljuja ja hyvin nystyisiä
 lehdet ovat ehyet, kaljut ja kolmiomaisenvinoneliömäiset
 lehden laita on kahteen kertaan sahalaitainen.

Keruu suoritetaan
 riipimällä lehdet käsin
 käyttämällä riipimiseen molempia käsiä ja
suojaamalla kädet riittävän vahvoilla käsineillä
 käyttämällä vyötärölle kiinnitettyä keruuastiaa.

Keruun jälkeen

Hieskoivun tunnistaa siitä, että
 vuosikasvaimet ovat
karvaisia, nukkaisia
ja sileitä
 lehtilapa on pyöreähkön puikea, lyhytsuippuinen
 lehden laita on yhteen kertaan sahalaitainen sekä usein alta
karvainen.

 koivun uusiutuvuus on hyvä
 koivu ei tarvitse lepovuosia, vaan koivusta
voidaan lehtiä vuosittain, jos nuorista koivuista jätetään osa lehdistä keräämättä.

Laatusuositusten mukaan lehtien tulee
olla
 terveitä ja tuoreita, täysikokoisiksi kehittyneitä
 tyypillisen värisiä ja tuoksuisia.

Raaka-aineen joukossa ei saa olla
 värivirheellisiä lehtiä
 hyönteisten ja kasvitautien vioittamia lehtiä
 roskia, kuorta tai oksia.

Vaivaiskoivun tunnistaa siitä, että
 se on korkeudeltaan
0,2–0,8 m pensas
 haarat ovat jäykkiä,
tummia ja pystyjä
 lehtilavat ovat pieniä, kooltaan 0,5–1,5
cm, pyöreitä, nyhälaitaisia ja kaljuja.

Huomioitavaa on, että
 keruun aikana kannattaa tarkkailla koko
ajan laatua
 laatu määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.

Koivusta kerätään
 nuoret täysin kehittyneet lehdet, jotka eivät
ole vielä kovettuneet
 lehtiä yleisimmällään juhannuksen molemmin puolin keruuajan kestäen yleensä
heinäkuun alkupuolelle.

Koivujen kuvat Metlan kuva-arkisto, Erkki
Oksanen.
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Kuusi

Picea abies
Kuusenkerkkien keruu tapahtuu siten,
että
 kerätään kerkät katkaisemalla siitä kohdasta, josta alkaa uusi vuosikasvu
 huolehditaan siitä, että ei kerätä oksien
päätökerkkiä
 kerätään tasaisesti ympäri kuusen
 jätetään osa vuosikasvaimista keräämättä
 käytetään keruussa käsineitä.

Keruun jälkeen
 kuusi uusiutuu hyvin eikä se tarvitse erityissuosituksia uusiutumisen varmistamiseksi.

Laatusuositusten mukaan kuusenkerkkien tulee olla





Kuva Seija Niemi

hyvälaatuisia ja terveitä
tyypillisen värisiä, makuisia ja tuoksuisia
pituudeltaan alle 5 senttimetriä
puutumattomia.

Kuusen tunnistaa siitä, että

Raaka-aine ei saa olla

 se on korkea, ainavihanta havupuu
 sen runko on karhea, nuorena jo hilseilevä
ja väriltään ruskea-harmaa
 kuusen neulaset ovat yksittäin, särmikkäitä, kärjistään teräviä ja pituudeltaan 1,5–2,5
senttimetriä.

 hyönteisten vioittamaa raaka-ainetta eikä
joukossa saa olla ruskettuneita kerkkiä.

Kuusi kasvaa
 yleisenä koko maassa lukuun ottamatta
pohjoisinta Suomea
 kuivissa ja tuoreissa kangasmetsissä, lehdoissa, korvissa ja rääseiköissä.

Huomioitavaa on, että
 raaka-aineen laatu sovitaan ostajan kanssa
 jätetään kerkät keräämättä harvinaisemmista kuusista, kuten esimerkiksi tapionpöydästä.

Kuusesta kerätään nuoret vuosikasvaimet
 joita kutsutaan kuusenkerkiksi ja jotka ovat
väriltään vaaleanvihreitä
 joiden suositeltava pituus on noin 3–5 senttimetriä
 ennen niiden puutumista ja neulasten kovettumista
 alkukesästä ja keruuaika voi kestää kesän
etenemisestä johtuen kesäkuun alkuun asti.

126

L apin Luonnon A ntimista

Maitohorsma

Epilobium angustifolium
Maitohorsmasta kerätään
 lehdet alkukesällä ennen kukintaa
 kukat silloin, kun vähintään puolet kukista
on avautunut.

Lehdet kerätään siten, että
 katkaistaan versot tyvestä
 riivitään lehdet vasta karvaan eli latvasta
tyveen.

Kukat kerätään siten, että
 riivitään kukinto alhaalta ylöspäin
 riivitään myös latvaosan nuput.

Keruussa käytettävät välineet ovat
 käsineet
 keruuastioina pyykkikorit, marjalaatikot,
olalla kannettavat tai vyötärölle kiinnitettävät astiat.

Laatusuositusten mukaan lehtien tulee
olla

Kuva Eija Vuorela

Maitohorsman tunnistaa siitä, että
 se on monivuotinen ruohokasvi, jonka korkeus vaihtelee 50–150 senttimetrin välillä
 maitohorsman varsi on haaraton, jäykkä ja
aurinkoisilla paikoilla punertava
 kasvin lehtiasento on kierteinen ja kaljut
lehdet ovat suikeita ja ehytlaitaisia
 lehtien alapinta on sinertävänharmaa ja
keskisuoni on selvästi koholla
 kukat ovat sinipunaiset tai purppuranpunaiset, joskus myös valkoiset
 kukinto on pitkä terttu, hyvin runsaskukkainen
 kukkien terälehdet ovat kooltaan 13–23
millimetriä.

 tuoreita, terveitä ja hyvin kehittyneitä
 tyypillisen värisiä ja tuoksuisia
 ennen kukintaa kerättyjä.

Raaka-aineen joukossa ei sallita
 varren palasia
 tuholaisten ja tautien tuhoamia lehtiä
 värivirheellisiä lehtiä.

Laatusuositusten mukaan kukkien tulee
olla
 tuoreita, terveitä ja hyvin kehittyneitä
 tyypillisen värisiä ja tuoksuisia.

Raaka-aineen joukossa ei sallita
 siemenpalkoja
 tuholaisten ja tautien vioittamia kukkia.

Huomioitavaa on, että

Maitohorsma kasvaa
 yleisenä koko Suomessa
 runsaina kasvustoina mm. hakkuualueilla,
tienpientareilla, pihoilla ja joutomailla.

 maitohorsmankukkia ja lehtiä voidaan kerätä vuosittain samoilta kasvupaikoilta
 maitohorsman kukat ja lehdet tiivistyvät
helposti keruuastioissa
 kukkaraaka-aineen joukossa sallitaan myös
nuput.
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Mesiangervo
Filipendula ulmaria

Kukinto on parhaimmillaan silloin, kun
 suurin osa kukinnon pienistä kukkasista on
avautunut
 kukinnon yläosassa on vielä nuppuja
 kukinnon alimmaiset kukat eivät ole vielä
ruskettuneita, vanhentuneita
 kukinnoissa ei ole siemenkotia.

Laatusuosituksien mukaan kukintojen
tulee olla
 vasta avautuneita, tuoreita ja terveitä
 oikeasta kohdasta leikattuja
 tyypillisen värisiä ja tuoksuisia.

Kuva Eija Vuorela

Raaka-aineen joukossa ei sallita

Mesiangervon tunnistaa siitä, että
 se on 50–120 senttimetriä korkea ruohomainen kasvi
 sillä on lehtiruusuke ja sen aluslehdet ovat
20–40 senttimetriä pitkiä
 kasvin lehtilapa on 3–5 -parinen ja lehtiparien välissä on yleensä kaksi pikkulehdykkää
 lehti on alta hopeanharmaa ja lehden reunat ovat toistamiseen sahalaitaiset
 päätölehdykkä on muita lehdyköitä isompi
ja yleensä kiinni sivulehdyköissä
 lehtiruodit ovat usein toiselta sivulta punertavia
 kermanvärisen kukinto on huiskilo, jonka
koko on noin 5–25 senttimetriä
 kukinnon yksittäiset kukat ovat pieniä ja
hyvin voimakkaasti tuoksuvia.

 hyönteisten ja kasvitautien vioittamia kukintoja
 ruskettuneita tai vanhentuneita kukintojen
alaosia, vanhentuneita kukintoja tai siemenkotia.

Keruun jälkeen
 mesiangervo uusiutuu hyvin ja mesiangervon kukintoja voidaan kerätä vuosittain samalta kasvupaikalta.

Huomioitavaa on, että
 mesiangervo kehittyy nopeasti ja oikea keruuaika on lyhyt
 kukinnot painuvat astioissa herkästi tiiviiksi kerroksiksi ja lämpenevät
 kasvi sisältää salisyylijohdannaisia, salisyyliallergisten on varottava kasvin käsittelyä.

Mesiangervo kasvaa
 usein laajoina kasvustoina yleisenä koko
Suomessa
 kosteilla niityillä, jokien, järvien, meren
rannoilla sekä purojen ja ojien varsilla.

Mesiangervon keruu tapahtuu siten,
että
 kerätään kukinnot heinäkuussa silloin, kun
ne ovat parhaimmillaan
 leikataan kukinto alimman haaran tyveltä
veitsellä, saksilla tai käsin taittamalla.

128

L apin Luonnon A ntimista

Mustikka

Vacciunium myrtillus
Mustikasta kerätään versot
 jotka ovat kuluvan vuoden nuorta, puutumatonta kasvua ja jonka pituus on vähintään 10 senttimetriä
 heinä-elokuussa, jolloin lehdet ovat täysin
kehittyneet
 kunnes lehdissä alkaa olla punaista värivirhettä tai muita vioituksia.

Keruussa tarvitaan
Kuva Seija Niemi.
Mustikan tunnistaa siitä, että
 mustikka on pystykasvuinen 10–40 senttimetriä korkea varpu
 kasvi pudottaa lehtensä talveksi
 se on puhtaanvihreä, myös särmäiset varret ovat vihreät
 lehdet ovat kooltaan 8–25 millimetriä, soikeita, suippoja ja sahalaitaisia ja lehden
kärki on suhteellisen terävä
 kasvi kukkii alkukesästä
 sen pallomaiset, vihertävänkellertävätpunertavat kukat ovat yksittäin lehtihangoissa
 kiiltävät marjat ovat kooltaan n. 6–8 mm ja
ne kypsyvät elokuun puolivälissä
 marjat ovat vahapeitteisiä, sinisiä tai mustia ja sisältä ne ovat yleensä violetinsinisiä.

Mustikka kasvaa
 yleisenä koko Suomessa, lehtomaisillakuivilla kankailla, korvissa sekä tunturikankailla.

Hyviä keruualueita ovat alueet, joissa
 metsikkö on tiheä ja valtapuina ovat koivu
ja kuusi
 mustikkakasvusto on mahdollisimman
puhdas, tiheä ja yhtenäinen
 vieraiden kasvien osuus on mahdollisimman vähäinen
 ei kasva ollenkaan suopursua tai muita
myrkyllisiä kasveja
 kenelläkään ei ole tapana marjastaa.

 3–4 hengen työryhmä
 yksi käyttämäään raivaussahaa/pensasleikkuria
 yksi kuljettamaan laatikkoita leikkaajalle
 kaksi puhdistamaan leikattua raaka-ainetta, punnitsemaan ja säkittämään.

Keruussa tarvittavia laitteita ja välineitä
ovat









pensasleikkuri ja valjaat
mustikanverson leikkuupää
riittävästi bensiiniä raivaussahaan
kuulosuojaimet
marjalaatikot ja/tai saavit, elintarvikemuovia
puhdistuspöytä
vaaka
mönkijä ja peräkärry tai vaihtoehtoisesti
pienissä määrissä kantolaitteet, jos on pitempi maastokuljetus.

Ennen koneellisen keruun aloittamista
 tarkistetaan alue ja arvioidaan sen keruukelpoisuus
 arvioidaan vieraiden kasvin osuus
 poistetaan mahdolliset suopursut
 poistetaan ylimääräiset, haitalliset risut
 arvioidaan mustikanverson leikkuukorkeus
uuden verson pituuden perusteella.

Koneellisessa keruussa
 leikataan mustikanversot keruualueelta
järjestelmällisesti
 suoritetaan leikkuu siten, että vanhaa versoa tulee mahdollisimman vähän
 tyhjennetään leikkupää laatikkoon tai
saaviin
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 kuljetetaan täyttynyt astia puhdistuspaikalle ja puhdistetaan vieraista kasveista ja
huonolaatuisista kasvinosista.

Mustikanverson keruu
 tuuheuttaa mustikkakasvustoa, mikäli leikkuussa on kasvustosta poistettu vain uusi
kasvu
 heikentää mustikkakasvuston uusiutumista, mikäli kasvusto on leikattu liian matalaksi
 alentaa seuraavan vuoden marjasatoa.

Raaka-aineen joukossa ei sallita
 vanhaa kasvua eli puutunutta versoa
 hyönteisten ja kasvitautien vioittamia versoja
 myrkyllisiä kasveja tai kasvinosia kuten
suopursua.

Huomioitavaa on, että

 tuoreita, terveitä, puhtaita ja hyvin kehittyneitä
 pituudeltaan noin 10–15 cm (uusi kasvu)
 tyypillisen värisiä ja tuoksuisia.

 kerättyjen mustikanversojen joukossa ei
saa olla yhtään suopursua
 keruualueen valinta on yksi tärkeimmistä
kannattavuuteen vaikuttavista asioista
 paikan valintaan vaikuttavat matkojen pituus, alueelta saatavan raaka-aineen määrä,
puhdistamisen tarve ja siihen kuluva aika
sekä poimijoiden määrä
 keruuta ei kannata suorittaa yksin, koska se
ei muodostu taloudellisesti kannattavaksi
 ei kerätä marjamailta.

Kuva Markku Koistinen.

Kuva Markku Koistinen.

Laatusuositusten mukaan mustikanversojen tulee olla

Niittolaitteen käyttöä helpottavat
hyvin istuvat valjaat.
Kuva Seija Niemi.
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Siankärsämö
Achillea millefolium

Siankärsämön kukat kerätään siten, että
 katkaistaan kukinto heti kukinnon alapuolelta, jolloin mukaan tulevat myös kukkaperät
 suoritetaan kukinnon katkaisu joko käsin
nyppäämällä tai taittamalla
 leikataan kukinto veitsellä tai saksilla
 käytetään kukinnon keruuseen poimuria.

Keruun jälkeen siankärsämö
 ei tarvitse lepovuosia, vaan kasvi toipuu
hyvin keruusta
 leviää edelleen myös siemenistä, koska
alueelta ei pystytä koskaan keräämään
kaikkia kukkivia yksilöitä.

Laatusuositusten mukaan siankärsämön
kukintojen tulee olla

Kuva Seija Niemi

Siankärsämön tunnistaa siitä, että
 se on monivuotinen, 20–70 cm korkea,
maarönsyllinen ruoho
 se on vaihtelevan pehmeäkarvainen ja hierottaessa voimakkaasti ryydintuoksuinen
 lehdet ovat hienoliuskaiset (pariliuskainen,
liuskapareja yleensä yli 15) ja lehtiasento
on kierteinen
 kukka on mykerömäinen kerrannaishuiskilo, jossa on tiheässä lukuisia valkoisiapunertavia pieniä kukkia.

Siankärsämö kasvaa

 tuoreita ja terveitä, parhaassa kukintovaiheessa
 tyypillisen värisiä ja tuoksuisia
 oikeasta kohdasta katkaistuja.

Raaka-aineen joukossa ei sallita
 vanhentuneita kukintoja
 hyönteisten ja kasvitautien jälkiä
 kukkavartta.

Huomioitavaa on, että
 pujoallergikkojen on syytä varoa sekä tuoreen että kuivan kasvin käsittelyä mahdollisten voimakkaiden iho- ja hengitysoireiden vuoksi.

 yleisenä koko Suomessa ja paikoittaisena
Pohjois-Suomessa
 viljelymaiden reunamilla, tulvaniityillä,
joutomailla, pientareilla, niityíllä ja pihoilla.

Siankärsämöstä kerätään
 kukinnot keskikesällä
 kukinnot silloin, kun ne ovat vasta avautuneet ja parhaimmillaan eivätkä laitakukat
ole vielä haarmaantuneet
 kukinnot, joissa on myös nuppuja ja jotka
eivät ole vielä kunnolla avautuneet.
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Männynkuori
Mänty Pinus sylvestris

 varastoidaan kuorisäkit kylmään ulkovarastoon
 sovitaan varastointiajan pituus jo etukäteen ostajan kanssa.

Männynkuori

Laatusuositusten mukaan männynkuorien tulee olla

 on männyn päällimmäinen, ruskea kuoriosa
 on parasta männystä, joka on nuorehko,
ohutkuorinen ja mahdollisimman vähäoksainen.

Hyvä keruupaikka on yleensä
 metsätyömaa, jossa hakkuut ovat käynnissä tai loppuneet
 silloin, kun puut on varastoitu varastopaikalle ja varastointiaika on maksimissaan
2–3 viikkoa.

Keruu tapahtuu
 keväällä maalis-huhtikuussa, 0-10 asteen
lämpötilassa.

Keruussa tarvittavia välineitä ovat






kolmijalka eli parkkuupukki
parkkuurauta tai pitkäteräinen veitsi
elintarvikemuovi
paperisäkit, muovisäkit ja teippi
jäykkäharjaksinen harja runkojen puhdistamiseen lumesta
 puhtaat jalkineet.

 tuoreita ja terveennäköisiä
 tyypillisen tuoksuisia ja värisiä.

Raaka-aineen joukossa ei sallita
 harmaantunutta männynkuorta
 korkkiintunutta tyvikaarnaa
 lunta tai vieraita aineksia.

Huomioitavaa on, että
 käsitelläan puun kuori siten, että siihen ei
pääse vieraita ainesosia, vierasta makua
tai hajua
 käytetään ehdottomasti puhtaita jalkineita
 vältetään kävelyä elintarvikemuovin päällä, johon mänty kuoritaan
 elintarvikemuovin sijaan voidaan käyttää
myös elintarvikemuovilla päällystettyä kourua, joka asetetaan rungon alle ja johon
kuoret putoavat.

Keruu tapahtuu siten, että
 puhdistetaan rungot tarvittaessa lumesta
katuharjalla tai muulla jäykkäharjaksisella
harjalla
 laitetaan kuorintapaikalle alustaksi puhdas
elintarvikemuovi ja asetetaan sen päälle
parkkuupukki
 irrotetaan kuori parkkuuraudalla männyn
rungosta mahdollisimman suurina paloina
siten, että viedään parkkuurauta nilakerroksen ja päällimmäisen kuorikerroksen välistä
 kuoritaan siten, että kuorittava aines putoaa puhtaan elintarvikemuovin päälle.

Kuva Seija Niemi.

Pakkaaminen ja varastointi suoritetaan
siten, että
 pakataan kuoret paperisäkkiin
 suljetaan teipillä ja vedetään päälle muovisäkki
 laitetaan säkkeihin etiketit, joissa on kerääjän nimi ja osoite, raaka-aineen määrä,
keruupäivä sekä keruupaikka

132

Kuvassa oleva pressu ei ole sallittu.
Kuva Eija Vuorela.
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Pakurikääpä
Inonotus Obliquus

Laatusuositusten mukaan
 pakuri on kiinteä, tyypillisen värinen ja
tuoksuinen
 pakuri on irrotettu elävästä puusta.

Laatusuositusten mukaan ei sallita
 värivirheellisiä tai tuholaisten vioittamaa
pakuria
 käsiin murenevaa, pehmeää pakuria
 homeista pakuria
 kuollleesta puusta irrotetttua pakuria
 pakuriraaka-aineen joukossa puuainesta
eikä muita vieraita ainesosia.

Kuva Mika Rantaharju.
Kerättävä raaka-aine
 on musta, pahkamainen kasvain, jota kutsutaan pakuriksi
 on väriltään päältä miltei musta ja sisältä
ruskea
 kasvaa lehtipuiden, yleisimmin koivun,
rungossa.

Huomioitavaa
 pakuri on tuoreena herkkä homehtumaan
eikä sitä saa tuoreena säilyttää tiiviissä
astioissa
 kuivuessaan pakuri kuivuu kovaksi ja sen
käsittely kuivana on hyvin hankalaa.

Keruupaikkana
 parhaita ovat rehevät ja vanhenevat lehtimetsät, kosteat alueet kuten järvien ja soiden reunamat tai huonokuntoiset koivikot.

Keruuajankohta
 on ympäri vuoden.

Keruuastiat ja -välineet ovat
 kirves tai vesuri
 paperisäkki tai saavi.

Keruu tapahtuu
 irrottamalla pakuri koivun kyljestä kirveellä
tai vesurilla siten, että puuainesta ei tule
mukaan
 vahingoittamatta puuta.
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Pettu

Mänty Pinus sylvestris

Kerättävä raaka-aine

Petun keruu voi tapahtua myös niin, että

 on uloimman männyn rungon ruskean kuoren alla oleva vaalea, 1–2 millimetrin paksuinen nilakerros
 on parhaimmillaan, jos se kerätään yli
50-vuotiaasta tuoreella kankaalla kasvaneesta, vähäoksaisesta puusta, jonka kuori
on ohuehko ja sileä.

 puun runkoa ei kuorita ennen pettuliinojen
irrotusta
 pettuliinat irrotetaan, jonka jälkeen ne vasta kuoritaan.

Keruupaikaksi suositellaan
 keväällä kaadettujen mäntyjen varastointipaikkoja, joissa varastointiaika on maksimissaan 1–3 viikkoa (aikaisin keväällä
enemmän ja kesällä vähemmän).

Laatusuositusten mukaan pettuliinat
 ovat tyypillisen näköisiä ja hajuisia
 ovat mahdollisimman ehjiä ja puhtaita.

Laatusuositusten mukaan pettuliinoissa
 ei sallita ruskeaa tai vihreää kuoriosaa
 ei sallita vieraita ainesosia.

Keruuajankohta on
 nila-aikaan, jolloin pettu irtoaa parhaiten
 toukokuun lopulta heinäkuun alkuun.

Keruuastiat ja -välineet ovat
 lusa
 puukko
 elintarvikemuovi.

Petun keruu tapahtuu siten, että
 poistetaan puun ruskea ja vihreä kuorikerros varovasti rungosta vuolemalla
 jaetaan kuoresta puhdistettu pettukerros
vaakaviilloin 40–50 senttimetrin vyöhykkeisiin ja halkaistaan puukolla rungon
suuntaisesti
 irrotetaan pettu varovasti suorakaiteen
muotoisina paloina eli pettuliinoina
 puhdistetaan liinojen pinta mahdollisesti
jäljelle jääneestä kuoresta ja pihkasta
 asetetaan liinat kuivumaan aurinkoiseen
paikkaan ja toimitetaan nopeasti ostajalle.
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Kuvat Seija Niemi.
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Pihka

Mänty Pinus sylvestris, Kuusi
Abies picea
 tehdään pystyviillon molemmille sivuille
3–5 vinoviiltoa, alhaalta ylöspäin ja 45 asteen kulmassa pystyviiltoon
 tehdään alemmat vinoviillot kourumaisiksi
siten, että ylivaluva pihka ohjautuu keräyspussiin
 lisätään kuvioon vinoviiltoja 4–7 päivän
välein
 tehdään pystyviillon alaosaan palkeenkieli ja laitetaan sen alle putki ja kiinnitetään
nitojalla muovipussi, johon tehdään pieni
reikä.

Aktiivisessa pihkankeruussa tarvittavia
välineitä ovat
Kuva Eija Vuorela
Kerättävä raaka-aine on
 keltaisen ruskehtavaa, männyn tai kuusen
rungon vahingoittuneesta kohdasta erittyvää pihkaa, jotka eroavat toisistaan värin
perusteella (kuusen pihka on vaaleampaa)
 aktiivista pihkaa, joka on yleensä männyn
pihkaa ja jota erittyy puuhun tehtävästä
kalanruotokuviosta
 passiivista pihkaa, joka on yleensä kuusen
pihkaa ja jota erittyy itsestään kuuseen
tulleesta vauriokohdasta.







ohennusrauta
pystyrauta
vinorauta
kourutaltta
keruupussit.

Passiivissa pihkankeruumenetelmässä
 etsitään sopivia puita vanhemmista ja järeimmistä kuusikoista
 kerätään pihkaa puista, joihin sitä on erittynyt runkoon luonnostaan tulleisiin vaurioituneisiin kohtiin
 irrotetaan kovettunut pihka jollakin sopivalla välineellä, kuten kirveellä tai vesurilla,
puun rungosta.

Parhaita keruupaikkoja ovat

Laatusuositusten mukaan

 aktiivisessa pihkankeruussa päätehakkuukypsät metsiköt, joissa esiintyy elinvoimaisia yli 100–vuotiaita puita
 passiivisessa pihkankeruussa soiden ja
aukkojen reunamat, joissa lumen paino
helposti aiheuttaa oksarepeämiä ja -vaurioita ja joissa rungosta repeytynyt oksa voi
jättää runkoon pitkä halkeaman.

 aktiivisessa pihkankeruussa suositellaan
käytettäväksi pusseja, joissa pihka säilyy
roskattomana
 pihkapussien vaihdon yhteydessä täydestä pussista poistetaan vesi ennen pussin
sulkemista
 pihkassa olevien roskien määrä ei saa ylittää 5 % kokonaispainosta.

Aktiivisessa pihkankeruumenetelmässä

Huomioitavaa on, että

 tehdään puun runkoon kalanruotokuvio,
jossa ensin puun kuorta ohennetaan 30–50
senttimetrin matkalta aloittaen hieman rinnan korkeutta ylempää
 viilletään kuorittuun kohtaan noin 30 senttimetrin pituinen pystyviilto

 laatusuositukset tulee sopia ostajan kanssa
ennen pihkan keruuta
 pihkan juoksutus heikentää jonkin verran
puita vaikuttamatta kuitenkaan itse puiden
terveyteen.
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-opas on selkeä ja tiivis ohjeistus

luonnonraaka-aineiden keruutuotantoon. Teos antaa hyvän kokonaiskuvan luonnonraaka-aineiden ja erikoisluonnontuotteiden kestävästä talteenotosta kaikille ansaintaketjun jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
Erityisesti poimijoille opas toimii hyvänä ohjeistuksena keruutuotantoon tarjoten samalla kuvauksen raaka-aineiden
alkuperästä ja -käsittelystä. Opas sisältää pohjoisen alueen kasvikortit sellaisista luonnonkasveista ja erikoisluonnontuotteista, joilla on tällä hetkellä merkittävin kysyntä
Lapissa; oppaan ulkopuolelle on jätetty marjat ja sienet.
Teos sisältää havainnollistavia kuvia niin kasvien talteenoton eri vaiheista ja laitteista kuin pohjoisen alueen
kasveista luonnollisessa ympäristössään. Kirjoittajan ja
teokseen liittyvien yhteistyökumppaneiden omakohtaiset
kuvat tuovat esille alan omat ominaispiirteet, ja toimivat
myös hyvänä informaation lähteenä niin alan yritystoiminnasta kiinnostuneille kuin opiskelijoille.
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