
RAPORTTEJA 221RAPORTTEJA 221

TUTKIMUSTIEDOLLA  TUTKIMUSTIEDOLLA  
EKOSYSTEEMIPALVELUILLE EKOSYSTEEMIPALVELUILLE 
ARVONLISÄÄARVONLISÄÄ
Luonnontuotealan tutkimusseminaari Luonnontuotealan tutkimusseminaari 
Mikkelissä 8.11.2022Mikkelissä 8.11.2022

JUHA RUTANEN JA PÄIVI MERILÄ (TOIM.)JUHA RUTANEN JA PÄIVI MERILÄ (TOIM.)

HELSINGIN YLIOPISTOHELSINGIN YLIOPISTO
RURALIA-INSTITUUTTIRURALIA-INSTITUUTTI





2022

TUTKIMUSTIEDOLLA  
EKOSYSTEEMIPALVELUILLE  
ARVONLISÄÄ
Luonnontuotealan tutkimusseminaari  
Mikkelissä 8.11.2022

JUHA RUTANEN JA PÄIVI MERILÄ (TOIM.)



Julkaisija Helsingin yliopisto   
 Ruralia-instituutti
 www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti

Sarja Raportteja 221

Kannen kuva Françoise Martz

ISBN 978-951-51-8649-2 (pdf)
ISSN 1796-0630 (pdf)



ESIPUHE
Vuoden 2022 luonnontuotealan tutkimusseminaari järjestetään Mikkelissä 8.11.2022. 
Nyt jo seitsemättä kertaa järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen luonnontuotealan pa-
rissa tehtävää tutkimusta ja alan tutkijoita. Samalla uusinta tutkimustietoa saadaan vä-
litettyä luonnontuotealan parissa toimiville yrittäjille, kehittäjille ja kouluttajille. Semi-
naarin aloittava teemakokonaisuus Ekologisen mallintamisen hyödyt luonnontuotealan 
raaka-ainehankinnassa on samalla Karelia CBC-ohjelman rahoittaman ECODIVE-hank-
keen päätösseminaari. Toisena seminaarin pääteemana on Luonnontuotteiden lisäarvo 
ja uudet mahdollisuudet arvoketjuissa. Seminaariesitysten lisäksi luonnontuotealan tut-
kimusta esitellään tapahtumassa postereilla. 

Metsien aluskasvillisuus tuottaa monia luonnontuotteita, kuten metsämarjoja ja 
muita vähemmän tunnettuja ja hyödynnettyjä kasvinosia. Viime vuosina monien met-
sien luonnontuotteiden arvostus on noussut selvästi niiden terveyttä edistävien aines-
osien tultua yleiseen tietoisuuteen. Arvostuksen ja kysynnän kasvu tarjoaa mahdolli-
suuksia laajentaa ja lisätä metsien luonnontuotteiden käyttöä ja jalostusastetta. Tämän 
tavoitteen edistämiseksi tarvitaan enemmän tietoa metsien luonnontuotteiden satoihin 
ja niin kutsuttujen funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. 

Nyt loppuseminaariin asti ehtineen ECODIVE-projektin (2019-2022) tavoitteena 
on ollut lisätä tietoa ja tietoisuutta ympäristötekijöistä, jotka säätelevät metsien luon-
nontuotteiden satoisuutta ja niiden sisältämien funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuk-
sia. Projekti lähti liikkeelle yhteistyöprojektina Petroskoissa toimivan Karjalan tutkimus-
keskuksen Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Hyvin alkanut yhteistyö keskeytyi tämän 
vuoden helmikuussa kaikkien tuntemista syistä. Jatkoimme työtä lukelaisvoimin. Sa-
malla mustikka nousi entistä enemmän hankkeemme keskiöön puolukan näytellessä 
sivuroolia. 

ECODIVE-hankkeen session esitelmät ja posterit käsittelevät mustikkaa ja puo-
lukkaa useammasta näkökulmasta. Miten lehtipuusekoitus vaikuttaa mustikan peit-
tävyyteen ja aluskasvillisuuden lajirunsauteen? Voimmeko vaikuttaa metsänhoidolla 
mustikka- ja puolukkasatoihin? Miten ympäristötekijät vaikuttavat mustikan laatuun? 
Voidaanko kaukokartoitusmenetelmin ennustaa mustikka- ja puolukkasatoja? Mallin-
nuksella on ollut tärkeä rooli kaikissa näissä tutkimuksissa.

Luonnontuotteilla on lukuisia tunnistettuja, mutta edelleen myös monelta osin 
tunnistamattomia ominaisuuksia muun muassa vaikuttavien yhdisteiden osalta. Tutki-
mus tuottaa tietoa näistä ominaisuuksista sekä niiden erilaisista hyödyntämismahdol-
lisuuksista, joita avautuu elintarvikealan lisäksi muun muassa kosmetiikassa ja muissa 
hyvinvointituotteissa, väri- ja tekstiiliteollisuuden tuotteissa, lääkkeissä ja rohdoksissa. 
Tuotteiden laadun ja erityisominaisuuksien säilyttämiseksi myös prosessointi- ja analyy-
simenetelmiä on tärkeää tutkia ja kehittää. Näitä aiheita tarkastellaan tutkimusseminaa-
rin toisessa teemakokonaisuudessa.

Tapahtuman järjestävät Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakes-
kus yhteistyössä Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n, Arktiset Aromit ry:n ja Etelä-Sa-
von ammattiopiston kanssa. Lisäksi hankkeina järjestämiseen osallistuvat Lähiruokaa, 



luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio, ECODIVE - Metsien luon-
nontuotteet osana biotaloutta, Luonnontuotealan täydennyskoulutus, Arktisten kasvien 
taiga: terveyttä luonnosta sekä Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti II. Kiitämme hank-
keiden rahoittajia.

Juha Rutanen, projektipäällikkö, 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Päivi Merilä, johtava tutkija, 
Luonnonvarakeskus
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LUONNONTUOTEALAN TUTKIMUSSEMINAARI – 
Tutkimustiedolla ekosysteemipalveluille arvonlisää

OHJELMA

Tiistaina 8.11.2022 
Etelä-Savon ammattiopiston auditorio, Otavankatu 4, Mikkeli
8.30 Ilmoittautuminen

9.00  Tutkimusseminaarin avaus 
Päivi Merilä, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus

9.10 Luonnontuotealan rooli ruoka- ja luonnonvarapolitiikan kokonaisuudessa 
Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö

TEEMA 1  EKOLOGISEN MALLINTAMISEN HYÖDYT LUONNONTUOTEALAN  
RAAKA-AINEHANKINNASSA

Puheenjohtajana Päivi Merilä, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus,  
ECODIVE – Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta -hanke

9.40 Sekametsät edistävät boreaalisen metsäkasvillisuuden biodiversiteettiä 
Maija Salemaa, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

10.05 Can we predict forest berries’ (bilberry, lingonberry) yields using remotely 
sensed data? 
Parvez Rana, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

10.30 Aamupäiväkahvit

11.00 Säädata marjastajan palveluksessa 
Rainer Peltola, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

11.25 Miten ympäristötekijät vaikuttavat mustikan laatuun? 
Outi Manninen, tutkija, Luonnonvarakeskus

11.50 Postereiden esittelyt

12.15 Lounas ja tutustuminen postereihin

TEEMA 2 LUONNONTUOTTEIDEN LISÄARVO JA UUDET MAHDOLLISUUDET  
ARVOKETJUISSA

Puheenjohtajana Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja,  
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

13.30 Lakan terveysvaikutukset 
Eeva Moilanen, professori, Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveys- 

 teknologian tiedekunta, Arktisten kasvien taiga: terveyttä luonnosta -hanke
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13.55 Lakan siemenkuoren ellagitanniinien teho antibioottiresistenttejä  
bakteereita vastaan 
Hanna-Leena Alakomi, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

14.20 Luonnonmarjojen tutkimus Pohjois-Norjassa 
Laura Jaakola, professori, UiT The Arctic University of Norway

14.45 Iltapäiväkahvit ja tutustuminen postereihin

15.15 Älyä luonnosta – uutteista suoja-aineita tekstiilimateriaaleihin vihreän  
kemian menetelmillä 
Susan Kunnas, tutkija, Luonnonvarakeskus, F.BAD II -hanke

15.40 Hakkuutähteistä korkean lisäarvon tuotteita 
Leena Favén, TKI-koordinaattori, Centria-ammattikorkeakoulu

16.05 Väriaineita Suomen luonnosta teolliseen käyttöön 
Riikka Räisänen, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, BioColour-konsortio

16.30 Loppukeskustelu ja tutkimusseminaarin päättäminen

Luonnontuotealan tutkimusta esitellään myös seuraavilla postereilla:

	Juha-Pekka Hotanen et al., Luonnonvarakeskus: Miten metsänhoidolla voidaan paran-
taa mustikka- ja puolukkasatoja?

	Maija Salemaa, Luonnonvarakeskus: Ekosysteemipalvelijat

	Birgitta Partanen, Arktiset Aromit ry: Fostering and Enabling AI, Data and Robotics 
Technologies for Supporting Human Workers in Harvesting Wild Food (FEROX)

	Henri Vanhanen, Luonnonvarakeskus: Abundance of specialty mushrooms on mana-
ged forests - Possibility for novel income for forest owners? 

	Riitta Ryyti, Tampereen yliopisto: Health-promoting effects of lingonberry in obesity: 
Impact on weight gain, glucose and lipid levels, and low-grade inflammation in high-
fat diet-induced obesity model in mice

	Antonina Shvetsova, Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö: Evaluation of the pro-
biotic properties of the novel kombucha drinks

	Anni Hirvonen, Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö: Case-esimerkkejä Tbio-hank-
keesta – nokkos-, kanervankukka- ja puna-apilauutteet

	Tiina Tolonen, Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö: Puolukkajauheen antioksida-
tiivisuus ja fenolisia yhdisteitä

	Françoise Martz ja Annika Uimonen, Luonnonvarakeskus: Effect of the drying method 
on the composition of nettle leaf extract

	Françoise Martz, Luonnonvarakeskus: Blue or black bilberry: when color matters...

	Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto: Biovärit osana kestävää bio- ja kiertotaloutta

	Aki Ranta ja Veikko Maijala, Lapin ammattikorkeakoulu: Nokkosen käyttö porojen lisä-
ruokinnassa
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TEEMA 1   
EKOLOGISEN MALLINTAMISEN 
HYÖDYT LUONNONTUOTEALAN 
RAAKA-AINEHANKINNASSA
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SEKAMETSÄT EDISTÄVÄT  
BOREAALISEN  
METSÄKASVILLISUUDEN  
BIODIVERSITEETTIÄ 
Maija Salemaa1, Juha-Pekka Hotanen2, Jari Oksanen4, Tiina Tonteri1,  
Päivi Merilä3

Luonnonvarakeskus (Luke) 1Helsinki, 2Joensuu, 3Oulu, 4Helsingin yliopisto 
Maija.Salemaa@luke.fi

Metsät peittävät kolme neljännestä Suomen maa-alasta. Aluskasvillisuus sisältää suuren 
osan boreaalisen metsän biodiversiteetistä. Aluskasvillisuus tuottaa monia ekosysteemi-
palveluita kuten marjasatoja ja terveysvaikutteisia yrttejä (Pohjanmies ym. 2021). Puiden 
lisäksi metsien erilaisilla luonnontuotteilla (non-timber products) on suuri ekologinen 
merkitys ja taloudellinen arvo. Aluskasvillisuus suojaa ja tuottaa ravintoa monille eläin-
lajeille rakentaen perustaa koko metsän monimuotoisuudelle. Metsämaan orgaaninen 
pintakerros syntyy metsäkasvien kuolleista osista ja puiden tuottamasta neulaskarik-
keesta. Aluskasvillisuus säätelee metsien ravinnekiertoa ja vaikuttaa maaperän vesi- ja 
lämpötalouteen. Varpujen maanalaiset maavarret ulottuvat laajalle ja toimivat pitkäai-
kaisina hiilivarastoina. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme metsien puustorakenteen ja 
aluskasvillisuuden biodiversiteetin suhdetta. 

Intensiivinen metsätalous on muuttanut metsäkasvillisuuden lajien runsaussuhtei-
ta Suomen metsissä. Metsien hoidossa on suosittu tasaikäisiä havumetsiä 1950-luvun 
jälkeen. Nykyään lähes puhtaita lehtipuumetsiä on noin 3.4 % ja lehtipuuvaltaisia seka-
metsiä 3.6 % talousmetsien pinta-alasta (Korhonen ym. 2021), ja lehtipuita kasvaa myös 
pienempinä osuuksina havumetsissä. Metsämme ovat järeytyneet ja tihentyneet, mikä 
on lisännyt latvuskerroksen varjostavuutta. Suuria muutoksia kasviyhteisöjen raken-
teessa on tapahtunut avohakkuiden seurauksena, varsinkin jos metsän uudistamiseen 
on liittynyt maanpinnan käsittely (Kaarlejärvi ym. 2020). Tänä päivänä kestävän met-
sätalouden tavoitteisiin kuuluu huolehtia siitä, että metsien biodiversiteetti ja ekosystee-
mipalvelut eivät heikkene ihmisen toiminnan seurauksena. Tarvitsemme lisää tietoa il-
mastonmuutoksen ja metsänkäsittelyjen yhteisvaikutuksesta metsäkasvillisuuteen, sillä 
muuttunut kasvillisuus vaikuttaa tulevaisuudessa koko metsäekosysteemin toimintaan, 
ekosysteemipalveluihin ja metsänhoidon käytäntöihin. 

Puiden, aluskasvillisuuden ja maaperän välillä on monimutkaisia vuorovaikutus-
suhteita. Latvusrakenne vaikuttaa valon, sateen ja ravinteiden laatuun ja jakautumiseen 
metsässä. Mitä enemmän metsässä on erilaisia puulajeja, sen enemmän kasvilajeille on 
tarjolla erilaisia mikrohabitaatteja. Eri puulajien neulas- ja lehtikarike hajoaa ja vapaut-
taa ravinteita maaperään eri nopeuksilla. Lehtikariketta voi myös kertyä haitallisia mää-
riä aluskasvillisuuden päälle. 
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Luonnonvarakeskuksen ECODIVE-projektissa selvitimme, miten lehtipuiden osuus 
metsikön pohjapinta-alasta (lehtipuu%), puulajien lukumäärä, metsikön tiheys (run-
koluku) ja pensaskerroksen peittävyys vaikuttavat aluskasvillisuuden (1) putkilokasvien 
lajimäärään, (2) ruoholajien ja (3) mustikan peittävyyteen kolmella ilmastovyöhykkeellä 
ja kahdella ravinteisuustasolla. Testasimme hypoteesia, jonka mukaan lehtipuiden kas-
vava osuus metsässä vaikuttaa positiivisesti maaperän ravinteiden saatavuuteen kasveil-
le ja sen myötä kasvilajien lukumäärään. Tutkimusaineisto perustui aluskasvillisuuden, 
puuston ja maaperän tutkimukseen 362 koealalla (Biosoil-projektissa) vuonna 2006. 
Koivut olivat tärkein lehtipuuryhmä, jonka vaikutusta biodiversiteettiin tutkittiin. 

Pääsääntöisesti putkilokasvien lajimäärä ja ruohojen peittävyys suurenivat lehti-
puiden osuuden kasvaessa havumetsissä, niin ravinteisilla kuin karuilla kasvupaikoilla. 
Vaste saattoi olla aluksi positiivinen, mutta kääntyi negatiiviseksi tietyn huippuarvon 
jälkeen. Esimerkiksi lajimäärä kääntyi laskuun, kun lehtipuiden osuus saavutti 25 % 
pohjoisboreaalisen vyöhykkeen karuilla kasvupaikoilla. Orgaanisen kerroksen Ca-pitoi-
suus korreloi positiivisesti ja C:N -suhde negatiivisesti lehtipuu%:n kanssa, ilmentäen 
kasvupaikan ravinteisuuden ja lajimäärien lisääntymistä. Mustikan peittävyyden vaste 
lehtipuu%:n suhteen vaihteli suuresti eri vyöhykkeillä ja ravinteisuustasoilla. Mustikka 
väheni eteläboreaalisen vyöhykkeen tiheissä ja hämärissä kuusimetsissä, mutta runsas-
tui keskiboreaalisen vyöhykkeen valoisimmissa mäntymetsissä, kun lehtipuut lisääntyi-
vät. Kasvillisuuden vaste puulajien lukumäärään ja pensaiden peittävyyteen oli usein 
huipukas, mikä kertoi, että liiallinen varjoisuuden lisääntyminen oli useimmille metsä-
kasvilajeille haitallista. Tämä tuli selvästi näkyviin myös kasvien lajimäärän (Kuva 1) ja 
mustikan peittävyyden negatiivisissa vasteissa runkotiheyden kasvuun Etelä-Suomen 
ravinteisissa metsissä.

Johtopäätöksenä voimme sanoa, että kohtalainen, mutta ei liian runsas, lehtipuiden 
suosiminen havupuuvaltaisissa metsissä lisää aluskasvillisuuden diversiteettiä ja ylläpi-
tää erilaisia ekosysteemipalveluja. Liian tiheissä metsissä valon puute voi mitätöidä leh-
tipuiden lisääntymisen positiivisen vaikutuksen biodiversiteetille. Tuloksemme tukevat 
Huuskosen ym. (2021) näkemystä, jonka mukaan sekametsät vahvistavat metsäluonnon 
monimuotoisuutta ja yleistä kestävyyttä monin tavoin.
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a)                                                                          b)

Kuva 1. Metsien aluskasvillisuuden putkilokasvien lukumäärä 400 m2 pinta-alalla suhteessa a) leh-
tipuiden %-osuuteen ja b) metsikön runkolukuun (yli 4.5 cm paksujen runkojen määrä hehtaarilla) 
kahdella ravinteisuustasolla Suomen etelä- (SBor), keski- (MBor) ja pohjoisboreaalisilla (NBor) vyö-
hykkeillä kuvattuna GAM-malleilla (yleiset additiiviset mallit). Harmaa vyöhyke mallikäyrien ympärillä 
= 95 %:n luottamusväli.
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ECODIVE (Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta) on osa Karelia CBC -ohjelmaa, 
jota on rahoittanut EU ja Suomen valtio.
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CAN WE PREDICT FOREST BERRIES’ 
(BILBERRY, LINGONBERRY) YIELDS 
USING REMOTELY SENSED DATA?
Parvez Rana, Päivi Merilä 
Natural Resources Institute Finland, Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu

Abstract

Bilberry (Vaccinium myrtillus L., also known as blueberry) and cowberry (Vaccinium 
vitis-idaea L., also known as lingonberry) are essential ecosystem services and non-wood 
forest products (NWFPs) in Finland, where they are adopted in coniferous dominated fo-
rests. Bilberry and cowberry are the economically most significant wild berry species. Re-
lated inventory information has traditionally been collected with costly field surveys and 
national forest inventory models. Here, we present a novel approach to utilizing remote 
sensing data to map berry yield and identify berry hot spots. The increasing availabili-
ty of wall-to-wall remote sensing datasets combined with accurate field data allows the 
high-resolution mapping of berry yield at a large scale. Different remote sensing datasets 
such as airborne laser scanning data, drone-based optical images, and satellite images 
can be utilized to generate a high-resolution map of berry yield and identify berry hot 
spots. Remote sensing derived canopy cover, canopy height, canopy density, tree volume, 
shrub cover, soil wetness, land surface temperature, land-use class, slope, temperature, 
and precipitation can be used to map bilberry and cowberry yields. Prediction models 
can be used to produce maps showing the most potential locations (so-called hot spots or 
cold spots) for berry picking. Finally, as an example, we visually demonstrated the per-
formance of remote sensing-based berry modeling in North Karelia landscape.
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SÄÄDATA MARJASTAJAN  
PALVELUKSESSA
Rainer Peltola¹, Ville Hallikainen¹, Vesa Nivala¹, Jari Miina²,  
Tuomo Bergman3

1 Luonnonvarakeskus (Luke), Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi
2 Luonnonvarakeskus (Luke), Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu
3 Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki
rainer.peltola@luke.fi

Keskeinen haaste luonnonmarja-alan kehittymisen tiellä on voimakkaiden satovaihte-
luiden aiheuttama marjaraaka-aineen epävarma saatavuus. Suurin osa kasvupaikan 
olosuhteista, kuten puuston rakenne ja ikä, muuttuvat hitaasti joten runsassatoiset 
alueet ovat potentiaalisia keruualueita melko pitkään. Sääolosuhteet sen sijaan vaihte-
levat voimakkaasti. Marjasadon muodostuminen on lähes koko kasvukauden kestävä 
prosessi, ja yksikin äärevä, epäedullinen sääilmiö kuten kukinnan aikainen halla, voi 
heikentää marjasatoja laajoilla alueilla. Sääolojen vaikutus näkyy hyvin maanlaajuisten 
keskisatojen vaihtelussa - Luonnonvarakeskuksen marjasatoseurannassa havaitaan jopa 
nelinkertaisia eroja valtakunnallisissa mustikan ja puolukan keskisadoissa. Sääolojen 
vaikutuksia marjasatoihin voidaan kuitenkin mallintaa yhdistämällä marjasatojen 
seuranta-aineistoja sääparametreihin.

Luonnonvarakeskus on pitänyt yllä valtakunnallista marjasatojen seurantametsä-
verkostoa vuodesta 2001 lähtien. Seurantametsistä lasketaan kasvukauden aikana mus-
tikan, puolukan tai suomuuraimen kukkien, raakileiden ja kypsien marjojen lukumäärät 
yhden neliömetrin kokoisista koeruuduista (5 kpl / seurantametsä). Tässä marjasatojen 
seuranta-aineistossa on nyt yli 30 000 kasvupaikkakohtaista havaintoa. Ilmatieteen lai-
toksella on puolestaan sääparametrien hila-aineisto, mikä on koko maan kattava tasavä-
linen ruudukko, jonka jokaiseen ruutuun (ruudun koko on vähintään 10 x 10 km) laske-
taan alueellisen interpolointimenetelmän avulla halutun säätä kuvaavan suureen, kuten 
lämpötilan tai sateisuuden, arvo. Laskentamenetelmä ottaa huomioon myös maaston 
muotojen sekä rannikon ja vesistöjen vaikutuksen. Yhdistämällä nämä kaksi aineistoa, 
hila-aineiston säädatat ja MASI – aineiston marjasatodatat, Luonnonvarakeskus ja Il-
matieteen laitos ovat mallintaneet säätekijöiden vaikutuksia luonnonmarjojen pölytys-
tulokseen.

Mallinnusten perusteella kukinnan aikaisella keskilämpötilalla on ratkaisevan suuri 
merkitys kukinnan onnistumiselle (esimerkkinä suomuuraimen pölytystulos, kuva 1.), 
mikä puolestaan lienee merkittävin, yksittäisistä marjasatoon vaikuttavista tekijöistä. 
Lämpötilan lisäksi kukinnan aikaisten hallapäivien lukumäärä sekä sateisuus vaikuttavat 
kukinnan onnistumiseen.

Havainnot eivät sinänsä ole yllättäviä, mutta nämä regressiomallinnukset mahdol-
listavat ajantasaisen säädatan hyödyntämisen luonnonmarjojen sadonmuodostuksen 
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seurannassa. Luonnonvarakeskuksen satoseurannan ansiosta mm. marjakasvien ku-
kinnan vuosittainen ajoittuminen tunnetaan ja Ilmatieteen laitos tuottaa käytännössä 
reaaliaikaista, maanlaajuista säätietoa. Regressiomalleja, säädataa ja marjasatoseuran-
taa soveltamalla voidaan tuottaa karttavisualisointeja, joilla pystytään osoittamaan ne 
alueet, joilla ovat vallinneet luonnonmarjojen sadonmuodostuksen kannalta edulliset 
sääolosuhteet.

Kuva 1. Suomuuraimen kukinnan aikaisen keskilämpötilan vaikutus pölytystulokseen.

Turtiainen M., Salo K., Saastamoinen O. 2011. Variations of yield and utilisation of bil-
berries (Vaccinium myrtillus L.) and cowberries (V. vitis-idaea L.) in Finland. Silva 
Fennica 45(2): 237–251. http://dx.doi.org/10.14214/sf.115.

Tervo, R. 2013. Avoin säädata noudattaa standardeja. Ilmatieteen laitoksen verkkopalve-
lu tarjoaa 100 000 uutta säähavaintoa joka päivä. Positio 3/2013. 
https://www.paikkatietoikkuna.fi/c/document_library/get_file?uui-
d=0220a2b3-b4ed-4a8a-bf6d-1c0172c70f11&groupId=108478
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MITEN YMPÄRISTÖTEKIJÄT  
VAIKUTTAVAT MUSTIKAN LAATUUN?
Outi Manninen1, Françoise Martz1, Jouni Sorvari2, Ville Hallikainen1,  
Maija Salemaa2, Päivi Merilä3

1Luonnonvarakeskus Rovaniemi, Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi
2Luonnonvarakeskus Helsinki, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
3Luonnonvarakeskus Oulu, Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu

Mustikka on yksi tärkeimmistä luonnonvaraisista marjakasveistamme Suomessa. Mus-
tikan versot ja marjat sisältävät runsaasti terveyttä edistäviä ravinteita ja bioaktiivisia yh-
disteitä, ja niitä käytetään yhä enemmän erilaisissa elintarvikkeissa, ravintolisissä sekä 
korkeamman jalostusasteen tuotteissa, kuten kosmetiikassa. 

Mustikan laadulla ymmärretään aistinvaraisesti havaittuja ominaisuuksia marjan 
värissä, tuoksussa ja maussa, mutta myös meille näkymättömiä ominaisuuksia marjan 
sisältämissä yhdisteissä, joista tärkeimpiä ovat polyfenolit. Aikaisempien tutkimuksien 
mukaan mustikan polyfenolien pitoisuudet vaihtelevat eri genotyyppien välillä, mutta 
myös ympäristötekijät, kuten valon määrä ja lämpötila, maaperän ravinteet sekä kasvu-
paikan korkeus merenpinnasta ja pohjoisuus vaikuttavat polyfenolien määrään (Lätti et 
al. 2008, Martz et al. 2010, Åkerström et al. 2010, Uleberg et al. 2012, Mikulic-Petkovsek 
et al. 2020, Vaneková et al. 2020).   

Tämän tutkimuksen tarkoitus on määrittää mustikan sisäisen laadun kannalta 
parhaat luontaiset elinympäristöt. Tutkimuksessa selvitämme miten ympäristötekijät 
vaikuttavat mustikan marjojen polyfenoli- ja sokeripitoisuuteen. Tutkimuksen tuloksia 
voivat hyödyntää yksityiset marjastajat ja luonnontuotealan yritykset, jotka käyttävät jat-
kojalosteissa bioaktiivisia yhdisteitä.  

Tutkimus suoritettiin 28 havaintoalalla Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan maakunnissa vuonna 2021. Tutkimuksessa mitatut ympäristömuuttujat ovat 
lämpötila, valon määrä (LAI, leaf area index), metsikön puuston lajisuhteet, puuston 
pohjapinta-ala ja tiheys, puiden korkeus, läpimitta ja tilavuus sekä aluskasvillisuuden 
peittävyys. Lisäksi tutkimuksessa on mitattu maaperän typpi (N), hiili (C), kalsium (Ca), 
kalium (K), magnesium (Mg), fosfori (P), pH sekä orgaanisen aineen pitoisuus humus-
kerroksessa (OM) ja maaperän kosteus. Jokaiselta tutkimusalueelta kerättiin 3 x 20 
mustikan kypsää marjaa, jotka jäädytettiin välittömästi (-20 °C). Marjojen sisältämät 
yhdisteet sekä fenoliyhdisteiden antioksidatiivisuus (RSA) analysoitiin laboratoriossa 
käyttäen nestekromatografiaa yhdistettynä massaspektro- ja spektrofotometrisiin me-
netelmiin. Analysoitujen yhdisteiden pitoisuudet on esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Analyysissä selvitetyt fenoliyhdisteiden ja sokerien pitoisuudet (mg/g DW) sekä RSA 
(%, DPPH/mg DW).

Mean SD

Liukoiset fenoliyhdisteet 94,48 14,16

Antosyaanit 78,93 13,38

Flavonolit 8,02 1,43

Epikatekiini 0,19 0,09

Klorogeenihapot 1,74 0,79

Proantosyanidit 1,09 0,24

Iridoidit 4,52 0,93

Liukoiset sokerit 339,13 44,59

RSA 35,39 6,43

Sekä kokonaisfenolien että antosyaanien pitoisuudet mustikan marjoissa olivat suu-
rimpia mäntyvaltaisissa metsissä, lukuun ottamatta kuivimpia mäntykankaita (Kuva 1). 
Antosyaanien osuus kokonaisfenoleista oli 88 %. Kuivimmilta mäntykankailta poimitut 
marjat sisälsivät runsaasti flavonoleja, ja ne muodostivat 9 % kokonaisfenoleista. Soke-
rien pitoisuudet eivät vaihdelleet eri tyyppisissä metsissä.       

Kuva 1. Tutkimuksessa mitatut antosyaanien ja flavonolien pitoisuudet eri tyyppisissä metsissä.

Tutkimus on tehty ECODIVE (Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta) -hankkeessa, 
joka on osa Karelia CBC -ohjelmaa. Ohjelman rahoittajia ovat EU ja Suomen valtio.

Antosyaanit Flavonolit

Tuore kangas
kuusikko

Tuore kangas
männikkö

Turvemaa
männikkö

Kuiva kangas
männikkö Tuore kangas

kuusikko
Tuore kangas

männikkö
Turvemaa
männikkö

Kuiva kangas
männikkö

To
ta

al
i A

C
N

 (
m

g/
g)

To
ta

al
i fl

av
on

ol
it 

(m
g/

g)

χ2=8.03, P = 0.045 χ2=5.76, P = 0.12

110

100

90

80

70

60

50

40

11

10

9

8

7

6

5



19TUTKIMUSTIEDOLLA EKOSYSTEEMIPALVELUILLE ARVONLISÄÄ 
LUONNONTUOTEALAN TUTKIMUSSEMINAARI MIKKELISSÄ 8.11.2022

Lähteet: 
Lätti, A.K., Riihinen, K.R. & Kainulainen, P.S. 2008. Analysis of Anthocyanin variation 

in wild populations of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) in Finland. J. Agric. Food 
Chem. 56:190-196.

Martz, F., Jaakola, L., Julkunen-Tiitto, R. & Stark, S. 2010. Phenolic composition and 
antioxidant capacity of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) leaves in northern Europe 
following foliar development and along environmental gradients. J. Chem Ecol 
36:1017-1028.

Mikulic-Petkovsek, M., Schmitzer, V., Stampar, F. & Veberic, R. 2015. A comparison of 
fruit quality parameters of wild bilberry (Vaccinium myrtillus L.) growing at differ-
ent locations. J Sci Food Agric 95: 776-785. 

Uleberg, E., Rohloff, J., Jaakola, L., Trôst, K., Junttila, O., Häggman, H. & Martinussen, 
I. 2012. Effect of temperature and photoperiod on yield and chemical composition
of northern and southern clones of bilberry (Vaccinium myrtillus, L.) J. Agric. Food
Chem. 60:10406-10414.

Vaneková, Z., Vanek, M., Škvarenina, J. & Nagy, M. 2020. The influence of local habitat 
and microcimate on the levels of secondary metabolites in Slovak bilberry (Vaccini-
um myrtillus L.) fruits. Plants 9(4):436. 

Extraction method: https://doi.org/10.1093/femsec/fiab097

Åkerström, A., Jaakola, L., Bång, U. & Jäderlund, A. 2010. Effects of latitude-related 
factors and geographical origin on anthocyanidin concentrations in fruits of Vac-
cinium myrtillus L. (bilberries). J. Agric. Food Chem. 58:11939-11945. 

https://doi.org/10.1093/femsec/fiab097


20 TUTKIMUSTIEDOLLA EKOSYSTEEMIPALVELUILLE ARVONLISÄÄ 
LUONNONTUOTEALAN TUTKIMUSSEMINAARI MIKKELISSÄ 8.11.2022

Kuva Ilkka Jaakola
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TEEMA 2   
LUONNONTUOTTEIDEN 
LISÄARVO JA UUDET  
MAHDOLLISUUDET  
ARVOKETJUISSA
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LAKAN TERVEYSVAIKUTUKSET
Eeva Moilanen, professori, Tampereen yliopisto
sekä työryhmä: 
Toini Pemmari ja Mari Hämäläinen, Tampereen yliopisto; 
Riitta Ryyti, Kiantama; Rainer Peltola, Luonnonvarakeskus

Lakka eli hilla eli suomuurain on aromikas pohjoisten alueiden soilla kasvava varpu-
kasvi, jonka oranssinkeltaiset marjat sisältävät paljon ellagitanniineja sekä C- ja E-vi-
tamiinia. Lakka kuluu kasvualueillaan perinteiseen ruokavalioon ja on löytänyt tiensä 
myös gourmet-ravintoloiden tarjontaan. Ellagitanniineilla on osoitettu olevan tulehdus-
ta rahoittavia vaikutuksia, mutta kaikkiaan lakan terveysvaikutuksia on tutkittu varsin 
vähän. EAKR-rahoitteisessa tutkimushankkeessa ”Arvoaineita pohjoisen männystä ja 
marjoista” (A72934) tutkimme ilmakuivatun lakkajauheen vaikutusta kokeellisessa li-
havuusmallissa.

Lihavuus on kasvava kansanterveysongelma. Lihavuuteen liittyy elimistön mata-
la-asteinen tulehdus, joka lisää useiden sairauksien, kuten sokeritaudin, sydänsairauksi-
en ja rasvamaksataudin riskiä. Tässä tutkimuksessa käytettiin vakiintunutta kokeellista 
lihavuusmallia, jossa hiirille annettiin runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävää länsi-
maista epäterveellistä ravintoa muistuttavaa rehua. Osa hiiristä sai ilmakuivatusta la-
kasta tehtyä jauhetta osana runsasrasvaista rehua.

Lakkajauhe esti tässä kokeellisessa mallissa rasvaisen dieetin aiheuttamaa elimistön 
matala-asteista tulehdusta kuvaavan SAA-merkkiaineen sekä maksatulehdusta osoitta-
van ALT-arvon nousua. Lisäksi lakka ehkäisi useiden tulehdukseen liittyen geenien il-
mentymistä maksassa sekä hidasti verensokerin ja kolesterolin nousua. Painonnousuun 
lakkajauhe ei vaikuttanut.

Tulosten perusteella lakkaa voi suositella osana terveellistä ruokavaliota: kokeelli-
sessa mallissa se vähensi runsasrasvaiseen dieettiin ja lihavuuteen liittyviä tulehduksel-
lisia ja aineenvaihdunnallisia muutoksia, jotka liittyvät lihavuuden liitännäissairauksien 
kuten sokeritaudin, sydänsairauksien ja rasvamaksataudin kehittymiseen. Lisää tutki-
muksia kuitenkin tarvitaan mm. tehoaineiden tunnistamiseksi ja vaikutusmekanismien 
ymmärtämiseksi sekä sen varmistamiseksi, saavutetaanko nämä terveyshyödyt myös 
ihmisellä.

Tutkimus on julkaistu: Pemmari, T.; Hämäläinen, M.; Ryyti, R.; Peltola, R.; Moilanen, E. 
Cloudberry (Rubus chamaemorus L.) Supplementation Attenuates the Development of 
Metabolic Inflammation in a High-Fat Diet Mouse Model of Obesity. Nutrients 2022, 14, 
3846. https://doi.org/10.3390/nu14183846
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LAKAN SIEMENKUOREN  
ELLAGITANNIINIEN TEHO  
ANTIBIOOTTIRESISTENTTEJÄ  
BAKTEEREITA VASTAAN
Hanna-Leena Alakomi, Liisa Nohynek, Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, VTT

Bakteerien lisääntyvä vastustuskyky antibiooteille on tulevaisuuden lääketieteen suu-
rimpia haasteita ja maailman terveysjärjestö (WHO) on listannut sen globaalien haas-
teiden 10-kärkeen. Haasteellisia ovat etenkin moniresistentit mikrobikannat, jotka ovat 
resistenttejä useammalle kuin yhdelle antibiootille.

Mikäli antibioottiresistenttiys yleistyy, on sillä vaikutuksia koko terveydenhuoltoon 
ja ihmiset ovat vaarassa kuolla tavanomaisiin infektioihin, kuten keuhkokuumeeseen tai 
leikkausalueen infektioihin. Euroopassa noin 33 000 ihmistä kuolee vuosittain infektioi-
hin, joihin antibiootit eivät enää tehoa (WHO, 2022). Sairaalabakteerina tunnetun meti-
silliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteerin aiheuttamat vaikeahoitoiset 
haavainfektiot ovat lisääntyneet koko ajan. Noin neljännes ihmisistä kantaa oireettoma-
na MRSA-bakteerina. Myös elintarvikeketjussa mikrobien resistenttiys tavanomaisille 
biosideille ja desinfektioaineille on lisääntynyt. Euroopan komission Pellolta pöytään 
-strategian mukaan alkutuotannossa käytettyjen antimikrobisten yhdisteiden myynnin 
pitäisi vähentyä 50 % vuoteen 2030 mennessä. 

Marjoja ja niiden sivuvirtoja eli marjateollisuuden ylijääneitä raaka-aineita on 
hyödynnetty pääasiallisesti vain elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa sekä eläinten 
rehuina. VTT:llä on pitkät perinteet arktisten marjojen tieteellisestä tutkimuksesta, ja 
VTT on jo aiemmin osoittanut monien marjojen sisältävän tehokkaita antimikrobisia 
yhdisteitä. VTT tutki ja kehitti omarahoitteisessa iBEX-hankkeessa ja TEM-rahoitteisen 
projektin aikana marjoista eristettyjen antimikrobisten yhdisteiden eristysmenetelmiä 
sekä tehoa. Erityisenä tutkimuskohteena oli lakka. VTT teki yhteistyötä myös Helsingin 
yliopistollisen sairaalan (HUS), Turun yliopiston sekä espanjalaisen tutkimussairaalan 
kanssa. Yhteistyöhankkeessa hyödynnettiin VTT:n kehittämiä ja patentoimia VTT In-
noBerry Technologies™ -menetelmiä, joilla luonnonmarjoista rikastettiin ja eristettiin 
antimikrobisia fenolisia ellagitanniiniyhdisteitä. Lähtömateriaalina käytettiin marjateol-
lisuuden aiemmin hyödyntämättömiä lakan sivuvirtoja. Uuttomenetelmässä ei käytetty 
orgaanisia liuottimia, ja vesiliukoinen, ympäristöystävällinen tuote soveltuu näin ollen 
moniin käyttökohteisiin. 

Tutkimushankkeessa selvisi, että lakan siemenen kuoresta eristetyissä yhdisteissä 
on huomattava antimikrobinen teho sairaalabakteerina tunnettua MRSA-kantaa vas-
taan sekä liuoksissa että haavankaltaisissa olosuhteissa. Tutkimuksessa selvisi, että eten-
kin lakan siemenen kuoresta eristetyissä yhdisteissä, ellagitanniineissa (sanguiin H-6 ja 
lambertiaani C), on merkittävä antimikrobinen teho.

Lisätietoja ja alkuperäinen julkaisu: Antibiotics | Free Full-Text | Sanguiin H-6 Frac-
tionated from Cloudberry (Rubus chamaemorus) Seeds Can Prevent the Methicillin-Re-
sistant Staphylococcus aureus Biofilm Development during Wound Infection (mdpi.com)

https://www.mdpi.com/2079-6382/10/12/1481
https://www.mdpi.com/2079-6382/10/12/1481
https://www.mdpi.com/2079-6382/10/12/1481
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”LUONNONMARJOJEN TUTKIMUS 
POHJOIS-NORJASSA”
Laura Jaakola
Climate laboratory, Department of Arctic and Marine Biology, UiT The 
Arctic University of Norway, Tromsø, Norway
Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIBIO, Norway 
laura.jaakola@uit.no

Pohjois-Norjan tärkeimmät luonnonmarjat ovat mustikka, puolukka ja lakka/hilla. Näi-
den kaupallinen hyödyntäminen on ollut toistaiseksi melko vaatimatonta, mutta omaan 
käyttöön marjoja kerätään runsaasti. Myös tutkimuksen osalta nämä luonnonmarjat 
ovat olleet pääasialliset mielenkiinnon kohteeet. Tromssan yliopiston ja NIBIO:n yh-
teisesti ylläpitämä Ilmastolaboratorio on keskeinen yksikkö Pohjois-Norjan luonnon-
marjatutkimuksessa. Ilmastolaboratoriossa on kontrolloidut kasvatushuoneet, jotka 
mahdollistavat erilaisten lämpötila-, ilmankosteus, ja valo-olosuhteiden vaikutuksen 
tutkimuksen kasvien kasvuun ja laatutekjöihin. Lisäksi Ilmastolaboratoriossa ylläpide-
tään luonnonmarjojen kloonikokoelmia.

Kontrolloidut kokeet mustikkaklooneilla ovat osoittaneet, että lämpötilalla marjan 
kypsymisen aikana on merkitystä marjojen sisältämien yhdisteiden sekä marjaa peittä-
vän vahakerroksen muodostumiseen. Tutkimus osoitti myös että eri alkuperää olevat 
mustikkakloonit reagoivat eri tavalla kasvulämpötilan eroihin. Myös päivän pituuden on 
havaittu vaikuttavan mustikan fenolisten terveysvaikutteisten yhdisteiden biosynteesiin, 
siten että pidemmässä päivässä näitä tuotetaan enemmän. Lisäksi olemme osoittaneet, 
että valon laadulla on suuri merkitys erityisesti antosyaanipigmenttien biosynteesiin, pu-
naisten ja sinisten aallonpituuksien lisätessä biosynteesiä. Mustikkatutkimus on edisty-
nyt viime aikoina huomattavasti useiden julkaistujen geenitietokantojen sekä vastikään 
julkaistun genomin myötä.

Puolukoiden satoisuutta ja arvoainekoostumusta on tutkittu Norjan tutkimusneu-
voston (Norges forskningsråd - NFR) rahoittamassa WILDBERRIES hankeessa (2019 – 
2023). Hankkeen yhteydessä olemme analysoineet lämpötilan vaikutusta eteläisempien 
sekä pohjoisimpien puolukkakloonien arvoaineiden koostumukseen. Tulokset osoittivat, 
että viileämpi lämpötila edisti antosyaanien tuottoa kaikilla tutkituilla puolukkaklooneil-
la. Hankkeessa on myös analysoitu muun muassa kypsymisvaiheen ja valo-olosuhteiden 
merkitystä puolukan arvoainekoostumukseen, sekä fenologian ja sadon määrän ja laa-
dun vuosittaista vaihtelua eri puolilla Norjaa.

Hillan osalta on osoitettu muun muassa, että eri kloonien välillä on eroja hillan tär-
keimpien arvoaineiden, ellagitanninien, tuotossa, jotka reagoivat vähemmän ympäris-
tötekijöihin ja voisivat siten olla mielenkiintoinen merkkiyhdiste jalostuksen kannalta.

Tromssan Ilmastolaboratorio on vastikään hankkinut uuttta kuvantamisteknolo-
giaa, jota tullaan hyödyntämään myös luonnonmarjatutkimuksessa. Planteye 3D mul-
tispektri-skanneri sekä hyperspektri-kamerat tuovat uutta ulottuvuutta kasvien kasvun 
laadun muutosten seurantaan. Ilmaston muutoksen vaikutusten seuranta tullee ole-
maan arktisten luonnonmarjojen osalta yksi tärkeistä tutkimusteemoista myös tulevai-
suudessa.

mailto:laura.jaakola@uit.no
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Johdanto
Tekstiiliteollisuus on globaalisti yksi suurista päästöjen tuottajista. Vaatteiden tuotan-
to on lisääntynyt, mutta kuitenkin vaatteiden käyttöikä on lyhentynyt. Tekstiilimateri-
aalit ja -tuotteet valmistetaan osin EU:n ulkopuolella, pääosin Aasiassa. Kemikaaleilla 
lisätään tekstiilin käyttömukavuutta ja kestävyyttä erilaisilla viimeistelymenetelmillä. 
Pitkien kuljetusmatkojen ja varastointien aikana tekstiilit ovat alttiita mm. mikrobeille, 
homeille, sienille ja erilaisille hyönteisille. Tällöin biologinen suojaus tehdään esimer-
kiksi orgaanisilla kloori-, tina- ja kromiyhdisteillä, jotka ovat erittäin haitallisia ihmiselle 
ja ympäristölle.1-2 Markkinoilla on myös älytekstiilejä, mutta yleensä niillä tarkoitetaan 
tekstiilejä, joihin on liitetty elektroniikkaa ja mittaustekniikkaa, ja näin ollen, haasteina 
voivat olla ekologisuus ja kierrätettävyys.3-4 EU-lainsäädäntö ja kuluttajien kasvava kiin-
nostus biopohjaisia materiaaleja kohtaan on johtanut ympäristöystävällisten, kestävien 
ja turvallisten menetelmien, kemikaalien ja materiaalien kehittämiseen.5-6

Kasvit ja puut ovat älykkäitä luonnostaan suojaamaan itseään mikrobeilta ja hyön-
teisiltä sekundääriaineenvaihdunnan tuotteiden, kuten eteeristen öljy-yhdisteiden an-
siosta.7-8 Jos nämä suoja-aineet voitaisiin uuttaa kasveista ja käyttää esimerkiksi teks-
tiileissä viimeistelyaineina turvallisesti, tehokkaasti ja tuottoisasti, ne voisivat korvata 
monen uusiutumattoman ja haitallisen tekstiileissä käytetyn viimeistelyaineen. Bio-
pohjaiset uuteaineet eivät automaattisesti tarkoita, että ne olisivat myrkyttömiä, mutta 
tutkimuksen keskiössä ovat olleet jo alusta lähtien vihreän kemian uuttomenetelmien 
kehittäminen, turvallisuus ja ympäristövaikutukset.9 

Innovaatio luonnonmukaisista älytekstiileistä syntyi Rovaniemellä Luonnonva-
rakeskuksen, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Lapin ammattikorkeakoulun 
yhteistyönä EAKR-rahoitteisessa Future Bio-Arctic Design (F.BAD) -hankkeessa 
(2018-2021)3 ja jatkuu meneillään olevassa EAKR F.BAD II -hankkeessa (2021-2023). 
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Yhteistyötä tehdään tiiviisti paikallisten yritysten kanssa, jotka voisivat hyödyntää uusia 
luonnontuotealan korkeamman lisäarvon bio- ja tekstiilimateriaaleja sekä uusia mene-
telmiä liiketoiminnassaan.

Menetelmät
Suopursu- ja väinönputken juurimateriaalit on kuivattu, jauhettu ja uutettu Luken Bio-
ruukin pilottimittakaavan ylikriittisellä hiilidioksiuuttolaitteistolla (scCO2) ja uutteiden 
koostumus on määritetty kaasukromatografi (GC) –massaspektrometrianalyysimenetel-
mällä (MS).  Uutteet on mikrokapseloitu Lukessa kitosaanikuoren sisälle ja mikrokapselit 
kiinnitetty Lapin yliopiston jacquard-kudontamenetelmällä valmistettuun pellava-puuvil-
la-tekstiilimateriaaliin. Mikrokapseleiden kokoa on tutkittu Lukessa digitaalimikroskoo-
pin avulla ja kiinnittyminen tekstiilimateriaaliin on kuvannettu FESEM-laitteistolla Lapin 
AMK:n Elektroniikka- ja materiaalilaboratoriossa (ELMA). Lukessa uutteista, mikrokap-
seleista, pinnoittamattomista ja pinnoitetuista tekstiilimateriaaleista on analysoitu anti-
bakteerisuus Escherichia coli (E. coli)- ja Staphylococcus aureus (S. aureus) -bakteereja 
vastaan biosensorimenetelmällä ja antifungaalisuus Aspergillus brasiliensis -hometta ja 
Candida albicans -hiivaa vastaan sekä tutkittu digitaalimikroskoopilla ja FTIR-ATR-me-
netelmällä tekstiilimateriaalien rakennetta.

Tulokset ja johtopäätökset

F.BAD- ja F.BAD II-hankkeissa suopursulle ja väinönputkelle on kehitetty ylikriitti-
sen hiilidioksidiuuton uuttomenetelmät laboratoriomittakaavasta pilottimittakaavaan. 
Väinönputken juuren öljyuute osoitti antibakteerisuusvaikutusta S. aureus -baktee-
ria vastaan, kun taas suopursuvahauute oli aktiivinen S. aureus- ja E. coli -bakteereja, 
Aspergillus brasiliensis -hometta ja Candida albicans -hiivaa vastaan. Uutteet mikro-
kapseloitiin koaservaatiomenetelmällä kitosaanikuoren sisään ja kiinnitettiin tekstii-
limateriaaliin vesi- ja sitruunahappohauteessa. Mikrokapseleiden määrä optimoitiin 
jacquard-tekstiilinäytteessä oikeanlaiseksi niin, että saatiin valmistettua suopursumikro- 
kapseloituja tekstiilimateriaaleja, joilla on antibakteerista aktiivisuutta S. aureusta ja 
E. colia vastaan sekä väinönputkimikrokapseloituja tekstiilimateriaaleja, joilla on anti-
bakteerista aktiivisuutta S. aureusta vastaan. Lisäksi suopursumikrokapseloitu tekstiili-
materiaali osoitti jonkin verran aktiivisuutta myös Aspergillus brasiliensis -hometta ja 
Candida albicans -hiivaa vastaan. FESEM-kuvantamistulosten perusteella mikrokapse-
lit kiinnittyivät hyvin tekstiilikuituihin, ja FTIR-ATR-menetelmän tulosten perusteella 
sitruunahappo toimi hyvänä sitojana ja mahdollisti kovalenttisen sidoksen muodostu-
misen.
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HAKKUUTÄHTEISTÄ KORKEAN  
LISÄARVON TUOTTEITA
Leena Favén1, Leif Hed1, Tatu Hiltunen1

1 Centria-ammattikorkeakoulu

Hakkuutähteiden teollinen hyödyntäminen on vielä vähäistä valmistettaessa korkean 
lisäarvon tuotteita, kuten funktionaalisia elintarvikkeita, ravintolisiä, kosmetiikkaa tai 
muita teollisuuskemikaaleja. Pohjoismaisen Added Value -hankkeen tavoitteena oli 
edistää hakkuutähteiden hyödyntämistä korkean lisäarvon tuotteissa.  Ruotsin Maata-
lousyliopisto (SLU) testasi ja optimoi kuusen hakkuutähteiden esikäsittelymenetelmiä, 
jotta arvokkaat kemialliset yhdisteet saataisiin mahdollisimman hyvin talteen teollista 
jalostusta varten.  SLU valmisti hakkuutähteistä neulas-, kuori ja oksanäytteitä sekä nii-
den erilaisia seoksia, joille optimoitiin uuttoprosesseja Luonnonvarakeskuksen (Luke)
toimesta sekä määritettiin arvokkaiden yhdisteiden tehoainepitoisuuksia.  Centria-am-
mattikorkeakoulussa määritettiin mm. hakkuutähteiden kokonaisuuteainepitoisuuksia 
ja kokonaisfenolipitoisuuksia.  

Polyfenolisilla yhdisteillä on tyypillisesti korkea antioksidanttikapasiteetti ja ne 
voivat olla terveyttä edistäviä sekä ehkäistä myös sairauksia. Polyfenolisten yhdisteiden 
globaali markkina oli vuonna 2021 1,6 miljardia dollaria (lähde: Grandviewresearch), 
mikä koostui lähinnä funktionaalisista elintarvikkeista, ravintolisistä ja kosmetiikasta. 
USA:ssa markkinan koko vuonna 2020 oli 167,6 miljoonaa dollaria. Merkittävimmät po-
lyfenolisten yhdisteiden raaka-ainelähteet olivat rypäleet ja vihreä tee. 

Neulasista analysoitiin (Folin-Ciocalteu – menetelmä) korkeimmat kokonaisfeno-
lipitoisuudet (TPC): 58 mg GAE/g, kuoressa sekä oksissa TPC-pitoisuudet olivat 35 mg 
GAE/g ja 7,5 mg GAE/g. Optimoitujen seosten pitoisuudet ylittivät TPC-arvon 30 mg 
GAE/g. Tummien marjojen TPC-pitoisuudet vaihtelevat tyypillisesti 40-60 mg GAE/g 
välillä. Luken tekemien laskelmien mukaan kuusessa on neulasia keskimäärin 37 kg, 
kuorta 29 kg ja oksia 69 kg, joten kokonaisfenolisia yhdisteitä voisi olla neulasissa noin 2 
kg, kuoressa 1 kg ja oksissa 0,5 kg. 

Teollista jalostusta varten raaka-aineita tarvitaan tyypillisesti suuria määriä, joten 
hakkuutähteet olisivat potentiaalinen lähde valmistettaessa korkean lisäarvon tuotteita. 
Added Value -hankkeessa toteutettiin kaksi demonstraatiota teollisuudelle eli fenolisten 
yhdisteiden hyödyntäminen kosmetiikassa (Lumene) ja nahan parkitseminen hakkuu-
tähteistä uutetulla tanniinilla (Kokkolan Nahka).

Polyfenolisten yhdisteiden korkea antioksidanttikapasiteetti kiinnostaa myös kos-
metiikkateollisuutta. Polyfenolisia yhdisteitä uutettiin Centria-ammattikorkeakoulun 
laboratoriossa. Luonnonvarakeskus optimoi uuttoparametrit, joita sovellettiin Centrian 
viiden litran lasireaktorissa: lämpötila 65ᵒ C ja 80ᵒ C, uuttoaika 1 tunti, liuotin: etanoli 
(85 % v/v). Lumene testasi uutetta tuotepohjassaan kahden kuukauden ajan. Teollista 
jalostusta varten tarvitaan uuttoprosessin edelleen optimointia, jotta voidaan varmistaa 
paras mahdollinen saanto sekä hartsihappojen eliminointi. Lisäksi edellytetään tehok-
kuustestejä iholla ja solukokeilla. 
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Nahan parkitseminen hakkuutähteistä uutettavalla tanniinilla on ekologisesti yhä mer-
kittävämpi vaihtoehto, sillä se voisi korvata synteettisten parkitusaineiden tuontia ja kas-
vipohjaisilla parkitusaineilla olisi kysyntää myös viennissä. Luonnonvarakeskus optimoi 
uuttoprossin ja toteutti uuton pilot-reaktorissa. Kokkolan Nahka testasi tanniinia nahan 
parkitsemisessa, ja toimitusjohtajan mukaan alustavat tulokset olivat lupaavia.

Rahoitus: Interreg Botnia-Atlantica
Koordinaattori: Biofuelregion
Kumppanit: Ruotsin Maatalousyliopisto, Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus, Centria- 
ammattikorkeakoulu
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VÄRIAINEITA SUOMEN LUONNOSTA 
TEOLLISEEN KÄYTTÖÖN
Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto

Suomessa luonnonväriaineita on käytetty tekstiileiden värjäämisen käsityömittakaavas-
sa läpi historian. Vaikka synteettiset väriaineet korvasivat luonnonväriaineet teollisuu-
dessa nopeasti 1800-luvun loppuun mennessä, ovat luonnonväriaineet pysyneet käytös-
sä pula-aikoina; ja aivan viimevuosina neulomisinnostuksen myötä itse kasveilla värjätyt 
langat ovat tulleet jälleen suosituiksi. Valitsipa Taitoliitto vuoden 2022 käsityötekniikak-
si luonnonväriaineilla värjäämisen. 

Mutta luonnonväriaineilla ja -yhdisteillä on paljon muutakin annettavaa kuin kä-
sityöharrastajien värjäykset liedellä porisevine värikattiloineen. Vuonna 2019 Helsingin 
yliopiston johtamassa BioColour-tutkimushankkeessa (https://biocolour.fi) ryhdyttiin 
selvittämään luonnosta peräisin olevien väriaineiden eristämistä, tutkimaan yhdisteiden 
ominaisuuksia syvällisemmin, ja kehittämään väriaineiden nykyaikaista käyttöä tekstii-
leissä, pakkauksissa sekä pinnoitteissa. Luonnonväriainetutkimusta ei ole aikaisemmin 
Suomessa näin laajalla tutkimuskonsortiolla toteutettu, vaikka yksittäiset tutkijat ovat-
kin luonnonyhdisteitä tutkineet myös värin näkökulmasta. 

Suomessa on hallituksen ja eduskunnan toimesta asetettu korkeita tavoitteita kier-
totalouden edistämiseksi. Yhteiskuntamme tuottaa sivuvirtoja, joiden hyötykäyttöä ei 
ole vielä täysin tunnistettu. Useita biomassoja kyllä kerätään, mutta niitä ei juurikaan 
hyödynnetä muutoin kuin kompostoimalla. Toisaalta luonnossa kasvaa monia haitalli-
siakin kasvilajeja, jotka uhkaavat kotoperäistä lajistoa. Tällaisten hyödyntäminen esi-
merkiksi väriainelähteinä odottaa vielä suunnitelmallisia toimia. Ruokasieniä ja yrttejä 
kerätään jo verkostojen kautta kaupallisille markkinoille, ja näitä verkostoja voitaisiin 
hyödyntää myös muiden biomassojen kokoamisessa, kuten värisienten, mesiangervon 
tai nokkosen keräämisessä. 

BioColour-hankkeessa on kartoitettu muun muassa maa- ja metsätaloustuotan-
nosta syntyviä sivuvirtoja, ja tutkittu joidenkin potentiaalia väriaineiden lähteinä (Dou 
ym. 2022; Grande ym.; Räisänen ym.). Tutkimuksissa väriaineet eristetään, tunniste-
taan ja karakterisoidaan, ominaisuuksista tutkitaan erityisesti värin valonkestoa ja jos 
käyttökohteena on tekstiili myös pesun- ja hankauksen kestoa. Vaikka luonnonyhdisteet 
yhdistetään usein luonnonmukaisuuteen, terveellisyyteen ja haitattomuuteen, voi luon-
nonyhdisteillä olla myös haitallisia vaikutuksia. Tämän vuoksi ryhmä tutkijoita paneu-
tuu yhdisteiden toksikologisiin tutkimuksiin, joissa selvitetään haitallisuus niin ihmisel-
le kuin vesiympäristölle. Turvalliset väriaineet pääsevät soveltuvuustutkimuksiin, joissa 
väriaineita lisätään eri menetelmillä moninaisten materiaalien väriaineiksi. Luonnonvä-
riaineet soveltuvat sekä luonnonmateriaaleille että synteettisesti valmistetuille materi-
aaleille. 

Erityisesti materiaalitutkimuksissa tutkijat tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. 
BioColour-tutkimushankkeessa on mukana useita tekstiili-, pakkaus- ja pinnoitusalan 
yrityksiä. Tutkimus etenee tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, testaamalla erilaisilla 
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materiaaleilla ja säätämällä prosesseja laboratoriotutkimusten jälkeen suuren mittakaa-
van laitteille sopiviksi. Hanke on muun muassa toteuttanut kolme työpajaa teollisen mit-
takaavan värjäysprosesseille.

BioColour-hanke aloitti tutkimukset reilut kolme vuotta sitten aikana, jolloin Suo-
messa oli kehitetty useita biohajoavia materiaaleja pakkauksiin ja tekstiileihin, mutta 
niissä käytettävät väriaineet olivat synteettisiä. Kestävyys teemat ovat olleet viimeisen 
viiden vuoden aikana vahvasti esillä eri medioissa, ja kuluttajien kiinnostus entistä kes-
tävämpien ja ympäristömyötäisempien tekstiilien ja pakkausmateriaalien hankintaan 
on ollut nousussa. Bioväriaineiden suhteen haasteita on Suomessa siinä, että teollisen 
mittakaavan luonnonväriainetietämystä on vähän, eikä väriaineiden tuottajia ole yhtä 
yritystä lukuun ottamatta lainkaan. Suomen ainoa luonnonväriaineita tuottava yritys on 
Natural Indigo Finland, joka aloitti toimintansa noin viisi vuotta sitten (https://www.
naturalindigo.fi/). Yrityksen päätuote on värimorsingosta (Isatis tinctoria) saatava sini-
nen indigoväriaine. Kiinnostusta luonnonväriaineiden käyttöön erityisesti tekstiileissä 
on enenevässä määrin, mutta väriaineiden tuotantopuoli näyttäytyy pullonkaulana. Suo-
messa on tällä hetkellä useita tekstiilialan yrityksiä, jotka kehittävät luonnonväriaineil-
le prosesseja omassa tuotannossaan, ja joilla on halukkuutta aloittaa teollinen tuotanto 
lähitulevaisuudessa jonkin kokoisessa kaupallisessa volyymissä. Yksittäisiä mallikappa-
leita ja pieniä sarjoja luonnonväriaineilla värjättyjä tai painettuja tuotteita on jo ollut 
kuluttajien saatavilla. 

Toinen haaste ovat bioväriaineiden ominaisuudet, jotka eivät vertaudu synteetti-
siin väriaineisiin. Kulutusmarkkinoilla niin tuottajat kuin kuluttajat vaativat tuotteiden 
korkeaa laatua ja tavoitteena on muuttumattomuus ja pitkäikäisyys. Synteettisten ma-
teriaalien hajoamattomuus on vuosikymmenten saatossa vahvistanut tätä mielikuvaa ja 
käsitystä tuotteiden tavoiteltavasta loputtomasta pysyvyydestä. Tuotteen pitkäikäisyys 
on kestävyyden näkökulmasta hyvä asia, mutta pikakulutustottumukset puhuvat päin-
vastaista kieltä toimintatavoistamme ja loputtoman pitkän käyttöiän tarpeellisuudesta. 
Tekstiileiden käyttöaika on todellisuudessa vain joitakin kuukausia tai korkeintaan muu-
taman vuoden. Luonnonväriaineilta odotetaan ominaisuuksia, joita niillä ei välttämättä 
ole – luonnossa aineet ovat kiertokulussa, ja muuntuvat ajassa, sävyt vaihtuvat ja värit 
haalistuvat. Tällaisiin ominaisuuksiin ei olla totuttu tuotannossa eikä kuluttajienkaan 
tuoteodotuksissa. Ja tähän tarvittaisiin perustavaa laatua oleva muutos. Mutta muuttu-
mattomuusihanteiden ja -odotusten uudelleen arviointi vaatii käsitysten ja asenteiden 
remonttia, eikä se ole helppoa.  Kestävyyden näkökulmasta myös toimintatapojen uudel-
leen arviointia esimerkiksi tuotteiden hoidon ja pesun suhteen tarvitaan, jotta tuotteet 
pysyisivät esteettisesti hyväksyttävinä ja niiden käyttöikää voitaisiin jatkaa mahdollisim-
man pitkään (Räisänen 2022).

BioColour-hankkeen eräänä tärkeänä tavoitteena onkin herättää keskustelua väris-
tä. Tiedämmekö mistä värit tulevat ja millaisia teollisia prosesseja väriaineiden valmis-
taminen ja värjääminen vaatii, ja millaisia terveyteen ja ympäristöön vaikuttavia aineita 
prosessien seurauksena syntyy? Tutkimuksemme mukaan (Yli-Heikkilä ym. 2020) ihmi-
set eivät ajattele väriä materiaalina, ainoastaan lähinnä visuaalisena asiana. Väri herättää 
kyllä mielipiteitä silloin kun se tulee lähelle, kuten ruokaan, jota syödään. Luonnonvä-
riaineet ruuassa ja kosmetiikassa ovat kuluttajille jollakin tavalla tuttuja, mutta pidem-
pi-ikäisten kulutushyödykkeiden osalta tietoa väriaineiden ominaisuuksista kaivataan.  
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Luonnonväriaineiden valorisoimiseen on potentiaalia niin raaka-aineiden osalta kuin 
käyttökohteiden ja käyttäjien näkökulmasta. Täysin uutena alana työ vaatii kuitenkin 
uskallusta ja investointeja. BioColour-hankkeen seuraavana tavoitteena onkin tarkastel-
la valorisointiprosessien ympäristömyötäisyyttä tekemällä muutamille tärkeimmille vä-
riaineille elinkaarianalyysilaskelmat. Tavoitteena on myös kartoittaa millaisilla ketterillä 
ratkaisuilla biomassojen kokoaminen, valorisointi ja biomassajäännöksen hyödyntämi-
nen voitaisiin toteuttaa kaikkein taloudellisimmin. 

BioColour-tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemiassa toimiva Strategisen tutki-
muksen neuvosto vuosina 2019-2025 (rahoitukset no. 327178 ja 352460).
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MITEN METSÄNHOIDOLLA  
VOIDAAN PARANTAA MUSTIKKA-  
JA PUOLUKKASATOJA? 
Juha-Pekka Hotanen¹, Jari Miina¹, Maija Salemaa², Rainer Peltola³,  
Päivi Merilä⁴
Luonnonvarakeskus (Luke): Joensuu¹, Helsinki², Rovaniemi³, Oulu⁴ 
Juha-Pekka.Hotanen@luke.fi

Metsien ei-puuaineisia tuotteita, kuten marjoja ja sieniä arvostetaan yhä enemmän 
muun muassa niiden terveysvaikutusten vuoksi. Tämä on lisännyt niiden kaupallista 
merkitystä. Ulkomaiset poimijat ovat kasvattaneet marjojen kaupallista poimintaa ja sa-
tojen talteenottoa. Myös metsänomistajat ovat entistä monitavoitteisempia. Metsäsuun-
nittelussa on pystyttävä arvioimaan, miten eri metsänkäsittelytavat vaikuttavat puun-
tuotantoon ja marjasatoihin.

Mustikan ja puolukan sadonmuodostus on monitahoinen tapahtumakulku. Kukin-
taan vaikuttavat jo edeltävän kasvukauden olosuhteet, kun kukka-aiheet kehittyvät sen 
lopulla. Tämän jälkeen satoon vaikuttavat talven ja kevään sääolosuhteet, kukinnan ja 
pölytyksen onnistuminen sekä marjojen kypsymisen aikaiset sääolosuhteet. Metsänhoi-
dolla voidaan kuitenkin kasvattaa satopotentiaalia luomalla ympäristöjä, jotka suosivat 
runsaita marjasatoja. 

   Mustikka kasvaa parhaiten puolivaloisissa metsissä. Kasvustot ovat runsaimpia 
siellä, missä suojaava lumipeite on riittävän paksu ja kosteutta riittävästi keväisin. Män-
tyvaltaiset, tuoreen kankaan varttuneet metsät ovat yleensä parhaita mustikkapaikko-
ja. Niissä mustikan peittävyys on suurempi kuin kuusi- ja lehtipuuvaltaisissa metsissä, 
ja sato on selvästi suurempi kuin kuusikoissa, jotka ovat mustikalle usein liian pimeitä. 
Männiköissä mustikkasatojen suhteellinen vuosien välinen vaihtelu on myös pienem-
pää kuin kuusikoissa. Kuivahkojen kankaiden varttuneet metsät kasvavat myös hyvin 
mustikkaa, samoin jotkut sopivan valoisat lehtomaiset kankaat. Lievä lehtipuusekoitus 
lienee hyväksi mustikalle lukuun ottamatta viljavia kasvupaikkoja, joissa valoisuus lisää 
heinien ja ruohojen runsautta tukahduttaen mustikkaa. Mustikalle sopivat metsät eivät 
kuitenkaan saa olla puustoltaan liian tiheitä.

   Taimikkovaiheen jälkeen mustikan peittävyys ja sato kasvavat metsikön iän ja 
pohjapinta-alan kasvaessa tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen puuston tiheys rajoittaa 
mustikan kasvua. Suomalaisissa tutkimuksissa tämä raja on ollut esimerkiksi pohjapin-
ta-alan suhteen noin 24-26 m². Kuusikoissa raja on selvästi alempi.

   Avohakkuun ja etenkin sen yhteydessä tehtävän maanmuokkauksen jälkeen mus-
tikan varvusto taantuu voimakkaasti, ja palautuminen on hidasta. Sen sijaan mustikka 
hyötyy normaaleista harvennuksista ja jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa erirakenteis-
hakkuista. Hyöty tulee suoraan lisääntyneestä valosta, mutta myös siitä, että monet pö-
lyttäjähyönteiset hyötyvät parantuneista valo-olosuhteista. Mustikkaa voidaan suosia 

mailto:Juha-Pekka.Hotanen@luke.fi
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käyttämällä kevyttä maanmuokkausta (raskaampien asemesta), lykkäämällä päätehak-
kuita, lisäämällä hieman harvennuksien määrää tai intensiteettiä sekä kasvattamalla 
männyn osuutta sekametsissä. Mustikka hyötyy jatkuvapeitteisestä kasvatuksesta, myös 
metsäojitetuissa korvissa.

   Puolukka on puustoltaan harvojen ja valoisien mäntykankaiden laji. Kuivahkot 
kankaat ovat parhaita puolukkamaita, joskin satoa saadaan myös kuivien ja tuoreiden 
kankaiden valoisista metsistä. Eri tutkimukset korostavat avohakkuualojen, pienten tai-
mikoiden, siemenpuumetsiköiden ja valoisien uudistuskypsien metsien hyviä puoluk-
kasatoja. Puolukka kestää valoa ja kuivuutta paremmin kuin ohutlehtinen mustikka. Se 
kestää muokkausaloilla myös maavarsiyhteyksien katkeamista paremmin kuin mustik-
ka. Havaintoja hyvistä ja vakaista sadoista on aukkojen ja varttuneiden metsien aurin-
gonpuoleisilta kuviorajoilta.

   Turvemaista kuivahkoa kangasta vastaavan ravinteisuustason (=IV) korvet (ku-
ten puolukkakorvet) ja rämeet (esim. kangasrämeet, korpirämeet) ja turvekankaat ovat 
parhaita kasvupaikkoja puolukalle. Kangasmetsien ja ja korpien mäntyvaltaisissa met-
sissä puolukan peittävyys on suurempi kuin lehtipuu- tai kuusivaltaisissa metsissä. Myös 
puolukka hyötyy jossain määrin harvennushakkuista. Puolukkasatojen edistämiseksi 
täystiheisiin männiköihin tulisi tehdä päätehakkuita ja jatkaa harvojen männiköiden 
kiertoaikaa.

   Pölyttäjillä on ratkaiseva merkitys marjasadoille. Pölyttäjähyönteisiä suosivassa 
metsässä on riittävästi ravintoa ja pesäresursseja. Paljaan maan alueet, esimerkiksi met-
säteiden pientareet, ovat tärkeitä maassa pesiville hyönteisille kuten kimalaisille, jotka 
dominoivat marjakasvien pölyttäjinä. Hakkuualojen ja metsäteiden reunojen niittykas-
villisuus monipuolistaa ja parantaa pölyttäjien ravintotilannetta. Monet erakkomehiläi-
set, joka on yhteisnimitys mesipistiäisille, jotka eivät muodosta yhteiskuntia, tarvitsevat 
pesiäkseen kuollutta puuta. Nykymetsien hoitosuosituksissa lahopuut jätetään metsään. 
Lahopuun määrää voidaan lisätä säästöpuilla ja tekopökkelöillä. Lehtipuupökkelöistä 
muodostuu ajan mittaan hyviä pesimispaikkoja erakkomehiläisille. Pölyttäjien asunto-
pulaa voidaan helpottaa myös keinopesillä.
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Mustikka ja puolukka ovat paljon muutakin kuin piirakkamarjoja. Ne ovat tärkeitä bio-
diversiteetin ylläpitäjiä pohjoisissa metsissämme. Mustikan ja puolukan kukat tuottavat 
mettä ja siitepölyä suurelle joukolle hyönteisiä. Monet eläimet aina metsosta karhuun 
syövät niiden marjoja. Varvikot vaikuttavat metsien ainekiertoihin, sitovat ilmakehän 
hiiltä maavarsiinsa ja kätkevät suojaansa metsäkanalintujen poikasia. Nämä vaatimat-
tomat ekosysteemipalvelijat kantavat salaista kruunua ja ripsihelmaista pillistöä kukis-
saan!

Seurasin mustikan ja puolukan kukkien kehitystä koronavuosina 2020 ja 2021 ko-
tini lähimetsässä. ECODIVE-projektissa selvitin, mitkä hyönteiset kävivät niiden kukissa 
ja miten kukista kehittyy marjoja. Valokuvasin kukkien sisärakenteita kalojen kuuloki-
vien (otoliittien) tutkimiseen tarkoitetulla mikroskoopilla Luken Viikin toimipisteessä. 
Kerron näillä kuvasarjoilla, miten mustikan ja puolukan marja syntyy.

ECODIVE (Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta) on osa Karelia CBC -ohjel-
maa, jota on rahoittanut EU ja Suomen valtio.

SERVANTS FOR THE ECOSYSTEM
Bilberry and cowberry are not just material for a berry pie; they are also important crea-
tors for biodiversity in our northern forests. Their flowers produce nectar and pollen for 
large number of insect species. Many animals from capercaillies to bears eat their berries. 
The shoots affect nutrient cycling of forests, rhizomes store carbon from the atmosphere 
and shrubs provide cover for forests hens’ chicks. These modest servants for ecosystem 
services carry secret crown and organ pipes inside their flowers.

I monitored the development of bilberry and cowberry flowers in the spring of coro-
na years 2020 and 2021 in a home neighborhood forest. In the ECODIVE project my aim 
was to check what kind of insects visited these flowers and how the berries developed. I 
took photos of the inner structures of the flowers using the microscope from Luke’s fish 
otolith laboratory in Viikki. This series of pictures shows how the bilberry and cowberry 
flowers change into berries.

ECODIVE is part of Karelia CBC program, which is funded by the EU and Finland.
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Mustikan (Vaccinium myrtillus) kukka. (Copyright Maija Salemaa, Luke)

Puolukan (Vaccinium vitis-idaea) kukka. (Copyright Maija Salemaa, Luke)
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FOSTERING AND ENABLING AI, 
DATA AND ROBOTICS  
TECHNOLOGIES FOR SUPPORTING 
HUMAN WORKERS IN HARVESTING 
WILD FOOD (FEROX)
Paul Chippendale1, Marjut Turtiainen2 and Birgitta Partanen2

1 Fondazione Bruno Kessler (FBK), Italy, 2 Arktiset Aromit ry, Finland

It is estimated that less than 10 % of the total annual wild berry crop is harvested from the 
Finnish forests. The challenge in collecting wild berries lies in the manual nature of forest 
harvesting. Due to the short season, the majority of commercial picking is conducted by 
foreigners who have limited knowledge of the local language, culture and forests.

The FEROX project aims to utilize advances in AI (Artificial Intelligence), data, and 
robotics to improve the working conditions of wild berry pickers. The project will employ 
autonomous drones equipped with a wide variety of sensors to acquire data and build 
3D models of the forests with the aim of accurately estimating berry locations, types and 
potential yields. The collected data will feed AI models to help workers locate ripe ber-
ries faster thus optimizing their operations. In addition, FEROX will provide wild berry 
pickers with navigation and locating services and physical support to improve their wor-
king conditions and boost their trust and confidence. The holistic solution of FEROX will 
contribute to the overall safety of the workers by automatically monitoring the pickers 
and providing aid where it is needed. 

FEROX wants to attract more locals and hiking enthusiasts to work during the 
summer months to collect wild products commercially, potentially increasing the overall 
harvest. These project outcomes combined will create new business opportunities for 
small companies and citizens as well as to support global sustainability in safe berry har-
vesting. To demonstrate the solutions, FEROX will conduct many tests in the forests in 
Finland with the support of Arctic Flavours Association (Arktiset Aromit ry). 
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ABUNDANCE OF SPECIALTY  
MUSHROOMS ON MANAGED  
FORESTS - POSSIBILITY FOR NOVEL 
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Escribano1, & Jari Miina1

1Natural Resources Institute Finland (Luke), Joensuu, Finland.
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Abstract

Mushrooms are the second biggest commodity from Finnish forest according to their 
sales and household picking statistics, yet commercial interest has focused on very few 
edible species mainly mycorrhizal. However, interest towards specialty mushrooms (i.e. 
saprotrophic species) has increased during the last decade due to the increase of fungal 
studies and the commercial value of several species.

Very few inventories focused on mushrooms have been executed in Finland and 
worldwide. Most of these inventories for commercial species are aimed to collect infor-
mation on mycorrhizal fungi and do not take into account saprotrophic species.

In this study the abundance and sporocarp production of wild specialty wood-decay 
mushrooms in forest stands were inventoried in Finland. Six geographical locations were 
selected to represent a wide range of forest stand (south-north, east-west) and climatic 
conditions (continental and marine climate). The study material consists of 176 managed 
stands, from which four belt transects were inventoried in each of them (a total of 704 
belt transects). The results showed that in 83 stands (47%) at least one of the invento-
ried fungal species was present. The most common species was F. pinicola, which was 
found in 46 stands (26%),followed by K. mutabilis (35 stands, 20%), G. applanatum (10 
stands, 6%), P. betulinus (7 stands, 4%) and G.lucidum (6 stands, 3%).

According to our results, saprotrophic fungi with commercial value occur sporadi-
cally showing no trend in occurrence and abundance in different successional stages of 
forests. Therefore, the commercial utilization can be unprofitable for forest owners. In 
the other hand, saprotrophic fungi have no limitations in occurrence and were found in 
a wide variety of stands. These results suggest that the systematical cultivation of saprot-
rophic fungi may be a potential practice of multi-objective forest management and sour-
ce of novel income.

This study was funded by the Regional Council of North Karelia from EAFRD pro-
gram as part of the project MushroomHarvester - SieniHarvesteri. (decision EURA 
2014/8860/09 02 01 01/2019/PKARJALA)

Key words: boreal forests, non-timber forest products, saprotrophic fungi, mycorrhizal 
fungi, commercial crop, multi-objective forest management
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HEALTH-PROMOTING EFFECTS OF 
LINGONBERRY IN OBESITY: IMPACT 
ON WEIGHT GAIN, GLUCOSE AND 
LIPID LEVELS, AND LOW-GRADE  
INFLAMMATION IN HIGH-FAT DIET- 
INDUCED OBESITY MODEL IN MICE
Riitta Ryyti1, Mari Hämäläinen1, Antti Pemmari1, Rainer Peltola2 and Eeva 
Moilanen1

1 The Immunopharmacology Research Group, Faculty of Medicine and 
Health Technology, Tampere University and Tampere University Hospital, 
Finland

2 Bioeconomy and Environment, Natural Resources Institute, Rovaniemi, 
Finland

Obesity is an increasing health burden globally; over 30% of the world’s adult popula-
tion is estimated to be overweight or obese. Obesity induces low-grade inflammation 
in the body and that is a risk factor for type 2 diabetes, nonalcoholic fatty liver disease 
(NAFLD) and cardiovascular diseases. Diet rich in vegetables and fruits has been shown 
to attenuate low-grade inflammation associated with obesity. Lingonberry (Vaccinium 
vitis-idaea L.) is grown in the Northern hemisphere, and its red berries are traditionally 
used in human diet in many forms. Lingonberry is rich in polyphenols and has high an-
tioxidant activity. In the present study, we investigated the effects of lingonberry supple-
mentation on metabolic changes and low-grade inflammation in a model of high fat (HF) 
diet-induced obesity.

C57BL/6N male mice were fed for 6 weeks with either a high-fat (HF) or low-fat 
(LF) diet (46% and 10% energy from fat, respectively) or HF diet supplemented with 20% 
(w/w) air-dried lingonberry powder (HF + LGB). Lingonberry supplementation totally 
prevented the HF diet-induced elevations in blood cholesterol and glucose concentra-
tions as well as in the circulating alanine aminotransferase (ALT) levels, although the 
effect on weight and visceral fat gain was moderate (25%). Lingonberry supplementation 
also restrained the HF diet-induced increases in the inflammatory adipocytokine leptin 
(36%) and the acute phase reactant serum amyloid A (85%). HF diet induced a major 
phenotypic change in the liver, predominantly affecting the expression genes involved in 
inflammation and metabolism. Lingonberry supplementation prevented the effect of the 
HF diet on an array of genes (in total on 263 genes) associated particularly with lipid or 
glucose metabolic process (such as Mogat1, Plin4, Igfbp2) and inflammation/immune 
response (such as Lcn2, Saa1, Saa2, Cxcl14, Gcp1, S100a10). 

In conclusion, the present results demonstrate that lingonberry supplementation 
significantly prevents HF diet-induced metabolic and inflammatory changes in a murine 
model of obesity. The results encourage evaluation of lingonberries as a part of healthy 
diet against obesity and its comorbidities.
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EVALUATION OF THE PROBIOTIC 
PROPERTIES OF THE NOVEL  
KOMBUCHA DRINKS
Antonina Shvetsova*, Tiina Tolonen, Tuomas Niskanen, Pekka Kilpeläinen, 
Vesa Virtanen
University of Oulu, Measurement technology unit (MITY) 
*antonina.shvetsova@oulu.fi

Kombucha tea is a non-alcoholic refreshing beverage with mild acidic taste originated 
from East. It’s popular also on a European market and was claimed to have several health 
beneficial effects, including anti-diabetic, blood cholesterol reducing, anti-cancer, possib-
ly due to its antimicrobial, antioxidant, and probiotic properties. Traditional kombucha 
is produced by microbial fermentation of sweetened black or green tea. Other types of 
tea and herbal extracts can be utilized for fermentation opening wide possibilities for 
Finnish local producers. A consortium of both yeast and bacteria of kombucha possibly 
contains probiotic strains. This probiotic potential of kombucha drinks was investigated 
in the LuoPro project run by MITY of the University of Oulu. The matter was approached 
from several perspectives:

 enumeration of different groups of yeast and bacteria was performed via live micro-
bes plating on selective media (MPN)

 genus/species identification of the most abundant kombucha microbes 

 evaluation of anaerobic growth potential of kombucha microbes

 resistance of the kombucha microbes to simulated gastric acid environment followed 
by identification of the resistant microbes

 resistance of the kombucha microbes to bile acids (simulation of the Duodenum envi-
ronment) followed by identification of the resistant microbes

 total bacterial DNA profiling

 organic acids content analysis with capillary electrophoresis

 oxygen radical absorbance capacity (ORAC) measurement to evaluate the antioxidant 
properties of kombucha drinks and original herbal extracts.

All tested kombucha drinks contained live microbes in adequate amounts. Most of them 
can be cultivated under anaerobic (without oxygen) conditions and some of them are 
resistant to bile acids (0,6% w/v for 3 h) and/or stomach simulated acidic environment 
(pH 2, pepsin 3g/L, mucin 3g/l) and thus have potential to survive in the human di-
gestive tract. The pure yeast and bacterial strains were isolated and further identified 
to genus/species level accuracy by colonies characterization, microscopy and 16S RNA 
genes sequencing. 

Since potential health benefits of kombucha may be caused by metabolites produced 
by living microbes, the content of following organic acids was evaluated: acetic, lactic, 
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malic, and citric acids. In addition, inorganic sulfate ions concentration was measured. 
Acetic and lactic acid were the dominating acids whose presence correlated with MPN of 
the acid producing bacteria determined via plating tests.

The antioxidant properties of kombucha drinks, the starting cultures and original 
herbal extracts were measured. The antioxidant properties of the drink were not signi-
ficantly influenced by the fermentation process itself. In opposite, addition of the wild 
berries flavoring extracts at the final stage of kombucha preparations strongly increased 
its antioxidant capacity. 

Further study of the probiotic properties of the isolated microbial strains is needed.
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CASE-ESIMERKKEJÄ TBIO- 
HANKKEESTA – NOKKOS-,  
KANERVANKUKKA- JA PUNA- 
APILAUUTTEET
Anni Hirvonen, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus,  
Mittaustekniikan yksikkö (MITY)

Osana Tbio-hanketta (Teollisesti ja kaupallisesti kehittyvä yritysten bio- ja mittaustek-
niikan toiminta-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristö) kehitetään luonnontuotealaa nos-
tamalla luonnontuotteiden jalostusastetta, sekä tunnistamalla raaka-aineiden ja loppu-
tuotteiden aktiivisuus ja laatu. Tavoitteena on parantaa yritysten prosessiosaamista ja 
toimintaedellytyksiä luonnontuotteiden jalostusasteen nostamiseksi. Hankkeessa kehi-
tetään yritysten tarvitsemaa erityisanalytiikkaa raaka-aineiden ja lopputuotteiden kemi-
allisen koostumuksen ja aktiivisuuden todentamiseen. Lisäksi selvitetään uusia raaka-ai-
nemahdollisuuksia mm. erikoiskasvien sekä sivuvirtojen osalta.

Ultraäänen vaikutuksia nokkosen ja kanervankukan arvoaineiden uuttamiseen 
testattiin eri laitteilla, uuttoajoilla ja -lämpötiloilla. Uutoista määritettiin fenolisten yh-
disteiden pitoisuuksia sekä antioksidatiivisuutta. Tuloksista huomattiin, että 30 litran 
ultraäänipesuriksi tarkoitetulla 40 kHz laitteella ei ollut vaikutusta nokkosen tai kaner-
vankukan arvoaineiden uuttumiseen. Alustavien tulosten perusteella ultraäänilaitteiden 
taajuus ja teho vaikuttavat luonnontuotteiden arvoaineiden uuttumiseen ja osalla lait-
teista ei saada tehostettua uuttoa.

Puna-apilan kasviestrogeenien analysointiin kehitettiin menetelmää HPLC-DAD-
laitteelle. Eri paikoista kerätyistä puna-apilasta valmistetuista uutteista saatiin kvan-
titoitua neljän kasviestrogeenin pitoisuudet: daitseiini, genisteiini, biokaniini A ja 
formononetiini. Kasviestrogeenejä sisältävää uutetta käytetään kaupallisessa luonnon-
kosmeettisessa häpyalueen voiteessa. 

Mustaherukan lehti-, puna-apila- ja kavervankukkauutteiden antimikrobisuutta 
tutkittiin Candida albicans -hiivaa ja Staphylococcus aureus -bakteeria vastaan Biosc-
reen C -laitteella sekä erilaisin kuoppa- ja kiekkodiffuusiokokein. Nämä mikrobit esiin-
tyvät tyypillisesti iholla ja limakalvoilla, ja voivat aiheuttaa infektioita. Mustaherukan-
lehti- ja puna-apilauutteilla ei havaittu antimikrobista vaikutusta C. albicansia vastaan. 
Kuitenkin kanervankukkauutteet vähensivät selvästi S. aureuksen kasvua ja hieman C. 
albicansin kasvua, mutta tulokset ovat vasta alustavia ja lisää toistoja tarvitaan.
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PUOLUKKAJAUHEEN  
ANTIOKSIDATIIVISUUS JA  
FENOLISIA YHDISTEITÄ
Tolonen Tiina1, Mäki Marianne1, Jaakkola Mari1, Moilanen Eeva2 ,  
Virtanen Vesa1

1) Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus,  
Mittaustekniikan yksikkö (MITY)

2) Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, 
Immunofarmakologian tutkimusryhmä

Syötävistä luonnonmarjoista puolukka on arvioitu yhdeksi runsassatoisimmista musti-
kan ja variksenmarjan ohella. Se on myös toinen kaupallisesti merkittävimmistä ja eni-
ten talteenotetuista syötävistä luonnonmarjoista mustikan lisäksi. Tutkimusten mukaan 
puolukka sisältää runsaasti erilaisia terveydelle hyödyllisiä aineita kuten vitamiineja ja 
fenolisia yhdisteitä.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Arktisten kasvien taiga: terveyttä 
luonnosta -hankkeessa tutkittiin 100% puolukasta ilmakuivaamalla valmistetun puo-
lukkajauheen koostumusta fenolisten yhdisteiden ja antioksidatiivisuuden osalta. Hank-
keessa puolukkajauheen fenolisten yhdisteiden kokonaismäärä analysoitiin Folin Ciocal-
teau reagenssin avulla. ORAC (oxygen radical absorbance capacity) määritystä käytettiin 
puolukkajauheen antioksidatiivisuuden arviointiin ja DMAC (4-dimethylaminocinna-
maldehyde) analyysiä proantosyanidiinien määrän tutkimiseen. Puolukkajauheen yk-
sittäisten fenolisten yhdisteiden pitoisuuksia analysoitiin HPLC-DAD menetelmin ja 
UHPLC-MS/MS laitteella.

Määritysten perusteella 100g:ssa puolukkajauhetta kokonaisfenoleja oli yli 2500 
mg GAE ja ORAC luku (kyky absorboida happiradikaaleja) yli 50000 µmol TE. Proanto-
syanidiineja puolukkajauheesta löytyi runsaasti ja kversetiinin kokonaismäärä (vapaan 
ja sitoutuneen) ylitti 100 mg /100g. Antosyaaneista puolukkajauheessa oli eniten syani-
diini-3-O-galaktosidia. Siitä löydettiin myös fenolisia happoja, kuten protokatekiini-, 
syringetiini- ja kanelihappoa sekä erityisesti bentsoehappoa jota oli yli 350 mg / 100g. 
Stilbeenejä puolukkajauheessa oli detektoitavia määriä vain resveratrolin sokerijohdan-
naista piceidiä. Saatujen tulosten perusteella puolukkajauheessa kuten puolukassakin on 
runsaasti yhdisteitä, joiden käytön kasvattamisella ruokavaliossa voisi olla terveydelle 
positiivisia vaikutuksia.
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EFFECT OF THE DRYING METHOD 
ON THE COMPOSITION OF NETTLE 
LEAF EXTRACT
Françoise Martz1* and Annika Uimonen2

1 Luonnonvarakeskus, Ounasjoentie 6, 96200, Rovaniemi
2 Luonnonvarakeskus, Ounasjoentie 6, 96200, Rovaniemi
* francoise.martz@luke.fi 

Introduction
Nettle (Urtica dioica ssp dioica) is a wild herbaceous perennial crop with multiples uses 
in the food, feed, pharmaceutic/cosmetic, textile/building or agriculture sectors. Parti-
cularly, the health benefices of nettle leaves and roots have been known for a long time: 
leaves are rich in minerals, antioxidants and vitamins and roots contain lectins and phe-
nolics efficient in preventing prostate benign hyperplasia (PBH). 

Nettle is a raw material which is attracting many interests and its cultivation is in-
creasing in many European countries. In Finland, the cultivation area of nettle is still 
limited (ca. 10ha, in 2021) and it is mainly cultivated for food and feed applications. 
In the project ARKNOKK (“Arktinen nokkonen, rikasta rahaksi”), we work on 
establishing the grounds for a nettle value chain in Lapland. In addition to organic field 
cultivation plots, we are testing different nettle provenances, as well as the possible use 
of nettle for winter supplementary feed for reindeer (see poster of Ranta and Majala). 

After harvest, nettle leaves need to be processed rapidly to limit fermentation. Ty-
pically leaves are dried, but fresh frozen leaves are also required for specific products. In 
this work, we tested for the effect of the drying method on the phenolic and nitrate (NO3) 
composition. 

Methods
Leaves have been collected from wild populations in Oulu area in late June 2022. Diffe-
rent drying methods were tested: 

 freeze drying as a reference method (fresh leaves frozen  
at -20 °C and then freeze-dried), 

	air drying 40 °C and 70 °C, 

	blanching (in boiling water for 1min followed by freezing, and  
then freeze drying),

	microwave drying: leaves dried in microwave at 900W 2x2min  
(Micro1) or at 450W 2x3 min (Micro2).  

Fresh leaves were also analyzed. Fresh leaves were extracted immediately after harvest. 
For all other treatments, dry leaves were grinded into fine powder, extracted in methanol 
80% and analyzed for their phenolic composition (hydroxycinnamic acids, flavonoid and 

mailto:francoise.martz@luke.fi
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carotenoids) using liquid chromatography and NO3 content using spectrophotometric 
methods. The whole experiment was replicated 3 times with 3 different batches of leaves 
collected in the campus of Oulu University (21, 27 and 28.6.2022). For each replicated 
experiment, values were standardized to the freeze-dried treatment. 

Results
Soluble phenolic in nettle leaves are composed by about 10% flavonols and 90% hydroxy-
cinnamic acids, with caffeoyl malic and chlorogenic (caffeoyl quinic) acids representing 
60 and 21%, respectively. 

Air drying at 40 °C and microwave drying did not affect the phenolic composition 
of leaves compared to freeze drying. Values from fresh leaves are only indicative as in the 
conditions used, a quantitative extraction was difficult. 

Figure 1: Effect of the drying method on the content of total soluble phenolics (freeze-
drying=100%)

The antioxidative potential, measured as the radical scavenging activity (DPPH method), 
was highly correlated with the phenolic concentration and showed the same pattern. 

Blanching (followed by freezing and freeze drying) resulted in an almost complete 
degradation of the phenolic compounds (except carotenoids). 

The NO3 content was similar in fresh and all dried leaves, except blanched leaves. 
Values ranging from 170-230 mg NO3 ion /100g DW in the samples tested. However, 
blanching decreased the NO3 concentration to almost zero. 

Conclusion
Drying, and the processing method of nettle leaves can affect a lot the concentration of 
bioactive compounds. The method used has to fit the final use of the raw material.  

Funding
ARKNOKK is funded by the ERDF (EAKR 2020-2027). 
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BLUE OR BLACK BILBERRY:  
WHEN COLOR MATTERS…
Françoise Martz and Päivi Merilä
Luonnonvarakeskus, Ounasjoentie 6, 96200 Rovaniemi.  
Francoise.martz@luke.fi 

Introduction
Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) is a deciduous shrub with wide distribution in cool 
temperate regions and mountain areas of Europe and Asia. In addition to the common 
wild type blue bilberry, it is common to find a glossy type of black mutants (“mustamus-
tikka”, “pikimustikka” in Finnish). Berries from both types of plants are harvested. It is 
commonly said that black bilberry (glossy type) are mutants lacking waxes. However, a 
recent study showed almost similar cuticular wax load in blue and black berries but a 
clear change in wax composition and morphology between both types of berries (Trivedi 
et al., 2021). In this pilot study, we addressed the question of the polyphenolic composi-
tion in both types of berries. 

Material and methods
Mature blue and black bilberries were collected in the same site in Pöyliövaara, Ro-
vaniemi in August 2020 (4 samples of each, ca. 10 berries/sample, each collected 2m 
apart). Fresh frozen berries were analyzed for their soluble phenolics as previously de-
scribed (Phuong et al 2021). Values are means ± SD, n=4. 

Results
This pilot study showed some differences between in phenolic composition blue and 
black bilberries. Soluble phenolics of bilberry are typically composed of more than 80% 
of anthocyanins and so analysis of the composition can be divided as anthocyanins, and 
non-anthocyanins compounds. The total amount of soluble phenolics did not show any 
significant difference between both types of berries (not shown). 

Although the total amount of anthocyanins was similar between both types of ber-
ries, the black berries were richer in cyanindins (Fig 1), and particularly the galactoside 
form. This led to a decrease in the delphinidin to cyanidin ratio from 0.92 ± 0.09 to 0.76 
± 0.03 in blue and black berries, respectively.

mailto:Francoise.martz@luke.fi
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Figure 1: Anthocyanin composition (weight %) in blue and black bilberries 

Non-anthocyanin composition was marked by a decrease in iridoids and a strong increa-
se in epicatechin in the black compared to the blue berries (68 and 206%, respectively).  

Conclusion
This pilot study suggests that the mutation affecting the phenotype of the bilberry also 
has an effect on their phenolic composition. However, this result needs additional ana-
lyses to be confirmed. 
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BIOVÄRIT OSANA KESTÄVÄÄ  
BIO- JA KIERTOTALOUTTA
Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto

BioColour on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvos-
ton rahoittama monitieteinen ja kansainvälinen tutkimushanke (2019-2025), jonka ta-
voitteena on kehittää biopohjaisia väriaineita, hyödyntämällä erilaisia biomassoja kuten 
maatalouden sekä elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirtoja, ja edistää siten kiertota-
loutta ja nollajäte prosessien toteutumista (Kuva 1.). Biohajoavat materiaalit ovat tulossa 
enenevässä määrin kuluttajamarkkinoille, mutta niissä käytettävät väriaineet ovat omi-
naisuuksiltaan hyvin pysyviksi suunniteltuja synteettisiä väriaineita, jolloin tuotteen ko-
konaisilme biohajoavuuden näkökulmasta on ristiriitainen. Suomessa tuotetaan suuria 
määriä orgaanista, arvokkaita yhdisteitä kuten väriaineita sisältävää, biomassaa, jota ei 
hyödynnetä vielä lainkaan tai hyvin vähäisessä määrin ja alahaisella jalostusasteella, esi-
merkiksi kompostoimalla. Tällaisia biomassoja ovat esimerkiksi kasvien viljelystä ja elin-
tarviketuotannosta yli jäävät leikkuutähteet, rikka- ja suojakasvit, hedelmien ja vihan-
nesten kuoret, ympäristön kannalta haitalliset vieraslajit ja metsäteollisuuden sivuvirrat. 
BioColour hankkeessa tutkitaan myös mikrobituotannon tuloksena syntyviä väriaineita. 
Mikrobituotannossa voidaan hyödyntää biojätevirtoja, kuten hedelmien kuoria, kasva-
tusalustoina ja ravinneliuoksina. Tutkimuksen tavoitteena on löytää taloudellisesti kan-
nattavia väriainelähteitä ja kehittää yksinkertaisia, ympäristöä mahdollisimman vähän 
kuormittavia ja energiatehokkaita väriaineiden eristysprosesseja. Tärkeää on yhdistei-
den ominaisuuksien tutkiminen, jotta voidaan löytää kulloiseenkin käyttökohteeseen 
parhaiten soveltuvat väriaineet sekä menetelmät väriaineiden lisäämiseksi eri materi-
aaleihin. BioColour hankkeen tavoitteena on kehittää väriaineita erityisesti tekstiileihin, 
pakkauksiin ja pinnoitteisiin. Luonnosta peräisin olevilla yhdisteillä on väriominaisuu-
den lisäksi myös muita ominaisuuksia kuten UV-säteilyltä suojaava ja antimikrobinen 
ominaisuus, jotka tuovat lisäarvoa yhdisteiden käyttöön eri sovelluksissa. 

Väriaineiden tuotantoon ja prosesseihin liittyvän tutkimuksen lisäksi Bioco-
lour-hanke pyrkii vakiinnuttamaan bioväriaineiden tuottamiseen ja käyttöön liittyviä 
kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia, ja siten vahvistamaan kestävän kehityk-
sen periaatteiden toteutumista taloudessa ja kuluttajakäyttäytymisessä. Vaikka luonnon-
väriaineet ovat ennen synteettisten värien aikakautta olleet ainoita käytössä olevia väriai-
neita ovat ne nykykuluttajalle uusi asia, ja hankkeen tavoitteena onkin yritysten kanssa 
yhteistyössä kehitettyjen esimerkkituotteiden avulla tarkastella kuluttajien asennetta ja 
hyväksyntää sekä pohtia mitä kiertotalous ja kestävät tuotantomenetelmät tarkoittavat 
kuluttajan arjessa ja käyttökokemuksissa, erityisesti kun huomio kiinnitetään kestoku-
lutustuotteen väriin. BioColour-hanke pyrkii luomaan uusia ja vahvistamaan jo olemas-
sa olevia verkostoja bioväriaineiden tutkijoiden ja niitä hyödyntävien yritysten välille 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hankkeen tuloksena julkaistaan ensimmäinen ja 
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avoimesti saatavilla oleva bioväriaineiden tietokanta, joka palvelee niin tutkimusta kuin 
yritysmaailman toimijoita. BioColour-hanke pyrkii tutkitun tiedon kautta vaikuttamaan 
kiertotalouden ja kestävien tuotantoprosessien luomaan ilmasto- ja ympäristömyöntei-
seen väritulevaisuuteen.

Kuva 1. BioColour-hankkeessa edistetään kiertotaloutta, nollajäteprosesseja ja raaka-ainevirtojen 
jalostusarvon kasvua.
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NOKKOSEN KÄYTTÖ POROJEN  
LISÄRUOKINNASSA
Aki Ranta ja Veikko Maijala, Lapin ammattikorkeakoulu
Francoise Martz, Luonnonvarakeskus, Rovaniemi

Nokkonen on hyvin tunnettu kasvi ja sitä on historiassa käytetty märehtijöiden rehuli-
sissä. Maailmalla tehdyissä ruokintakokeissa on todettu, että nokkosella on monipuolisia 
parantavia vaikutuksia muun muassa eläinten hyvinvointiin, tuotoskykyyn ja lisäänty-
miseen. Toistaiseksi nokkosen käytöstä porojen ruokinnassa ei ole tieteellistä näyttöä.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voiko nokkosta hyödyntää porojen ruokin-
nassa ja rehujen valmistuksessa. Tutkimuksessa selvitetään nokkosen soveltuvuutta po-
rojen ruokintaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on porojen hyvinvointiin. Samalla selvi-
tetään, miten nokkonen mahdollisesti vaikuttaa vasontaan, vasojen syntymäpainoon ja 
kasvukehitykseen.

Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan nokkosta voi hyödyntää porojen ruokin-
nassa ja rehujen valmistuksessa. Nokkosella täydennetty täysrehu oli verrokkia mait-
tavampaa ja sillä on vähäisiä vaikutuksia porojen hyvinvointiin. Vaikutukset ovat sekä 
positiivisia että negatiivisia. Kokonaisvaikutuksien osalta tutkimustulosten analysointi 
on vielä keskeneräinen. Lisäksi tulisi selvittää nokkosta sisältävän rehun mahdollisuu-
det erikoisrehuna täsmäruokinnassa, esimerkiksi kuntoutettaville poroille. Rehun val-
mistuksen osalta tarvitaan vielä lisää kokemuksia ja tutkimusta sopivan annostuksen ja 
kannattavuuden osalta.

Tutkimus on tehty ARKNOKK (”Arktinen nokkonen, rikasta rahaksi”) -hankkeessa, 
joka on osa EAKR-ohjelmaa.
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