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YRTIT KANSANOMAISESSA LÄÄKINNÄSSÄ 

 

Ahomansikka, Fragaria vesca 

1700-luvulla mansikka oli arvostettu rohdos ja itse Linnékin väitti pitä-

vänsä kihtinsä kurissa mansikoiden ja mansikanlehtiteen avulla. Lönnrot 

kirjoitti ahomansikan olevan vilvoittava janon sammuttava ja ulostuttava. 

Sen uskottiin myös estävän luuvaloa. Keuhko- ja kivitautiset ovat havain-

neet sen parantavan vaikutuksen. Ummetusta varten ahomansikoista valmis-

tettiin keitettä. Mansikanlehtiteetä käytettiin taas ripulin hoitoon. 

Vettä, jossa mansikoita on liotettu on käytetty silmätulehduksen lääkkee-

nä. Tuoreista mansikoista puristettua voidetta on käytetty erilaisiin 

ihottumiin.  

Kamomillasaunio, Matricaria recutita, M. chamomilla 

Lönnrot nimitti kukkaa kameli-saunioksi. Kamomilllaa on käytetty perin-

teisesti vatsanvaivoihin ja myös sen rauhoittavia ominaisuuksia on käy-

tetty hyväksi. Rohdoskäytöstä hän kirjoitti seuraavasti:" Kukilla on 

hiestyttävä, lieventävä, vatsaa vahvistava voima, hyödylliset horkkaa, 

ähkyä, väänteitä, ulkotautia, kouristajaa, kivitautia, emätautia vastaan. 

Nautitaan joko kuiviltaan hienonnettuna teelusikallinen t. runsaampi 

erillään (horkassa väliaikana), taikka teenä kiehuvan veden t. juoman 

kanssa laitettuna, taikka kukkaviinana. Ulkonaisesti käytetään niitä la-

vamangeiksi( l. peräruiskeiksi) vatsan vaivoissa ja kuiviltaan (lämpimik-

si) haudekääreiksi kaikenlaisia kivistyksiä ja ajetuksia lieventämään ja 

vanhoja mätähaavojakin parantamaan. 

Keto-orvokki, Viola tricolor 

Keto-orvokkia on kiitelty avulliseksi myös muissa pääruvissa ja useissa 

taudeissa kuten ruusussa, luuvalossa, savipuolissa, kavissa tai pahoissa 

haavoissa. "On ulostuttava ja veren raitistuttava." Naantalin keskiaikai-

sessa luostarikirjassa suositeltiin orvokinlehtiä muserrettuna hunajaan 

hoidoksi hilseilyyn ja päärupeen. 
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Koivu, Betula spp. 

Nuoret lehdet taidetaan teenä tahi keitinvetenä käyttää keripukkiin, ma-

toihin, leiniin ja kivitautiin. Hikikylpy (kun paneutetaan paljaalla ruu-

miilla tuoreiden koivunlehtien sisään maata) on usein parantanut leinin. 

Säilöstys-taudin eli luuvalon särkyä helpotetaan ja usein autetaankin 

tuoreilla koivunlehdillä, joita sidotaan särkevän jäsenen ympäri. Koivun 

mahla on hyödyllinen juoda vastanimitetyissä taudeissa, totesi Lönnrot.  

Koivun mahlaa on juotu rakkovioissa, luuvalossa, keripukissa ja matolääk-

keeksi. Samaan tarkoitukseen on käytetty nuorista "pihkaisista" lehdistä 

keitettyä teetä. Ulkoisesti pihkalehtiä käytettiin kääreeksi ihottumiin, 

savipuoleen, jäsenkolotukseen ym. Koivunnuppuviinaa on käytetty ruokaha-

lua antavana lääkkeenä ja vatsalääkkeenä. Tervaa on käytetty mm. hammas-

särkyyn, äkämiin ja savipuoleen. Tököttiä eli ryssöljyä on keitetty koi-

vun tuohesta. Sillä on hoidettu ruusua: aikuiselle annostus oli 2-6 tip-

paa teessä munanruskuaisen kera.Mehu, jota hikoilee happamista koivupuis-

ta valkean hohteessa, on hyvä voide luuvalolle. Sukkien sisällä pidetyt 

tuohianturat helpottavat Lönnrotin mukaan leinissä ja jalkasäryissä. Koi-

vun lehti on voimakkaasti virtsaneritystä lisäävä.  

Kuusi, Picea abies 

Kuusen pihka on tunnettu haavoja parantavana. Keväisiä kerkkiä käytetään 

samoin kuin männyn kerkkiä.  

Leinikki, Ranunculus spp. 

Leiniheinää kerättiin vihdaksi ja saunottiin sillä, kun leini vaivasi. 

Niittyleinikkiä tiedetään käytetyn murskattuna iholla nostattamaan rakku-

loita, näin parannettiin noidannuolta ja joitakin silmä- tai korvavaivo-

ja. Sitä on käytetty joskus myös syylien parantamisessa. Kerrotaan myös 

kerjäläisten käyttäneen kasvia muuttamaan ulkonäkönsä sairaaksi. - Rakku-

lainen iho herätti varmaan sääliä ja tehosti rahankeruuta. 

Leinikit ovat kirpeitä ja myrkyllisiä, eikä niitä ole käytetty muuten 

kuin ulkoisesti. 

Maitohorsma, Epilobium angustifolium 

Rohdoksena käytetään maitohorsman kukkia ja lehtiä. Niiden sisältämät 

parkkiaineet supistavat limakalvoja, puhdistavat haavoja ja tukahduttavat 

verenvuotoa. Maitohorsmalla on myös tulehduksia estävä vaikutus, ja sitä 
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onkin käytetty kurlausvetenä suun ja nielun tulehduksiin. Kansanlääkin-

nässä maitohorsmakeitteellä on lisäksi hoidettu vatsatauteja ja suolisto-

katarria. Maitohorsmalla on kyky lisätä maidontuotantoa, mihin viittaa 

kasvin ruotsinkielinenkin nimi "mjölkört", maitoyrtti. Maidontuotannon 

lisääntyminen perustuu kasvin nestettä poistavaan vaikutukseen. 

Meirami, Origanum spp.  

Lönnrot kirjoitti meiramissa olevan lieventävää ja vahvistavaa lääkevoi-

maa. Se auttoi hänen mukaansa yskään, kuukautiskipuihin, sisäisesti ja 

ulkoisina hauteina. Itä-Suomessa se tunnettiin myös tsajuheinän nimellä. 

Meiramia on nimitetty myös lääkinnällisten käyttötarkoituksiensa mukai-

sesti sydämenvahvistukseksi ja uniruohoksi. 

Naantalin keskiaikaisessa yrttikirjassa sanottiin, että jos meiramia 

nauttii yhdessä suitsukkeen kanssa, voi "sylkäistä päästään kaiken sai-

rauden ja sama tulee lievittämään sairauden aiheuttamaa kipua." 

Nykyään meiramia suositellaan yskään ja kurkkukipuihin.  

Mustaherukka, Ribes nigrum 

Oksat ja nuoret lehdet ovat hyviä tavalliseksi teeksi. Teen sanottiin 

auttavan myös eräisiin vaivoihin, kuten luuvaloon ja pitkittyneeseen ys-

kään. Marjoja on käytetty vilustumiseen, mutta myös virtsan erityksen 

lisäämiseen. Mustaherukkahilloa Lönnrot suositteli kurkkuvaivoihin.  

Mustikka, myrtillus nigra 

"Marjat kuivattuina vähän kovetuttavia, avulliset ulkotaudeissa. Marjame-

hu vilvoittaa kuumeessa.", kirjoitti Lönnrot. 

Kansanlääkinnässä mustikan tehoa on hyödynnetty punataudissa ja ripulis-

sa, sekä lapsille kuumelääkkeenä. Lääkkeenä tarjottiin kuivattuja marjo-

ja. Mustikan lehtiteetä tarjottiin rakkovikaiselle ja pitkällisestä keuh-

koputkikatarrista kärsiville, mustikkaviiniä taas pidettiin hyvänä paksu-

suolen katarriin.  

Kuivattujen mustikoiden teho ripulitautien hoidossa tunnustetaan myös 

tänä päivänä. Ne estävät myös suolen infektioita ja vähentävät maha-

suoli-kanavan käymisprosesseja. Lisäksi nykyisin tunnetaan mustikalla 

oleva verensokeria alentava vaikutus.  
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Nokkonen, Urtica dioica 

Puserrettu mehu hyvää keripukkiin, keuhkotautiin, verijuoksuihin ym. an-

nostukseksi suositellaan 1-2 ruokalusikallista päivässä. Samoihin vaivoi-

hin voi käyttää myös keitevettä juurista ja sitä juodaan pari lasillista 

päivässä. siemenistä saadaan hyvää matolääkettä. Nokkosenpolttamiin aut-

toi Lönnrotin mukaan päälle sivelty öljy tai kerma. Rautanokkosen keite-

veden sanottiin auttavan lennähtelevään luuvaloon. Luu- ja nivelkipuja 

haudottiin nokkosilla. 

Nokkosteetä on käytetty keuhkotaudin lääkkeenä sekä nokkoskuumeessa, tuh-

karokossa sekä virtsataudissa. Vilu-ja vesitaudissa käytettiin nokkosia 

"heinähauteessa", johon oli kerätty yhdeksää lajia yrttejä. Halvauksen 

sattuessa ja reumatismissa käytettiin nuoria nokkosia jäsenten piiskaami-

seen. Nokkosen pääasiallinen rohdoskäyttö nykyisin on virtsanerityksen 

lisääminen. Myös ravintona sillä on yleiskuntoa nostava vaikutus vitamii-

ni- ja rautapitoisuutensa vuoksi. 

Pellava, Linum usitatissimum  

On ulostuttava: nautitaan neljännysluotia piennettynä tahi 2 luotia tee-

nä, neuvoi Lönnrot. 

Pellavansiemeniä on käytetty vatsakatarreissa ja punataudissa. Ulkoisesti 

sillä on hauteissa hoidettu kaulatautia, pukamia ja veripahkoja. Pella-

vansiemenöljyä on käytetty sisäisesti tippurin hoitoon ja ulkoisesti voi-

teeksi palovammoille. Rohtimia on käytetty kääreeksi ruusuun ja mätähaa-

voille.  

Puolukka, Vaccinium vitis-idaea 

"Marjat ovat janonsammuttavia, vilvoittavia. Käyt. paljon kuumetaudeis-

sa." kirjoitti Lönnrot. Kansanlääkinnässä on lisäksi puolukanlehtiteetä 

käytetty virtataudin ja ripulin hoidossa, sekä reumatismissa. 

Ruusu, Rosa spp. 

Hedelmästä valmistetaan lientä jäähdyttäväksi ja janonsammuttavaksi juo-

maksi kuumetaudeissa. Lönnrot huomautti kyllä kasvin käyvän myös tavalli-

seen ruuanlaittoon. 
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Tammi, Quercus robur 

Tammi rohtokäytössä: Kuori, pienennettynä ja punaviinassa liotettuna, 

käytettään revähtämiseen ja peräpukamiin ulkovoiteena. Myös keitevettä 

käyt. sisäisissä verenjuoksuissa, vilu-, ulko- ja punataudeissa sinältään 

tai saunakukkain seassa. 

Vadelma, Rubus idaeus 

Vadelmasiirappia saadaan marjamehusta ja samasta verrasta sokuria, kir-

joitti Lönnrot. Se oli hyvää ja terveellistä sekoittaa kuumetaudin juo-

miin. Myös vadelman lehdistä keitetty tee sopi erityisen hyvin vilustus-

oireiden hoitoon. Marjoista saatiin hyvää viiniä ja niillä sopi myös 

maustaa paloviinaa, olutta tai etikkaa. 

Lähde: http://www.yrttitarha.fi/alasivu.html  

http://www.yrttitarha.fi/alasivu.html

