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Ritva Kemppainen, puheenjohtaja

PERINNEMAISEMIEN
TUOTTEISSA ILOA
YMPÄRI VUODEN
Perinnemaisemista monille tulee mieleen kaunis kulttuurimaisema. Luonnontieteilijöille ja luontoharrastajille
perinnemaisemat ovat luonnon monimuotoisuuden runsauden aitta, kasvaahan parhaimmilla perinnemaisemilla jopa 40 kasvilajia neliömetrin
alalla, muista eliöryhmistä puhumattakaan. Maisema ja biologinen monimuotoisuus on kuitenkin vain yksi osa
perinnemaisemien meille tuottamista
palveluista, ns. ekosysteemipalveluista.
Kesän taittuessa syksyksi maaseudulla
kerätään satoa pelloilta, mutta myös
luonnonlaitumet tuottavat satoa, niin
meille ihmisille kuin muullekin luonnolle.Voidaankin puhua perinnemaisematuotteista.
Moni on jo maistanut herkullista luonnonlaitumella kesän käyskennellyttä ”niittylihaa”, tai paistanut
”niittymakkaraa” valoisina kesäiltoina. Harvemmat ovat päässeet maistamaan kyytönmaitoa suoraan tilalta
tai edes kyytön tai vuohen maidosta tehtyä juustoa, jonka makua laitumien luonnonyrtit ovat maustaneet.
Vielä harvemmalle on tullut mieleen
kerätä alkukesän salaattiainekset niityltä. Pitkää talvea varten voi varautua myös luonnonmukaisin yrttiteeaineksin, niityiltä meden hunajaansa
keränneiden mehiläisten tuotoksin,
ja laitumilla kesälomaansa viettäneiden lampaiden villasta kudotuin villasukin. Pakkasiltoina voi asettua kunnostetulta hakamaalta kerätyillä polttopuilla ladatun takkatulen eteen, kääriytyä lampaantaljaan ja antaa tuulen
ujeltaa nurkissa ja syventyä kirjaan,
katsella aurinkoisia perinnemaisemaja kasvikuvia ja ottaa kevyet nokoset
Kuva Iiro Ikonen

– unelmoiden uudesta lämpöisestä
kesästä.
Perinnemaisemien hoito on merkittävä tapa ylläpitää sekä hyönteisten
tuottamia pölytyspalveluja, ekologista ja hiilijalanjäljeltään kevyttä lihantuotantoa, tuotantoeläinten hyvinvointia, avointa kulttuurimaisemaa, että
itse niityillä samoajan kuntoa, mielenrauhaa ja fyysistä terveyttä. Miten viisaita aiemmat sukupolvet ovat olleetkaan tuottaessaan meille vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen työllään näitä lumoavia kumpuilevia jokivarsiniittyjen laidunmaisemia, avoimia
rantaniittyjä rantalintujen pesimäparatiiseiksi, vanhojen järeiden lehtipuiden luonnehtimia hakamaita, hämyisiä metsälaitumia ja kukkamerenä
loistavia niittoniittyjä. Meidän vastuunamme on jatkaa tätä arvokasta perinnettä – ja nauttia niiden tuottaessa
meille edelleen mielihyvää ja lämmittäessä ekologista omaatuntoamme.
Perinnemaisemayhdistyksen täyttäessä pyöreät 10 vuotta vuonna 2012
Ketonoidanlukon teemana onkin nostaa esille näitä vähemmän mainostettuja, mutta yhtä tärkeitä perinnemaisemien hoidon hyötyjä. Voit lukea tästä
lehdestä, miten voit valinnoillasi kuluttajana vaikuttaa perinnemaisematuotteiden tuottajien elinkeinon turvaamiseen ja sitä kautta hoidon jatkumiseen,
samalla nauttien itse laadukkaista ja
hyvää tekevistä tuotteista! Voit myös
viedä tätä viestiä eteenpäin ystäväpiirissäsi ja työpaikallasi – joukkovoimalla saamme aikaan enemmän!
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Anni Karhunen

NIITTYJEN TUOTTAMASTA
LIHASTA SYNTYY BRÄNDI

Lisätietoja luonnonlaitumista ja
niittylihasta löytyy netistä tietoa
mm. näiltä sivuilta:
www.vsperinnemaisemat.net
www.laidunhereford.fi
www.wwf.fi
www.metsalaidun.fi
ja ruotsiksi
www.wwf.se -> naturbeteskött
Luonnonlaitumilla kasvatettava emolehmäkarja viettää lokoisaa elämää. Emo
ja vasikka voivat viettää koko kesän
yhdessä. Vasikoiden vieroitus tehdään
vasta syksyllä. Kuva Tuuli Pakkanen

Niityllä ja muilla luonnonlaitumilla kasvatettujen märehtijöiden lihasta ollaan paraikaa muodostamassa brändiä.
Niittyliha on tuote, jolla on positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Niittylihan
tuotanto poistaa ravinteita rehevöityneiltä niityiltä, sillä eläimen kasvun mukana poistuu enemmän ravinteita kuin
lannassa niitylle jää. Ja jos laidunnettu
niitty sattuu olemaan vesistön varressa ja vielä viettämään uomaan päin,
vähemmän ravinteita jää valumaan veteen.
Tässä maassa riittää pusikkoa, ryteikköä ja ruovikkoa, joten aina kun
sitä saadaan vähennettyä, maisema
kohentuu. Eläimet myös elävöittävät maaseutumaisemaa. Laidunnus on
usein ainoa ja lähes aina järkevä keino
hoitaa esimerkiksi laajoja rantaniittyjä,
vaikeakulkuisia jokivarsirinteitä tai kivisiä tai jyrkkiä alueita. Lampaat ja miksei
vuohetkin ovat oivallisia pienillä alueilla, lähellä esimerkiksi eroosioherkkiä
vesistöjä ja vain vähän hoitoa vaativilla
kuivilla kedoilla ja niityillä. Naudat taas
pitävät hyvin kurissa reheviä rantaniittyjä ja pusikoituneita tai tiheäpuustoisia alueita
Laidunten maisema ja luonnon
monimuotoisuus sekä paikoitellen vesistön ravinteisuuden vähentyminen
ovat perinnemaisematuotteita siinä
missä niittylihakin.
Luonnonlaitumien hyödyntäminen
ruuan tuotannossamme on luonnonvarojen kestävää käyttöä ja säästää
karjankasvattajan resursseja muuhun
tarpeeseen.

KULUTTAJAN NÄKÖKULMA
Luomua? Lähiruokaa?
Alkuperä selvillä?
Eettisesti tuotettua?
Niittyliha voi olla luomua, mutta voi
olla olemattakin. Luomu ei edellytä nimenomaisesti luonnonniityillä laiduntamista, mutta usein luomueläimet laiduntavat luonnonlaitumilla. Toisaalta
tavanomaisessa lihakarjatuotannossakin eläimet laiduntavat usein osan aikaa myös luonnonlaitumilla, jos tiloilla on siihen mahdollisuus. Usein se on
lähiruokaa ja aina siitä tiedetään alkuperä, usein jopa se niittykin, missä eläin
on laiduntanut.
Moni ajattelee että niittyliha on
kallista ja onhan se kalliimpaa kuin
tehotuotantomaista laivattu pihvi.
Useimmat kuitenkin maksavat mielellään laadusta muissakin tuotteissa, miksei sitten lihassa. Mutta jos lihaa syö,
niin voi ajatella, että syö vähemmän,
mutta sitäkin laadukkaampaa, niin se
ei rasita niin paljoa kukkaroa. Omasta
kokemuksesta voin sanoa, että luonnonlaitumilla laiduntaneen sekä lampaan että naudan liha on maukasta,
parempaa kuin muu liha. Jos sitä ostaa
suoraan tiloilta ja hakee lähiteurastamosta, jää monta myös makuun vaikuttavaa käsittelyvaihetta pois. Keskusliikkeen lihakylmiössä työskennelleenä
syön mielelläni lihaa, joka ei ole sitä
tavanomaista reittiä kiertänyt. Niittylihaa syömällä jokainen voi omalta
osaltaan säästää rajallisia uusiutumattomia luonnonvaroja sekä edistää harvinaisten, jopa uhanalaisten eliöiden
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WWF:N JA TAPION LUONNONLAIDUNHANKE
sekä luontotyyppien säilymistä sekä
kauniin maaseutumaiseman ylläpitoa.
Karjankasvattajalle luonnonlaidunlihan tuottaminen on usein vaivalloisempaa ja myytävää saattaa syntyä vähemmän eläinten hitaamman kasvun
myötä, toisaalta ”niittylihabrändistä” voi
saada lisäarvoa tuotteille.
Niityillä laidunnus on myös osa
tuotantoeläinten hyvää elämää, sillä
luonnonlaidun on monipuolinen, terveellinen ympäristö ja eläimet viihtyvät niillä. Laajat laitumet mahdollistavat
luontaisen käyttäytymisen ja vapaan
ulkona liikkumisen. Oikein toteutettu luonnonniittylaidunnus on eläinystävällinen ja siltä kannalta eettinen tuotantotapa.

Panu Kunttu vetää WWF:llä ”Puustoisten perinneympäristöjen hoito
luonnonlaiduntamisella” –hanketta, joka on WWF:n ja Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapion yhteishanke. Tässä Panun ja WWF:n näkemyksiä asiasta:
”Luonnonlaidunlihaan liittyvät asiat ovat vielä kehitteillä, kokoamme nauta- ja lammaskasvattajien järjestöistä ihmisiä yhdessä pohtimaan
luonnonlaidunlihan ekologisia kriteerejä. Keskustelun pohjana käytämme
Ruotsissa jo yli 10 vuotta käynnissä ollutta mallia ja kriteeristöä. WWF:n
yleinen viesti teemaan on: Syö vähemmän, mutta parempaa lihaa.”  
”Luonnonlaidunnuksen tuottama liha on luultavasti ainoa selvästi
luonnon monimuotoisuutta lisäävä ravinnontuotantotapa ja laiduneläimillä on korvaamaton merkitys perinneympäristöjen ylläpidossa.
Lihansyöntiä tulee siis vähentää, mutta tällainen luonnonlaidunliha olisi
sitä ympäristön kannalta parempaa lihaa. Siksi nämä asiat voidaan kytkeä
toisiinsa ja luonnonlaidunlihan tuottajat saisivat näin lisäarvoa markkinoilla ja tämä kannustaisi luonnonlaitumien ylläpitoon. Kriteereitä tullaan
pohtimaan tämän syksyn aikana asiantuntijoiden ja laiduneläinkasvattajien kanssa.”

Sitä olet mitä syöt. Märehtijöillä (mm.
lampailla) on oivallinen taito muuttaa heinäkasvustot ihmisravinnoksi
– herkullisen lihan muodossa. Kuva
Tuuli Pakkanen
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Iiro Ikonen

RUOTSI ESIMERKKINÄ
NIITTYLIHAN TUOTANNOSSA
JA MARKKINOINNISSA
Tapasin vuosi sitten Virossa seminaarissa
Snowball ja Meatbal –projekteissa toimineen Ruotsin WWF:n Sven-Olof
Borgegårdin ja hän lupasi laittaa tietoa Ruotsin niittylihan viimeaikaisesta
tilanteesta. Kollega Anna Jamieson ottikin sähköpostitse yhteyttä ja pohti
nykytilannetta:
”Perinnemaisemilla laiduntavien
eläinten niittylihan myynti- ja markkinointitilanne Ruotsissa on kohtuullisen hyvä, mutta ylä- ja alamäkiäkin
on. WWF Ruotsi ja kauppaketju ICA
ovat tehneet yhteistyötä perinnemaisemien ja niittylihan kanssa monta
vuotta ja niittylihaa (Naturbeteskött) myydään ICA myymälöissä
eri puolilla Ruotsia, mikä on suuri
menestys. ICA myy tällä hetkellä teurastettujen eläinten lihaa 30 teuraseläintä viikossa. ICA ei ole kuitenkaan suostunut ser tifioimaan
lihaa WWF:n toivomalla tavalla”,
Jamieson kuvailee.
Kauppaketju ICAn kanssa tekevät
yhteistyötä paikallisten luonnonlihatoimittajien tuottajarenkaat, jotka välillä kasvavat ja osa katoaakin. Nämä
tuottajat ovat tehneet hienoa työtä
laadukkaiden tuotantotapojen ja lihan
laadun kehittämiseksi. Tällä hetkellä
aktiivisia tuottajarenkaita on Närkessa, Mälardalenin alueella ja Norlannissa. Roslagenissa, Öölannissa ja Smoolannissa on toiminta käynnistymässä
ensi vuonna. Juuri nämä tuottajat ovat
tehneet myös menestyksekästä yhteistyötä ravintoloiden kanssa ja mehukkaita juttuja on saatu kansallisiin ruokalehtiin. Myös Ruotsin kokkimaajoukkue
suosii niittylihaa.

Ruotsin WWF on viime aikoina
työskennellyt julkisten hankintojen kehittämiseksi, jotta niittyliha saadaan kilpailutuksiin mukaan. Monet Ruotsin
kunnat ja muut julkiset tahot haluavat
tarjota ympäristöystävällisempää ja
paikallisesti tuotettua lihaa. WWF on
mukana useissa projekteissa ympäri
Ruotsia tämän asian tiimoilta, ja virallisesti ympäristöystävälliseksi tuotteeksi
määritellyn niittylihan markkinaosuus
kasvaa jatkuvasti myös julkisissa hankinnoissa. Ehkä tässä olisi töitä Suomessakin?
Toki haasteitakin on. Kaupat, jotka
myyvät lihaa, laittavat saman voittoprosenttiosuuden ostohinnan päälle
kuin halvemman lihan osalta ja paikallisesti tuotettu ser tifioitu niittyliha on luonnollisesti kuluttajille kalliimpaa. Ruotsin WWF:n mukaan tilanne
on nyt yleisesti ottaen se, että markkinat ja asiakkaat haluavat lihaa ruokapöytiin, ravintoloihin ja julkisiin hankintakilpailutuksiin – mutta tukkukauppiaat
eivät pysty välittämään tuotteita
oikealla tavalla eteenpäin. Kuluttajat
ostavat kyllä ICA:sta Naturbeteskött
-niittylihaa, mikä on hieno asia, mutta
erillisten paikallisten lähiruokatoimijoiden on vaikea saada nyt hyllytilaa
kaupoista ja pyytää korkeampaa hintaa kuin ICA:n lihalla on.
WWF Suomi ja Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapio järjestävät
14. marraskuuta Suomalaista luonnonlaidunlihaa ruokapöytään –seminaarin Helsingissä. Ruotsin niittylihabrändäyksen kokemuksista seminaariin tulee puhumaan Anna
Jamieson.

Niittylihaa voi Suomessa ostaa suoramyyntinä maatiloilta. Kuva Eija Hagelberg

Niittyliha on osan vuodesta
luonnonlaitumilla laiduntaneen naudan, lampaan tai vuohen lihaa. Eläimet liikkuvat luonnonlaitumilla vapaasti ja syövät pelkästään alueen
tuottamaa rehua. Niille ei tuoda lisäruokaa, kivennäisiä lukuun ottamatta. Suomen kriteeristöä ollaan
juuri kehittämässä.
Luonnonlaidun on avoin niitty
tai puustoinen hakamaa tai metsälaidun, jota ei muokata tai lannoiteta.  Aluetta voidaan peruskunnostaa ennen laidunnusta esimerkiksi
leikkaamalla ruokoa rantaniityllä tai
harventamalla metsittynyttä aluetta. Talven eläimet viettävät navetoissa tai lampoloissa. Toistaiseksi hyvin
harvoin luonnonrehua riittää eläinten talviajan ravinnoksi.
Kuva Eija Hagelberg
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Maija Mussaari

HERKKURUOKAA HAKAMAILTA,
NAMIPALOJA NIITYILTÄ
Hyvinä vuosina voi perinnemaisemilta kerätä päivässä litroittain mansikoita. Metsälaitumen valoaukoissa,
niittylaikuilla, kallion kyljissä ja kainaloissa sekä metsänreunoilla viihtyvä
herkkupala on kesäisen perinnemaiseman parasta antia. Mansikoiden ja
niittylihan lisäksi perinnemaisemat
tarjoavat monenlaista muutakin syötäväksi kelpaavaa ja todellista herkkua. Todellinen perinnemaisemaateria koostuu yr teillä tai katajanmarjoilla maustetusta niittylihasta ja laitumelta poimituista sienistä sekä niityn
salaattiaineksista. Jälkiruuaksi heinällinen punaisia ahomansikoita kermavaahdon kera.
Tummalakkiset ja pulleajalkaiset
männynherkkutatit söpöilevät usein
hiekkaisilla laidunkumpareilla edessään
mahtavat maisemat. Herkkutatin taas

löytää rehevämmiltä paikoilta, esimerkiksi sortuneelta puron penkalta tai
metsälaitumen niittyaukolta. Keltaiset
kantarellit värittävät koivumetsälaitumen heinikoita, useimmiten pienissä
painanteissa ja kivien vierellä suojassa tallaajilta. Auringonsäteitä läpäisevä
maisema ja sorkkien tai kavioiden rikkoma maanpinta ovet näiden ruokasienten mieleen. Kolmas mahtava perinnemaisemasieni, valkoinen herkkusieni taas kaipaa enemmän valoa ja
kunnon niittypohjan. Laidunpaineen
tulee olla matala tai kohtalainen, sen
ollessa korkea tulevat sienet heti syödyksi tai tallaantuvat. Korkeaan sienisaaliiseen tähtäävä siirtää eläimet pois
laitumelta elokuun puolessa välissä.
Kaikki sienet ovat varmasti parhaimmillaan suoraan pannulta pöytään. Muina vuodenaikoina niitä voi

Mäkimeiramia eli oreganoa on saatavina myös puutarhataimina, ja siitä pitävät perhosetkin. Luonnossa mäkimeiramia löytäää
mm. Paimion Askalan niityiltä tai saariston kalliokedoilta. Kuva Eija
Hagelberg
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käyttää kuivattuna tai pakasteena monien ruokien, etenkin lihan jatkeena,
tai lisukkeena monessa roolissa: leivissä, padoissa, pitsoissa, keitoissa.
Perinnemaisemilla kasvaa luonnonvaraisena useita yrttejä. Erityisiä perinnemaisemien yrttejä ovat timjami eli
kangasajuruoho, oregano eli mäkimeirami ja minttu.
Kasveja saa poimia vain maanomistajan luvalla eikä koskaan suojelualueilla. Jokamiehen oikeuksiin kannattaa tutustua uuden opaskirjan avulla:
”Jokamiehenoikeudet ja toimiminen
toisen alueella”. Suomen Ympäristö
30/2012. Ympäristöministeriö.
Perinnemaiseman yrtit ovat muidenkin mieleen, etenkin timjami eli
kangasajuruoho on useille harvinaisille hyönteisille elintärkeä – kohtuus siis
kunniaan myös omilla kedoilla!

Perinnemaisematuotteiden parasta A-ryhmää: Ahomansikka
eli metsämansikka. Ahojen avoimuutta kannattaa pitää yllä
– jos ei muuten, niin näiden punaposkien tähden. Kuva
Kimmo Härjämäki

OHJEITA
Perinnemaisema tarjoaa lautaselle pääraaka-aineet Teijan mintunmakuiseen karitsa-herkkutattipataan. Myös kantarellit sopivat lampaan tai riistan rinnalle, varsinkin juuri erilaisiin patoihin.
Kuivattuja herkkutatteja voi käyttää vaikka mihin. Helppoa herkkua yllätysvieraille on pulleroista herkkutateista rakennettu ”perus-sienipiirakka”, johon voi laittaa toki muitakin sieniä, kuten
kantarelleja.

SIENIPIIRAKKA

TEIJAN MINTTU-KARITSA-TATTIPATA

RAHKAVOITAIKINA:
n. 200 g rahkaa
n. 3 dl vehnäjauhoja
125 g voita
Painele piirakkavuokaan siten, että reunat
pitävät runsaan munamaidon kurissa.

400 g lampaanpaistia 2 cm kuutioina (tai lampaankaulaa)
4 rkl
hienoksi silputtua rosmariinia
5 rkl
hienoksi silputtua minttua
3 rkl
valkoviinietikkaa
3 rkl
juoksevaa hunajaa
5 rkl
oliiviöljyä
2
isoa sipulia hienoksi silputtuna
n. 200 g herkkutatteja
3
sellerinvartta hienoksi silputtuna
2
isoa perunaa pieninä kuutioina
n. 2 dl kuivaa punaviiniä
n. 2 dl vettä
suolaa ja pippuria

MUNAMAITO:
1 dl
maitoa
1 dl
kermaa 		
1 dl
luomukanalientä
3
munaa
vähän paprikajauhoa
ripaus juustokuminaa
ripaus curryä
vähän pippuria
(suolaa)
2 dl
juustoa (mozzarella, gouda)
TÄYTE:
2-3dl voissa paistettuja herkkutatteja
1
iso sipuli paistettuna
suolaa, pippuria
Paista piirakka kauniin ruskeaksi uunissa ensin
200 astetta 15 min, sitten 180 astetta  20–30 min.
Laitumien sienestäjän tulee olla nopea, sillä herkkutatit ja luultavasti
herkkusienetkin häviävät helposti parempiin suihin. Kantarellit eivät
ole ainakaan kaikkien lampaiden mieleen ja säilyvät siksi pidempään.

Sekoita kulhossa liha, rosmariini, minttu, viinietikka, hunaja,
suola ja pippuri. Peitä ja pane jääkaappiin 4 tunniksi. Kuumenna öljy padassa ja paista sipuleita,selleriä ja perunoita
noin 5 min jatkuvasti hämmentäen. Lisää lihapalat marinadeineen, sekoita hyvin ja kypsennä ilman kantta vielä 5 min
jatkuvasti sekoittaen.
Lisää pataan viini ja keitä seosta 2 min. Lisää vesi, mausta suolalla ja pippurilla, peitä kannella ja kypsennä miedolla
lämmöllä noin 1,5 tuntia välillä sekoittaen.
Padan kypsyessä lämmitä herkkutattiviipaleita kunnes
neste on lähes haihtunut ja lisää vähän voita. Paista hetki ja mausta suolalla ja pippurilla (myös valkosipuli ja liraus
sitruunamehua sopivat mausteiksi).
Herkkutatti (kuvassa männynherkkutatti) on moni- ja helppokäyttöinen sekä kaunis sieni kuivatettavaksi. Sienikuvat Antti Nyman
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Lampaatkin ymmärtävät villiyrttien
päälle. Vuohenputki maistuu ensimmäisten joukossa. Vuohenputki sopii
mainiosti myös ihmisravinnoksi. Niitä
popsimalla muutamme siis ”rikkakasvit” herkkuruuaksi ja autamme
niityn lajistoa monipuolistumaan.
Sama kai se on, syövätkö eläimet
rehevän kasvillisuuden – vai me itse!
Kuva Eija Hagelberg
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Eija Hagelberg

NIITTYJEN MURHEENKRYYNIT RUOKAPÖYTÄÄN
Huvittavaa, että monet perinnemaisemilla liiallisesti rehottavat kasvit sopisivat hyvinkin ihmisravinnoksi. Meillä on
siis käyttämätön luonnonvara ihan silmiemme edessä. Miten voisimme oppia rohkeammin hyödyntämään kotimaista luonnonkasvillisuutta ruuan laitossa?
Monilla niityillä kamppaillaan nokkosen kanssa. Se kun leviää eivätkä eläimet sitä oikein mieluusti syö. Muovipussit käsiin, sakset mukaan ja mars
niitylle, napsi nuoret kevätversot tarkasti talteen. Nokkosenlehdet kannattaa ryöpätä vedessä nopeasti ennen
käyttöä. Ne sopivat pinaatin tavoin
käytettäväksi. Ovat taivaallinen lisäys
muurinpohjaletuissa. Yr ttimaailmassa pidemmälle ehtineiden kannattaa
testata myös nokkosen siementen keruuta loppukesällä. Niiden tiedetään
olevan aivan uskomattomia terveyspillereitä.
Myös siankärsämö on erinomainen yr ttimauste, jota sopisi käyttää
enemmänkin. Kuten muitakin yrttejä,
myös siankärsämöä tulisi käyttää vain
nuorina versoina. Siankärsämö sopii suoraan sanottuna sinne sun tänne. Tuorejuuston sekaan sotkettuna se
on taivaallista. Sopii myös salaatteihin.
Pidä siankärsämö mielessä, kun keväällä niitty alkaa vihertää. Siankärsämön
keräämisestä ei ainakaan pidä potea
huonoa omaatuntoa, vaikka se ei mikään ketojen ongelmakasvi olekaan.
Sitten ovat maitohorsma ja poimulehti. Mesiangervo ja voikukka. Suolaheinä ja vuohenputki. Antaa palaa, kokeile rohkeasti! Kirjoista ja internetistä
löytyy ohjeita vaikka millä mitalla. Näiden yrttien keruu kannattaa suunnata
perinnebiotoopille, jotta voi osaltaan
vähentää rehevää kasvillisuutta sieltä.
Tässä makupaloina ensi kesää varten muutamia turkulaisen keruutuoteneuvojan Irma Kemppaisen ohjeita:

SUOLAHEINÄKASTIKE
1–2 dl hienoksi hakattua suolaheinää
60 g
voita
¾ dl
vehnäjauhoja
vettä
3 dl
kermaviiliä
3 rkl
kermaa
sokeria ja suolaa
1. Sulata voi ja sekoita siihen jauhot ja
suolaheinän lehdet, lisää vettä niin että
seos juuri peittyy ja anna kiehua paksuksi kastikkeeksi.
2. Ota kattila tulelta ja lisää kerma ja
kermaviili.
3. Lisää hieman suolaa ja sokeria ja
anna kastikkeen hautua vielä jonkin aikaa kiehumatta.
YRTTIVOI
500 g voita
3 dl
kylmäpuristettua auringon
kukka-, rypsi- tai oliiviöljyä
2 dl
vettä
Silputtua persiljaa, nokkosta, voikukanlehtiä, minttua, ruohosipulia, lipstikkaa ja/tai muita luonnon ja puutarhan
yr ttejä maun ja käyttötarkoituksen
(maustevoi, leivälle, uusille perunoille
yms.) mukaan.
Ainekset vatkataan huoneenlämpöisinä (tehosekoittimella) voidemaiseksi massaksi, joka jäähdytetään
jääkaapissa. Voikukan lehdet ja minttu
alentavat kolesterolia.
VILLIVIHANNESSALAATTI
Tuoreita nuoria mustaherukan, vuohenputken, voikukan, siankärsämön, piharatamon ja koivun lehtiä kulhoon. Salaatti voidaan koristella voikukan terälehdillä ja keto-orvokin kukilla. Salaatinkastikkeeksi sekoitetaan 1 osa kylmäpuristettua kasviöljyä ja ½ osaa sitruunamehua sekä maun mukaan vähän
hunajaa.

Suolaheinä ja ruoholaukka eli ruohosipuli
sopivat toistensa seuraan niin niityllä kuin
padassakin. Kuva Kimmo Härjämäki
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Eriika Lundström

NAUTITAAN VILLASTA

– HAASTATELTAVANA KÄSITYÖLÄINEN HANNELE KÖNGÄS
Kudonnan opettaja, kankurin kisälli
Hannele Köngäs opettaa Mynämäen
käsi- ja taideteollisuusopistossa huovutusta, kehruuta, nauhatekniikoita
sekä loimipainoisten pystykangaspuiden käyttöä. Hannelella on vahva kokemus opetuksesta, mutta
ennen kaikkea hän on käsityöläinen ja
innokas villan ja villaosaamisen puolestapuhuja. Villaharsot ja ohuet villahuivit ovat käsityöammattilaisen
taidonnäytteitä, joissa yhdistyvät
kauniit värit ja villan monipuolinen
käytettävyys.
Hannelen innostus tekstiilihistoriaan näkyy tuotteiden ulkonäössä ja
tarinassa (”Merenkulkijan villavaippa”,
”Kalastajan kaulaliina”, ”Merenneidon
aaltovaippa”). Työt on suunniteltu ja
tehty tarkasti alusta loppuun. Hannele
ohjeistaa kehräämön tarkkaan halutun
kierteen saamiseksi lankaan. Erilaiset
Villasukat. Kaikkien aikojen paras keksintö
tällä planeetalla. Kuva Eriika Lundström

HANNELEN VINKKI SUKKIEN
VAHVISTAMISEKSI
Pehmeän villalangan rinnalle kantapäihin vahvistukseksi ahvenanmaan
12 lampaan pitkää peitinvillaa.

kierteet tuovat elävyyttä ja myös kestävyyttä tuotteisiin. Tuotteet Hannele
värjää kasviväreillä ja pihallakin kasvaa
morsinkoa, jo rautakaudella värjäyksessä käytettyä kasvia, josta saa sinistä väriä.
Hannele ar vostaa suomalaisia
maatiaisrotuja. Hän käyttää töissään
kainuunharmaksen ja ahvenanmaanlampaan villaa. Kainuunharmas tuo töihin pehmeyttä ja karkeampi ja pitkäkuituisempi ahvenanmaanlampaan villa kestävyyttä.
Hannele ker too olevansa parhaimmillaan juuri villaa työstäessään.
Villa on loputtoman kiehtova materiaali, hän kertoo. Villa hengittää ja on
kuin toinen iho aivan kuten silkkikin.
Se lämmittää kylmällä ja eristää kuumalla ilmalla lämmöltä.Villa myös imee
kosteutta, mutta jättää kuitenkin kuivan tunteen iholle. Ja tätä me yritämme jäljitellä teknisissä asusteissa…
Lampaan villaa on tutkittu ja hyödynnetty hoitavien ominaisuuksiensa vuoksi. Esimerkiksi lampaan rasvan
lanoliini hoitaa ihoa ja lampaan taljan
hengittävyys ehkäisee makuuhaavojen
syntymistä. Hannele arvostaa myös
villan muokkautuvuutta ja muovautuvuutta sitä työstettäessä. Siitä saadaan
sekä paksuja että aivan harsomaisen
ohuita materiaaleja. Huovuttamalla ja
vaikka saraksi vanuttamalla siitä saadaan taas aivan toisenlaisia tuotteita.
Tätä ominaisuutta on ennen osattu
hyödyntää ja esimerkiksi vielä 1950luvulla ovat vanhat ihmiset varsinkin rannikkoseudulla käyttäneet aluslakanoina villavaippoja, jotka ovat lämmittäneet myös kosteissa olosuhteissa. Lisäksi villa on ekologinen ja pitkä-

ikäinen materiaali, jonka voi käyttöiän
vihdoin päättyessä heittää vaikka kompostiin. Mutta kuka muistaa parsitut
sukat ja villapaitojen kyynärpäät? Väreillä leikkiminen kuuluu osana villan
kanssa työskentelyyn ja parsinpaikoilla saa villasukille paitsi uuden elämän
myös persoonallisen ja kauniin ilmeen.
Suomessa ja muuallakin maailmassa on meneillään villa- ja neuleinnostus. Hannele toivoo käsitöistä löytyvän
kotimaista villaa ja kehräämöosaamista. Niiden suosiminen vahvistaa ja
myös kehittää elinkeinotoimintaa villan ympärillä. Esimerkiksi Ruotsissa
voi kehräämöltä ostaa tietyltä alueelta ja tietynrotuisen lampaan villasta
tehtyjä lankoja. Hannelea surettaakin
suomenlampaan monimuotoisuuden
kaventuminen jalostuksen myötä. Ennen rodulla oli kolmenlaista villaa eri
käyttötarkoituksiin: hienovillaiset yksilöt tuottivat pehmeää villaa ihoa vasten oleviin tuotteisiin, karkeavillaiset
kestävämpää pusero- ja sukkalankaa
ja turkistyyppisten lampaiden taljoista saatiin upeita turkistuotteita. Turkistyyppiset lampaat ovat rodusta käytännössä hävinneet.
Pitäisikö olla saatavilla myös kesävillaa perinnebiotoopeilta? – Mikäpä ettei, Hannele vastaa ja kertoo villan laadun vaihtelevan vuodenaikojen
mukaan. Koko kesän ”ulkoillut” syksyllä kerittävä villa on parempilaatuista,
puhtaampaa ja kiiltävämpää. Kesävillaa
hyödynnettiinkin ennen hienommissa
tuotteissa. Myös rehun laatu ja monipuolisuus vaikuttavat villan laatuun.
Ehkä kedon yrttejä syöneen lampaan
villa onkin hienompaa ja ehkäpä jopa
hivenen tuoksuu hennolle heinälle…

Villa taipuu moneen muotoon.
Kuva Hannele Köngäs

Merenneidon aaltovaipat liehuvat talvituulessa.
Kuva Hannele Köngäs
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Kimmo Härjämäki

LUOMUJUOMAA LAITILASTA
Helsingin Kluuvin kauppakeskuksessa kuhisee. Isossa luomu- ja lähiruokakaupassa on ilahduttavan paljon
väkeä. Maalla ja metsässä kasvaneena ihmisenä päivittelen pääkaupunkiseudun suuressa luomukaupassa turkasen kalliita kuivattuja herkkutatteja.
Ostaa niitä ei ainakaan tarvitse, niitä
löytyy itseltäkin monenvuotiset varastot kaapin päältä. Karpaloita. Kuivattuna ja hillona. Niitä tarvitaan flunssakauteen, mutta onneksi omat apajat
ovat vielä pullollaan niitäkin. Mutta hienoa että ovat tarjolla ja kauniisti esillä
kaupan hyllyllä. Mutta hmmm…omaa
lehmää ei ole minulla eikä enää sukulaistenkaan maatiloilla. Niinpä luomukaupan tutustumisreissuni päättyy
vähän vitsikkäästi siihen, että ostan
suomenkarjan raakamaitoa: kotikuntani naapurikylässä, Vaimarossa, Saloniemen tilalla tuotettua.
Laitilalaisella Saloniemen tilalla voi
nähdä yli satapäisen vuohilauman ja
kellot kaulassa kilkattavia alkuperäisrotuisia lehmiä hienolla Otajär ven
Natura-alueen rantaniityllä. Mielikuva
onnellisista laiduneläimistä toimiikin
Saloniemen tuotteissa alusta loppuun.
”Maitotilaksi” Riitta ja Jouni Saloniemen
tila on suomalaisten maatilojen joukossa omalla tavallaan erikoinen ja sananmukaisesti erikoistunut. Yhtään litraa maitoa ei lähde tilalta maitoauton
mukana, vaan koko määrä Suomenkarjan ja vuohien maidosta jatkojalostetaan juustoiksi. Loput pakataan tilalla ja myydään eteenpäin raakamaitona.

Vuohenmaitotuotteet ovat varsinaista luksusta ja
elämäneliksiiriä, kuten myytävän maidon nimi Eliksii14 ymmärtää. Kuva Kimmo Härjämäki
rikin antaa

RAAKAMAIDON
KYSYNTÄ KASVUSSA
Käsittelemätön lehmänmaito eli raakamaito on ollut viime aikoina otsikoissa
monella tavalla niin positiivisessa kuin
negatiivisessa mielessä. Positiivista on
aitojen ja mahdollisimman vähän pro-

sessoitujen elintarvikkeiden kysynnän
kova kasvu.
Maidon hygieenisyys sekä tuotantoja myyntitavat ovat nousseet keskusteluihin kuluneen vuoden mittaan
– onko maidon pakkaaminen kuluttajan omaan ämpäriin, pahviseen tai
muoviseen maitopulloon alkutuotantoa vai teollisempaa tuotantoa, ja
vaatiiko se näin olleen raskaamman
ilmoitusprosessin? Maalaisjärki on näillä näkymin löytymässä tähänkin asiaan
ja yli 2 500 litraa maitoa suoraan tilalta
myyvien ei tarvitsisi käydä läpi raskasta
laitoshyväksyntää. Positiivista on myös
kuulla, että ministeriöiden lainsäädäntöväki on kuullut myös varsinaisia
asiantuntijoita, eli raakamaidontuottajia, kuten myös Riitta Saloniemeä.
AITOA,
KÄSITTELEMÄTÖNTÄ MAITOA
Riitta Saloniemi pitää raakamaitokäsitettä osaltaan harhaanjohtavana.
Se kertoo ihmisille, että tuote on raakaa ja sitä pitäisi käsitellä jollain tavalla. Vaikka tuote itsessään on luonnontuote puhtaimmillaan ja parhaimmillaan – kaikki luonnon itsensä prosessoimat ainesosat ovat siinä harmoniassa.
Puhtaissa tuotanto-olosuhteissa
ja asianmukaisesti säilytettynä raakamaidon hygieenisyyden kanssakaan ei
ole ongelmia. Tärkeää on siis muistaa
että eläimen utareesta tultua maito on
pidettävä +2 - +6 asteessa, mieluiten
alle +4 asteessa siihen saakka kunnes
maidon aikoo juoda!
Saloniemen maitotuotteista ei
poisteta mitään osaa, eikä lisätä mitään. Maidon rasvapitoisuus on myös
varsin korkea, yli 5 %. Tilalla maidon
hygieenisyydestä ollaan kartalla koko
ajan. Maidosta tutkitaan kaksi kertaa
kuukaudessa kokonaisbakteerit, yhden

Saloniemen juustolan luksustuotteet rivissä. Kuva Kimmo Härjämäki

kerran kuukaudessa solut, valkuainen,
rasva, urea sekä jäätymispiste. Luomutilan maidosta ei luonnollisestikaan saa
löytyä antibiootteja.
Maito- ja juustotuotteet saavat
makuunsa oman leimansa rantaniityiltä. Riitta Saloniemi toteaakin,
että joskus keväisin jopa juustoihin
tulee viher tävä, yr ttinen häivähdys.
Tuotteiden makuun rantaniityllä laidunnus onkin vaikuttanut positiivisesti.
RAAKAMAITOTUOTTEET
ELÄMÄN ELIKSIIRIÄ
Juustotuotteiden lisäksi tilan vuohien
tuottamasta maidosta osa jää myytäväksi maitona ja kermana. Saloniemet ovatkin aidon ja puhtaan maidon puolestapuhujia. Prosessoiduissa

Onnelliset eläimet. Taatusti. Kuva Kimmo Härjämäki

teollisesti tuotetuissa maidoissa poistetaan yleensä rasva, jonka mukana
siitä poistuu myös D-vitamiinia, joten sitä pitää uudestaan lisätä. Kuumennus tappaa maidosta ihmiselle
haitalliset bakteerit, mutta myös
ne hyvät. Joten jos joisi vain rasvatonta prosessoitua maitoa, tulisi
prosessoinnin kadottamat hyödylliset ainesosat hankkia apteekin hyllyltä. Nurinkurista, eikö totta?
Saloniemet itse ovat juoneet
koko elämänsä tilansa maitoa ja havainneet, että niin itsellä kuin lapsillakin vastustuskyky on kier täviä
flunssia ja pöpöjä vastaan ollut erinomainen. Samaa palautetta on tullut
myös maidon ostajilta. Lisäksi alkuperäisrotuisten eläinten käsittelemä-

Saloniemen maatiaisnuoriso kesäiltaa viettämässä. Kuva Eija Hagelberg

töntä luomumaitoa ovat pystyneet
nauttimaan myös sellaiset ihmiset,
jotka aiemmin saaneet kaupan käsitellyistä maidoista mahanpuruja.
RANTANIITTY
RAUHOITTUU TALVEEN
Lokakuun alussa piipahdan Saloniemen tilalla. Syystulva on noussut
rantaniitylle ja laitumien vihreys vaihtunut syksyn kellertäviin sävyihin. Hyvillä mielin katselen avartunutta rantaniittyä ja pihattoon talveksi siirtyneitä
eläimiä. Täällä käsite perinnemaisematuote on totta alusta loppuun. Ihmisten terveyden hyväksi karjatilan ja
juustolan pyörittäminen on ollut myös
läheisen Natura-alueen ympäristön
hyväksi oikea onnenpotku!

Riitta aamulypsyllä. Kuva Kimmo Härjämäki

15

Vekkilän museotilan vanha päärakennus Tammelassa.

Teksti ja kuvat: Keijo Luoto

MAATILAMATKAILU KASVATTAA SUOSIOTAAN
Turussa kotipaikkaansa pitävä Suomen
luomumatkailuyhdistys  ECEAT Suomi
ry perustettiin vuonna 2005 verkostoimaan matkailupalveluja tarjoavia
luomu- ja biodynaamisia tiloja, ympäristövastuullisia majataloja ja ekokyliä
sekä muita matkailupalveluja tarjoavia
kohteita, joissa panostetaan ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin.
Jäsenyrityksiä on nykyisin vajaat 40, ja
ne tarjoavat majoitusta telttapaikasta
täysihoitoon.Tarjolla on myös pitempiaikaista majoitusta. Monet majoituskohteet ovat luoneet ympärilleen yrittäjäverkoston, joka tarjoaa erilaisia
oheispalveluja, esimerkiksi pitopalvelua juhliin tai opastettuja retkiä.

Netissä lisää
www.eceat.fi   
wordpress.reilumatkailu.fi
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ITÄ-EUROOPASTA
ERI SUUNTIIN
Suomen luomumatkailuyhdistys on
osa kansainvälistä ECEAT International-verkostoa, johon kuuluu noin 1500
kohdetta parissakymmenessä Euroopan maassa. Verkostoa alettiin luoda Itä-Euroopassa 1990-luvun alussa
ja läntisen Euroopan turistit löysivätkin nopeasti aikaisemmin tuntemattomaksi jääneen itäisen Euroopan maaseudun. Verkostoa laajennettiin sitten
myös läntisen Euroopan maihin. Jäsenkunnan ytimen kaikkialla muodostavat pienet luomutilat, jotka tarjoavat
myös matkailupalveluja, mutta mukana on myös muita maaseutumatkailun

toimijoita. Luomumatkailuyhdistyksessä myös matkailijat voivat olla kannatusjäseninä.
ELÄMYKSIÄ
NIITÄ KAIPAAVILLE
Monia kaupunkilaisia kiinnostaa yhä
enemmän oman ruokansa alkuperä.
Tähän tutustumiseen luomumatkailuverkosto tarjoaa oivan keinon. Monet jäsentilat ovat sekä vilja- että kotieläintiloja, jolloin matkailija pääsee näkemään maataloustuotannon kaikki
puolet. Joissakin kohteissa eläimiä on
lähinnä matkailijoiden iloksi tai maisemia hoitamassa. Monilla tiloilla harjoitetaan jonkinlaista jatkojalostusta ja
oman tilan tuotteita myydään suoramyyntinä omassa kahvilassa tai tilapuodissa. Tarjolla on usein lähiseudun
tuottajien valikoimaa ja ravitsemuspalveluissa pyritään mahdollisuuksien
mukaan käyttämään luomu- tai lähiruokaa sekä reilun kaupan tuotteita.

Perinnemaisemien hoito ja maatiaisrotujen ja -lajikkeiden ylläpito luontuvat jouhevasti luomumatkailutilalle.
Myös vierailijat pääsevät karjan kanssa
tekemisiin, ja voivat osallistua sen hoitamiseen tai maanviljelystoimiin. Joillakin tiloilla on mahdollista tehdä talkootyötä ruokaa ja majoitusta vastaan.
Monissa kohteissa vaalitaan kansanperinnettä ja vanhoja rakennuksia.
Vekkilän museotilalla Tammelassa voi
tutustua laajalti vanhan maatalouskulttuurin rakennuksiin ja esineistöön.
Tervamäen perinnetilalla Sotkamossa voi kokea miten 50-luvulla elettiin, tosin myös nykyajan mukavuudet
ovat käytettävissä. Kymmenissä muissa
kohteissa löytyy kussakin omat erikoisuutensa.
JOKAISELLE
JOTAKIN
Luomumatkailutiloja on melko tasai-

sesti kautta Suomen. Joillakin alueilla
on mahdollista suunnitella pyöräretki,
jossa kohtuullisten päivämatkojen jälkeen voi yöpyä aina uudessa luomuisessa kohteessa. Myös bussimatkaajalle monet kohteet sopivat erinomaisesti, parhaimmillaan pysäkki on aivan
vieressä ja kauempana bussi- tai junayhteyksistä voidaan matkailijat noutaa
asemalta tai pysäkiltä.
Useissa kohteissa on mahdollista järjestää suurempiakin perhejuhlia
ja tarjota majoitus ainakin osalle vieraista. Jotkut kohteet tarjoavat kahvilapalveluja joko kesäisin tai ympäri vuoden, jotkut tilauksesta. Myös erilaista ohjelmaa voidaan usein järjestää
joko talonväen voimin tai yhteistyökumppanien kanssa.
Jäsenyritysten mailla tai niiden läheisyydessä on mahdollista kokea monenlaisia luontoelämyksiä. Ekometsätilan luontopolulla voi tutustua erilaisiin

metsätyyppeihin, perinteisiin metsänhoitotapoihin ja nykyaikaiseen kestävään metsänhoitoon. Monet tilat
ovat aivan kansallispuistojen tai muiden hienojen kohteiden tuntumassa,
meren rannalta tuntureille. Usein on
tarjolla myös paikallinen luonto-opas.
Luomumatkailuyhdistys on jäsenenä Reilun matkailun yhdistyksessä,
jonka ”tarkoituksena on edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun
matkailun periaatteista matkailijoille ja
matkailualan toimijoille” ja joka haluaa
”herättää vuoropuhelua eri toimijoiden välillä eettisistä valinnoista ja niiden merkityksestä matkailussa sekä
kotimaassa että ulkomailla”. Erilaisia ekomerkkejä on tarjolla matkailualallakin runsain mitoin, ja osa luomumatkailuyrityksistä on mukana useissa
organisaatioissa.

Tervamäen perinnetilan maisemia hoitavat muiden muassa maatiaislampaat ja kyytöt.
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Maria Yli-Renko

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KÖYHTYMINEN
SAATTAA OLLA YHTEYDESSÄ ALLERGIOIDEN
YLEISTYMISEEN
Luonnon monimuotoisuuden vähäisyys ja ihon hyödyllisten mikrobien
muuttunut koostumus saattavat olla
osasyy kaupungeissa asuvien ihmisten
astmaan ja allergioihin. Maaperästä ja
kasveista peräisin olevat, iholla elävät
bakteerit voivat tehostaa immuunipuolustusta ja estää allergioiden kehittymistä. Tulos saatiin ekologi Ilkka
Hanskin ja allergialääkäri Tari Haahtelan ryhmän tutkimuksessa, jossa havaittiin, että urbaanissa ympäristössä
kasvaneet nuoret olivat huomattavasti
useammin allergisia kuin ikätoverit, joiden asuinympäristössä oli paljon metsää ja maatalousmaata.

Ryhmä tutki 118 satunnaisesti valittua Itä-Suomessa asuvaa 14–18-vuotiasta koululaista ja havaitsi, että
allergeeneille herkistyneiden nuorten
iholla oli suppeampi valikoima gammaproteobakteerien r yhmään kuuluvia bakteereja kuin terveillä nuorilla.
Nämä bakteerit saattavat kannustaa
soluja tuottamaan elimistön immuunipuolustusta tehostavia yhdisteitä ja niitä löytyy runsaasti muun muassa kasvien pinnoilta. Tutkimus vahvistaa ajatusta siitä, että maaperän ja kasvien
kanssa tekemisissä oleminen vahvistaa
immuunipuolustustamme ja vähentää
allergisoitumisen riskiä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan konkreettinen maanläheisyys eli maan ja kasvien kanssa
kosketuksissa oleminen vähentää astmaa ja allergiaa. Kuva Eija Hagelberg
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Näiden tulosten valossa voidaan
myös pohtia luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vaikutuksia niin
allergioihin kuin kansanter veyteen
muutenkin. Vaikka lisätutkimuksia varmasti asian tiimoilta tarvitaan, on tässä taas yksi hyvä esimerkki siitä mitä
monimuotoinen luonto voi meille
ihmisille tarjota. Suojelemalla luonnon
monimuotoisuutta, voimme siis suojella myös terveyttämme!

Eija Hagelberg

PERINNEMAISEMATUOTTEET
TULEVAISUUDEN BIOTALOUTTA?
Vaikka perinnemaisemien pinta-ala ei
maassamme järin suuri olekaan (vain
noin 30 000–40 000 hehtaaria laskutavasta riippuen), voisi niiltä silti saada
ruokabisnekseen lisää volyymia. Ruuan
lisäksi perinnemaisemat tarjoavat muitakin hyödykkeitä, kuten matkailua, virkistyskäyttöä, luonnon monimuotoisuutta, riistaa. Perinnemaisemat ovat
maatalousmaata, ja niiden hyödyntämisen määrää ja kirjoa olisi varaa kasvattaa.
Puhdas suomalainen luonto ja
maaseutu ovat tulevaisuuden myyntivaltteja. Paljon puhuttu biotalous on
muutakin kuin metsiä. Perinnemaisemien tuotteet virkistyskäytöstä niittylihaan ovat biotalouden helmiä, mutta
meillä taitaa Suomessa olla vielä vähän
tekemistä, että osaisimme näitä parhaiten hyödyntää ja markkinoida.
Otetaan esimerkiksi hunaja. Se on
kuin kultaa, pölytyksen hieno lopputuotos. Kun mehiläiset keräävät mettä
puhtailta niityiltä, syntyy todellinen luksustuote, niittyhunaja.Tällaista tuotetta
meidän pitäisi myydä Keski-Euroopan
markkinoille päätähuimaavalla kilohinnalla. Onko kukaan yrittänyt niittyhunajan vientiä? Näen jo lasipurkin kyljessä etiketin ”First Class Quality Honey
from Natural Finnish Meadows”.
Taikka yrtit. Puhdasta niitty-yrttiteetä somissa pikkupusseissa turistimyymälän hyllyllä? Tai miten olisi: yrttienkeruumatkat keskieurooppalaisille
turisteille? Esimerkiksi suuret niittyalueet kuten Häntälän notkot, voisivat houkutella enemmänkin turisteja.
Kyse on tietysti maanomistajien halusta, mutta jos miettii sitä, mitä ulkomai-

Perinnemaisemilla on vaikka mitä tarjottavaa. Kuvassa päiväkodin lapset Gatorajelulla Puotilan tilan Olavi Tavastin kanssa Halikossa. Monet saivat taatusti
ainutlaatuisia elämyksiä tästä päivästä. Kuva Eija Hagelberg

set turistit Suomesta hakevat, niin kyllä
tässä voisi olla tuotteistamisen paikka. Miltä kuulostaisi: ”Dried Herbs from
Ancient Meadows of Laitila”?
Riistaakin perinnemaisemat tuottavat: ”Goose Liver from Finnish Coastal
Meadows”, hanhenmaksaa suomalaisilta rantaniityiltä? Voisiko olla?
Perinnemaisematuotteiden terveysvaikutuksia kannattaisi tuoda näkyvämmin esille. Niittylihassa on ruotsalaislähteiden mukaan enemmän
Omega 3-rasvahappoja kuin teho-

tuotetussa lihassa. Yr ttikasveissa on
monia terveyttä edistäviä ravinteita ja
hivenaineita. Siellä ne niityllä rehottavat vuodesta toiseen, ja samaan aikaan
haemme apteekeista vitamiineja ja
ihmepillereitä.
Siispä puhtia biotalouteen uudesta
näkövinkkelistä! Joskus myös kilohinta
ja laatu ratkaisevat, eivät aina ne hehtaarit tai tonnit!
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