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Metsänomistajalle 

Luonnontuotteiden vuosikello 
Selvitä aina ennen keruuta ostaja ja laatuvaatimukset. 

Voit myös sopia keruusta tai vuokrata keruuoikeuden. 

Kuusenkerkkä 

Kerkkä on nuori, puutumaton vuosikasvu. 

Keruuaika on lyhyt jakso alkukesästä. Seuraa 

kerkän kasvua. Kerättävän kerkän koko 

vaihtelee käytöstä riippuen 2-5 cm.  

Kylmäketju tärkeä. 

Koivun mahla 

Valutus tapahtuu alkukeväästä, yleensä jo 

lumen aikaan ja jatkuu lehtien puhkeamiseen. 

Isompi puu tuottaa enemmän mahlaa. 

Teollista jalostusta varten tarvitaan iso alue ja 

investointi putkistoon. Pienimuotoisesti 

kysyntää ravintoloilla ja suoramyynnissä. 

Alkukesän yrtit 

Alkukesästä kerättävissä on lehtiä:  nokkonen, 

horsmanlehdet, vadelmanlehdet, vuohenputki, 

väinönputki, siankärsämö 

Koivunlehti 

Haluttua on sekä pieni pihkalehti heti lehden 

puhjettua että hieman isompi lehti 

alkukesästä. Riippuu käyttötarkoituksesta. 

Kesän yrtit 

Uuden kasvuston lehtiä voi kerätä pitkin kesää. 

Esimerkiksi: mustikan ja hillan lehdet ja versot.  

Kukinnoista voikukan nuppu, mesiangervo, 

horsma, kanerva 

Tuohi 

Koivun tuohi irtoaa parhaiten Juhannuksen 

tienoilla. HIeskoivu on hyvä. Käyttöä on 

käsitöissä ja kosmetiikassa. 

Kihokki 

Kihokki kerätään kokonaisena kasvina, kun 

kukkavana on kasvanut. Yleensä heinäkuun 

puolivälin aikaan. Ostotoimintaa on Oulun 

seudulla. 

Pihka 

Aktiiviseen pihkan valutukseen sopivat yli 20 

cm paksuiset kuuset tai männyt. Pihka alkaa 

valua, kun kesä lämpenee. Valmistavia töitä 

voit tehdä jo keväällä. 

Passiiviseen pihkan keruuseen kevät on 

parasta aikaa, mutta muulloinkin onnistuu. 

Suopursu 

Suopursusta voidaan kerätä kukinto tai 

tuorein, puutumaton verso kukinnan jälkeen. 

Versoa ostetaan Oulun seudulla. 

Kataja 

Katajanversot kerätään heinäkuun puolesta 

välistä syyskuun puoleen väliin. Versojen tulee 

olla vielä pehmeitä, taipuisia ja vanhaa versoa 

vaaleampia. Marjat kerätään kypsinä, 

sinisenmustina. 

Siirtokuntta 

Kunttaa nostetaan tuoreen ja kuivahkon 

kankaan harvahkoista uudistuskypsistä 

männiköistä. 

Pakuri 

Luonnonpakuria voi kerätä pitkin vuotta, 

talvellakin. Pakuriyppejä voi istuttaa sulan 

aikana, ei välttämättä mahla-aikaan. Ympin 

kasvu pakuriksi kestää 5-10 vuotta. 

Leikkohavut 

Leikkohavuja, kuusta, kerätään syksyllä. Loka-

marraskuu on parasta aikaa. 

Muut koristeet 

Muita koristeita voi kerätä eri aikoina: kuivat 

oksat, kävyt, jäkälät, sammal ym. 

Muut koristeet täällä  
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Pakuri 

viljelemällä satoa 
 

Pakurisieni ja pakuri 

Pakurisieni on koivussa elävä lahottaja, joka muodostaa puun kanssa mustan 

kasvannaisen, pakurin. Sisältä pakuri(kasvannainen) on ruskea. Itse sienen itiöemä elää 

puun pinnassa ja on yksivuotinen. Kypsyessään sieni levittää itiöitä ympäristöönsä. 

Tuolloin pakurisieni leviää luontaisesti puihin niiden vioittumien kautta.  Se on yleinen 

lahottajasieni etenkin pohjoisessa Suomessa. 

Pakurin käyttö 

Pakuria käytetään sisäisesti rohdoksena, ravintolisänä, juomana ja jauheena. Pakurin 

sisältämät aineilla on monenlaisia vaikutuksia ja se kiinnostaakin kovasti 

terveystuotteena. Sitä käytetään myös voiteena, naamiona ja puhdistusaiheena.  

Pakurin markkinoiden maailmalla arvioidaan kasvavan ja viljelyä halutaan tuotannon 

varmistamiseksi. 

Pakurin viljely 

Pakuria voidaan istuttaa eli ympätä puutappeihin istutetuilla kasvustolla. Alalla on useita 

kaupallisia toimijoita, jotka myyvät näitä tappeja - sieniymppejä.  

Ne myös tarjoavat istutuspalvelua sekä ostavat pakuria. Tuotto-odotukset muutoin 

huonosti tuottaville koivikoille ovat hyvät. Puu kelpaa vain polttopuuksi pakurin jälkeen. 

Pakurin viljely käytännössä 

Viljelyyn soveltuvat koivikot, joissa puiden läpimitta on  

yli 10 cm, mieluiten 16 cm.  Yhteen puuhun voidaan laittaa 3-5 ymppitappia. Puuhun 

porataan reikä, johon tappi isketään puuvasaralla ja lopuksi peitetään vahalla. Puhtaat 

välineet ja kädet on syytä huolehtia. 

Viljelmät tuottavat arviolta 5-10 vuoden kuluttua ymppäyksestä. 

Pakurin talteenotto ja laatu 

Pakuri irrotetaan, kun se on riittävän iso ja puu on vielä elävä. Irrottaminen tapahtuu 

kirvellä tai vesurilla.  

Pakuri ei saa olla murenevaa tai tuholaisten vioittamaa eikä sisältää värivirheitä tai 

hometta. Yleisimmin pakuri kuivataan, mutta ostaja antaa tarkat käsittelyohjeet.  

Pakuria kerätään vain puhtailta paikoilta.  

Keruualueen luomusertifiointi ennen talteenottoa. 

Pakurin sato 

Varmista ostaja ja laatuvaatimukset ennen talteenottoa.  Viljellyn pakurin arvioitu sato 

puuta kohden on 0,3-1 kg. Tutkimusten mukaan ympeistä 75 % tuottaa satoa, jopa 

useamman sadon. Luonnosta pakurin löytää helpoiten lehdettömänä aikana. Pakurin 

talteenottoon tarvitaan maanomistajan lupa.  

Verkosta löydät hyvin lisätietoa ja videoita pakurin ymppäyksestä ja talteenotosta! 
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Mahla 

Puuvesi 
Mahlaa koivusta 

Mahla on koivun kasvun käynnistämiseen tarvitsemaa nestettä.  Mahlassa kulkee puun 

tarvitsemia ravinteita juuristosta latvaan ennen lehtien puhkeamista huhti-toukokuussa. Mahlan 

virtaus kestää 2-3 viikkoa eli talteenotto on hyvin lyhyt sesonki. 

Mahla on puuvettä 

Mahla sisältää luonnon sokereita, glukoosia ja fruktoosia ja sekä erilaisia hedelmähappoja. 

Mahlassa on pieniä määriä myös hivenaineita kuten kalsiumia, kaliumia, magnesiumia ja 

mangaania. Mahlan pH voi vaihdella välillä 7,5-5,5. Kuiva-aineita on noin 1 % eli mahla on 

pääosin vettä. 

Mahlaa talteen 

Mahlaa voidaan valuttaa puuhun porattavan reiän kautta. Reikään asetetaan putki, jota pitkin 

mahla valuu astiaan. Holkin avulla putki on asetettavissa tiiviisti. Suuria määriä valutettaessa 

rakennetaan putkilinjasto, jota pitkin mahla valuu isompaan säiliöön. Puhtaus on ehdottoman 

tärkeää, mahla pilaantuu helposti, koska siinä on sokereita. 

Mahla pilaantuu helposti 

Mahla tulee saada nopeasti jalostukseen. Mahla kuumakäsitellään, suodatetaan, pakastetaan tai 

tuotteistetaan suoraan. Keruuastiat tulee tyhjentää mieluiten kaksi kertaa päivässä ja 

keruuastioiden puhtaudesta tulee huolehtia. Kotikäytössä mahla säilyy muutaman päivän 

jääkaapissa. 

Koivikko 

Mahlan valutukseen sopivat parhaiten elinvoimaiset koivut, läpimitta mielellään vähintään 20 

cm. Valutuslinjastoa varten tarvitaan useamman hehtaarin koivikko. Puuhun tulee porattavasta 

reiästä nopeasti värivika, joka leviää pysty-vaakasuunnassa, joten puun laatu heikkenee.  Yhdestä 

puusta valuu muutamista litroista yli 10 litraan vuorokaudessa. Vuosien ja puiden välillä on 

vaihtelua mm. puun koko vaikuttaa saantiin. 

 

Kaupallista tuotantoa 

Mahlan valutuksen kannattavuudesta on tehty laskelmia ja tutkimuksia. Keskiverto saanti 

valutuskautena vaihtelee 50-300 litraa/puu. Puuvesien markkinoiden arvioidaan olevan kasvussa 

ja Suomessa on useita kaupallisia jalostajia. Mahlan voisi jalostaa myös siirapiksi. 

Pienimuotoiselle tuotannollekin löytyy käyttöä paitsi juomana myös kosmetiikassa. 
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Vuosikello 

Pyöreälehtikihokki 

Näin se toimii 
Talvikausi lumen aikaan 

Päivitä tilaussopimukset 

Tarkista palaute 

Tee uudet tilaussopimukset 

Markkinoi asiakkaille 

Markkinoi poimijoille 

Varmista keruuasemat 

Kevät koittaa huhtikuussa 

Suunnittele koulutukset ja tiedota 

Markkinoi uusille poimijoille, muista myös vanhat poimijat 

Sovi keruuasemat 

Valmistele varastointia ja kuljetuksia 

Ennakkolaskuta  asiakkaat 

Varmista tuotepalkinnot poimijoille 

Tiedota media! 

Keruu alkaa heinäkuussa 

Järjestä poimijakoulutukset 

Keruuasemien varustus: keräyspöytäkirjat, kruunattu vaaka, eräsäkit, pakastus, kylmätilat 

Kylmäsäilytys max 3-4 päivää 

Tilitys poimijoille viikon sisällä : tilitystiedot Oulun 4H:lle 

Tilannekatsaukset keruuasemille  - poimijoille 

Kuljeta, pakasta, varastoi 

Tuoretoimitukset vastaanottopäivänä 

Sovi aikataulu, täytä laput 

Pakastus - vastaanottoasemat --> Kumppani 

Tilannekatsaukset toimituksista 

Toimita pakasteet: sovi aikataulu, täytä laput 

Lokakuussa loppuun saatetaan 

Laskuta ostajat toimitusten mukaan 

Tilitä keruuasemille 

Muista poimijoita: arvonnat, kiitokset 

Muista kumppaneita 

Tee yhteenveto kirjanpidosta 

Pyydä palautetta 

Yhteenveto 

Nauti kesän tuloksista: Paljonko kertyi kiloja? Minkä verran poimijat ansaitsivat euroja?  Saitko 

uusia poimijoita? Löytyikö uusia keruupaikkoja? 

Hehkuta ja kehitä! 
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Suopursua Ylikiimingistä 
Suopursu 

Kasvaa runsaana rämeillä, nevojen laiteilla, pohjoisessa myös kangasmailla 

Suopursu on lääkeluettelon kasvi 

Voimakas hermomyrkky, varovaisuutta käytössä 

Käyttöä kasvinsuojelussa, ravintolisänä tai lääkeaineissa 

Ylikiimingistä viedään Keski-Eurooppaan 

Käyttöä Suomessa? Tutkitaan... 

Haluttu laatu 

Ostaja haluaa lehdellisen, uuden kasvun 

Ei kukkaa, kuivaneita lehtiä ja puutunutta vartta 

Terveet, elävät lehdet - valitse hyvä paikka 

Kylmäsäilytys, max 2 päivää ennen kuljetusta 

Kylmäkuljetus 

Maanomistajan lupa tarvitaan, koska puuvartinen kasvi 

Keruuaika heinäkuun lopulla 

Kukinnan jälkeen, uusi kasvu mahdollisimman pitkä 

Katkaistaan oksasaksilla, nippu kerrallaan käteen 

Avonainen kassi hyvä keruuastia, myös sipulisäkki toimii 

Poimintapäivät ja määrät ilmoitetaan 

Koulutuksia poimintapäivien yhteydessä 

Voimakas tuoksu - varmista ettet saa allergiaoireita 

Toimitus ja säilytys 

Kerätään ennakkoon ilmoitettu määrä 

Kerätään ennakkoon ilmoitettuina päivinä 

Pakataan sipulisäkkiin, noin 2,5 kg / säkki  

Päivän saalis kylmään 

Vie paljon tilaa --> kylmäkonttiin voi  tuoda 

Poimintapäivät 

Poimijoille ilmoitetaan poimintapäivät 

Keruu voi tapahtua kaksi päivää ennen toimituspäivää 

Huolehdi juominen ja ravinto 

Kokeneet poimijat keräävät omatoimisesti 

Mukava kerätä porukassa 

Sama keruupaikka 5 vuoden välein - kestävä keruu 

Pitkä kokemus 

Ylikiimingissä kerätty suopursua vuodesta 2002 

Sama ostajataho, luottamus saavutettu 

Laatuvaatimukset tiedetään tarkasti 

Tuoreena toimitus vaatii osaamista 

Vakiintunutta poimijaporukkaa, eläköityminen huolettaa 

Hyvä lisätienesti - luonnontuotteista nuorelle kesätyö! 
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Kuusenkerkkä 

Poimijan vuosikello 
Etsi sopivat keruupaikat 

Hanki maanomistajan lupa 

Hyviä keruupaikkoja ovat tuoreiden kasvupaikkojen kuusentaimikot tai harvassa kasvavat 

yksittäiset puut. Oksia tulee olla alas asti. Mieti myös kulkuyhteydet. 

Käy poimijakoulutus. Rekisteröidy kerääjä.fi. 

Selvitä ostaja, laatuvaatimukset ja hinta 

Hanki keruuastiat 

Käy paikan päällä katsomassa tilannetta. Eri paikoilla kerkkä kypsyy eri tahtiin. Seuraa 

keruuaseman tiedotusta ja vastaanottoaikoja. Varaa elintarvikekelpoiset keruuastiat. 

Seuraa kypsymistä 

Kun sää lämpiää 

Käy paikan päällä katsomassa tilannetta. Eri paikoilla kerkkä kypsyy eri tahtiin. Seuraa 

keruuaseman tiedotusta ja vastaanottoaikoja. Varaa elintarvikekelpoiset keruuastiat. 

Kerää - muista laatu 

Huolehdi kylmäketjusta ja hygieniasta 

Kerää vain kuivalla säällä. Suojaudu hyönteisillä varustuksella, ei karkotteilla. Keruuastia 

vyötäisille - molemmat kädet käytössä. Kylmälaukku ja kylmäkalle mukaan metsään. Toimita 

saalis ostajan ohjeiden mukaisesti pakattuna keruupäivänä. 

Kausi on lyhyt 

Huolehdi lepo ja ravinto 

Muista eväät ja juominen. Pidä taukoja ja säädä päivän pituus sinulle sopivaksi. 

 

Kuusenkerkästä lisätienestiä - luonnontuotteista nuorelle kesätyö! 
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Mitä on luomukeruu? 

 

Suomen puhtaat luonnontuotteet ovat markkinointivaltti maailmalla. 

Luomulaatuiset luonnontuotteet tulee  kerätä luomukeruualueeksi ilmoitetulta 

alueelta.  

 

Maksullinen ilmoitus luomujärjestelmään tehdään alueen ELY-keskukseen, joka 

tarkistaa luomukelpoisuuden ja tekee vuosittaiset tarkastukset.  

 

Metsää voi edelleen käsitellä metsän-omistajan tavoitteiden mukaan.  

 

Luomussa kiellettyjen lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä tulee ilmoittaa. 

Nämä alueet suljetaan pois luomukeruusta 3 vuoden ajaksi 

 

Jokamiehen oikeudella kerättävien tuotteiden osalta metsänomistaja voi ilmoittaa 

halukkuutensa liittää metsänsä luomuun metsään.fi palvelussa. 

 

Lisää arvoa luomusta Pohjois-Pohjanmaan luonnontuotteille 
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