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Kannen kuva Juho Haveri-Heikkilä

Johdanto
Keväällä 2018 ryhmä luonnontuotealasta kiinnostuneita maa- ja metsätalousalojen
opiskelijoita osallistui Lapin metsämuseolla pidetyn Metsän Aarteet –tapahtuman
ennakkojärjestelyihin ja pitivät omia rastejaan itse tapahtumassa. Rasteilla esiteltiin erikoisluonnontuotteita ja niiden keruutoimintaa. Tapahtuma oli osa Lapin ammattikorkeakoulun Erikoisluonnontuotteet ja innovaatiot –kurssia. Kurssin aikana
opiskelijat kartuttivat osaamistaan erikoisluonnontuotteiden hyödyntämisessä ja
tuotteistamisessa. Tapahtumaa varten opiskelijat valitsivat pareittain itseään erityisesti kiinnostavan erikoisluonnontuotteen ja kirjoittivat siitä raportin sekä laativat
tuotteestaan posterin. Yhdessä ryhmä tutustui sekä valittuihin että moniin muihin
luonnontuotteisiin niin teoriassa kuin käytännössäkin. Erikoisluonnontuoteraportin
pihkasta ovat kirjoittaneet Johanna Heikkinen ja Sara Veikkolainen, männynkuoresta ja petusta Sini Metsälä ja Mari-Anne Penttinen, pakurista Aki Ranta ja
Jenni Tyni ja mahlasta Mari Auno ja Tuija Hautanen.
Puista saatavia erikoisluonnontuotteita voidaan hyödyntää teollisesti muun muassa lääke-, elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa. Teollisuuden raaka-aineeksi
erikoisluonnontuotteita keräämällä metsänomistaja voi parantaa metsikkönsä taloudellista tuottoa. Perinteisesti erikoisluonnontuotteita on käytetty kotitarvekäytössä vaihtelevasti ruoan korvikkeena sekä kansanlääkinnällisinä yleislääkkeinä ja
-voiteina. Uutejuomat ovat edelleen yleisesti käytettyjä ”terveysjuomia”.
Raportissa käsiteltävien erikoisluonnontuotteiden kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Erikoisluonnontuotteiden pienimuotoinen keruu on mahdollista metsänomistajan luvalla. Esimerkiksi Metsähallitus myy luonnontuotelupia, jotka mahdollistavat pihkan, pakurin ja mahlan keruun. Metsähallituksen luvan saa mobiililupana, mutta muutoin lupa kannattaa aina pyytää kirjallisena, jolloin se on todennettavissa myöhemmin.

Pihka
Havupuiden vauriokohdista valuva pihka suojaa puita taudinaiheuttajilta, kuten
bakteereilta, tuhohyönteisiltä ja -sieniltä. Havupuiden erittämä pihka koostuu haihtuvista ja haihtumattomista terpenoideista sekä fenolisista yhdisteistä sisältäen satoja eri ainesosia. Tuoreena koostumukseltaan juokseva pihka jähmettyy vanhetessaan tärpätin haihtuessa. Pihkaa erittäviä solukoita on puun kaikissa osissa,
kuitenkin pääasiassa rungon vauriokohdista kerättävää runkopihkaa käytetään
hyödyksi. Se on koostumukseltaan lääkekäyttöön sopivaa sekä suhteellisen helposti kerättävissä. Lääkinnällisessä käytössä pihkan teho perustuu kykyyn hillitä
bakteerien kasvua ja rauhoittaa tulehdusta. Lisäksi potilastutkimuksiin perustuen
kuusenpihkan sisältämät kasvipohjaiset hormonit edistävät solujen uusiutumista ja
nopeuttavat haavojen paranemista.
Perinteisesti pihkaa on käytetty pureskeltavana suuhygienian hoitoon ja muiden
aineiden kanssa sekoitettuna voiteena ihon ja haavojen hoitoon. Lääkinnällisen
käytön lisäksi pihkaa sisältäviä voiteita on käytetty koneissa, työkaluissa ja metsästys- ja kalastustarvikkeissa voitelu-, luistonesto- ja suojeluaineena.
Nykypäivänä erilaisia pihkatuotteita löytyy kattavasti apteekeista ja luontaistuotekaupoista sekä joistain päivittäistavarakaupoista. Pihkatuotteita on sekä öljyinä
että voiteina. Tutkittuja ja lääketieteelliset laatustandardit täyttäviä pihkavoiteita
käytetään myös sairaaloissa haavojen hoitoon. Lisäksi pihkaa käytetään teollisuudessa muun muassa kosmetiikassa ja liimoissa.
Pihkan perinteinen keruu tapahtuu keväällä. Pihka kerätään puita vahingoittamatta
puuhun luonnollisesti muodostuneista haavoista, jotka ovat syntyneet esimerkiksi
salamaniskun, eläinten tai myrskyn aiheuttamana. Tällaista perinteisin menetelmin
kerättyä pihkaa kutsutaan passiiviseksi pihkaksi ja sen keruu vaatii laajoja keruualueita sekä hyvää paikallistuntemusta. Otollisia paikkoja passiivisen pihkan keruuseen ovat soiden ja aukkojen reunamat, joissa lumen paino aiheuttaa oksarepeämiä ja muita vaurioita. Repeytynyt oksa voi jättää runkoon pitkiä halkeamia,
joihin pihka muodostuu. Metsäkoneiden vaurioittamia runkoja voi löytää harvennushakkuualueilta. Passiivinen pihka irrotetaan puun vauriokohdilta esimerkiksi
puukolla.
Puiden pihkan tuottoa voidaan edistää tekemällä puuhun pihkaviiltoja, joista muodostuu juoksutuskuvio. Juoksutuskuvion päästä kerätään talteen juoksevassa
muodossa oleva pihka. Tällaisin menetelmin kerättyä juoksevaa pihkaa kutsutaan
aktiiviseksi pihkaksi.
Juoksutuskuvion teko aloitetaan ohentamalla puunkuorta esimerkiksi vesurilla tai
kuorimaraudalla. Tämän jälkeen puuhun tehdään noin 30 senttimetrin mittainen
pystyviilto. Tähän pystyviiltoon ohjataan vinoviillot noin 45 asteen kulmassa, jolloin

juoksutuskuviosta muodostuu kalanruotokuvio. Lopuksi pystyviillon alaosaan tehdään palkeenkieli, josta pihka valuu putkea pitkin keruuastiaan tai pussiin. Työvaiheet on syytä tehdä tarkoin, jotta vältyttäisiin pihkan ohivalumiselta ja sadeveden
sekoittumiselta pihkaan.
Aktiivisen pihkan keruuseen sopivia puita ovat päätehakkuukypsät elinvoimaiset
puut ja luontaisen uudistamisen hakkuissa jätetyt siemenpuut. Pihkan valuttaminen voi jopa lisätä siemenpuiden käpyjen tuottoa. Kuitenkin puun käyttötarkoitus
pihkan valuttamisen jälkeen kannattaa huomioida. Puuaineksen pihkapitoisuus
saattaa alentaa puun arvoa sahatavaran raaka-aineena, mutta kuitupuulla pihkaantuminen ei haittaa. Vähäisin vaikutus puun loppukäyttöön on, kun pihka valutetaan edellisenä kautena päätehakkuusta. Pihkaviillot ovat verrattavissa korjuussa ja kuljetuksessa syntyviin pintavaurioihin ja kuori usein poistetaan sahalla.
Paras kasvupaikka männynpihkan keruulle on tuore kangas. Kuivahkolta kankaalta voidaan saada vielä kohtalaisesti männynpihkaa. Kuusenpihkan valuttamiseen sopivat tuoreet- ja lehtomaiset kankaat. Varttuneesta ja uudistusiässä olevasta metsiköstä pihkaa saa valutettua parhaiten. Vuonna 2009 suoritetuissa koealamittauksissa valutukseen sopivilla metsiköillä aktiivisen pihkan keruu myyntiin
on ollut taloudellisesti kannattavaa.
Kerättyä pihkaa voidaan säilyttää pakastimessa. Roskattomuus nostaa pihkan kilohintaa. Aktiivisella pihkalla ei ole samanlaista lääkelaitoksen hyväksymää asemaa kuin passiivisella kuusenpihkalla, mikä heikentää sen asemaa markkinoilla.
Antimikrobinen teho on kuitenkin samanlainen keruutavasta riippumatta.

Videoita pihkasta
Pihkaviiltojen teko
Pihkan valutus

Männynkuori
Männynkuori on rungon ja oksien uloin ruskea kuoriosa ennen vaaleaa nilakerrosta. Männynkuori sisältää runsaasti flavonoideja, fenolisia yhdisteitä ja huomattavan paljon antioksidanttisia yhdisteitä. Kuoresta valmistetun uutteen vaikutuksia
on tutkittu muun muassa Turun ja Helsingin yliopistoissa. CRS-Biotech:n tekemässä vertailevassa tutkimuksessa todettiin, että suomalainen männynkuoren kuivauute on antioksidanttiselta pitoisuudeltaan vastaavaa ranskalaista rannikkomäntyvalmistetta ja kaupallista vihreää teetä vahvempaa. Suomessa männynkuoresta
valmistetaan pääasiassa havupuu-uutejuomia. Havupuu-uutejuoma sopii hyvin
terveyttä ylläpitäväksi juomaksi muun muassa sen tulehdusta ehkäisevän vaikutuksen vuoksi.
Männynkuori kerätään kaadetuista puista, joten se ei vaikuta männyn kasvuun ja
metsätalouden puuntuottoon. Sopivia puita kuoren keruuseen ovat ohutkuoriset,
vähäoksaiset ja nuorehkot männyt. Kuoret irrotetaan kuorimaraudalla elintarvikemuovin päälle asetetusta pölkystä, jonka jälkeen ne kerätään puhtaan muovin
päältä. Kuorinta pitäisi tehdä siten, että kuorimarautaa viedään nilakerroksen ja
päällimmäisen kuorikerroksen välistä niin, että nilakerrosta tulee mahdollisimman
vähän mukaan. Kuoret tulee kerätä tuoreina ja terveennäköisinä pitkähköinä suikaleina, joissa ei ole vaurioiden tai tuhojen aiheuttamia väri- tai hajumuutoksia.
Kuoren joukossa saa olla hieman vaaleaa nilakerrosta. Korkkiintunutta tyvikaarnaa, lunta tai muita vieraita aineita ei kuitenkaan sallita. Keruussa on muutoinkin
noudatettava hyvää hygieniaa, koska lopputuotteen on oltava elintarvikekelpoinen.
Männynkuoren keruu suoritetaan kevättalvella pääasiassa maalis-huhtikuun aikana. Keruun aikana lämpötilan on oltava lähellä nollaa astetta, sillä kylmässä
säässä kuori murenee helposti. Kuorittavien puiden varastointiaika on korkeintaan
neljä viikkoa.
Kerätyt männynkuoret tulisi kuivattaa kuivurissa mahdollisimman pian keruun jälkeen. Kuoret levitetään ohueohkoksi kerrokseksi kuivatusritilälle ilmavasti ja tasaisesti sekä tarkistetaan, ettei seassa ole vieraita aineita. Ritilöiden paikkoja ei tule
vaihtaa kuivauksen aikana ja kuoria kuivataan, kunnes ne ovat kauttaaltaan kuivuneet. Kuivuneet kuoret rapsahtelevat taitettaessa. Lämpötila kuivurissa ei tulisi ylittää 40 astetta celsiusta. Kuivatuksen jälkeen kuoret pakataan esimerkiksi paperisäkkiin muovin sisään, että ne eivät ime kosteutta ilmasta.

Videoita männynkuoren keruusta
Männynkuoren irrotus
Männynkuoren keruuta retro

Männynkuoren kuivatus, kuva Sini Metsäl. Alakuvassa männyn kuorintaa, kuva
Seija Niemi.

Pettu
Pettu on yleisnimitys puiden kuorikerroksen alaisille jälsi- ja nilakerroksille. Yleisesti kerättävä pettu on kuitenkin männyn nilakerrosta, jossa puun yhteyttämistuotteet kulkevat. Pettu sisältää runsaasti ravintokuituja, rautaa, mangaania, sinkkiä ja
joitain vitamiineja, kuten B1-, B2- ja C-vitamiinia. Petussa on myös terveydelle hyväksi olevia flavonoideja, joilla on havaittu olevan edullisia vaikutuksia sydän- ja
verisuonitautien ehkäisyssä. Kivennäisaineita, kuten rautaa, mangaania, sinkkiä,
kobolttia ja alumiinia on enemmän kuin esimerkiksi kotimaisessa rukiissa tai kevätvehnässä. Kuopion yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan petulla on suotuisa
vaikutus kolesterolitasoon. Petun ravintoarvot ovat korkeimmillaan keväällä.
Suomessa pettu tunnetaan yleisesti niukkojen aikojen ravintona. Petulla on jatkettu
viljajauhoja Suomen lisäksi ainakin muissa pohjoismaissa sekä Pohjois-Venäjällä
ja Pohjois-Amerikassa. Vaikeimpina aikoina pettua käytettiin suhteessa viljoihin liikaa, sillä pettua on voinut olla yli puolet jauhoseoksesta. Liikakäyttö aiheuttaa vatsavaivoja ja voi jopa tuhota suolen, kuten pula-aikoina monelle kävikin. Tällöin pettua on kerätty myös pystypuista, siten että kuorta ja nilaa on säästetty noin kymmenen sentin levyinen kaistale. Keruun jälkeen puu pihkoittuu, mutta vahingoittumaton kaistale pitää puun hengissä.
Petun keruuseen sopivimpia ovat samanlaiset puut, joista kerätään männynkuorta.
Keruuseen sopivin ajankohta on kuitenkin hiukan myöhemmin keväällä, nila-aikaan touko-kesäkuun vaihteessa. Pettua voidaan kerätä samoista puista, joista
männynkuori on jo poistettu. Petun keruussa työskentely on kuitenkin tarkempaa
kuin männynkuoren keruussa, koska kuoriosa tulee poistaa mahdollisimman tarkkaan nilakerrosta vahingoittamatta. Kun nilakerros on esillä, viilletään se pysty- ja
pituussuunnassa auki, jonka jälkeen pettuliina irrotetaan puunrungon pinnasta paperin leikkaukseen tarkoitetulla lusalla varovasti leikaten. Kun liinat on irrotettu, ne
voidaan kuivata ulkoilmassa aurinkoisella säällä. Pettuliinat voi irrottaa myös suoraan rungosta kuoren kanssa ja kuivattaa. Kuivauksen jälkeen kuori vuollaan pois
kepin ympärille kiedotusta liinasta puukolla.

Video petusta
Petun irrotus

Pettuliinan irrotuksen opettelua Lapin AMKin pihamaalla, kuva Sini Metsälä.
Ennen kuin pettuliinat voidaan jauhaa, ne täytyy esikäsitellä joko paahtamalla tai
keittämällä. Esikäsittelyllä poistetaan petusta haitalliset parkkiaineet, hartsit, terpeenit ja ligniini. Paahtaessa pettuliinoja nämä aineet kohoavat liinojen pintaan,
josta ne voidaan raaputtaa pois esimerkiksi puukolla. Paahtamisen tulos on hyvä,
kun liinat ovat kuivuneet, käpristyvät ja tummuvat punaruskeiksi. Keittäminen on
paahtamista hitaampaa, mutta perinteisesti yleisemmin käytetty esikäsittely. Liinojen keittoaika on kahdesta kolmeen tuntia, jonka jälkeen ne kuivataan. Kummassakin vaihtoehdossa osa petun sisältämistä sokereista ja valkuaisaineista tuhoutuu, se on kuitenkin välttämätöntä petun ravintokäyttöä ajatellen. Esikäsittelyn jälkeen pettuliinat jauhetaan. Tuoreesta pettukilosta saadaan noin 300-350 grammaa

valmista pettujauhoa. Pettujauhojen suositeltu suhde taikinassa on sen kuituisuuden vuoksi kymmenen prosenttia, eikä petun määrä myytävässä tuotteessa saa
ylittää 25 painoprosenttia.

Kuoripäällisen petun irrotusta, kuva Seija Niemi.

Pakuri
Pakurikääpä on alustamyönteinen lahottajasieni, joka kasvattaa puiden oksan arpiin tai muihin vauriokohtiin sienirihmastoa. Pakurikäävän vaivaama puu alkaa
suojautua kääpää vastaan tuottamalla vauriokohtaan suoja-aineita. Pakurikäävän
ja puun kilpailun tuloksena vauriokohtaan kasvaa tumma kasvainnainen, eli pakuri.
Pakuri on ulkonäöltään hiiltyneen musta, noin nyrkin kokoinen ja pinnaltaan lohkeileva. Pakurin sisäpinta on väriltään kahvinruskea, oranssin vivahteinen ja koostumukseltaan korkkimainen. Suomessa sitä voi tavata lähes koko maassa pääosin
hies- ja rauduskoivuista. Isäntäpuuksi käyvät kuitenkin myös pihlaja, harmaaleppä,
tervaleppä ja raita.

Paloiteltuja pakurikappaleita, kuva Aki Ranta.
Pakurissa esiintyy satoja erilaisia yhdisteitä, kuten erilaisia polysakkarideja, fenolisia yhdisteitä, triterpeenejä tai sen alkoholeja, liukoisia ligniinin kaltaisia yhdisteitä,
suurikokoisia polymeerejä ja erilaisia mineraaleja kuten magnesium, kromi, rauta
ja kalium. Vahvasti antioksidanttista pakuria on perinteisesti pidetty yleisesti terveyttä edistävänä. Luonnonvarakeskuksen tekemässä tutkimuksessa todettiin,
että pakuriuutteen nauttiminen alentaa kroonista tulehdustilaa. Krooninen tulehdustila liittyy moniin suomalaisiin kansantauteihin, joten pakuriuutteen voidaan todeta vaikuttavan sairastumisen riskiä alentavana.
Suomessa kääpiä on käytetty vuosien saatossa ainakin sytykkeinä, neulatyynyinä,
värjäyksessä sekä ravintona ja lääkkeenä. Sotavuosina Suomessa juotiin yleisesti
pakurista valmistettua "tikkateetä" tai "pakkulateetä" kahvin korvikkeena. Maailmanlaajuisesti pakurin perinteisestä käytöstä löytyy tietoa runsaimmin Venäjältä.
Siperian vuoristokansat ovat käyttäneet pakuria muun muassa teenä, polttaneet

piipussa ja hyödyntäneet rohdosta haavojen ulkoiseen hoitoon. Tällä hetkellä pakurin käyttö on yleisimmin jauhetun pakurin uuttamista veteen, niin sanotusti pakuriteen keittäminen ja nauttiminen. Kaupoista saa valmiita teejuomia, joihin on
sekoitettu pakuria ja muita mahdollisia teepuruja. Vahvaa pakuriuutetta saa pullossa, josta sitä sekoitetaan pieni määrä haluttuun juomaan.
Pakuri voidaan irrottaa puusta esimerkiksi kirveellä lyömällä. Pakurikasvaimen pitäisi irrota puusta kohtuullisella voimalla ja vaivalla. Irrotuksen jälkeen etenkin
isommat pakurikasvaimet olisi hyvä paloitella, jolloin kuivaaminen on nopeampi ja
varmempi. Pakuri tulisi kuivata alle 14 % kosteuteen, jolloin se ei homehdu ja säilyy
hyvänä pitkään kuivassa säilytettynä. Pieniä eriä voi olla vaikea saada kaupaksi,
sillä jalostajat haluavat tuotteen laadun ja alkuperän varmistamiseksi käyttää isoja
eriä toimittavia myyjiä. Luonnosta kerättyä pakuria voidaan tuoda muutamia kymmeniä kiloja, kun taas puoliammattimaisesti pakuria myyvät saattavat tuoda satoja
kiloja kerralla.
Pakuri voidaan viljellä koivikkoon poraamalla reikiä puuhun ja laittamalla niihin pakurikäävän itiöillä ympättyjä tappeja, eli niin sanottuja pakuriymppejä. Pakurikääpä
aiheuttaa isäntäpuuhun lahovikaa ja lopulta tappaa puun, joten tukkikoivikkoon sitä
ei kannata ympätä. Pakuriviljellyt puut tulisi hakata ennen niiden kuolemista, jottei
kasvatetut pakuri-itiöt leviä hallitsemattomasti luontoon. Pakurin viljelyyn soveltuvia alueita ovatkin huonotuottoiset ja lähiaikoina harvennettavat koivikot. Metsänomistaja voi saada tukea ja neuvoja pakurin viljelyyn ja keräämiseen ymppien myyjiltä, kuten Pro Pakuri Finland Ry:ltä. Yhdistys pyrkii edistämään suomalaisen pakurintuotannon tuotanto- ja jalostusketjun kehittymistä taloudellisesti kannattavaksi. Luonnonvarakeskuksen tutkija Henri Vanhasen mukaan pakuriymppien itävyysprosentti on ollut alustavissa kokeissa noin 75 % luokkaa, joka voi myöhemmissä tutkimuksissa vielä nousta.

Video pakurista Pakurin istutus

Pakurin istutus alkamassa Metsän Aarteet-tapahtumassa vuonna 2018, kuva Seija
Niemi.

Pakuriymppi 3kk ymppäyksen jälkeen, kuva Christian Lankinen.

Mahla
Mahla on ravintoliuos, joka herättelee koivut keväisin pitkältä talvilevolta. Mahla
sisältää puun heräämisen ja kasvuun lähdön kannalta kaikki oleelliset aineet. Mahlan juoksutus ei vaikuta puun kasvuun tai kehitykseen. Kesän aikana koivu on valmistanut auringon energian sekä lehtivihreän avulla vedestä ja hiilidioksidista sokereita. Syksyisin koivu varastoi käyttämättä jääneen vararavinnon seuraavan kevään heräämistä varten juuristoonsa. Talvilevolta herättyään puu alkaa imeä
maasta vettä ja ravinteita juurillaan. Keväällä se muuttaa varastoimansa aineet takaisin sokereiksi. Kun sokerit, hedelmähapot, mineraalit ja muuta liuenneet aineet
alkavat virrata johtosolukoissa, mahla nousee juurista kohti latvusta osmoottisen
paineen ansiosta.
Mahla on suurimmaksi osaksi vettä. Kuiva-aineita se sisältää 1-2 %, joista noin 90
% on sokereita, puolet fruktoosia ja puolet glukoosia. Lisäksi on omena-, sitruuna, meripihka-, fumaari- ja fosforihappoa, C-vitamiinia ja parkkiaineita sekä kivennäisaineista kaliumia, kalsiumia, mangaania, sinkkiä, seleeniä fosforia ja magnesiumia. Mahla on väriltään kirkasta ja maultaan hieman makeaa. Mahla on täysin
puhdas ja uusiutuva luonnonvara.
Mahlaa saadaan molemmista maassamme kasvavista suurista koivulajeista. Rauduskoivun mahlaa pidetään kuitenkin hieskoivun mahlaa terveellisempänä, koska
siihen on liuennut enemmän kiintoaineita. Koivun lisäksi mahlaa saadaan muun
muassa tammesta ja vaahterasta.
Sen lisäksi, että mahlaa voi käyttää sellaisenaan juomana, se sopii esimerkiksi
keittojen valmistukseen, taikinan juureen, mehujen laimentamiseen, teehen, kahviin ja puuroihin nesteenä veden sijasta. Mahla on myös erinomainen urheilujuomana ja sitä suositellaankin käytettäväksi nestevajauksen torjuntaan, aineenvaihdunnan nopeuttamiseen, toimintakyvyn optimointiin sekä yleisen fyysisen suorituskyvyn kohottamiseen. Koivunmahlaa voidaan suositella käytettäväksi rajoituksetta.
Mahlan keruuaika sijoittuu huhti-toukokuulle ja se kestää noin yhden kuukauden.
Mahla virtaa maan paljastumisesta aina lehtien puhkeamiseen saakka. Hyvä mahlapuu on terve ja tuuhealatvuksinen, rinnankorkeudelta yli 20 cm läpimitaltaan
oleva koivu. Kaudessa mahlaa saadaan keskimäärin 75 litraa puuta kohden. Puut
ovat kuitenkin yksilöitä ja saanto vaihtelee puiden ja ilmojen mukaan. Todennäköisimmin parhaiten mahlaa antaa hyväkasvuinen ja isolatvuksinen, kostealla paikalla
(esimerkiksi puron tai järven läheisyydessä) kasvava koivu.
Talteenottoa varten tarvitaan porakone, muoviputkea sekä keruuastia. Tarvittavan
poranterän koko riippuu putken koosta ja putken tulisikin asettua tiukasti porattuun
reikään. Koivun alaosaan, auringon puolelle porataan yläviistoon reikä, jonka sy-

vyys on noin 3-5 cm. Reikä puhdistetaan ja siihen laitetaan muoviletku, joka johdetaan keräysastiaan. Keräysastia tulee suojata auringolta ja hyönteisiltä. Astia
tulee tyhjentää pari kertaa vuorokaudessa. Mahla pilaantuu helposti, joten on huolehdittava, että mahla pysyy viileänä ja puhtaana. Keräysastia kannattaakin sijoittaa lumelle puun varjoisalle puolelle. Mahla säilyy jääkaapissa noin vuorokauden.
Jos mahlaa ei käytetä heti, se tulee pakastaa.
Mahlaa voidaan valuttaa yhdestä puusta jopa kymmenen vuotta, eikä sen ole havaittu vaikuttavan negatiivisesti puun kasvuun tai kehitykseen. Poratut reiät ovat
kuitenkin alttiita sienitaudeille. Sienitaudit aiheuttavat puuaineksessa väri- ja lahovikoja ja tämä on hyvä huomioida, jos kyseiset puut ovat menossa sahateollisuuteen. Yhden valutuskauden ei ole huomattu aiheuttavan värivikaa, joten valutus
voitaisiin suorittaa juuri ennen hakkuita myös tukkikoivikoissa. Pidempiaikaiseen
valutukseen kannattaa valita kuitupuuksi ja energiaksi päätyvät rungot. Parhaiten
valutukseen käyvät siis päätehakkuuseen menevät järeät koivikot, joista ei laadun
tai korjuuteknisten seikkojen vuoksi saada tukkia. Koivikot, joissa ollaan suorittamassa harvennushakkuita, ovat myös hyviä valutukseen.
Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin koulutuskeskus Redun opetusmetsissä kerättiin mahlaa viiden päivän ajan keväällä 2018. Kokeessa merkittiin valutukseen valittujen puiden puutunnukset ja vertailtiin puiden mahlasaantoja. Tietoa ei voi pitää
yleispätevänä pienen otannan vuoksi. Johtopäätös on kuitenkin täysin samankaltainen yleisten mahlan valutussuositusten kanssa; mahlasaantoihin vaikuttavat
puun järeys ja elinvoimainen latvus.

Video mahlasta
Mahlan valutus

Mahlan valutus, kuva Mari Auno.

Myynti ja verotus
Erikoisluonnontuotteiden myynti
Erikoisluonnontuotteiden status ja myyntihinta voivat olla tavallista korkeampia, mikäli tuotteet on kerätty luomusertifioidusta metsästä. Luomukeruualueeksi rekisteröityminen onnistuu helposti ja siihen saa apua 4H yhdistyksistä. Tuotteista maksettavat hinnat vaihtelevat alueittain ja ajoittain kysynnän mukaan, joten on vaikea
esittää yleisiä keskihintoja. Seuraavassa kuitenkin muutamien hintatietojen perusteella määriteltyjä arvioita maksettavista kilohinnoista.
Erikoisluonnontuote
Pihka (mänty)
Pihka (kuusi)
Männynkuori
Pettu
Pakuri
Mahla

€/kilo
40
60
30
1

Jalostettu tuote
Pihkaöljy
Pihkavoide
Havupuu-uute juoma
Kuluttajapakattu pettujauho
Kuluttajapakattu pakurijauhe
Kuluttajapakattu mahla

€/kilo
600
400
10
100
150
15

Linkkejä
4H yhdistykset
aitoluonto
Luonnontuotteiden hyödyntäminen elintarvikkeissa
Luonnontuotteita elintarvikkeiden valmistuksessa käytettäessä on otettava huomioon yleiset elintarvikesäännökset, uuselintarvikeasetus (EY) N:o 258/97 sekä ravitsemus- ja terveysväiteasetus (EY) N:o 1924/2006. Vastuu tuotteen turvallisuudesta on valmistajalla.
Luonnontuotteiden verotus
Erikoisluonnontuotteiden keruusta ja myynnistä saadut tulot ovat verotonta tuloa,
mikäli myyjä ei ole kerääjänä työsuhteessa, vaan myy itse keräämiään tuotteita.
Luonnontuotetulojen verotuksesta säädetäänkin seuraavasti;
Luonnontuotetulojen verovapaudesta säädetään tuloverolain 89 §:ssä.
Lainkohdan mukaan luonnonvaraisten käpyjen, marjojen ja sienien sekä
sellaisten luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien, joita kerätään käytettäväksi ihmisravintona, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuksessa, kerääjän
näiden tuotteiden luovutuksesta saama tulo ei ole veronalaista tuloa, jollei
tuloa ole pidettävä palkkana. Lainkohta on poikkeus laajasta tulokäsitteestä,
joten sitä tulkitaan suppeasti.

Tuloverolain 89 §:ssä mainitut luonnontuotteet ovat pääosin sellaisia, että
niiden kerääminen on sallittua niin sanotulla jokamiehen oikeudella eli ilman
maanomistajan lupaa tai maanomistajalle maksettavaa korvausta. Tuloverolain 89 §:ssä tarkoitettu verovapaus ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan jokamiehenoikeudella kerättäviin luonnontuotteisiin. Esimerkiksi kuusenkerkkää ja pakurikääpää ei saa kerätä jokamiehenoikeudella, mutta niiden keräämisestä saatu tulo voi jäljempänä käsitellyin edellytyksin olla verovapaata luonnontuotetuloa. Myös mahla ja pettu on katsottu oikeus- ja verotuskäytännössä verovapauden piiriin kuuluviksi luonnontuotteiksi (KVL
107/1999).

Lue lisää luonnontuotteiden verotuksesta verohallinnon sivuilta: Luonnontuotteiden verotus
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