
Kuusen pihka (aktiivinen pihka)

Mitä kuusenpihka on

Pihka on eteeristen öljyjen ja luonnonhartsien seos. Pihka virtaa nestekierron ja ravinteiden mukana 
havupuun rungossa, oksissa, kuoressa ja neulasissa. Kuusenpihka on antiseptistä, tulehduksia vähentävä 
sekä ihon uusiutumista nopeuttava uusiutuva metsästä kerättävä luonnontuote.  

Mihin kuusenpihkaa käytetään

Kuusenpihkaa käytetään erilaisten ihovaurioiden 
hoidossa. Luonnonkosmetiikan valmistajat käyt-
tävät kuusenpihkaa erilaisiin voiteisiin. Kuusen-
pihkaa on perinteisesti käytetty palovammoihin, 
paiseisiin ja erilaisiin ihottumiin.

Kestävyys

Pihkan valutus suositellaan tehtäväksi aina 1-3 
vuotta ennen harvennus- tai päätehakkuuta, 
jolloin hakkuussa poistettavien puiden puuainek-
seen ei ehdi syntyä pihkanvalutuksesta väri- tai 
lahovikaa. 

Kuusi ei kuole pihkan aktiivisen keruumenetel-
män seurauksena, kun keruu toteutetaan kalan-
ruotokuviota hyödyntäen. 

Ota huomioon

Pihkan keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, 
vaan vaatii aina maanomistajan luvan. Pihkan 
myynti on metsänomistajalle metsätalouden 
verotuksessa verotettavaa tuloa ja arvonlisävero-
velvollisilla hintaan lisätään 24 % alv.

Pihkamarkkinat ovat vasta kehittymässä. Keruun 
yksityiskohdista on hyvä sopia aina ennen keruun 
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aloittamista pihkaa ostavan ja jalostavan yrittäjän 
kanssa. Tällöin voidaan sopia keruuseen, pihkan 
säilytykseen ja mm. toimitusmääriin liittyvistä 
asioista. 

Pihkanvalutus kannattaa aloittaa kasvukauden 
kynnyksellä huhti-kesäkuussa. Kuusenpihkan 
tuotos vähenee kuitenkin alle 14 °C:ssa ja lakkaa 
alle 7 °C:n lämpötilassa. Korkeampi lämpötila ja 
valonmäärä nostavat pihkan tuotosta. 

Järeä ja elinvoimainen kuusi tuottaa parhaiten 
pihkaa, vaikka puukohtaiset erot tuotoksissa 
saattavatkin olla suuria.

Miten kuusenpihkaa kerätään

Pihkaa valutetaan tekemällä puunrunkoon 
kalanruotokuvio. Kuviossa pystyviilto ohjaa 
vinoviilloista valuvan pihkan keräyspussiin. 
Vinoviillot tehdään pystyviillon molemmin 
puolin noin 45 asteen kulmassa pystyviiltoon 
nähden.

Ennen kalanruotokuvion tekemistä puuhun, 
kannattaa valutuskohdan puunkuori ohentaa, 
sillä se aktivoi pihkan valutusta ja helpottaa 
kalanruotokuvion tekemistä puunrunkoon.

Miten kerätään

Ajankohta: 1-3 vuotta ennen uudistamishakkuuta, siemen-
puiden poistoa tai kasvatusharvennusta.

Tuotos valutuskaudelta: tuoreen kankaan kuusikosta 
50–400 g/puu

Ajanmenekki: 6–8 pv/ha

Myyntihinta: noin 40–70 €/kg

Keruualueen vuokra: sopimuksen mukaan joko hehtaari- tai 
painon mukainen korvaus metsänomistajalle.

Esimerkkilaskelma: 
Tuotto: 400 puuta * 150 g/puu * 50 €/kg = 3000 €/ha
Työaika: 7 pv * 8 h/pv * 27 €/h = 1512 €

Lisätietoja 

• www.metsakeskus.fi
• www.luke.fi
• www.arktisetaromit.fi
• www.aitoluonto.fi
• www.keraaja.fi
• www.youtube.com/watch?v=-fe5GSiuNXA
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