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Koulutus



• Luonnossa liikkuminen

• Villiyrttien talteenotto ja kerääminen 

• Syötävät kevätsienet 

• Villiyrttien ja sienien säilytys, varastointi

• Mahlan talteenotto



Mitä huomioitavaa  lähdettäessä maastoon ja siellä liikkuessa

• Ilmoita tutulle tai omaiselle mihin lähdet luonnossa keräämään ja liikkumaan

• Ota kaveri mukaan jos mahdollista 

• Ota kännykkä mukaan ja laita paikannus päälle

• Ota kartta ja kompassi mukaan jos lähdet pitemmälle metsään

• (myös kännykkään on saatavissa karttasovellutuksia)

• Käytä teitä ja polkuja mahdollisemman paljon liikkumisessa, vältä vaikeakulkuisia maastoja, upottavia soita ja 
leveitä ojia.

• Pukeudu säänmukaisesti

• Ota hygieniatarvikkeita mukaan (vessapaperi, kertakäyttökäsineitä, desinfiointiainetta)

• Ota pienimuotoisesti ensiaputarvikkeita mukaan (esim. retkeilijän ensiapupakkaus)

• Ota energiapitoista ruokaa ja juomaa mukaan

• Tunne jokamiehenoikeudet

• Kunnioita luontoa, sen kasveja, eläimiä ja hyönteisiä

• Tiedosta vaarallisiksi ihmiselle luokitellut eläimet ja hyönteiset



Luonnossa eläinten hyönteisten aiheuttamat riskit 

Karhu:
Suurin uhka on, jos emokarhu ja poikasen väliin jää ihminen, karhu voi silloin puolustaa poikasiaan ja 
hyökätä. Tuulen alapuolella hiljaa liikkuva ihminen voi joutua villieläimen lähelle. Karhu väistää aina 
ihmistä jos huomaa ajoissa ihmisen, siksi kannattaa pitää pientä ääntä kulkiessa metsässä. Uhka on myös 
karhun metsästysaika, jolloin saattaa epäonnistuneessa metsästystilanteessa tulla haavoittunut karhu. 
Karhu on silloin arvaamaton ja voi hyökätä ihmisen kimppuun.
Jos kohtaat karhu:
Palaa tulosuuntaan selkäedellä rauhallisesti katse maahan suunnattuna hiljaa ja rauhallisesti kävellen. 
Jos kuitenkin karhu hyökkää heittäydy vatsalleen maahan ja suojaa päätä ja niskaa käsillä.

Hirvi ja Poro:
Suurin uhka kiima-aika ja jos ihminen jää emon ja vasan väliin. Uroshirvi voi puolustaa reviiriä ja emo 
vasaa.  Uhka on kuitenkin pieni.

Susi:
Ei ole suurta uhkaa ihmiselle. Jos susi on kuitenkin aggressiivinen kannattaa kiivetä puuhun tai isolle 
kivelle. Hyökkäyksessä pitää puolustautua kaikilla mahdollisilla keinoilla, esim. huutaminen, huitominen 
repulla, kepillä, mitä käteen saa.
Jos näin käy on todennäköistä että on kyse sairaasta yksilöstä. (rabies, nälkiintynyt) 

Muista suuremmista pedoista ei ole merkittävää uhkaa ihmiselle. (ahma ja ilves)



Punkit:
Levittävät borrelioosia ja 
puutiaisaivotulehdusta. 
Esiintyy erityisesti ruohikoissa alkukeväästä 
myöhälle syksyyn. 
Joka kerta luonnossa liikkumisen jälkeen 
kannattaa tehdä punkkitarkastus iholle. Jos 
havaitaan punkki kiinnittyneenä iholle 
poistetaan se punkkipihdeillä.
Jos havaitaan puremakohdan ympärillä 
rengasmainen punoittava alue, silloin 
kannattaa käydä tarkistuttamassa purema 
lääkärillä.
Puutiaisaivotulehdukseen on olemassa 
rokote joka kanatta ottaa jos liikkuu 
taigapunkin levinneisyys alueella.



Ampiaiset ja Mehiläiset:
Normaalitilanteessa ei pistosta ole muuta kuin kipuhaitta ja kipeä punoittava jälki. Jos kuitenkin saa useamman ja 
pistoksen tai hengitysteiden alueilla, kasvot, kurkku, kieli, voi pistos aiheuttaa turvotusta joka vaatii välitöntä 
sairaalahoitoa.  
Allergiset henkilöt voivat saada vakavan reaktion jolloin hengitys vaikeutuu. Ensiapu on adrealiinirokote jota 
useimmat pistokselle alttiit henkilöt kuljettavat mukanaan.

Kyykäärme:
Kyyn purema on aina lääkärissä käynnin aihe.
Pureman saanut henkilö rauhoitetaan, annetaan kyylääkitys pakkauksesta, jos purema on jossakin raajassa se 
lastoitetaan ja pidetään kohoasennossa jos se on suinkin mahdollista.  Toimitetaan mahdollisemman nopeasti 
sairaalahoitoon.

Itikat, mäkäräiset, hirvikärpänen
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita etenkin jos on saanut useampia pistoksia.
Kannattaa suojautua pukeutumisella ja erilaisilla karkotteilla. Histamiinia ja etono-ihopuikkoa voi käyttää allergisiin 
reaktioihin.

Muita eläinten aiheuttamia taudinaiheuttajia ovat esim. myyräkuumme,  salmonella, lituinfluenssa, rabies, 
jänisrutto.
Maaperässä elävä tetanus bakteeri  aiheuttaa jäykkäkouristusta jos sitä joutuu avoimiin haavoihin.  Useimmat on 
rokotettu sitä vastaan, kunhan huolehtii sen uusimisesta.



Jokamiehenoikeudet luonnossa liikkuessa
Saat
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja 

erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä 
olevat pellot ja istutukset)

• oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua 
(esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)

• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia  (myös maustekasvit ja 
luonnonyrtit, maassa olevat kävyt ja kuivat risut)

• onkia ja pilkkiä
• kulkea vesistössä ja jäällä
Et saa
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa puita
• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta, myös kanervaa, 

juuria (tarvitaan maanomistajan lupa)
• häiritä kotirauhaa
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman 

maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia



Villiyrttien ja sienien kerääminen ja talteenotto

• Villiyrtinpoimijan muistilista

• Kaavio metsästä kuluttajalle

• Säilytys talteenotossa

• Säilömismenetelmät

• Sienestäjän muistilista

• Kuvauksia syötävistä kevätsienistä



Villiyrtinpoimijan muistilista

1. Älä koskaan kokeile ja kerää kasveja , joita et varmasti tunnista
2. Kerää puhtailta paikoilta

- ainakin 30 m maantiestä ja vilkkaasti liikennöidyt tiet 150m
3. Keruu mahdollisuuksien mukaan kuivalla säällä 

- paras keruuaika on aamupäivällä aamukasteen jälkeen
4. Kerää kasvit ilmavaan astiaan (esim. kori, pahvilaatikko ym.)
5. Valitse vain virheettömät ja puhtaat kasvinosat

- kerää yrtit mahdollisemman nuorina ja huomioi kasvikohtaiset keruuajat 
- muista käsihygienia 

6. Pidä rohdosyrtit erillään ravinnoksi tarkoitetuista yrteistä
7. Älä kerää:  

- kaupunkien ja taajamien keskusta-alueilta
- teollisuuslaitosten, kaatopaikkojen ja likaojien läheisyydestä
- navettojen ja tunkijoiden läheltä
- keinolannoittein tai torjunta-ainein käsitellyltä alueilta

8. Hyvätapa on kysyä maanomistajalta lupa jos kerää paljon 
villiyrttejä            

9. Jos keräät puun vuosikasvaimia, lehtiä, neulasia ja puidenoksia, myös kaatuneet ja kuolleet puut, on aina kysyttävä 
maanomistajalta lupa 
10. Kasvinosien kuivatus ja muu käsittely tehdään mahdollisemman pian keräämisen jälkeen
11. Noudata luonnonsuojeluvaatimuksia, älä jätä jälkiä luontoon

- äläkä kerää rauhoitettuja kasveja
12. Jos keräät myyntiin varmista ostaja, selvitä laatu- ja käsittelyvaatimukset (tee jos mahdollista kirjallinen keruusopimus) 



Arktiset Aromit ry: Kuinka villiyrtti kesytetään



Ketju metsästä kuluttajalle 

Keruupaikan 
etsintä ja 
talteenoton 
valmistelu

Talteenotto
Käsittely 
maastossa

Käsittely ja 
tuotteistaminen 
elintarvike-
huoneisto

Pakkaus  ja 
varastointi

Kuljetus kuluttajalle 
tai jatkojalostukseen



Säilytys talteenoton jälkeen

• Siirretään keruuastioista kaikki lajitellut ja puhdistetut 
raaka-aineet omiin kuljetuslaatikoihin

• Kuljetus mahdollisimman nopeasti jatkojalostukseen 
tai kylmävarastointiin. Paras vaihtoehto on jos raaka-
aine jäähdytetään jo ennen kuljetusta ja kylmäketju ei 
katkea myös kuljetuksessa

• Jäähdytys talteenoton jälkeen
- marjat + 5 astetta
- sienet + 0 – 2 astetta
- yrtit + 5 – 10 astetta

• Säilytys kylmiössä jatkojalostukseen, eteenpäin 
kuluttajalle tai yrityksille siirtämiseen asti 

https://www.youtube.com/watch?v=tpX0vxCIuXQ

https://www.youtube.com/watch?v=tpX0vxCIuXQ


Kuivaus

Yrtit on saatava kuivumaan mahdollisimman pian keräämisen jälkeen. 
Paras tapa kuivata yrtit on kasvikuivuri, jonka kuivauslämpötilan voi säätää 
kullekin lajille sopivaksi. Yrtit kerätään niin puhtailta paikoilta, ettei niitä 
tarvitse pestä ennen kuivaamista. Juuret tai juurakot puolestaan pestään 
hyvin ja leikataan ohuiksi viipaleiksi, jotta ne kuivuvat nopeasti.

Keskimäärin paras kuivauslämpötila on 35 astetta. Liian korkeassa 
lämpötilassa yrtit tummuvat ja menettävät sisältämiään ravintoaineita. 
Huonetiloissa kuivattaessa paikaksi valitaan pölytön, ilmava ja 
auringonvalolta suojattu paikka. Tavoitteena on kuivata yrtit riittävän 
nopeasti, jotta niihin ei ehdi muodostua hometta.

Yrtit ovat tarpeeksi kuivia, kun lehti taivutettaessa katkeaa rapsahtaen. 
Kuivatut yrtit varastoidaan esim. paperipusseissa, joiden päälle voidaan 
panna muovipussi. Ne voidaan myös säilöä ilmatiiviissä lasi- tai 
peltitölkeissä. Yrtit säilyvät oikein varastoituna seuraavaan satokauteen 
asti.

Kuivaaminen kimppuina Yrttejä voi sitoa nipuiksi roikkumaan tangosta 
narulle. Kuivaus tällä tavoin kestää noin 2-4 vuorokautta. Kuivauspaikan 
tulisi olla auringonvalolta suojattu, pölytön ja siellä tulisi vaihtua ilma.
Käytetään paljon kukkivien koriste yrttien kuivatuksessa 



Hiostus eli fermentointi

Hiostamalla saadaan mm. teehen tumma väri ja voimakkaampi aromi kuin pelkästään kuivaamalla.

Hiostaminen aloitetaan murskaamalla kasvimassa. Tarkoituksena on rikkoa lehtien solukko, jolloin 
solunesteet, luonnolliset öljyt ja entsyymit vapautuvat. Näistä muodostuu teelle tyypillinen maku ja 
aromi. 

1. Hiostettavien lehtien annetaan nahistua muutama tunti huoneenlämmössä. Ne voivat olla joko 
laakeassa keruukorissa sen ajan tai yrtit voi levitellä laakealle alustalle.

2. Lehtien murskaus tehdään joko hiertämällä, kämmenten välissä voimakkaasti pyöritellen tai 
puristamalla niitä kaulimella, suuria määriä myös mankelilla leivin- tai voipaperin välissä. Tärkeää on, 
että soluneste vapautuu solujen sisältä ja kostuttaa massan. Mikäli lehdet jäävät mankelin jäljiltä 
levyksi, ne voi saksia suikaleiksi. Murskatut lehdet laitetaan lasipurkkeihin ja purkin kansi laitetaan 
löyhästi päälle. Fermentointi vaatii onnistuakseen happea.

3. Purkit säilytetään +40 - 50 asteessa 1-3 päivää. Säilytysaika vaihtelee kasvilajista, hiertämisen 
tehokkuudesta, hiostuslämpötilasta ja entsyymien hapensaannista johtuen. Lämmitykseen voi 
käyttää hyötykasvikuivuria tai kotioloissa jopa aurinkoista ikkunalautaa. Hiostusta jatketaan, kunnes 
lehdet ovat muuttuneet ruskehtaviksi ja purkista tulee hieno hiostetun yrtin tuoksu.

Fermentoinnin jälkeen kasvimassa kuivataan. Hiostukseen soveltuvat esim. maitohorsma, pihlaja, 
vadelma, mesimarja, lillukka, ahomansikka ja mesiangervo.



Pakastaminen

Oikein pakastettujen ruoka-aineiden maku, väri, rakenne sekä vitamiinipitoisuus säilyvät lähes tuoreen 
veroisina. Pakasta vain ensiluokkaisia ja tuoreita tuotteita, sillä mikään tuote ei parane pakastimessa. 
Pakastettaessa ei tarvita säilöntäaineita.

Nopea jäädytys, varastointi vähintään -18°C ja oikea sulatus ratkaisevat, kuinka hyvin tuote säilyttää 
alkuperäiset ominaisuutensa.

Useimpien elintarvikkeita pilaavien mikrobien kasvu lakkaa 0– -4 °C . Vain jotkut homeet ja hiivat pysyvät 
elossa vielä -10°C . Pakastaminen ei tuhoa bakteereja, mutta estää niitä toimimasta. Tämän vuoksi 
pakastuslämpötilan täytyy olla tarpeeksi alhainen ja pakastettavien tuotteiden jäähdytettyjä, jotta jäätyminen 
tapahtuu nopeasti.

Sulatusvaiheessa mikrobit pystyvät jälleen kasvamaan ja lisääntymään. Tämän takia myös nopea sulatus ja 
elintarvikkeiden välitön käyttö on tärkeää.



Uuttaminen (maserointi)

Nopealla menetelmällä eli kuumamenetelmällä

Yrtti öljyä voi valmistaa myös nopeasti. Se tapahtuu 
kuumentamalla yrttejä ja öljyä vesihauteessa .

1. Laita puhdistetut tuoreet tai kuivat yrtit 
metallikulhoon

2. Mittaa joukkoon hyvää perus öljyä kuten 
auringonkukkaöljyä niin että yrtit peittyvät ja nosta 
kulho vettä sisältävän kattilan päälle

Vettä tulee olla runsaasti mutta kulhon pohja ei saa koskettaa 
veteen. Tarkoitus on, että kulhossa oleva uutos lämpiää vain 
vesihöyryllä. Näin öljy ja yrtit eivät kuumene liikaa eikä 
ravinteita tuhoudu. Öljyn lämpötila +60 astetta

3. Painele yrttejä koko ajan öljyyn ja sekoittele välillä. 
Pidä seosta vesihauteessa 1,5 - 2 tuntia

4. Siivilöi yrtit öljystä harsokankaan avulla

5. Säilytä öljy ilmatiiviissä astiassa (lasipurkki)



Hidas menetelmä

Hitaassa menetelmässä voi käyttää ainoastaan kuivattuja 
yrttejä. (tuoreyrteissä on vettä, joten on pilaantumisvaara)

Laita kuivatut villiyrtit löyhästi lasipurkkiin. Yrttien määrästä 
riippuu miten vahvaa uutoksesta tulee. 

Kaada öljyä päälle niin että yrtit peittyvät

Sulje purkki ja varusta se nimilapulla, johon merkitset;

- Käytetty öljy ja öljyn parasta ennen päivämäärä

- Käytetty yrtti

- Päiväys, jolloin olet laittanut uutoksen tulemaan

Aseta purkki huoneen lämpöön tai hiukan viileämpään 
paikkaan.  Valitse paikka, joka on valolta suojassa.

Uuttamisaika n. 4 viikon jonka jälkeen se siivilöidään 
harsokangasta apuna käyttäen.

Purkita uudelleen

Käytetään useasti kosmetiikan valmistuksessa 



Kevätsienet

Sienestäjän muistilista

1. Tunnista sienet varmasti ennen kuin keräät niitä 
(kerää vain ruokasieniä)

2. Älä kerää läheltä maantietä, kaupunkien 
keskustoista

3. Kerää mieluummin kuivalla kelillä

4. Käytä ilmavaa koria mihin keräät sienet

5. Käytä harjaa ja veistä työvälineitä

6. Poimi tuoreita ja hyväkuntoisia sieniä

7. Ryhmittele sienet lajeittain koriin

8. Puhdista sienet maa-ainesta, roskasta ja toukista 
ennekuin laitat koriin

9. Opettele pahimmat myrkkysienet jotka voit 
sekoittaa keräämiisi sieniin

10. Käsittele sienet mahdollisemman pian, säilytä 
kylmässä  

kKevätkaunolakki



Mitä sieni on

Maanpinnalla näkyvä sienen itiöemä, jonka sienirihmasto 
kasvattaa lisääntymistä varten.

SIENEN RAKENNE

Lakin väri, muoto ja pinta vaihtelevat. Lakki voi olla kupera, 
laakea, suppilomainen, kartiomainen, kellomainen, 
nipukallinen tai navallinen. 

Pinta voi olla kuiva, tahmea tai limainen. Lakin alapinta on 
erilainen eri sienillä. 

Rouskuilla, haperoilla ja vahveroilla on heltat. Tateilla ja 
käävillä on pillit ja orakkailla piikit. Näissä osissa muodostuu 
itiöitä, joiden avulla sienet lisääntyvät ja leviävät.

Lakki kiinnittyy jalkaan eri tavoin. Kiinnittymiskohta voi olla 
irtotyvinen, kapeatyvinen, tasatyvinen, kolotyvinen tai 
johteinen. Jalka voi olla tasapaksu, nuijamainen, nupillinen, 
alas kapeneva tai juurehtiva. Jalassa voi olla rengas, joka on 
riippuva, irtonainen tai kaksinkertainen.

Malto eli sienen  on erilaista eri sienillä. Sienen 
tunnistamisessa voi auttaa, kun halkaisee sienen ja 
tarkkailee, muuttaako malto väriään tai tihkuuko siitä 
maitiaisnestettä.

s



Korvasieni
Tuntomerkit:
Korvasienen aivomaisesti poimuuntunut lakki 
vaihtelee väriltään vaaleasta tummanruskeaan ja 
lakki on 3-12 sentin levyinen. Malto on ohutta ja 
haurasta. Sienen tukeva jalka on harmahtavan 
valkea.
Itiöpöly valkoinen
Kasvupaikat:
Korvasieni kasvaa yleisesti koko maassa ja sen 
tyypillistä kasvualuetta ovat hiekkapohjaiset 
metsämaat: kuivat mäntykankaat sekä tuoreet 
kuusikot. Korvasieni kasvaa paikoilla, joissa maan 
pinta on rikkoutunut, kuten esimerkiksi 
hakkuualueilla, metsäteillä ja paloalueilla.
Satoaika:
Korvasieni kasvaa keväällä, touko-kesäkuu on 
parasta poiminta-aikaa.
Ravintoarvo:
Keitetty korvasieni sisältää runsaasti D-vitamiinia. 
Se on myös hyvä B2- ja B3- vitamiinin sekä 
kaliumin, seleenin ja raudan lähde.
Sisältää gyromitriini yhdisteitä, on myrkyllinen 
sieni
Näköislajit
Lehtokorvasieni, Laakakorvasieni (kaitakorvasieni, 
kesäkorvasieni)

LaakakorvasieniLehtokorvasieni



Korvasienien esikäsittely

Keittäminen
Harjaa sienistä hiekka pois sienisudilla ja leikkaa jalan tyvi pois, jos se on hiekkainen tai multainen. Halkaise 
sienet, koska ontto lakki voi kätkeä sisäänsä esimerkiksi etanoita. 
Keitä sienet väljässä vedessä (1 osa sieniä ja 3 osaa vettä) 2 kertaa, vähintään 5 minuuttia kerrallaan. Heitä 
keitinvesi pois ja huuhtele sienet huolellisesti keittämisten välillä sekä lopuksi. Keittämisen aikana on 
tuuletettava hyvin. Valuta sienet hyvin.
Kuivaaminen
Paras tulos saadaan kasvikuivurilla. Kuivurin lämpötila on +35 – 40 astetta, aika n. 4 – 6 tuntia 
Kuivaamistilaa pitää tuulettaa tehokkaasti. Sienet ovat riittävän kuivia, kun ne murenevat käsin 
puristettaessa.

Huom. Kuivattuja korvasieniä liotetaan vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä (100 g sieniä ja 2 l vettä). 
Liotuksen jälkeen sienet keitetään kahteen kertaan kuten tuoreet sienet.

Säilytys
Keitetyt sienet säilötään pakastettuna ohuina levyinä pakastepusseissa tai vagumoituna
Kuivatut sienet säilytetään ilmatiiviissä, kannellisissa purkeissa valolta suojattuna.

Käyttö
Tyypillisiä ruokia ovat keitot, kastikkeet, muhennokset. Korvasieniä voi myös käyttää leivonnassa, pateissa, 
makkaroissa ym.



Kartiohuhtasieni
Tuntomerkit:
Huhtasienten ruskeaa lakkia peittää lokeropoimuinen 
pinta. Kartiohuhtasieni on muodoltaan kartiomainen ja 
pallohuhtasieni pallomainen. Jalka on vaalea ja sileä. Malto 
on ohutta ja haurasta. Maku on mieto.
Kasvupaikat:
Huhtasientä tapaa sen tyypillisiltä kasvualueilta: 
lehtimetsistä, puutarhoista ja metsänreunoilta sekä 
paloalueilta, mihin sienen suomenkielinen nimi, huhta, 
viittaa. Huhtasieni kasvaa paikoitellen koko maassa.
Satoaika:
Huhtasienen kasvuaikaa on kevät: touko-kesäkuu.
Näköislajit:
Poimukellomörsky muistuttaa huhtasieniä, mutta sen lakin 
pinta on harjumaisen aaltoilevasti poimuttunut ja jalka on 
lakkia pidempi, lakin alareuna on irti jalasta

Molemmat myrkyttömiä

Käyttö: paistettuna sellaisenaan, risottona, piirakoissa, 
pastoissa
Poimukellomörsky on samanveroinen sieni ruuan laitossa
Molemmat sienet ovat herkullisia ruokasieniä

Kartiohuhtasieni

Poimukellomörsky



Kuusenkäpynahikas

Tuntomerkit: Kupera tai laakeneva kellan- tai 
kanelinruskea nahikaslaji. Sienen heltat ovat 
kellanvalkoiset. Jalka on valkea ja tyvestä kellan- tai 
punaruskea. Lakki n. 2-3cm. 
Kasvupaikka: Sieni kasvaa maahan pudonneilla 
kuusenkävyillä. Esiintyy myös syksyllä. 

On myrkytön ja hyvä ruokasieni. Käytetään ainoastaan 
lakit ruuaksi, miedon makuinen 

Männynkäpynahikas
Tuntomerkit: Muistuttaa kuusenkäpynahikasta, ei voi 
erottaa muuten kuin mikroskoopilla toisistaan. 
Kasvupaikka: Kasvaa maahan hautautuneessa 
männynkävyssä. Kevätsieni.

On myrkytön hyvä ruokasieni 

Käyttö: Kastikkeissa, pikkelsseissä, risotoissa, 
paistoksissa ym.



Nurminahikas

Tuntomerkit: Lakki 1–5 cm leveä, aluksi 
puolipallomainen, sitten laakeneva, sileä, reuna 
piparkakkumaisesti poimuttunut, vaalean 
kellanruskea–säämiskänruskea, kuivana hyvin 
vaalea. Heltat melko harvassa, kolotyviset (lähes 
irtotyviset), vaalean kellanruskeat.

Jalka: 4–8 cm pitkä, kapea (3–6 mm), kova, 
tikkumainen, hyvin vaalean ruskea, jauheinen.

Kasvupaikka: Nurmikoilla,  lyhytruohoisilla paikoilla. 
Muodostaa laajoja noidankehiä. Noidankehän 
kohdalta ruoho on kuollutta, mutta sen ulkopuolella 
syvemmän vihreää. Yleinen maan eteläosissa. 

Kasvuaika kesä-syyskuu 

Käyttö: Erinomainen ruokasieni, käytetään vain lakit, 
maku pähkinämäinen. Keitot, muhennokset, 
kastikkeet ym.

Herkullinen ruokasieni



Mahlan talteenotto

• Mahlan keruuseen tarvitaan aina maanomistajan lupa

• Hyvä mahlapuu on terve ja  tiheäoksainen koivu ainakin 
halkaisijaltaan 15 cm paksu 

• Laadukkainta mahlaa saa rauduskoivusta, yleisesti se kasvaa 
ravinteikkaassa ja kivennäisainepitoisessa maassa

• Rauduskoivun ja hieskoivun erottaminen etenkin keväällä on 
hankalaa koska lehtiä ei ole puussa. Rauduskoivun tyvirunko on 
uurteinen ja karkeakaarnainen kun taas hieskoivussa tyvi on 
sileä  

• Hieskoivun mahla on maultaan miedomman makuisempaa, 
toisaalta saanti puuta kohti on runsaampaa

• Mahlan valutusaika on huhti-kesäkuu, riippuen kevään 
etenemisestä ja maantieteellisestä sijainnista  

• Valutusaika kestää kahdesta  viikosta kuukauteen

• Keskivertotuotto hyvästä mahlapuusta on 10 – 12 l 
vuorokaudessa, saanti valutuskaudella voi olla n. 50 – 300 litraa

• Koivu tuottaa mahlan parhaiten iltakymmenen ja 
aamukahdeksan välillä  

Rauduskoivu Hieskoivu



• Syksyllä koivu menee lepotilaan (talveentuminen) jolloin 
koivun lopettaa kasvun ja  vesipitoisuus laskee koivussa. Tämä 
on välttämätöntä koivun selviämisen kannalta talvipakkasella

• Keväällä kasvukauden alkaessa koivu tarvitsee vettä uuden 
kasvukauden alkamiseen, jolloin kivennäispitoinen vesi 
nousee juuriston kautta koivun runkoon ja oksiin, 
suurimmillaan kesällä iso koivu tarvitsee vettä n. 500 l 
vuorokaudessa

• Mahla on 99-prosentisesti vettä johon on liuennut 
epäorgaanisia aineita

• Kuiva-aineita mahlassa on  noin prosentin verran, ne 
koostuvat sokereista, hedelmähapoista,  proteiineista sekä 
kivennäis- ja hivenaineista

• Mahla on lievästi hapan, pääasiassa omena- ja sitrushappoa
• Hedelmä- ja rypälesokereita mahla sisältää 1 – 2 prosenttia 
• PH-arvo mahlassa on lähellä seitsemän kasvukauden alussa 

mutta alenee  kasvukauden jatkuessa lähelle viittä
• Maku muuttuu kasvukauden aikana makeasta 

happamempaan
• Loppuvaiheessa keruuaikaa mahlan valutusmäärä pienenee



Mahlan keruussa tarittava välineistö

• akkuporakone tai käsiporakone, valutusholkin 
paksuuteen sopiva puuporanterä

• Valutusholkki 

• muovinen elintarvikehyväksytty 10 – 14 mm 
paksu valutusletku

• puukko

• keruuastia 

• desinfiointisuihkepullo 

• tuorekelmua 

• kertakäyttöhanskoja



Mahlan kerääminen

• Koivuun porataan reikä desinfioidulla 
poranterällä vinosti ylöspäin 10 – 15 asteen 
kulmassa n. 30 cm korkeudelle maasta, reiän 
syvyys n. 2 – 3 cm.

• Asetetaan reikään sopiva holkki ja siihen sopiva 
muoviletku (8 – 12 mm) ja  toinen 
muoviletkunpää valutusastiaan. Holkki 
muoviletku ja valutusastia pitää olla 
elintarvikkeille sopivaa raaka-ainetta

• Peitetään astia hyvin esim. muovikelmulla tai 
astiaan sopivalla korkilla jossa on muoviletkulle 
käyvä reikä

• Asetetaan keruuastia mieluummin puun 
pohjoispuolelle auringonvalolta suojaan ja 
vuorataan ympärys lumella jos sitä on saatavilla  

• Astiat vaihdetaan 1-2 kertaa vuorokaudessa, 
aamulla ja iltapäivällä

• (Keräämisen loputtua reikä voidaan sulkea 
puutulpalla)

https://www.youtube.com/watch?v=p3KBER9JYOY

https://www.youtube.com/watch?v=p3KBER9JYOY


Villiyrttien ravintosisältö

• Villiyrttien käyttö ravintona  on tällä hetkellä vielä vähäistä joten ravinnossa ei ole niin suurta 
merkitystä yksittäisen ravintoaineen saannissa kokonaisuutta ajatellessa.

• Suomessa jos käytetään yrttejä kaupallisesti on niiden ravintosisältöjä hankittava ulkomailta tai 
lähetettävä kasvit analysoitaviksi omalla kustannuksella

• Terveyden- ja Hyvinvointi laitoksen ravintotietokanta Finelin kautta on jonkin verran tietoa 
ravintosisällöistä (www.fineli.fi)

• Villiyrtit ovat sisällöltään vähä energisiä, sisältävät vähän proteiinia

• Runsaasti kuituja, vitamiineja ja kivennäis- ja hivenaineita



Kasvi Nokkonen Pinaatti Voikukka Lehtisalaatti

energia kcal 43 13 45 13

Energiaravintoaineet

proteiini g 5,9 1,6 2,7 1,1

rasva g 0,7 0,3 0,7 0,2

hiilihydraatti g 1,3 0,4 9,2 1,0

ravintokuitu g 4,1 1,3 3,5 4,5

100 g kasvin tuoretta syötävää osaa



Vitamiinit Nokkonen Pinaatti Voikukka Lehti-salaatti

A (RAE) µg 178,4 275,2 508 66,1

B1 (tiamiini) mg 0,20 0,11 0,19 0,06

B2 ´(riboflaviini) mg 0,15 0,42 0,26 0,7

niasiini mg 1,2 1,8 0,81 0,6

C (askorbiinihappo) mg 175 60 35 4,5

Kivennäis- ja hivenaineet

natrium mg 1,0 6,0 76,0 23,0

kalium mg 670,0 470,0 397,0 360,0

magnesium mg 86,0 59,0 36,0 21,0

kalsium mg 594,0 88,0 187,0 56,0

fosfori mg 90,0 30,0 66.0 40,0

rauta mg 4,4 1,3 3,1 0,5

sinkki mg 1,7 0,9 0,41 0,5

jodi (jodidini) µg 1,0 1,0 - 1,0

seleeni µg 0,3 0,3 0,5 0,2


