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Johdanto
Turvepeltojen oikeanlaisilla viljelytoimenpiteil-
lä, kuten maanmuokkauksen vähentämisellä ja 
ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisäämisellä 
on mahdollista hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. 
Erityisen suuria hehtaarikohtaisia päästövähen-
nyksiä voidaan saavuttaa pohjaveden pinnan nos-
tamisella ja kosteikkoviljelyllä4. Vaikka turvemaan 
vettäminen voi joissakin tapauksissa aiheuttaa 
metaanipäästöjä, on vettämisellä kuitenkin ko-
konaisuudessaan ilmaston lämpenemistä hillitse-
vä vaikutus vähentyneiden hiilidioksidipäästöjen 
myötä5. Kosteikkoviljelyä voi verrata luontaisen 
suon tilanteeseen, jolloin suo on toisina vuosina 
pieni päästölähde, ja toisina vuosina hiilinielu. Li-
säksi turpeen sitoma vesi viilentää paikallisilmas-
toa. Trooppisissa maissa sekä Keski-Euroopassa 
kosteikkoviljely on myös keino hillitä metsäpaloja 
ja tulvia6.

Kosteikkoviljely (engl. paludiculture, lat. ’palus’ 
= suo) on aktiivista viljelyä märillä tai uudelleen 
vetetyillä turvemailla. Sen edellytyksenä on maan 
riittävä märkyys, joka säilyttää olemassa olevaa 
turvekerrosta, edistää turpeen kertymistä ja yl-
läpitää luonnontilaisille turvemaille tyypillisiä 
ekosysteemipalveluja. Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen ohella kosteikkoviljelyllä voidaan 
vähentää turvemaiden ojitukseen liittyviä nega-
tiivisia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnon 
monimuotoisuutta. Kosteikkoviljelyyn soveltuvat 
kasvit menestyvät märissä oloissa ja tuottavat laa-
dullisesti ja määrällisesti tarpeeksi hyödynnettä-
vää biomassaa, vaarantamatta kuitenkaan turpeen 

Turve on tärkein maanpäällinen hiilivarasto. 
Maailmanlaajuisesti turvemaat muodostavat lähes 
kolmanneksen maanpäällisestä hiilivarastosta, 
vaikka ne kattavat vain 3 prosenttia maa-alasta1. 
Turvemaiden kosteissa olosuhteissa kasviaineksen 
hajoaminen hidastuu, ja kasvien kasvu on tällöin 
hajotusta voimakkaampaa. Pohjoisilla alueilla 
myös matalat lämpötilat rajoittavat hajotustoi-
mintaa. Näin turpeeseen varastoituu eloperäistä 
ainesta, jonka myötä turvemaihin kertyy suuri 
hiilivarasto ajan kuluessa2. Suomessa suot ja tur-
vemaat peittävät kolmanneksen maapinta-alasta3. 
Soiden raivaaminen viljelykäyttöön on siis ollut 
luonteva ratkaisu erityisesti alueilla, joilla soita on 
esiintynyt runsaasti.

Tavanomainen turvemaiden viljely vaatii suon 
kuivatusta ja muokkaamista pelloksi. Pohjave-
den pintaa alennetaan ojituksella, jolloin turpeen 
hajoaminen käynnistyy. Mitä syvemmälle poh-
javeden pintaa lasketaan, sitä enemmän turvet-
ta on hapen kanssa kosketuksissa mahdollistaen 
hajotuksen. Tällöin hiilidioksidipäästöt alkavat 
muodostua. Kuivatusta seuraavan hajotuksen yh-
teydessä vapautuu myös turpeeseen sitoutunutta 
typpeä, mikä kasvattaa toisen merkittävän kasvi-
huonekaasun, typpioksiduulin, päästöjä. Turve-
maiden ojitus heikentää myös valumaveden laatua 
ja lisää lähivesistöjen ravinnekuormitusta. Kun 
kuivuva turve vetäytyy kasaan, pintamaa ohenee. 
Tämä lisää tulvariskiä sekä kasvattaa ojitustarvet-
ta ja -kustannuksia jatkossa. Samalla menetetään 
tuottavaa maakerrosta. 

Kuva: Hanna Kekkonen
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säilymistä. Näin ollen kosteikkoviljelyyn eivät 
sovellu kasvit, joista hyödynnetään maanalaisia 
kasvinosia, sillä sadonkorjuu vahingoittaisi turve-
maata1,7,8.

Kosteikkoviljelykasveja voidaan käyttää muun 
muassa energiakasveina, teollisuuden raaka-ai-
neena, eläinten rehuna, ihmisravintona ja lää-
kekasveina. Esimerkiksi järviruoko muodostaa 
laajalle levittäytyviä ruovikoita, jotka soveltuvat 
hyvin bioenergiaksi jalostettavan biomassan tuo-
tantoon. Kosteikkoviljelykasvien biomassaa voi-
daan hyödyntää myös rakennusmateriaalina. 
Erityisesti osmankäämi on tähän tarkoitukseen 
sopiva kasvi hyvien eristysominaisuuksiensa 
vuoksi. Pienimuotoisempaan kosteikkoviljelyyn 
lupaavia vaihtoehtoja löytyy monista eri lääkekas-
veista7. Myös suomarjojen viljely tarjoaa mahdol-
lisuuksia. Vaikka kosteikkoviljelyyn olisi käytössä 
vain pienehkö maa-alue, voi erityisesti lääkekas-
vien viljely muodostua kannattavaksi toiminnaksi 
niistä maksettavan korkean kilohinnan vuoksi.

Suomessa on noin 30 000 hehtaaria sellaisia turve-
peltoja, jotka eivät tuota ruokaa tai rehua. Laaja-
peräisesti viljeltyjä ja heikkotuottoisia turvepeltoja 
olisikin järkevää hyödyntää päästövähennystar-
koitukseen, kuten vettämällä kosteikkoviljelyyn4. 
Kosteikkoviljely sopii erityisesti paksuturpeisille 
pelloille, joilla voidaan saavuttaa tehokkaimmat 
ja pitkäkestoisimmat päästövähennykset. Kosteik-
koviljelyn edellytyksenä on myös riittävä veden 
saatavuus sekä se, ettei viereisille pelloille aiheudu 
haittaa viljelytavan muutoksesta9. Kosteikkovilje-
lyn aloittaminen ei saisi johtaa uusien turvepel-
tojen raivaamiseen4,10. Tämä on syytä huomioida 
myös vuokramaiden kohdalla. On tärkeää, ettei 
peltoja vuokrannut tila joudu hankkimaan lisä-
peltoja raivaamalla, mikäli maanomistaja aloittaa 
kosteikkoviljelyn pellollaan.

Kosteikkoviljelyn päätuotteena voidaan pitää 
päästövähennystä, mutta arvoa voi saada tuote-
tulle sadollekin. Luonnonvarakeskuksen laskel-
mien mukaan esimerkiksi karpalon viljelyssä on 
kolmannesta vuodesta lähtien mahdollista saada 
suurempi katetuotto kuin rehukauralla, mikäli 
karpalon sato on 1000 kilogrammaa hehtaaril-
ta. Tämä on karpalolle varsin matala ja saavutet-
tavissa oleva satotaso. Joillekin tiloille karpalon 

kosteikkoviljely voikin muodostua taloudellisesti 
houkuttelevaksi vaihtoehdoksi10.

Turvepeltojen kosteikkoviljelyn tulisi olla viljeli-
jän näkökulmasta kannattavaa. Koska kosteikko-
viljelykasveille ei ole vielä toimivia markkinoita, 
täytyisi kosteikkoviljelyn käyttöönottoa edistää 
tukien tai uudenlaisten hiilikompensaatiojärjes-
telmien avulla4. Kosteikkoviljelykasveissa olisi 
niiden erilaisten käyttötarkoitusten myötä paljon 
mahdollisuuksia laajempaan hyödyntämiseen. 
Esimerkiksi lääkekasvina käytetty mesiangervo 
löytyy jo nyt noin kolmenkymmenen kotimaisen 
yrityksen tuotevalikoimasta. Pyöreälehtikihokkia 
ja suopursua taas on vuosikymmeniä viety Kes-
ki-Eurooppaan, missä näille Suomessa hyvin kas-
vaville kosteikkokasveille on kysyntää lääkkeiden 
raaka-aineina11. 

Tähän kasvioppaaseen on kerätty tietoa Suomessa 
potentiaalisten kosteikkoviljelykasvien viljelystä 
ja hyödyntämismahdollisuuksista. Kunkin kasvi-
lajin soveltuvuus kosteikkoviljelyyn tarkastettiin 
saksalaisen Greifswaldin yliopiston ylläpitämästä 
Database of potential paludiculture – DPPP -tie-
tokannasta12. Lisäksi kasvien menestyminen Suo-
men olosuhteissa varmistettiin Helsingin yliopis-
ton luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) 
Kasviatlaksen levinneisyyskarttojen avulla13. Kir-
jallisuuskatsauksen pohjalta mukaan oppaaseen 
valikoituivat osmankäämi, järviruoko, ruokohel-
pi, pajut, isokarpalo, mustamarja-aronia, kihokit, 
suomyrtti, suopursu, mesiangervo, kalmojuuri ja 
raate.

Kosteikkoviljely on uusi viljelytapa Suomessa, 
mutta se on terminä kirjattu jopa tämänhetkiseen 
hallitusohjelmaan14. Parhaillaan on käynnissä 
myös tutkimusta Suomen olosuhteisiin sopivis-
ta kosteikkoviljelykasveista15. Kun tieto lisääntyy, 
voivat kosteikkoviljelykasvien markkinatkin olla 
tulevaisuudessa paljon nykyistä vahvemmat. Tä-
män oppaan lopusta löytyy käytännön ohjeita 
kosteikkoviljelyä harkitsevalle. Oman aktiivisuu-
den ja yhteistyön avulla voi alkuun päästä jo nyt. 
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Osmankäämit 
Typha spp.

Käyttötarkoitus  
raaka-aine, energia, rehu 

Käytetyt kasvinosat  
maanpäällinen biomassa

Levinneisyys luonnonvaraisena  
Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomi

Kasvupaikan maan pH  
lähellä neutraalia tai sen yli

Hyödyntäminen
Leveäosmankäämi (Typha latifolia) on näkyvä ran-
tojen ja ojien kasvi, joka viihtyy matalassa vedessä 
tai märässä maassa. Suomessa tavataan luonnonva-
raisena myös harvinaisempaa kapeaosmankäämiä 
(T. angustifolia), joka on kapealehtisempi ja suosii 
hiukan syvempää vettä16. Kaikki osmankäämilajit 
ovat tuottoisia ja näin ollen kiinnostavia kosteik-
koviljelykasveina. Osmankäämin maanpäällisellä 
biomassalla on lukuisia käyttömahdollisuuksia. 
Se sopii hyvin rakennusmateriaaliksi esimerkiksi 
rakennusten eristykseen, rehukasviksi, ravinto-
kasviksi, energian tuotantoon tai kasvualustoihin 

17(ref.18),19. Osmankäämin kukinnoista kerättyä siite-
pölyä hyödynnetään rohdosteenä sekä biologisessa 
kasvinsuojelussa petopunkkien ravintona. Osman-
käämille sopii ravinteisuudeltaan erilaiset kasvu-
paikat, mutta sen tuottavuus on suurinta ravinne-
rikkaassa maassa19. Hyvän ravinteidenottokykynsä 
vuoksi sitä voidaan hyödyntää liiallisten ravintei-
den poistamiseen uudelleen vetetyiltä turvemailta 
ja rakennetuista kosteikoista8,20.

Viljely
Osmankäämiviljelmä voidaan perustaa istuttamal-
la kasvatettuja taimia, siirtämällä juurakoista tai 
kylvämällä siemenistä19,20. Hollantilaisten viljelyko-

keiden mukaan siemenistä lisättäessä on tärkeää, 
että vedenpinnan korkeus pysyy tasaisena (0–5 cm 
maanpinnan yläpuolella) kylvöjä seuraavien viik-
kojen aikana. Taimista lisätyt kasvustot kestävät 
paremmin pientä tulvimista. Kasvien kasvaessa 
vedenpintaa nostetaan19. Vaikka siemenistä kylvet-
täessä sadontuotanto jää matalammaksi, on se kui-
tenkin taimilisäystä kustannustehokkaampi tapa 
erityisesti laajoilla alueilla19,20. Viljelmän perusta-
misvaiheessa vedenpinnan pitäminen maanpinnan 
yläpuolella paitsi ehkäisee kasvuston kuivuusvau-
rioita, myös heikentää rikkakasvien kilpailukykyä. 
Osmankäämi voidaan istuttaa joko käsin tai ko-
neellisesti, riippuen viljellyn alan koosta.

Osmankäämisatoa voidaan korjata eri vuodenai-
koina käyttötarkoituksen mukaan. Korjuu tehdään 
kesällä, kun sato halutaan hyödyntää rehuna tai 
biokaasun raaka-aineena. Mikäli sato käytetään 
eriste- tai rakennusmateriaaleihin, kasvualustoihin 
tai bioenergiaksi, tehdään korjuu talvella, milloin 
kosteuspitoisuus on alhaisin. Osmankäämi niite-
tään vedenpinnan yläpuolelta, jolloin varmistetaan 
kasvin juurten hapensaanti. Niittäminen veden-
pinnan alapuolelta heikentää merkittävästi kasvin 
uudistumiskykyä. Talvikorjuu, mieluiten pakkas-
jakson jälkeen tehtynä, vahingoittaa maaperää ja 
kasveja vähiten. Biomassan korjuuseen on olemas-
sa useita märälle maalle sopivia koneita19.

Kuva: Keijo Luoto
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Järviruoko 
Phragmites australis

Käyttötarkoitus 
raaka-aine, energia, rehu

Käytetyt kasvinosat 
maanpäällinen biomassa

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa pohjoisinta 
Lappia lukuun ottamatta 

Kasvupaikan maan pH 
lähellä neutraalia tai sen yli

Viljely
Tehokkaana levittäytyjänä ruokoa saattaa ilmestyä 
spontaanisti turvemaahan sen vettämisen jälkeen. 
Hollantilaisten viljelykokeiden perusteella ruo'on 
lisäys juurakoista onnistuu siemenlisäystä parem-
min, ja istutus voidaan toteuttaa käsin tai koneel-
lisesti. Järviruoko tarvitsee kostean kasvupaikan, 
mutta juurakoista lisättynä se sietää ajoittaista kui-
vuuttakin. Ruoko kasvaa ravinneolosuhteiltaan 
vaihtelevissa maissa, mutta menestyy parhaiten 
ravinnerikkaalla kasvupaikalla19.

Järviruokoa voidaan niittää koneellisesti, joskin 
tämä on Suomessa muuta Eurooppaa harvinai-
sempaa. Kesäniittoon sopii esimerkiksi kelluva 
traktori tai kelluva vesikasvien niittokone, talvi-
niittoon taas mönkijä, johon on kiinnitetty leik-
kuri25. Mikäli ruokoa hyödynnetään rehuna, on 
rantojen hoito laiduntamalla kasvuston niittoa 
kustannustehokkaampi tapa. Laidunnukseen so-
veltumattomia, pehmeäpohjaisia maaruovikoi-
ta voidaan niittää samantapaisilla koneilla, joilla 
ruovikon talvileikkuut tehdään. Talvileikkuuko-
neilta vaaditaan alhaista pintapainetta ja kykyä 
kulkea myös paksussa lumessa22.

Hyödyntäminen
Järviruoko on kosteilta kasvupaikoilta tuttu, usein 
kaislaksi kutsuttu tuottoisa heinäkasvi. Vesistöjen 
rehevöityminen, rantojen laidunnuksen ja ruo'on 
hyötykäytön vähentyminen, sekä rantarakentami-
nen ovat kukin edesauttaneet tiheiden järviruo-
kokasvustojen lisääntymistä. Ruovikon liiallinen 
kasvu vaikeuttaa rannan virkistyskäyttöä. Yksi-
puolinen ruovikko on köyhä elinympäristö myös 
rantojen eliöstölle21. Järviruo'on leikkuulla halu-
taan yleensä vähentää ruovikoitumisen haittoja, 
mutta sillä voidaan tavoitella myös raaka-aineen 
saantia eri käyttötarpeisiin. Talvella kerättävää kui-
vaa ruokoa voidaan hyödyntää rakennusmateri-
aalina muun muassa katto- ja eristemateriaaleissa 
sekä energiakasvina, kuivikkeena tai maanparan-
nusaineena. Tuore kesäruoko sopii viherlannoit-
teeksi, biokaasun raaka-aineeksi tai karjanrehuk-
si22,23. Ruokoa voidaan hyödyntää myös sellun ja 
paperin valmistuksessa, jätevesien puhdistukses-
sa24 sekä kasvualustamateriaalina17. Laajan eu-
rooppalaisen tutkimuksen mukaan järviruo'on 
kosteikkoviljelyllä voidaan poistaa ylimääräisiä 
ravinteita uudelleen vetetyiltä turvemailta kasvin 
hyvän ravinteidenottokyvyn vuoksi8.

Kuva: Eija Hagelberg
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Ruokohelpi 
Phalaris arundinacea L. 

Käyttötarkoitus 
energia, kuivike, rehu

Käytetyt kasvinosat 
maanpäällinen biomassa

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa pohjoisinta  
Lappia lukuun ottamatta 

Kasvupaikan maan pH 
lähellä neutraalia tai sen yli

Hyödyntäminen
Ruokohelpi on monivuotinen heinäkasvi, jota 
tavataan luontaisesti rannoilta, ojilta ja tien-
pientareilta. Sen sato voidaan hyödyntää rehu-
na, energian tuotannossa26, karjan kuivikkeena, 
kasvualustamateriaalina kasvihuoneissa10, tai 
polttoaineena17(ref.18). Ruokohelven viljely energi-
antuotantoon ei ole Suomessa osoittautunut ta-
loudellisesti kannattavaksi10. Se on kuitenkin yksi 
vaihtoehto turpeen ja kivihiilen korvaajaksi läm-
möntuotantolaitoksissa, joissa sitä voidaan hyö-
dyntää muiden materiaalien lisänä. Myös kuivike-
käytössä sillä voidaan korvata turvetta maatiloilla. 
Sitä suositaan lisäksi pieneläinten, kuten hamste-
reiden, kuivikkeena6.

Viljely
Viljeltynä ruokohelpi tuottaa suurimmat sadot 
multa- ja turvemailla26. Se sopii hyvin paksuturpei-
sille pelloille, joilla vedenpinnan taso on nostettu 30 
cm korkeudelle maanpinnasta, ja menestyy myös 
kosteikkoviljeltynä. Pohjaveden pinnan ollessa 30 
cm maanpinnasta voidaan puhua myös märkävil-
jelystä tai viljelystä korotetulla pohjaveden pinnal-
la. Kosteikkoviljelyssä vedenpintaa nostetaan rei-
lusti korkeammalle, noin 10 cm maanpinnasta tai 
vähintään luonnolliseen korkeuteen6,10. Ruotsalais-

tutkimuksen mukaan ruokohelven viljely onnistuu 
silloinkin, kun vedenpinta on 10 cm maanpinnan 
alla27. Kasvi kestää myös ajoittaista tulvimista28. 

Ruokohelpi kylvetään siemenistä, mikä tekee sen 
perustamisesta edullisempaa ja vähemmän työvoi-
mavaltaista esimerkiksi järviruoko- tai pajukas-
vuston perustamiseen verrattuna28,29. Siemenkylvö 
mahdollistaa kasvuston perustamisen hyödyn-
tämällä perinteisiä maatalouskoneita, joita usein 
maatiloilta löytyy entuudestaan. Rikkojen torjunta 
on tarpeen kasvuston perustamisvuonna, mutta 
myöhemmässä vaiheessa ruokohelpi on hyvä kil-
pailija28. Ruokohelpi ottaa merkittävän osan ra-
vinteistaan maan omista ravinnevaroista, mutta 
lannoitus lisää sen satoja. Mikäli sitä viljellään tur-
vetuotannosta poistuneella suonpohjalla, on maan 
lannoitus ja kalkitus tarpeen. Energiakäyttöön tu-
leva ruokohelpi korjataan aikaisin keväällä siinä 
vaiheessa, kun pelto kantaa koneita. Turvemailla 
ruokohelpeä voidaan korjata myös maan ollessa 
roudassa, kunhan kasvusto on kuivaa ja lumeton-
ta. Sadonkorjuu onnistuu paalaamalla pyörö- tai 
suurkanttipaalaimella tai irtokorjuuna tarkkuus-
silppurilla26. Kesällä korjattu biomassa sopii rehu- 
tai kuivikekäyttöön. Jos ruokohelpeä tuotetaan 
kiinteäksi polttoaineeksi tai pellettien ja brikettien 
valmistukseen, korjataan sato talvella17(ref.18).

Kuva: Keijo Luoto
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Pajut
Salix spp. 

Käyttötarkoitus 
energia, raaka-aine, lääke

Käytetyt kasvinosat 
maanpäällinen biomassa, runko, kuori

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa

Kasvupaikan maan pH 
soveltuu laajalle pH-alueelle

Hyödyntäminen
Suomessa esiintyy kolmisenkymmentä pajun lajia 
tai lajiryhmää. Monet pajulajit menestyvät kos-
teissa elinympäristöissä, kuten soilla ja kosteapoh-
jaisilla vanhoilla pelloilla. Pajua voidaan hyödyn-
tää monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. Pajun 
kuoren bioaktiivisten yhdisteiden vuoksi sitä on 
käytetty perinteisesti tulehdusten ja kivun hoi-
dossa. Sillä onkin potentiaalia erilaisten lääke- ja 
ravintolisävalmisteiden raaka-aineena. Pajulla on 
käyttömahdollisuuksia eläinten erikoisrehujen 
ainesosana sen ruoansulatusta tehostavien ja si-
säloisia torjuvien ominaisuuksien vuoksi30. Pajua 
viljellään myös bioenergiakasvina, ja siitä voidaan 
jalostaa biohiiltä. Paju on potentiaalinen energia-
kasvi turpeen korvikkeeksi.

Viljely
Energiapajun tuotantoa Suomessa on kehitetty 
1970-luvulta lähtien31. Energia- ja biohiilipajun 
tuotannossa käytettyä koneketjua voitaisiin hyö-
dyntää myös viljeltäessä pajua hyvinvointituot-
teiden raaka-aineeksi. Lääkinnällisen käytön nä-
kökulmasta on tutkittu erityisesti mustuvapajua 
(Salix myrsinifolia), jonka viljelystä on saatu lu-
paavia tuloksia entisillä turvetuotantoalueilla30,32. 
Kotimaisessa tutkimuksessa mustuvapajun vil-

jely pistokaslisäyksinä onnistui hyvin. Kalkitus 
ja NPK-lannoitus kasvattivat selvästi pajun tuo-
tosta. Sopiva korjuuaika pajulle näyttäisi olevan 
elo-syyskuun vaihteessa, jolloin turvepellot ovat 
usein kuivimmillaan, ja koneellinen korjuu mah-
dollista32. Pajukasvusto voidaan korjata myös tal-
vella6. Viljelykokemusten mukaan lannoitus, kas-
vinsuojelu ja tarpeenmukainen rikkojen torjunta 
ovat oleellisia riittävän pajubiomassan saannin 
turvaamiseksi32. Hollantilaisten viljelykokeiden 
perusteella paju hyötyy suhteellisen korkeasta ve-
denpinnan tasosta, sillä sen rikkakasvit menesty-
vät paremmin kuivissa olosuhteissa19. 

Turvepelloilla maan kosteudesta johtuva istutuk-
sen ja korjuun hankaloituminen sekä suurempi 
hallanriski ovat viljelyn haasteina31. Kosteikko-
viljelyssä pajut kannattaakin istuttaa juuri ennen 
vedenpinnan nostoa tai padotusta, jolloin maa 
kantaa paremmin. Säädettävä padotus tai säätö-
salaojitus mahdollistavat vedenpinnan väliaikai-
sen laskemisen sadonkorjuun hetkellä. Mikäli 
kasvusto korjataan talvella, ei pohjaveden pintaa 
tarvitse laskea korjuun vuoksi6.

Kuva: Risto Sihvola
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Isokarpalo
Vaccinium oxycoccos L. 

Käyttötarkoitus 
ravinto, lääke

Käytetyt kasvinosat 
hedelmä

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa pohjoisinta  
Lappia lukuun ottamatta 

Kasvupaikan maan pH 
happamasta lähelle neutraalia

erityisesti pohjoisamerikkalaisiin pensaskarpaloi-
hin, joista on saatu vaihtelevia tuloksia. Suomessa 
saa ostettua ainakin venäläisten ja virolaisten lajik-
keiden taimia. Suurimarjaista venäläistä lajiketta 
on tiettävästi kokeiltu laajemmalla maa-alueella, jo 
ennestään karpaloa kasvavalla kosteikolla. Vahvaan 
rahkasammalkasvustoon istutetut karpalot ovat 
menestyneet ja tuottaneet satoa hyvin35. Liettuassa 
amerikankarpalon viljely turvetuotantoalueiden 
jälkikäyttötarkoitukseen on herättänyt huolta kas-
vin liiallisesta leviämisestä paikalliseen luontoon36. 
Lajikevalintaan ja -jalostukseen on näin ollen syytä 
kiinnittää huomiota. 

Isokarpalon kosteikkoviljelyssä pohjaveden pinnan 
taso on maan pintaa lähellä, esimerkiksi noin 10 
senttimetriä maanpinnasta10. Happamassa maassa 
viihtyvät karpalot eivät välttämättä menesty pit-
kään viljellyillä pelloilla liian korkean pH:n tai ra-
vinteisuuden vuoksi. Tällöin voi olla tarpeen kuoria 
pintamaa muuta käyttöä, kuten maisemointia var-
ten, ja istuttaa karpalot alta löytyvään happamam-
paan kerrokseen6. Laajamittainen karpalon viljely 
Suomessa edellyttää paitsi Suomen oloihin jalos-
tettuja lajikkeita ja kehittynyttä korjuutekniikkaa, 
myös toimivia markkinoita. Toistaiseksi kotimaiset 
markkinat ovat pienet, mutta markkinoiden va-
kiinnuttua karpalon kosteikkoviljely voi olla talou-
dellisesti kannattava vaihtoehto turvemaita omista-
valle viljelijälle10.

Hyödyntäminen
Isokarpalo (Vaccinium oxycoccos) on karuilla ja 
melko happamilla soilla rahkasammalen pinnalla 
viihtyvä kasvi. Se on yksi soittemme tärkeimmistä 
hyötykasveista. Toinen Suomessa yleinen karpa-
lolaji on pikkukarpalo (V. microcarpum), joka on 
kooltaan pienempi ja kasvaa usein kuivemmilla 
alustoilla. Karpalon marjat kypsyvät poimittaviksi 
ensimmäisten yöpakkasten aikaan syys-lokakuussa. 
Marjoja voidaan poimia myös keväällä lumien su-
lettua. Karpalo on monikäyttöinen marja, joka sopii 
hyvin mehujen, hillojen, liköörien ja hyytelöjen val-
mistukseen. Karpalomehua on perinteisesti käytetty 
erilaisten tulehdusten ja kuumeen hoitoon33. Karpa-
lon käytön yhteydestä virtsatieinfektioiden pienenty-
neeseen esiintyvyyteen on vahvaa tutkimusnäyttöä34.

Viljely
Pohjois-Amerikassa paikallisesta pensaskarpalos-
ta (V. macrocarpon) jalostettuja karpalolajikkeita 
viljellään laajalti. Yhdysvallat ja Kanada tuottavat-
kin 98% koko maailmassa tuotetusta karpalosta. 
Kokeiluja on tehty muuallakin. Esimerkiksi Vi-
rossa karpaloa tiedetään viljeltävän turvetuotan-
nosta vapautuneilla soilla hyvällä menestyksellä. 
Viljelyssä olevat lajikkeet on valittu Viron soilta jo 
1960-1970-luvuilla. Suomessakin karpalon viljelyä 
on kokeiltu useaan otteeseen. Kiinnostusta on ollut 

Kuva: Keijo Luoto
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Mustamarja-aronia
Aronia Melanocarpa (Michx.) Ell. 

Käyttötarkoitus 
ravinto, lääke

Käytetyt kasvinosat 
hedelmä

Levinneisyys luonnonvaraisena 
havaintoja maan etelä- ja keskiosista

Kasvupaikan maan pH 
happamasta lähelle neutraalia

Viljely
Mustamarja-aronia viihtyy erilaisissa maalajeissa 
ja kosteusolosuhteissa, ja se on sopeutunut kasva-
maan happamassakin maassa. Sen viljely onnis-
tuu myös turvemailla. Kanadalaisten tutkimus-
ten mukaan mustamarja-aronia on menestynyt 
ja tuottanut hyviä marjasatoja turvetuotannosta 
vapautuneilla alueilla. Kasvilla on hyvä kylmyy-
densietokyky, eikä juurikaan tauteja, tuholaisia tai 
rikkakasveja riesanaan38,39. Vaikka aronia on hel-
posti siirrettävä kasvi, on astiataimista istuttami-
nen suositeltavaa kasvin stressin vähentämiseksi. 
Lannoitus on tarpeen korkeiden satojen saami-
seksi39. 

Hyödyntäminen
Ruusukasveihin kuuluva mustamarja-aronia 
(Aronia melanocarpa) on Pohjois-Amerikassa 
luonnonvaraisena kasvava pensas, joka on tuotu 
Eurooppaan noin vuosisata sitten. Mustamar-
ja-aronian marjoja hyödynnetään elintarviketeol-
lisuudessa mehujen, hillojen, uutteiden, teen ja li-
säravinteiden raaka-aineena. Happaman makunsa 
vuoksi marjoja syödään harvoin sellaisenaan. 
Aronian marjoilla ja niistä valmistetuilla tuotteil-
la on lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia, esi-
merkiksi aineenvaihduntasairauksien ehkäisyssä 
ja hoidossa37. 

Kuva: Anni Karhunen
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Kihokit
Drosera spp. 

Käyttötarkoitus 
lääke

Käytetyt kasvinosat 
lehti, varsi

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa

Kasvupaikan maan pH 
happamasta lähelle neutraalia 

Hyödyntäminen
Kihokit ovat arvokkaita suokasveja, joita on käy-
tetty perinteisesti hengitysteiden hoidossa. Suo-
messa kihokin keruuta on harjoitettu Oulun seu-
dulla yli 40 vuoden ajan. Pääosa Suomesta kerätyn 
pyöreälehtikihokin (Drosera rotundifolia) sadosta 
viedään raaka-aineena Eurooppaan, missä siitä on 
pulaa40. Monessa Euroopan maassa kasvin elinym-
päristöt ovat vähentyneet huomattavasti41. Saata-
vuuden vuoksi pyöreälehtikihokkia korvaavana 
lajina usein käytetty D. madagascariensis sisältää 
huomattavasti vähemmän lääkinnällisesti vaikut-
tavia aineita, joita taas suomalaisten kihokkien on 
tutkittu sisältävän runsaasti. Kihokkivalmisteisiin 
paremmin sopisi pitkälehtikihokki (D. anglica), 
joka on koostumukseltaan lähellä pyöreälehtiki-
hokkia. Suomessa sekä pyöreälehtikihokkia että 
pitkälehtikihokkia kasvaa koko maassa40.

Viljely
Pyöreälehtikihokkia tavataan rämeiden ja nevojen 
kuivahkoilta mättäiltä, rannoilta, ojista ja hiek-
kakuopista. Pitkälehtikihokkia esiintyy kosteam-
milla kasvupaikoilla, kuten rämeiden ja nevojen 
vetisissä painanteissa ja luhtasoilla. Suokasveina 
myös viljellyt kihokit tarvitsevat jatkuvaa kosteut-
ta ja happaman turvemaan alleen40. Ne menes-

tyvät parhaiten vähäravinteisessa maaperässä41. 
Viljelyssä on muistettava rikkakasvien torjunta, 
sillä kihokki ei pärjää kilpailussa puiden taimia 
ja karhunsammalta vastaan. Kihokin kylvösieme-
net kerätään luonnon kasvustosta elo-syyskuussa, 
ja niiden kylvöajankohtana paras on myöhäinen 
syksy. Siemenlisäys on tärkeää sekä kihokin vilje-
lyssä että sen luontaisessa uudistumisessa40.

Pyöreälehtikihokki viihtyy luonnostaan rahka-
sammalvaltaisissa elinympäristöissä41. Saksassa 
on perustettu rahkasammaleen tuotantoa varten 
laajoja kasvatuskosteikoita, joilla kihokkia kas-
vatetaan puoliluontaisissa olosuhteissa42. Kiho-
kin viljelyä heikkotuottoisilla tai turvetuotannon 
jälkeisillä turvemailla tutkitaan myös Suomessa, 
sillä mahdollisuuksia olisi yhdistää sitä rahka-
sammalbiomassan korjuuseen. Matalakasvuise-
na lajina kihokki voisi menestyä rahkasammalen 
korjuualueilla, jotka ovat muusta kasvillisuudesta 
vapaita ja vähäravinteisia kasvupaikkoja43. 

Kuva: Keijo Luoto
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Suomyrtti
Myrica gale L. 

Käyttötarkoitus 
raaka-aine, lääke

Käytetyt kasvinosat 
lehti, hedelmä

Levinneisyys luonnonvaraisena 
Kaakkois-Suomi, Etelä- ja Länsi-Suomen  
rannikot

Kasvupaikan maan pH 
happamasta lähelle neutraalia 

Hyödyntäminen
Suomyrtti on aromaattinen pensas, joka viihtyy 
meren ja järvien rannoilla. Satunnaisesti sitä tava-
taan myös rämeiltä, letoilta ja nevoilta. Maailmal-
la suomyrtin haihtuvaa öljyä on käytetty muun 
muassa oluen valmistuksessa, kosmetiikassa ja 
hyönteiskarkotteissa. Kasvin antioksidanttisten ja 
antimikrobisten vaikutusten vuoksi sitä voidaan 
hyödyntää säilyvyyttä parantavana ainesosana. 
Sillä on todettu olevan myös allelopaattisia omi-
naisuuksia, ja näin ollen potentiaalia käytettäväksi 
biologiseen rikkakasvien torjuntaan. Suomessa 
suomyrttiä hyödynnetään tällä hetkellä lähinnä 
pienimuotoiseen värjäyskäyttöön, mutta tutki-
muksen ja tuotekehittelyn avulla lajille voitaisiin 
löytää uusia käyttötarpeita44.

Viljely
Suomyrtin keruu luonnonpopulaatioista on vä-
häistä lajin rajallisen esiintyvyyden takia. Osa sen 
elinympäristöistä on uhanalaisia ja monet esiin-
tymät sijaitsevat suojelualueilla, mikä heikentää 
sen keruumahdollisuuksia. Suomyrtin viljelyä on 
kehitetty Skotlannissa, jossa laji kasvaa luontai-
sena ja sen markkinat ovat näyttäneet lupaavilta. 
Kaupallisesti kannattavassa viljelyssä haasteiksi on 
todettu korkeat perustamiskustannukset, kasvus-
ton hidas uusiutuminen ja matalahko biomassan 
ja öljyn tuotanto. Suomyrtin viljelyä on tutkittu 
myös Suomessa, ja saadut tulokset olivat saman-
suuntaisia. Kotimaisissa kokeissa on saatu myös 
myönteisiä kokemuksia suomyrtin onnistunees-
ta peltoviljelystä, mutta sen tehokkaassa viljely-
käytössä on vielä kehitettävää44. Skotlantilaisissa 
viljelykokeissa sadot nousivat istutusajankohdan 
aikaistamisen, tehostetun rikkojen hallinnan, 
multauksen ja typpilannoituksen avulla45.

Kuva: Keijo Luoto
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Suopursu
Rhododendron tomentosum  
(aiemmin Ledum palustre) 

Käyttötarkoitus 
lääke

Käytetyt kasvinosat 
lehti

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa

Kasvupaikan maan pH 
happamasta lähelle neutraalia 

Hyödyntäminen
Suopursu viihtyy kosteilla ja happamilla kasvu-
paikoilla, kuten rämeillä, korpisoilla ja nevoil-
la. Sitä tavataan myös kangasmetsissä erityi-
sesti Pohjois-Suomessa. Koko maassa yleisesti 
esiintyvänä kasvina suopursulla on merkittävä 
keruupotentiaali, ja sitä viedäänkin rohdosteol-
lisuuden käyttöön Keski-Eurooppaan. Suomes-
sa se on verrattain vähän hyödynnetty, ja kasvin 
sisältämä myrkyllinen ledoli rajoittaa sen käyt-
töä. Tutkimuksissa suopursuöljyllä on havaittu 
olevan kasvintuholaisia karkottavaa vaikutusta46. 
Esimerkiksi yhdessä kotimaisessa tutkimuksessa 
suopursualtistuksen todettiin vähentäneen kaali-
koin aiheuttamia tuhoja parsakaalilla47. Suopur-
sun erilaiset käyttömahdollisuudet mahdollistavat 
monenlaisen tuotekehityksen tulevaisuudessa. 
Joillain kasvupaikoilla suopursu voi aiheuttaa har-
miakin, sillä se on kuusen neulasruostetaudin ai-
heuttajan, suopursuruosteen isäntä46.

Viljely
Suopursusta kerätään uusin vuosikasvu heinä-elo-
kuussa. Kasvuston uusiutuminen kestää useita 
vuosia, minkä vuoksi keruualueita on vaihdeltava. 
Suopursun yleisen esiintyvyyden vuoksi sen vilje-
lystä ei ole tiettävästi tehty tutkimusta46. Rhodo-
dendron-lehden mukaan suopursun ja muiden 
pursujen lisäys onnistuu helposti siemenistä. Ke-
vättalvella kylvetyistä siemenistä itäneet taimet 
pärjäävät ulkona jo ensimmäisenä talvena lumen 
suojassa. Pistokaslisäys on vaativampaa, mutta 
mahdollista, mikäli pistokas otetaan kesällä osit-
tain puutuneesta uudesta versosta48.

Kuva: Keijo Luoto
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Mesiangervo,  
niittymesiangervo
Filipendula Ulmaria L (Maxim) 

Käyttötarkoitus 
lääke

Käytetyt kasvinosat 
lehti, kukinto, juuri 

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa

Kasvupaikan maan pH 
lähellä neutraalia tai sen yli

Hyödyntäminen
Mesiangervo on luonnontuotteita jalostavien yri-
tysten eniten hyödyntämä kosteikkokasvi, jolla on 
pitkä käyttöhistoria. Sitä on käytetty esimerkiksi 
tulehdusten, ruoansulatuskanavan häiriöiden ja 
haavojen hoitoon. Myös kasvin antimikrobisista 
ja antioksidanttisista vaikutuksista on runsaasti 
tutkimusnäyttöä. Lääkevalmisteiden ohella me-
siangervolla on sovellusmahdollisuuksia ravinto-
lisissä, kosmetiikassa ja elintarvikkeiden laadun 
parantamisessa. Kukkia on perinteisesti käytetty 
erilaisten juomien mausteena ja lehtiä teenä. Me-
siangervoa voidaan hyödyntää myös kankaiden ja 
lankojen värjäyksessä. Mesiangervo esiintyy ylei-
senä Suomen luonnossa, mutta kasvavan raaka-ai-
nekysynnän myötä sen viljelytutkimuksia olisi 
tarpeellista lisätä. Sitä pystyttäisiin käyttämään 
myös paljon nykyistä monipuolisemmin49.

Viljely
Mesiangervo tarvitsee kostean ja valoisan kasvu-
paikan, ja sitä tavataankin usein ojanvarsilla ja 
ohutturpeisilla lettosoilla. Vaikka se viihtyy kos-
teissa olosuhteissa, se ei kuitenkaan siedä seisovaa 
vettä. Mesiangervo lähtee hitaasti kasvuun, joten 
viljelylohkon tulisi olla vapaa monivuotisista rik-
kakasveista. Mesiangervon lisäämisessä on käytet-

ty jakamista, taimettamista tai suoraa siemenkyl-
vöä. Siementen itäminen on usein heikkoa, joten 
siemenkylvössä suositellaan siementen käsittelyä 
koivun siementen tapaan. Taimikasvatus on yleis-
tä kaupallisessa tuotannossa. Mesiangervon ylei-
sin kasvitauti on härmä, jota esiintyy erityisesti 
kosteina ja lämpiminä kausina, ja se voi vahingoit-
taa kukkasatoa. Tuholaisongelmia on vain vähän. 

Mesiangervon kukkien sadonkorjuu on varsin no-
peaa myös käsityönä. Kukat leikataan heti kukin-
non alapuolelta yleensä oksasaksilla tai veitsellä. 
Oikea keruuajankohta on silloin, kun kukinnois-
sa näkyy vielä aukeamattomia nuppuja. Kukin-
tojen siemenaiheiden näkyessä sadonkorjuu on 
jo myöhässä50. Kukinnan lyhyt kesto tuottaakin 
ongelmaa mesiangervon kukkasadon korjuussa. 
Myös sääolosuhteet on otettava huomioon, sillä 
hellejaksolla kasvi kukkii vain muutaman päivän 
ajan49.

Kuva: Keijo Luoto
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Kalmojuuri,  
rohtokalmojuuri
Acorus calamus L 

Käyttötarkoitus 
lääke

Käytetyt kasvinosat 
juuri, lehti

Levinneisyys luonnonvaraisena 
Lounais-Suomi

Kasvupaikan maan pH 
lähellä neutraalia tai sen yli

Hyödyntäminen
Kalmojuuri on monivuotinen, tiheitä kasvustoja 
muodostava ruoho, jota esiintyy luonnossa lä-
hinnä savipohjaisten järvien, lampien ja jokien 
rannoilla matalassa vedessä. Se on perinteisesti 
tunnettu lääkekasvi kaikkialla maailmassa51. Kal-
mojuurella on monia biologisia vaikutuksia. Sitä 
on käytetty öljynä varastotuholaisten ja tuhohyön-
teisten torjunnassa. Kalmojuuriuutetta taas on 
hyödynnetty kasvien sienitautien tai kotieläinten 
ulkoloisten torjunnassa. Kuivattuja juuria käyte-
tään liköörien ja muiden alkoholijuomien maus-
tamisessa52. Suomessa kalmojuuri on verrattain 
vähän hyödynnetty, mutta sillä on potentiaa-
lia siitä haihtuvan öljyn biologisten vaikutusten 
vuoksi32. Aromaattisia öljyjä erittyy juurten lisäksi 
myös kalmojuuren lehdistä53. Kalmojuuren viljely 
lehtisadon hyödyntämiseksi soveltuisi paremmin 
kosteikkoviljelyyn. Juurisadon korjuu taas häirit-
see maata, eikä kalmojuuren kosteikkoviljelyä tä-
hän tarkoitukseen voida suositella.

Viljely
Kalmojuuri menestyy kohtalaisen hyvin monen-
laisissa maalajeissa, mukaan lukien turvemaassa. 
Viljelyn kannalta on tärkeää valita luontaisesti 
kostea kasvupaikka ja alava lohko. Etelä-Suomen 
ilmastossa kalmojuuri viihtyy hyvin. Se pärjää 
myös äärimmäisissä kasvuoloissa52. Kalmojuuren 
viljelystä on saatu myönteisiä tuloksia turvetuo-
tannosta vapautuneella suonpohjalla32. 

Kalmojuuri ei tee Suomessa siemeniä, vaan le-
viää juuren palojen kautta vesien mukana. Lisäys 
onnistuu kasvullisesti juurakkoja jakamalla. Kal-
mojuuren viljelytutkimuksen vilkastuttua Euroo-
passa on viljelyyn otettu myös lajin diploidi Poh-
jois-Amerikan kanta, joka tuottaa siemeniäkin. 
Viljelyssä tärkein hoitotoimenpide on rikkojen 
kitkentä52. Kalmojuuren saattaa helposti sekoittaa 
samannäköisiin keltakurjenmiekkoihin (Iris pseu-
dacorus)51 ja osmankäämeihin (Typha spp.). Kas-
vi ei tarvitse voimakasta lannoitusta selvitäkseen, 
mutta vuosittainen kevätlannoitus on edellytys sen 
hyvälle kasvulle. Suomessa tehdyissä viljelykokeis-
sa kalmojuurella ei ole esiintynyt lajille tyypillisiä 
kasvitauteja tai tuholaisia, mikä voi liittyä kasvin 
öljyn hyönteisiä karkottavaan vaikutukseen52. Kal-
mojuuren koneellinen sadonkorjuu vaatii sopivat 
sääolosuhteet ja kohtalaisen kuivan maan32.   

Kuva: Eija Hagelberg



17

Raate
Menyanthes trifoliata L. 

Käyttötarkoitus 
lääke

Käytetyt kasvinosat 
lehti

Levinneisyys luonnonvaraisena 
yleinen koko maassa

Kasvupaikan maan pH 
happamasta lähelle neutraalia 

Hyödyntäminen
Raate on ollut aiemmin merkittävä rohdoskasvi, 
joka viihtyy vetisillä korpimailla, nevoilla, suoalli-
koissa, ojissa sekä umpeen kasvavilla rannoilla54,55. 
Sitä on hyödynnetty muun muassa tulehdussaira-
uksien hoidossa ja käytetty myös hätäravintona. 
Tutkimukset tukevat sen tulehduksia hoitavaa 
vaikutusta. EU-alueella raatetta saa käyttää ravin-
tolisissä ja teen raaka-aineena tietyin rajoituksin. 
Raatetta löytyy monista kosmetiikkatuotteista, 
ja siitä on myös rekisteröity rehuvalmiste. Ulko-
maisilta markkinoilta sitä löytyy lisäksi raaka-ai-
nemuodossa kuivattuna ja uutteena. Suomessa 
raatetta ei hyödynnetä nykyisin. Euroopassakin 
käyttö on hiipunut, sillä suoympäristöjen vähene-
misen myötä kasvi on tullut uhanalaiseksi monin 
paikoin. Suomessa yleisenä kasvavan raatteen raa-
ka-aineen saatavuus ja täten hyödyntämismahdol-
lisuudet ovat hyvät. Kysyntää ja keruun kannatta-
vuutta täytyisi kuitenkin selvittää54.

Viljely
Raate tarvitsee kasvupaikakseen pysyvästi kostean 
paikan56. Sitä voidaan ottaa viljelyyn siirtämällä 
juurakonpaloja kasvupaikalle keväällä tai syksyllä. 
Raatetta on lisätty onnistuneesti myös solukko-
viljelyn avulla54. Kerran perustettua kasvustoa ei 
yleensä tarvitse uudelleenistuttaa, sillä sopivalla 
kasvupaikalla raate ottaa tilaa ja leviää tiheäksi 
matoksi. Viljelypaikaksi kannattaakin valita joku 
jo valmiiksi rajattu tila liiallisen leviämisen estä-
miseksi. Raate kasvaa rehevänä ilman lannoitus-
takin56. 

Kuva: Jarmo Manninen
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Muita kosteikkoviljelykasveja
 

Tässä koosteessa käsiteltyjen kasvien lisäksi uusia mahdollisuuksia  
kosteikkoviljelyyn voivat tuoda esimerkiksi:

Rahkasammal 
kasvualustamateriaaliksi

Sarat 
rehuksi, energiaksi, raaka-aineeksi

Tervaleppä 
energiaksi, raaka-aineeksi

Hieskoivu 
raaka-aineeksi, energiaksi

Väinönputki 
lääkkeeksi, elintarvikkeeksi

Rantapunalatva 
lääkkeeksi

Korpipaatsama 
lääkkeeksi, raaka-aineeksi

Rantayrtti 
lääkkeeksi

Pensasmustikka 
elintarvikkeeksi

Juolukka 
elintarvikkeeksi

Hilla, lakka 
elintarvikkeeksi

Muut suomarjat

Hae lisää tietoa kosteikkoviljelykasveista 
Database of potential paludiculture – DPPP -tietokannasta

Kuva: Eija Hagelberg
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Käytännön ohjeita kosteikkoviljelyä harkitsevalle

Kasvinosien siirtämiseen luonnonkasvustois-
ta viljelykselle tulee kysyä lupa maanomistajalta. 
Osittain tähän velvoittaa jo laki. Esimerkiksi sam-
malia tai jäkäliä ei saa poimia ilman maanomis-
tajan lupaa. Useamman tässä oppaassa käsitellyn 
kasvin lisäys tehdään juurakoista, joiden keruu ei 
myöskään kuulu jokamiehenoikeuksiin.  

Kasvinosien keruu ei saa vaarantaa luonnonkas-
vustojen säilymistä. Keruu tulee kohdistaa alueille, 
joilla lajia esiintyy runsaasti. Tietoa eri kasvilajien 
alueellisesta yleisyydestä voi hakea esimerkiksi 
Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskus-
museon (Luomus) Kasviatlaksesta. Keruuta ei tu-
lisi harjoittaa alueilla, joilla kasvi on uhanalainen 
tai harvinainen. Luonnonsuojelualueilla ja Natu-
ra-kohteissa keruu on pääsääntöisesti kielletty11.

Kosteikkoviljelyn aloittaminen vaatii vedenpin-
nan nostamista. Se onnistuu esimerkiksi sää-
tösalaojituksella tai patoamalla. Avo-ojiin voi 
rakentaa säädettävät patoluukut. Lue ohjeita sää-
tösalaojitukseen Maaseutuverkoston säätösalaoji-
tus-esitteestä.

Kannattava kosteikkoviljely vaatii myös ostajia 
tuotteille. Tällä hetkellä oma-aloitteisuus on paras 
tapa edetä asiassa. Kysy esimerkiksi:

• oman alueen lämpöyrittäjiltä  
heidän ratkaisuistaan turpeen  
käytön korvaamisessa

• oman alueen viljelijöiltä  
heidän tarpeistaan  
kuivikemateriaalien suhteen

• paikallisilta maatalousneuvojilta,  
joilla on usein hyvä käsitys alueen  
viljelijöiden tilanteista ja tarpeista

• marja-alan tukuista,  
ottavatko he vastaan marjoja

• 4H-yhdistyksiltä,  
ottavatko he vastaan esimerkiksi kihokkia 
tai muuta rohdoskasvia6 

Kuva: Keijo Luoto
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