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Kamomillasaunio (Matricaria camomilla)

Kamomillasaunio on yksivuotinen, monihaarainen matalahko ruoho.

Lehdet 
Hennon liuskaiset, kierteisesti. Lapa 2–3 kertaan harvaan pariliuskainen–lehdykkäinen.

Kukka
Mykerö, jossa on valkoisia kielimäisiä laitakukkia sekä keltaisia torvimaisia kehräkukkia. 
Kukinnan lopulla mykerö on ontto. Tuoksu on voimakas ja omenamainen.

Kasvupaikat 
Kamomillasaunio kasvaa paikoitellen Etelä- ja Keski-Suomessa. Sen yleisimpiä 
kasvupaikkoja ovat pellot, pientareet, joutomaat sekä lastaus- ja kaatopaikat. 
Kamomillasaunio on nykyään harvinainen luonnossa ja sen kaupallinen tuotanto perustuu 
viljelyyn.

Sato 
Vasta puhjenneet mykeröt kerätään kesä-syyskuussa, heti mykeröiden avauduttua.

Käyttö 
Kamomillasaunion kuivatuista mykeröistä voidaan valmistaa pehmeänmakuista 
yrttijuomaa. Kukat sopivat myös koristeiksi. Saattaa aiheuttaa allergisia oireita.

Näköislajit

Peltosaunio, (saunakukka) on tympeämpi tuoksu kuin kamomillassa, ja kukkien 
mykeröpohjukset ovat matalammat ja täyteiset.

Pihasaunio, yleisin sauniolaji Suomessa.
Peltosaunio Pihasaunio



Peltokorte (Equisetum arvense)

Peltokorte on monivuotinen sanikkainen. Aikaisin keväällä 
ilmestyvät lehtivihreättömät, vaaleanruskeat tähkäversot, 
joiden kuihduttua maasta nousevat erilliset kesäversot. Ne 
ovat puhtaan tai harmahtavan vihreitä ja 20-40 cm korkeita. 
Niiden haarat ovat vinosti pystyt. Haarojen alimmat nivelvälit 
ovat varren tuppea pidemmät. Varsi voi olla pysty-, 
koheneva-, tai maanmyötäinen sekä sileä.

Kasvupaikat 
Rannat, lehdot, niityt, korvet, pellot ja tienvarret. 
Yleinen koko maassa

Sato 
Juurisilmut kerätään keväällä ja nuoret vihreät versot kesällä. 
Korjuu saksilla katkoen, mustaa tyviosaa ei oteta mukaan.

Käyttö 
Vaikuttaa virtsan eritystä lisäävästi, eli diureettisesti ja 
desinfioivasti. Suurina annoksina saattaa aiheuttaa 
haittavaikutuksia. Sisältää piitä, joten keitettävä useampi 
minuutti. 
Ei sovi munuaistautisille. 
Lääkekasvi.

Näköislajit
Lehtokorte  
Suokorte (myrkyllinen)
Metsäkorte MetsäkorteSuokorteLehtokort

e



Lehtokorte
Korkeus: 15–50 cm.
Kasvupaikka
Ravinteiset metsät, lehdot, rantatörmät ja niityt.
Tuntomerkit
Kevätverso vaaleanruskea, muuttuu itiöiden karistessa vihreäksi ja 
haarovaksi. Usein alaspäin siirottavat haarat eivät haaro, haaran 
ensimmäinen nivel varren tupen mittainen.
Levinneisyys
Melko yleinen koko maassa.
Metsäkorte
Korkeus: 10–70 cm.
Kasvupaikka
Kosteat metsät, korvet, suonreunat, niityt ja pientareet.
Tuntomerkit
Varsi paksu ja karhea, runsaasti haaroja, jotka haarovat edelleen, 
kuusimainen rakenne, vaaleanruskea kevätverso.
Levinneisyys
Yleinen koko maassa.

Suokorte 
Korkeus: 15–80 cm.
Kasvupaikka
Rannat, ravinteiset suot, ojat, pientareet ja suosta raivatut 
pellot.
Tuntomerkit
Vaihtelevasti haarainen, usein pysty haarainen. Pitkät tupet 
5–10-hampaisia, haaran ensimmäinen nivel varren tuppea 
lyhyempi.
Levinneisyys
Melko yleinen koko maassa.
Myrkyllinen



Maitohorsma (Epilobium angustifolium)

Maitohorsma on koko maassa yleinen 0,5-1,5 m korkea monivuotinen 
ruoho. Sen varsi on haaraton, ontto ja usein punertava. 

Lehdet
Kapeat, suikeat, ehytlaitaiset, selväsuoniset, alta usein sinertävän 
vihreät, kaljut, lehtiasento kierteinen.

Kukat 
Väri sinipunainen, pitkässä runsaskukkaisessa latvatertussa. 

Kasvupaikat 
Maitohorsma on koko Suomessa yleinen. Palo- ja hakkuuaukeat, teiden 
ja rantojen varret, peltojen reunat.

Sato 
Nuoria punertavia maitohorsman versoja voidaan kerätä pian lumien 
sulamisen jälkeen pitkälle alkukesään. Lehdet voidaan kerätä 
myöhemmin kesällä, mutta kuitenkin ennen kukintaa. Kukkien 
poiminta-aika on heti kukkien avauduttua kesä-heinäkuussa. 
Maitohorsman juurien paras keruuaika on varhain keväällä tai myöhään 
syksyllä.

Ravintoarvo 
Maitohorsman lehdissä on saantisuosituksiin nähden merkittäviä määriä 
(eli vähintään 15 % aikuisten suositeltavasta päiväannoksesta) mm. 
ravintokuitua, fosforia, riboflaviinia, C- ja A-vitamiinia



Käyttö

Nuoret maitohorsman versot sopivat tarjottavaksi mm. 
parsan tapaan. Nuorista lehdistä tehty silppu antaa 
vaihtelua salaatteihin ja vihannespaistoksiin. 
Maitohorsma tunnetaankin parhaiten yrttijuomakasvina 
esim. teen valmistuksessa. Maitohorsmankukista voidaan 
valmistaa kauniinväristä juomaa. Maitohorsman juurista 
voidaan valmistaa jauhoja leipätaikinassa tai puurossa 
käytettäväksi. Niitä on käytetty myös kahvinkorvikkeena.

Näköislajit
Sarjakeltano
Lehdet harvahampaisia, kierteiset keltaiset kukat 
kasvavat sarjamaisena ryhmänä.

Terttualpi
Lehdet vastakkain ja ruodittomat, harvoin kierteiset, 
hieman sepivät, kukat keltaiset, teriö säteittäinen ja 
ratasmainen, kasvaa kosteikoissa.

Ranta-alpi 
Lehdet alta karvaiset lehtiä kiinnittynyt 2-4 saman 
kohtaan, kasvaa kosteikoissa, kukat keltaiset.

Sarjakeltano

Terttualpi

Ranta-alpi



Nokkonen (Ultrica dioica)
Korkeus: 30–150 cm. Varsi tavallisesti haaraton, 4-särmäinen, poltinkarvainen.

Lehdet 
Vastakkain, ruodillisia, lapa puikea–kapeanpuikea, hertta- tai pyöreätyvinen, pitkäkärkinen, 
sahalaitainen, alapinnalta poltinkarvainen, tummanvihreä. 

Kukat 
Kukat hyvin pieniä, harmahtavan-keltaisia. Kukinto norkkomainen, 4–8 cm pitkä, lehtiruotia 
pitempi.

Kasvupaikat 
Rantalehdot, laitumet, pihapiirit, tienvarret. Yleinen koko maassa.

Sato 
Nuoret versot, lehdet, siemenet, juuret.

Keräysaika 
Kevät ja alkukesä: nuoret versot ja lehdet ennen kukintaa, siemenet kukinnan jälkeen, heinä-
syyskuussa. Jos kasvusto niitetään, niin satoa on mahdollista saada koko kesän. 
Juuret kerätään aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä.

Käyttö 
Käytetään pinaatin tavoin, muhennoksiin , keittoihin, leivontaan, kylpy-yrttinä ym.

Ravintoarvot: Nokkonen sisältää erittäin paljon piitä, rautaa ja C-vitamiinia (n. 100 mg/100g). 
Vihreissä osissa on korkea klorofyllipitoisuus. Kasvi sisältää myös tärkeitä A-, B-, E- ja K-
vitamiineja.

Näköislajit
Valkopeippi, hienokarvainen, ei polttiaispiikkejä, kukat valkoiset, haju voimakas.
Pohjan nokkonen (suojeltu laji). 
Rautanokkonen.



Siankärsämö (Achillea millefolium)
Monivuotinen ruoho, maarönsyllinen 20–70 cm korkea. Varsi vaihtelevasti 
pehmeäkarvainen, ryydintuoksuinen.

Lehdet
Kierteisesti, yleensä ruodittomia. Lapa pariliuskainen, liuskat kapeita, otakärkisiä, 
ryydin tuoksuinen.

Kukka 
Kukat muodostavat alle 5 mm leveitä valkoisia mykeröitä (joskus vaalean- tai 
purppuranpunaisia) kerrananishuiskiloissa. 

Kukinta 
Heinä–syyskuu.

Kasvupaikka 
Niityt, pientareet, pihat, nurmikot, pellot, laitumet, joutomaat, rannat. Yleinen 
muuten paitsi Lapissa.

Käyttö
Teen aineksena, nuoret lehdet villiyrttisalaateissa, mausteena. Siankärsämöä on 
käytetty jo kauan lääkintään, esimerkiksi kouristuksiin, tulehduksiin, huonosti 
paranevien haavojen- ja kynsisienen hoitoon.  
Myös teen aineksena siankärsämö on meillä melko suosittu ja villiyrttinäkin sitä 
käytetään.

Yleinen koko maassa paitsi Pohjois-Lapissa.

Näköislajit
Ojakärsämö 
Korkeampi, lehdet tasasoukat, sahalaitaiset, mykerö isompi kuin siankärsämöllä.

Ojakärsämö



Poimulehdet (Alchemilla)

Monivuotinen ruoho. Juurakko puutunut.
Korkeus 10–50 cm. Varsi rento–koheneva, yleensä karvainen.

Lehdet 
Tyviruusukkeena ja varrella kierteisesti, varsilehdet pieniä. Lapa 
pyöreä–munuaismainen, 5–11 liuskainen, usein poimuinen, 
pienihampainen.

Kukka
Verhiö säteittäinen, vihertävä–keltainen–punertava, 2–4 mm leveä. 
Kukat pikku ryhminä, viuhkossa varren latvassa ja lehtihangoissa

Kasvupaikka 
Pihat, puistot, tienvarret, pientareet, joutomaat, hakamaat, niityt, 
kedot, kalliot, letot, ojat, rannat ja lehdot. Yleinen koko maassa.

Keräysaika 
Touko–elokuu.

Käyttö 
Lehdet sopivat yrttijuomiin, keittoihin, leivontaan ja salaatteihin. 
Kukat ja siemenet sopivat mausteeksi. 
Käytetään myös koristeena.



Kanerva (Calluna vulgaris)

Tuntomerkit
Kanerva on ikivihreä varpukasvi, joka kukkii loppukesästä 
vaaleanpunaisina mattoina houkutellen ympärilleen kimalaisia.

Kasvupaikat 
Kanerva on yleinen koko maassa. Kanerva kasvaa kuivahkoilla, 
valoisilla ja maaperältään happamilla kasvupaikoilla, kuten 
kangasmetsissä, kallioilla, rämesoilla ja puuttomilla saaristoluodoilla 
sekä myös radanvarsilla. Se ei kestä pitkään jatkuvaa kuivuutta, 
kovia pakkasia eikä se viihdy typpipitoisessa kasvupaikassa.

Keräysaika 
Vaaleanpunaiset kukat kerätään loppukesällä (heinä- elokuu).

Käyttö 
Yrttijuomat, rohdoksena, kastikkeiden mausteena, jälkiruuissa, 
kosmetiikassa sekä lääkekasvina.

Sisältää arbutiinia (käytetään esim. ihon hoitoon).



Kultapiisku (Solidago virgaurea)

Monivuotinen ruoho, juurakollinen, varsi yläosasta haaroittunut.
Korkeus: 30–60 cm

Lehdet 
Kierteisesti. Tyvilehdet hieman suikeita, ruodillisia ja 
hammaslaitaiset. Varsilehdet ruodittomia, hieman sepiviä, 
kapean puikeita.

Kukat 
Keltainen kerrannainen latvaterttu, mykeröt pieniä.

Keräysaika 
Heinä- elokuu. 

Kasvupaikat
Metsät, pientareet, kalliot, kiviset rannat, ravinteiset suot ja 
hakkuuaukeat.

Käyttö 
Kukkiva verson latva, rohdoksiin (yrttiteet).

Sisältää saponiineja ja parkkiaineita.

Näköislajit 
Sarjakeltano
Korkeus: 5–75 cm. Varsi koheneva–pysty, uurteinen, kalju–
niukkakarvainen Kukat keltaiset, sarjamaisena ryhmänä. Lehdet 
kierteisesti, suikeita ja harvahampaisia

Sarjakeltano



Käenkaali eli ketunleipä (Oxalis acetosella)

Monivuotinen ruoho. Maavarsi hento, kukkavana ja lehdet suoraan 
maavarresta.
Korkeus: 5–10 cm.

Lehdet 
Ruusukkeena, pitkäruotisia, lapa kolmisorminen, ohut, vaaleanvihreä. 
Lehdykät kolmiomaisen vastapuikeita, vasta herttaisia.

Kukka 
Säteittäinen, terälehtiä 5, valkoisia, sinipunasuonisia, joskus kokonaan 
punertavia–sinipunaisia.

Kasvupaikat 
Varjoisat lehtometsät, kuusikot, ravinteikkaat korvet.

Keräysaika 
Touko- kesäkuu.

Käyttö 
Lehdet, yrttiteet, salaatit, koristelussa.

Sisältää oksaalihappoa.



Mesiangervo (Filipendula ulmaria)

Tuntomerkit
0,5-1,2 m korkea monivuotinen maavarrellinen ruoho. 

Lehdet 
Päältä kaljuja, alta vaaleita, parilehdykkäisiä. Päätylehdykkä muita isompi, tavallisesti 
3- tai 5-jakoinen. Muut lehdykät puikeita, toistamiseen sahalaitaisia. Lehdyköiden 
välissä on pieniä välilehdyköitä. 

Kukat 
Kukinto on runsas, kermanvalkoinen, yksittäiset kukat pienet, voimakkaasti meden 
tuoksuinen.

Kasvupaikat
Mesiangervo on yleinen koko maassa. Sen kasvupaikkoja ovat rantalehdot ja 
ojanvarret sekä kosteat niityt.

Keräysaika 
Lehdet kerätään alkukesästä ennen kasvin kukkimista, kukat heti niiden avauduttua. 
Kukinto katkaistaan kokonaisena alimman haaran tyvestä. 

Käyttö
Mesiangervon kukilla voidaan maustaa erilaisia juomia, kuten viinejä, simaa ja olutta. 
Salaattina, mausteena jälkiruuissa. Teen kaltaisissa juomissa lehdet maistuvat 
parhaiten hiostettuina. 

Mesiangervo on salisylaattia sisältävä kasvi. 



Voikukka (Taraxacum) 

Tuntomerkit
Voikukalla on useita satoja alalajeja. Se on 10–40 cm korkea monivuotinen ruoho. Yhteen 
mykeröön päättyvä ontto, lehdetön, vaalea vana. Kasvin vihreissä osissa on valkoista 
maitiaisnestettä.

Lehdet 
Pariliuskaiset lehdet ovat ruusukkeena varren tyvessä.

Kukka 
Keltainen, mykerö yksittäisen vanan kärjessä .

Kasvupaikat 
Alkuperäisenä meren rannoilla, puron- ja joenvarsien lehdoissa, niityillä, pelloilla, tienvarsilla. 
On yleinen koko maassa

Keräysaika 
Lehdet kerätään keväällä ja alkukesällä ennen kukintaa lehtien ollessa 10–15 cm 
halkaisijaltaan. Pohjois-Suomessa lehtien keruuaika on ennen heinäkuun puoltaväliä. Juuret 
kerätään joko keväällä ennen kukintaa tai myöhään syksyllä lehtien lakastuessa. Mykeröt 
poimitaan niiden avauduttua ja mykerönuput ennen avautumista.

Ravintoarvo 
Voikukan lehdissä on saantisuosituksiin nähden merkittäviä määriä mm. kalsiumia ja rautaa 
sekä riboflaviinia, C-, B6-, A- ja E-vitamiinia.

Käyttö 
Lehdet, nuput, kukat ja juuret. Lehdet sopivat salaatteihin, muhennoksiin ja keittoihin. Juuria 
voi käyttää lisäkkeeksi keittoihin, patoihin, muhennoksiin, mausteena, kahvinkorvikkeeksi, 
jauhettuna jauhojen jatkeena, leivontaan ja puuroihin.

Näköislajit: Syysmaitiainen. Lehdet muistuttavat voikukanlehtiä, mutta ovat kapeammat. 
Kukkii vasta heinäkuusta lähtien. Keltainen kukka.



Vuohenputki (Aegopodium podagraria)

Noin 30–100 cm korkea monivuotinen sarjakukkaiskasvi, joka esiintyy tiheinä 
kasvustoina. Juurakot ovat pitkät ja valkoiset. 

Lehdet 
Toistamiseen 3-sormiset ja lehdykät epäsymmetriset. 

Kukka
Kerrannaissarja, jossa on pienet ja vihertävän-valkoiset kukat. Pikkusarjoissa 
ei  suojuslehtiä.

Kasvupaikat 
Lehdot, puronvarret, metsänreunat, laitumet pientareet, puutarhat, pihat, 
puistot. 
Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen, Pohjois-Suomessa harvinaisempi.  

Keräysaika
Touko-kesäkuu, nuoret aluslehdet. 
Kasvuston niittämisen jälkeen myös myöhemminkin kesällä.

Käyttö 
Lehdet sopivat erityisesti tomaattiruokiin. Lisäksi niitä voi käyttää keittoihin, 
patoihin, muhennoksiin, tuoresalaatissa, leivissä. 
Versoja voi säilöä ryöpättynä pakastamalla tai kuivaamalla.

Näköislajit 
Karhunputki: 1,5-2m korkea yksittäin kasvava putkilo, varressa on tavallisesti 
punertavaa väriä, alimmat lehdet parilehdykkäiset, kukinto on valkoinen tai 
punertava. Myrkytön kasvi.
Myös: myrkkykatko, myrkkykeiso, hukkaputki

Karhunputki







Puna-apila (Trifolium pratense)

Puna-apila on 15–30 cm korkea monivuotinen ruoho. 

Lehdet
3-sormiset, lehdykät soikeat ja niiden keskellä on vaalea kuvio. 

Kukinto
Pallomainen, punainen tai vaaleanpunainen, mesipitoinen.

Kasvupaikat 
Niityt, pientareet, tienvarret.
Puna-apila on yleinen Rovaniemelle saakka, mutta pohjoisempana 
harvinainen. Se on myös yleisesti viljelty rehukasvi.

Keräysaika
Aikaisin keväällä, lehti ennen kukintaa, kukinto alkukesästä.

Käyttö 
Apilan maku on pehmeän mieto ja hunajainen. 
Kukinnot sopivat yrttijuomaksi. Kukinnot ja lehdet sopivat mm. 
keittoihin, muhennoksiin, pannukakkuun ja leipään, 
annoskoristeluun.

Näköislajit 
Metsäapila, alsikeapila, valkoapila

Metsäapila Alsikeapila Valkoapila



Valkoapila (Trifolium repens) hernekasvi

10–20 cm korkea monivuotinen, rento, juurehtiva ruoho.

Lehdet
3-sormiset ja kukintovarsi lehdetön vana. 

Kukinto 
Pallomainen ja valkoinen.

Kasvupaikat 
Niityt, pientareet, viljelymaat, tienvarret. Yleinen lähes koko 
maassa, mutta Lapissa harvinaisempi.  Se on myös yleisesti 
viljelty nurmikkokasvi. 

Keräysaika 
Alkukesä, lehdet ennen kukintaa, kukat heti kukkien avauduttua.

Käyttö
Kuivattuna, pakastettuna. 
Apilan maku on pehmeän mieto ja hunajainen. Kukinnot sopivat 
yrttijuomaksi. Kukinnot ja lehdet sopivat keittoihin, 
muhennoksiin, leipään, salaatteihin, koristeeksi. 

Näköislajit 
Puna-apila, alsikeapila.



Niittysuolaheinä (Rumex acetosa)

Monivuotinen ruoho. Korkeus: 30–80 cm. Varret pystyssä yksittäin–
ryhminä. Varsi kalju, yleensä haaraton.

Lehdet 
Ruusukelehdet melko pitkäruotisia, 2–5 kertaa leveytensä pituisia, 
nuolityvisiä, tyviliuskat tavallisesti ehyitä. Varsilehdet (2–4) kierteisesti, 
ruodittomia.

Kukka
Pieni, vaatimaton, noin 2–3 mm leveä. Kukinto yleisväritykseltään 
punertava, lehdetön, harvahaarainen.

Kasvupaikka 
Niityt, pientareet, pihat, lehdot. Yleinen Suomessa.

Keräysaika 
Lehdet ja versot ennen kukintaa, kukinta touko–heinäkuu. Suolaheinän voi 
niittää, jolloin saadaan uusi sato.

Käyttö  
Mausteena, juuria ja kukkia ravintolisissä.

Näköislajit
Ahosuolaheinä. Ahosuolaheinän erottaa niittysuolaheinästä pienemmän 
koon ja keihästyvisten lehtiensä ansiosta.

Ovat saaneet nimensä siitä, että ne maistuvat suolaiselta tai ehkä 
paremminkin happamalta. Happamuus johtuu oksaalihaposta.



Ahomansikka (Fragaria vesca)
Kasvaa 5-20 cm korkeaksi, monivuotisen ruohokasvin, varsi ja lehtiruodit 
ovat karvaisia. 

Lehdet
Kolmisormiset ja alta karvaiset. Lehdykät ovat sahalaitaiset, soikean 
vinoneliömäiset ja keskenään samankokoiset. 

Kukat 
Ahomansikka kukkii kesä-heinäkuussa. Kukan teriö muodostuu viidestä 
valkoisesta terälehdestä. 

Marja 
Punainen tai joskus kellanvalkea, turvonnut ja kupera kukkapohjus, jonka 
pinnalla on pieniä pähkylöitä.

Kasvupaikat 
On yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisessa harvinainen. 
Ahomansikka kasvaa ahoilla, teiden ja ojien pientareilla, metsänreunoilla 
ja kalliokedoilla, hakkuaukeilla.

Keräysaika 
Lehdet touko- kesäkuu ennen kukintaa, marjat heinäkuu.

Käyttö 
Kuivattuna yrttiteet, ravintolisät, annoskoristelu, rohtona. Marjat, 
sellaisenaan, kuivattuna, hilloissa, hyytelöissä.

Näköislajit 
Mesimarja.



Vadelma (Rubus idaeus)
Vadelma on 50–150 cm korkea, juurivesallinen pensas. Varret ovat kaksivuotisia, 
piikkisiä, pystyjä tai kaarevia.

Lehdet
Tavallisesti kaksi- tai kolmeparisia, päätöparisia ja kukkahaaroissa 
kolmilehdykkäisiä. Lehdet ovat päältä vihreitä ja alta tiheäkarvaisia, valkoisia tai 
harmaita.

Kukka
Vihertävän-valkoinen, kukinto kesä-heinäkuussa.

Marja 
Makea ja tuoksuva, väriltään punainen, kukkapohjuksesta irtoava 
kerrannaisluumarja.

Kasvupaikat 
Vadelma on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa Oulun korkeudelle saakka. 
Pohjoisempana harvinaisempi. Vadelma kasvaa lehtomaisilla ja tuoreilla 
kankailla, ojien ja metsien reunamilla, purojen ja jokien rannoilla sekä 
hakkuuaukeilla ja tienvarsilla.

Keräysaika 
Toisen vuoden kasvustosta lehdet kerätään ennen kukintaa alkukesästä. 
Ensimmäisen vuoden kasvuston lehtiä voi kerätä elokuulle asti.
Marjojen satokausi on elokuun alusta syyskuun alkuun. 

Käyttö 
Lehdet ja silmut: Kuivattuna yrttitee, ravintolisät.
Marjat: Mehut, hillot, hyytelöt, jälkiruuat, leivonta.



Kuusi (Picea abies)

Ainavihanta havupuu. Korkeus 20–30 m (Suomen korkein 45,1 m).

Kukka 
Pienet, hede- ja emikukat erikseen käpymäisinä kukintoina. Kuusi aloittaa 
kukinnan vasta noin 40-vuotiaana. Tuulipölytteinen.

Lehdet 
Neulasia, talvehtivia, tummanvihreitä, suoria tai kaarevia. Karisevat 
yleensä 5–7 vuodessa.

Käpy 
Riippuva, 8–15 cm pitkä, kapeanpuikea–sukkulamainen, kukintavuonna 
kypsyvä, seuraavana vuonna avautuva.

Kasvupaikka 
Tuoreet kangasmetsät, lehtomaiset metsät, lehdot ja korvet. Yleinen 
lähes koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Kukinta 
Touko–kesäkuu.

Keräysaika 
Kerkät kerätään keväällä niiden puhjettua n. 2 – 4 cm:n mittaisina, 
ennen neulasten kovettumista.

Käyttö 
Siirapit, hillot, makeiset, juomissa, kosmetiikassa, ravintolisissä.



Mänty (Pinus sylvestris)

Ikivihreä havupuu. Korkeus 15–30 m (Suomen korkein 42 m).

Kukka 
Pienet, kehättömät hede- ja emikukat erikseen. Hedekukinnot keltaisia, 
pian varisevia. Pystyt emikukinnot punertavia. Ensimmäiset kukinnat 8–
20 vuoden ikäisenä. Tuulipölytteinen.

Lehdet 
Neulasia, talvehtivia, sijaitsevat pareittain, kierteisesti. Lapa 4–5 cm 
pitkä, sinivihreä, jäykkä, teräväkärkinen. Karisevat yleensä 4–5 
vuodessa.

Käpy 
Lyhytperäinen, kartiomainen, 3–6 cm pitkä. Vaalean–kellanruskea toisena 
vuonna vihreä. Avautuu kolmantena vuonna ja varistaa kevättalvella 
siemenet. 

Kasvupaikka
Kuivat ja tuoreet kangasmetsät, lehdot, kalliot, harjut, rämeet ja korvet.

Kukinta 
Touko– kesäkuu. 

Käyttö 
Pihka (terva, pikiöljyt ja tärpätti). Havut (mäntyöljy). Kerkät (mausteena, 
rohdoksiin, lääkkeisiin). C-vitamiinipitoinen.



Koivut

Hieskoivu (Betula pubescens)
Yleinen lehtipuu koko Suomessa. Sen runko on sileä, 
oksat sivulle tai ylös suuntautuvat ja lehdet yhteen 
kertaan sahalaitaiset. Tuohi on tavallisesti kellertävää.

Rauduskoivu (Betula pendula)
Yleinen lehtipuu, jonka tyvikaarna on tummaa, paksua ja 
halkeilevaa. Oksat ovat usein riippuvat ja lehdet 
kaksoissahalaitaiset. Rauduskoivun nuoret oksat ovat 
hartsinystyiset ja lehdissä on keväällä selvä punertava 
sävy. 
Visakoivu on rauduskoivu, jossa virus on aiheuttanut 
visasolukon muodostumisen. Se on periytyvä 
ominaisuus.

Vaivaiskoivu (Betula nana) 
Yleensä alle metrin korkuinen pensas tai varpu, jolla on 
jäykät, pystyt oksat. Vaivaiskoivun lehdet ovat pienet, 
pyöreät, kaljut ja nyhälaitaiset. Niiden väri on syksyllä 
kauniin punainen.



Kasvupaikat
Rauduskoivu kasvaa kuivemmilla paikoilla kuin hieskoivu. 
Rauduskoivu on yleinen lehtipuu Suomessa, mutta se 
harvinaistuu pohjoiseen mentäessä. 

Hieskoivu on myös yleinen lehtipuu koko Suomessa ja se viihtyy 
kosteammilla paikoilla kuin rauduskoivu. 

Vaivaiskoivu on yleinen rämeillä, nevoilla ja korvissa koko 
maassa. Lapissa sitä kasvaa myös tunturikankailla.

Sato
Hiirenkorvat ja nuoret lehdet kerätään touko-kesäkuussa, ennen 
juhannusta. Lehtien keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Käyttö
Rauduskoivu on paras saunavihdan tekoon sopiva puu. Koivun 
lehtiä voidaan käyttää myös kuivattuina yrttijuomaksi, tuoreena 
tai pakastettuna salaatteihin tai keittoihin. Lehdet sopivat myös 
lehtivihreäjauheiden ja maustesuolaseosten valmistamiseen. 
Lehdillä on virtsaneritystä kiihdyttävä eli diureettinen vaikutus.



Pihjala (Sorbus auguparia)

Pihlaja on matalahko 4–10 m korkea, usein monirunkoinen puu.

Lehdet
Parilehdykkäiset, kapeanpuikeat, lehdykät yhtä suuret sahalaitaiset, alta 
hieno karvaiset.

Kukinto 
Valkoinen huiskilo, marjat punaiset. 

Kasvupaikat 
Tyypillisiä kasvupaikkoja ovat lehdot, lehtomaiset tuoreet ja kuivahkot 
kangasmetsät, metsänreunat, rehevät korvet, rannat, kalliorinteet ja 
niittymäet. 
Pihlaja on yleinen koko maassa, mutta käsivarren Lapissa se esiintyy 
harvakseltaan.

Keräysaika 
Silmut ja lehdet alkukesästä ennen kukkimista, marjat terttuina syyskuussa 
niiden kypsyttyä.

Käyttö
Silmuissa ja lehdissä on karvasmantelimainen maku. Ne sopivat yrttijuomiin, 
leivontaan, jälkiruokakastikkeisiin. Marjojen hapanta makua voidaan 
vähentää pakastamalla. Pihlajanmarjoja voi syödä tuoreeltaan, pakastettuna, 
kuivattuna, mehuna, nektarina, hillona ja hyytelönä. Soseissa pihlajanmarjan 
sekaan voi laittaa esimerkiksi porkkanaa tai omenaa.



Kataja (Juniperus communis)

Kataja on 0,5–6 m korkea pensas, harvoin puumainen. 

Neulaset
Sinivihreät, teräväkärkiset ja niitä on yleensä 3 samassa kiehkurassa. 

Kukat 
Pienet, vaatimattomat, kellertävät ja kaksikotiset. 
Kukinta-aika touko-kesäkuu. 

Hedelmä
Käpymäinen epähedelmä, raakana vihreä ja kypsänä sinimusta.

Kasvupaikat 
Kataja on yleinen koko maassa, mutta esiintyy harvinaisempana Lapissa. 
Katajaa esiintyy myös istutettuna.

Keräysaika 
Tummansinisten 2-vuotiaiden marjojen keruuaika on loppukesästä myöhään 
syksyyn. Ne nypitään käsin tai pudotetaan runkoa kopauttamalla. Marjoja saa 
poimia vapaasti. Versot leikataan keväällä saksilla ja havuja ympäri vuoden. 
Versojen ja havujen keräykseen on oltava maanomistajan lupa. 
Lisäksi puumaiset ja pylväsmäiset katajat ovat rauhoitettuja. Niistä voi kerätä 
vain marjoja.

Käyttö
Kypsät tummansiniset marjat sopivat yrttijuomiin, oluen, riistan ja kasvisrisoton, 
marinadien sekä leipätaikinoiden mausteeksi. Versot yrttijuomiin ja havut 
savustusmausteeksi mm. lihaan ja kalaan. 
Sisältää hartsia.



Isohirvijäkälä (Islannin jäkälä) (cetariaislandia)

Voi kasvaa 10 cm korkeaksi. On leveäliuskainen ripsinen jäkälä, 
jonka alapinta on vaalea ja valkolaikkuinen. 
Sisältää usniinihappoa, kerää itseensä helposti raskasmetalleja.

Kasvupaikat
Kuivat mäntykankaat, kalliometsät, rämeet. 
Keräys vain maanomistajan luvalla.

Keräysaika 
Lumeton aika. 
Maasta irrotus käsin, punertava tyviosa leikataan pois.

Käyttö 
Keitetään soodavedessä puolituntia, huuhdellaan hyvin. Sopii 
leipiin, keittoihin, jopa jälkiruokiin. Sisältää tärkkelystä. Hieman 
kaalimainen maku. Rohdoksena, koristelussa värjäyksessä.

Hirvijäkälässä on tärkkelystä, lima-aineita, jäkälähappoja, 
valkuaista, kuituja, jopa rasvaa, ja vitamiineista A-, B- ja C-
vitamiineja sekä D-vitamiinin esiastetta ergosterolia. 
Ennen jäkälä on toiminut monipuolisena kivennäisaineiden 
lähteenä.



Keltamo (Chelidonium majus)
Monivuotinen ruoho. Voimakas paalujuuri.
Korkeus: 40–60 cm. Varren alaosa ja lehtiruodit harvaan 
pitkäkarvaisia.

Kukka 
Säteittäinen, 2–3 cm leveä. Keltaisia terälehtiä 4. Verholehtiä 2, 
nuppuvaiheessa karvaisia ja vihreitä, myöhemmin keltaisia. 

Lehdet 
Kierteisesti, ruodillisia. Lapa parilehdykkäinen, alta siniharmaa ja 
karvainen. Lehdykät pyöreähköjä, hieman liuskoittuneita, liuskat 
tylppähampaisia.

Hedelmä
Hoikka, 3–5 cm pitkä, kalju, pysty, 2-lohkoinen, tyvipuolelta 
ensiksi aukeava, litua muistuttava kota. Mustissa siemenissä 
valkoinen lisuke.

Kasvupaikka Puutarhapensaikot, kyläkivikot, lehtokallioiden 
pengermät.

Kukinta 
Touko–elokuu (saattaa kukkia vielä myöhään syksyllä).

Ennen vanhaan käytetty lääkekasvina. 

Kasvi on tappavan myrkyllinen, varsinkin 
punaisenkeltainen maitiaisneste, jota vuotaa katkaistun 
kasvin murtumapinnoista. Sisältää ruuansulatuskanavaan 
ja keskushermostoon vaikuttavia alkaloideja.



Kielo (Convallaria majalis)

Monivuotinen ruoho. Juurakko ohut, haarova, suomuinen. Kasvustoja 
muodostava. Korkeus: 15–25 cm. Varsi särmikäs, joskus tyveltä sinipunainen.

Kukka 
Kehä kellomainen, lähes pallomainen, valkoinen, n. 6 mm pitkä. Kukinto 6–12-
kukkainen, toispuolinen terttu, kukat nuokkuvia, lyhytperäisiä, voimakkaasti 
tuoksuvia.

Lehdet 
Tyvellä 2 kpl, pitkäruotisia. Tyvi tuppimainen. Lapa soikea–suikea, 
teräväkärkinen, ehytlaitainen, päältä sinivihreä, alta vaalea.
Hedelmä: Pallomainen, oranssi–punainen.
Koristekasvi.

Kasvupaikka 
Kuivat ja tuoreet kangasmetsät, harjut, metsänreunat, kivikkoiset rinteet, 
pientareet, lehdot, lehtoniityt. 

Kukinta 
Touko–kesäkuu.

Sisältää sydämen toimintaan vaikuttavia glykosideja.

Erittäin myrkyllinen.  



Kalliokielo (Polygonatum odoratum)

Monivuotinen ruoho. Juurakko tanakka, haarova.
•Korkeus: 20–40 cm. Varsi haaraton, tav. kaareva, särmikäs, uurteinen, 
alaosasta punertava.

Kukka 
Kehä kellomainen–torvimainen, valkoinen–vihertävä, 12–25 mm pitkä.  
Kukat lehtihangoissa yksittäin tai usein kukinnon alaosassa pareittain, 
nuokkuvia, melko pitkäperäisiä, vaniljantuoksuisia.

Lehdet 
Kierteisesti (vuorottain 2 rivinä), ruodittomia. Lapa kapeanpuikea–suikea, 
ehytlaitainen,  ei aaltoileva, alta sinivihreä. Tyvi tuppimainen.

Hedelmä 
Sinimusta, vahapeitteinen, 8–12 mm leveä marja.

Kasvupaikka 
Kalliot, kivikot, kiviset mäet, harjumetsät, lehdot, lehtimetsät, lettokorvet. 
Yleinen Etelä-Suomessa. Harvinaistuu pohjoiseen mentäessä.
Rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.

Kukinta 
Touko–kesäkuu.

Sisältää alkaloideja ja saponiineja. 

Erittäin myrkyllinen



Kullero (Trollius europaeus)

Monivuotinen ruoho, 30–60 cm korkea, varsi haaraton, kalju.

Kukka 
Kehä palleromainen, keltainen, 2–4 cm leveä. Kukat yksittäin tai 
2–3 kukan viuhkona.

Lehdet 
Kierteisesti, tyvilehdet pitkäruotisia, varsilehdet lyhytruotisia–
ruodittomia. Tyvilehtien lapa pyöreähkö, ja hammaslaitainen. 
Varsilehtien lapa pienempi ja kapeampiliuskainen.

Hedelmä 
Tummanruskea, ryppyinen, teräväkärkinen tuppilo. Tuppiloita 
useita yhdessä.

Kasvupaikka 
Lehdot, lehto- ja lettokorvet, lähteiköt, tulvapensaikot, niityt, 
tunturiniityt ja lumimaat. Myös koristekasvi ja viljelykarkulainen.

Kukinta 
Touko–heinäkuu.

Lapin maakuntakukka

Tuoreissa versoissa myrkyllisiä alkaloideja.



Niittyleinikki (Ranunculus acris)
Monivuotinen ruoho. Juurakko lyhyt, pystyhkö. Korkeus: 5–100 
cm. Varsi pysty, monihaarainen, karvainen.

Kukka 
Teriö säteittäinen, kullankeltainen, 12–25 mm leveä; terälehtiä 5, 
verholehtiä 5, kukkapohjus kalju. Kukinto harsu, viuhkomainen.

Lehdet 
Kierteisesti, tyvilehdet pitkä–lyhytruotisia, varsilehdet lähes 
ruodittomia. Tyvilehtien lapa pyöreähkö, 3–5 liuskainen, 
teräväkärkinen. Varsilehtien lapa 3-liuskainen.

Hedelmä 
Kalju, 2–3,5 mm pitkä pähkylä. Pähkylöitä useita yhdessä.

Kasvupaikka
Niityt, tienvarret, pientareet, pihat, tuoreet metsät, lehdot, 
korvet, jokivarret, järvenrannat, tunturiniityt.

Kukinta 
Kesä–syyskuu.

Niittyleinikin alalajit: piennarniittyleinikki ja puistoniittyleinikki. 

Noroleinikin alalajit: tunturinoroleinikki, idännoroleinikki ja 
villanoroleinikki.

Myrkyllinen, sisältää alkaloideja jotka vaikuttavat 
limakalvoihin, ruuansulatukseen ja keskushermostoon.



Mustakonnanmarja (Actaea spicata)

Leinikkikasvit. 
Monivuotinen ruoho. Juurakko lyhyt, viisto, puutunut.
Korkeus: 40–70 cm. Varsi kiiltävä, nivelkohdista kulmikkaasti mutkainen.

Kukka 
Kehä säteittäinen, kellanvalkoinen, n. 1 cm leveä. Kukinto tiheä, pysty 
terttu, joskus terttuja 2–3. Kukka heikosti tuoksuva.

Lehdet 
Kierteisesti, suurikokoiset, kolmeen kertaan parilehdykkäiset, tyvilehdet 
pitkäruotisia, varsilehdet lyhytruotisia ja pienempiä.

Hedelmä 
Munanmuotoinen, kypsänä musta, raakana vihreä, 12–14 mm leveä 
marja.

Kasvupaikka 
Kuivahkot lehdot, etenkin varjoiset rinteet, kallionaluset, jyrkänteiden 
juuret, purolaaksot. Pohjoisessa kalkinsuosija.

Kukinta
Touko–kesäkuu.

Sisältää limakalvoihin, ruuansulatukseen, ja keskushermostoon 
vaikuttavia myrkkyjä. 

Erittäin myrkyllinen



Myrkkykeiso (Cicuta virosa) sarjakukkaiskasvi
Monivuotinen ruoho. Juurakko lieriömäinen–mukulamainen, pysty, lyhyt, 
paksu, lokeroinen. Korkeus: 40–150 cm. Varsi kalju, sileä, ontto, 
nivelkohdissa väliseinät.

Kukka 
Teriö säteittäinen valkoinen–heikosti punertava. Kukinto kerrannaissarja, 
pääsarja suojuslehdetön, pikkusarjat suojuslehdellisiä.

Lehdet 
Kierteisesti, lehtikanta tuppimainen, tyvilehdet pitkäruotisia, varsilehdet 
ruodillisia–ruodittomia, ruodit onttoja–tuppimaisia. Lehdet 1–2 kertaa 
parilehdykkäisiä. Lehdykät suikeita–kapeanpuikeita.

Hedelmä 
Lähes pallomainen, sivuilta litteähkö, 2-lohkoinen, punaruskeankeltainen, 
n. 2 mm leveä lohkohedelmä.

Kasvupaikka 
Matalassa vedessä lammissa, järvissä, patoaltaissa, joissa, ojissa, 
vähäsuolaisissa merenlahdissa, märillä tulvaniityillä. Pohjois-Suomessa 
letoilla ja nevoilla.

Kukinta
Heinä–elokuu.

Myrkkykeiso lienee kaikkein vaarallisin myrkkykasvimme, vielä paljon 
myrkyllisempi kuin myrkkykatko. Myrkkykeison kaikki osat sisältävät 
kikutoksiinia, joka on kaikille nisäkkäille hyvin myrkyllistä. 
Tappavan myrkyllinen.



Myrkkykatko (Conium maculatum) sarjakukkaiskasvi

Kasvumuoto: 2-vuotinen ruoho. Korkeus: 50–150 cm. Varsi haarova, 
kalju, sileä, kiiltävä, sinihärmeinen, alaosasta punaruskeapilkullinen, 
ontto, nivelkohdissa väliseinät. 
Pahanhajuinen, haju hiirenpissamainen.

Kukka 
Teriö säteittäinen, valkoinen, korkeintaan 5 mm leveä. Kukinto 
kerrannaissarja.

Lehdet 
Kierteisesti, Lapa kolmiomainen, 2–3 kertaa parilehdykkäinen, 
tummanvihreä. Lehdykät kolmiomaisia–pitkulaisia ja sahalaitaisia.

Hedelmä 
Munamainen–lähes pallomainen, sivuilta litteä, 2-lohkoinen, paksu- ja 
kyhmyharjuinen, vihertävänruskea, 2,5–3,5 mm pitkä lohkohedelmä.

Kasvupaikka 
Pihat, kadunvarret, joutomaat, pellot, kaatopaikat, lastauspaikat, 
satamat.

Kukinta 
Heinä–elokuu.

Sisältää voimakasta keskushermostomyrkkyä, koniinia. 

Erittäin myrkyllinen.



Näsiä (Daphne mezereum)

Pystyhaarainen pensas, korkeus 0,5–1 m.

Lehdet 
Kierteisesti. Lyhytruotisia, tiheästi varsien latvassa. Lapa kapean 
vastapuikea–suipohko, ehytlaitainen, alta vaaleansinivihreä.

Kukka 
Teriö puuttuu. Teriönkaltainen verhiö säteittäinen–kellomainen, verholehdet 
tyveltä yhteen kasvaneet. Verhiö 4-liuskainen, noin 10 mm halkaisijaltaan, 
vaaleanpunainen tai sinipunainen, harvoin valkoinen. 
Kukinnot 2–4 kukan ryhminä.

Hedelmä 
Kiiltävän punainen, joskus keltainen, 1-siemeninen luumarja.

Kasvupaikka 
Lehtomaiset kangasmetsät, lehdot, lehtokorvet. Joskus koristekasvi.

Kukinta  
Huhti–toukokuu. Kukkii ennen lehtien puhkeamista.

Uhanalaisuus 
Rauhoitettu Ahvenanmaalla.

Erittäin myrkyllinen.



Korpipaatsama (Frangula alnus)

Pensas tai pieni, monirunkoinen puu, korkeus 2–6 m. 
Kuori on voimakkaan hajuinen, tummanharmaa ja valkopilkkuinen.

Lehdet 
Kierteisesti, ehytlaitaiset, 2–6 cm. Lapa vastapuikea–soikea.

Kukka 
Terälehdet leveitä, valkoisia tai vihertävänvalkoisia, pyöreäkärkisiä. 
Verholehdet vihertäviä, kolmiomaisia. Lehtihankaiset kukinnot 2–6 kukan 
viuhkoja, kukat pieniä.

Hedelmä 
Marja 6–8 mm, ensin vihreä, hieman myöhemmin punainen, kypsänä 
kiiltävä, mustanvioletti, 2-siemeninen.

Kasvupaikka 
Rehevänpuoleiset puronvarsi- ja rantakorvet, ruoho- ja heinäkorvet, soiden 
reunat, metsänreunat, tienvarsipensaikot. Korpipaatsama on melko yleinen. 

Kukinta 
Kesä–heinäkuu.

Lääkekasvi.

Myrkyllinen



Lehtokuusama (Lonicera xylosteum)

Pensas. Korkeudeltaan 1–2 m. Tyvestä asti haarova.

Lehdet
Vastakkaisia, ruodillisia, ehyitä, molemmin puolin sukas- ja 
nystykarvaisia. Lapa noin 5 cm pitkä, puikea, suippokärkinen.

Kukka 
Huulimainen. Teriö kellanvalkoinen, 10–15 mm pitkä, 2-huulinen. 
Kukat lehtihangoissa pareittain.

Hedelmä 
Nystykarvainen, tummanpunainen, kiiltävä marja. Marjat pareittain, 
tyvipuolelta yhteen kasvaneet. Useita pareja lähellä toisiaan.

Kasvupaikka 
Lehdot, lehtomaisissa rinteissä, peltojen reunoilla. Joskus 
koristepensas.

Kukinta 
Kesäkuu.

Marjat sisältävät ksylosteiinia ja sapoiineja. 

Myrkyllinen



Oravanmarja (Maianthemum bifolium) kielokasvi

Monivuotinen ruoho. Juurakko pitkä, ohut, haarova. Kasvustoja 
muodostava. Korkeus: 5–20 cm. Varsi yläosasta lyhytkarvainen.

Kukka 
Kehä säteittäinen, valkoinen, alle 1 cm leveä. 
Kukinto tiheähkö, 8–20-kukkainen terttu varren latvassa, kukat 
lyhytperäisiä ja tuoksuvia.

Lehdet 
Kierteisesti (vuorottain) ruodillisia. Tyvi tuppimainen. Lapa 
herttamainen, teräväkärkinen, ehytlaitainen, alta harvakarvainen. 
Varren tyvellä 2 vaaleaa, suomumaista alalehteä.

Hedelmä 
Pyöreähkö, aluksi harmaanvihreä, punapilkullinen, kypsänä 
tummanpunainen, n. 6 mm leveä marja.

Kasvupaikka 
Kuivat, tuoreet ja lehtomaiset kangasmetsät, lehdot, metsänreunat, 
hakamaat, puronvarret, suot.

Kukinta 
Touko–kesäkuu.

Marjat sisältävät sydämen toimintaan vaikuttavia glykosideja.

Myrkyllinen



Rentukka (Caltha palustris) leinikkikasvit

Monivuotinen ruoho. Korkeus: 15–40 cm. Varsi pysty–koheneva–
rento, ontto.

Kukka 
Kehä säteittäinen, keltainen, kiiltävä (ulkopinnalta joskus vihreä), 
1,5–5 cm leveä. Kukkia harvahkona huiskilona.

Lehdet 
Kierteisesti, korvakkeellisia, tyvilehdet pitkäruotisia, varsilehdet 
lyhytruotisia. Lapa pyöreähkö–munuaismainen, herttatyvinen. 

Hedelmä 
Kaareva, ruskea, monisiemeninen, 3–19 mm pitkä tuppilo, joita 
useita yhdessä.

Kasvupaikka 
Rannat, lammikot, virtojen suvannot, purot, ojat, kosteikot, märät 
niityt, luhtaiset korvet, kosteat lehtopainanteet, lumenviipymät, 
joskus vedenalaisena.

Kukinta 
Touko–elokuu.

Sisältää myrkyllisiä alkaloideja. 

Myrkyllinen



Sudenmarja (Paris quadrifolia) 

Monivuotinen ruoho. Juurakko suikertava. Korkeus: 15–35 cm. 
Varsi haaraton. Lievästi pahanhajuinen.

Kukka 
Teriö säteittäinen, kellanvihreä, terälehtiä 4 kapean tasasoukkia. 
Kukka yksittäin varren latvassa.

Lehdet 
Kiehkurassa varren yläosassa, jokseenkin ruodittomia,
tav. 4–5 kpl. Lapa vastapuikea–soikea, suippokärkinen, 
ehytlaitainen.

Hedelmä 
Sinimusta, vahapeitteinen, 1–2 cm leveä, epämiellyttävän 
makuinen marja. 20 – 30 marjaa aiheuttaa vakavan 
myrkytyksen.

Kasvupaikka 
Tuoreet metsät, lehdot, lehtoniityt, metsänreunat, letto- ja 
puronvarsikorvet, purolaaksot, puronvarret. 
Yleinen Suomessa.

Kukinta 
Touko–kesäkuu.

Sisältää saponiineja (keskushermosto- ja ruuansulatusmyrkky). 

Myrkyllinen



Suopursu (Rhododendron tomentosum) kanervakasvit

Monivuotinen varpu. Korkeus: 30–100 cm. Varsi pysty, haarova, 
ruskea.

Kukka 
Teriö säteittäinen, valkoinen, 10–15 mm leveä; terälehtiä 5. 
Verholehtiä 5, hyvin pieniä. Kukat voimakkaasti tuoksuvia.

Lehdet 
Kierteisesti versojen kärjissä, lyhytruotisia, talvehtivia, 
voimakkaasti tuoksuvia. Lapa tasasoukka, alta 
ruosteenruskeakarvainen, laita ehyt.

Hedelmä 
Nystykarvainen, tyveltä avautuva, nuokkuva, 5-lokeroinen kota.

Kasvupaikka 
Rämeet, rämekorvet, soistumat, joskus kangasmetsät.

Kukinta 
Kesä–heinäkuu.

Sisältää eteerisiä öljyjä, kuten ledoli, palustroli ja myrseeni. 
Voivat aiheuttaa kouristuksia, pahoinvointia ja tajuttomuutta. 

Myrkyllinen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakasvi. 



Vehka (Calla palustris) vehkakasvit
Monivuotinen ruoho. Juurakko lähes vaakasuora, suikertava, paksu. 
Usein laajoja kasvustoja muodostava. Korkeus 10–40 cm. Varsi 
pehmeä.

Kukka 
Kukka säteittäinen, n. 5 mm leveä. Kukinto tiheä, runsaskukkainen 
2–3 cm pitkä puikelo, kellertävä. Kukinnon tukilehti valkoinen, 
ulkopinnalta vihertävä, puikea, pitkäkärkinen.

Lehdet 
Tyvellä kierteisesti, pitkäruotisia. Tyvi tuppimainen. Lapa puikea, 
herttatyvinen, ehytlaitainen, kalju, kiiltävä.

Hedelmä 
Punainen, kulmikas, mehevä n. 5 mm leveä marja.

Kasvupaikka
Korvet, luhtasuot, puronvarret, ojat, hetteiköt, mutaisten lampien 
rannat. Lapissa harvinainen, muualla maassa melko yleinen.

Kukinta 
Kesä–heinäkuu.

Vehkan kaikki osat marjoja myöten ovat myrkyllisiä, erityisesti 
juurakossa on myrkyllisiä yhdisteitä, joiden koostumusta ei kaikilta 
osin tunneta. Keitettäessä tai kuivattaessa myrkyt kuitenkin häviävät 
valtaosin. 
Sisältää limakalvoja, ihoa ja ruuansulatusta ärsyttäviä myrkkyjä. 
Myrkyllinen



Valkovuokko (Anemone nemorosa) leinikkikasvit 

Monivuotinen ruoho. Juurakko pitkä, suikertava, rönsymäinen, ruskea. 
Korkeus: 8–30 cm. Varsi haaraton, harvakarvainen–kalju.

Kukka 
Kehä säteittäinen, valkoinen, usein ulkopuolelta punertava tai joskus 
kokonaan punainen. Kehälehtiä 6–7. Kukka yleensä yksittäin varren päässä.

Lehdet 
Tyvilehtiä 1–2. Varsilehdet tav. 3-lehtisenä kiehkurana. Lapa tavallisesti 3-
lehdykkäinen; lehdykät leveähköjä, edelleen 2–3-liuskaisia, liuskat 
hammaslaitaisia.

Hedelmä 
Soikea, karvainen, 4–5 mm pitkä pähkylä, joita useita yhdessä.

Kasvupaikka 
Lehtomaiset tuoreet metsät, lehdot, metsänreunat, lehtoniityt, hakamaat, 
korvet, pientareet, ojanvarret.

Kukinta 
Touko–kesäkuu.

Uhanalaisuus 
Rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.

Sisältää tuoreena glykosideja, vaikutta limakalvoihin ja ruuansulatukseen. 

Myrkyllinen



Kuivaamismenetelmät

Elintarvikkeiden jatkojalostus

Lisäaineiden käyttö tuotekehityksessä
• säilöntäaineet
• hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet
• sokerin korvaavat makeuttamisaineet

Villiyrttien ja sienien valmistustavat 
tuotekehityksessä
• hyytelöt ja siirapit
• marmeladit
• säilykkeet
• mausteet



Kuivausmenetelmät

Aurinkokokuivatus
Tuotteet levitetään auringonpaisteeseen kuivumaan. 
Aurinkokuivausta käytetään joidenkin kasvisten kuten hedelmien 
ja tomaattien kuivaamiseen maissa, joissa on kuuma ja kuiva 
ilmasto. Menetelmän haittana on sen hitaus ja se, että tuote voi 
joskus jäädä melko kosteaksi, jolloin sen pilaantumisriski kasvaa.

Ahavointi: Suolattu liha tai kala kuivataan kevätauringossa 
pakkasen aikaan. Kuivaa pakkasen, auringon ja tuulen 
yhteisvaikutuksella. Käytetään edelleen kuivatus ja 
säilytysmenetelmänä Lapissa. Aikaisemmin myös karjalainen 
kuivatusmenetelmä. 

Osmoottinen kuivaus
Tuotteesta poistetaan vettä osmoosin avulla. Tuotteen annetaan 
olla väkevässä sokeri- tai suolaliuoksessa, johon tuotteen vesi 
siirtyy. 
Osmoottista kuivausta käytetään lähinnä hedelmien ja marjojen 
kuivaamiseen. 
Kuivaus aloitetaan tekemällä 70% sokeriliuos, johon marjat tai 
hedelmät laitetaan 3 -12 tunnin ajaksi. Osmoottisella 
menetelmällä saadaan raaka-aineesta puolet kosteudesta pois. 
Siilataan marjat ja  loppu kuivatus tehdään korkeintaan + 50 
asteen lämmössä. 
Menetelmä säilyttää tuotteen maun ja rakenteen hyvänä.



Pakkaskuivaus
Raaka-aine kuivataan tyhjiössä miedolla lämmöllä. Tuotteessa 
oleva vesi poistuu jäädytetystä raaka-aineesta kiinteästä 
olomuodosta höyryksi. Menetelmä on hellävarainen ja sopii 
etenkin lämpöherkän raaka-aineen kuivaukseen. Tarvittavat 
laitteistot ovat kuitenkin kalliita tai pienitehoisia, joten 
menetelmä ei sovellu tavalliseen suurtuotantoon. Sitä käytetään 
esimerkiksi hiivan säilömiseen sekä kuivattuihin 
valmiskeittoruokiin.

Ekstruuderimenetelmä
Esikuivattua raaka-ainetta altistetaan korkealle 
paineelle, joka sen jälkeen alennetaan 
normaalipaineelle. Tämän jälkeen sen kaasut 
vapautuvat. Loppukuivaus tehdään 
lämminilmakuivurilla. 
Esim. pastat, näkkileivät, murot. Luonnontuotteista 
esim. mustikka.



Infrapunakuivatus
Tässä menetelmässä kuivatus materiaalin pintaan kohdistuu infrapunavalo, 
jonka aallonpituus on sopiva, jolloin se saa kasvusolukossa olevat 
vesimolekyylit värähtelemään. Tämän seurauksena vesi kulkeutuu pintaan, 
josta se voidaan poistaa esimerkiksi lämminilmavirtauksella.  

Sumukuivatus
Nestemäiset raaka-aineet esim. maito kuivataan sumukuivauksella. 
Kuivattava neste sumutetaan kuumana ilmavirtana ja kuivataan puhaltimella 
(kuumaa ilmaa raaka-aineen läpi). Sumukuivausta kutsutaan myös 
spraykuivaukseksi.  

Tyhjiökuivaus (vakuumikuivaus) 
Tyhjiön aiheuttama paine  poistaa tehokkaasti nestettä kuivattavan raaka-
aineen sisältä ja nopeuttaa siten kuivumista. Kuivaus perustuu veden 
kiehumispisteen alentamiseen paineen laskiessa ja ylipaineen 
muodostumisesta materiaalin sisälle. Materiaalin sisäisen  ylipaineen vuoksi 
vesi kulkeutuu pintaa kohti nopeammin kuin normaalisti. Tyhjiöön johdetaan 
lämmintä ilmaa ja vapautuva vesihöyry poistetaan vesihöyrykerääjän avulla.



Elintarvikkeiden jatkojalostus.

Elintarvikealan tuotteita  valmistetaan sekä kulutus- että 
suurtalouskäyttöön

Tärkeää tuotesuunnittelussa on tuotteen ulkoasu, koko, muoto, 
pehmeys, kovuus ja liukoisuus liukoisuus.
Aistinvaraisesti havaittavat ominaisuudet kuten maku, tuoksu, ja 
väri.

Luonnonyrttejä jatkojalostetaan joko tuoreesta, pakastetusta, 
kuivatusta raaka-aineesta.

Tuoreyrtit käytetään sellaisenaan tai ryöpätään.

Pakasteyrtit jatkojalostetaan suoraan aterian osaksi tai niitä 
käytetään mausteena säilykkeissä.

Kuivayrteistä tehdään tee- ja maustesekoituksia, keittojauheita 
tai jonkin muun pääraaka-aineen lisukkeita.



Säilöntä ja lisäaineiden käyttö tuotesuunnittelussa

o Miksi säilöntäaineita, hapettumisen estoaineita ja happoja 
käytetään tuotteiden valmistuksessa?
Niillä estetään:

- hiivojen ja homeiden kasvu tuotteissa, tällöin sokeripitoisuutta 
voidaan laskea esim. hilloissa , mehuissa siirapeissa ja 
marmeladeissa 

- säilyvyys pidentyy olennaisesti
- saattaa olla vaikutusta myös makuun ja rakenteeseen

Sokerin määrä  mitataan brix-arvolla, joka mittaa sokerin määrää 
tuotteessa. Brix-arvon tulee olla esim. hilloissa 55 tai sen yli, jolloin 
homeiden ja hiivojen toiminta estyy. 
Jolloin tuotteen sokeripitoisuus on raaka-aineesta riippuen 
40 – 60%.
Jos brix-arvosta halutaan alahaisempi, on tuotteeseen lisättävä 
säilöntäaineita.



Tavallisimmat säilöntäaineet

Sitruunahappo (E330)
Sitruunahappoja ja sen suoloja esiintyy monissa elintarvikkeissa, 
erityisesti sitrushedelmissä. 
Sitä valmistetaan melassista ja glukoosista.
Sitruunahappo on happamuudensäätöaine, ja on yksi elintarvikkeissa 
eniten käytetyistä happamuudensäätöaineista.
Käytetään esimerkiksi kaakao- ja suklaatuotteissa, nektareissa ja 
mehuissa (5000 mg / kg).

Omenahappo (E296)
Luonnossa yleisesti esiintyvä happo, voidaan valmistaa myös 
kemiallisesti. Käytetään myös happamuudensäätöaineena. Voidaan 
käyttää lähes kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita. 
Omenahappoa käytetään myös happamuudensääntöaineena.



Sorbiinihappo (E200)
Valmistetaan kemiallisesti. Sorbiinihappoa esiintyy myös luontaisesti 
pihlajanmarjoissa. Sorbiinihappo ja sen suolat (sorbaatit) ovat tehokkaita 
hiivoja, homeita ja bakteereja vastaan, erityisesti happamissa ja lievästi 
happamissa elintarvikkeissa. Voidaan käyttää mm. juustoihin, juomiin, 
jälkiruokiin, hilloihin, mehuihin, kuivattuihin hedelmiin, pakattuihin leipiin, 
kasvis- ja kalavalmisteisiin.
Ohjeellinen käyttömäärä on 1g/kg. 
Päivittäinen ylin saantimäärä 25 mg/kg/vrk.

Kaliumsorbaatti (E202 ja E203)
Kaliumsorbaatit ovat sorbiinihapon valkoisia, rakeisia ja hyvin veteen 
liukenevia suoloja. Kaliumsorbaatti E202  ei vaikuta tuotteen makuun tai 
tuoksuun.
E202 käytetään 0,3% pitoisuuksina ja sen ylin hyväksytty päivittäinen 
saantimäärä on 25 mg/kg/vrk. 
Kaliumsorbaatin E203:n käyttömäärä hilloissa on 1g/kg ja mehuissa 0,5 
g/l. 
Ylin hyväksytty päivittäinen saantimäärä on 25 mg/kg/vrk.



Bentsoehappo (E210)
Valmistetaan usein kemiallisesti, mutta bentsoehappoa esiintyy luontaisesti marjoissa, erityisesti puolukoissa, karpaloissa ja 
lakoissa. Happo ja sen suolat ovat tehokkaita hiivoja, homeita ja eräitä bakteereja vastaan happamissa elintarvikkeissa. 
Bentsoehapon aktiivisuus lisääntyy pH-arvon laskiessa. Sitä käytetään esimerkiksi juomiin, jälkiruokiin, hilloihin, mehuihin ja 
kalavalmisteisiin. 
Käyttömäärä 1g/kg. Päivittäinen saantimäärä on 5mg/kg/vrk.

Kaliumbentsoaatti (E212, E213)
Kaliumbentsoaatit ovat bentsoehapon suoloja, joita valmistetaan usein kemiallisesti. Niitä saa käyttää juomiin, jälkiruokiin,
hilloihin, mehuihin, kalavalmisteisiin ja kasviksista valmistettuihin puolisäilykkeisiin.
Kaliumbentsoaatti E212:n ohjeellinen käyttömäärä on 1g/kg, päivittäinen saantimäärä 5 mg/kg/vrk.
E 213:n ohjeellinen käyttömäärä on hilloissa 0,5g/kg ja mehuissa 0,2g/l. Päivittäinen saantimäärä on 5mg/kg/vrk.

Natriumbentsoaatti (E211)
Natriumbentsoaatti on valkoista ja rakenteeltaan jauhemaista tai rakeista. Se on tehokas ehkäisemään hiivoja, homeita ja eräitä 
bakteereita happamissa elintarvikkeissa. Käyttö rajoittuu lähinnä happamiin elintarvikkeisiin, jonka pH-arvo on 2,5-4. Sitä 
käytetään mm. juomiin, jälkiruokiin, hilloihin, mehuihin ja kalavalmisteisiin ja kasviksista valmistettuihin puolisäilykkeisiin.
Ohjeellinen käyttömäärä 1g/kg, päivittäinen saantimäärä on 5 mg/kg/vrk.



Pektiini (E440)
Esiintyy luontaisessa muodossa protopektiininä esimerkiksi sitrushedelmien kuorissa ja 
omenoissa, joista pektiiniä uutetaan. Uute tiivistetään ja kuivataan. Saa käyttää lähes 
kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita, ei kuitenkaan minipikariin 
pakattuihin hyytelömakeisiin. Enimmäismäärärajoituksia lastenruoissa sekä ananas- ja 
passiohedelmänektareissa ja -täysmehuissa. Omenan kuivatusta puristusjätteestä tai 
sitrushedelmien kuorista uuttamalla saatu ja neutraloitu pektiini ei ole lisäaine vaan 
valmistusaine.

Jaetaan kolmeen erilaiseen pektiiniin: 

HM-pektiini: Käytetään jos raaka-ainepitoisuus on yli 55%. Esim. hillot, marmeladit.

LM-pektiini: Pektiini tarvitsee hyytyäkseen kalsiumia, kuiva-ainepitoisuus 10 – 80% ja 
pH 2,5 – 6,5.

LMA-pektiini : Muuten samanlainen kuin LM-pektiini mutta ei vaadi kalsiumia. Käytetään 
30 – 60% kuiva-ainepitoisuuksissa ja 2,8 – 3,8 pH-arvoissa.

Hyytelöimis- ja sakeuttamisaineet



Agar-Agar (E406)
Valmistetaan punalevistä. Jähmettää vesiliuoksen jo 1 -2% pitoisuuksina.  Saa 
käyttää lähes kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita ei kuitenkaan 
minipikariin pakattuihin hyytelömakeisiin. 
Enimmäismäärärajoitus hilloissa, hyytelöissä ja marmeladeissa on 10 000 mg/kg

Arabikumi (E414)
Palkokasveihin kuuluvien kumipuiden kuivattua maitiaisnestettä. Saa käyttää lähes 
kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita, käytetään erityisesti 
pureskeltaviin makeisiin, esim. purukumit. 
Enimmäismäärärajoituksia lastenruoissa, hilloissa, hyytelöissä ja marmeladeissa.

Ksantaani (E415)
Valmistetaan käymisprosessilla sokerista bakteerin avulla. Sakeuttamis- ja 
stabilointiaine. Saa käyttää lähes kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää 
lisäaineita, esim. taikinoihin jauhojen joukossa. Ei kuitenkaan kuiviin 
elintarvikkeisiin, joihin lisätään vettä nauttimisen yhteydessä eikä minipikariin 
pakattuihin hyytelömakeisiin. 
Enimmäismäärärajoituksia lastenruoissa, hilloissa, hyytelöissä ja marmeladeissa 
on 10 000 mg/kg.



Karrageeni (E407)
Valmistetaan useista Pohjois-Atlantin punalevistä. Stabilointi-, 
sakeuttamis- ja hyytelöimisaine. Saa käyttää lähes kaikkiin 
elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita. Esim. jäätelöt, 
salaattikastikkeet, vanukkaat, pehmeät makeiset. Ei kuitenkaan 
minipikariin pakattuihin hyytelömakeisiin. 
Enimmäismäärärajoitus hilloissa, hyytelöissä ja marmeladeissa.

Johanneksenleipäpuu (E410)
Valmistetaan palkokasveihin kuuluvan johanneksenleipäpuun 
siemenistä. Sakeuttamisaine. Saa käyttää lähes kaikkiin 
elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita, ei kuitenkaan kuiviin 
elintarvikkeisiin, joihin lisätään vettä nauttimisen yhteydessä eikä 
minipikariin pakattuihin hyytelömakeisiin. 
Enimmäismäärärajoituksia lastenruoissa, hilloissa, hyytelöissä ja 
marmeladeissa on 10 000 mg/kg.



Maissitärkkelys
On maissista valmistettu tärkkelys. Sitä käytetään 
sakeuttamisaineena nestemäisissä ruuissa, 
myös leivonnassa (gluteiinittomat tuotteet).
Makeisten valmistuksessa maissintärkkelystä käytetään 
sakeuttamiseen ja hyytelöimiseen. 
Käytetään sidosaineena myös lääkkeissä. 

Perunajauho (perunantärkkelys)
On perunasta valmistettu jauho. Valmistuksessa 
perunasta poistetaan vesi ja muut aineet. Jäljelle jäänyt 
tärkkelys kuivataan. 
Sakeuttamisaine.

Liivate (gelatiini) 
Liivate on proteiinista koostuva ruoka-aine, joka 
valmistetaan sian tai naudan nahasta, luista, suolista, ja 
jänteistä pitkään keittämällä. 
Hyytelöimisaine.



Hiilihydraatit: Eli sokerit, tärkkelykset ja selluloosat nostavat tuotteen 
kuiva-ainepitoisuutta, parantavat C-vitamiinin sekä aromi- ja väriaineiden 
säilyvyyttä, muokkaavat tuotteen rakennetta. 

Sakkaroosi eli sokeri
• glukoosin ja fruktoosin muodostama seos
• eristetään sokeriruo’osta ja –juurikkaasta

Glukoosi
• vähemmän makea kuin fruktoosi tai tavallinen sokeri

Fruktoosi eli hedelmäsokeri
• 1,5 – 2 kertaa makeampi kuin tavallinen sokeri
• imeytyy suolistossa hitaammin

Sokerialkoholi
• valmistetaan teollisesti
• sorbitoli E420, mannitoli E421, ksylitoli E967, erytritoli E968

Hunaja
• voidaan käyttää pelkästään tai muiden sokerien lisänä
• mehiläisen kasvien medestä valmistama yhdiste 

Tärkkelyssiirappi
• saadaan pilkkomalla tärkkelyspitoisesta raaka-aineesta kuten peruna 

tai vilja
• estää sakkaroosin uudelleen kiteytymistä 

Sokerit ja makeutusaineet



Aspartaami (E951)
• 100 – 200 kertaa makeampi kuin sokeri
• ei kestä kuumentamista
• päivittäinen enimmäissaanti korkeintaan 40 mg/kg
• käyttö on merkittävää (sisältää fenyylialaniinin lähteen)

Sakariini (E954)
• vanhin keinotekoinen makeutusaine
• noin 300 – 500 kertaa makeampi kuin tavallinen sokeri
• kitkerä ja metallinen jälkimaku
• päivittäinen enimmäissaanti n. 5 mg/kg 

Sukraloosi (E955)
• valmistetaan tavallisesti sakkaroosista liitämällä siihen klooria
• noin 600 kertaa makeampaa kuin tavallinen sokeri 
• kestää korkeita lämpötiloja
• saa käyttää vähäenergisiin juomiin, jälkiruokiin, makeisiin, 

leipomotuotteisiin
• päivittäinen enimmäissaanti enintään 15 mg/kg 

Stevia (E960)
.  saadaan asterisukuisten kasvien lehdistä kuumalla 

vedellä uuttamalla
.  suurin turvallisena pidetty vuorokausiannostus on

4 mg/kg

Asesulfaami (E950)
• noin 100 – 200 kertaa makeampi kuin sokeri
• käytetään esim. hapanimeliin kasvissäilykkeisiin, juomiin, 

jälkiruokiin, mietoihin alkoholijuomiin, sinappiin
• päivittäinen enimmäissaanti 9 mg/kg 

Syklamaatti (E952)
• noin 30 kertaa makeampi kuin  tavallinen sokeri 
• käytetään juomissa, jälkiruuissa, laihduttamisessa 

tarkoitetuissa vähäenergisissä elintarvikkeissa, hilloissa, 
marmeladeissa

• kestää kuumentamisen
• päivittäinen enimmäissaanti korkeintaan 7 mg/kg

Taumatiini (E959)
• proteiini jota saadaan kasvista (thaumatococcus)
• noin 2000 kertaa makeampi kuin sokeri
• käyttö jäätelöt, makeiset, purukumit, ravintolisät
• on myös aromivahvenne

Neohesperidiini (E959)
• mekaanisesti käsitelty makeutusaine, joka on peräisin 

sitrushedelmien kuorista
• noin 1000 – 1800 kertaa sokeria makeampi
• on myös aromivahvenne 
• päivittäinen enimmäissaanti korkeintaan 5 mg/kg      



Hyytelöt, siirapit ja mehut

Hyytelöt ja siirapit jaetaan  makeisiin, suolaisiin ja happamiin hyytelöihin.

Makeissa hyytelöissä säilyvyyttä lisää sokeri ja happamuutta  sitruuna- ja viinihappo. 
Hyytelöaineena on usein pektiini.

Suolaisissa  hyytelöissä hyytelöaineena on joko pektiini, agar-agar tai karrageeni. 
Säilyvyyttä lisää suola, happamuudensäätöaineet ja säilöntäaine.

Hyytelöiden valmistus aloitetaan uutteen teolla, jolloin nesteeseen uutetaan raaka-
aineen vesiliukoisia aineita. Tavoitteena on saada tuotteeseen ravitsemuksellisia 
aineita sekä aromeja. 

Siirapit valmistetaan usein marjoista ja hedelmistä. Voidaan tehdä myös villiyrteistä ja 
sienistä.
Marjojen sokeripitoisuus voi olla joidenkin lajien osalta luonnostaan jo korkea, joten 
arvioidaan sokerin koostumus ja määrä jokaiselle marjalle erikseen. 

Mehuja ovat täysmehut, mehujuomat ja nektarit.
Täysmehut on esim. marjojen puristamisesta tai linkouksesta saatu mehu. Sokerin 
määrä saa olla korkeintaan 150 g sokeria yhtä mehulitraa kohti. 
Mehujuomissa ei ole sokerien ja vedenmäärää rajattu.
Nektari on valmistettu täysmehusta ja soseutetuista marjoista. Nektareissa on raaka-
aineittain määrätyt marja- tai hedelmäpitoisuudet.





Marmeladit

Marmeladit ovat levitteitä ja makeisia.

Marmeladin valmistuksessa käytetään sosetta, 
täysmehua sekä kokonaisia tai paloiteltuja marjoja, 
kasviksia tai sieniä.

Hyydyttämiseen käytetään joko agar-agaria tai 
pektiiniä. Pektiinillä hyydyttämiseen tarvitaan oikea 
pH-arvo esim. sitruunahappo.

Sokerina käytetään tavallista sokeria tai 
tärkkelyssiirappia.

Marmeladien valmistuksessa on tärkeä nostaa 
tärkkelyssiirapin ja sokerin lämpötila +108 asteeseen,  
jolloin massan kuiva-ainepitoisuus muuttuu sopivaksi 
ja sokerit kiteytyvät hyytelöksi. 





Mehun valmistus

Mehun valmistus aloitetaan joko tuoreista tai pakastemarjoista. Pakastemarjoista mehua saadaan 
enemmän.

Kylmäpuristus
Pakastemarjat sulatetaan ja murskataan. Murskatusta massasta puristetaan tai lingotaan mehu irti.
Mehun saanti on n. 60 – 80 % kokonaismassasta, riippuen raaka-aineesta.

Kuumennus ja kylmäpuristus
Murskattua massaa kuumennetaan ja lingotaan tai puristetaan.

Kuumennus ja entsyymikäsittely
Mehusta saadaan kuumennus ja entsyymikäsittelyllä enemmän mehua.
Kuumennus tehdään murskauksen jälkeen, jonka jälkeen tehdään entsyymikäsittely. 
Entsyymikäsittely parantaa vitamiinien ja värin säilymistä mehussa.

Sokerien ja lisäaineiden lisäys
Jos lisätään sokereita tai lisäaineita, tehdään se puristamisen tai linkouksen jälkeen, jos tehdään 
mehujuomia lisätään siihen vesi ja makuaineet. Täysmehun sokeripitoisuus on enimmillään 15%. 
Mehujuomissa sitä ei ole määritelty.
Nektari on täysmehusta ja  soseutetuista marjoista tehty juoma. Nektarin  marjapitoisuus  on  25 – 40% 
ja sokerin osuus  20%  painosta.

Pastörointi
On iskukuumennus, jossa massan lämpötila nostetaan hetkellisesti +85 asteeseen.  



Mehun valmistustavat prosessissa



Mehun Valmistuksen vaiheet

1. Pakastetut marjat
2. Marjojen puhdistus
3. Marjojen punnitus
4. Marjojen sulatus
5. Marjojen murskaus
6. Marjojen kuumennus
7. Marjojen entsymointi +35 – 50 astetta, 1 -2 

tuntia
8. Mehun puristus
9. Sokerin ja lisäaineiden lisäys
10.Pastörointi + 85 astetta, 15 sekuntia
11.Pullotus
12.Varastointi kylmässä ja etiketöinti
13.Valmistuote



Säilykkeet

Puolisäilykkeet
▪ Vaativat kylmäsäilytyksen.
▪ Ovat yleensä lasipurkkeihin pakattu.
▪ Kala-, marja-,  vihannes- ja sienisäilykkeitä.
▪ kuumennetaan alle 100 asteessa eli pastöroidaan. 
▪ säilymisen parantamiseksi puolisäilykkeisiin käytetään suolaa, 

sokeria, mausteita, happoa tai säilöntäaineita. 
▪ puolisäilykkeitä ovat mm. hillot ja pikkelssit, jotka säilyvät 

avaamattomina alle vuoden, mutta avattuna jääkaapissa vain 
muutamasta päivästä pariin kuukauteen.

Täyssäilykkeet 
▪ Säilyvät 12 – 24 kuukautta tai useita vuosia huoneen lämmössä 

avaamattomana.
▪ Käytetään paljon lihasäilykkeiden teossa.
▪ Täyssäilykkeet autoglaavataan, johon säilyminen perustuu.

- Lämpöautoglaavaus on yleisin menetelmä, + 120 astetta   
- Kylmäglaavausta käytetään milloin raaka-aineet eivät siedä
kovia lämpötiloja.



Mausteet

Suola- ja sokerimausteet voidaan valmistaa:
- Kuivaamalla raaka-aineet kaikki erikseen, ja sen jälkeen sekoittamalla 
ainekset keskenään,
- tai tuoreista kasveista, sienistä, marjoista sekoittamalla suola tai sokeri 
keskenään ja kuivaamalla ne yhdessä. Näin myös suola- ja sokerikiteiden 
sisään imeytyy makuaineita. 

Yrtti- , marja- ja sienisuolat
• Raaka-aineen osuus on 30 -90 %
• Suolan osuus 10 – 70 %
• Jos käytetään villiyrteistä esim. käenkaalia tai suolaheinää, voidaan 

vähentää suolan osuutta.
• Sienistä esim. suppilovahvero, tatti, mustatorvisieni ja kantarelli tuovat 

hyvää aromia maustesuolaan.

Yrtti tai marjasokerit
• Yrtin tai marjan osuus on 70 – 90 %
• Sokerin osuus on 10 – 30 %
• Voidaan käyttää esim. koivunlehteä, mustaherukanlehteä, 

mesiangervonkukkaa, katajan- ja kuusen kerkkiä. Marjoista, puolukka, 
mustikka, lakka, vadelma.



Viheryrttijuoma
1. Yrttien lajittelu
2. Yrttien puhdistus
3. Kuivaus enintään + 40 astetta
4. Välivarastointi (kuiva, pimeä)
5. Murskaus haluttuun karkeuteen, 

reseptin mukaisen sekoituksen 
valmistaminen

6. Pakkaus ja etiketöinti
7. Valmis tuote

Fermentoitu yrttijuoma
1. Yrttien lajittelu
2. Yrttien puhdistus
3. Lehtien nahistus
4. Lehtien hieronta
5. Pakkauskosteina fermentointi
6. Kuivatus enintään + 40 astetta
7. Välivarastointi kuivassa ja pimeässä
8. Murskaus haluttuun karkeusasteeseen        

ja reseptin mukainen sekoitus
9. Pakkaus ja etiketöinti
10. Valmis tuote



Hillot
Hillo on tehty  esim. marjoista hedelmistä, joissa on 
sokeria, vettä ja lisäaineita.
Hedelmälihaa hillossa on oltava 35 prosenttia. 
Poikkeuksena puna- ja mustaherukka, pihlajanmarja, tyrni-
sekä ruusunmarjahillo Jossa hedelmälihan osuus on 25%.
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