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ESIPUHE

Suomen luonto tuottaa monipuolisia raaka-aineita, joita hyödyntämällä on 
mahdollisuus kehittää perinteisen käytön rinnalle uutta, menestyvää liiketoi-
mintaa eri elinkeinoaloille. Luonnonmarjojen, -sienten ja -yrttien sekä muiden 
tuotteiden terveellisyydestä ja muista vaikutuksista saatu tutkimustieto onkin 
jo monipuolistanut näiden raaka-aineiden käyttöä. Luonnontuotteita ja niiden 
ainesosia voidaan hyödyntää paitsi elintarvikkeissa myös muun muassa hy-
vinvointituotteissa, kosmetiikassa, lääkeaineina ja rohdoksina.

Suuntaus luonnonmukaisuuteen ja kasvava kiinnostus terveellisyydestä lisää-
vät luonnosta saatavien tuotteiden käyttöä ja kysyntää. Luonnontuotteiden eri-
tyisominaisuuksista saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa, mikä sekin edel-
leen avaa uusia mahdollisuuksia. Monen raaka-aineen osalta tietoa kuitenkin 
edelleen puuttuu ja mahdollisuudet ovat jääneet hyödyntämättä.

Tähän raporttiin on koottu keskeinen tutkimustieto käytetyimpien luonnon-
tuotteiden bioaktiivista yhdisteistä sekä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista 
erityisesti ravitsemuksen, lääkekäytön ja kosmetiikan näkökulmasta. Ra-
portissa lisäksi kuvataan esimerkkejä luonnontuotteiden ainesosien käyt-
tömuodoista ja markkinoilla olevista tuotteista. Aineistolähteinä käytettiin 
tutkimustietokantoja sekä alan julkaisuja ja verkkosivuja. Tavoitteena on ollut 
luoda katsaus aihepiirin tutkimustiedosta, luonnontuotteiden tunnistetuista 
hyvinvointivaikutuksista sekä ominaisuuksien hyödyntämisestä yritystoimin-
nassa. Koonnin perusteella voidaan hakea kehitystyön painotuksia ja uusia 
yhteistyön suuntia.

Raportti on laadittu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa osana Luon-
nontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet (LT-
INNO) -hanketta, jota rahoittavat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
2007–2013. Hanketta toteuttavat Ruralia-instituutin lisäksi Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskus (MTT), Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Teknolo-
giakeskus KETEK Oy, Foodwest Oy, Itä-Suomen yliopisto sekä Lapin ammatti-
korkeakoulu Oy. Selvitys vie osaltaan eteenpäin hankkeen keskeistä tavoitetta 
luoda luonnontuotealan toimintaohjelma suuntaamaan alan tutkimus- ja ke-
hittämistyötä ja yrittäjyyttä.

Kiitämme hankkeen rahoittajia, kuvamateriaalia toimittaneita yhteistyö-
kumppaneita sekä raportin taitosta vastannutta graafi nen suunnittelija Jaana 
Huhtalaa.
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TIIVISTELMÄ

teisestikin käytetty moniin eri käyttötarkoituksiin, 
mutta lisääntyvä tieto näiden raaka-aineiden omi-
naisuuksista ja vaikutuksista on edelleen kasvatta-
massa ja monipuolistamassa niiden käyttöä.

Selvitys toteutettiin osana Luonnontuotealan 
innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdol-
lisuudet (LT-INNO) -hanketta, jota rahoitetaan 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
masta 2007–2013. Hanketta toteuttavat Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskus (MTT), Oulun Ammat-
tikorkeakoulu Oy, Teknologiakeskus KETEK Oy, 
Foodwest Oy, Itä-Suomen yliopisto sekä Lapin am-
mattikorkeakoulu Oy. Selvitys vie osaltaan eteen-
päin hankkeen keskeistä tavoitetta luoda luon-
nontuotealan toimintaohjelma suuntaamaan alan 
tutkimus- ja kehittämistyötä ja yrittäjyyttä.

Luonnontuotteiden kemialliset yhdisteet -raport-
tiin on koottu keskeinen tutkimustieto Suomessa 
käytetyimpien luonnontuotteiden bioaktiivista 
yhdisteistä sekä terveys- ja hyvinvointivaikutuk-
sista. Raportissa lisäksi kuvataan esimerkkejä 
luonnontuotteiden ainesosien käyttömuodoista ja 
markkinoilla olevista tuotteista. Raportti on katsa-
us aihepiirin tutkimustiedosta, luonnontuotteiden 
tunnistetuista hyvinvointivaikutuksista sekä omi-
naisuuksien hyödyntämisestä yritystoiminnassa.

Raportti tuo esille luonnontuotteiden vaikut-
tavien yhdisteiden määrällisen laajuuden sekä 
vaikutusten ja käyttömahdollisuuksien monipuoli-
suuden. Luonnontuotteita ja niiden ainesosia voi-
daan hyödyntää paitsi elintarvikkeissa myös muun 
muassa hyvinvointituotteissa, kosmetiikassa, lää-
keaineina ja rohdoksina. Luonnonmarjoja, -sieniä 
ja -yrttejä sekä muita luonnontuotteita on perin-
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ABSTRACT

This report, The chemical compounds of Non-Wood 
Forest Products, compiles the relevant research in-
formation concerning bioactive compounds and 
health effects of the most popular non-wood forest 
products (NWFP) in Finland. The report includes 
examples of the different uses of NWFP-based bio-
active compounds and the existing products based 
on these available in the markets.

The study based on the existing information 
and products illustrates the wide range of effec-
tive compounds in NWFP, the multitude of the 
effecting chemical mechanisms and the possibili-
ties these can provide for the product development. 
Non-wood forests products can be used as a raw 
material, in addition to food products, for exam-
ple in wellness and health products, cosmetics and 
medicine products. The wild berries, mushrooms 
and herbs has been traditionally used for differ-

ent purposes, but the new information available 
on their chemical characteristics opens up a whole 
new potential to expand the use of NWFP.

This literature review has been implemented 
as a part of The Innovation Network for Non-Wood 
Forest Products (LT-INNO) project funded from 
the Rural Development Programme for Mainland 
Finland 2007-2013. The project is co-ordinated by 
the University of Helsinki, Ruralia Institute, other 
partners being Agrifood Research MTT, Oulu 
University of applied sciences, Technology Center 
KETEK Ltd, Foodwest Oy, University of Eastern 
Finland and Lapland University of applied sci-
ences. This report will provide information and 
contribute to the project’s main objective: to create 
the action plan to set the guidelines for the sector’s 
research, development and business activities for 
the future years.
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Kuva 1.  Kversetiini

1 MARJAT

ja aivojen terveyteen, mikä heijastuu parantunee-
na näkökykynä ja muistina (Canter ja Ernst, 2004; 
Andres-Lacueva ym., 2005).

Antosyaanit on yhdistetty myös mustikan 
anti-infl ammatorisiin ominaisuuksiin (erityisesti 
delfi nidiinijohdannaiset) (Prior ja Wu, 2006), ma-
halaukkua suojaaviin ominaisuuksiin (Magistretti 
ym., 1988) sekä antidiabeettisiin ominaisuuksiin, 
joista jälkimmäiseen arvioidaan vaikuttavan myös 
muiden mustikan fenoliyhdisteiden, kuten ellagi-
tanniinien, kversetiinin (kuva 1) ja klorogeeniha-
pon (Song ym., 2002; Johnston ym., 2003; Tsuda 

1.1 MUSTIKKA (VACCINIUM MYRTILLUS)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Mustikan terveysvaikutuksia on tutkittu paljon ja 
vaikutuksen taustalla olevista yhdisteistä on tut-
kimustietoa saatavilla. Vahvinta näyttöä on musti-
kan antioksidanttivaikutuksesta sekä vaikutukses-
ta silmien ja verisuonten terveyteen, mutta myös 
muista terveysvaikutteisista ominaisuuksista on 
tehty tutkimuksia etenkin viime vuosina.

Mustikan antioksidanttivaikutuksen takana 
ovat nykyisen tietämyksen mukaan antosyaanit 
ja näiden palorypälehappoadduktit sekä portisii-
nit (eräs antosyaanijohdannaisten ryhmä). Myös 
C-vitamiinilla, jota marjoissa on runsaasti, on 
osuutensa antioksidanttivaikutuksessa (Marnie-
mi ym., 2000; Kähkönen ym., 2003; Faria ym., 
2005). Mustikan antosyaaneilla arvioidaan olevan 
myös muita terveyteen myönteisesti vaikuttavia 
ominaisuuksia: antioksidanttivaikutuksen kautta 
nämä yhdisteet vaikuttavat myös verisuoniston 
terveyteen (Youdim ym., 2002) ja edelleen silmien 

Mustikka. Kuva 4H Lappi.
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ym., 2003; McDougall ym., 2005; Martineau ym., 
2006). Mustikan mahdollisen antiadhesiivisen 
vaikutuksen taustalla Neisseria meningitidis- eli 
meningokokkibakteeria vastaan arvellaan olevan 
fenoliyhdisteiden muodostamat makromolekyy-
lit (Toivanen ym., 2010). Mustikkamehufraktion 
pienimolekyyliset fenoliyhdisteet olivat sekä an-
tiadhesiivisia että antimikrobisia pneumokokki-
bakteeria vastaan (Huttunen ym., 2011).

Tuotteita: Ravintolisävalmisteista on CRS 
Biotech Oy:n valikoimassa mustikan antosyaane-
ja sisältävä Flavanti sekä mustikan kuivauute ja 
mustikkajauhe. Frantsilan luomuyrttitilan valikoi-
masta löytyy puolestaan Harmonella-voimajuoma. 
Valioravinnon tuotevalikoimasta löytyy Linum 
Plus -marja-ravintokuituvalmiste ja Flavanti Pinus 
-mustikka-männynkuoriuutetabletit. Via Natura-
lella on valikoimissaan tyrniöljy-mustikkakapselit 
ja Elexir Pharma Ab:llä Blue Eye -mustikkauute-
tabletit.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ 

Mustikan siemenöljyä käytetään kosmetiikka- ja 
ihonhoitotuotteissa sen ihoa suojaavasta ja rau-
hoittavasta ominaisuudesta johtuen (Lumene.fi ).

Tuotteita: Lumene Oy:llä on tuotevalikoimas-
saan runsaasti luontaiskosmetiikkaa, jossa on 
käytetty mustikkaa raaka-aineena. Näitä ovat mm. 
mustikkauutetta sisältävät kasvo-, silmänympä-
rys- ja huulivoiteet sekä mustikansiemenöljyä si-
sältävä käsivoide. Muiden valmistajien kosmetiik-
katuotteista Detrialla on valikoimissaan Natural 

Arbutin -voide. Vihreä Kosmetiikka Finland Oy:n 
Flow Kosmetiikka -sarjassa on tarjolla mustikka-
kosteusvoide ja mustikan siemenöljyä sisältävä 
meikinpuhdistusaine.

Hyvinvointituotteista Lumenen tuotevalikoi-
massa on mm. Berry Refresh -deodorantti. Frant-
silan luomuyrttitila Ky:n valikoimista löytyy mm. 
shampoota ja hiushoitoainetta.

1.2 KA RPALO 

 (VACCINIUM OXYCOCCOS)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Karpalon terveysvaikutuksista on kaikkein eni-
ten näyttöä sen kyvystä ehkäistä virtsatietuleh-
dusta, mikä vaikutus perustuu perusteellisesti 
tutkitun Amerikan pensaskarpalon (Vaccinium 
macrocarpon) bioaktiivisten komponenttien an-
tiadhesiivisiin ominaisuuksiin kyseisiä tulehdusta 
aiheuttavia E. coli-bakteereja vastaan. Virtsatei-
den terveyteen myönteisesti vaikuttavana pensas-
karpalon bioaktiivisena komponenttina pidetään 
A-tyypin proantosyanidiineja (Lowe ja Fagelman, 
2001; Howell ja Foxman, 2002). Muita potentiaa-
lisia terveyshyötyjä karpalolla on mm. anti-infl am-
matorisuus, antimikrobinen ja suoliston terveyttä 
ylläpitävä vaikutus sekä suun terveyttä ylläpitävä 
vaikutus. (Törrönen ym., 2008)

Vaikka villikarpalolla  on havaittu näyttöä 
haitallisten suolistobakteerien häädöstä, ei niitä 
yhdisteitä, jotka vaikuttavat tähän ominaisuuteen, 

Karpalo. Kuva 4H Lappi.
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ole onnistuttu tunnistamaan (Puupponen-Pimiä 
ym., 2005). Amerikan pensaskarpalon suurimole-
kyylisillä fraktioilla on havaittu aktiivisuutta suun 
streptokokkeja vastaan. Näistä isomolekyylisistä 
yhdisteistä, joiden tarkkaa rakennetta ei ole vielä 
määritetty, käytetään lyhennettä NDM (non-dialy-
zeable matter) (Weiss ym., 2005). Viimeaikaisissa 
kotimaisissa tutkimuksissa pienimolekyylisissä 
fenolisissa villikarpalomehufraktiossa on osoitet-
tu olevan sekä antimikrobista ja antiadhesiivis-
ta aktiivisuutta pneumokokki-bakteeria vastaan 
(Huttunen ym., 2011). Sen sijaan karpalomehun 
suurikokoisilla makromolekyylejä muodostavil-
la polyfenoleilla oli antiadhesiivista vaikutusta 
meningokokki-bakteeria vastaan (Toivanen ym., 
2011).

Karpalo sisältää lisäksi myös antosyaaneja ja 
hydroksikanelihappoja, joilla on yhteys ainakin 
karpalon antioksidatiivisten ja anti-infl ammato-
risten ominaisuuksien kanssa (Youdim ym., 2002). 
Anti-infl ammatorista vaikutusta arvellaan olevan 
myös karpalon polysakkarideilla (Popov ym., 
2006) ja salisyylihapolla (Duthie et al 2005).

Ravintolisä-/rohdoskäyttöön löytyy ainakin 
Elexir Pharman valikoimista Cran Cure -tabletit ja 
Aboa Medica Oy:ltä Phyto-Biot tabletit, jotka sisäl-
tävät myös sianpuolukkaa virtsateiden terveyden 
ylläpitoon. 

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Karpalon siemenöljyä käytetään kosmetiikkatuot-
teissa mm. sen ihoa kosteuttavan ominaisuuden 

ansiosta. Karpalon kuitujen funktiona vastaavis-
sa tuotteissa on niiden ihoa uudistava ominaisuus 
(Lumene.fi ).

Tuotteita: Kosmetiikkatuotteista Lumenen 
valikoimista löytyy ainakin karpalon kuituja si-
sältävä kasvonaamio, siemenöljyä sisältävät var-
taloemulsio ja selluliittivoide sekä Gloss & Care 
-kynsinauhavoide. 

1.3 PUOLUKKA 

 (VACCINIUM VITIS-IDAEA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Puolukan terveysvaikutuksista on tähän mennessä 
tehty varsin vähän tutkimusta, mutta sen terveys-
vaikutteisten ominaisuuksien arvellaan olevan 
samansuuntaisia karpalon vastaavien kanssa, 
sillä molemmat marjat ovat koostumuksellisesti 
lähellä toisiaan (Törrönen ym., 2008). Puolukka 
sisältää mm. samoja A-tyypin proantosyanidiine-
ja, joilla on virtsatietulehdusta ehkäisevä ominai-
suus (Lowe ja Fagelman, 2001; Howell ja Foxman, 
2002; Määttä-Riihinen ym., 2005). Suurikokoisia 
makromolekyyleja  muodostavien proantosyani-
diinien ja antosyaanien  puolukkamehufraktiossa 
on Toivasen ym. (2011) tutkimuksessa havaittu 
olevan antiadhesiivinen meningokokki-bakteeria 
vastaan sekä antiaggregatiivinen hammaskaries-
ta aiheuttavia bakteereja vastaan (Riihinen ym., 
2011).  Puolukasta eristetyn antosyaanifraktion on 

Puolukka. Kuva 4H Lappi.
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lisäksi todettu omaavan voimakasta antioksidant-
tiaktiivisuutta, joten antosyaanit hyvin pitkälle se-
littävät puolukan antioksidanttivaikutuksen, joka 
on havaittu myös puolukalla tai puolukkamehulla 
tehdyillä antioksidatiivisuuskokeilla (Kähkönen 
ym., 2003; Lichtenthäler ja Marx, 2005).

Tuotteita: Ravintolisäkäytössä on saatavilla 
ainakin Frantsilan Harmonella-voimajuoma sekä 
Elexir Pharman CranCure-tabletit.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Puolukan siemenöljyllä on kosteuttava ominai-
suus, minkä ansiosta sitä käytetään kosmetiikka-
tuotteiden raaka-aineena (Lumene.fi ).

Tuotteita: Kosmetiikkavalmistajista Lumene 
käyttää puolukan siemenöljyä mm. Lingonberry-
huulivoiteissa ja -lakoissa. Puolukkaa sisältävät 
myös monet Beauty Base -meikkituotteet.

1.4 ARONIA (ARONIA MELANOCARPA)

Aroniauutteella, joka sisältää puolet proantosyani-
diineja ja neljännesosan antosyaaneja, tehdyissä 
kokeissa uutteen on havaittu omaavan anti-infl am-
matorista ja verenpainetta alentavaa ominaisuutta. 
Lisäksi marjan sisältämistä yhdisteistä antosyaa-
nit on yhdistetty antimikrobiseen, antioksidatiivi-
seen ja antidiabeettiseen potentiaaliin, erityisesti 
syanidiini-3-glukosidi (Zheng ja Wang, 2003; Na-
ruszewicz ym., 2007; Törrönen ym., 2008). Aroni-
an proantosyanidiinit omaavat lisäksi voimakkaan 
antiadhesiivisen potentiaalin, joka on todettu mm. 
Neisseria meningitidis-bakteeria vastaan (Hör-
mann, 2011).

1.5 MUSTAHERUKKA (RIBES NIGRUM)

Mustaherukalla on todettu ainakin antidiabeettis-
ta sekä verisuonten ja silmien terveyttä edistävää 
vaikutusta. Kaikkien näiden ominaisuuksien ar-
vellaan johtuvan mustaherukan antosyaaneista. 
Lisäksi antidiabeettista vaikutusta on havaittu 
myös mustaherukan ellagitanniineilla (Nakaishi 
ym., 2000; Matsumoto ym., 2005; McDougall 
ym., 2005). Toivanen ym. (2009) ovat havainneet 
mustaherukkamehusta eristetyillä fraktioilla an-
tiadhesiivista vaikutusta Neisseria meningitidis-
bakteeria vastaan. Kaikkien fraktioiden fenoliyh-
distepitoisuudet olivat matalahkoja ja havaitun 
vaikutuksen syytä ei tiedetä. Mustaherukan sie-
menten sisältämät suurimolekyylipainoiset po-

lysakkaridit, galaktaanit, estävät Helicobacter 
pylorin sitoutumista ihmisen vatsan limakalvolle 
(Lengsfeld ym., 2004).

Paljon tutkittu mustaherukan ominaisuus on 
sen antiviraalinen vaikutus. Mustaherukkauut-
teiden on todettu häätävän mm. infl uenssa- ja 
herpesviruksia isäntäsoluista sekä estävän niiden 
lisääntymisen niissä. Antiviraalista aktiivisuutta 
on havaittu erityisesti fraktioissa, jotka ovat sisäl-
täneet runsaasti antosyaaneja. (Knox ym., 2001, 
2003; Suzutani ym., 2003) Antosyaanit selittävät 
Karlsenin ym. (2007) havaintojen perusteella mus-
taherukan anti-infl ammatoriset ominaisuudet, 
kun mustaherukan antosyaanien todettiin vähen-
täneen proinfl ammatoristen tekijöiden määrää ve-
ressä. Mustaherukan antioksidanttiominaisuudet 
selittyvät Nielsenin ym. (2003) mukaan 70-pro-
senttisesti C-vitamiinista ja antosyaaneista.

1.6 VARIKSENMARJA 

 (EMPETRUM NIGRUM)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Variksenmarjalla on havaittu olevan voimakas 
kyky estää ruokamyrkytyksiä aiheuttavien baktee-
rien (mm. Bacillus) kasvua (Nohynek ym., 2006) 
sekä lisäksi se on antioksidanttiominaisuuksiltaan 
parhaita marjoja (Kähkönen ym., 1999). Kuitenkin 

Variksenmarja. Kuva Eija Vuorela.
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voiteiden raaka-aineena (Ollenberg, 2007; Lume-
ne.fi ).

Tuotteita: Lumene käyttää lakan siemenöljyä ja 
kantasolu-uutetta lukuisissa kosmetiikkatuotteis-
saan, kuten kasvovesissä ja -voiteissa, silmänym-
pärysvoiteissa ja kasvonaamioissa. Lumenen hy-
vinvointituotteista lakan siemenuutetta on lisätty 
ainakin joihinkin aurinkovoiteisiin, käsivoiteisiin, 
suihkugeeleihin ja deodorantteihin. Mehiläistuote 
Mellis Oy:n tuotteista lakan siemenjauhetta löytyy 
lakka-hunaja-propolis-saunavoiteesta ja lakka-hu-
naja-saippuasta.

1.9 TYRNI (HIPPOPHAË RHAMNOIDES)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Tyrnimarjalla on osoitettu voimakasta antioksi-
danttipotentiaalia sekä in vitro että eläinmalleissa 
in vivo. Tyrnin antioksidanttiominaisuuksien ar-
vellaan johtuvan C- ja E-vitamiineista, karotenoi-
deista, fl avonoideista sekä proantosyanidiineista, 
joita kaikkia on analysoitu tyrnimarjoista huo-
mattavia määriä (Yang, 2001; Guliyev ym., 2004). 
Cheng ym. (2004) totesivat tyrnin vähentävän ve-
ritulpan riskiä ja yhdistivät vaikutuksen tyrnistä 
eristettyyn fl avonoidifraktioon. 

Tuotteita: Ravintolisistä markkinoilla ovat 
mm. Frantsilan Optimi-tyrniöljy, Valioravinnon 
Linum Plus -marja-ravintokuituvalmiste sekä Via 
Naturalen tyrniöljy-mustikkakapselit.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Tyrniöljyn sisältämät omega-rasvahapot puoles-
taan ravitsevat ihoa ja suojaavat DNA:ta, minkä 
vuoksi sitä käytetään kosmetiikkatuotteissa ehkäi-
semään ryppyjen muodostumista (Lumene.fi ).

variksenmarjan koostumusta sen bioaktiivisten 
komponenttien suhteen on tutkittu vähän. Ainakin 
kyseisen marjamehun tiedetään sisältävän pieni-
molekyylisiä fenolisia yhdisteitä, joita pidetään sen 
antiadhesiivisten ja antimikrobisten ominaisuuk-
sien aiheuttajana pneumokokki-bakteeria vastaan 
(Huttunen ym., 2011). Lisäksi variksenmarjame-
hun suurimolekyylisten proantosyanidiinien ja 
antosyaanien on osoitettu olevan antiadhesiivinen 
meningokokki-bakteeria vastaan (Toivanen ym., 
2009). 

Tuotteet: Frantsilan luomuyrttitila Ky:n valikoi-
masta löytyy ravintolisäkäyttöön Harmonella-voi-
majuoma, joka sisältää myös variksenmarjamehua.

1.7 SELJANMARJA (SAMBUCUS NIGRA)

Hörmannin (2011) tutkimuksessa yhdellä tuoreis-
ta seljanmarjoista ja kahdella seljanmarjamehusta 
eristetyllä fraktiolla todettiin voimakas antiadhe-
siivinen potentiaali Neisseria meningitidis-bak-
teeria vastaan. Potentiaalisia antiadhesiivisen 
vaikutuksen aiheuttavia yhdisteitä kyseisissä frak-
tioissa olivat seljanmarjan sisältämät makromole-
kyylit, kooltaan yli 100 kDa (proantosyanidiinit, 
polysakkaridit) sekä pienempikokoiset fenoliyhdis-
teet, kuten antosyaanit ja klorogeenihappo.

1.8 LAKKA (RUBUS CHAMAEMORUS)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Lakalla on havaittu kohtalainen antiadhesiivi-
nen vaikutus Streptococcus agalactiae-bakteeria 
vastaan, minkä taustalla arvellaan olevan marjan 
proantosyanidiinien (Toivanen ym., 2010). Lakas-
ta eristettyjen fraktioiden on havaittu estävän te-
hokkaasti monien bakteerien kuten Staphylococ-
cus aureuksen, Campylobacter jejunin  ja sienten 
esim. Candida albicansin kasvua. Antimikrobisen 
komponentin näissä fraktioissa todettiin olevan 
ellagitanniinit (Puupponen-Pimiä ym., 2005; No-
hynek ym., 2006). 

Tuotteita: Ravintolisäkäyttöön on tarjolla aina-
kin Valioravinto Oy:n Linum Plus -marja-ravinto-
kuituvalmiste. 

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Lakan siemenöljyä, jolla on ihoa suojaavia, koste-
uttavia ja ravitsevia ominaisuuksia, on käytetty 
Suomessa jo vuodesta 2001 alkaen kosmeettisten 

Lakka. Kuva 4H Lappi.
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Tuotteita: Kosmetiikkatuotteista markkinoilla on 
ainakin Lumenen valmistama kosmeettinen teho-
öljy Complete Rewind. Frantsilan tuotevalikoimas-
sa on Midsummer Rose -tuotesarjaan kuuluvat 
vartalovoi, kuorintavoide ja kasvovoide, Säteilevä 
Katse -silmänympärysvoide sekä Nuorekas Hehku 
-tehovoide. 

1.10 JUOLUKKA 

(VACCINIUM ULIGINOSUM)

Juolukan ravintoainekoostumusta ja terveysvai-
kutteisuutta on tähän mennessä tutkittu vähän, 
mutta viimeisimpien tutkimustietojen perusteella 
se on yksi tulevaisuuden potentiaalisista terveys-
vaikutteisista marjoista. Juolukan C-vitamiinipi-
toisuus on korkeampi verrattuna moniin muihin 
marjoihin, kuten mustikkaan, ja juolukan marjat 
sisältävät runsaasti fenolisia yhdisteitä, kuten fl a-
vonoleja ja antosyaaneja, minkä ansiosta niillä on 
potentiaalia sydän- ja verisuonitautien sekä syöpi-
en ehkäisyssä. Suomalaisten juolukoiden antosy-
aanipitoisuus (eniten malvidiiniä) vaihtelee välillä 
1,2 - 1,9 g/kg (kuivapaino) ja fl avonolipitoisuus 
(eniten kversetiiniä) välillä 1,0 - 1,7 g/kg (kuivapai-
no) (Lätti ym., 2010).

Juolukoita syödään perinteisesti tuoreeltaan tai 
niistä valmistetaan esim. hilloja, marmeladeja ja 
liköörejä (Lätti ym., 2010).

Tyrni. Kuva Ilme Tali.



15LUONNONTUOTTEIDEN KEMIALLISET YHDISTEET

HEIKKI TUOMELA, CARINA TIKKANEN-KAUKANEN JA JUHA RUTANEN

2 SIENET

optimaalinen kivennäisainekoostumus vaikuttaa 
suotuisasti mm. verenpaineeseen (Hosia ja Wes-
terholm, 1991; Ohenoja, 2000).

Veren kokonaiskolesteroliin alentavasti vaikut-
tavat erityisesti sienten sisältämät statiinit (erityi-
sesti osterivinokkaassa, Pleurotus ostreatus) ja 
eritadeniini (Latvala, 2007). Antiviraalista tehoa 
on erityisesti havaittu siitakkeessa (Lentinula 
edodes), jonka uutteen on havaittu omaavan tehoa 

2.1 YLEISTÄ

RAVINTOLISÄ/KOSMEETTINEN KÄYTTÖ

Sienillä on havaittu lukuisia myönteisiä terveysvai-
kutuksia, joiden taustalla ovat niiden sisältämät lu-
kuisat bioaktiiviset komponentit. Sienten on mm. 
todettu edistävän suoliston toimintaa, aktivoivan 
immuunipuolustusjärjestelmää, alentavan veren-
painetta ja kolesterolitasoja, ehkäisevän syöpiä ja 
tulehduksia sekä torjuvan virusinfektioita. (Sanke-
lo ja Siivari, 2007)

Erityisen monivaikutteisia yhdisteitä ovat sien-
ten β-glukaanit, joilla on havaittu vaikutusta suo-
liston terveyteen, immuunipuolustukseen ja syöpi-
en torjuntaan (Mattila ym., 2000; Mäkelä, 2007). 
Sienten suolistoterveyttä edistävään vaikutukseen 
on oma osuutensa myös proteiineilla, kitiinillä, 
mannitolilla ja trehaloosilla (kuva 2) (Mäkelä, 
2007). Sienten steroleilla on ainakin paksusuolen-
syöpää estävää vaikutusta(Piironen ym., 2000) ja 

Kuva 2. Trehaloosi

Korvasieni. Kuva 4H Lappi.
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mm. fl unssa-, infl uenssa-, polio- ja HI-viruksia 
vastaan. Antiviraalisesti aktiivisista siitakeuut-
teista on eristetty erityistä polysakkaridia, β-1,3-
glukaania, jota kutsutaan nimellä lentinan, jolla on 
todettu tehoa myös bakteeri-, sieni- ja parasiittipe-
räisiä infektioita vastaan (Cochran ym., 1967; Chi-
hara, 1993). Ko. yhdisteellä on todettu myös osuu-
tensa sienten antikarsinogeenisessä vaikutuksessa 
(Mattila ym., 2000).

Daniewski ym. (2012) totesivat kantarelli-
uutteilla (Cantharellus cibarius) olleen tuholais-
hyönteisiä tappavaa ominaisuutta. Uutteiden 
bioaktiivisten komponenttien todettiin olevan 
glyseroli-1,2- ja glyseroli-1,3-dilinoleaatteja sekä 
glyseroli-tridehydrokrepenyaatti. Lin ym. (2012) 
puolestaan eristivät Taiwanilla luontaisesti esiin-
tyvästä lääkesienestä, Antrodia cinnamomeasta, 
steroidiyhdistettä, antisiini-C:tä, jonka S-enantio-
meerillä on todettu sytotoksista vaikutusta syöpä-
kasvainsoluihin Hep G2 (maksa) ja MCF-7 (rinta).

Guo ym. (2012) tutkivat 49 kiinalaisen sienen 
antioksidanttikapasiteettia ja fenoliyhdistekoostu-
musta, ja totesivat ganbajun-sienellä (Thelephora 
ganbajun) olleen sekä korkeimman fenoliyhdiste-
pitoisuuden (44,8 mg/ g kuivapainona, gallihap-
poekvivalentteina), että parhaan antioksidantti-
kapasiteetin, niin Frap (205 μmol Fe/ g) kuin Teac 
(85,7 μmol Trolox/ g) -ekvivalentteina mitattuna. 
Muita fenoliyhdistepitoisuudeltaan ja antioksi-
danttiominaisuuksiltaan hyviä sieniä olivat herk-
kutatti (Boletus edulis), tatti (Boletus regulis), 
nummitatti (Suillus bovinus) ja tuppisieni (Volva-
riella volvacea). Yleisimmät fenoliyhdisteet tutki-
tuissa sienissä olivat parahydroksibentsoehappo, 
gallihappo ja homogentisiinihappo. Fenoliyhdistei-
den kokonaispitoisuus korreloi hyvin todetun anti-
oksidanttiaktiivisuuden kanssa.

Kiinalainen ”kuolemattomuuden sieni”, Gano-
derma lucium, on yksi tunnetuimmista lääkesie-
nistä maailmassa. Sen on todettu mm. omaavan 
kasvainten kasvua estävää, verenpainetta alen-
tavaa, antiviraalista ja vastustuskykyä säätelevää 
ominaisuutta. Triterpenoidit ovat merkittävä bio-
aktiivisten komponenttien ryhmä G. luciumissa: 
niitä on kyseisestä sienestä eristetty ja tunnistettu 
yli 150 erilaista (Chen ym., 2012).

Tuotteet: Via Naturalen valikoimissa on ravin-
tolisäkäyttöön osterivinokas-tabletteja ja hyvin-
vointituotteista Terve Suu -hygieniasuihke, joka 
sisältää sieniuutetta. 

2.2 PAKURIKÄÄPÄ 

 (INONOTUS OBLIQUUS)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Pakurikäävän on todettu omaavan voimakkaita 
terveysvaikutuksia. Mielenkiinnon kohteena ovat 
erityisesti pakurikäävän polysakkaridit, joista 
α-fukoglukomannaaneilla on todettu antikarsino-
geenistä vaikutusta (Kim ym., 2006) ja endopo-
lysakkarideilla immuunijärjestelmää stimuloivaa 
vaikutusta, joka on noin nelinkertainen verrattu-
na vastaaviin eksopolysakkarideihin (Kim ym., 
2005). Pakurikääpä sisältää myös runsaasti fe-
noliyhdisteitä ja triterpenoideja, jotka puolestaan 
selittävät sienen voimakkaan antioksidanttivaiku-
tuksen. Fenoliuutteilla oli parhaat estoaktiivisuu-
det DPPH-, superoksidi- ja peroksyyliradikaaleja 
vastaan eri pakurinosia sisältävien uutteiden anti-
oksidatiivisuutta tutkittaessa (Cui ym., 2005).

Tuotteet: Puhdistamo – Real Foods Oy:n vali-
koimissa on ravintolisäkäyttöön kaksi pakurituo-
tetta: pakuritipat ja pakuritee instant-jauheena. 
Myös Nativean Oy:n valikoimista löytyy pakuri-
kääpäteetä.

Pakurikääpä. Kuva Irja Mäkitalo.
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3 LUONNONYRTIT

3.1 MAITOHORSMA 
 (EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Maitohorsman käyttökohteita ovat mm. suuvedet 
sekä yrttikylvyt ja -juomat (Lindberg, 1993). Mai-
tohorsman bioaktiivisista komponenteista on eni-
ten tutkittu sen fl avonoideja, joilla on mm. kipua 
lievittävää ja anti-infl ammatorista aktiivisuutta 
(Tita ym., 2001). Yksittäisistä yhdisteistä kversetii-
nin ja naringeniinin on todettu estävän bakteeri-
en kasvua (Rauha ym., 2000) sekä rakenteeltaan 
makrosyklisen ellagitanniinin, oenothein 40B:n 
vähentävän eturauhasen liikakasvua. Sen vaiku-
tus perustuu DNA-synteesin estoon (Vitalene ym., 
2001; Kiss ym., 2006). 

Tuotteita: Savonlinnan Yrttipaja Oy:ltä on saa-
tavissa maitohorsmaa sisältäviä yrttiteeaineksia.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Kosmeettisessa käytössä maitohorsmasta hyö-
dynnetään erityisesti lehtiä, jotka sisältävät mm. 
gallotanniineja, ursolia, oleanolia, C-vitamiinia ja 
karoteeneja (Lindberg, 1993; ellit.fi ).

Tuotteet: CRS Biotechin valikoimasta löytyy 
maitohorsmauute kosmeettiseen käyttöön. 

3.2 SIANKÄRSÄMÖ 

 (ACHILLEA MILLEFOLIUM)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Siankärsämöllä on todettu anti-infl ammatorista 
tehoa, jonka taustalla arvellaan vaikuttavan kasvin 
kompleksisten hiilihydraatti-proteiinirakenteiden. 
Kasvin antimikrobisesti vaikuttavia komponentte-
ja ovat ainakin kumariinit, herniariini ja umbelli-
feroni (Detter, 1981). Siankärsämö-öljyn on todettu 
omaavan aktiivisuutta monia patogeenisiä baktee-
reja, mm. Streptococcus pneumoniae-bakteeria 
vastaan. Kukista saatavan öljyn merkittävimmät 
komponentit ovat α-terpineoli, β-pineeni (kuva 
3) ja borneoli (Candan ym., 2003; purplesage.org.

Horsma. Kuva Eija Vuorela.

Siankärsämö. Kuva 4H Lappi.
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uk). Lisäksi siankärsämö omaa kasvainten kasvua 
estävää aktiivisuutta, jossa merkittävimpänä kom-
ponenttina pidetään fl avonoidiyhdiste kastisiinia 
(Innocenti ym., 2007). 

Tuotteita: Ravintolisäkäyttöön on tarjolla 
Frantsilan Detox-luomuyrttisekoitus ja Aurin-
kovoima-yrttijauhe. Yrttitipoista on tarjolla sekä 
sataprosenttinen siankärsämöuute että useam-
man yrtin seoksia, joissa siankärsämö on yhtenä 
aineosana (nimikkeitä mm. Ahtojää, Kevätpuro ja 
Kylmänroppi). Myös Valioravinnolla on oma sian-
kärsämö-ravintolisävalmiste sekä Lapland Natu-
ralsilla ja Savonlinnan Yrttipajalla siankärsämöä 
sisältäviä yrttiteeaineksia.

Lisäksi markkinoilla on ainakin Frantsilan luo-
muyrttitilan siankärsämöuutetta sisältävä lihas-
huoltoon tarkoitettu voide, Detria Oy:n Relaxant 
Jalkavoide sekä Lapland Naturalsilta 8 yrtin voide, 
siankärsämö-voide, siankärsämö-öljy, kataja-me-
siangervo-siankärsämö-öljy ja selluliittiöljy.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Kosmetiikkatuotteissa hyödynnetään kasvin kuk-
kaosaa sen ihoa puhdistavan ja lihaksia voimak-
kaasti supistavan vaikutuksen vuoksi (Sankelo ja 
Siivari, 2007).

Tuotteita: Kosmetiikkatuotteita on tarjolla 
useampia: Frantsilan Midsummer Rose -sarjasta 
vartalovoi, puhdistusemulsio, kasvovoide ja kasvo-
vesi sisältävät siankärsämöä. Saman valmistajan 
Nuorekas Hehku -tehovoide sisältää myös siankär-
sämöä. Hyvinvointituotteista markkinoilla ovat 
ainakin Frantsilan Luontoäidin ruusuinen suihku-
geeli, Luonnon hammastahna ja Luonnon raikas 
deodorantti.

3.3 POHJANRUUSUJUURI 

 (RHODIOLA ROSEA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Ruusujuuri kasvaa arktisilla alueilla, Suomessa 
etenkin Lapissa. Ruusujuuri parantaa henkistä 
ja fyysistä suorituskykyä (Heydemann, 2000), 
ehkäisee stressiperäisiä sydänvaurioita vaikutus-
mekanismina katekoliamiinin vapautumisen esto 
(Maslova ym., 1994) sekä omaa maksaa suojaa-
van ominaisuuden (Pelkonen, 1996). Ruusujuuren 
juurten ja juurakon keskeisimmät bioaktiiviset 
komponentit ovat sinnamyylialkoholin glykosideja 
(rosaviini, rosariini ja rosiini) sekä fenoliglykosidi, 
salidrosidi (Brown ym. 2002).

Kuva 3.  β-pineeni

Pohjanruusujuuri. 
Kuva Irja Mäkitalo.
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Tuotteita: Ravintolisäkäyttöön on CRS Biotechiltä 
ja Puhdistamo Real Foodsilta saatavissa pohjan-
ruusujuuren kuivauutteita ja Savonlinnan Yrttipa-
jalta yrttiteelaatuja, jotka sisältävät myös pohjan-
ruusujuurta.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Ruusujuuren kosmeettisesti vaikuttavia aineita 
ovat mm. allentoiini, hyaluronihappo ja pantenoli. 
(naistenkosmetiikka.fi )

Tuotteet: CRS Biotechin tuottama versouute on 
tarkoitettu kosmeettiseksi valmisteeksi. Lumenen 
tuotteista ainakin selluliittiseerumiin ja kuorinta-
voiteeseen on lisätty pohjanruusujuurta.

3.4 RATAMO (PLANTAGO MAJOR)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Ratamon siemenillä on verensokerin vaihteluita 
tasoittava ominaisuus sekä laksatiivinen vaiku-
tus, joka perustuu siementen sisältämään lima-
aineeseen. Lisäksi lehtien ja siementen sisältämät 
polyholotsidit suojaavat mahahaavalta (Lindberg, 
1993; Frati-Munari, 1997). Öljyuutteella on to-
dettu tehoa mm. hammassärkyä ja huuliherpestä 
vastaan (Vogel, 1998). Lisäksi ratamon antikar-

sinogeenisiä ominaisuuksia on tutkittu ja mer-
kittävimpänä ratamon bioaktiivisena yhdisteenä 
pidetään tällä saralla sen fl avonoideja, erityisesti 
luteoliini-7-glukosidia, jota on analysoitu huomat-
tavia määriä useimmista ratamolajikkeista (Galvez 
ym., 2003). Muita ratamon vaikuttavia aineita ovat 
mm. tanniinit, hartsit, triterpeenit, alkaloidit, si-
tosteroli ja koliini sekä lukuisat orgaaniset hapot, 
mm. klorogeeni-, sitruuna-, fumaari-, kaneli- ja 
bentsoehapot (Sankelo ja Siivari, 2007).

Tuotteita: Ravintolisävalmisteista ratamouut-
teita sisältävät mm. Frantsilan Detox-luomuyrtti-
sekoitus sekä muutamat yrttiuutetipat (Nimikkeitä 
mm. Karvakorva, Kevätpuro ja Siloposki).

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Ratamon öljyuutetta hyödynnetään myös kos-
meettisesti sen ihoa supistavan vaikutuksen ansi-
osta (Sankelo ja Siivari, 2007).

Tuotteita: Kosmetiikkatuotteista tarjolla on 
mm. CRS Biotechin ratamonlehtiuutetta sekä 
Frantsilan midsummer rose -tuotesarjaan kuulu-
vat kuorintavoide, puhdistusemulsio, kasvovoide 
ja -vesi. Muita Frantsilan ratamoa sisältäviä kos-
metiikkatuotteita ovat Säteilevä katse -silmänym-
pärysvoide ja Nuorekas hehku -tehovoide.

Hyvinvointituotteista tarjolla on mm. Frantsi-
lan valmistamat hiusvoide ja -hoitoaine, shampoo 
sekä luonnon hammastahna.

Ratamo. Kuva Antti Hannukkala.
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3.5 VÄINÖNPUTKI 

 (ANGELICA ARCHANGELICA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Väinönputki sisältää mm. kumariineja, jotka toi-
mivat kalsiumantagonisteina. Tällaisilla yhdisteil-
lä merkittävä rooli mm. verenpainetaudin, angina 
pectoriksen ja sydämen rytmihäiriöiden hoidossa 
(Kuoksa, 1993). 

Väinönputken juurella on havaittu antimikro-
bista tehoa ja sen keitettä onkin käytetty esim. kur-
kunpään- ja keuhkoputkentulehdusten hoitoon. 
Väinönputkesta eristetyillä kalkonijohdoksilla on 
havaittu antibakteerista tehoa Gram-negatiivisia 
bakteereja vastaan. (Sankelo ja Siivari, 2007)

Tuotteet: Ravintolisistä Frantsilan Ruotsin 
tipat -yrttiuute sisältää myös väinönputken ai-
neosia. Samaten Savonlinnan Yrttipaja Oy:llä on 
tarjolla joitakin väinönputken aineosia sisältäviä 
yrttiteeaineksia ja Lapland Naturalsilla väinönput-
ken lehteä sisältävä puhdistava tee. Rohdosvalmis-
teista väinönputken osia käytetään mm. Lapland 
Naturalsin 8 yrtin voiteessa ja Vahvassa 8-geelissä 
sekä väinönputkijuuriöljystä ja selluliittiöljystä. 
Sama yritys myy myös väinönputken juuria yleisti-
laa kohottavana ja antibakteerisena ravintolisänä.

3.6 KATAJA (JUNIPERUS COMMUNIS)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Katajan marjoissa ja neulasissa on havaittu anti-
mikrobista tehoa niin bakteeri- kuin sienilajikkei-
takin vastaan. Marjauutteen ja neulasöljyn anti-
mikrobisista komponenteista on tunnistettu mm. 
α- ja β-pineeni, δ-3-kareeni, limoneeni, apigeniini, 
terpinenoli, ja p-symeeni. (Filipowicz ym., 2003; 
Miceli ym., 2009; Moein ym., 2010)

Katajan marjoja on hyödynnetty lääkinnälli-
sesti myös mm. eri kehonosien tulehdusten, suo-
liston kouristusten ja turvotuksen sekä pintave-
renkierron häiriöiden hoitoon (Raipala-Cormier, 
1998).

Tuotteet: Katajauutetta löytyy mm. seuraavista 
Lapland Naturalsin tuotteista: 8 yrtin voide, Tassu-
voide, Vahva 8-geeli, kataja-mesiangervo-siankär-
sämö-öljy, selluliittiöljy. Myös puhdasta katajaöljyä 
on saatavilla esim. Katajan eteerinen öljy (Frant-
sila). Saman valmistajan puhdistava tee sisältää 
myös katajaa. Savonlinnan Yrttipaja Oy:n valikoi-
mista löytyy yrttiteelaatuja, jotka sisältävät myös 
katajanmarjoja. Detrialta on saatavissa Relaxant 
Elixir -tuotesarjaan kuuluva katajanversouutetta ja 
turvetta sisältävä desinfi ointisuihke, jolla on myös 
hajuja poistava ominaisuus. 

Väinönputki. Kuva 4H Lappi.
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3.7 KUUSI (PICEA ABIES)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Kuusen ryhmyissä ja pihkassa on havaittu anti-
bakteerista aktiivisuutta ja antimikrobista aktii-
visuutta omaavista yhdisteistä tunnetaan ainakin 
taksifoliini (kuva 4), dihydrokemferoli sekä α- ja 
β-pineeni (Lindberg, 2004; Lindberg ym., 2004).

Kuva 4. Taksifoliini

Kuusenkerkkiä on käytetty yskän hoitoon, vuosi-
kasvaimia liikahappoisuus- ja muihin vatsavaivoi-
hin sekä pihkaa mm. ihovaivojen hoitoon (Rauta-
vaara, 1980; Piippo, 2004)

Tuotteita: Rohdosvalmisteista kaupan on mm. 
Repolarin pihkavoidetta sekä Frantsilan tislaamaa 
eteeristä öljyä. 

Katajan versoja. Kuva Irja Mäkitalo.

Kuusen pihkan keruuta. Kuva Eija Vuorela.
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KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Kosmeettisesti kuusesta hyödynnetään etenkin 
kerkkäöljyä, jonka vaikuttavia aineita ovat esim. 
α-pineeni, kamferi, β-humuleeni, borneoli, limo-
neeni, β-karofylleeni, myrseeni ja terpinoli (Piippo, 
2004; Sankelo ja Siivari, 2007).

Tuotteita: Kosmeettiseen käyttöön on tarkoi-
tettu kuusen pihkaa sisältävä Lumene Premium 
Beauty -öljy. Hyvinvointituotteista kuusen aineo-
sia sisältävät mm. Frantsilan luomu-hiushoitoaine 
ja Hellä shampoo.

3.8 PAJU (USEAT SALIX-LAJIT)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ 

Pajun kuorta käytetään kuumeen hillintään ja 
reumaan. Kuori sisältää salisylaatteja, jotka me-
taboloituvat elimistössä salisyylihapoksi, ja näin 
toimivat tulehduskipulääkkeinä. Salisyylihappo on 
ollut mallina asetyylisalisyylihappoa kehitettäes-
sä. (Hiltunen ja Holm 2000)

Tuotteet: CRS Biotechiltä on saatavissa rohdos-
valmiste ja Frantsilalta ravintolisäkäyttöön Kolo-
tustipat -yrttiuutevalmiste.

MUUTA

Pajun kuorta käytetään myös nahan parkitsemi-
seen ja lankojen värjäykseen (Lumo – Luonnon-
materiaaliosaaminen).

3.9 MÄNTY (PINUS SYLVESTRIS)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Männyssä on voimakasta antimikrobista potenti-
aalia, jonka taustalla ovat puun sisältämät fenoliyh-
disteet, erityisesti pinosylviini ja sen johdannaiset, 
mutta myös pinosembriinillä ja pinobanksiinilla 
on osoitettua antimikrobista tehoa, samaten kuin 
pineenillä, jota on runsaasti erityisesti männyn 
neulasissa. Pinosylviinillä ja pinosylviinin mono-
metyylieetterillä on havaittu myös voimakasta 
sytotoksista tehoa joitakin syöpätyyppejä vastaan 
(Lindberg ym., 2004; Simard ym., 2008). 

Tuotteita: Ravintolisäkäyttöön on tarkoitettu 
Frantsilan Tuulenvire-öljy, Ravintorengas Oy:n 
männynkuoriuutejuoma ja -tabletit sekä CRS Bio-
techin männynkuoren polyfenoleja sisältävä Fla-
vanti-tuote, Flavanti Pinus -männynkuori-mustik-

katabletit ja männynkuoriuute. Rohdostuotteista 
markkinoilla on mm. Valioravinnon puhdas män-
työljy ja Detrian pihkaseerumi.

KOSMEETTINEN KÄYTTÖ

Männynkuori sisältää myös runsaasti fenolisia 
yhdisteitä, jotka suojaavat soluja tehokkaasti ha-
pettumiselta. Männynhavu-uutetta käytetään 
hiustenhoitotuotteissa sen hilseilyä vähentävän 
ja päänahan kutinaa helpottavan ominaisuuden 
vuoksi (valioravinto.fi ) ja mäntytervan on havaittu 
auttavan moninaisiin iho-ongelmiin (fl owkosme-
tiikka.fi )

Tuotteita: CRS Biotechiltä on saatavissa myös 
kosmetiikkakäyttöön tarkoitettu männynkuoriuu-
te. Hyvinvointituotteista markkinoilla on ainakin 
Valioravinnon männynhavu-uutetta sisältävä Fris-
kus-hiusvesi ja Vihreä Kosmetiikka Oy:n mänty-
terva-eukalyptus-saippua. Mellis Oy:llä on tarjolla 
männynneulasten aromaattista öljyä käyttötarkoi-
tuksena tuomaan saunaan tuoksuja.

3.10 KOIVU (BETULA BENDULA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Koivun tuohi sisältää runsaasti betuliinia ja be-
tuliinihappoa, joilla on käyttöpotentiaalia lääke-
aineina. Tuohen kuiva-aineesta sitä on noin 30%.  
Koivun tuohen sisältämä betuliini-yhdiste toimii 
hiirillä tehokkaana veren kolesterolitason alentaja-
na, betuliini oli kolesterolia alentavana lääkkeenä 
käytetyn lovastatiinin veroista ja joissain suhteissa 
jopa sitä tehokkaampaa. Betuliinia saaneet hiiret 
lihoivat myös vähemmän kuin sitä vaille jätetyt 
vertailuhiiret, niiden insuliiniherkkyys oli parem-
pi. Betuliinilisä vähensi verisuonten seinämiin ker-
tyvien ateroskleroottisten plakkien muodostumis-
ta. (Tang ym., 2011) 

 Betuliinilla ja sen johdannaisilla on voimakas 
bakteereita tappava eli aseptinen vaikutus (Utkina 
ym., 2011)  ja sen käyttöä lääkkeiden raaka-aineena 
on tutkittu myös Suomessa. Betuliinin on havaittu 
vaikuttavan mm. keuhkoklamydiaan (Salin ym., 
2010). 

Koivuntuohta voidaan käyttää esim. iholle pai-
nettuna sisäosa edellä, jolloin sen vaikuttavat ai-
neet imeytyvät ihon läpi, mihin ei epäillä liittyvän 
haitallisia sivuvaikutuksia. Myös koivuntuohesta 
tislattua koivutervaa on perinteisesti käytetty pe-
rinteisesti lääkinnällisiin tarkoituksiin. Koivun-
lehdillä on havaittu diureettisia ominaisuuksia 
(Enkovaara 2005). 
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Koivu. Kuva Eija Vuorela.

Tuotteita: Ravintolisäkäyttöön on tarkoitettu mm. 
Valioravinnon Kovusin-koivunlehtitabletit ja Aqua 
Start -koivunlehtiuute. Savonlinnan Yrttipaja käyt-
tää joissakin yrttiteeaineksissaan koivunlehtiä. 
Charcoal Finland Oy valmistaa koivutisleöljyä ja 
-vaseliinia rohdoskäyttöön. Muita erikoistuotteita 
samalla valmistajalla on mm. koivupohjainen hyt-
tyskarkote. Lapland Naturalsin tuotevalikoimassa 
mm. lemmikkieläinten tassuvoide ja tervavoide 
sisältävät koivuntervaa. Samalta valmistajalta löy-
tyy myös koivu-uutetta, joka vahvistaa luustoa ja 
kohentaa yleistilaa.

KOSMEETTINEN KÄYTTÖ 

Koivun kosmeettisesti hyödynnettävä osa ovat leh-
det.

Tuotteita: Lumene käyttää koivusta saatavaa 
ksylitolia Matt Touch -kasvovedessä. Samalta val-
mistajalta on saatavissa myös koivu-hunaja-varta-
loemulsio. Muiden valmistajien koivua sisältäviä 
kosmetiikkatuotteita ovat lisäksi CRS Biotechin 
koivu-uute ja Frantsilan Midsummer Rose -kuo-
rintavoide. Hyvinvointituotteista koivua sisältävät 
mm. Frantsilan Luontoäidin ruusuinen suihku-
geeli ja Luonnonraikas deodorantti, Mehiläistuot-
teet Mellis Oy:n hunajaa ja koivunlehtiuutetta tai 

-tervaa sisältävät saunavoide ja saippua. Samainen 
yritys tuottaa myös puhdasta koivunsilmu-uutetta 
käytettäväksi eteerisenä öljynä esim. saunatuok-
suksi.

3.11 KANERVA (CALLUNA VULGARIS)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Kanervaa (versoja, kukkaa, lehtiä) tiedetään käy-
tetyn menneinä vuosisatoina oluen aromiaineena 
ja siitä on analysoitu ainakin klorogeenihappoa 
(kuva 5)  ja sen johdannaisia (Pennant, 1772; Jalal 
ym., 1982). Kanervalla on limakalvoja supistava, 
antiseptinen ja virtsan- ja hieneritystä lisäävä vai-
kutus, ja se sopii munuais- ja rakkovaivojen, virt-
satietulehdusten, kihdin, reumatismin ja myös al-
haisen verenpaineen hoitoon. Kanervalla on myös 
lievästi rauhoittava vaikutus, jota ei kuitenkaan ole 
pystytty yhdistämään mihinkään sen tunnetuista 
bioaktiivisista komponenteista. Kanervan bioak-
tiivisia komponentteja ovat hydrokinoni (0,05 %), 
arbutaasi-entsyymi, kversetiini, katekiiniparkki-
aineet (3—7 %), ursolihappo (2—5 %), fumaari- ja 
sitruunahappo, erikoliini, hartsi sekä fl avonoidit 
(frantsila.com). 
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Kuva 5. Klorogeenihappo

Tuotteita: Ravintolisinä on tarjolla Frantsilan va-
likoimasta kanervanversoja sekä Unilintu-yrtti-
uutetta. Valioravinnon valikoimasta löytyy puoles-
taan kanervankukkaa. Kanervaa on myös Lapland 
Naturalsin naisten teessä. Rohdosvalmisteista 
mm. Lapland Naturalsin 8 yrtin voide ja Vahva 
8-geeli sisältävät kanervaa. 

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Kanervan bioaktiivisiin komponentteihin lukeu-
tuu myös arbutiini, jota käytetään erityisesti kos-
metiikkatuotteissa sen ihon pigmenttimuutoksia 
estävän ominaisuuden vuoksi (Lumene.fi ).

Tuotteita: Lumene käyttää kanervan luontaista 
arbutiinia mm. kasvo- ja silmänympärysvoiteis-
saan. CRS Biotechin valikoimassa on kosmetiik-
katarkoituksiin saatavissa arbutiini-kuivauutteita.

3.12 KIHOKKI 

 (DROSERA ROTUNDIFOLIA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Kihokin fl avonoideilla, kuten kversetiini, isokver-
setiini ja hyperosidi, on todettu mm. anti-infl am-
matorista ja kouristuksia estävää vaikutusta (Pa-
per ym., 2005) ja erityisesti ellagihapon on todettu 
estävän kasvainten suonenmuodostusta (Krenn 
ym., 2004).

Tuotteet: CRS Biotech myy rohdoskäyttöön 
soveltuvaa kihokkivalmistetta. Vogelin Drosinula 
yskänsiirapin tehoaineina ovat mm. kuusen ker-
kistä ja kihokista valmistetut uutteet. Ravintolisiä 
käytetään irroittamaan limaa ja rauhoittamaan 
yskäistä oloa.

3.13 MESIANGERVO 

 (FILIPENDULA ULMARIA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Mesiangervon aromaattinen öljy sisältää mm. sa-
lisyylialdehydiä, fenoliglykosideja (spiraeiini, mo-
notropiini ja gaulteriini) sekä lima-ainesta, fl avo-
noideja ja tanniineja. Vaikuttavia aineita ovat myös 
pyrogallolityyppinen parkkiaine, heliotropiini, ki-

Kihokki. 
Kuva 4H Lappi.
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Kuva 6. Arbutiini

Tuotteet: Kosmetiikkatuotteista sianpuolukkaa 
käytetään ainakin Detrian Natural Arbutin -tuot-
teissa.

3.15 MUSTIKANLEHTI 

 (VACCINIUM MYRTILLUS)

Mustikan lehtikeitettä käytetään nykyisinkin mm. 
rakkovaivojen, keuhkoputkentulehduksen ja dia-
beteksen hoitoon. Kosmetiikkateollisuus käyttää 
monissa tuotteissa mustikan lehtiuutetta. (Sankelo 
ja Siivari, 2007)

vennäissuolat ja C- vitamiini.  Mesiangervolla on 
moninaisia myönteisiä terveysvaikutuksia: se mm. 
edistää ruoansulatusta, vähentää vatsan liikahap-
poisuutta, estää pahoinvointia, lievittää kipua, 
alentaa kuumetta ja estää tulehduksia. 100-pro-
senttisella mesiangervouutteella on havaittu te-
hokasta antibakteerista vaikutusta testattuja bak-
teereja Staphylococcus aureus- ja Staphylococcus 
epidermis- sekä E. coli-bakteereita  vastaan, niin, 
ettei bakteerikasvustoa ollut tullut alustalle vielä 
12 päivän jälkeenkään. (Haughton 2012; Kolmo-
nen ja Romsi, 2012) 

Erityisesti salisyylialdehydillä on merkittävä 
rooli närästyksen hoidossa, mutta niiden haitta-
vaikutuksena on vatsahaavan riskin kasvu, mitä 
vaikutusta on kumoamassa mesiangervon tannii-
nit, jotka puskuroivalla vaikutuksellaan estävät 
vatsahaavan syntyä (Haughton, 2012).

Tuotteet: Ravintolisäksi Kolotustipat -yrttiuute 
(Frantsila) ja kosmeettinen uute (CRS Biotech). Sa-
vonlinnan Yrttipajan joissakin yrttiteeaineksissa 
on myös mesiangervon aineosia. Lapland Natural-
sin rohdosvalmisteista mesiangervoa on mm. 8 yr-
tin voiteessa, Tassuvoiteessa, Vahvassa 8-geelissä 
(öljy), kataja-mesiangervo-siankärsämö-öljyssä ja 
selluliittiöljyssä.

3.14 SIANPUOLUKKA 

 (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Sianpuolukan lehtiä käytetään etenkin virtsatie-
tulehdusten ym. virtsaelinvaivojen hoitoon. Tera-
peuttisen vaikutuksen omaavana aineena on arbu-
tiini  (kuva 6), jonka vaikutus perustuu yhdisteen 
metaboliaan: elimistössä arbutiini metaboloituu 
hydrokinoniksi, joka toimii virtsassa antiseptisenä 
aineena (Enkovaara, 2002). Muita sianpuolukan 
bioaktiivisia komponentteja ovat mm. tanniinit, 
fl avonoidit, muurahais- ja askorbiinihappo sekä 
hartsit.

Tuotteita: Natura Media Oy:llä on tuotevalikoi-
massaan Composor 24 Uva Ursi -yrttitipat, jotka 
sisältävät lisäksi kanerva- ja koivunlehtiuutteita 
sekä mäntyöljyä.  

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Arbutiinilla on myös antioksidanttisia ominai-
suuksia ja lisäksi se absorboi UV-säteilyä ja kir-
kastaa ihoa, minkä ansiosta sianpuolukalle löytyy 
käyttöä myös kosmetiikkatuotteiden raaka-ainee-
na (cocos-code.com).

Mesiangervo. Kuva 4H Lappi.
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Tuotteita: Ravintolisä- ja rohdoskäyttöön on saa-
tavilla esim. Savonlinnan Yrttipajan Pyhä Olavi 
-islanninjäkälävalmiste, jonka käyttötarkoituksia 
valmistajan mukaan ovat esim. suolisto-ongelmat, 
yskä ja hengitystietulehdukset.

3.17 NOKKONEN (URTICA DIOICA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Nokkosta käytetään terapeuttisena aineena esim. 
virtsatietulehduksen, eturauhasen hyvälaatuisen 
liikakasvun, reumaattisten sairauksien sekä ul-
koisesti lihas- ja nivelkipujen hoitoon ja kaljuun-
tumiseen. Vaikuttavina aineina ovat mm. C-vita-
miini, kivennäisaineista erityisesti rauta ja pii sekä 
β-sitosteroli (Enkovaara, 2005). Juurissa on lisäksi 
muita elimistön suoja-aineita, kuten klorofylliä 
(kuva 7), aminohappoja, entsyymejä ja fl avonoideja 
(Natura Media 2). 
Tuotteita: Valioravinnolta on saatavissa Nokko-
sin -nokkosjauhe-acerola-rautatabletteja ja Natu-
ra Medialla on valikoimassaan Urtica Greentabs 
-nokkostabletit, jotka on valmistettu nokkosen 
täyskasvista juurineen. 

Mustikanlehdet sisältävät monia orgaanisia hap-
poja, kuten omena-, bentsoe-, oksaali- ja meripih-
kahappoja, hartsihappoja, proantosyanidiineja, 
neomyrtilliiniä, inuliinia, leukoantosyaaneja, ar-
butiinia ja hydrokinonia sekä kivennäisaineista 
ainakin mangaania, rautaa ja kromia (Sankelo ja 
Siivari, 2007).

3.16 ISLANNINJÄKÄLÄ 

 (CETRARIA ISLANDICA)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Islanninjäkälästä hyödynnettävä osa rohdoskäy-
tössä on kokonainen kuivattu sekovarsi. Vaikut-
tavina aineina ovat vesiliukoiset polysakkaridit, 
kuten likeniini ja isolikeniini, joita islanninjäkälän 
koko massasta on noin puolet, sekä jäkälähapot, 
kuten ketraarihappo, protoketraarihappo ja fu-
maariprotoketraarihappo. Erityisesti jäkäläha-
poilla on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten 
bakteriostaattinen, ruoansulatusta edistävä sekä 
limaa irrottava ja yskää lievittävä vaikutus. Islan-
ninjäkälää käytetäänkin yleisesti mm. vilustumis-
oireiden ja yskän hoitoon (tohtori.fi ).

Mustikanlehti. Kuva Irja Mäkitalo.
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Kuva 7. Klorofylli a

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Nokkosessa on myös hiuksia, hiuspohjaa ja pää-
nahkaa puhdistavaa ja tasapainottavaa vaikutusta, 
minkä vuoksi nokkosta käytetään myös hiusten-
hoitotuotteissa (fl owkosmetiikka.fi ).

Tuotteita: Hiustenhoitotuotteista nokkosta on 
ainakin Elokuu Luonnontuotteen nokkossham-
poossa ja Vihreän Kosmetiikan nokkos-hiushuuh-
teluaineessa.

3.18 PUNA-APILA 

 (TRIFOLIUM PRATENSE)

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Puna-apilaa käytetään erityisesti vaihdevuosioi-
reiden lievittämiseen ja kansanlääkinnässä sitä 
on käytetty hengitystiesairauksien kuten astman 
ja hinkuyskän hoidossa (Enkovaara, 2005). Muita 
käyttöaiheita ovat perinteisesti olleet mm. yskä, 
ummetus, maksavaivat sekä iho-ongelmat ja haa-
vat, joista viimeksi mainittuja on hoidettu ulkoi-
sesti puna-apilauutteella (nativean.fi ). Puna-apilan 
vaikuttavat aineet ovat isofl avonien yhdisteryh-
mään kuuluvia kasvihormoneja, joilla on estrogee-
nin kaltaisia ominaisuuksia ja jotka on yhdistetty 
myös kykyyn ehkäistä hormonaalisia syöpiä, ku-
ten rinta- ja kohtusyöpiä (Enkovaara, 2005; sinun-
apteekki.fi ). Muita vaikuttavia aineita ovat mm. 
salisyyli-, kumariini- ja pipekoliinihapot sekä C-
vitamiini ja magnesium (nativean.fi ).

Tuotteita: Ravintolisistä on saatavilla ainakin 
Aboa Medica Oy:n Trifolium Complex -puna-apila-
uutekapselit, jotka sisältävät myös humalauutetta. 

Nokkonen. Kuva 4H Lappi.

Puna-apila. Kuva 4H Lappi.
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KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Puna-apilaa käytetään myös hiustenhoitotuotteis-
sa, joissa sen funktionaalinen ominaisuus on pois-
taa hiuksista sähköisyyttä sekä lisätä elinvoimaa, 
kosteutta ja kiiltoa (nativean.fi ).

Tuotteita: Hiustenhoitotuotteiden puolella aina-
kin Elokuu Luonnontuote ja Nativean valmistavat 
puna-apilahoitoainetta.
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4 MUITA LUONNONAINEKSIA

arvellaan perustuvan näiden fysiologisesti aktiivi-
siin komponentteihin, joiden tarkempaa rakennet-
ta ei myöskään tunneta (Lappalainen ym., 1992; 
Thun ja Sopo, 1992). Turvetta hyödynnetään sen 
puhdistavan ominaisuuden ansiosta myös hygie-
niatuotteissa, kuten saippuoissa (Flowkosmetiik-
ka.fi ).

Tuotteet: Kosmetiikkatuotteista Lumenen Matt 
Touch syväpuhdistava turvenaamio, hyvinvointi-
tuotteista Vihreä Kosmetiikka Oy:n turve-merile-
vä-saippua ja hamppu-turve-shampoo sekä Lehto-
Peat Oy:n shampoot, saippuat ja hoitoturpeet mm. 
kasvonaamioihin ja turvehaudehoitoihin. 

4.2 SAVI

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Savea on turpeen tavoin hyödynnetty erityises-
ti kosmetiikkatuotteissa. Valko- eli kaoliinisaven 
ominaisuuksiin kuuluu mm. ihon epäpuhtauk-
sia poistava sekä ihoa desinfi oiva ja rauhoittava 
ominaisuus (frantsila.com). Savi sisältää sekä 
epäorgaanista että orgaanista ainesta, jotka ovat 
sekoittuneet keskenään johtuen siitä, että savimi-
neraaleilla on voimakkaan spesifi nen pinta-alue, 
joka mahdollistaa aineksen sitomaan itseensä or-
gaanista ainesta ja stabiloimaan sen rakenteen. Sa-
ven orgaanisen aineksen pitoisuus vaihtelee välillä 
1,3 - 8,5 % saven kokonaismassasta ja tyypillisiä 
saven orgaanisia yhdisteitä ovat rasvahapot ja nii-
den johdannaiset, polysakkaridit ja yksinkertaiset 
fenolit (Wattel-Koekkoek ym., 2001). Tyypillisintä 
saven sisältämää epäorgaanista ainesta ovat kali-
umsuolat ja alumiinioksidi (Pieni tietosanakirja 4).

Tuotteet: Frantsilalla on kosmeettiseen käyt-
töön tarjolla Midsummer Rose -tuotesarjassa el-
vyttävä yrttisavinaamio ja Vihreä Kosmetiikka 
Oy:llä erilaisia savinaamioita. Samainen yritys 
valmistaa myös savi-merilevä-saippuaa.

4.1 TURVE

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Turve on suokasveista maatumalla syntyvää or-
gaanista ainetta, jonka ominaisuudet vaihtelevat 
kasvilajikoostumuksen ja maatumisasteen mu-
kaan. Turpeen kemialliset komponentit voidaan 
karkeasti jaotella bitumeihin ja hiilihydraatteihin. 
Bitumit edelleen jaotellaan vahoihin ja hartseihin. 
Hartsit ovat merkittävä turpeen rakenneosa, sillä 
niissä esiintyviä steroleja käytetään mm. lääke- ja 
elintarviketeollisuuden raaka-aineina. 

Turpeen hiilihydraatit puolestaan ovat lig-
noselluloosa-makromolekyylejä, jotka koostuvat 
useista eri monosakkaridi-yksiköistä. Näistä tär-
kein on glukoosi, jota on noin 2/3 kaikesta hiili-
hydraatista, ja noin 20 % kaikesta turveaineksesta 
(kuivapainoa kohden). Seuraavaksi merkittävim-
mät hiilihydraatti-komponentit turpeessa ovat 
ksyloosi, galaktoosi ja mannoosi. Keskimäärin 
turpeen kokonaishiilihydraattipitoisuus on n. 31 % 
(kuivapainoa kohden). Turpeen hiilihydraattifrak-
tioilla on teollista hyötykäyttöä ainakin hiivan ja 
alkoholin tuotannossa.

Lisäksi turve sisältää n. 40 % kokonaispainos-
taan humusaineiksi kutsuttuja erinäisiä orgaanisia 
yhdisteitä, jotka ovat rakenteeltaan löyhiä ja hel-
posti hajoavia. Niiden tarkkaa rakennetta ei myös-
kään tunneta. Turpeen humus- ja fulvohapoille 
löytyy lääketieteellistä hyötykäyttöä: niitä käyte-
tään mm. reumalääkkeissä (kauppanimi Humi-
sol). (Lappalainen ym., 1992; Thun ja Sopo, 1992)

Tuotteita: Rohdosvalmisteista markkinoilla on 
Detrian rentouttava Relaxant-voide (sisältää tur-
veuutetta). Markkinoilla on myös Detrian turveuu-
tetta sisältävä Relaxant Elixir -desinfi ointisuihke, 
jolla on lisäksi hajuja poistava ominaisuus.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Turpeen hartsifraktiossa esiintyviä steroleita käyt-
tää myös kosmetiikkateollisuus.

Turpeen humusfraktioita taas hyödynnetään 
turvekylvyissä, joissa turpeen lääkinnällisen tehon 
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4.3 HUNAJA

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Hunajan koostumukseen vaikuttaa se, millaisista 
lähteistä mehiläiset ovat meden keränneet ja koos-
tumuksella on edelleen vaikutusta hunajan ominai-
suuksiin. Hunajalla on koostumuksesta riippuen 
havaittu lukuisia terveysvaikutteisia ominaisuuk-
sia. Paljon on tutkittu mm. hunajan antimikrobisia 
ominaisuuksia ja todennäköisimpänä vaikutuksen 
aiheuttajana pidetään hunajassa esiintyvää glu-
koosioksidaasi-entsyymiä, joka muodostaa huna-
jaan vetyperoksidia, joka on varsinaisesti hunajan 
antimikrobinen komponentti (Koivulehto, 2007). 
Hunajan antimikrobisen vaikutuksen taustalla on 
havaittu olevan myös muita tekijöitä: näistä tär-
keimmät ovat metyyliglyoksaali (kuva 8) ja mehi-
läisperäinen entsyymi, defensin-1, jonka molekyy-
likoko on noin 5 kDa (Kwakman ym., 2010).

Hunajan sokerikoostumus on (laadusta riippuen) 
ihanteellinen, minkä vuoksi hunajalla on tavalli-
seen pöytäsokeriin verrattuna verensokerin vaih-
teluita huomattavasti paremmin tasapainottava 
vaikutus ja siksi hunaja soveltuu hyvin myös dia-
beetikoille. Hunajalla on myös antioksidantti- ja 
anti-infl ammatorista vaikutusta, mihin voivat 
vaikuttaa esim. hunajan fl avonoidit: näistä hu-
naja sisältää lajityypistä riippuen mm. krysiiniä, 
pinobanksiinia ja pinosembriiniä. Hunajassa on 
myös eri vitamiineja, kivennäisaineita ja amino-
happoja. (Gheldof ym., 2002; Koivulehto, 2007)

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Hunajan käyttö saunavoiteissa perustuu hunajan 
luontaisesti sisältämien sokerien ihoa kosteutta-
vaan sekä vitamiinien (mm. B ja C) ja kivennäisai-
neiden ihoa ravitsevaan vaikutukseen (mellis.fi ).

Tuotteet: Lumene Koivu ja Hunaja -kokovar-
taloemulsio. Vihreä Kosmetiikka Oy:llä on vali-
koimissaan hunaja-laventeli-saippuaa sekä useita 
erilaisia shampoita, joihin on lisätty myös hunajaa.

Joroislainen yritys Mehiläistuotteet Mellis Oy 
on erikoistunut hunajapohjaisiin hyvinvointituot-

teisiin. Yrityksen tuotevalikoimassa on lukuisia 
hunajapohjaisia saunavoiteita, saippuoita, sham-
poota ja eteerisiä öljyjä, joihin on lisätty myös 
muita luonnonaineksia, kuten lakansiemeniä, 
koivunsilmu-uutetta ja -tervaa, turvetta, minttua 
tai timjamia.

4.4 PROPOLIS

RAVINTOLISÄ/LÄÄKINNÄLLINEN KÄYTTÖ

Propolis eli kittivaha on mehiläisten keräämä lii-
mamainen, aromaattinen aine, jota mehiläiset 
käyttävät mm. pesän desinfi ointiin ja suojaamiseen 
taudinaiheuttajilta sekä rakenteiden lujittamiseen. 
Propoliksen ainekset kerätään puunsilmujen pih-
ka- ja hartsimaisista eritteistä. Todennäköisimpiä 
keruulähteitä ovat Suomessa mm. kuusi, koivu, 
leppä, paju, poppeli, haapa ja mänty. (Salonen ja 
Julkunen-Tiitto, 2010)

Runsas polyfenolisisältö tekee propoliksesta 
arvokkaan luontaislääkeaineen, jolla on mm. anti-
mikrobisia, anti-infl ammatorisia, kuumetta alen-
tavia ja antioksidatiivisia ominaisuuksia. Lisäksi 
propoliksen antikarsinogeenisestä vaikutuksesta 
on ollut tutkimusta käynnissä viime vuosina. Suo-
malaisen propoliksen polyfenolipitoisuudet vaihte-
levat välillä 85 - 120 μg/g. Lisäksi propolis sisältää 
mm. terpeenejä ja hartseja, eteerisiä öljyjä sekä 
entsyymejä ja vitamiineja. (Salonen ja Julkunen-
Tiitto, 2010)

Tuotteet: Ravintolisäkäyttöön tarkoitetuista 
tuotteista propolista löytyy ainakin Frantsilan Kyl-
mänroppi ja Masumahla -yrttitipoista. Hyvinvoin-
tituotteista propolista sisältää ainakin Via Natura-
len Terve Suu –hygieniasuihke.

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Propolisuutetta käytetään sen miedosti antisepti-
sen vaikutuksen vuoksi esim. ihonhoitotuotteissa, 
kuten saunavoiteissa. (mellis.fi )

Tuotteita: Mehiläistuote Mellis Oy:n lakka-hu-
naja-propolis-saunavoide.

4.5 MUUT MEHILÄISTUOTTEET

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Kuningatarhyytelö (gelée royale) on maidonväri-
nen mehiläisten erittämä ravintoaine kunigatar-
mehiläisen toukan ravinto, jolla on havaittu olevan 

Kuva 8. 

Metyyliglyoksaali
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Kuva 9. Fukoksantiini

4.6 MERILEVÄT

RAVINTOLISÄ/LÄÄKKEELLINEN KÄYTTÖ

Merilevät ovat ravitsemuksellisesti monipuolista 
ainesta: ne sisältävät mm. A-, B1-, B2-, B6- ja C-vi-
tamiineja sekä niasiinia sekä lukuisia kivennäisai-
neita, kuten jodia, kaliumia, rautaa, magnesiumia 
ja kalsiumia. (Simoons, 1991) Merilevät sisältävät 
myös huomattavia määriä tyydyttymättömiä ras-
vahappoja: esim. Parietochloris incisa -lajikkeen 
arakidonihappopitoisuus on huomattavan korkea, 
jopa 47 % kokonaisrasvahappopitoisuudesta (Bi-
gogno ym., 2002). Undaria pinnatifi da -lajikkees-
ta on puolestaan eristetty fukoksantiini-nimistä 
terpenoidia (kuva 9), jonka on tehokkaasti havaittu 
pienentävän rasvakudosta ja jolla näin on potenti-
aalista käyttöä laihdutuslääkkeenä (Maeda ym., 
2005).

Tuotteita: Spirulina-levätabletit ravintolisäksi 
(Valioravinto). 

KOSMETIIKKAKÄYTTÖ

Merileväuutetta lisätään mm. ihonhoitotuottei-
siin merilevien runsaan kivennäisainepitoisuuden 
vuoksi, sillä kivennäisaineiden tiedetään omaavan 
ihoa ravitsevaa ominaisuutta (fl owkosmetiikka.fi ).

Tuotteet: Hyvinvointituotteina mm. turve-me-
rilevä- ja savi-merilevä-saippuat (Vihreä Kosme-
tiikka).

monenlaista terveysvaikutusta. Kuningatarhyytelö 
mm. hidastaa solujen ikääntymistä, suojaa infekti-
oilta (antimikrobinen vaikutus ainakin streptokok-
keja, kolibakteereja ja stafylokokkeja vastaan), no-
peuttaa haavojen paranemista, vahvistaa ihoa sekä 
vähentää alttiutta neurologisille häiriöille. Kunin-
gatarhyytelö sisältää antimikrobista defensin-1 
proteiiinia (aik. royalisin) (Fujiwara ym., 1990). 
Kuningatarhyytelöstä 12 % on proteiinia, joukossa 
kahdeksan välttämätöntä aminohappoa, 15 % hiili-
hydraatteja ja n. 6 % rasvoja, mistä 2 % 10-hydrok-
si-2-dekeenihappoa sekä lisäksi mm. steroleja ja 
asetyylikoliinia. Kivennäisaineista kuningatarhyy-
telö sisältää ainakin kalsiumia, kuparia, rautaa, 
fosforia, kaliumia, piitä ja rikkiä (naturamedia.fi ).

Siitepölyllä on niin ikään havaittu lukuisia 
myönteisiä terveysvaikutuksia: se mm. helpottaa 
PMS- ja vaihdevuosioireita sekä allergioita, vähen-
tää eturauhasen hyvälaatuista liikakasvua sekä 
parantaa vastustus- ja suorituskykyä. Siitepölystä 
proteiineja on 25 % ja hiilihydraatteja 47 %. Ras-
vat, joita on 10 %, koostuvat ainakin 31 eri rasva-
haposta. Lisäksi siitepöly sisältää entsyymejä ja 
koentsyymejä sekä kasvisteroleja ja fl avonoideja. 
Siitepölyn entsyymien arvellaan saavan aikaan po-
sitiivisia muutoksia ihmisen elimistössä (Enkovaa-
ra, 2005, cocovishop.com).

Tuotteet: Molempia mehiläistuotteita on saata-
vissa ravintolisäkäyttöön. Natura Media markki-
noi Gelée Royale -kapseleita (500 mg kuningatar-
hyytelöä/annos) 50 kappaleen pakkauksessa ja 
Pesosen Mehiläistarhat myy siitepölyä tuotemer-
killä Mesiniityn siitepöly 100 g:n pakkauksessa.
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LIITE:  Yhteenvetotaulukko luonnontuotteiden 
   bioaktiivisista yhdisteistä ja niiden 
   vaikutuskohteista
Numero ao. luonnontuotteen perässä viittaa tekstiosan osioon, jossa ko. luonnontuotetta käsitellään tarkemmin

Kasvi/muu luonnontuote (Kasvin)osa Vaikuttava aine Käyttökohde

MARJAT

Mustikka 
(Vaccinium myrtillus)
1.1

Marjat Antosyaanit Ravinto (antioksidantti)

Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

mahalaukkua suojaava

antidiabeettinen

Ellagitanniinit Lääkkeellinen: antidiabeettinen

Kversetiini Lääkkeellinen: antidiabeettinen

Klorogeenihappo Lääkkeellinen: antidiabeettinen

Proantosyanidiinit Lääkkeelinen: antiadheesio

Siemenet Öljy Kosmetiikka: suojaa ja rauhoittaa ihoa

Karpalo 
(Vaccinium oxycoccos)
1.2

Marjat Proantosyanidiinit Lääkkeellinen: antiadheesio

NDM (isokokoiset yhdisteet, 
tarkempi rakenne tuntematon)

Lääkkeellinen: antibakteerinen

Antosyaanit Ravinto (antioksidantti)

Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

Hydroksikanelihapot Ravinto (antioksidantti)

Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

Kuidut (polysakkaridit) Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

Kosmetiikka: uudistaa ihoa

Siemenet Öljy Kosmetiikka: kosteuttaa ihoa

Puolukka 
(Vaccinium vitis-idaea)
1.3

Marjat Proantosyanidiinit Lääkkeellinen: antiadheesio

Antosyaanit Ravinto (antioksidantti)

Siemenet Öljy Kosmetiikka: kosteuttaa ihoa

Aronia 
(Aronia melanocarpa)
1.4

Marjat Proantosyanidiinit Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

verenpainetta alentava

antiadheesio

Antosyaanit Ravinto (antioksidantti)

Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

verenpainetta alentava

antimikrobinen

antidiabeettinen



39LUONNONTUOTTEIDEN KEMIALLISET YHDISTEET

HEIKKI TUOMELA, CARINA TIKKANEN-KAUKANEN JA JUHA RUTANEN

Mustaherukka 
(Ribes nigrum)
1.5

Marjat Antosyaanit Ravinto (antioksidantti)

Lääkkeellinen: antidiabeettinen

antiviraalinen

anti-infl ammatorinen

Ellagitanniinit Lääkkeellinen: antidiabeettinen

Galaktaanit Lääkkeellinen: antiadheesio

C-vitamiini Ravinto (antioksidantti)

Variksenmarja 
(Empetrum nigrum)
1.6

Marjat Proantosyanidiinit Lääkkeellinen: antiadheesio

Seljanmarja 
(Sambucus nigra)
1.7

Marjat Proantosyanidiinit Lääkkeellinen: antiadheesio

Polysakkaridit Lääkkeellinen: antiadheesio

Antosyaanit Lääkkeellinen: antiadheesio

Klorogeenihappo Lääkkeellinen: antiadheesio

Lakka 
(Rubus chamaemorus)
1.8

Marjat Proantosyanidiinit Lääkkeellinen: antiadheesio

Ellagitanniinit Lääkkeellinen: antimikrobinen

Siemenet Öljy Kosmetiikka: suojaa, kosteuttaa ja rau-
hoittaa ihoa

Tyrni 
(Hippophaë rhamnoides)
1.9

Marjat C-vitamiini Ravinto (antioksidantti)

E-vitamiini Ravinto (antioksidantti)

Karotenoidit Ravinto (antioksidantti)

Flavonoidit Ravinto (antioksidantti)

Lääkkeellinen: vähentää veritulpan ris-
kiä

Proantosyanidiinit Ravinto (antioksidantti)

Siemenet Öljy (omega-rasvahapot) Kosmetiikka: suojaa ja ravitsee ihoa

Juolukka
(Vaccinium uliginosum)
1.10

Marjat Flavonolit Lääkkeellinen: Ehkäisee sydän ja veri-
suonitauteja sekä syöpää

Antosyaanit Lääkkeellinen: Ehkäisee sydän ja veri-
suonitauteja sekä syöpää

SIENET

Osterivinokas 
(Pleurotus ostreatus)
2.1

Statiinit Lääkkeellinen: alentaa veren kolestero-
litasoja

Siitake 
(Lentinula edodes)
2.1

β-1,3-glukaani ”lentinan” Lääkkeellinen: antimikrobinen ja anti-
parasiittinen

antikarsinogeeninen

Kantarelli 
(Cantharellus cibarius)
2.1

glyseroli-dilinoleaatit Muu: tuholaistorjunta

glyseroli-trihydrokrepenyaatti Muu: tuholaistorjunta

Herkkutatti 
(Boletus edulis)
2.1

fenoliyhdisteet Ravinto: antioksidantti
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Tatti 
(Boletus regulis)
2.1

fenoliyhdisteet Ravinto: antioksidantti

Nummitatti 
(Suillus bovinus)
2.1

fenoliyhdisteet Ravinto: antioksidantti

Tuppisieni 
(Volvariella volvacea)
2.1

fenoliyhdisteet Ravinto: antioksidantti

Pakurikääpä 
(Inonotus obliquus)
2.2

α-fukoglukomannaanit Lääkkeellinen: antikarsinogeeninen

endopolysakkaridit Lääkkeellinen: stimuloi immuunijärjes-
telmää

fenoliyhdisteet Ravinto: antioksidantti

triterpenoidit Ravinto: antioksidantti

YRTIT

Maitohorsma 
(Epilobium angustifolium)
3.1

Kukat Flavonoidit Lääkkeellinen: kipua lievittävä

anti-infl ammatorinen

antibakteerinen

Ellagitanniinit DNA-synteesin esto

Lehdet Gallotanniinit Kosmetiikka

Ursoli Kosmetiikka

Oleanoli Kosmetiikka

C-vitamiini Kosmetiikka

Karotenoidit Kosmetiikka

Siankärsämö 
(Achillea millefolium)
3.2

Kukat Hiilihydraatti-prot.kompleksit Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

Kumariinit Lääkkeellinen: antimikrobinen

Herniariini Lääkkeellinen: antimikrobinen

Umbelliferoni Lääkkeellinen: antimikrobinen

Öljy (mm. beta-pineeni) Lääkkeellinen: antimikrobinen

Kastisiini Lääkkeellinen: antitumoraalinen

Pohjanruusujuuri 
(Rhodiola rosea)
3.3

Juuri Rosaviini Ravinto: parantaa suorituskykyä

Lääkkeellinen: suojaa sydäntä ja mak-
saa

Allentoiini Kosmetiikka

Hyaluronihappo Kosmetiikka

Pantenoli Kosmetiikka

Ratamo 
(Plantago major)
3.4

Siemenet Lima-aine Lääkkeellinen: tasoittaa verensokerin 
vaihtelua

laksatiivi

Polyholotsidit Lääkkeellinen: suojaa mahahaavalta

Öljy Lääkkeellinen: lieventää hammassär-
kyä

ehkäisee huuliherpestä

Kosmetiikka: supistaa ihoa

Flavonoidit Lääkkeellinen: antikarsinogeeninen
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Väinönputki 
(Angelica archangelica)
3.5

Juuri Kumariinit Lääkkeellinen: alentaa verenpainetta

tehoaa angina pectorikseen ja rytmihäiriöi-
hin

Kalkonit Lääkkeellinen: antibakteerinen

Kataja 
(Juniperus communis)
3.6

Marjat Öljy (mm. pineenit, limoneeni) Lääkkeellinen: antimikrobinen

Neulaset Öljy (mm. pineenit, limoneeni) Lääkkeellinen: antimikrobinen

Kuusi (
Picea abies)
3.7

Ryhmyt Taksifoliini, dihydrokemferoli Lääkkeellinen: antimikrobinen

Pihka Alfa- ja beta-pineeni Lääkkeellinen: antimikrobinen

Kerkät Öljy (mm. alfa-pineeni, kamferi) Kosmetiikka

Paju 
(Salix caprea)
3.8

Kuori Salisylaatit Lääkkeellinen: tulehduskipuihin

Mänty 
(Pinus sylvestris)
3.9

Neulaset Pineenit Lääkkeellinen: antimikrobinen

Ryhmyt Pinosylviinit Lääkkeellinen: antimikrobinen

antikarsinogeeninen

Pinosembriini Lääkkeellinen: antimikrobinen

Pinobanksiini Lääkkeellinen: antimikrobinen

Pihka Terva Kosmetiikka

Koivu 
(Betula bendula)
3.10

Tuohi Betuliini, betuliinihappo, betulii-
nijohdannaiset

Lääkkeellinen:kolesterolia alentava ja 
antimikrobinen

Terva Lääkkeellinen

Kanerva 
(Calluna vulgaris)
3.11

Kukat Katekiinit Lääkkeellinen

Ursolihappo Lääkkeellinen

Flavonoidit Lääkkeellinen

Arbutiini Kosmetiikka: estää ihon pigmenttimuutoksia

Kihokki 
(Drosera rotundifolia)
3.12

Kukat Flavonoidit Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

estää kouristuksia

Ellagihappo Lääkkeellinen: antitumoraalinen

Mesiangervo 
(Filipendula ulmaria)
3.13

Kukat Öljy (mm. salisyylialdehydi, 
flavonoidit)

Ravitsemus: edistää ruoansulatusta

Lääkkeellinen: vähentää liikahappoisuutta

anti-infl ammatorinen

kipua lievittävä

antibakteerinen

Sianpuolukka 
(Arctostaphylos uva-ursi)
3.14

Lehdet Arbutiini Lääkkeellinen: virtsatievaivoihin

Kosmetiikka: kirkastaa ihoa

Mustikka 
(Vaccinium myrtillus)
3.15

Lehdet Orgaaniset hapot Lääkkeellinen: rakkovaivat

fenoliyhdisteet keuhkoputkentulehdus

Kivennäisaineet antidiabeettinen

Kosmetiikka

Islanninjäkälä 
(Cetraria islandica)
3.16

Seko-
varsi

Jäkälähapot Lääkkeellinen: antibakteerinen

limaa irrottava

Ravitsemus: edistää ruoansulatusta
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Nokkonen 
(Urtica dioica)
3.17

Lehdet C-vitamiini Lääkkeellinen: virtsatievaivoihin

Kivennäisaineet (Fe, Si) prostatahyperplasiaan

β-sitosteroli reumasairauksiin, lihas- ja nivelkipuihin 

Juuri Klorofylli Kosmetiikka: hiuspohjaa ja päänahkaa puhdistava

Entsyymit

Flavonoidit

Puna-apila 
(Trifolium pratense)
3.18

Kukat Isofl avonit Lääkkeellinen: yskään

ummetukseen

maksavaivoihin

iho-ongelmiin

antikarsinogeeninen

Kosmetiikka: lisää hiusten elinvoimaisuutta

Muut ainekset

Turve 4.1 Bitumi-
fraktio

Sterolit Ravitsemus

Lääkkeellinen

Kosmetiikka

Humus-
fraktio

Humus- ja fulvohapot Lääkkeellinen: reumasairauksiin

Kosmetiikka: turvekylvyt

ihoa puhdistava ominaisuus

Savi 4.2 Rasvahapot Kosmetiikka: ihoa puhdistava ja desinfi oiva

Polysakkaridit

Yksinkertaiset fenolit

Kivennäisaineet (mm. K)

Hunaja 4.3 Glukoosioksidaasi/vety-
peroksidin muodostu-
minen

Lääkkeellinen: antimikrobinen

Metyyliglyoksaali Lääkkeellinen: antimikrobinen

Defensin-1 entsyymi Lääkkeellinen: antimikrobinen

Luontaiset sokerit, mm. 
fruktoosi

Lääkkeellinen: verensokerin vaihteluita tasaava

Flavonoidit Lääkkeellinen: anti-infl ammatorinen

Ravitsemus: antioksidantti

Vitamiinit ja kivennäisai-
neet

Kosmetiikka: ravitsee ihoa

Propolis 4.4 Fenoliyhdisteet Ravitsemus: antioksidantti

Lääkkeellinen: antimikrobinen

anti-infl ammatorinen

Kosmetiikka
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Kuningatarhyytelö 
4.5

Proteiinit (sis. 8 välttä-
mätöntä aminohappoa

Ravitsemus: antioksidantti

10-hydroksi-2-dekeeni-
happo

Lääkkeellinen: antimikrobinen

Sterolit Suojaa neurologisilta häiriöiltä

Asetyylikoliini Kosmetiikka: vahvistaa ihoa

Kivennäisaineet

Siitepöly 4.5 Rasvahapot (31 erilaista) Ravitsemus: suorituskykyä lisäävä

Entsyymit ja koentsyy-
mit

Lääkkeellinen: PMS- ja vaihdevuosioireisiin

Kasvisterolit vähentää prostatahyperplasiaa

Flavonoidit helpottaa allergioita

Merilevät 4.6 Vitamiinit ja kivennäisai-
neet

Kosmetiikka: ravitsee ihoa

Undaria pinnatifi da
4.6

Fukoksantiini Lääkkeellinen: pienentää rasvakudosta
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