
Katajanmarja
Katajanmarjat ovat todellisuudessa katajan käpyjä. Katajanmarjat sisältävät muun muassa 
sokeria, hartsia, haihtuvia öljyjä ja C-vitamiinia. Katajanmarja kypsyy hitaasti, marja on kyp-
sä vasta kolmantena vuonna. Marjan väri vaihtuu ensimmäisen vuoden vihreästä siniseksi ja 
lopulta kolmantena vuonna kypsä marja on lähes musta.

Katajaa esiintyy koko Suomessa. Parhaiten löydät sen valoisilta rinteiltä. Se viihtyy ravinteik-
kaassa ja kalkkiperäisessä maassa. Kataja on kaksikotinen, joten marjoja kehittyy vain emiyk-
silöihin. Näin marjoja tuottaa vain puolet katajista. 

Mihin katajanmarjaa käytetään

Katajanmarjoja käytetään mausteeksi ruokiin, juomiin ja siirappeihin. Juomateollisuudesta 
tutun Ginin valmistamiseen käytetään katajanmarjaa. Useille katajanmarjan käyttö on tuttua 
etenkin riistan, haudutetun lihan ja kalan maustamisessa. Käytössä on hyvä huomioida mar-
jojen voimakas maku, jolloin 4–8 katajanmarjaa on yleensä sopiva annos muutaman hengen 
annoksiin.

TUOTEKORTTI



Kestävyys
Keruu on tehtävä vaurioittamatta puun oksia. 
Huomioitava ettei kypsiä marjoja varistettaessa 
saa taivutella puunoksia liikaa.

Huomioithan
Katajanmarjoja saa kerätä jokamiehenoike-
uksien turvin, sen sijaan puun muiden osien 
kerääminen vaatii aina maanomistajan luvan. 
Katajanmarjojen poimimisesta saatu tulo on 
(Suomessa) verovapaata. Jos tarkoituksena on 
marjojen myynti, keruun yksityiskohdista kuten 
toimitusmäärästä, on hyvä aina sopia ennen ke-
ruun aloittamista marjoja ostavan ja jalostavan 
yrittäjän kanssa.

Miten keruu tapahtuu
Kangas tai pressu asetellaan katajan alle, jonka 
jälkeen keruu voidaan tehdä oksia varovasti va-
ristaen, tai esim. puukalikalla kevyesti kopaut-
tamalla. Näin kypsät, kolmannen vuoden marjat 
varisevat alustalle.

Keruun jälkeen marjojat puhdistetaan roskista 
ja kuivataan ohuena kerroksena tuulettuvassa 
tilassa. Kuivatus vähentää vain vähän katajan-
marjan painoa.

Lisätietoja 
• www.metsakeskus.fi
• www.luke.fi
• www.arktisetaromit.fi
• www.aitoluonto.fi
• www.keraaja.fi

Katajanmarjan keruu 

• Keruu kuuluu jokamiehenoikeuden piiriin. 
• Ajankohta: Paras keruuajanohta on syys- 
  lokakuu, jolloin kypsät marjat irtoavat  
  varistamalla.

• Keruunopeus: Viiden kilon marjasaalis  
  kuudessa tunnissa on mahdollista. Tuotos  
  riippuu paljolti kohteesta, esiintymien   
  tiheydestä ja keruun valmistelujen olosuh- 
  teista.
• Myyntihinta määräytyy kerääjän ja ostajan  
  sopimuksen mukaan.  
• Keruutulo: 4kg/keruupäivä x 25€/kg=100€ 
  Esimerkkihintana 25€ /kuivakilo. 

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke

http://www.metsakeskus.fi
http://www.luke.fi
http://www.arktisetaromit.fi
http://www.aitoluonto.fi
http://www.keraaja.fi

