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Taustaa

Havunneulasten elintarvikekäyttö on rajoittunut nykyisin lähinnä luontaistuotteisiin. 
Esimerkiksi kuusenkerkistä valmistetaan kuusenkerkkäsiirappia ja -jauhetta. Lisäksi 
männynneulasia on voitu käyttää erilaisten haudejuomien raaka-aineena 
(Uuselintarvikelistaus, Evira 2016). 

Havunneulasten elintarvikekäyttöä on tutkittu toistaiseksi melko vähän ja neulasten 
ravintosisältötutkimuksia on saatavilla niukasti. Esimerkiksi Hakkilan (1989) mukaan 
pohjoisamerikkalaisten havunneulasten proteiinipitoisuudet olivat 6-12 %, selluloosan 20-36 
% ja rasvojen 5-10 % kuiva-aineesta.



Tavoitteet

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) Ruoka-yksikön Leader-rahoitteisessa Puusta 
ruokaa -hankkeessa (Kuudestaan ry) oli yhtenä tavoitteena tutkia, voisiko havunneulasista 
eristää kuumavesiuutolla yhdisteitä, joita voitaisiin käyttää laajemmin elintarviketeollisuuden 
raaka-aineina. 

Tavoitteena on ollut analysoida kuumavesiuutosta syntyvän uutteen ja kiintoainejäämien 
sisältämiä yhdisteitä sekä löytää potentiaalisia prosessointireittejä.

Lisäksi hanke edistää luonnontuoteteemaa Kuudestaan –alueella, järjestää opintomatkoja sekä tavoittelee yritysryhmähanketta 
jatkohankkeeksi.



Aineisto ja menetelmät

Laboratorioanalyysien tutkimuskohteiksi otettiin kuusenkerkät sekä talvilevossa olevat 
kuusen ja männyn neulaset. Talvineulaset kerättiin Ähtärin Tuomarniemen opetusmetsän 
päätehakkuusta maaliskuussa 2016. Kuusenkerkät kerättiin Tuomarniemeltä nuoresta 
kasvatusmetsästä toukokuussa 2018.

Näytteitä säilöttiin pakkasessa (-18 ˚C) ja neulaset analysoitiin marraskuussa 2018. 
Neulasia keitettiin vedessä (1 h, 100 ˚C). Tämä jälkeen uutevesi ja kiintoaine erotettiin 
keittiösiivilällä (kuva 1) ja massatasapaino mitattiin vaa’alla (König, tarkkuus 1 g). Kiintoaine 
kuivattiin (2,5 h, 60 ˚C sekä lämpötila laskien 12 h huonekuivaus). 

Näytteet vietiin analysoitaviksi Seilabin elintarvikelaboratorioon marraskuussa 2018.
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Tulokset ja tarkastelu

Kuusenkerkkä ja talvineulaset eroavat ravintosisällöltään toisistaan. Kerkkäjauheessa 
proteiinipitoisuus on yli kaksinkertainen talvineulasjauheisiin verrattuna. Tämä on loogista 
typpimetabolian näkökulmasta, sillä kasvukauden aikana typpeä tarvitaan uuteen kasvuun, 
mutta liiallinen typpipitoisuus voi aiheuttaa talvivaurioita kypsissä neulasissa (Pietiläinen 1994). 
Lisäksi kerkän uutossa liukenee merkittävästi enemmän erityisesti kuiva-aineita, kuten 
proteiineja, uuteveteen. 

Hiilihydraattipitoisuus on talvineulasjauheessa huomattavasti suurempaa kuin kerkässä. 
Käytännössä puussa muodostuu tukiainetta eli ligniiniä (hiilivety) kasvukauden myötä.

Merkille pantavaa on myös männynneulasjauheen sisältämä korkea rasvapitoisuus sekä kerkän 
suhteessa suurempi tuhkapitoisuus. Korkea tuhkapitoisuus voi kertoa esimerkiksi hivenaineiden 
suuremmasta määrästä kerkässä. 

Rasvojen ja proteiinien pitoisuudet ovat linjassa mm. pohjoisamerikkalaisten havupuiden 
neulasten ravintoaineiden kanssa (Hakkila 1989). Massatasapainon perusteella pakastetuista 
talvineulasista saadaan kuiva-ainetta sadasta grammasta huomattavasti suurempi määrä 
verrattuna kerkkään.

. 



Tulokset ja tarkastelu 



Tulokset ja tarkastelu

Massatasapainolaskelman perusteella, kuusenkerkistä voidaan hyödyntää uuttuvia 
ainesosia huomattavasti talvineulasia paremmin. Toisaalta erilaisia jauhevalmisteita 
saadaan alkupainoon verrattuna huomattavasti enemmän talvineulasista. Toisaalta 
kerkkäjauheessa on korkeampi proteiinipitoisuus.

Tällä hetkellä neulasten keruu on työlästä, eikä siihen ole olemassa sopivaa kalustoa. 

Jatkotutkimustarpeita on useita: Kerkkien osalta pitäisi tutkia, voisiko korkea 
proteiinipitoisuus toimia esim. kasviproteiinin lähteenä. Toisaalta vaatisi lisäselvittelyä, 
pystyttäisiinkö esimerkiksi männynneulasjauheen korkeaa rasvapitoisuutta hyödyntämään 
elintarviketeollisuudessa.
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