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Seuraava teksti käännetään thai kielelle:  
 

 

 

OHJEITA MARJANPOIMIJOILLE 

 

 

Suomi on täynnä metsiä ja järviä 

 
Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa idän ja lännen välillä. Ilmasto on talvella kylmä, mutta kesät ovat 

valoisia ja melko lämpimiä. Kesä-elokuun keskilämpötila on Lapissa noin 13 astetta ja Etelä-Suomessa 

17 astetta. Syyskuun lopussa on jo pakkasöitä ja sateisina päivinä kylmää.  Suomeen tultaessa kannattaa 

varautua sekä heinäkuun lämpimiin ja aurinkoisiin että syyskuun lopun kylmiin ja sateisiin päiviin. 
 

Suomi on pinta-alaltaan melko suuri maa, 338 000 km
2.

 Pohjoisimmasta osasta etelään on matkaa 1140 

km ja levein kohta on 528 km. Pinta-alasta 86 prosenttia on metsiä. Metsistä valtaosa on yksityisten 

omistamia. Myös valtio, seurakunnat, kunnat ja metsäyhtiöt omistavat osan metsistä. Metsissä 

kulkeminen on helppoa, koska puusto kasvaa eteläisempiä maita harvemmassa ja metsäautoteitä on 

rakennettu runsaasti. 

 

Suomi tunnetaan kesäyön auringon lisäksi tuhansien järvien maana. Järviä ja lampia on 188 000, joiden 

rannoilla on kesämökkejä 450 000. Monet järvien rannat ovatkin kesäaikaan asuttuja. Suomen väkiluku 

on vain 5,4 miljoonaa. Suomi on harvaan asuttu maa. Väestötiheys on vain 18 asukasta/km
2
 ja Lapissa 

vain kaksi asukasta/km
2
. Suota Suomen pinta-alasta on 26 prosenttia. Heinä-elokuussa osa näistä tuottaa 

lakkaa, pohjoisessa arvostettua marjaa. 

 

 

 

Luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet metsämarjojen poimintaan 
 

Suomen valoisissa metsissä kypsyy hyvänä marjavuonna yli 500 miljoonan kilon suuruinen marjasato. 

Marjoja ostavat ja myyvät Suomessa monet marjayritykset, elintarvikevalmistajat ja kaupat. 

Metsämarjoja myös viedään runsaasti eri maihin. Kaupallisesti merkittävimmät lajit ovat puolukka, 

mustikka ja lakka. Myös variksenmarjalla, karpalolla ja pihlajanmarjalla on kaupallista merkitystä. 

 

Jokamiehenoikeudet antavat myös ulkomaisille poimijoille oikeuden liikkua metsissä vapaasti ilman 

maanomistajan lupaa. Pihapiirien, taajamien ja kylien välittömässä läheisyydessä ei ole 

suositeltavaa marjastaa tai sienestää. Jos lähimpään taloon on kuuloyhteys tai ollaan pihapiirin 

läheisyydessä, pidetään etäisyyttä liian lyhyenä. Kiellettyä on myös marjastaminen rajavyöhykkeellä, 

puolustusvoimien alueilla ja luonnonsuojelualueilla. Tarkempia ohjeita näistä saa marjanostajilta. 

 

Pienissä ryhmissä marjastaminen on suositeltavaa. Luonnossa liikuttaessa ei saa tehdä mitään 

sellaista, mistä maanomistajalle koituu haittaa. Kaikenlainen puiden oksien tai puuntaimien katkominen ja 

luonnon roskaaminen on kielletty. Kun liikut metsässä, pidä mielessäsi seuraavat säännöt: 

 

Mitä saa tehdä: 

– Metsästä saa kerätä luonnonvaraisia marjoja ja sieniä. 

– Metsässä saa liikkua kävelemällä tai polkupyörällä  

– Yksityisteitä ja puiden kuljetusta varten tehtyjä teitä saa käyttää, jollei tien käyttöä ole 

selvästi kielletty kieltotaululla tai käyttöä estetty suljetulla puomilla. Auto on pysäköitävä 

niin, ettei se aiheuta häiriötä puun kuljetukselle tai tien vakituisille käyttäjille. 

– Vesistöissä saa uida ja peseytyä, ei kuitenkaan kesämökkien tai talojen pihapiirissä. 

– Kesällä kalastus onkimalla on sallittua. 



– Tilapäisesti voi oleskella alueilla, missä liikkuminen on sallittua (esimerkiksi teltan 

pystyttäminen, kun se on pystytetty etäälle asutuksesta). 

  

Mitä ei saa tehdä: 

– Raakoja marjoja ei saa poimia, eikä niitä myöskään osteta. 

– Pihapiirien, taajamien ja kylien välittömässä läheisyydessä ei ole suositeltavaa marjastaa 

tai sienestää.  

– Yksityisteillä, jotka on varustettu virallisten ajokieltoa osoittavien liikennemerkkien tai 

suljettujen puomien avulla, ei saa liikkua autolla. Pyörällä ja jalan kulkeminen on sallittu. 

– Ilman maanomistajan lupaa ei saa liikkua pihalla, pellolla, niityllä tai sellaisilla 

istutusalueella, jotka voivat vahingoittua. 

– Muita maastossa liikkuvia ihmisiä tai eläimiä ei saa häiritä.  

– Luonnossa ei saa meluta tai roskata. Eväspaperit, purkit, pullot ym. jätteet tulee kuljettaa 

lähimpään jätehuoltopisteeseen. Ulosteet ja vessapaperit tulee peittää pikku lapiolla, niin 

etteivät metsästyskoirat pääse niitä kaivamaan ylös. 

– Kasvavia tai kuolleita puita tai puun taimia ei saa vahingoittaa, kaataa tai kerätä omaan 

käyttöön. Myöskään varpuja tai sammalta ei saa ottaa metsästä.  

– Avotulta ei saa tehdä maastoon. Nuotion teko on sallittua vain yleisillä nuotiopaikoilla, 

joita on esimerkiksi leirintäalueilla ja metsähallituksen virkistysalueilla.  

– Maastossa metsäautoteiden ulkopuolella ei saa ajaa moottoriajoneuvolla ilman 

maanomistajan lupaa. 

– Muunlainen kalastus kuin onkiminen ilman asianomaisia lupia on kielletty. 

– Metsästystä ei saa häiritä.  
 

 

Jokamiehenoikeuksista löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä:  

 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=390532&lan=EN  

 

 

METSÄMARJOJEN POIMINNAN ERITYISPIIRTEET 
 

Metsämarjojen poiminta on erilaista verrattuna maatiloilla tapahtuvaan viljeltyjen marjojen poimintaan.  

Poimijat eivät solmi ostoyrityksen kanssa työsuhdetta, vaan poimintatulo määräytyy sen mukaan 

paljonko he marjoja saavat poimittua ja myytyä. Marjojen sadon määrä ja niistä maksettavat hinnat 

vaihtelevat sekä vuosittain että paikallisesti. Poimijan saama hinta määräytyy kulloisenkin 

markkinatilanteen mukaan.  

 

Marjoja ostavat monet yritykset ja torikauppiaat. Ostopisteet sijaitsevat mm. toreilla, teiden 

levähdysalueilla, elintarvikekauppojen, leirintäalueen, kyläkoulun tai metsäkämppien yhteydessä. 

Ostajista löydät yhteystietoja mm. Arktiset Aromit ry:n kotisivujen yritysluetteloista: www.arctic-

flavours.fi>links.  

 

Poimijat tarvitsevat auton tai muun kulkuvälineen, jonka avulla liikkua maastoon ja sieltä takaisin. Osa 

marjojen ostajista vuokraa poimijaryhmille autot, jolloin poimijoiden kulku maastoon on mahdollista. 

Metsämarjojen parhaimmat sadot esiintyvät yleensä Pohjois-Suomessa. Joinakin vuosina mustikasta ja 

puolukasta voi tulla heikko sato pohjoiseen ja hyvä Itä- ja Länsi-Suomeen. Ostoalueet vaihtelevat siten eri 

puolilla Suomea vuosittaisen sadon mukaan. 

 

Kulkeminen Suomen luonnossa edellyttää hyviä välineitä, karttoja ja taitoa suunnistaa maastossa. 

Poimijat tarvitsevat kartan, kompassin ja ainakin yhdellä ryhmän jäsenistä tulisi olla kännykkä ja 

ensiapuvälineitä. Näin vältytään eksymiseltä ja tapaturma- tai sairaustapauksissa saadaan hälytettyä 

nopeasti apua (yleinen hätänumero on 112). Useimmat marjanostajat antavat poimijoilleen kartat maahan 

tultaessa. He myös avustavat alkuvaiheessa löytämään marjapaikkoja ja auttavat kännyköiden, 

kompassien ym. välineiden hankinnassa tai vuokraamisessa. 
 

Myös internetin avulla voi etsiä karttoja Suomesta. Karttoja löytyy mm. seuraavista linkeistä: 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=390532&lan=EN
http://www.arctic-flavours.fi/
http://www.arctic-flavours.fi/


http://www.maanmittauslaitos.fi/en/kartat  

http://www.retkikartta.fi/?lang=en  

 MARJOJEN POIMINTA JA -HYGIENIA 

 

Metsästä ja soilta poimitaan vain kypsiä marjoja! Raakojen tai osittain kypsyneiden marjojen maku ei ole 

vielä kehittynyt parhaimmilleen. Ne eivät myöskään irtoa kasvista poimittaessa kunnolla, vaan saattavat 

rikkoontua. Esimerkiksi lakka on kypsää vasta kun sen väri on muuttunut punaisesta oranssiksi tai 

oranssinkeltaiseksi ja marja irtoaa helposti kannastaan.  

 

Puolukka on alkuvaiheessa vaaleaa ja muuttuu punaiseksi ensin runsaammin valoa saavalta puolelta. 

Jotkut yritykset ostavat hyytelömarjaksi pieniä määriä myös tällaista puolikypsää puolukkaa. 

Hyytelöpuolukan poiminnasta on aina sovittava ennakolta marjanostoyrityksen kanssa. 

Kunnolla kypsää puolukka on vasta noin kahden viikon kuluttua siitä, kun marjojen väri on muuttunut 

kokonaan punaiseksi.  

 

Kypsä mustikka on kokonaan sininen (joskus musta). Marja irtoaa poimurilla poimittaessa kunnolla vasta 

noin kahden viikon kuluttua siitä, kun marjojen väri on muuttunut siniseksi.  Mustikan joukkoon ei tule 

poimia variksenmarjoja tai muita sinisiä marjoja, koska eri marjalajeja ei saa sekoittaa keskenään. 

 

Poutainen sää soveltuu parhaiten marjojen poimintaan. Poimintapaikkaa valittaessa tulee pitää riittävä 

etäisyys vilkkaasti liikennöityihin teihin − valtateistä vähintään 50 m ja muista teistä 25 m. 
Myöskään taajamien tai teollisuuslaitosten läheisyydestä tai talojen ja kesämökkien pihapiiristä ei marjoja 

saa poimia. Poiminnassa on hyvä huolehtia käsien puhtaudesta.  Poimurilla poimittaessa vältä 

koskettelemasta marjoja käsillä, jotta käsistä eivät bakteerit tarttuisi marjoihin.   

 

Kädet tulee pestä vedellä ja saippualla ennen poiminnan aloittamista, ruokatauon yhteydessä sekä aina 

tupakoinnin ja tarpeiden teon jälkeen. Pesun jälkeen kädet kuivataan hyvin. Jos ei ole saatavilla vettä voi 

käyttää käsidesiä tai puhdistaa kädet hieromalla niitä hiekan kanssa ja sen jälkeen kädet voi pyyhkiä 

kosteuspyyhkeellä. Käsien sisäpinnalla ei saa olla hyttyskarkotteita, jotka voisivat poimittaessa liueta 

kerättävien marjojen joukkoon. Sairaana, erityisesti vatsataudissa, ei marjoja saa poimia 

 

Paras marja-astia on muovisanko, -saavi tai -laatikko. Astian ja poimintavälineiden pitää olla puhtaita ja 

ne pestään määrävälein. Marjoja ei koskaan pidä kerätä muovipusseihin tai -säkkeihin. Marjat kuljetetaan 

ostajalle poimintapäivänä. Jos niitä joutuu säilyttämään seuraavaan päivään, on ne säilytettävä viileässä 

(+2-+6 ºC) yön yli.  

 

Marjoja poimittaessa tulee välttää liian suuren roskamäärän kertymistä marjojen joukkoon. Suuret roskat, 

kuten heinät, oksien ja risujen palat tai kivet poistetaan välittömästi jo luonnossa. Marjojen sekaan ei saa 

joutua myöskään eläinten ulosteita tai niiden jäämiä. Käsi- ja haravapoimurilla poimittaessa on 

toimittava varovasti siten, etteivät marjavarvut vaurioidu.  

 

Teollisuuden käyttöön soveltuvat parhaiten kohtuullisesti marjojen lehtiä sisältävät marjaerät, jolloin 

roskien puhdistuksessa hävikki jää vähäiseksi. Roskaiset marjat tai väärät marjalajit poimittavien 

marjojen joukossa lisäävät teollisuuden hävikkiä ja alentavat poimijahintaa. Tarkempia ohjeita 

poimittavien marjojen laadusta saat ostajalta. 

 

Metsästä tultaessa marjoja ei kaadeta turhaan astiasta toiseen, sillä ne rikkoontuvat herkästi. Kuljetusastia 

suojataan esimerkiksi muovikannella tai kankaalla, ettei matkan aikana marjoihin pääse epäpuhtauksia. 

Marjat kuljetetaan sellaisessa tilassa, ettei niihin tartu vieraita hajuja tai makuja. Auton peräkontissa 

samassa tilassa marjojen kanssa ei saa olla esimerkiksi bensa- tai öljykanistereita. Peräkärryssä 

kuljetettaessa marjat suojataan kuomulla.  

 

Puolukka, mustikka ja variksenmarja myydään teollisuudelle puhdistamattomina, lakka valmiiksi 

puhdistettuna. Jotkut marjanostajat ostavat poimijoilta myös puhdistettua marjaa. Poimijoiden 

puhdistamaan marjaan on olemassa erilliset marjojen laatuluokitukset. Niitä koskevia esitteitä ja julisteita 

on saatavana marjojen ostajilta. Ohjeet löytyvät myös Arktiset Aromit ry:n englanninkielisiltä 

http://www.maanmittauslaitos.fi/en/kartat
http://www.retkikartta.fi/?lang=en


kotisivuilta: www.arctic-flavours.fi. Monet ostopisteet pitävät julisteita näkyvillä myös ostopaikalla, 

jolloin kuvista näkee poimittavat marjalajit ja marjan toivotun laadun. 

 

Jos marjat myydään puhdistettuina, on puhdistuksessa noudatettava hygieenisiä toimintatapoja. Kädet 

pestään vedellä ja saippualla ennen työn aloittamista ja aina myös työn keskeytymisen ja wc:ssä käynnin 

jälkeen. Hiukset tulee suojata puhdistuksen ajaksi. Työvälineiden ja säilytysastioiden tulee olla puhtaita, 

elintarvikekäyttöön sopivia sekä ehjiä.  

 

 

POIMINNASSA KÄYTETTÄVIÄ APUVÄLINEITÄ 

 

Marjoista puolukka, mustikka ja variksenmarja poimitaan poimurilla, lakka poimitaan yksi kerrallaan 

käsin. Poimureita myydään Suomessa elintarvike-, sekatavara- ja rautakaupoissa ja joskus toreilla. Osa 

marjanostajista vuokraa tai myy poimureita ulkomaisille poimijoille.  

 

Kuvia poimureista 

 

 

 

MYYNTIIN POIMITTAVAT MARJALAJIT KYPSYMISJÄRJESTYKSESSÄ 

  
 

Lakka Rubus chamaemorus 

 

Lakka kypsyy Etelä-Suomessa heinäkuun puolivälistä alkaen, Pohjois-Suomessa lakkaa poimitaan 

heinäkuun lopulta pitkälle elokuuhun saakka. Vain kypsien, keltaisten tai oranssinväristen marjojen 

poimiminen on sallittua. Lakan sato ei ole yhtä runsas kuin puolukan tai mustikan.  

 

Lakkaa poimitaan yksitellen käsin. Siksi sen poimijahinta on poimurilla poimittavaa mustikkaa ja 

puolukkaa korkeampi. Paras sato saadaan Pohjois-Suomessa. Lakka kasvaa koko Suomessa erityyppisillä 

soilla ja korpimetsissä. Kukkien hallanarkuus aiheuttaa satoisuuteen suuria vaihteluita. Kookkaat marjat 

(18–23 mm) ovat kypsinä keltaisia ja pehmeitä. Raa’at marjat ovat kovia ja punaisia.  

 

– kuva 

 

 

Mustikka Vaccinium myrtillus 

 

Mustikka on yleensä poimurilla poimittavan kypsää heinäkuun lopulta syyskuun ensimmäisiin 

pakkasöihin saakka. Kukinta-ajan ja alkukesän sää vaikuttaa kypsymisajankohtaan. Mustikka tuottaa 

marjoista toiseksi suurimman sadon.  

 

Mustikka kasvaa yleisesti koko Suomessa. Se on varjokasvi ja kasvaa kosteammissa paikoissa kuin 

puolukka. Alkukesän pakkasten ja keskikesän kuivuuden aiheuttamat vuosittaiset satovaihtelut ovat 

suuria. Raakana marjat (6-8 mm) ovat vihreitä tai violetteja ja kovia. Kypsänä marjat ovat voimakkaan 

sinisiä (joskus mustia) ja pehmeitä. Mustikkaa ulkonäöltään muistuttava marja on juolukka. Se on 

syötävä, mutta kasvaa korkeammissa pensaissa. Marja ei sovellu poimittavaksi mustikan joukkoon. 

 

– kuva 

 

 

Variksenmarja Empetrum nigrum, E. hermaphroditum 

 

Variksenmarjat kypsyvät heinä-elokuun vaihteessa, josta alkaen niitä voi kerätä lumen tuloon saakka.  

Marja on puolukan ja mustikan jälkeen kolmanneksi runsassatoisin. 

 

http://www.arctic-flavours.fi/


Variksenmarja on 10–30 cm korkea varpukasvi, jota kasvaa erityyppisissä kangasmetsissä ja soiden 

mättäillä. Varvut kasvavat maan myötäisesti, niiden lehdet ovat ikivihreitä ja neulasmaisia.  

 

Marja kasvaa valoisilla paikoilla. Pohjois-Suomessa kasvava laji tuottaa runsaamman sadon ja on 

suurikokoisempaa kuin eteläisessä Suomessa kasvava laji. Variksenmarjalla marjat ovat kiiltävän mustia 

(4-5mm). 

  

– kuva 

 

  

Puolukka Vaccinium vitis-idaea  

 

Puolukka kypsyy poimittavaksi elokuun lopulta lokakuun alkuun.  Kukinta-ajan ja kesän sää vaikuttaa 

kypsymisajankohtaan. Puolukka on runsassatoisin kauppamarja Suomessa.  

 

Puolukkaa kasvaa yleisesti koko maassa. Parhaimmat sadot saadaan valoisista kangasmetsistä. Myöhäisen 

kukinta-ajankohdan ansiosta sato on yleensä vähintään kohtalainen, koska kukat eivät joudu olemaan 

alttiina keväthalloille. Kypsinä tummanpunaiset marjat (5-8 mm) ovat tiiviinä terttuna verson latvaosassa.  

 

-kuva 

 

 

MISSÄ LUONNOSSA LIIKKUJA VOI MAJOITTUA SUOMESSA 

 

Useimmiten marjanostajat järjestävät ja vuokraavat poimijoille majoituspaikat valmiiksi esimerkiksi 

kyläkouluilta. Näissä on mahdollista majoittua edullisesti ja valmistaa myös ruokaa suuremmille 

ryhmille. Elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden hintataso Suomessa on korkeampi kuin Thaimaassa, joten 

marjanostajien tarjoama mahdollisuus on hyvä vaihtoehto Suomeen tultaessa. 

 

Kesäaikana edullisinta majoitusta Suomessa tarjoavat retkeilyalueet retkeilymajoissa tai metsähallituksen 

metsäkämpissä. Retkeilyalueet perivät leirintämaksua jokaiselta telttapaikalta. Vastaavasti retkeilyalueet 

tarjoavat alueella yöpyjille pesu- ja keittomahdollisuudet sekä saniteettitilat. Mökin vuokraaminen 

retkeilyalueelta kannattaa silloin, jos liikkeellä on suurempi ryhmä.  Edullisimmat mökit vuokrataan 

ilman liinavaatteita, joten tarvittaessa ne tulee ottaa mukaan. Liinavaatteet voi myös vuokrata mökin 

vuokrauksen yhteydessä.   

 

Ennen Suomeen tuloa voi etsiä englanninkielistä tietoa luonnonmarjojen sadoista ja 

kypsymisajankohdista Arktiset Aromit ry:n nettisivuilta: www.arctic-flavours.fi. Marjojen sadoista löytyy 

tietoa myös osoitteesta: http://www.metla.fi/index-en.html . Satoennusteita sivuilta löytää kesäkuusta 

alkaen. 

 

 

MIHIN VAAROIHIN LUONNOSSA PÄIVITTÄIN LIIKKUVAN KANNATTAA VARAUTUA 

 

Suomen metsissä liikuttaessa voi syntyä joitakin vaaratilanteita, joihin kannattaa varautua. Kyykäärme 

on myrkyllinen käärmelaji, johon voi marjastusretkillä törmätä. Kyynpurema on harvoin 

hengenvaarallinen, mutta sen yhteydessä tulee aina hakeutua lääkärin hoitoon. Apteekeista on ostettavissa 

”kyypakkauksia” käytettäväksi käärmeenpureman ensiapuun. Kyypakkaus on hyvä ensiapu myös 

mehiläisten ja ampiaisten pistoissa. Kyypakkaus on vain ensiapu, jonka tarkoitus on helpottaa potilaan 

oloa. Myös ampiaisen tai mehiläisen piston jälkeen lääkärin hoito on tarpeen, jos pistos aiheuttaa 

voimakkaan reaktion. 

 

Suurempia villieläimiä, kuten susia, karhuja, ilveksiä ja ahmoja asustaa myös Suomen luonnossa. Nämä 

välttelevät ihmistä tarkasti, eikä niihin juuri törmää tai pääse niitä näkemään metsässä. Joskus, jos 

ihminen sattuu eläimestä tuulen alapuolelle esimerkiksi vesakkoisessa tai mäkisessä paikassa, voi nähdä 

http://www.arctic-flavours.fi/
http://www.metla.fi/index-en.html


karhun (vaarallinen tilanne syntyy, jos joutuu emon ja pennun väliin). Pienissä ryhmissä marjastettaessa 

ja luonnossa pientä ääntä pidettäessä eläin osaa väistää ihmistä ajoissa. 

 

 

 

Esitteen painatusta on tukenut Laatuketju maa- ja metsätalousministeriö 

 

 
 


