
Yksi sukupolvi 
 

Katson satunnaisesti marketin vihannestiskille, jossa nuori, noin 25-26-vuoden ikäinen rouva 

nuuskii Järvikylän kartanon ruukkuyrttejä. Hän ei ollut vielä syntynyt silloin, kun vaimoni ja minä 

Puumalan yrttikurssilaisten kanssa kokeilimme kasvattaa erilaisia yrttejä Pirttimäellä. 

Tunteeni kaupan tiskin takana olivat hieman senttimentaalisia, mutta juhlallisiakin. 

 

Tasan 30 vuotta sitten, huhtikuun 30.päivänä kylvettiin ensimmäisiä kamomillan siemenet 

Pirttimäen koeruutuihin. Kylvöpuuhien jälkeen nautimme Veli-Oskar Huttusen ja Eevan tarjoaman 

varsin suomalaisen työaterian: kahvit mukista, hapankorppuja ja juustoa. Ikimuistoinen päivä 

muualta tulleille! Silloin alkoi varsinainen ja pitkä työrupeamamme mausteyrttien parissa. 

 

Nuoremmalle lukijalle tiedoksi: Puumalassa toteutettiin vuosina 1984–1988 yksi Helsingin 

yliopiston organisoima tutkimus- ja kehittämisprojekti, jonka tarkoitus oli juurruttaa mausteyrttien 

viljely ja käyttö Suomessa. Hankkeeseen osallistui 20 viljelijää Puumalasta, Sulkavalta ja Juvalta. 

 

Herää luonnollisesti kysymys: onnistuimmeko?  

Kun katson nuorta rouvaa yrttiruukkuja tuoksuttelemassa, luulen, että jossain onnistuimme. Vuonna 

1984 vihannestiskille oli tarjolla vain tilliä ja persiljaa niputettuna, ehkä ruohosipulia ruukuissa. Nyt 

voidaan valita ainakin viisitoista eri mausteruukkua, muun muassa punaista- ja sitruunamakuista 

basilikaa, rukolaa, rosmariinia, minttuja, rakuunaa, kynteliä ja perillaakin.  

 

Järvikylän kartano Joroisissa aloitti ruukkusalaattien ohella yrttien vesiviljelyä meidän 

yrttiprojektimme aikoina ja vuonna 1987 kasvatettiin yhteensä 90 000 kappaletta ruukkuyrttejä. 

Mutta viime vuonna Suomessa 30 puutarhassa kasvatettiin yli 20 miljoona ruukkuyrttiä. Eli neljä 

jokaista suomalaista kohti. Ja ruukkujen vieressä olevalla hyllyllä on muita uusia tuotteita: 

silmusalaatteja, miniyrttejä, syötäviä kukkia, chili paprikoita ja niin edelleen. Ne houkuttelevat 

viikonloppulounasta suunnittelevaa emäntää. Paljon on muuttunut siitä Saimaan rannan aterian 

jälkeisestä ajasta! 

 

Rouvamme kaupan tiskillä on valinnut yrtit. Hän poimi Provencen yrttien kokoelman, jossa on 

kolme yrttiä: oregano, salvia ja timjamia. Nyt hän siirtyy vielä maustetiskille ja valitsee korianterin 

ja kuminan siemeniäkin. Korianterin siemen ei voi olla suomalainen, koska se ei tuleennu kunnolla 

täällä pohjoisessa, mutta olen täysin varma, että hänen valitsemassaan kuminapurkissa on 

kotimaisia siemeniä.  

Tietäneekö rouva, että maailmassa syödään noin 30 000 tonnia kuminan siemeniä? Ja uskoisiko 

rouva, jos kertoisimme hänelle, että tästä valtavasta määrästä noin kolmannen alkuperä on Suomi?  

Se on fakta! Jos hän ajaisi autolla juhannuksen paikkeilla Juvalta Savonlinnaan, valtavat valkoiset 

kuminapellot todistaisivat tämän hänelle. Vaikka korianterisiemen on tuontitavara, sen lehdistä on 

tullut hyvin muodikas tuoreyrtti aasialaisten keittiön ystävien keskuudessa. 

 

Korianteria, kuminaa, kamomillaa ja lukuisia muita yrttejä olimme kasvattaneet projektin aikana 

sekä Pirttimäellä että viljelijöiden pelloilla. Suurella ilolla kertoisin näitä vakuuttavia lukuja 

silloisille kurssilaisillemme: Aarne Kujanpäälle, Pirkko Markkaselle, Kristiina Ikoselle, Alpo 

Reposelle, Matti Kakkoselle ja Riitta Kosuselle! Pioneerityö kantaa nyt hedelmää! 

 

Puumala on kuuluisa Saimaan kauniista rannoista, mutta myös yrteistä, joista nykyisin valmistetaan 

korkealaatuisia yrttituotteita. Tuhansia kiloja punahattuja, nokkosia, ruusujuuria, kultapiiskuja ja 

sitruunamelissaa korjataan Arpolan ja Hurissalon yrttipelloilla ja jalostetaan Karkkilan 

lääketehtaassa pulloiksi, tableteiksi ja kapseliksi. 



 

Finclub 

 

Oletteko kuulleet koskaan sellaisen yrityksen nimeä kuin FINCLUB? Tämä on keski-

eurooppalaisten kaupallinen yritys ja heidän tuhannet jälleenmyyjänsä eivät myy mitään muuta kuin 

ainoastaan suomalaisen Hankintatukku Oy:n yrityksen tuotteita Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, 

Unkarissa, Romaniassa ja Saksassa. Siitä nimikin Finclub johtuu. Puumalan yrttipelloilla ja 

Karkkilan lääketehtaassa toimivien korkeat laatustandardit ja korkealaatuiset tuotteet tekivät heihin 

vaikutuksen ja he perustivat tämän erikoislaatuisen yrityksen. Ja tuotteet toimivat! Itse nautin joka 

aamu ruusujuuresta tehdyn Dynaforce kapselin!                                                 

 

Aika on kulunut ja sukupolvetkin vaihtuivat. Arpolassa Eeron ja Ellun sijalla Erkki ja Pirjo 

Pulliainen kylvävät ja istuttavat punahatun pitkiä riviä. Hurissalossa kymmenen vuotta sitten Pekka 

Luukkosen pojat ajoivat ruoholeikkurilla yrttipenkkien välit puhtaaksi – nyt Vesa itse tekee 

sopimusviljelysuunnitelmat ja korjaa, silppuaa ja kuivaa kultapiiskun ja nokkosen sadon. Hän oli 

sylivauva silloin kun isänsä rakensi Esko Ruottisen kanssa kamomillapuimurin – ja nyt, voi olla, 

että Vesan korjaamaa kuminasatoa myydään Intiassa, mausteiden satumaan basaareissa ”Finnish 

caraway” etiketillä varustettuna! Ja kuulemma se kamomillapoimuri toimii vieläkin hyvin! 

 

Sillä huhtikuun 30. tapahtuneelle kylvölle asetettiin suuria odotuksia! Koeruuduissa ja viljelijöiden 

pelloilla on tehty paljon pioneerityötä tämän täysin uuden kasviryhmän kotiuttamisen eteen.   

 

Erikoiskasvien tuotannosta opittiin paljon – joskus hyvin katkerastikin. Ei riitä, että pellot kukkivat 

kauniisti. Sato on jalostettava korkealaatuiseksi lopputuotteeksi ja on markkinoitava oikein. Tämän 

todisti projektin jälkeen Hankintatukku Oy:n mukaantulo muutamien puumalalaisten tilan pelloille. 

Yritys valmistaa lähes 400 eri hyvinvointituotetta ja myy niitä yli 30 maahan.  

 

Kerran kysyin yrityksen markkinointipäälliköltä Matti Kaarlakselta, että mikä oli puumalalaisten 

yrttiviljelijöiden merkitys yrityksen toiminnassa?  

-Yhteistyö oli fantastinen! oli nopea vastaus.  

-He ovat ammattitaitoisia tuottajia, laatu oli korkea ja toimitus on luotettava. Kotimaisille ja 

ulkomaalaisille ostajille vierailu heidän kauniilla pelloillaan on antanut tuotteillemme vakavuutta ja 

uskottavuutta, hän jatkoi. 

 

30 vuotta on kulunut Pirttimäen ensimmäisestä siemenkylvöstä. Luulen, että pitkästä perspektiivistä 

katsottuna ne siemenet juurtuivat aika hyvin! Mutta täysin uuden asiaan luomiselle tarvitaan työtä, 

kärsivällisyyttä ja aikaa. Ehkä jopa yksi sukupolvi. 

 

Bertalan Galambosi 

yliagronomi 


