
Kuusenkerkkä

Mitä kuusenkerkkä on

Kuusenkerkällä tarkoitetaan metsäkuusen (Picea abies) nuoria ja pehmeitä vuosikasvaimia. Vaaleanvih-
reä nuori kerkkä erottuu kevätkesällä selkeästi tummanvihreistä vanhemmista vuosikasvaimista. Kerkkä 
sisältää mm. A- ja C-vitamiinia, hivenaineita ja antioksidantteja.

Mihin kuusenkerkkää käytetään tämällä keruussa välivuosia. Älä koskaan katkaise 
kuusen latvakasvainta!

Teollisesti kerkkää hyödynnetään mm. kosmetii-
kassa, elintarvikekäytössä ja väriaineena. Säi- Ota huomioon
lytystä ja jatkokäyttöä varten kerkkää voidaan 
jalostaa mm. uutteeksi, jauheeksi tai siirapiksi. Kuusenkerkän keruu vaatii aina maanomistajan 

luvan. Käytä kerätessä suojakäsineitä ja vältä 
Elintarvikekäytössä kerkkä sopii esimerkiksi kemikaalien, kuten hyttyskarkotteiden käyttöä. 
kuumiin tai kylmiin juomiin sekä smoothieihin ja 
ruokien maustamiseen. Kerkkä kannattaa pakastaa keruupäivän lopussa, 

jos sitä on tarkoitus säilöä pidempään. Kotikäyt-
Kestävyys töön tarkoitettujen pakastimien pakastusteho on 

rajallinen. Suurten erien pakastamiseen jatkoja-
Tutkimusten mukaan kuusenkerkän keruu hidas- lostusta varten käytetään esimerkiksi pakaste-
taa hieman kuusentaimen sädekasvua. Kasvutap- kontteja. Ammattimaisessa jatkojalostuksessa 
piota voidaan minimoida esimerkiksi keräämällä kerkkä usein puhdistetaan irtoroskista ja vaku-
vain 2/3 kerkistä, jättäen ylimmän latvuksen sekä moidaan ennen pakastamista. 
oksien päät keräämättä. 

Huomioi että puhdistus ja pakastaminen ovat ve-
Useana vuonna toistettu keruu voi lisätä kasvu- ronalaista jalostustoimintaa, jos kerkkää kerätään 
tappioita, mutta vaikutusta voidaan vähentää pi- ostajan lukuun. 

TUOTEKORTTI



Kuusenkerkän kuivaaminen kotikeinoin uunissa Kerkän keruu suoritetaan pääosin varttuneis-
on haastavaa. Parhaiten kerkän ominaisuudet ta, yli n. 4 metrisistä kuusista käsin keräämäl-
säilyvät teollisesti pakkaskuivaamalla; pakkas- lä. 
kuivauksessa jäätynyt vesi muutetaan suoraan 
höyryksi. Kuivatessa kerkän paino tippuu noin 20 Kuusenkerkkä on helposti pilaantuva raa-
prosenttiin tuorepainosta.

ka-aine, joten kerkkä on säilöttävä viileään 
jo keruupaikalla, jotta pilaantumisprosessi ja 

Miten kuusenkerkkää kerätään
vitamiinien hajoaminen hidastuvat. Välivaras-
tointiin soveltuvat esimerkiksi kylmäkalleilla 

Kuusenkerkän keruuaika on vain muutamalle 
viilennetyt styrox-astiat ja erilliset kylmäkär-

viikolle ajoittuva intensiivinen ajanjakso. Ly-
ryt. 

hyestä keruukaudesta johtuen suurten kerk-
kämäärien keruu vaatii siis paljon kerääjiä. 

Miten kerätään

Ajankohta: Touko-kesäkuu, vaihtelee vuosittain, alueit-
tain ja puittain. Paras keruuaika kestää 2–3 viikkoa.

Saanto: Varttuneesta kuusentaimikosta voidaan kerätä 
noin 500–800 kg/ha. 4–6 metrinen raivattu kuusentai-
mikko (1800 runkoa/ha) on optimaalinen keruukohde.

Keruunopeus: 0,5–4 kg/tunti

Keruupalkkio: 5–8 €/kg

Keruualueen vuokra: 0,5–1 €/kg metsänomistajalle.

Esimerkkilaskelma: Kymmenen keruupäivän keruu-
palkkio (tehollinen työpäivä 5 tuntia): 
5 h/pv x 10 pv x 2 kg/ha x 6 €/kg = 
600 € verovapaana keruupalkkiona.

Lisätietoja 

• www.metsakeskus.fi
• www.luke.fi
• www.arktisetaromit.fi
• www.aitoluonto.fi
• www.keraaja.fi
• www.youtube.com/watch?v=6OFGIL5yGpo
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http://www.youtube.com/watch?v=6OFGIL5yGpo



