
Eija Vuorela ja  
Anu Tossavainen Lapista 

kertovat, että nuoret  
koivunpihkalehdet  

maustavat juomavedet. 
Teeksi valmistettuna ne 

puhdistavat elimistöä.

Ravintolakoulu Perhossa on 
aloitettu ammattilaisille tar-
koitettu villiruokakoulutus, 
jota on tarkoitus laajentaa 
ravintola-alan oppilaitoksiin 
koko Suomeen. 

Alan opettajista koostuva 
pilottiryhmä perehtyi viime 
viikolla villiyrtteihin ja kaloi-
hin. Syksyllä jatketaan marjoi-
hin, sieniin, poroon ja riistaan. 
Kurssin suorittaneet voivat 
toimia villiruokakouluttajina.

Pilottikoulutuksen opettajat 
ovat Ravintolakoulu Perhon 
kestävän gastronomian lehto-
ri Jarmo Åke, keittiömestari 
Sami Tallberg ja joukko muita 
asiantuntijoita. 

Kurssin mahdollistavat 
taloudellisesti Metsämiesten 
säätiö ja Elo-säätiö kumppa-
neineen.

 Valtakunnalliseksi suun-
nitellulla valinnaisella kou-
lutuksella varmistetaan, että 
ruoka-alan ammattilaiset eri 
puolilla Suomea osaavat tuoda 
monipuolisesti esiin kansalli-
set ja maakuntien omat villi-
ruuat.

”Tavoitteena on, että 
Suomessa on itsenäisyyden 
juhlavuonna 2017 vähintään 
sata osaavaa villiruokakokkia”, 
kertoo suomalaista ruokakult-
tuuria edistävän Elo-säätiön 
johtaja Seija Kurunmäki.

Villiruokaa  
varusmiehille
Kuopiosta kurssille tullut Simo 
Raatikainen toimii keittiö-
mestarina valtion omistamassa 
Leijona Catering Oy:ssä, jonka 
suurin asiakas on Puolustus-
voimat. Ruokapalveluita tar-
jotaan eri puolilla maata myös 
henkilöstöravintoloihin. 

Varuskuntien ravintoloissa 
käytetään paljon kotimaisia 
raaka-aineita.

”Sieniä, marjoja ja riistaa 
käytetään jo nyt, mutta olisi 
hienoa saada villiyrtitkin mu-
kaan”, Raatikainen sanoo.

Hänen mukaansa suuria 
määriä tilattaessa on tärkeää, 
että raaka-aineiden toimittaja 
pystyy sitoutumaan toimituk-
siin.

”Pienemmissä tilaisuuksissa 
vaihtoehtoja on enemmän.”

Koulutuksen jälkeen Raa-
tikainen toimii Leijona Cate-

ringin henkilöstön villiruoka-
kouluttajana.

 
”Kemijärvellä  
huipputilanne”
Villikasvien myynti ja jatko-
jalostus on keskittynyt Poh-
jois-Savon ja Lapin alueille. 

”Luonnonkasveista ei Suo-
messa vielä oikein osata tehdä 
liiketoimintaa, mutta ala on 
kasvussa ja minuun on viikoit-
tain yhteydessä alalle aikovia 
henkilöitä”, kertoo toimiala-
päällikkö Anne Ristioja Lapin 
elykeskuksesta.

Luonnonvaratuottajakoulu-
tuksen vastuuopettaja Anu 
Tossavainen kouluttaa alalle 
uusia osaajia. Lapin ammat-
tiopiston Kemijärven yksikössä 
järjestetään aikuisille kaksivuo-
tista luonto- ja ympäristöalan 
koulutusta.

Osallistujat ovat iältään 
30–60-vuotiaita.

”Tarkoitus on, että he ryhty-

vät joko yrittäjiksi tai työllistä-
vät itsensä kosmetiikan, hyvin-
vointituotteiden tai koristeiden 
valmistuksessa.”

Koulutuksen aikana Tossa-
vainen luo tuleville luonnonva-
ratuottajille asiakassuhteita ja 
yhteyksiä yrityksiin.

”Kemijärvellä on nyt ihan 
huipputilanne, sillä touko-
kuussa sinne valmistuvat uudet 
tuotekehityskeittiöt laitteineen. 
Näin opiskelijoilla on heti mah-
dollisuus suuntautua ammat-
timaisesti elintarvikkeisiin tai 
kosmetiikkaan.”

Lapin metsät  
luomualuetta 
Yrttineuvoja ja kehittäjä Eija 
Vuorela Sallasta on toiminut 
pitkään luonnontuotealan 
kehittämistehtävissä 4H-jär-
jestössä ja tehnyt yhteistyötä 
Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskus MTT:n, Pro Agrian 
ja Lapin ammattiopiston kanssa.

Hankkeissa on koulutettu 
keruutaitoja, rakennettu alku-
tuotannon toimintaympäristö-
jä ja opetettu nuorille luonnon 
monia käyttömahdollisuuksia. 

Kasvien poiminta on merkit-
tävä sivutulolähde maaseudun 
ihmisille. 

Vuorelan mukaan teolliset 
yritykset hyödyntävät Lapin 
luonnon raaka-aineita. Arom-
tech Oy uuttaa öljyä esimerkik-
si lappilaisesta katajasta. Öljy 
päätyy kosmetiikkayritykseen 
shampoon raaka-aineeksi. 

”Detria Oy:llä on kansanpe-
rinteestä lähtevä näkökulma 
yrttien hyvinvointivaiku-
tuksiin. Yritys käyttää muun 
muassa mesiangervon ja sian-
kärsämön kukkia”, Vuorela 
kertoo.

Lapissa on vain muutamalla 
sadalla metsähehtaarilla käy-
tetty lannoitteita. Yli yhdeksän 
miljoonaa hehtaaria on luomu-
kelpoista.

”Metsämme ovat todella puh-
taita. Tämä on markkinoinnin 
näkökulmasta merkittävä asia. 
87 prosenttia koko Suomen 
maapinta-alasta on luomukel-
poista”, Vuorela sanoo.

Luomukeruutuotteiden 
sisäänostajalla on käytössään 
kartat, joille ei-luomualueet on 
merkitty. Luomualueiden peit-
tävyys on niin hyvä, että ostaja 
voi hankkia kaiken raaka-ai-
neen luomuna.

 
Makua ja  
terveysvaikutuksia
Luonnosta kerätty villiruoka 
kiinnostaa myös kuluttajia. 
Matkailijoista kiinalaiset ovat 
nopeasti kasvava ryhmä. Joka-
miehenoikeus sallii sienten ja 
villiyrttien poimimisen, kun-
han keruu ei aiheuta luonnolle 
ja ympäristölle haittaa.

Kuten sienissä, myös vil-
likasveissa on tärkeää tietää, 
mitä poimii. Kannattaa aloittaa 

kasveista, jotka varmasti tun-
nistaa. 

Vuohenputki ja voikukka so-
pivat nuorena sellaisenaan sa-
laattiin. Voikukan sileät lehdet 
ja pienet nuput ovat herkullisia 
myös munakkaassa.

Nuoret nokkoset ovat no-
peasti ryöpättynä ja pinaatin 
tavoin käytettynä erityisen 
herkullisia. Villivihanneksia 
kannattaa myös pakastaa tal-
ven varalle.

Marja Martikainen

Markku Vuorikari

Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi MTK:sta on iloinen, että 
pilottikoulutukseen osallistuu huima joukko biotalouden edistäjiä.

Maakuntien villiruuat esiin opinnoissa
Villikasvien  
keräämisestä on  
tulossa ruoka-alan 
uuden ammatti-  
koulutuksen  
suosituin jakso.  
Koulutus on  
tarkoitus laajentaa 
koko maahan.

Jarmo Åke, Sini Garam, Sami Tallberg, Eija Lehmuskallio ja Raija Kivimetsä tunnistavat villiyrttejä.

Metsämme 
ovat todella 

puhtaita. Tämä 
on markkinoinnin  
näkökulmasta  
merkittävä asia.
Eija VuorEla

Kukkapenkin riesa, vuohenputki, on maukasta salaattia. Seuraksi sopivat 
sileät voikukanlehdet, maitohorsmanversot ja öljy-viinietikkakastike. 
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