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1 JOHDANTO 

Nykyään on nähtävissä selvästi ihmisten lisääntynyt mielenkiinto lähellä 

tuotettuihin, terveellisiin ja luonnollisiin tuotteisiin. Esimerkiksi Suomessa 

vuosina 2005–2010 luomumarkkinoiden arvo kasvoi arviolta keskimääräisesti 

vuosittain noin kymmenen prosenttia (Pro Luomu ry 2012, 10). Myös 

luonnontuotteiden suosio on kasvussa, mikä näkyy esimerkiksi lisääntyneinä 

tuotteina vähittäistavarakaupoissa. 

Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnossa ja puoliviljelyn avulla kasvaneita 

marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotealan ydin 

muodostuu jokamiehenoikeuksilla kerättävistä raaka-aineista mutta 

maanomistajan luvalla kerättävät materiaalit ovat kasvattaneet viime aikoina 

merkitystään. Luonnontuoteala muodostuu marjojen, sienien ja yrttien sekä 

erikoisluonnontuotteiden talteenotosta, yritystoiminnasta, neuvonnasta, 

koulutuksesta ja tutkimuksista. (Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry 2013a.) 

Englanninkielellä luonnontuotteet tunnetaan nimellä non-timber forest 

products tai non-wood forest products. 

Lapin metsät ovat maailmalla erityisasemassa, sillä tutkimukset ja seurannat 

osoittavat, että ilma on Euroopan puhtainta (Anttila 2012, 9–10). Kallioperän 

ansiosta myös maaperä on luontaisesti puhdasta (Sarala 2012, 26). Lapin 

metsillä on puutavaran, marjojen ja sienien lisäksi muutakin tarjottavaa. 

Metsistä saatavat erilaiset luonnon- ja erikoisluonnontuotteet voivat tarjota 

aktiiviselle metsänomistajalle lisätuloja. Ongelmana on, että yksityisillä 

metsänomistajilla ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa metsiensä 

monipuolisesta taloudellisesta hyödyntämisestä. 

Idea opinnäytetyöstä syntyi keväällä 2011 järjestetyllä luonnontuotekurssilla. 

Työn aihetta tarkennettiin ja rajattiin keväällä 2012 yhdessä työn 

toimeksiantajien Lapin 4H-piirin LUOVA-hankkeen hankevastaava Eija 

Vuorelan ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 

tutkimuskoordinaattori Rainer Peltolan kanssa. 

Toimin määräaikaisessa työsuhteessa Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskuksessa kesällä 2012, jonka aikana suoritin varsinaiset 

maastotyöt. Opinnäytetyöni liittyy luonnontuote- ja elintarviketoimialojen 
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LAPPI LUO työohjelmaan, joka edistää Lapin alueellisen maaseudun 

kehittämissuunnitelman 2007–2013 toteutumista luonnontuotealan ja 

elintarvikealan osalta. Työohjelman tavoitteena on Lapin luonnontuote- ja 

elintarvikealan toimintaedellytysten edistäminen, alan tiedon lisääminen, 

kehittämistyön ohjauksen vahvistaminen sekä yrittäjyyden ja 

työmahdollisuuksien lisääminen. Lapin 4H-piirin LUOVA-hankkeen 

tavoitteena on kehittää luonnontuotealan alkutuotannon menetelmiä ja 

tavoitteellisia verkostoja sekä edistää alan yrittäjyyttä. LAPPI LUO-hankkeen 

rahoittavat EU:n maaseuturahasto ja Lapin ELY-keskus. Hankkeen toteuttaa 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Rovaniemen yksikkö 

yhteistyössä ProAgria Lappi ry:n kanssa. (Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskus 2013a.) Työn tilaajien puolesta opinnäytetyötäni ohjaavat 

Rainer Peltola ja Eija Vuorela. 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä tapauskohtainen luonnontuotteiden 

hyödyntämisselvitys. Lisäksi työssä oli tarkoitus selvittää metsänomistajan 

oikeutta puoliviljeltyyn alueeseen sekä puoliviljellyn alueen luonnontuotteiden 

verotusta. Omalla opinnäytetyölläni pyrin lisäämään tietoa monikäytön 

mahdollisuuksista yksityisille metsänomistajille ja muille asiasta 

kiinnostuneille tarjoamalla omakohtaista käytännön kokemusta ja 

tutkimustietoa luonnontuotteiden talteenotosta. Selvityksen kohteena oleva 

metsätila sijaitsee Rovaniemen eteläpuolella noin kymmenen kilometriä 

keskustasta ja on kooltaan 188 hehtaaria. Työ rajattiin neljään kerättävään 

luonnontuotteeseen, joita ovat pihka, pakurikääpä, männynkuori sekä katajan 

uudet vuosikasvaimet. Kyseinen metsätila on pääasiallisesti mäntyvaltaista 

kangasmaata, joten mahdollisuudet erittäin monipuoliseen luonnontuotteiden 

hyödyntämiseen olivat vähäiset. 
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2. LUONNONTUOTTEIDEN JA METSIEN MONIKÄYTTÖ 

2.1 Luonnonyrttien käytön ja keruun historia 

Yrtti on vanha nimitys versokasville. Nykykielessä sanaa käytetään ennen 

kaikkea ruoka-, mauste- ja rohdoskäyttöön soveltuvista luonnonkasveista, 

mutta monia viljeltyjäkin kasveja kutsutaan yrteiksi. (Stuart 1984, 7.) 

Yrttien osia on hyödynnetty kautta aikojen ravintona ja lääkkeinä. Siksi yrttien 

käytön historia ulottuu kauas menneisyyteen. Varhaisten metsästäjä-

keräilijöiden elämä oli selviytymistä sopusoinnussa luonnon kanssa. Ravinto 

täytyi hankkia suoraan luonnosta. (Stuart 1984, 7–8.) Omien yrttikokeilujen 

lisäksi ihmiset ovat mahdollisesti seuranneet eläinten käyttäytymistä. 

Esimerkiksi loukkaantuneet eläimet ovat etsineet haavojensa hoitoon tiettyjä 

yrttejä. (Moisio – Mäkinen – Tuominen - Vauras 2006, 6.) 

Yrttejä on vuosituhansia käytetty rohdoksina sairauksien hoitoon ja niiden 

ehkäisyyn. Vanhimpia säilyneitä tietoja on löydetty esimerkiksi katajan 

hyödyntämisestä. Rohdoskäytön lisäksi yleistyi myös yrttien käyttö 

mausteena ja ruokana. Mauste- ja rohdoskasvit kulkivat silkkiteitä pitkin 

idästä länteen. Muinaiset roomalaiset hankkivat yrttejä arabialaisilta ja 

kehittivät niiden avulla uusia ruokalajeja, kylpivät yrttikylvyissä ja hoitivat 

sairauksiaan sen ajan yrttirohdoksilla. (Moisio ym. 2006, 6.) 

Kansanparantajat ovat vuosituhansia käyttäneet sairauksien hoitoon myös 

pihkaa, sillä jo muinoin tunnettiin hartsisuitsukkeiden desinfioiva teho 

(Metsälä 2001, 62). 

Suomessa yrttitietouden säilyvyydestä pitivät huolen luostarilaitos ja 

myöhemmin pappilat. Naantalin luostarissa parannettiin ihmisten sairauksia 

erilaisilla luonnonyrteillä ja hoidoilla. Samassa luostarissa valmistui 1400-

luvulla vanhin Suomesta tunnettu lääkintä- ja hoitoalan kirjoitus. (Huvila – 

Lehtonen – Uotila 2012.) Vähitellen yrttiperinne saavutti myös rahvaan 

väestön. Hiljainen perimätieto jatkaa kulkuaan sukupolvelta toiselle, joskin 

paljon tietoa on unohtunut (Moisio ym. 2006, 6.) 

Kiinnostus luonnontuotteisiin vaihteleekin usein sen hetkisten olosuhteiden 

mukaan. Siirtomaavallan aikana halpa tuontipippuri vähensi omien 

luonnonyrttiemme käyttöä ja niiden hyödyntäminen unohtui. Pula- ja sota-ajat 
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ovat yleensä nostaneet kiinnostusta luonnonyrtteihin. Näin on käynyt 

Suomessakin toisen maailmansodan aikana, jolloin esimerkiksi kahvin 

korvikkeena käytettiin pakurikäävästä valmistettua juomaa. (Moisio ym. 2006, 

6.) Lääkkeenä pakurikääpää on käytetty Suomessa jo satojen vuosien ajan, 

slaavilaisissa maissa ehkä jopa vuosituhansia (Yle Keski-Suomi 2011). 

Elämme nykyään 1980-luvulta alkanutta ”yrttibuumin” aikaa (Moisio ym. 

2006, 6). Ihmiset ovat tänä päivänä selvästi kiinnostuneempia löytämään 

mahdollisimman luonnonmukaisia ja vähän prosessoituja tuotteita 

edistämään hyvinvointia. Tämä on huomattu myös yrityspuolella, sillä eri 

puolille maata on virinnyt yrttialan yrittäjyyttä ja alan koulutukselle on syntynyt 

kysyntää (Moisio ym. 2006, 6). Monet maanviljelijät ovat laajentaneet 

toimintaansa perinteisistä viljakasveista myös luonnonyrttien puolelle. 

Yrtteihin on yhdistetty myös esimerkiksi matkailu- ja hoitopalveluita. 

Luonnontuotteisiin liittyvien palveluiden ja tuotteiden kysynnän kasvaessa 

myös raaka-aineiden kysyntä lisääntyy. Esimerkiksi Rovaniemellä toimivan 

yrityksen katajan uusien vuosikasvaimien tarve ylitti moninkertaisesti 

tarjonnan vuonna 2012 (Setälä 2013.) 

2.2 Yksityinen metsänomistus ja metsien monikäyttö Suomessa 

Metsäntutkimuslaitoksen (2011a, 40–41) metsätilastollisessa vuosikirjassa 

todetaan, että yksityismetsänomistajat omistavat Suomen 

metsätalousmaasta 52 prosenttia ja puuntuotannon metsätalousmaasta 61 

prosenttia. Lapin metsätalousmaasta yksityiset henkilöt omistavat noin 45 

prosenttia (Metsäkeskus 2013). Vuonna 2009 yksityisten henkilöiden 

omistamia vähintään kahden metsämaahehtaarin metsätilakokonaisuuksia oli 

347 000 kappaletta. Näiden tilojen metsämaan keskipinta-ala oli 30,1 

hehtaaria. Yleisimpiä metsätilakokonaisuuksia yksityismetsänomistajilla ovat 

20–50 metsämaahehtaarin tilat, joita oli 90 000 kappaletta vuonna 2009. 

(Metsäntutkimuslaitos 2011a, 40–41.) 

Metsänomistajien metsistä saadut tulot koostuu pääasiassa hakatun 

puutavaran myynnistä (Metsäntutkimuslaitos 2012, 214). Vuosina 2004–2008 

yksityiset metsänomistajat myivät puuta vuodessa keskimäärin 3,5 

kuutiometriä hehtaaria kohden. Puuta myyneillä myyntiväli oli keskimäärin 
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3,4 vuotta ja puukaupan vuotuinen koko 530 kuutiometriä. 

(Metsäntutkimuslaitos 2011b, 54.) Pellervon taloustutkimus PTT:n mukaan 

Suomen yksityismetsien nettokantorahatulo nousee vuonna 2013 kymmenen 

prosenttia 89 euroon hehtaarilta (Metsälehti 2013, 4). 

Metsiä voidaan hyödyntää muutoinkin kuin pelkästään puuntuotannollisesti, 

jolloin puhutaan metsien monikäytöstä. Monikäyttö tarkoittaa nimensä 

mukaisesti jonkin alueen hyödyntämistä useampaan eri tarkoitukseen 

(Taulukko 1). Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset keräilytuotteet, metsästys 

ja retkeily (Lahti – Rönkä 2006.) 

Taulukko 1. Metsän tuotteiden määriä ja arvoja 2011 (Torvelainen 2012, 210)  

Tuote       Määrä   Yksikkö   Arvo 

                  milj. € 

Metsästä saatu puu 
       

 
Teollisuuden tarvepuu 

 
51,7 

 
milj. m³ 

 
1 705 

 
Kotitarvepuu 

  
0,3 

 
" 

 
30 

 
Pientalojen polttopuu 

 
5,9 

 
" 

 
68 

 
Lämpö- ja voimalaitosten metsähake, 6,2 

 
" 

 
231 

  
määrä ja arvo käyttöpaikalla 

     

 
Joulukuuset, myynti ja oma käyttö 1,4 

 
milj. puuta 

 
25 

          Keräilytuotteet 
       

 
Luonnonmarjat, kauppaan ostetut 11,8 

 
milj. kg 

 
22 

 
Luonnonsienet, kauppaan ostetut 0,7 

 
" 

 
2 

 
Jäkälä, vienti 

  
0,2 

 
" 

 
1 

          Riistasaaliin liha 
       

 
Nisäkkäät 

  
9,5 

 
milj. kg 

 
61 

 
Riistalinnut 

  
0,7 

 
" 

 
18 

          Porotalouden 
tuotteet 

         Poron liha     2,4   milj. kg   17 

 

Yllä olevassa taulukossa 1 pientalojen polttopuu sisältää raakapuun ja 

metsäjätepuun, ja lämpö- ja voimalaitosten metsähake vain kotimaisen 

hakkeen. Luonnonmarjoista ja -sienistä esitetyt tiedot koskevat pelkästään 

marja- ja sienikauppaa tekevien yritysten toimintaa. Kotitarvepoiminnan sekä 

suora- ja torimyynnin määrä ja arvo ovat moninkertaisia niiden kauppaan 

ostettuun osuuteen verrattuna. Taulukossa 1 ei myöskään esitetä arvioita 
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metsän aineettomien tai markkinahinnattomien hyötyjen, esimerkiksi eri 

suojelumerkitysten, hiilen sidonnan, metsämaiseman, luontomatkailun tai 

virkistyskäytön taloudellisesta arvosta. Taulukosta puuttuu lisäksi 

luonnonyrttikauppa ja kotitarvepoiminta, koska niitä ei tilastoida 

säännöllisesti. (Torvelainen 2012, 210.) Vuonna 2000 luonnonyrttien 

keräystoiminnan yhteisarvoksi arvioitiin yli viisi miljoonaa euroa. (Torvelainen 

2012, 203). 

Taulukosta 1 puuttuu kuitenkin virkistäytyminen, joka kuuluu lähes jokaisen 

suomalaisen elämään (Karjalainen – Sievänen 2008, 232). Keskimäärin 

aikuisväestö ulkoilee vuodessa 170 kertaa, joten virkistyskäyntejä 

luontoympäristöön tulee vuodessa yhteensä yli 600 miljoonaa (Torvelainen 

2012, 201). 

Metsänomistuksen ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin useimmiten 

taloudellinen hyöty mutta arvostus muita metsien tuottamia hyötyjä kohtaan 

kasvaa. Näitä hyötyjä edellä mainittujen lisäksi ovat muun muassa maisema, 

luonnonsuojelu ja symboliset arvot. (Kurttila – Laitila – Tikkanen 2009, 114.) 

2.3 Luonnontuotteet ja luonnontuoteala Suomessa 

2.3.1 Luonnontuotteen määritelmä 

”Luonnontuotteella tarkoitetaan sellaisenaan tai jalostettuna 
hyödynnettäväksi soveltuvaa luonnonvaraista tai puoliviljeltyä kasvia tai 
sientä sekä eräitä puiden sivutuotteita ja maaperän aineksia” (Ahonen-
Raassina – Pääkkönen 2001, 6–8.) 

Luonnontuotealan teemaryhmän (2001) mukaan luonnontuotteista suurimpia 

volyymiltään ovat marjat ja sienet. Yrtit ja erikoisluonnontuotteet ovat vielä 

määrältään vähäisempiä, vaikkakin kasvattavat osuuttaan. 

Luonnontuotteiden käyttö on elintarvike-, kosmetiikka- ja lääkelainsäädännön 

alaisuudessa tapahtuvaa toimintaa. Luonnontuote nimikettä voidaan myös 

käyttää, kun kyse on esimerkiksi täysin käsittelemättömästä maatalous- tai 

keräilytuotteesta. (Elinkeinohallitus 1990, 28–32.) 

Ahonen-Raassina ja Pääkkönen (2001, 6–8) toteavat selvityksessään, että 

luonnonraaka-aineiden käyttö terveyttä edistävissä valmisteissa lisääntyy 

koko ajan. Elintarviketeknologian laitoksella luontaistuotteiden valikoimaan 
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kuuluu noin 6 000 tuotenimikettä, jotka jaetaan ominaisuuksiensa perusteella 

neljään ryhmään, joita ovat luontaiselintarvikkeet, erityisvalmisteet (puristeet, 

kapselit ja uutteet), luontaiskosmetiikka sekä muu käyttö ja kulutustavarat. 

Luontaistuotteita valmistavat sekä varsinaiset luontaistuoteyritykset että 

lääketehtaat. Suomessa kasvavia luonnontuotteita käytetään ainakin 

vitamiinivalmisteissa, mineraali- ja hivenainevalmisteissa, pieneläintuotteissa, 

yrttiteissä ja erikoismakeisissa sekä rekisteröidyissä lääkkeenomaisissa 

valmisteissa (Huovinen 1992.) 

Pohjoisen sijainnin ja harvan asutuksen takia Suomessa kasvavien 

luonnontuotteiden vahvuutena ovat erityisesti puhtaus, terveellisyys ja 

ympäristöystävällisyys. Suomen metsissä lannoitus tai muu kemiallinen 

käsittely on vähäistä. (Aarnio – Kukkola – Moilanen – Saarsalmi 2008, 198). 

Suomen metsistä yli 90 prosenttia täyttää Euroopan Unionin keruutuotteille 

asettamat luomukriteerit. Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry (2013b.) Täytyy 

muistaa, että luonnosta kerätyt tuotteet eivät kuitenkaan automaattisesti saa 

luomustatusta. Poimijan tulee sitoutua luomuohjeisiin ja raaka-aine tulee 

kerätä luomutuotantoalueeksi virallisesti hyväksytyltä alueelta. 

Hyväksyttävällä luomualueella ei ole saanut kolmeen vuoteen käyttää 

lannoitteita, torjunta-aineita ynnä muita kemikaaleja. Luonnontuotteita ei saa 

poimia liian läheltä teitä pölyn kulkeutumisen takia. (Suomen 

luontoyrittäjyysverkosto ry 2013b.)  Vilkkaasti liikennöidyn tien poimintaraja 

on vähintään 100 metriä, pienempien sivuteiden 10–50 metriä ja pienen 

pölyämättömän tien noin 10 metriä (Evira 2009, LIITE 9). 

Suomalaisissa luonnonyrteissä, -sienissä ja -marjoissa on runsaasti 

terveellisiä ravintoaineita (Arktiset Aromit ry 2013). Samalla luonnosta 

saatavat elintarvikkeet sekä koriste- ja käsityötuotteet tarjoavat uusiutuvien ja 

kierrätettävien raaka-aineidensa johdosta ympäristöystävällisen vaihtoehdon. 

(Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry 2013b). 

2.3.2 Luonnontuoteala Suomessa 

Suomessa luonnontuotteiden talteenottoa ja käyttöä ei ole tuettu valtion 

voimin. Luonnontuotteiden käyttöä on edistetty pääosin eri alan 

toimialajärjestöjen saamien projektirahoitusten turvin. Tämänkaltainen 
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toiminta hankaloittaa alan pitkäjänteisyyttä. Rahoitukset ovat usein pieniä ja 

epävarmoja, mikä vähentää sitoutumista pitkiin kuluttajakampanjoihin. 

Luonnontuotealan ekologisuus on nähtävä tulevaisuuden mahdollisuutena. 

Voimme olettaa, että imagon ja tunnettavuuden kasvaessa myös kysyntä 

kasvaa. (Ahonen-Raassina – Pääkkönen 2001.) 

Ahonen-Raassinan ja Pääkkösen (2001) tekemästä julkaisusta selviää, että 

luontaistuotealalla toimivat yritykset ovat pieniä ja sijaitsevat hajallaan eri 

puolilla Suomea. Kysynnällä ja markkinoilla on määräävä vaikutus 

luonnontuotteiden talteenottoon ja yritystoimintaan. Luonnontuotealan 

tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kysyntää saadaan kasvatettua niin 

kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Aluetaloudellisesti suurin merkitys luonnontuotteilla on Itä- ja Pohjois-

Suomelle. Näiltä alueilta poimitaan yli 90 prosenttia Suomesta kaupaksi 

tulleista marjoista ja sienistä (Ahonen-Raassina – Pääkkönen 2001.) Usein 

unohdetaan myös kotitarvepoiminta, jolla suurin osa suomalaisista (80 

prosenttia) korvaa tuontihedelmien ja -mehujen käyttöä (Kangas 2001). 

Ensisijaisesti suomalaiset poimivat omiin tarpeisiinsa, jonka jälkeen 

ylimenevä osa menee kaupalliseen myyntiin. Suomen 

luontoyrittäjyysverkosto ry:n (2013b) Internet sivuilla kerrotaan, että luonnon 

yrteille on vähän ostajia ja jatkojalostajia mutta alan yritystoiminta on 

kasvussa. Suurinta yrittäjyyden kasvu on ollut erikoisluonnontuotteiden 

osalta. 

Luonnontuotealalla on suuri sosiaalinen merkitys suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Arktiset Aromit ry:n teettämien tutkimusten mukaan 

suomalaisesta aikuisväestöstä 67 prosenttia harrastaa marjastusta, 45 

prosenttia sienestystä ja 20 prosenttia luonnonyrttien keruuta. (Koistinen 

2004, 74).  

Luonnontuotealan ekologinen merkitys pohjautuu siihen, ettei sadon saanti 

vaadi viljelmän perustamis-, lannoitus-, maanmuokkaus-, taimi- ja 

kylvökustannuksia. Kestävän kehityksen tavoitteleminen jokapäiväisessä 

toiminnassa suosii luonnontuotealaa, jonka kehittäminen ja ylläpito ovat 

tärkeä asia myös suomalaisen metsätalouden imagon ja metsien tuotteiden 

kysynnän kannalta. (Ahonen-Raassina – Pääkkönen 2001.) 
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Luonnontuotteiden hyödyntämisen keskeisempiä ongelmia ovat suuret 

satovaihtelut, alhainen jalostusaste, luonnontuotteiden heikko tuntemus 

vientimarkkinoilla ja liian suuri riippuvuus yksittäisistä viennin kohdemaista, 

erikoistuotteiden tuotannon keskittyminen pienille yrityksille ja alan 

yritystoiminnan tarvitsemat suuret pääomat raaka-aineen ostovaiheessa sekä 

kausiluonteisuus. Ongelmana on myös luonnontuotteita poimivan väestön 

ikääntyminen sekä poismuuton lisääntyminen tärkeimmiltä keräysalueilta. 

(Ahonen-Raassina – Pääkkönen 2001.) 

Luonnontuoteala on pieni ja hajanainen. Alan markkinarakenne, 

kansantaloudellinen merkitys, yritystoiminnan ja kotitalouskeräyksen laajuus 

ovat puutteellisesti tilastoituja. (Ahonen-Raassina – Pääkkönen 2001.) 

Toisaalta luonnontuotealalla on useita vahvuuksia. Suomen kansallisia 

vahvuuksia luonnontuotteiden parissa ovat: laaja pinta-ala, kansallinen 

kulttuuriperinne, metsä ja sen kestävän kehityksen mukainen hoito, luonnon 

virkistyskäyttö ja luonnon hyödyntäminen elintarviketuotannossa ja 

jalostuksessa sekä luonto-, erä- ja maaseutumatkailussa. Perinteisen 

maatalouden kannattavuuden heikentyessä maaseudun asukkaat saavat 

lisää elinkeinollisia mahdollisuuksia luonnontuotteiden poiminnasta, 

jatkojalostuksesta ja markkinoinnista sekä tuotteisiin liittyvistä palveluista. 

(Ahonen-Raassina – Pääkkönen 2001.) 

Marjat ja monet yrtit soveltuvat terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja 

erityistuotteiden valmistukseen. Luonnontuotteet soveltuvat hyvin lähiruuaksi, 

luomutuotteiden raaka-aineiksi ja ekologisesti kestävän kehityksen mukaisiin 

tuotteisiin sekä segmentoiduille erikoistuotemarkkinoille. (Ahonen-Raassina – 

Pääkkönen 2001.) 

Luonto ja luonnonvarat nähdään erityisesti Lapin vahvuutena ja 

mahdollisuutena. Luonnontuoteala on maakunnan eri tahojen 

kehittämisstrategioissa luonnehdittu yhdeksi merkittäväksi tulevaisuuden 

alaksi. Valtakunnallisesti Lappia pidetään luonnontuotealan keskeisenä 

toiminta-alueena. Luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen osana 

matkailuelinkeinoa on myös kasvamassa. Yleinen biotalouden merkityksen 

vahvistuminen edesauttaa erilaisten luonnon raaka-aineiden kestävän käytön 

tarvetta. (Jankkila 2012.) 
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Jankkilan (2012) mukaan Lapin luonnontuotealaa on kehitetty eteenpäin 

kahta linjaa: pientuotanto ja pienyrittäjyys sekä teollisuusmittakaavainen 

tuotanto. Luonnon raaka-aineiden kasvavan kysynnän, tuotannollisen 

toiminnan raaka-ainetarpeen ja tuotannon kestävyyden johdosta jatkossa on 

tarve siirtyä yhä enemmän keruusta myös luonnonkasvien massatuotantoon 

sekä pelto- ja puoliviljelyyn (Jankkila 2012). Lapin Luotsin (2012) mukaan 

luonnontuotealalla toimii Lapissa muutamia kymmeniä yrityksiä ja 

osuuskuntia, jotka työllistävät noin 600 henkilöä. 

Tulevaisuudessa luonnontuotealalla korostuu entisestään pohjoisten 

alueiden raaka-aineiden puhtaus, arvoainepitoisuudet ja aromikkuus, mitkä 

ovat kansainvälisilläkin markkinoilla arvostettuja erityisominaisuuksia. Tämä 

on havaittu lääke-, kosmetiikka ja kemianteollisuudessa perinteisen ruoka- ja 

elintarviketuotannon lisäksi. Lapin luomustatus on myös korkealla, sillä 

Suomen koko luomukeruualasta noin 95 prosenttia sijaitsee Lapissa. 

(Jankkila 2012.)  
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3 TUTKIMUKSEEN VALITUT LUONNONTUOTTEET JA NIIDEN 

TALTEENOTTOMENETELMÄT 

3.1 Pihka  

Pihka-aineet ovat puutavaran jälkeen tärkein metsästä saatava tuote. Pihkan 

arvo pohjautuu siitä saataviin lukuisiin jalosteisiin, joista tärkeimpiä ovat 

hartsit, rasvat ja tärpätit. Edellä mainituista jalosteista voidaan valmistaa 

erikoisiakin tuotteita, kuten parfyymeja, painomustetta ja vanilliinia. (Metsälä 

2001, 13.) Esimerkiksi Pohjois-Suomessa toimii kuusen (Picea abies) 

pihkasta haava- ja jalkasienivoiteita valmistava yritys Repolar Oy (2013). 

Suomessa pihkan isoin volyymi on raakamäntyöljyllä (Pinus sylvestris), joka 

on selluntuotannon sivutuote. Suomessa raakamäntyöljyä syntyy vuodessa 

noin 200 000 tonnia (Itä-Suomen Energiatoimisto 2010, liite 3.) 

Pahkalan (2010, 8) opinnäytetyön mukaan havupuissa pihkaa erittyy siihen 

erikoistuneista solukoista. Pihkan ollessa tuoretta tärpätti tekee 

koostumuksesta juoksevaa, joten vanhetessa tärpätin haihtuessa pihka 

jähmettyy. Männyn pihkassa tärpättiä on enemmän verrattuna kuusen 

pihkaan. Pihkaa on puuaineksen lisäksi myös puun kuoressa, oksissa ja 

neulasissa. 

Kerättävää keltaisen ruskehtavaa kuusen tai männyn pihkaa erittyy usein 

rungon vahingoittuneesta kohdasta. Kuusen pihka eroaa ulkoasultaan 

vaaleampana kuin männyn pihka. Pihkaa voidaan kerätä elävistä puista joko 

juoksevassa tai kiinteässä muodossa. Teollinen pihkankeruu on perustunut 

valutettavaan pihkaan. (Metsälä 2001, 6.) 

Kerättävässä pihkassa käytetään kahta eri termiä: passiivinen ja aktiivinen 

pihka. Passiivisella pihkalla tarkoitetaan yleensä kuusen pihkaa, jota erittyy 

itsestään runkoon tai vauriokohtiin. Aktiivisesta pihkasta puhutaan, kun 

pihkaa valutetaan varta vasten tehdyillä toimenpiteillä, esimerkiksi viilloilla. 

(Niemi 2012, 134.) 

Niemen (2012, 134) oppaassa kerrotaan, että aktiivisessa pihkan keruussa 

parhaita keruupaikkoja ovat päätehakkuukypsät metsäkuviot, joilla esiintyy yli 

100-vuotiaita elinvoimaisia puita. Aktiivisessa pihkan keruussa puun runkoon 

tehdään esimerkiksi kalanruotokuvio, jonka tekemiseen tarvitaan 
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ohennusrauta, pystyrauta, vinorauta ja kourutaltta (Kuvio 1) sekä 

muoviputkea ja muovipusseja. Kalanruotokuvio on laajimmalle maailmassa 

levinnyt pihkanjuoksutusmalli (Metsälä 2001, 39–40). 

 

Kuvio 1. Kalanruotokuvion tekemiseen tarvittavat työkalut (Jokiaho 2010, 17) 

 
Kalanruotokuviossa (Kuvio 2.) aluksi puun kuorta ohennetaan noin puolen 

metrin matkalta aloittaen vähän rinnankorkeutta ylempää. Kuoren ollessa 

tarpeeksi ohut kuoritun kohdan keskelle viilletään noin 30 senttimetrin 

pituinen pystyviilto. Pystyviillosta tehdään molemmille sivuille 3-5 vinoviiltoa 

alhaalta ylöspäin noin 45 asteen kulmassa pystyviiltoon. Alimpien viiltojen 

tulee olla kourumaisia siten, että ylivaluva pihka ohjautuu niitä pitkin 

keräyspussiin. Kasvukauden aikana vinoviiltoja lisätään noin 4-7 päivän 

välein riippuen sääolosuhteista. Lopuksi pystyviillon alapäähän tehdään 

palkeenkieli ja laitetaan sen alle putki, johon kiinnitetään muovipussi keräystä 
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varten. Muovipussin yläosaan tehdään pieni reikä, josta sadevesi pääsee 

valumaan pois. (Metsälä 2001, 39–44; Niemi 2012, 134.) 

 

Kuvio 2. Kalanruotokuvio 

 
Passiivisen pihkan keruun otollisimmat paikat löytyvät soiden ja aukkojen 

reunamilta, joissa lumen paino on usein aiheuttanut oksarepeämiä ja muita 

vaurioita. (Niemi 2012. 134). Repeytyneet oksat voivat jättää runkoon pitkän 

halkeaman, jonka kautta pihkaa erittyy. Myös metsätraktorin tai 

monitoimikoneen vaurioittamia runkoja voi usein löytää sellaisilta 

metsäkuvioilta, joilla on tehty harvennushakkuita. Pihkaa kerätään 

vaurioituneista kohdista erilaisia teräaseita, esimerkiksi kirvestä tai puukkoa 

apuna käyttäen (Niemi 2012, 134). 

Laatusuositusten mukaan aktiivisessa pihkan keruussa suositellaan 

käytettäväksi muovipussia roskien välttämiseksi. Pihkapussien talteenoton 

yhteydessä sadevesi tulee kaataa pois ennen pussin sulkemista. Yleisenä 

ohjesääntönä on, että pihkan roskaisuus ei saa ylittää 5 prosenttia 

kokonaispainosta. Yleensä pihkan laadusta sovitaan jo etukäteen ostajan 

kanssa. Pihkan valutus voi heikentää jonkin verran puita vaikuttamatta 
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kuitenkaan puun terveyteen. Pihkaa saa kerätä ainoastaan maanomistajan 

luvalla. (Niemi 2012, 134.) 

3.2 Pakurikääpä 

Pakurikääpä (Inonotus obliquus) on useimmiten Suomessa hies- ja 

rauduskoivun rungoilla esiintyvä lahottajasieni (Kankaanhuhta – Lipponen – 

Väkevä 2000). Sieni aiheuttaa eläviin puihin kasvannaisia joita sanotaan 

pakureiksi (Niemelä 2005, 139–140). Pakuri (Kuvio 3.) on epämääräisen 

muotoinen, pahkamainen, hiilenmusta ja usein nyrkin kokoinen tai isompi 

möhkäle. (Kankaanhuhta ym. 2000). Sisältä pakuri on ruskeaa (Niemi 2012, 

131). 

 

Kuvio 3. Pakurikääpä rauduskoivun tyvellä 

 
Itse pakuriin ei kehity itiöitä. Pakurikäävän itiöemät kehittyvät vasta puun 

kuoltua, jolloin ne muodostuvat rungon myötäisiksi sienen rungosta 

irrottaman kuori- ja puukerroksen väliin (Kankaanhuhta ym. 2000.) Sienen 

itiöemä on yksivuotinen. Pillipinta on kasvavana kanelin ruskea ja 

silkinkiiltoinen, mikä muuttuu kasvun edetessä kahvinruskeaksi ja 

kiillottomaksi. Kuoltuaan pillipinta murenee ja hajoaa pois. (Niemelä 2005, 

139–140.) 
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Pakurikääpä tarttuu usein varttuneen koivun rungon vaurioihin, joita ovat 

esimerkiksi oksan arvet ja pakkashalkeamat. (Kankaanhuhta ym. 2000; 

Niemelä 2005, 139–140). Sienen tartunnasta voi kulua jopa 7–12 vuotta 

ennen kuin itiöemät alkavat kehittyä puuainekseen (Kankaanhuhta ym. 

2000). 

Metsätaloudellisessa mielessä pakurikääpä on merkittävä koivujen lahottaja. 

Pakurin osuus Pohjois-Suomen koivikoiden lahovikaisuudesta lienee noin 30 

prosentin luokkaa. Metsäntutkimuslaitoksen mielestä lahovikaiset puut tulisi 

korjata pois metsästä taudin torjumiseksi. (Kankaanhuhta ym. 2000.) 

Pakurikääpää kerätään ja käytetään terveyden edistämisessä, sillä viime 

vuosikymmenien aikana tutkimukset ovat osoittaneet, että pakuri sisältää 

suuren määrän antioksidantteja ja muita ihmisen hyvinvointia edistäviä 

ainesosia. Pakuri onkin noussut viimevuosien aikana suosituksi 

terveystuotteeksi (Karjalainen 2013.) Pakurikäävän suosiosta kertoo myös, 

että se on valittu vuoden 2013 rohdoskasviksi Suomen 

terveystuotekauppiaiden liiton toimesta (Suomen Terveystuotekauppiaiden 

Liitto ry 2013). 

Pakurikäävän kerättävä raaka-aine on kasvannaisen muodostama musta 

möhkäle. Keruu tapahtuu irrottamalla pakuri esimerkiksi kirvestä tai vesuria 

apuna käyttäen siten, että puuaines ei vahingoitu. Astiaksi käy esimerkiksi 

elintarvikkeiden säilytykseen hyväksytyt saavit tai paperisäkit. (Niemi 2012, 

131.) 

Hyvälaatuinen pakuri on kiinteää, tyypillisen väristä ja tuoksuista. 

Huonolaatuisen pakurin merkkejä ovat värivirheet, tuholaisten vioittumat, 

käsiin murenevaisuus, pehmeys ja homeisuus. Myyntiin menevää pakuria ei 

saa kerätä kuolleesta puusta. Raaka-aineen joukossa ei myöskään sallita 

puuainesta eikä muita vieraita ainesosia. (Niemi 2012, 131.) 

Pakurikäävän kerättävä osa määritellään puuainekseksi. Tämän perusteella 

pakurikääpää ei saa poimia jokamiehenoikeudella, eli keräykseen tarvitaan 

aina maanomistajan lupa. (Niemi 2012, 131.) 
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3.3 Katajan uudet vuosikasvaimet 

Kataja (Juniperus communis) on 0,5-6m korkea pensas, joka kasvaa harvoin 

puumaiseksi. Kataja on verrattain yleinen koko maassa lukuun ottamatta 

Lappia, jossa se esiintyy harvinaisempana. (Arktiset Aromit ry 2013.) Kataja 

viihtyy jokien ja purojen varsilla sekä erilaisilla kankailla, joita ovat 

lehtomainen, tuore ja kuiva (Niemi 2012, 122). 

Katajasta kerätään kasvukauden uusia vuosikasvaimia, joita kutsutaan 

katajanversoiksi. Versot eivät saa olla puutuneita eli niiden tulee olla 

pehmeitä ja taipuisia. Versoja kerätään heinäkuun puolesta välistä syyskuun 

puoleen väliin asti. (Niemi 2012, 122.) 

Katajanversoja kerätään riipimällä tai saksia apuna käyttäen. Katajaan tulee 

jättää noin puolet uudesta neulasmassasta. Tällä edesautetaan 

katajapensaiden pysymistä elinvoimaisina. Kataja uusiutuukin hyvin jos keruu 

suoritetaan oikeaoppisesti. Useimmiten katajalla voidaan nähdä 

tuuheutumista, sillä keruusta johtuva versohävikki aktivoi leposolmuja. 

Katajalle on hyväksi antaa kaksi vuotta lepoa ennen seuraavaa talteenottoa. 

Erityisesti karujen kasvupaikkojen katajat tarvitsevat taukoja talteenotosta. 

(Niemi 2012, 122.) 

Katajaa tulee isoissa määrin kerätä vain sellaisilta alueilta, joissa katajaa 

esiintyy runsaina ja suurina kasvustoina. Suositusten mukaisesti karuilla 

kasvupaikoilla esiintyvät katajat on parempi jättää keräämättä niiden huonon 

uusiutuvuuden takia. (Niemi 2012, 122.) 

Keruun laatusuositusten mukaan katajanversojen tulee olla tuoreita ja 

terveitä sekä tyypillisen -värisiä ja tuoksuisia. Versot ja niiden neulaset eivät 

saa olla ruskeita eikä niissä sallita tuholaisten tai tautien vioituksia. Seassa ei 

sallita myöskään vieraita kasvinosia tai muita vieraita ainesosia. (Niemi 2012, 

122.) 

Katajan uusia vuosikasvaimia käytetään usein erilaisissa terveyttä 

edistävissä tuotteissa tai hoitomenetelmissä, joita ovat esimerkiksi voiteet ja 

kylvyt (Detria Oy 2013). Lisäksi katajan marjoja käytetään usein erilaisten 

liharuokien mausteena. 
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3.4 Männynkuori 

Männyn (Pinus sylvestris) nilan päällä oleva kuorikerros on uusi keruutuote, 

jonka kysyntä on vasta syntymässä. Tällä hetkellä Suomessa kerättävä kuori 

käytetään suurimmaksi osaksi tuotekehitysprosesseihin. (Niemi 2012, 130.) 

Välimerellä kasvavasta rannikkomännyn (Pinus pinaster) kuoresta 

valmistetaan Pycnogenol nimisen tavaramerkin alaisuudessa erilaisia 

hyvinvointia edistäviä tuotteita (MedlinePlus. 2013). 

Männynkuori on männyn päällimmäinen ruskea kuoriosa. Laadukkainta 

kuorta saadaan nuorehkoista, ohutkuorisista ja mahdollisimman 

vähäoksaisista rungoista. Keruu tapahtuu keväällä maalis-huhtikuussa. 

Männynkuoren talteenoton voi kätevästi yhdistää esimerkiksi 

harvennushakkuun yhteyteen, jolloin runkojen varastointiaika saa 

maksimissaan olla kolme viikkoa. Optimaalisin lämpötila keräykseen on 0–10   

plusasteen välillä. (Niemi 2012, 130.) 

Männyn rungot puhdistetaan tarvittaessa lumesta harjaa apuna käyttäen. 

Kuorintapaikan alle asetetaan elintarvikkeen keräykseen hyväksytty muovi, 

jonka päälle asetetaan parkkuuteline. (Niemi 2012, 130.) 

Runko kuoritaan parkkuuraudalla siten, että siitä irtoaa mahdollisimman pitkiä 

ja suuria paloja. Viilto tapahtuu nilakerroksen ja päällimmäisen 

kuorikerroksen välistä. (Niemi 2012, 130.) 

Kuoriaines pakataan paperisäkkiin, joka suljetaan teipillä ja lopuksi päälle 

asetetaan vielä muovisäkki. Säkkiin pitää kirjoittaa tiedot kerääjästä, raaka-

ainemäärästä, ajankohdasta ja keruupaikasta. Lopuksi kuorisäkit 

varastoidaan kylmään ulkovarastoon odottamaan jatkokäsittelyä. Yleensä 

varastointiajan pituus sovitaan etukäteen ostajan kanssa. (Niemi 2012, 130.) 

Talteenoton laatusuositusten mukaan männynkuoren tulee olla tuoretta ja 

terveennäköistä sekä tyypillisen tuoksuista ja väristä. Joukossa ei sallita 

harmaantunutta kuorta tai paksua tyvikaarnaa. (Niemi 2012, 130.) 

Talteenotossa tulee huomioida, että kuoren sekaan ei pääse vieraita 

ainesosia, vierasta makua tai hajua. Kädet ja jalat suojataan puhtailla 

käsineillä ja jalkineilla. (Niemi 2012, 130.)  



20 
 
4 AINEISTON KERUU JA KÄSITTELY SEKÄ TALTEENOTON TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusaineisto 

Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen ja määrällinen opinnäytetyö. 

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä etsitään vastauksia ongelmiin tekemällä 

kokeita, mittauksia, kyselyjä tai haastatteluja. 

Tutkimusaineistoni koostuu maastomittaustuloksista, koepuiden 

valutuskauden pihkakertymätiedoista, eri luonnontuotteiden kerättyjen raaka-

ainemäärien kertymätiedoista, ajankäytöstä, talteenottovälineiden ja auton 

käytön kustannuksista, säätilasta, puhelinhaastatteluista, 

sähköpostikeskusteluista sekä omakohtaisista kokemuksista 

keräystoiminnan osalta. 

Tutkimukseni on tapauskohtainen, joten tulokset ovat laajuudeltaan melko 

suppeita. Lisätäkseni tutkimukseni kattavuutta hyödynnän työssäni muiden 

kerääjien tuottamaa tietoa tulosten tueksi sekä niiden vertailussa. 

Tutkimustulosten tallennuksen, analysoinnin ja esittämisen työvälineenä on 

käytetty pääasiassa Excel–taulukkolaskelmaohjelmaa, koska se oli riittävä 

tämän kokoiselle aineistolle. Tuloksien pohjalta on tehty erilaisia taulukoita, ja 

diagrammeja sekä kannattavuuslaskelmia.  

Maastossa suoritettu luonnontuotteiden kartoitus- ja talteenotto on suoritettu 

kesän 2012 aikana. Kyseinen tila on metsäsuunnittelussa jaettu 60 eri 

metsäkuvioon, joilla kullakin on omat erityispiirteensä. 

Maastokartoituksen ja metsänomistajan tarjoamien mahdollisuuksien myötä 

kerättäviksi luonnontuotteiksi valittiin männynkuori, katajan uudet 

vuosikasvaimet, männyn- ja kuusen pihka sekä pakurikääpä. Valintoihin 

vaikutti osaltaan myös kyseisten luonnontuotteiden yleinen kiinnostus alan 

markkinoilla. 

Metsänomistaja oli jo aikaisemmin suunnitellut valuttavansa pihkaa kahdella 

metsäkuviolla, joten ne valittiin osaksi tutkimustani. Männynkuoren 

talteenottoon valittiin metsänomistajan itse kaatamia männynrunkoja. Katajan 

uusien vuosikasvaimien talteenottoon metsätilalta löytyi kaksi metsäkuviota, 

joissa katajaa esiintyi muita kuvioita selvästi runsaammin. Pakurikäävän ja 
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passiivisen kuusen pihkan osalta keräysalueena oli koko metsätila painottaen 

potentiaalisimpia alueita. Lisäksi alueelta kerättiin vähäisessä määrin myös 

kuusen uusia vuosikasvaimia sekä korvasieniä. 

4.2 Metsätilan ominaispiirteet 

Yksityinen metsätila sijaitsee keskiboreaalisella Pohjanmaa-Kainuu 

kasvillisuusvyöhykkeellä Etelä-Lapin alueella. Metsätilan 188 hehtaarin 

kokonaisuus koostuu pääasiassa mäntyvaltaisista kuivahkon kankaan 

sekametsistä pitäen sisällään useita eri puuston kehitysluokkia.  

Alue on metsätaloudellisesti monimuotoinen (Kuvio 4.) Tilalla esiintyy 

taimikkoa, nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, hakkuuaukeita, sekä 

siemenpuualoja. Puuntuotannollisten alueiden lisäksi metsätilalla on 

luonnontilaisia ja ojitettuja soita sekä kallioita ja louhikkoa. 

 

Kuvio 4. Ilmakuva metsätilasta 

 
Metsätilan saavutettavuus on erinomainen hyvän metsätieverkoston 

ansiosta. Tiet ovat hyvässä kunnossa ja kivisen maaperän ansiosta myös 

kantavat hyvin. Lisäksi metsätilan itäpuolen läheisyydessä kulkee valtatie 

neljä. 
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4.3 Tutkimuskoealojen ominaispiirteet ja toimenpiteet 

4.3.1 Kuusen aktiivinen pihka 

Kuusen pihkakoeala sijaitsi metsäkuviolla 194. Kyseessä oli 2,7 hehtaarin 

uudistuskypsä kuusikko, jonka seassa kasvoi hieman myös mäntyä ja 

koivua. Kuvio oli metsätyypiltään hieman soistunutta tuoretta kangasta. 

Metsänomistajan tarkoituksena oli suorittaa kyseisellä kuviolla lähivuosina 

yläharvennusta parantaakseen elinvoimaisten kuusien kasvua. Kuvion 

vierestä kulkee metsäautotie. 

Valutuspuiksi nauhoitettiin metsänomistajan valitsemat yläharvennuksessa 

poistettavat kuuset. Nauhoituksen jälkeen jokainen puu merkittiin 

spraymaalilla järjestysnumeroin 1–37 (Kuvio 5). Puista mitattiin seuraavat 

tunnukset: rinnankorkeusläpimitta, pituus ja ikä. Mittaamisen apuvälineinä 

käytettiin kaulainta, hypsometriä, metsurinmittaa ja ikäkairaa. Kuusien (35 

kpl) tunnukset löytyvät liitteestä 1.  

 

Kuvio 5. Kuusen pihkan tutkimuskoeala 

 
Pihkaa valutettiin kuusista perinteisellä kalanruotokuviolla. Tarvittavat 

työkalut lainattiin Rovaniemen ammattiopistolta. Loput valutukseen 

tarvittavista välineistä hankittiin vähittäistavarakaupoista. 
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Valutuskausi alkoi 14. kesäkuuta ja päättyi 18. elokuuta. Aloitusviiltojen 

jälkeen ylläpitoviiltoja lisättiin kolme kappaletta pystyviillon molemmille 

puolille noin kerran viikossa, jotta pihkan valuminen ei tyrehtyisi. Heinäkuun 

lopussa ennen harjoittelujaksoni päättymistä uusia ylläpitoviiltoja tehtiin 

kalanruotokuvioon niin paljon kuin runkoon mahtui, jotta pihkaa ehtisi valua 

vielä potentiaalisen valumiskauden loppuun asti. Yleensä elokuun kaksi 

ensimmäistä viikkoa ovat vielä sen verran lämpimiä, että pihka valuu hyvin.  

4.3.2 Männyn aktiivinen pihka 

Männyn pihkakoeala sijaitsi metsäkuviolla 232. Puolen hehtaarin kokoinen 

kuvio on metsätyypiltään kuivahkoa kangasta ja puusto koostuu pelkästään 

siemenpuumännyistä. Kuvion saavutettavuus on hyvä, sillä viereen pääsee 

soratietä pitkin tavallisella henkilöautolla. 

Metsäkuviolla oli aikaisemmin suoritettu siemenpuuhakkuu, jonka jälkeen 

metsänomistaja oli itsekin kiinnostunut siemenpuiden pihkan valutuksesta 

ennen niiden kaatamista. Pihkaa valutettiin 32 rungosta (Kuvio 6). 

Metsänomistajan pyynnöstä muutama runko jätettiin valutuksen ulkopuolelle 

säästöpuiksi lisäämään monimuotoisuutta.  

 

Kuvio 6. Männyn pihkan tutkimuskoeala 
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Pihkapuiden merkinnässä ja puustotunnusten mittauksissa suoritettiin samat 

toimenpiteet kuin kuusen pihkakoealalla. Mäntyjen tunnukset löytyvät 

liitteestä 2, jossa puiden ikä on otettu vuoden 2005 metsäsuunnitelmasta, 

joka perustuu metsäsuunnittelijan tekemään arvioon tai mittaukseen. 

Valutuskausi alkoi 14. kesäkuuta ja päättyi 18. elokuuta. Aloitusviiltojen 

jälkeen lisättiin kolme ylläpitoviiltoa molemmin puolin pystyviiltoa noin 

kahdesti viikossa. Harjoittelujaksoni päättyessä ylläpitoviiltoja tehtiin koko 

kalanruotokuvion täyteen, jotta valutuskausi olisi mahdollisimman pitkä. 

4.3.3 Männynkuori 

Männynkuoren talteenottoon valittiin kymmenen soveltuvinta runkoa. Männyt 

oli kaadettu nuoren kasvatusmetsän harvennuksessa kuivahkolta kankaalta 

samana kesänä metsänomistajan toimesta. Lähikuljetuksessa oli käytetty 

metsätraktoria. Runkoja olisi ollut tarjolla enemmänkin mutta ne olivat 

keräyksen näkökulmasta huonolaatuisia. Laatua pääasialliset heikentävät 

tekijät olivat oksaisuus ja paksu kaarna. Lisäksi laatuun vaikuttivat rungon 

viat ja vauriot, joita syntyy puun kaadon yhteydessä tai luontaisesti (korot, 

hyönteiset, sienet ym.). 

Talteenottoon valitut rungot (Kuvio 7) olivat optimitilanteeseen verrattuna 

huonoja. Keräys kuitenkin toteutettiin, jotta saisin omakohtaista kokemusta 

työvaiheista ja suuntaa antavista tuntikohtaisista talteenottomääristä. 

Talteenottoon valittujen kymmenen rungon tunnukset löytyvät taulukosta 7. 

Taulukosta huomaa, että oksien määrä on erittäin suuri, mikä vaikeuttaa ja 

hidastaa kuoren talteenottoa merkittävästi. Lisäksi oksakohdat tekevät 

kuoren laadusta heikompaa. 

Männynkuoren kuorinta tapahtui heinäkuun alussa. Apuvälineinä käytettiin 

Rovaniemen ammattiopistolta lainaksi saatuja tukkisaksia, parkkuurautaa ja 

kirvestä. Lisäksi metsänomistaja lainasi telineen kuorintaa varten. Loput 

tarvittavista välineistä hankittiin vähittäistavarakaupoista. 
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Kuvio 7. Männynkuoren talteenottoon valitut rungot 

 

4.3.4 Katajan uudet vuosikasvaimet 

Katajan uusien vuosikasvainten keruuseen soveltuivat parhaiten metsätilan 

kuviot 220 ja 235. Kuvioiden yhteispinta-ala on kuusi hehtaaria. Kuviot 

sijaitsevat tuoreella kankaalla loivassa rinteessä. Molempien kuvioiden 

pääpuulajina on mänty. Katajapensaiden (Kuvio 8.) koko vaihtelee suuresti 

niiden pinta-alan ollessa yhdestä neljään neliömetriin. Myös niiden etäisyydet 

toisiinsa nähden vaihtelevat kolmesta kymmeneen metriin. 

Runsaimmat katajikot sijaitsevat kuviolla 220 olevan tien oikealla puolella. 

Molempien kuvioiden saavutettavuus on hyvä, sillä alueen halki kulkee 

metsäautotie. 

Vuosikasvaimien talteenoton paras ajankohta on loppusyksystä kun ne ovat 

saavuttaneet maksimipituutensa ennen puutumista, joten talteenottoa 

viivästettiin syyskuulle. Keruumenetelmänä käytettiin käsin riipimistä ja 

keruuastiana toimi paperipussi. 

 



26 
 
 

 

Kuvio 8. Katajapensaita tien läheisyydessä 

 

4.3.5 Kuusen passiivinen pihka ja pakurikääpä 

Kuusen passiivisen pihkan ja pakurikäävän talteenotossa koeala oli koko 

metsätila. Passiivisen pihkan ja pakurikäävän talteenotto on mahdollista 

suorittaa samanaikaisesti. Tarvitaan vain eri astioita, johon kerätyt raaka-

aineet voidaan laittaa. Passiivisessa pihkan talteenotossa apuvälineenä 

olivat puukko ja keräysastiana toimi elintarvikkeiden talteenottoon soveltuva 

muoviämpäri. Kerääminen tapahtui irrottamalla kovettunut pihka (Kuvio 9.) 

varovasti puun rungosta pitäen ämpäriä sen alapuolella. Pihkasta poistetaan 

suurimmat roskat ja laitetaan pihka suljettavaan muovipussiin. Keräyksen 

jälkeen pihkapusseihin merkittiin päivämäärät sekä myöhemmin kuivapaino. 

Pihkaa säilytettiin viileässä ennen pakastamista. 
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Pakurikääpien talteenotossa apuvälineenä käytettiin pientä kirvestä tai 

puukkoa riippuen käävän koosta. Astioina toimivat elintarvikkeiden 

talteenottoon soveltuvat ämpäri ja paperipussit. 

Talteenoton jälkeen pakurit (Kuvio 9.) paloiteltiin halkaisijaltaan kahdesta 

neljään senttimetrin kokoisiksi palasiksi ja laitettiin kuivumaan pöydälle 

huoneilmaan. Pakurin palasien ollessa riittävän kuivia raaka-aine punnittiin ja 

siirrettiin hengittäviin paperipusseihin odottamaan mahdollista käyttöä tai 

myyntiä. 

 

Kuvio 9. Pakurikääpää paloiteltuna ja passiivista kuusen pihkaa 
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5 TULOKSET 

5.1 Aktiivisen kuusen pihkan valutus 

Pihkasaanto 
 
Kuusien (35 kpl) yhteenlaskettu pihkasaanto valutuskauden aikana oli 3 020 

grammaa. Kuusilla koealan puukohtainen pihkasaanto valutuskauden aikana 

vaihteli 24–202 gramman välillä keskiarvon ollessa 86 grammaa. Kuusien 

puukohtaiset tunnukset ja pihkasaannot esitetään liitteessä 1. 

Ajankäyttö 

Aikaa toimenpiteisiin kului yhteensä 487 minuuttia eli hieman yli kahdeksan 

tuntia. Ajankäyttö koostui sekä kuusilla että männyillä aloitustoimenpiteistä, 

ylläpitoviilloista sekä pihkapussien korjauksista ja vesien valutuksista. 

Aloitusviiltojen tekemisessä aikaa mitattiin ainoastaan toimenpiteiden 

suorituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ajanotto käynnistettiin juuri ennen 

varsinaisten pihkaviiltojen tekoa. Pihkaviiltojen lisäksi aikaa kului usein myös 

erilaisissa valmistelutehtävissä, esimerkiksi alaoksien karsinnassa. 

Kuusilla aloitusviiltojen tekoon kului aikaa puukohtaisesti alimmillaan hieman 

alle 2 minuuttia ja enimmillään lähes 8 minuuttia. Keskimäärin aloitusviiltojen 

tekemiseen kului aikaa 3 minuuttia 45 sekuntia. Kuusien (37 kpl) 

aloitusviiltojen tekoon kului aikaa yhteensä 2 tuntia 11 minuuttia. Kuusien 

puukohtainen aloitusviiltojen ajankäyttö esitetään liitteessä 3. 

Ylläpitoviiltojen tekemiseen käytettyä aikaa on mitattu käynnistämällä 

ajanotto ensimmäisestä puusta lähtien ja lopettaen viimeisen puun viiltojen 

valmistuttua. Tällä menetelmällä mitaten kuusilla yhden puun ylläpitoviiltojen 

tekoon kuluu aikaa keskimäärin puolitoista minuuttia. Kuviossa 10 näkyy 

eriteltynä kuusien ylläpitoviiltojen tekoon käytetty aika koko valutuskaudella, 

mikä on yhteensä 5 tuntia ja 35 minuuttia. Keskimäärin koko kuvion 

valutettavien puiden ylläpitoviiltojen tekoon kului aikaa yhdellä kertaa 56 

minuuttia. 
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Kuvio 10. Ylläpitoviiltojen tekemiseen käytetty aika yhteensä kuusille 

 
Kesäkuussa ja heinäkuun ensimmäisen viikon ylläpitoviilloissa kohteena oli 

36 kuusta. Heinäkuun toisella huomattiin, että yhden puun pihkan valuminen 

ei onnistunut puun kaltevuuden takia, joten siihen ei tehty enempää uusia 

viiltoja. Heinäkuun 20. päivänä tehdyt viillot koskevat 34 kuusta ja 27. 

heinäkuuta viiltoja tehtiin ainoastaan 30 kuuselle. Vähenevä puumäärä johtuu 

siitä, että osassa puita uusia ylläpitoviiltoja ei ollut mahdollista tehdä 

oksaisuuden takia. Lisäksi pihkaviiltoja ei tehty enempää sellaisiin puihin, 

jotka valuivat pihkaa erittäin huonosti. 

Kannattavuuslaskelmia (kuusi) 

Mäntyjen ja kuusien pihkan valutuksessa auton ajokilometrejä on huomioitu 

aloitus- ja ylläpitoviiltojen teossa, pihkapussien vaihdoissa ja korjauksissa 

sekä pihkapusseihin kertyneiden vesien pois valuttamisessa ja pussien 

talteenotossa. 

Valutetun roskattoman kuusen pihkan kilohinnaksi on arvioitu noin 63 euroa 

(Pahkala 2010, 39). Tällä kilohinnalla koko valutuskauden pihkan arvoksi 

saadaan 196,3 euroa ennen polttoaine- ja huoltokustannuksia. Ajokilometrejä 

kertyi yhteensä 196, jonka pohjalta arvioitu polttoaine- ja huoltokustannukset 

ovat 34,1 euroa. 

Polttoaine- ja huoltokustannukset huomioon ottaen kuusen pihkan 

tuntikohtaiseksi ansioksi saadaan 19,2 euroa. Edellä mainittuun tuntiansioon 

ei ole sisällytetty matkoihin käytettyä aikaa eikä välinekustannuksia. 
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Työkalujen hinnaksi (Taulukko 2.) kuusen pihkan osalta saadaan 98,75 

euroa. Työkalujen kokonaishinta on kannattavuuslaskelmissa jaettu kahdella, 

sillä välineitä on käytetty myös männyn pihkan valuttamisessa. Muoviputkien 

ja pussien hinta on laskettu 35 kuuselle. Kaikkien kulujen vähentämisen 

jälkeen kuusen pihkakoealan nettoansioksi jää 57,8 euroa, joka on työtuntia 

kohden 7,1 euroa. 

Taulukko 2. Pihkan valutukseen tarvittavien työkalujen kustannukset 
(Pahkala 2010, 39) 

 
Kulut Hinta/ €/ kpl 

1 Viiltotyökalut 164,3 

2 Kourutaltta 14 

3 Niittipyssy 6 

4 Niitit (1000kpl) 2 

5 Pussit ja putket  0,16 
 

Laskennallinen hehtaarikohtainen pihkasaanto oli 1 119 grammaa. 

Hehtaarikohtaisesti laskettuna nettoansio kuusen pihkakoealalla auton 

polttoaine- ja huolto sekä työkalu kustannuksien jälkeen jää negatiiviseksi 

36,4 euron verran. 

5.2 Aktiivisen männyn pihkan valutus 

Pihkasaanto 
 
Mäntyjen (32 kpl) yhteenlasketusta pihkasaannosta kertyi pihkaa kuusiin 

verrattuna kolminkertainen määrä, yhteensä 9 351 grammaa. Mäntyjen 

puukohtainen pihkansaanto valutuskauden aikana oli välillä 97–867 

grammaa. Keskimäärin mänty tuotti pihkaa 292 grammaa. Mäntyjen 

puukohtaiset tunnukset ja pihkasaannot löytyvät liitteestä 2. 

Ajankäyttö 

Valutustoimenpiteissä kului aikaa yhteensä 620 minuuttia, joka on reilu 

kymmenen tuntia. Männyillä aloitusviiltojen teon keston vaihteluväli on 

puolestatoista minuutista lähes neljään minuuttia keskiarvon ollessa noin 

kaksi ja puoli minuuttia. Yhteensä mäntyjen (32 kpl) aloitusviiltojen 

tekemiseen kului aikaa 1 tunti 24 minuuttia. Mäntyjen puukohtainen 

aloitusviiltojen ajankäyttö esitetään liitteessä 5. 
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Ylläpitoviiltojen tekoon kului aikaa keskimäärin minuutti yhtä puuta kohden. 

Alla olevassa kuviossa 11 näkyy mäntyjen ylläpitoviiltoihin käytetty aika koko 

valutuskaudella, mikä on yhteensä 4 tuntia 49 minuuttia. Männyillä 

ylläpitoviiltojen teossa on jokaisella kerralla viilletty kaikki valutuskuvion 

männyt eli kolmekymmentäkaksi kappaletta. Keskimääräisesti koko kuvion 

valutettavien puiden ylläpitoviiltojen tekoon kului aikaa yhdellä kertaa 32 

minuuttia. 

 

Kuvio 11. Ylläpitoviiltojen tekemiseen käytetty aika yhteensä männyille 

 
Kannattavuuslaskelmia (mänty) 

Männyn aktiivipihkan roskaton kilohinta on arvioitu olevan noin 40 euroa 

(Pahkala 2010, 39). Käytettäessä edellä mainittua kilohintaa pihkasaannon 

arvoksi saadaan 374,04 euroa ennen polttoaine- ja huoltokustannuksia. 

Auton kustannuksissa on käytetty samoja arvoja kuin kuusilla. Ajokilometrejä 

kertyi yhteensä 248, jolloin polttoaine- ja huoltokustannukset ovat 43,15 

euroa. 

Polttoaine- ja huoltokustannukset huomioon ottaen ansioksi jää 330,9 euroa, 

joka on tuntikohtaisesti tarkasteltuna 32 euroa. Edellä mainittuun tuntiansioon 

ei ole sisällytetty matkoihin käytettyä aikaa eikä välinekustannuksia.  

Pihkan valutuksen kustannuksissa on otettu huomioon työvälineiden 

jakaantuminen kahteen työlajiin, sillä välineitä on käytetty myös kuusen 

pihkan valuttamiseen. Valutukseen tarvittavien muovipussien ja–putkien hinta 

on laskettu 32 männylle. Välineiden kustannukset ovat yhteensä 98,27 

euroa. Kaikkien kulujen jälkeen mäntyjen pihkan valuttamisen ansioksi 
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saadaan 232,6 euroa, josta tuntikohtainen ansio on 22,5 euroa. Edellä 

mainituista tuloksista on johdettu alla olevan taulukon 3. laskennalliset arviot 

hehtaarikohtaiselle pihkan valutukselle männyn siemenpuualalla.  

Taulukko 3. Männyn aktiivisen pihkan laskennallisia tuloksia hehtaarilla 

 
Kesto 

Pihkatuotos / 
gr Ansio € 

Tuntiansio 
€ 

Aloitusviillot 2 h 48 min 
 

    

Ylläpitoviillot 9 h 38 min 
 

    

Korjaukset 8 h 14 min       

Yhteensä 20 h 40min 18 702 558,4 27 

 

5.3 Männynkuoren talteenotto 

Kuorisaanto 

Männyn kuorta kertyi kymmenestä rungosta (Taulukko 4.) yhteensä noin 7,5 

kilogrammaa. Vähimmillään yhden männyn rungosta kertyi kuorta 457 

grammaa ja enimmillään 1017 grammaa. Runkojen kuorisaannon keskiarvo 

oli 750 grammaa. 

Taulukko 4. Männynkuoren talteenoton rungot 

Puu nro Latva lpm Tyvi lpm 
Pituus 
(cm) Oksa lkm 

Aika 
(min) Määrä/g 

1 14 16 274 37 36 800 

2 12 16 306 32 41 457 

3 13 16 309 29 28 605 

4 11 16 414 30 17 840 

5 10 18 309 33 10 560 

6 11 16 311 30 11 747 

7 13 19 372 45 15 971 

8 10 14 314 24 10 740 

9 11 14 321 29 10 759 

10 15 17 372 17 11 1017 

 

Ajankäyttö & ajokilometrit 

Ajankäytössä on mitattu ainoastaan rungon kuorimiseen käytetty aika. 

Toimenpiteissä aikaa kuluu lisäksi kuorintapaikan valmisteluissa, runkojen 

siirtelyssä ja kuoriaineksen talteenotossa, varastoinnissa ynnä muissa 

jatkotoimenpiteissä. 
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Yhteensä kymmenen rungon kuorimiseen kului aikaa 3 tuntia ja 9 minuuttia. 

Vähimmillään yhden rungon kuorimiseen kului aikaa 10 minuuttia ja 

enimmillään 41 minuuttia. Keskimääräisesti aikaa kului runkoa kohden 19 

minuuttia.  

Männynkuoren osalta kertyi kolme käyntiä, joiden yhteenlaskettu 

kilometrimäärä oli 85. Tämän pohjalta polttoainekuluja kertyi noin 12 euroa. 

Kahtena kertana kolmesta tein samana päivänä myös ylläpitoviiltoja 

pihkapuille, joten polttoainekustannuksia voidaan jakaa molempien osalta. 

5.4 Pakurikäävän ja kuusen passiivisen pihkan talteenotto 

Metsätilalta kerättiin kaikki havaitut pakurikäävät, joiden paino kuivatettuna oli 

yhteensä 2 798 grammaa. Samanaikaisesti kerättiin myös passiivista kuusen 

pihkaa, jota kertyi yhteensä 2 323 grammaa. Pakurikäävän keräykseen kului 

aikaa 5 tuntia ja passiivisen kuusen pihkan osalta noin 7,5 tuntia.  

Pakurikäävän osalta ajokilometrejä kertyi 12,5. Kuivatun pakurikäävän arvo 

50 euron kilohinnalla on polttoaine- ja huoltokustannukset vähennettynä 

137,7 euroa. Tästä summasta tuntiansio on 27,5 euroa. 

Passiivisen kuusen pihkan osalta ajokilometrejä kertyi 28,5. Talteen otetun 

passiivisen kuusen pihkan arvo on 46,46 euroa, kun käytetään 20 euron 

kilohintaa. Auton polttoaine- ja huoltokustannuksien jälkeen pihkan arvoksi 

jää 41,5 euroa, josta tuntikohtainen ansio on 5,4 euroa. 

5.5 Katajan uusien vuosikasvaimien talteenotto 

Katajan uusien vuosikasvaimien talteenottoon valittu alue ei ennakko-

odotuksista huolimatta ollut tarpeeksi hyvä kannattavuuden näkökulmasta.  

Talteenottoa kuitenkin kokeiltiin, jotta saataisiin kokemusta 

keruumenetelmästä. Kahden tunnin riipimisen jälkeen havaittiin, että työ on 

kannattamatonta huonon keruualueen sekä kokemattomuuden vuoksi. 

Kahdessa tunnissa kerättiin vain noin 200 grammaa tuoreita vuosikasvaimia. 

Tulosten pohjalta tuskin kukaan lähtisi keräämään katajan vuosikasvaimia, 

joten tutkimuksessani hyödynnetään lähes täysin ulkopuolisen kerääjän 

tuottamaa tietoa katajan talteenotosta. 
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5.6 Auton polttoaine- ja huoltokustannukset 

Tutkimuksessani on huomioitu auton käytöstä aiheutuvia muuttuvia 

kustannuksia. Auton huoltokustannuksien arvioimisessa on käytetty apuna 

Autoliiton käyttämää oletusarvoa, joka on 3,4 senttiä kilometriä kohden. 

Huollon kustannusarvioon on sisällytetty huollot, korjaukset, varaosat, 

tarvikkeet ja pesut (Autoliitto 2013.) 

Edestakaisesta matkasta kotoani metsätilalle kertyi yhdellä kertaa noin 

kolmekymmentä kilometriä riippuen kunkin päivän toiminta-alueesta. 

Yhteensä vierailuja kertyi metsätilalle yhdeksäntoista. Edellä esitettyyn 

lukuun on laskettu ainoastaan ne kerrat, jolloin toimenpiteenä oli 

varsinaiseen luonnontuotteiden talteenottoon liittyvää toimintaa. Lisäksi 

ajokilometrejä kertyi metsätilan luonnontuotteiden esiintyvyyden 

kartoituksesta ja toimenpiteiden suunnittelusta sekä välineiden hankinnasta.  

Polttoainekustannuksien lisäksi auton käytössä kannattaa huomioida 

tarvittavat huollot, öljyt ynnä muut nesteet, renkaat, vakuutukset, verot sekä 

auton arvon alenema. Metsäautotiet kuluttavat autoa enemmän kuin maantie. 

Usein autoihin syntyy vaurioita kun ajetaan vaikeakulkuisia teitä liian matalan 

maavaran omaavilla autoilla. 

5.8 Säätila 

Pihkan valutuskauden päiväkohtaiset säätunnukset löytyvät liitteestä 4. 

Säätiedot eivät ole maantieteellisesti täsmällisiä, sillä sääasema sijaitsee 

metsätilalta noin 30 kilometriä pohjoiseen. 

Taulukossa 5 lämpösumma on otettu kunkin kuukauden viimeisenä päivänä 

lukuun ottamatta elokuuta, jolloin tarkkailu päättyi 18. päivä. Sademäärä 

saadaan yhteen laskemalla päiväkohtaiset sateet. 

Taulukko 5. Valutuskauden säätunnuksia (Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus 2013b) 

 
Keskil (°C) Lämpös sade (mm) 

Kesä (13.-30 pv) 12,3 260,3 68 

Heinä (1.-31 pv) 14,8 558,1 42,6 

Elo (1.-18 pv) 13,4 708,6 21,1 
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5.9 Metsänomistajan oikeus puoliviljeltyyn alueeseen ja sen 

luonnontuotteiden verotus 

Puoliviljelyllä tarkoitetaan luonnonyrttien- tai marjojen satotason nostamista 

siten, että metsänhoidollisissa toimenpiteissä otetaan huomioon yrtti- ja 

marjakasvustot (Hoppula – Peltola – Vanhanen 2012, 4). Lapin elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Kojolan (2013) mukaan yleisesti 

voidaan sanoa, että maanomistaja ei voi varata luonnonmarjoja tai sieniä 

omaan käyttöönsä kieltämällä alueen oleskelun tai keräämisen, ellei 

kyseessä ole tosiasiallisesti erityiseen käyttöön otettu alue. Kojola (2013) 

muistuttaa, että luonnonsuojelulain 36 § mukaan maa- tai vesialueelle ei saa 

pystyttää sellaista kulkemisen, maihinnousun tai muun jokamiehen oikeuden 

käyttämisen kieltävää taulua, jonka asettamiseen ei ole lakiin nojautuvaa 

perustetta. 

Jotta jokamiehenoikeuksilla harjoitettava marjastus ja sienestys 

kumoutuisivat, täytyy erityiseen käyttöön otetun metsämaalla sijaitsevan 

viljelmän erottua selvästi luonnonvaraisista oloista, Kojola (2013) täsmentää. 

Esimerkiksi pelkkä metsän lannoitus tai mehiläispesien asettaminen metsään 

ei tee tavallisesta metsämaasta sellaista viljelmää, joka syrjäyttäisi 

jokamiehenoikeuden. Pienimuotoisen sieni- tai marjaviljelmän voi aidata 

erityisen käytön osoittamiseksi. 

Samoilla linjoilla on myös ympäristöministeriön ympäristöneuvos Pekka 

Tuunanen. Tuunanen (2013) toteaa, ettei mehiläispesiä asentamalla voi 

estää jokamiehenoikeuksilla tapahtuvaa poimintaa, sillä mehiläispesiä 

metsään sijoittamalla kuka tahansa maanomistaja voisi rajoittaa lakiin 

nojautuvaa marjastusoikeutta. Jotta jokamiehenoikeus syrjäytyisi, tulee 

Tuunasen (2013) mukaan kyseessä olla aito, todellinen viljelmä, joka erottuu 

luonnosta kuten puutarhaviljelmä.  

Tutkimuksia varten voi perustaa suppeita muutaman neliön koealoja. 

Tällaiset koealat kannattaa aidata, etteivät marjat häviä vaikkapa eläinten 

ravinnoksi, Tuunanen (2013) esittää. Marjoja ja sieniä on Suomen metsissä 

valtavat määrät, joten pienet, muutaman neliön koealat eivät tosiasiallisesti 

kavenna tai vähennä jokamiehenoikeuksien käyttömahdollisuutta alueella.  
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Verohallinnon ylitarkastajien mukaan esimerkiksi mehiläisten keinopesillä 

parempaa satoa tuottavat marjat kasvavat edelleen luonnonvaraisina. Näin 

ollen kerääjän marjoista saama tulo ei ole veronalaista tuloa, ellei tuloa ole 

pidettävä palkkana. (Vaahterikko 2012.) 

Palkaksi myyntitulot saatetaan määritellä, jos verottaja katsoo, että kyseessä 

on työsuhde (Taloussanomat 2011). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

ilman työsopimusta poimitut luonnontuotteet ovat aina verovapaata tuloa.  

Edellä mainitusta voidaan päätellä, että marjojen ja muiden 

luonnontuotteiden satoisuuden parantamiseksi voidaan tehdä erilaisia 

toimenpiteitä ja silti myydä raaka-ainetta verovapaasti. Verovapaassa 

myynnissä marjojen ja muiden luonnontuotteiden täytyy säilyttää niiden 

luonnonvarainen olemuksensa.  

Verohallinnon (2013) Internet sivujen mukaan veronalaista tuloa ei ole 

luonnonvaraisten käpyjen, marjojen, sienien eikä sellaisten luonnonvaraisten 

kasvien tai niiden osien, joita kerätään käytettäväksi ihmisravintona, 

lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuksessa, luovutuksesta saatu tulo. Birgitta 

Partasen (2012, 27) loppuraportista käy ilmi, että EcoDecora II -hankkeen 

aikana vuonna 2005 saatiin alulle lakialoite tuloverolain muutoksesta niin, 

että myös erikoisluonnontuotteita voisi kerätä verovapaasti. Asiaa kannatti 

suuri joukko kansanedustajia, mutta asian käsittely raukesi 

valtiovarainvaliokunnassa. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Aktiivinen pihka 

6.1.1 Kuusen pihkakertymät ja valutustoiminta 

Kuusien pihkanvalutuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon 

myös, että valutettaviksi puiksi valittiin pienempiä sekä vähemmän 

elinvoimaisia puita, jotka ovat tarkoitus poistaa tulevassa yläharvennuksessa. 

Huonompilaatuisten sekä pienien kuusien pihkatuotoskyky on yleisesti 

heikompi kuin elinvoimaisten hyvässä kasvussa olevien. Mielestäni on 

kuitenkin hyvä, että pihkaa valuttamalla heikompilaatuisillekin puille saadaan 

lisäarvoa. 

Kuusien vähäistä pihkasaantoa selittävät myös muut tekijät. Osa kuusista oli 

vinoon kasvaneita, jolloin osa pihkasta valui ohi kokoojaurista. Vähäisen 

kokemukseni takia pihkaviiltojen laatu ei ollut optimaalisin, mikä vaikutti 

lopputulokseen heikentävästi. Erityisesti aloitusviiltojen tekemisessä oli 

opettelemista. 

Suurimmaksi osaksi kuuset ovat varjossa, millä on hidastava vaikutus pihkan 

valumiseen. Pihkan valumista vähensi mahdollisesti omalta osaltaan myös 

verrattain viileä ja sateinen kesä. 

Hehtaarikohtaista huonoa tulosta (Taulukko 6) selittää valutettavien kuusien 

vähäinen määrä (35 kpl) suhteessa metsäkuvion pinta-alaan (2,7 hehtaaria) 

sekä välineiden hankintakustannukset. Tuntikohtainen nettoansio on 

positiivinen kilohinnan ollessa 45 euroa, sillä ansio lasketaan 35 kuusen 

pihkakertymien ja kustannusten pohjalta.    
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Taulukko 6. Kuusen pihkasta maksettavan kilohinnan vaikutus 
kannattavuuteen 

Kilohinta (€/kg) Nettoansio (€/ha) Nettoansio (€/tunti) 

5 -101,3 -14,5 

10 -95,7 -12,6 

15 -90,1 -10,8 

20 -84,5 -8,9 

25 -78,9 -7,1 

30 -73,3 -5,2 

35 -67,7 -3,3 

40 -62,1 -1,5 

45 -56,5 0,4 

50 -50,9 2,2 

55 -45,3 4,1 

60 -39,7 6 

65 -34,2 7,8 

70 -28,6 9,7 
 

Tulokset odotettavasti parantuisivat, mikäli valutettavien kuusien määrää 

lisättäisiin sekä valutustoimintaa suoritettaisiin useampana kesänä, jolloin 

myös välineistä aiheutuneet kustannukset jakaantuisivat useammalle 

valutuskaudelle. 

Kuusien pihkan valutuksessa raskain työvaihe oli aloitusviiltojen teko. 

Viiltojen tekoa hankaloittivat kuusien runkojen alaosien oksat ja paksumpi 

nilakerros. Aloitustoimenpiteiden jälkeen ylläpitoviiltojen lisääminen oli 

helpompaa. Viiltojen tekemiseen käytetty perinteinen venäläinen työkalu 

toimi hyvin ja se pysyi terävänä koko valutuskauden ajan. 

Pihka valui parhaiten kun viillot tehtiin hieman 45 astetta jyrkemmiksi. Viillot 

on hyvä tehdä myös hieman kourumaisiksi, jolloin pihka ei niin helposti valu 

ohi urasta, etenkin jos kyseessä vinoon kasvava puu. 

Kuusien vähäisen pihkatuotoksen takia pihkapusseja ei tarvinnut vaihtaa 

valutuskauden aikana. Pihkapussit säilyivät hyväkuntoisina, eikä niihin juuri 

kertynyt sadevettä. Tiheässä kuusikossa (Kuvio 12.) tuuli ei pääse 

runtelemaan pihkapusseja, sekä alaspäin tiheästi kasvavat oksat suojaavat 

sateelta. 
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Kuvio 12. Kuuset valutuskauden lopussa 

Aktiivisen pihkan valutuksen sanotaan olevan roskaton tapa hankkia pihkaa, 

mutta huomasin, että pihkapusseihin menee väkisinkin muun muassa 

erilaisia hyönteisiä ja pieniä roskia. Erityisesti roskia menee pussiin 

ylläpitoviiltoja tehdessä. Tähän voisi olla apukeinona sopivan kokoinen 

kangaspala, joka kiinnitettäisiin pihkapussin suojaksi runkoon esimerkiksi 

repun vyötäröremmin kaltaisella mekanismilla. Suojauksen on oltava nopea 

ja helppo asentaa, jotta työ sujuu jouhevasti. 

Tulevaisuudessa yläharvennuksessa jäljelle jäävät kuuset ovat 

elinvoimaisempia ja saavat enemmän valoa. Näiden tekijöiden pohjalta 

voidaan olettaa, että kyseisen kuusikon pihkanvalutuspotentiaali paranee. 

6.1.2 Männyn pihkakertymät ja valutustoiminta 

Hehtaarikohtainen laskennallinen männyn pihkakoealan ansio on 

merkittävästi parempi verrattuna kuusista saatuihin tuloksiin. Tämän 

selittänee männyn luontaisesti parempi pihkatuotos sekä pihkapuiden laatu ja 

elinvoimaisuus. Tulosta parantaa kuusiin verrattuna myös se, että pihkaa 

valutettiin lähes kaikista männyistä 0,5 hehtaarin kuviolla. Mänty valui pihkaa 
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syntyneestä vauriokohdasta lähes heti pihkaviiltojen teon jälkeen, kun taas 

kuusella valumisen alkamiseen kului rungosta riippuen jopa monta päivää.  

Alapuolella on esitetty männyn aktiivisen pihkan laskennallisiin tuloksiin 

perustuva taulukko 7 pihkan kilohinnan vaikutuksesta kannattavuuteen. 

Pihkan tuntikohtainen nettoansio muuttuu positiiviseksi kilohinnan ollessa 20 

euroa. 

Taulukko 7. Männyn pihkasta maksettavan kilohinnan vaikutus pihkan 
valutuksen kannattavuuteen 

Kilohinta (€/kg) Nettoansio (€/ha) Nettoansio (€/tunti) 

5 -96,2 -9,2 

10 -2,5 -4,6 

15 90,8 -0,1 

20 184,3 4,4 

25 277,9 8,9 

30 371,4 13,5 

35 464,9 18 

40 558,4 22,5 

45 651,9 27 

50 745,4 31,6 
 

Aloitusviillot oli nopeampi tehdä mäntyihin kuin kuusiin, sillä männyillä on 

ohuempi nilakerros ja rungot olivat lähes oksattomia. Lisäksi olin ehtinyt 

harjaantumaan pihkaviiltojen teossa työskennellessäni ensin kuusien parissa. 

Tuloksissa ylläpitoviiltojen ajankäytön vaihtelevuus johtuu lähinnä 

satunnaisista muuttujista, esimerkiksi tahattomasta pihkapussin irtoamisesta 

tai kuoren juuttumisesta viiltorautaan. Ennen valutuskauden loppua 

ylläpitoviiltoja tehtiin koko kalanruotokuvio täyteen, mikä selittää muita 

viiltokertoja pidemmän kokonaiskeston. Mäntyjen ylläpitoviiltojen tasaista 

ajankäyttöä selittää myös helppo kulkeminen siemenpuualalla, runkojen 

oksattomuus ja ohut kuorikerros. 

Monivuotisessa pihkan valutuksessa kalanruotokuvio kannattaa tehdä 

mahdollisimman alas runkoon, jotta uusia ylläpitoviiltoja mahtuisi kuvioon 

mahdollisimman paljon. Korkeammalle siirryttäessä apuna voidaan käyttää 

esimerkiksi pieniä tikapuita. Mielenkiintoista olisi myös testata, minkälainen 
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pihkatuotos olisi, jos kalanruotokuvioita tehtäisiin useampia eri puolille samaa 

runkoa. 

Siemenpuut soveltuvat pihkan valutukseen erinomaisesti. Pihkaa voidaan 

valuttaa siemenpuista koko taimettumisen ajan ennen niiden korjuuta. 

Siemenpuuasennon etuna on runsas lämpösäteily aamusta iltaan, joka pitää 

pihkan paremmin juoksevana. Toisaalta lisääntynyt tuulen vaikutus voi 

hidastaa valumista. 

On mahdollista, että pihkan valutus aiheuttaa stressireaktion puulle, mikä voi 

lisätä käpyjen tuotantoa. Näin ollen aktiivisen pihkan valutuksen 

harjoittaminen mahdollisesti edesauttaisi taimettumisen onnistumista 

siemenpuualalla. 

Siemenpuualalla pihkapussien kuntoa ja sadeveden määrää on helppo 

tarkastella hyvän näkyvyyden ansiosta. Aukealla alueella liikkuminen on 

myös vaivattomampaa verrattuna kuusen pihkakoealaan. Aukean alueen 

ongelmana on kova tuuli, joka saattaa irrottaa pihkapussit rungosta. Tämän 

johdosta pihkapusseja on hyvä päästä tarkistamaan riittävän usein.  

Loppukesästä pihka jähmettyi pystyviiltoon ja vain osa pihkasta valui pussiin 

asti. Mahdollisia tekijöinä tähän ovat aukealla alueella puhaltava tuuli ja 

viileät yöt. Päivällä vallitseva lämpimämpi ajanjakso ei ehtinyt juoksuttamaan 

kaikkea valunutta pihkaa, jolloin osa jähmettyi ja kerrostui uraan (Kuvio 13.) 

On myös mahdollista, että liian suuri määrä pihkaviiltoja yhdellä kertaa 

tehtynä aiheuttaa pihkan kerrostumisen pystyviiltoon. 

Männyillä on luonnostaan kuusia pienempi neulaspeittävyys ja oksia on 

harvemmassa, joten pihkapussit täyttyivät vedellä lähes jokaisen sateen 

jälkeen. Tästä aiheutui ylimääräistä työtä sekä vähäistä pihkan hävikkiä 

vesien pois kaatamisen seurauksena. Tutkija Rainer Peltolan (2013) mukaan 

jotkut pihkan komponenteista saattavat olla jossain määrin vesiliukoisia, 

mutta liukenemishävikki lienee marginaalinen.  
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Kuvio 13. Pystyviiltoon jähmettynyttä pihkaa 

 
Männyn pihkan valutuksessa pusseihin kertyy samalla tavalla roskia kuin 

kuusillekin. Hyönteisiä pihkapusseihin oli kertynyt hieman kuusia enemmän. 

Valutuksen päätyttyä tulee varmistaa, että pihkapussien kiinnitykseen 

käytettyjä niittejä ei ole jäänyt puiden runkoihin, sillä metallia sisältävät rungot 

eivät kelpaa ainespuuksi. 

Metsätilalla on tällä hetkellä noin 18 hehtaaria siemenpuualoja. 

Siemenpuualat ovat ominaisuuksiltaan samanveroisia kuin kuvion 232 

siemenpuuala. Tuloksien pohjalta männyt tuottivat pihkaa yhden 

kasvukauden aikana noin 18,5 kilogrammaa hehtaarilla. Tällöin 18 hehtaarin 

siemenpuuhakkuualojen mahdollinen pihkantuotto yhden kasvukauden 

aikana on noin 333 kilogrammaa. Pihkan kokonaisarvoksi saadaan 13 320 

euroa käytettäessä 40 euron kilohintaa. Laskennallinen hehtaarikohtainen 

nettoansio on 558,4 euroa, mikä tarkoittaisi 18 hehtaarin alalla noin 10 000 

euron ansiota.  

Saavuttaakseen 333 kilogramman pihkasaannon metsänomistajan tarvitsee 

1 152 mäntyä, joiden keskimääräinen puukohtainen pihkatuotos on 292 

grammaa. Aloitusviiltojen tekoon kuluisi aikaa hehtaarilla noin 2 tuntia ja 40 



43 
 
minuuttia, mikä tarkoittaa 18 hehtaarin alueella noin 48 tuntia. Männyllä 

kalanruotokuvioon on syytä lisätä viiltoja noin kahdesti viikossa. Ylläpitoviillon 

tekemiseen kuluu keskimäärin minuutti, jolloin kaikkien puiden viiltämiseen 

tarvittava aika olisi 1 152 minuuttia eli 19 tuntia ja 12 minuuttia. Oletetaan, 

että pihkan valutus alkaa kesäkuussa ja päättyy elokuun lopussa, jolloin 

kasvukaudella olisi yhteensä 24 viiltokertaa. Kasvukauden ylläpitoviiltojen 

tekemiseen kuluisi aikaa yhteensä 460 tuntia ja 48 minuuttia. Aloitus- ja 

ylläpitoviiltojen yhteenlaskettu kesto on 480 tuntia, joka on noin 60 

kahdeksan tunnin työpäivää. Mikäli edellä mainitut tekijät toteutuisivat, olisi 

tuntikohtainen ansio ilman metsätilalle siirtymiseen tarvittavaa aikaa noin 

20,8 euroa. 

Ylläpitoviiltoihin kuluu paljon aikaa, mikä näkyy laskennallisessa tuloksessa 

tuntikohtaisen kannattavuuden heikentymisenä. Kannattavuuden 

parantamiseksi olisi tärkeää tutkia, kuinka paljon yhdellä kertaa tehtyjen 

ylläpitoviiltojen määrä vaikuttaa pihkan tuotokseen sekä kuinka usein uusia 

viiltoja tulee tehdä, jotta valuminen olisi tehokkainta. 

6.1.3 Yleistä aktiivisesta pihkan valutuksesta 

Ennen pihkan valutuksen aloittamista kannattaa miettiä mihin tarkoitukseen 

rungot käytetään valutustoiminnan loputtua, sillä valuttaminen edellyttää 

puun vaurioittamista. Martzin, Peltolan ja Varmolan loppuraportin (2007, 22–

25) mukaan puuaineksen pihkapitoisuus kasvaa vauriokohdassa, mikä 

saattaa vähentää puun arvoa sahatavaran raaka-aineena. Raportissa 

todetaan, että kuitupuulla pihkaantumisesta ei ole haittaa. Viillot ulottuvat 

noin 1-2 millimetrin syvyyteen puuaineksessa, joten ne ovat verrattavissa 

puiden korjuussa ja kuljetuksessa syntyviin pintavaurioihin. Raportin 

johtopäätöksenä on, että vähäisin vaikutus puun loppukäyttöön on silloin kun 

pihka valutetaan edellisenä kasvukautena päätehakkuusta. (Martz ym. 22–

25.) Nykyään ainakin isoimmilla sahoilla puut kuoritaan ennen sahaamista, 

eli pihkan valutuksesta syntyneet puun pintavauriot eivät näy sahatavarassa.  

Männyn ja kuusen aktiivisen pihkan markkinoita heikentää se, että aktiivisella 

pihkalla ei ole samanlaista lääkelaitoksen hyväksymää asemaa kuin kuusen 

passiivisella pihkalla. Tutkimukset kuitenkin osoittavat pihkan antimikrobisen 
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tehon olevan lähes sama riippumatta pihkan keruumenetelmästä tai 

kerättävästä havupuulajista. (Martz ym. 2007, 29.) 

Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida puiden vuosittaisen 

pihkatuotoksen vaihtelu. Kasvuolosuhteiltaan kesä 2012 oli keskimääräistä 

hieman kylmempi, joten parempaankin tulokseen on mahdollisuuksia. 

Pihka säilyttää ominaisuutensa myös pakkasessa, joten sitä voidaan 

varastoida helposti myöhempää myyntiä varten. Pihkasta saatavan 

kilohinnan nostamiseksi tulee huolehtia, että pihka on mahdollisimman 

roskatonta.    

Pihkan valutuksen ongelmana voi olla kunnollisten viiltotyökalujen puute. 

Viiltojen tekemiseen on kehitetty erilaisia työkaluja, mutta niiden saatavuus 

on heikkoa vähäisen kysynnän takia. Työkalujen hinta vaikuttaa merkittävästi 

ensimmäisen kasvukauden kannattavuuteen, mutta hyvin pidettynä työkalut 

kestävät pitkään. 

6.1.4 Kuusen- ja männyn aktiivisen pihkan talteenottoa Perunkajärvellä 

Rovaniemen kunnan alueella kesällä 2012 pihkaa valuttivat oman 

tutkimukseni lisäksi myös Asta Kietäväinen ja Hannu Salminen (Kietäväinen 

– Salminen 2013). Heidän pihkan valutuskoeala sijaitsee Perunkajärven 

läheisyydessä. Kietäväisen ja Salmisen pihkan valutus perustuu 

kolmivuotiseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan erityisesti pihkan 

valutuksen taloudellista kannattavuutta. Pihkan valutustutkimus alkoi vuonna 

2011 ja päättyy vuonna 2013. Pihkan valutuksessa käytetään perinteistä 

kalanruotokuviota.  

Kietäväisen ja Salmisen tutkimuksessa on mukana noin 60 kuusta ja 90 

mäntyä. Puiden rinnankorkeusläpimitta vaihteli männyillä välillä 19–49 

senttimetriä ja kuusilla välillä 17–42 senttimetriä. Valutuskausi 2012 alkoi 

kesäkuun alusta ja päättyi elokuun lopussa. Männyille tehtiin yksi viilto neljän 

päivän välein ja kuuselle yksi viilto viikon välein. Yhteensä mäntyjä viillettiin 

23 ja kuusia 13 kertaa. (Kietäväinen – Salminen 2013.) 

Kesällä 2012 männyn keskimääräinen pihkatuotos oli Kietäväisen mukaan 

324,4 grammaa puuta kohti. Suurin puukohtainen tuotos oli 804 grammaa ja 
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pienin 98 grammaa. Yhteensä männyt tuottivat pihkaa 29,2 kilogrammaa. 

(Kietäväinen – Salminen 2013.)  

Niin tutkimuksessani kuin Kietäväisen ja Salmisen tutkimuksessakin kävi ilmi, 

että kuuset tuottivat pihkaa huomattavasti mäntyjä vähemmän. Kietäväisen ja 

Salmisen korkein puukohtainen tuotos oli kuusilla yhteensä 396,2 grammaa 

ja pienin 9,5 grammaa keskimääräisen tuotoksen ollessa 83,3 grammaa. 

Yhteensä kuusen pihkaa kertyi 5 kilogrammaa. (Kietäväinen – Salminen 

2013.) 

Martzin ym. loppuraportin (2007, 13–14) mukaan keskimääräinen 

hehtaarikohtainen pihkatuotto päätehakkuukypsässä metsikössä männyllä on 

113 kilogrammaa (300 runkoa/ha) ja kuusella 97,5 kilogrammaa (500 

runkoa/ha). Kietäväisen ja Salmisen kesien 2011 ja 2012 kokeiden 

perusteella männyn pihkatuotos on 97–128 kilogrammaa hehtaarilla, mutta 

kuusella vain 41–67 kilogrammaa hehtaarilla (Kietäväinen – Salminen 2013). 

Tutkimuksessani laskennallinen pihkatuotos hehtaarille on männyllä (300 

runkoa/ha) noin 88 kilogrammaa ja kuusella (500runkoa/ha) 43 kilogrammaa. 

Tämän perusteella Martzin ym. (2007, 13–14) arvio lienee yläkanttiin ainakin 

kuusen osalta.  

Kietäväisen ja Salmisen tutkimuksessa havaittiin, että männyn keruupihkan 

määrä oli kesällä 2012 neljänneksen pienempi kuin kesällä 2011.  Molempina 

kesinä pihkan määrä ja kesäkuukausien lämpösumman suhde oli samaa 

suuruusluokkaa, kertoo Kietäväinen. Rovaniemen Apukan sääasemalla 

mitattu lämpösumma vuonna 2011 kesäkuusta elokuuhun oli 985,5 ja vuonna 

2012 summa oli vain 745,9. Näiden kahden kesän havaintojen perusteella 

voidaan sanoa, että säätilalla on merkitystä pihkan valumisessa. Kietäväisen 

ja Salmisen tutkimus on vielä kesken vuoden 2013 osalta, joten tarkemmat 

analyysit säätilan vaikutuksesta selviävät kesän 2013 aineistojen 

valmistuttua. (Kietäväinen – Salminen 2013.) 

6.2 Kuusen passiivinen pihka ja pakurikääpä 

6.2.1 Passiivisen pihkan talteenotto 

Metsätila koostui pääasiassa mäntyvaltaisista kuivahkoista kankaista, joten 

passiivisen kuusen pihkan keruuta ajatellen alue ei ollut parhaimmasta 
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päästä. Pihkaa kerätessäni suurin osa käytetystä ajasta kului pihkan 

etsimiseen. 

Kyösti Vanha (2013) Repolar Oy:stä kertoo, että puhdistamattoman 

passiivisen pihkan ostohinta vaihtelee pihkan laadun mukaan 15–20 euroa 

kilolta. Martz ym. (2007, 12) ovat laskeneet, että passiivisella talteenotolla 

mahdollinen saanto on vähintään noin 0,3 kilogrammaa puhdasta pihkaa 

työtuntia kohden. Tällä määrällä tuntiansioksi ennen kuluja saadaan kuusi 

euroa, kun käytetään 20 euron kilohintaa. Raportin mukaan passiivisen 

talteenoton tehokkuus on täysin riippuvainen keruualueesta, esimerkiksi 

järeäpuisesta keräämättömästä kuusikosta pihkaa voidaan kerätä jopa 

kymmenen kilogrammaa päivässä. Tällöin pihkan arvoksi saadaan 200 

euroa, kun käytetään 20 euron kilohintaa.  

Sivutoimisessa talteenotossa hyvänä saavutuksena voidaan pitää 300 

kilogrammaa yhdessä kesässä. Määrän saavuttamiseen on tarvittu arviolta 

300 työtuntia. On syytä huomioida, että 300 kilogramman erä sisältää 

vähintään 30 prosenttia kuorenkappaleita ynnä muita roskia. Varsinaista 

pihkaa 300 kilogramman erässä on siis vain noin 200 kilogrammaa. 

Puhdistuksen yhteydessä menetetään arviolta edelleen 50–100 kilogrammaa 

pihkaa. Passiivisella talteenotolla saadaan siis talteen noin 0,3 – 0,5 

kilogrammaa puhdasta pihkaa talteenottoon käytettyä työtuntia kohti. (Martz 

ym. 2007, 12.)  

Passiivisen kuusen pihkan löytämistä edesauttaa hyvä alueellinen tuntemus. 

Tutkimusmetsätilalla pihkaa löytyi eniten kosteilta alueilta, kuten soiden 

reunametsistä. Lisäksi harvennushakkuualoilta löytyi suhteellisen paljon 

pihkaa, jota oli valunut vaurioituneista rungoista. Myös pystykarsituista 

rungoista löytyi passiivista pihkaa.  

Martz ym. raportin (2007, 12) mukaan kuusella pihkavuotoja esiintyy 

ensisijaisesti vanhemmissa ja järeämmissä metsiköissä. Optimaalisimpia 

alueita etsiessä tulisi kiinnittää huomiota korkeaan rinnankorkeusikään, 

keskiläpimittaan, pohjapinta-alaan, jolloin kehitysluokaltaan 03 ja 04 olevat 

metsiköt olisivat potentiaalisimpia alueita. Hyvän paikallistuntemuksen lisäksi 

alueita voidaan etsiä esimerkiksi metsäsuunnitelmaa apuna käyttäen. 
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Passiivista kuusen pihkaa on helppo kerätä. Passiivisen kuusen pihkan 

talteenottoa voisi hyvin verrata esimerkiksi marjastukseen ja sienestykseen 

sillä edellytyksellä, että pihkan talteenottoon tarvitaan maanomistajan lupa. 

Passiivisen pihkan etuna aktiiviseen pihkaan verrattuna on se, että sen 

keräämiseen ei tarvitse hankkia erikoistyökaluja eikä työ sido tekijäänsä. 

Lisäksi työtä voidaan tehdä myös talvella. Passiivisessa talteenotossa pihka 

on erittäin paljon roskaisempaa kuin aktiivisessa talteenotossa.  

Metsätiloilla on usein kitu- ja joutomaiksi luokiteltuja alueita. Tällaisilla alueilla 

kasvaa usein kitukasvuisia puita, jotka ovat taloudellista puunkasvatusta 

ajatellen merkityksettömiä. Metsätilan passiivisen pihkan tuotoskykyä 

voitaisiin lisätä esimerkiksi vioittamalla tämänkaltaisten puiden runkoja. 

Vaurioituneet kohdat tuottavat pihkaa, joka voidaan myöhemmin kerätä 

talteen. Tällä tavalla huonompiarvoisistakin puista voitaisiin hyötyä 

taloudellisesti sekä passiivisen pihkan saannista tulisi jatkuvampaa 

pienelläkin metsätilalla  

6.2.2 Pakurikäävän talteenotto  

Pakurikääpää on helppo tunnistaa ja kerätä. Hakua voidaan kätevästi rajata 

oikeanlaisille alueille tutkimalla karttoja. Etsimisessä alueen 

paikallistuntemuksesta on hyötyä. Tuntemattomammilla alueilla voidaan 

hyödyntää muun muassa metsäsuunnitelmaa tarkasteltaessa otollisimpia 

kuvioita. Pakurikääpiä etsiessäni huomasin, että kääpiä löytyy kohtalaisen 

paljon myös kuivemmilta alueilta. Kääpiä voi löytyä, mikäli kuviolla esiintyy 

vanhoja koivuja.  

Pakurikääpien talteenottoa kannattaa mielestäni suorittaa samanaikaisesti 

muun metsätyön tai virkistystoiminnan ohessa. Metsässä liikkuessaan 

kannattaa pitää mukana pientä kirvestä tai puukkoa käävän irrottamista 

varten. Ongelmana ovat korkealla kasvavat käävät, joiden irrottamiseen 

tarvitaan avuksi tikapuita tai hyvää kiipeilytaitoa. Apuna voitaisiin myös 

hyödyntää tolppakenkiä, mikäli niiden käyttö ei vaurioita puuta.  

Pakurikäävät kannattaa paloitella tuoreena, jolloin ne ovat vielä pehmeitä. 

Pienemmät palat kuivavat myös isompia möhkäleitä paremmin. Kuivuessaan 

pakurikääpä muuttuu erittäin kovaksi, jolloin sen leikkaamiseen tarvitaan 
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vannesahaa. Tutkimuksessani kerätyn pakurin kuivaus huoneilmassa ei ollut 

paras mahdollinen tapa, koska huoneilmassa on aina kosteutta, joka voi 

ilmentyä pakurin homehtumisena. Kuivatuksessa paras tapa on mielestäni 

hyödyntää leivinuunin jälkilämpöä, jossa pakurit kuivuvat nopeasti eikä 

sähköenergiaa tarvita. Nykyään markkinoilla on tarjolla myös erikokoisia ja 

tehoisia kasvikuivureita. 

Satunnaisten poimijoiden myynti-ilmoitusten perusteella kuivatun ja 

paloitellun pakurikäävän kilohinta on noin 50 euroa. Pohjois-Suomesta 

kerätyn pakurikäävän myyntihinta on hieman korkeampi kuin yleisesti 

Suomessa kerätyn. 

Taloudellisessa mielessä pakurikäävän talteenoton suurin ongelma on, että 

kääpää esiintyy erittäin satunnaisesti ja uusien kääpien kasvaminen kestää 

kauan. 188 hehtaarin metsätilan pakurikäävät olivat kerättävissä kohtalaisen 

nopeasti, joten säännölliselle keräykselle ei näyttäisi olevan mahdollisuuksia.  

Pakurikäävästä maksetaan kerääjälle tällä hetkellä noin 50 euron kilohintaa. 

Hinnat vaihtelevat paljon keruualueesta riippuen. Yleisesti ottaen Pohjois-

Suomen pakurista maksetaan paremmin kuin muualla Suomessa. Kerääjien 

ongelmana on viime vuosien aikana ollut epäselvyydet keräyksen 

sallittavuudesta jokamiehenoikeuksin. Tällä hetkellä linja on, että 

pakurikääpää saa kerätä ainoastaan maanomistajan luvalla. Linjaus on 

erittäin hyvä metsänomistajan näkökulmasta. Tällä tavalla metsänomistaja 

voi itse varmemmin hyödyntää metsistään löytynyttä pakuria joko omaan 

käyttöön tai myymällä sitä eteenpäin. Uskon, että pakurikääpää poimitaan 

paljon ilman lupaa. Maanomistajien kannalta olisi hyödyksi, että pakuria 

myyntiin keräävien tulisi ilmoittaa tarkasti keräysalueensa. Tällä tavalla 

voitaisiin varmistaa se, että pakurikääpä on kerätty luvanvaraisesti. 

Pakurikäävän mahdollisuudet niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilla on 

herättänyt myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 

mielenkiinnon, sillä heillä on tällä hetkellä meneillään tutkimus pakurikäävän 

viljelymahdollisuuksista puuntuotannollisesti vähempiarvoisilla alueilla. 

Tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää pakurikäävän viljelymenetelmiä 

sen suunnitelmallista ja laajamittaista tuotantoa varten. (Maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskus 2012, 36.) 
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Pakurin tuottaminen puoliviljelyn keinoin on erittäin mielenkiintoinen aihe, 

sillä se voi tarjota merkittävän tulolisän metsänomistajille ja samalla 

mahdollistaa metsätalouskäytön ulkopuolelle jäävien kitu- ja joutomaiden 

taloudellisen hyödyntämisen. Pakurin suurimmat markkinat ovat Aasiassa, 

jonne pakuria tuotetaan pääasiallisesti Siperian metsistä (Maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskus 2012, 36).  

Ongelmana voi olla metsänomistajien erilainen suhtautuminen pakurikäävän 

viljelyyn. Pakurikäävän itiöt kulkeutuvat tuulen mukana, joten voi syntyä 

pelkoa pakurikäävän itiöiden leviämisestä omaan terveeseen metsään. 

Tutkija Rainer Peltolan (2013) mielestä tämä ongelma olisi vältettävissä 

suunnitelmallisella pakurin keruulla, koska pakuri tuottaa itiöitä vasta 

elinkiertonsa loppuvaiheessa. 

6.3 Männynkuori 

6.3.1 Männynkuoren talteenotto 

Tutkimuskoealan männynkuoren talteenotto ei ollut taloudellisesti 

kannattavaa toimintaa. Raaka-ainetta kertyi yhteensä noin 7,5 kilogrammaa, 

jonka arvo kustannusten jälkeen on 10,2 euroa. Käytin runkojen kuorimiseen 

aikaa 3 tuntia ja 9 minuuttia, jolloin tuntipalkaksi jää noin 3,2 euroa. 

Yksittäisten runkojen kuorimiseen käytetyn ajan suuri vaihtelu johtuu lähinnä 

niiden koosta ja laadusta, erityisesti huonolaatuinen runko oli hitaampi kuoria. 

Tutkimuksessani puu numero 10 tarjosi parhaan tuloksen. Rungosta kertyi 

kuoriainesta 1017 grammaa, jonka kuorimiseen kului aikaa 11 minuuttia. 

Tämän tiedon pohjalta voidaan olettaa, että laskennallisesti sadasta 

vastaavanlaisesta rungosta kertyisi kuoriainesta 101,7 kilogrammaa, jonka 

kuorimiseen kuluisi aikaa noin 18 tuntia 25 minuuttia. Kuoriaineksen arvo olisi 

ennen kuluja 254,25 euroa, josta tuntikohtainen ansio on noin 13,9 euroa. 

Tuntipalkkaa tarkasteltaessa täytyy huomioida, että aikaa kuluu lisäksi 

runkojen siirtelyyn, kuoriaineksen pussittamiseen, ajomatkoihin ja 

varastointitehtäviin. Työstä saatava ansio on verovapaata, mikä tekee työn 

kannattavammaksi.  

Männynkuoren talteenotto on yksinkertaista toimintaa. Oikean 

kuorintamenetelmän oppii kohtalaisen nopeasti. Kuoren keräys ei sovellu 
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yhden henkilön työksi, koska rungot ovat painavia. Telineet tulee olla riittävän 

korkealla, jotta työasento olisi mahdollisimman vähän kuormittava. Itselläni 

rungon toinen pää oli lähes maassa pienen korokkeen päällä, jolloin 

alemman pään kuoriminen oli työlästä.  

Kuorimisen aikana männynkuoret tippuivat alapuolella olevalle 

kertakäyttölakanalle. Lakana oli vaikea pitää puhtaana kaikesta roskasta, jota 

kulkeutui kenkien mukana. Kevättalvella roskaisuus ei ole niin suuri ongelma, 

sillä maa on lumen ja jään peitossa. Mikäli ei halua männynkuorien tippuvan 

maahan, niin keruupukkien alle voidaan rakentaa kouru. Kevättalvi on 

varastoinnin kannalta paras ajankohta, sillä kuoret säilyvät viileässä. 

Väliaikainen lumikasasäilytys on varmasti helpoin ja halvin vaihtoehto 

(Väyrynen 2013). Tällä tavalla kerääjän ei tarvitse omistaa isoja säilytystiloja 

eikä kuoriaineksen säilymiseen tarvita sähköenergiaa.  

Männynkuoren talteenotto sopii parhaiten sellaisille aktiivisille 

metsänomistajille, jotka suorittavat hakkuut moottorisahalla hankintatyönä. 

Metsänomistajalla on mahdollisuus valita hyvälaatuisimmat puut kuorimista 

varten. Moottorisahalla kaadetun puun kuori pysyy ehjempänä ja 

puhtaampana kuin monitoimikoneella kaadetun puun. Kuorinnan jälkeen 

rungot voidaan hyödyntää normaalisti.  

Tutkimukseni huonoon kannattavuuteen vaikuttivat monet eri syyt. 

Mahdollisuuksien mukaan pääsin suorittamaan talteenoton vasta heinäkuun 

alkupuolella, jolloin rungot olivat jo ehtineet lojua varastopaikalla liian kauan. 

Rungot olivat keräystä ajatellen huonolaatuisia sisältäen paljon oksakohtia 

sekä kaadossa ja kuljetuksessa syntyneitä vaurioita. Otannan koko on pieni 

johtuen kuoren keräykseen soveltuvien puiden määrästä sekä työn 

raskaudesta. Suoritin talteenoton yksin, mistä johtuen työvaiheet olivat 

hankala suorittaa.  Männynkuoren talteenoton kannattavuudesta saisi 

kattavamman ja paremman kuvan toteuttamalla kuorintaa oikeana 

ajankohtana hyvälaatuisilla rungoilla sekä lisäämällä työvoimaa. 

6.3.2 Männynkuoren talteenotto Sodankylässä 

Puhelinhaastattelussa Arvo Väyrynen (2013) kertoo, että viimeisen yhdeksän 

vuoden aikana männynkuorta on kerätty ainakin Sodankylässä. Väyrynen on 
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hyväkuntoinen eläkeläinen, joka harrastaa erilaisten luonnontuotteiden 

talteenottoa ja myyntiä. Männynkuoren talteenotossa on ollut mukana 

Väyrysen lisäksi kaksi eläkeläismiestä. Miehet ovat toimineet yhteistyössä 

Metsähallituksen kanssa, joka on tarjonnut hakkuutyömailtansa kertyneitä 

puiden runkoja kuoren talteenottoa varten. Puutavara on mennyt kuoren 

talteenoton jälkeen normaaliin käyttöön energiaksi, kuiduksi ja sahatavaraksi. 

Kolmen henkilön työketjussa kaksi miestä ovat kuorineet runkoja ja kolmas 

on kerännyt kuoriaineksen talteen. Väyrysen mielestä paras työmenetelmä 

on kahden telineen päällä oleva männyn runko, jonka toinen pää on hieman 

alempana. (Väyrynen 2013.) 

Runko kuoritaan perinteisellä parkkuuraudalla. Runko on hyvä olla tarpeeksi 

korkealla, jotta työasento olisi mahdollisimman vähän rasittava.  Rungon 

ohutkuorinen osa kuoritaan latvasta kilpikaarnan esiintymisalueelle asti, jotta 

kuoriaines olisi mahdollisimman laadukasta. (Väyrynen 2013.) Väyrysen 

(2013) mukaan kuoren vihreä osa on juuri se, mistä ostajat ovat 

kiinnostuneita. Heidän työmenetelmässään männyt kuoritaan puhtaalle 

lumihangelle, josta se haravoidaan paperipusseihin. Paperipussit ovat laitettu 

muovipussien sisälle, jotta niihin ei kertyisi kosteutta. Muovipussit voidaan 

säilyttää kätevästi sähköenergiaa tuhlaamatta itse rakennetussa 

lumikasassa, jossa kuoriaines pysyy tarpeeksi viileänä odottamassa 

jatkokuljetusta. Otollisin lämpötila keräykseen on nollan asteen tuntumassa. 

Kovempi pakkanen tekee kuoresta herkemmin särkyvää, jolloin kuoresta 

tulee silppua. Lisäksi kuoriaines säilyy paremmin kylmässä. (Väyrynen 2013.) 

Väyrysen (2013) kokemuksella parasta puuta männynkuoren keräykseen 

saadaan nuorista kasvatusmetsistä. Paras rungon koko on niin sanottu 

pikkutukki, jonka latvaläpimitta on yleensä 12–18 cm ja pituus 2,5–4 metriä. 

Pikkutukkeja saadaan yleensä puiden latvaosista tai harvennushakkuussa 

kaadetuista puista. Tämänkaltaiset rungot ovat kaikkein ohutkuorisimpia. 

Väyrysen (2013) mielestä Lapin hitaasti kasvaneet männyt tuottavat kaikkein 

laadukkaimman kuoren. 

Taloudellisesti männynkuoren keräys on ollut Väyryselle (2013) ja hänen 

työkumppaneilleen kannattavaa. Heille on maksettu 2,5 euroa kilosta tuoretta 

männynkuorta. Yhden työpäivän aikana he ovat kolmen henkilön voimin 
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saaneet kerättyä normaalisti noin 200 kiloa tuoretta männyn kuorta. Pienellä 

laskutoimituksella selviää, että päivittäinen bruttoansio on ollut henkeä kohti 

noin 167 euroa. Väyrysen mukaan heidän ei ole tarvinnut tehdä edes täyttä 

kahdeksan tunnin päivää ansioidensa eteen. Myynnistä saadut tulot ovat 

olleet lisäksi verovapaata. Yhdeksän vuoden aikana Väyrynen (2013) ja 

hänen työkaverinsa ovat keränneet yhteensä noin 25 000 kiloa 

männynkuorta, mikä on merkinnyt yhteensä noin 60 000 euron nettoansiota. 

(Väyrynen 2013.) 

Keräämänsä männynkuoren he myivät yritykselle, joka kehittää ja valmistaa 

kasviuutteita elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudelle, sekä tarjoaa alaan 

liittyviä tutkimuspalveluita. Tällä hetkellä Väyrynen (2013) kumppaneineen ei 

kerää männynkuorta, sillä sen kysyntä heikentynyt.  

Väyrynen (2013) yhteistyökumppaneineen on todentanut työllään, että 

männynkuoren talteenotto voi olla erittäin kannattavaa. Kannattavuuden 

perustana on riittävästi hyvälaatuista puutavaraa, tarpeeksi työvoimaa ja 

oikeaoppiset työtavat sekä raaka-aineen ostaja.  

6.4 Katajan uusien vuosikasvaimien talteenottoa Savukoskella 

Savukoskella asuva Ritva Hannunniemi-Pulska (2013) on kerännyt katajan 

uusia vuosikasvaimia lisätuloikseen 1990-luvun loppupuolelta viimevuosiin 

asti. Parin viimevuoden ajan keruutoiminta on ollut hiljaisempaa. 

Keruualueena on toiminut pääasiassa Savukosken kunnan alue. 

Hannunniemi-Pulskan (2013) mielestä Savukosken alueelta löytyy hyviä 

katajan vuosikasvaimien keruualueita. Lapissa talteenottoa katajan osalta on 

harrastettu myös Pellon kunnan alueella.  

Tehokkain tapa kerätä katajan vuosikasvaimia on käsin riivintä, kertoo 

Hannunniemi-Pulska (2013). Vuosikasvaimien talteenotto on tapahtunut 

yleensä kesäkuun loppupuolella, jolloin uudet vuosikasvaimet ovat irronneet 

helposti.  Vuosikasvaimet kasvavat pituutta loppusyksyyn asti, mutta ne 

myös muuttuvat vaikeammin riivittäviksi puutumisen seurauksesta. Ennen 

jatkojalostajalle jälleenmyyntiä raaka-aine kuivatetaan tai murskataan ja 

pakastetaan. (Hannunniemi-Pulska 2013.) 
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Martzin, Nivan, Starkin ja Vuorelan raportin (2010, 26) mukaan katajan keruu 

ei aiheuta katajille lisääntynyttä kuolleisuutta tai tautialttiutta ja 

pääsääntöisesti kataja toipuu keruusta hyvin. Martz ym. raportissa (2010. 26) 

käy ilmi, että joissakin tapauksissa riipiminen aiheuttaa katajan oksien 

kuivumisen hirven syönnöstä muistuttavalla tavalla. Myös Hannunniemi-

Pulskan (2013) omat kokemukset puoltavat Martz ym. raportin (2010, 26) 

tuloksia. Katajapensaat uusiutuvat hyvin noin 2–3  vuodessa. ja keruualueita 

vaihtamalla talteenotto on kestävällä pohjalla. Hirvet kilpailevat kerääjien 

kanssa parhaimmista paikoista ja usein siellä missä hirvet liikkuvat on usein 

myös katajia. (Hannunniemi-Pulska 2013.) 

Hannunniemi-Pulskan (2013) mielestä katajan vuosikasvainten talteenoton 

kannattavuuteen vaikuttaa erityisesti katajapensaiden määrä ja koko 

keräysalueella. Lisäksi kannattavuuteen vaikuttaa paljolti matkan pituus 

keräysalueelle. Kulut laskevat autossa olevien kerääjien määrän 

lisääntyessä. Lähellä sijaitseville alueille voidaan lähteä vain muutamaksi 

tunniksi kun taas kaukana sijaitseville alueille lähdetään yleensä 

mahdollisimman täysillä autoilla koko päiväksi. Parhaimmillaan Hannunniemi-

Pulska (2013) on kerännyt kahdessa tunnissa noin 20 kiloa katajan 

vuosikasvaimia. Omiin keruukokemuksiini verrattuna Hannunniemi-Pulskan 

(2013) talteenottomäärät ovat ylivertaiset, joten kerääjän 

harjaantuneisuudella ja keruupaikalla on suuri merkitys talteenoton 

kannattavaan lopputulokseen. Katajan vuosikasvaimien talteenotosta tulee 

tienata Hannunniemi-Pulskan (2013) mielestä suurin piirtein saman verran 

ansiotyöhön nähden, jotta se on mielekästä.  

Savukosken kunnan alueelta Hannunniemi-Pulskan (2013) keräämät katajan 

vuosikasvaimet ovat menneet pääasiassa luontaiskosmetiikan- ja 

hoitotuotteiden valmistukseen. Vuosittainen kysyntä on ollut noin 200–500 

kilogramman luokkaa. Vähäisempiä määriä katajan vuosikasvaimia ostavat 

muun muassa erilaiset mikro- ja pienyritykset, jotka valmistavat raaka-

aineesta erilaisia tuotteita tai palveluita. (Hannunniemi-Pulska 2013.) 

Hannunniemi-Pulska (2013) vertaa katajan vuosikasvaimien talteenottoa 

marjojen poimintaan ja hänen mielestä katajan vuosikasvaimilla ansaitsee 

paremmin. Niin marjojen kuin katajan vuosikasvaimien myynti on lisäksi 
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verotonta, mikä lisää talteenoton kannattavuutta. Tärkeänä asiana 

luonnontuotteiden talteenotossa Hannunniemi-Pulska (2013) pitää 

verkostoitumista, jonka avulla kerääjä löytää helpommin ostajan 

keräämälleen raaka-aineelle. 

Hannunniemi-Pulskan (2013) keruukokemusten pohjalta tiedetään, että 

parhaassa tapauksessa katajan vuosikasvaimia voi poimia jopa kymmenen 

kilogrammaa tunnissa. 2,3 euron kilohinnalla tämä tarkoittaa 23 euron 

tuntiansiota ennen auton polttoaine- ja huoltokustannuksia. Alla olevassa 

taulukossa 8 olen havainnollistanut hyvälaatuisen katajaesiintymän 

esimerkkitapauksen. Auton polttoainekustannukset on laskettu käyttäen 1,75 

euron litrahintaa. Auton keskikulutus on 7 litraa sadalla kilometrillä. 

Huoltokustannukset ovat 0,034 euroa kilometriltä (Autoliitto 2013). 

Taulukko 8. Katajan vuosikasvaimien talteenoton laskennallinen 
esimerkkitapaus 

ESIMERKKI       

Edestakainen ajomatka 160km 2h 22,32 €   

Talteenotto 6h 10 kg/h   

  8h 60 kg   

        

Ansio   115,68 €   

Tuntiansio   14,46 €   
 

Katajan vuosikasvaimien riipiminen on tarkkaa työtä, joka vaatii kerääjältään 

pitkäjänteisyyttä. Katajan vuosikasvaimien riipiminen tehdään seisten, joka 

on esimerkiksi marjojen poimintaan nähden mukavampi ja vähemmän 

kuormittava työasento. (Hannunniemi-Pulska 2013.) 

Jos metsänomistajalla ei itsellään ole mielenkiintoa kerätä vuosikasvaimia, 

voisi hän sopivaa korvausta vastaan luovuttaa alueensa talteenottoa varten. 

Isoista summista ei voida puhua, sillä katajan vuosikasvaimista maksettava 

2,3 euron kilohinta ei ole suuri. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Metsätilan puuntuotannolliset kasvupaikat ovat 90 prosenttisesti kuivahkoja 

mäntyvaltaisia kankaita. Tämän johdosta tilan luonnontuotteiden laajempi 

talteenotto keskittyy nimenomaan männystä saataviin luonnontuotteisiin. 

Metsätilan ominaispiirteiden, saatujen tuloksien ja kokemusten pohjalta 

metsänomistajan kannattaisi tulevaisuudessa keskittyä aktiiviseen männyn 

pihkaan. Tällä hetkellä metsätilalla on runsaasti siemenpuukuvioita männyn 

pihkan valutukseen ja hyvin todennäköisesti sopivia kuvioita tulee löytymään 

myös tulevaisuudessa. Rovaniemen alueella erilaisten pihkan 

valutustyökalujen saatavuutta kannattaa tiedustella Lapin 4H-piiriltä ja Lapin 

ammattiopistolta. Mäntyvaltaisten metsien johdosta myös männynkuori voi 

olla kannattava keruutuote tulevaisuudessa, mikäli sille on kysyntää. 

Tällä hetkellä pakurikääpä on erittäin kysyttyä. Pakurin puoliviljely voi 

tulevaisuudessa tarjota hyvät mahdollisuudet lisätuloille, mikäli Maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kasvatuskokeet onnistuvat ja tutkitut 

menetelmät ovat riittävän yksinkertaisia ja edullisia metsänomistajien 

toteutettaviksi. 

Erikoisluonnontuotteiden lisäksi metsätilalta on mahdollisuus kerätä 

vuosittainen sato erilaisia marjoja ja sieniä. Erityisesti kauppasienenäkin 

tunnettu korvasieni esiintyi kohtalaisen runsaana muokatussa maaperässä ja 

hakkuukoneen ajourissa. 

Luonnontuotteiden talteenotto sopii parhaiten aktiiviselle ja ahkeralle 

metsänomistajalle, joka viihtyy hyvin ulkoilmassa. Lyhyt etäisyys kodin ja 

metsätilan välillä tekee talteenotosta vaivattomampaa ja erityisesti 

kannattavampaa. Talteenottoon liittyvä toiminta sopii hyvin lapsiperheille, 

jolloin jokaiselle perheenjäsenelle löytyy oma paikka tuotantoketjussa ja 

lapset saavat mahdollisuuden ansaita taskurahaa. Perheen yhteisen 

ajanvieton lisäksi lapset oppivat metsän taloudellisista ja virkistyksellisistä 

mahdollisuuksista. 

Yksityisen raaka-aineen hankkijan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen 

4H-järjestöön, jotka usein tietävät parhaiten oman alueensa 

luonnontuotteiden ostajat ja jatkojalostajat. Luontoyrittäjyyttä tukee myös 
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Internetissä oleva sivusto www.luontoyrittaja.fi, josta löytyy kattavaa tietoa 

tämän hetken luontoyrittäjien toiminnasta. Lisäksi sivustolla toimii 

alihankintapörssi, jonne voi ilmoittaa ilmaiseksi alaan liittyvistä raaka-

aineiden tarjonnasta, kysynnästä, tuotteista ynnä muista 

alihankintapalveluista. Raaka-aineen tarjonnasta kannattaa ilmoittaa myös 

esimerkiksi lehtien palstoilla sekä Internetissä olevilla ilmaisilla 

kauppasivustoilla.  

Lisätäkseen metsänomistajien tietoisuutta luonnontuotteista 

metsäammattilaisia voitaisiin informoida muun muassa järjestämällä 

koulutusta erilaisista luonnontuotteista ja niiden mahdollisuuksista 

yksityisissä metsissä. Näin metsäammattilaiset osaisivat neuvoa 

metsänomistajia.  

Kotimaisten markkinoiden lisäksi luonnontuotteita myydään paljon 

ulkomaisilla Internet-sivustoilla. Esimerkiksi havupuiden pihkaa myydään 

laajasti nimellä ”Burgundy pitch”. Suomalaisten yksityisten raaka-aineiden 

tuottajien voi olla vaikeaa löytää myyntikanavia Suomesta saati ulkomailta. 

Yhtenä ratkaisuna ulkomaisten markkinoiden avaamiseksi voisi olla yhteinen 

englanninkielinen Internet-sivusto, missä pystyisi ilmoittamaan raaka-aineen 

tarjonnasta tai tarpeesta. Sivuston ylläpitokustannukset voitaisiin kattaa 

mainonnan avulla. Tällä tavalla esimerkiksi saksalainen luonnontuoteyrittäjä 

voisi hankkia tarpeisiinsa suomalaista pihkaa ja mainostaa valmista 

tuotettaan samalla sivustolla. Englanninkielinen sivusto saavuttaisi varmasti 

laajemman huomion kuin esimerkiksi suomenkielinen. Sivustolla täytyisi 

sopia yhteisesti käytettävistä englanninkielisistä termeistä, jotta 

sekaannuksia ei pääse syntymään. Suomalaisuus ja pohjoinen puhtaus ovat 

erinomainen valtti nykyaikaisessa markkinataloudessa. 

Luonnontuotteiden saatavuuden kannalta tärkeintä on, että poimija saa 

riittävän korkean kilohinnan raaka-aineelleen, jotta talteenotto olisi järkevää 

ja kannattavaa. Tällä hetkellä raaka-aineesta maksettavat kilohinnat eivät ole 

erityisen suuria ja talteenoton kannattavuutta ylläpitää raaka-aineen 

verovapaa myynti. Lisätäkseen raaka-aineiden saatavuutta tulee poimijalle 

maksaa ansiotyöhön nähden kilpailukelpoinen korvaus raaka-aineesta.  
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Yksityiset metsätilat ovat usein pieniä, joten raaka-aineiden saatavuuden 

toivossa myös pienemmät erät tulisi ottaa huomioon. Useat pienemmät 

raaka-ainemäärät kasvaisivat lopulta isoksi varastoksi. Tällä tavoin 

jatkojalostajat eivät olisi riippuvaisia yksittäisistä isoista raaka-aine eristä ja 

tuotanto olisi varmemmalla pohjalla. 

Luonnontuotteista valmistettujen elintarvike-, kosmetiikka ja lääketuotteiden 

yleisen kiinnostavuuden kasvattamiseksi tarvitaan lisää tutkimustuloksia ja 

todisteita luonnontuotteiden terveysvaikutuksista. Lisääntyneen 

mielenkiinnon ja kysynnän myötä alan yrittäjillä on mahdollisuus kehittää 

lisää tuotteita. 

Erilaisten luonnontuotteiden talteenotto voisi olla lisätuloikseen tienaaville 

marjanpoimijoille hyvä jatkumo marjakauden yhteydessä tai sen päätyttyä. 

Myös Aasiasta saapuvia poimijoita voitaisiin rekrytoida erilaisten 

luonnontuotteiden talteenottoon, esimerkiksi huonon marjavuoden sattuessa. 

Tämä edellyttäisi sitä, että luonnontuotteiden esiintymisalueet ovat ennalta 

kartoitettu ja talteenotto hyvin suunniteltua. 
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Liite 1. Kuusien puustotunnukset ja pihkasaannot 

Puun 
nro d1.3 Pituus Pihkamäärä/g 

1 22 9 122 

2 18 14 24 

3 25 16 66 

4 19 14 101 

5 19 15 72 

6 17 14 67 

7 14 12 29 

8 17 14 114 

9 14 13 26 

10 16 13,5 24 

11 17 14 26 

12 28 17 202 

13 16 13,5 98 

14 38 19,5 146 

15 27 15 74 

16 27 16 0 

17 15 12 71 

18 21 16 155 

19 15 14 0 

20 20 14 41 

21 26 16 107 

22 22 16,5 155 

23 37 21,5 71 

24 29 19 136 

25 19 14 53 

26 21 17 100 

27 23 17 45 

28 31 17 51 

29 31 19 53 

30 28 18 131 

31 24 16 82 

32 17 9 60 

33 28 19 137 

34 22 14 85 

35 22 15,5 68 

36 32 16,5 82 

37 20 12,5 146 
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Liite 2. Mäntyjen puustotunnukset ja pihkasaannot 

Puun 
nro d1.3 Pituus Pihkamäärä/g 

1 19 15,5 217 

2 17 12,5 367 

3 17 14 139 

4 26 16,5 270 

5 20 13 373 

6 25 15,5 297 

7 19 13 142 

8 26 14 867 

9 23 17 194 

10 24 11,5 372 

11 24 16,5 479 

12 21 17 410 

13 25 13 312 

14 17 13 110 

15 24 16 337 

16 26 14 357 

17 18 11,5 224 

18 25 14 246 

19 26 14,5 390 

20 27 14,5 423 

21 23 13 148 

22 21 11,5 195 

23 16 11 104 

24 25 14 142 

25 17 10 102 

26 22 13 271 

27 14 12 97 

28 22 14 201 

29 17 10,5 269 

30 21 13 556 

31 18 14 210 

32 20 15 530 
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Liite 3. Aloitusviiltojen kesto kuusilla 

Puu nro Kesto (min) 

1 5:06:00 

2 7:25:00 

3 4:16:00 

4 7:59:00 

5 2:10:00 

6 2:26:00 

7 2:18:00 

8 2:06:00 

9 1:49:00 

10 7:51:00 

11 3:48:00 

12 4:37:00 

13 2:56:00 

14 4:29:00 

15 4:36:00 

16 
 17 2:09:00 

18 3:18:00 

19 
 20 2:45:00 

21 2:49:00 

22 2:38:00 

23 4:09:00 

24 4:01:00 

25 3:23:00 

26 2:37:00 

27 4:30:00 

28 4:16:00 

29 4:00:00 

30 3:12:00 

31 3:21:00 

32 2:45:00 

33 4:12:00 

34 3:32:00 

35 3:48:00 

36 2:56:00 

37 3:22:00 
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Liite 4. Valutuskauden päiväkohtaiset säätiedot (Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus 2013b.) 

kk pv keskil lämpös sade(mm) 

6 13 13.2 137.2 0.0 

6 14 13.4 145.6 0.0 

6 15 14.4 155.0 11.4 

6 16 14.3 164.3 0.0 

6 17 14.7 174.0 13.1 

6 18 13.9 182.9 2.6 

6 19 14.0 191.9 7.8 

6 20 10.6 197.5 1.0 

6 21 9.2 201.7 0.0 

6 22 10.3 207.0 0.0 

6 23 14.3 216.3 0.0 

6 24 15.0 226.3 0.0 

6 25 12.7 234.0 0.3 

6 26 15.0 244.0 20.6 

6 27 8.1 247.1 9.9 

6 28 6.7 248.8 0.0 

6 29 9.2 253.0 0.1 

6 30 12.3 260.3 1.5 

7 1 12.6 267.9 2.5 

7 2 14.6 277.5 0.4 

7 3 13.4 285.9 -0.1 

7 4 12.1 293.0 -0.1 

7 5 15.1 303.1 -0.1 

7 6 18.4 316.5 5.8 

7 7 13.6 325.1 2.6 

7 8 16.3 336.4 -0.1 

7 9 14.1 345.5 -0.1 

7 10 12.9 353.4 0.3 

7 11 12.6 361.0 6.2 

7 12 15.1 371.1 0.1 

7 13 18.5 384.6 3.8 

7 14 14.1 393.7 7.7 

7 15 16.4 405.1 -0.1 

7 16 16.9 417.0 -0.1 

7 17 17.2 429.2 -0.1 

7 18 16.3 440.5 3.4 

7 19 12.2 447.7 0.3 

7 20 11.1 447.7 -0.1 

7 21 10.5 453.2 2.6 

7 22 11.5 459.7 -0.1 

7 23 13.2 467.9 -0.1 

7 24 16.8 479.7 -0.1 

7 25 15.2 489.9 -0.1 

7 26 14.3 499.2 -0.1 

7 27 13.4 507.6 -0.1 



69 
 

7 28 14.5 517.1 -0.1 

7 29 18.4 530.5 0.2 

7 30 19.7 545.2 8.3 

7 31 17.9 558.1 -0.1 

8 1 15.7 568.8 -0.1 

8 2 15.1 578.9 0.8 

8 3 14.1 588.0 -0.1 

8 4 14.5 597.5 -0.1 

8 5 15.6 608.1 -0.1 

8 6 13.6 616.7 21.9 

8 7 10.9 622.6 -0.1 

8 8 9.3 626.9 -0.1 

8 9 9.1 631.0 -0.1 

8 10 8.6 634.6 -0.1 

8 11 12.2 641.8 -0.1 

8 12 14.5 651.3 -0.1 

8 13 13.9 660.2 -0.1 

8 14 15.8 671.0 -0.1 

8 15 15.3 681.3 -0.1 

8 16 15.2 691.5 -0.1 

8 17 15.4 701.9 -0.1 

8 18 11.7 708.6 -0.1 
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Liite 5. Aloitusviiltojen kesto männyillä 

Puu nro 
Kesto 
(min) 

1 3:10:00 

2 2:56:00 

3 3:57:00 

4 3:22:00 

5 2:07:00 

6 3:21:00 

7 2:03:00 

8 3:31:00 

9 2:32:00 

10 2:35:00 

11 2:58:00 

12 2:00:00 

13 2:20:00 

14 2:53:00 

15 1:44:00 

16 3:13:00 

17 2:41:00 

18 3:26:00 

19 3:46:00 

20 3:20:00 

21 2:37:00 

22 3:17:00 

23 1:41:00 

24 3:56:00 

25 1:39:00 

26 2:05:00 

27 1:50:00 

28 1:47:00 

29 1:39:00 

30 2:29:00 

31 1:38:00 

32 1:28:00 

 


