
Yrttejä kehon tueksi itsehoitoon 

Auringonhattu, punahattu, Echinacea purpurea 
Käytettävät osat:Juuri, kukinnot, siemenet, vihreät osat      
Miten: Tee, uute, sellaisenaan pureskeltuina 

Käyttö: Vahvistaa puolustusjärjestelmää jahyvä flunssan ensioireisiin. 

Ulkoisesti: Erittäin hyvä ampiaispistoihin yms. Sitä on käytetty 
tuloksekkaasti mm. kalkkarokäärme- ja skorpioni npistoihin, jos pistos 
on paha pitää myös ottaa suuria määriä sisäisisti. ("Luonto-ihmisen 
kyypakkaus"). 

Huom. Jos olet pujolle tai siankärsämölle allerginen, niin, kannattaa testata oletko allerginen myös 
auringonhatulle tai punahatulle. 

 

Hanhikit ja rätvänä, Potentilla 
Käytettävät osat: Lehti 
Miten: Sellaisenaan, tee, uute 

Käyttö: Tavallinen ruusuheimon supistava kasvi, mutta sen lisäksi hanhikit 
ovat hyviä krampeissa (kuukautiskramppi -tyyppisissä). Tehoaa, jos on 
tehotakseen noin puolessa tunnissa; teho säilyy parista tunnista päivään. 

 

Happomarjat, Berberissp. berberis ja mahoniat  
Käytettävät osat: Juuri, kirkkaan keltaiset osat. 
Miten: Tee, uute. 

Käyttö: Vahvistaa maksaa, ja on niitä harvoja kasveja jotka tehoavat 
psoriasikseen. 

Ulkoinen käyttö: Ihottumat, psoriasis. Saattaa värjätä ihoa keltaiseksi. Käytä 
Mahonian lehdet tai happomarjanjuuret (tai kirkkaan keltaista kaarnaa) 
salvoissa. 

 

Hevoskastanja, Aesculus 
Käytettävät osat: Vihreä hedelmä, lehdet, kuori. 
Miten: Öljy, voide. teestä mahdollisesti vatsa kramppeja tai ripulia.  

Käyttö: Vahvistaa hiussuonia. Käytetään mm.suonikohjuihin, cuperosa –
iholle ja peräpukamiin 

 Huom.: yliannos aiheuttaa ripulia. 
 

 

 



Hierakat, Rumexsp, Poimuhierakka, Rumex crispus 
Käytettävät osat: Juuri. mikä keltaisempi sen tehokkaampi. 
Miten: Tee. 

Käyttö: Vahvistaa maksaa, laittaa suoliston seinämää nvarastoitua rautaa liikkeelle; 
kannattaa siis syödä myös kotimaisia marjoja antioksittantteina, jos käyttää tee 
sekoitusta, joissa löytyy hierakkaa. 

 
Ruoka: Käytä nuoria lehtiä pinaatin tapaan, tai suolaheinän tapaan salaateissa. 

Huom.: Hierakka on sukua rohtoraparperille, joka on kontaktilaksatiivi, eli ärsyttämällä ulostava 
kasvi. Huomaatkin että olet ottanut liikaa hierakan juuriä kun sinulle tulee ripulia. 

 

Iisoppi, Hyssopus officinalis 
Käytettävät osat:Llehti, kukkivat oksat 
Miten: Tee, siirappi.  

Käyttö: Erittäin tehokas tulehduksien poistaja (huulikukkaiskasvien tulehdusta 
poistavien kasvien kiistämätön kuningas), vahvistaa keuhkoja, lisää 
ruoansulatusta - yleishyvä yrtti. 

Ruokakäyttö: Hyvä maustekasvi (mm. makaroonilaatikko), hyvä yrttiteekasvi, hyvä levitteissä. 

 

Kalmojuuri, Acorus calamus, kalmus Lääkeluettelon kasveja. 
Käytettävät osat: Juuri. 
Miten: Tee, uute, sellaisenaan. 

Käyttö: Vahvasti kouristuksia poistava; jos väinönputki tai kissanmintut eivät 
auta niin kalmojuuri saattaa tehota. 

 

Kamomillasaunio, Matricaria recutita, 
Käytettävät osat: Kukat, kukkiva kasvi. 
Miten: Tee, höyryhengitys. 

Käyttö: Rauhoittaa vatsaa, poistaa lieviä kramppeja, poistaa allergioita, 
poistaa tulehduksia. 

 

Kanadanpiisku (muut tulokaspiiskut) 
Käytettävät osat: Kukkiva latva 
Miten:Ttee 

Käyttö:Vvahvistaa ja hellii virtsateitä, auttaa heinänuhassa ja astmassa. 

Ulkoisesti: Kokeile mm. lihaskipuun ja nyrjähdyksiin. 

 



Kataja, Juniperus communis, 
Käytettävät osat: Marja, vihreät osat 
Miten: Tee, uute, sellaisenaan 

Käyttö: Marja sellaisenaan: lisää ruoansulatusta. Marja teenä: jos keuhkot ovat 
"kuumat" vaikuttavat keuhkojen limakalvojen toimintaa vahvistavana, muuten 
lisäävät munuaisten toimintaa. Tämä ilmenee virtsan lisäämisenä. Marjat uutteena: 
lisäävät munuaisia toimimaan. 

Huom.: Katajan sisältämät hartsit ärsyttävät munuaisia. Siksi ei kannata käyttää suuria määriä 
katajaa jos olet raskaana, sinulla on tai on ollut munuaistautia, tai sinulla on vain yksi munuainen. 
Ja siksi katajanmarjakuuri on silkkaa hulluutta. 

 

Kehäkukka, Calendula  officinalis 
Käytettävät osat Terälehdet, kokonaiset kukat 
Miten: Tee, uute, voide, öljy 

Käyttö: Sisäisesti hellii limakalvoja, hyvä missä tahansa tulehdustilassa (esim. 
virtsatietulehdus, suolistotulehdus, flunssa...), ulkoisesti parantaa haavoja 

Huom.: Kasvin vihreät osat saattavat ärsyttää teessä. Jos kurkussasi tuntuu kutinaa käytä vain 
terälehtiä teessä. 

 

Kuisma, Hypericum 
Käytettävät osat: Kukkivalatva, kukat, nuput 
Miten: tee, Uute.  

Huom. Kuivatulla yrtillä huono säilyvyys. .Paras tuoreesta kukkivasta latvasta tehty 
uute. 

Käyttö: tukee hermostoa, mielialaa. Tukee virtsateitä. Nitistää viruksia. 

Ulkoisesti: öljy erittäin tehokas nyrjähdyksissä, ruhjeissa, mustelmissa, haavoissa. 

 

Maitohorsma, rentun ruusu, 
Käytettävät osat: Lehdet 
Miten: Tee 

Käyttö:  Miesten eturauhasvaivat, lisää yleistä entsyymituotantoa 
 

Ruoka: Käytä nuoria versoja parsan tavoin, keitä nuorista latvoista pinaatin tapaista ruokaa 

 



Malvat, salkoruusut, malvikit . 
Käytettävät osat: Koko  kasvi. 
Miten: Tee. 

Käyttö: Hellii limakalvoja kaikkialla kehossa; käytän näitä teen lisänä aina jos on 
tulehdustila, esim. virtsatietulehdus, suolistotulehdus, yskä, flunssa… 

Muuta: Malvaceae -heimossa ei ole yhtään myrkyllistä kasvia; niitä voi siis kaikkia syödä.  Mausta 
en mene takaamaan mitään, ja joissakin lajeissa on kutiavia karvoja. 

 

Mesiangervo, Filipendula ulmaria, 
Käytettävät osat: Nuppu, kukinto, lehti, vihreät siemenet 
Miten:Ttee. 

Käyttö: Flunssassa vetää kuumetta alas, poistaa päänsärkyä. Lievittää kipua, ohentaa 
verta. Auttaa näin ollen mm. nivelkivuissa. 

Huom.: Sisältää runsaasti salisylaatteja. Astmaatikot (ja muut) jotka ovat näille herkkiä saavat 
luvan välttää mesiangervoa. 

Ulkoisesti: Hyvä yrttiöljynä tai voiteessa kipua lieventävänä. Jos lisäät voiteeseen hieman cayenne-
pippuria öljy tai voide pääsee syvemmälle niveleen. 

 

Mintut, Mentha 
Käytettävät oat: Lehti, kukkiva latva 
Miten: Tee, siirappi 

Käyttö: Lisää ruoansulatusta, vahvistaa keuhkoja, piristää. 

 

Nokkonen, Urtica dioica, 
Käytettävät osat: Nuoret latvat, lehdet. 
Miten: Tee. 

Käyttö: Yleisvahvistava, virtsaa ajava, mineraalikasvi. 

Huom.: Älä kerää nokkosta kompostin päältä, varsinkaan sadekautena. Silloin siinä on enemmän 
nitraatteja kuin nakeissa. Älä käytä vanhoja lehtiä, varsinkin jos sinulla on heikot munuaiset - 
vanhoissa lehdissä on kiteitä jotka saattavat ärsyttää munuaisia. Lopeta nokkosen käyttöä heti jos 
alaselkään tulee kipua. 

Ulkoisesti: Hyvä yrttiöljyssä tai voiteessa paikallisesti verenkiertoa lisäävänä. Tee vahvistaa hiuksia. 
Vihta on hyvä mm. nivelkivuissa. 

Ruoka: Paras villivihannes jota Suomesta löytyy. 
Käytettävät osat: Juuri. 
Miten: Tee, uute. 

Käyttö: Miesten eturauhasvaivoihin. 



Nokkonen 
Käytettävät osat: Siemen. 
Miten: Vaikka puuron päällä tai viiliin sekoitettuna. 

Käyttö: Yleisvahvistava. "Suomen vihreä ginseng". Parantaa mm. miesten potenssia. 

 

Orapihlajat, Crataegus Lääkeluettelossa. 
Käytettävät osat: Kukkivat latvat (keväällä), marja (syksyllä). 
Miten: Tee, uute. 

Käyttö: Tasapainottaa verenpainetta, vahvistaa sydäntä (itse lihasta). 

Huom.: Orapihlaja vahvistaa joidenkin veripaine- ja sydänlääkkeiden tehoa; 
sydänlääkkeissä tehokas annos on aika lähellä tappavaa annosta. Älä siis käytä orapihlajaa jos otat 
jo näitä apteekkilääkkeitä. 

 

Peltokorte, Equisetum arvense, 
Käytetty osa: Vihreä verso, kerätty ennen juhannusta tai viimeistään 
heinäkuun loppuun mennessä. 
Miten:Ttee  

Käyttö:Ssisältää piitä ja runsaasti muita mineraaleja ja hivenaineita. Auttaa 
kudoksen rakentamisessa. Ajaa virtsaa. Tukee virtsateitä- Matkija: mm. suokorte, joka sisältää 
haitallisia määriä nikotiiniä. 

 

Poimulehti, Alchemilla 
Käytettävät osat: Lehti 
Miten:Tee 

Käyttö: Ruusuheimon supistavia kasveja; vahvistaa naisen sukupuolielimiä. 
Varsin hyvä jos on kuukautisongelmia tai raskaana. Sopii myös raskauden 
alkuaikojen teeksi. 

 

Ratamo, Plantago 
Käytettävät osat: Lehdet 
Miten:Tee, siirappi, voide, öljy 

Käyttö: Vahvistaa keuhkoja, parantaa haavoja, hellii limakalvoja 

Käytettävät osta:Siemenet 
Miten: Vedessä 

Käyttö: Ummetukseen, hellii limakalvoja 

 



Siankärsämö, Achillea millefolium 
Käytettävät osat: Kukkiva latva 
Miten: Tee tai uute 

Käyttö: Vahvistaa maksaa, munuaisia; auttaa näin ollen verenkiertoa ja sydäntä. 
Auttaa myös kun on ihottuma. Lieventää kouristuksia, auttaa siksi kuukautiskivuissa, tasapainottaa 
muutenkin kuukautisia. On käytetty melkein mihin vaan, ja ihan syystä. On kuitenkin aika mieto 
kasvi, joten jos tehoa halutaan yrttiä pitää ottaa säännöllisesti. 

Huom.: pujo- ja kamomilla-allergikot saattavat olla allergisia myös siankärsämölle. 

Käytettävät osat: Juuri. 

Miten: Pureskele 5 cm pätkää tuoretta tai kuivattua juurta Käyttö: Erittäin tehokas 
hammassärkyyn. 

 

Takiainen, Arctium  
Käytettävät osat: Lehti, juuri, siemen 
Miten:Tee, uute 

Käyttö: Vahvistaa maksaa. Toimii tehokkaasti ihottumissa, ja on niitä harvoja 
kasveja jotka tehoavat psoriasikseen. 

Ulkoinen käyttö: Rauhoittaa ihoa (ihottumiin), psoriasis. Käytä salvoissa lehtiä, juurissa ja 
siemenissä vaikuttavat aineet ovat tiiviimmin pakattuja. 

 

Tulikukka, Verbascum  
Käytettävät osat: Kukinto, lehdet 
Miten: Tee, uute 
Käyttö: Poistaa tulehduksia, vahvistaa keuhkoja, paras yrtti korvasärkyyn. 

Ulkoisesti: Öljy on hyvä korvasäryssä ja nivelkivuissa. 

Muu käyttö: Laiskan miehen kalastus (laiton kaikkialla missä sitä on harrastettu, mm. Suomessa), 
kuten moni muukin saponiineja sisältävä kasvi. 

 

Tuliunikko, Eschscholtzia 
Käytettävät osat: Kukkiva kasvi 
Miten: Tee, uute 
Käyttö: Rauhoittaa, unettaa. 

 

Vadelma, Rubus idaeus, 
Käytettävät osat: Lehti 
Miten: Tee 
Käyttö: Vahvistaa naisten elimiä. hyvä eritoten raskaana oleville. Ruusuheimonsupistavia kasveja. 

Huom.: Saattaa aiheuttaa välivuotoja ensimmäisten kolmen raskaus kuudauden aikana. 



Virmajuuri, Valeriana  
Käytettävät osat: Juuri, maanpäälliset osat 
Miten: Tee, uute 

Käyttö: Unettava 

Huom.: Noin 10 % väestöstä reagoi virmajuureen krapulalla. Unesta saa siis kiinni mutta aamulla 
on erittäin väsynyt olo. Pitkä-aikainen käyttö saattaa aiheuttaa äkillisiä tunneheilahteluja - 
purskahdat itkuun tai saat raivonpuuskan, ilman näkyvää syytä. Mieti mikset saa unenpäästä kiinni 
ja tee syylle jotain. Ja käytä muita yrttejä kunnes saat syyt poistettua. 

Muu käyttö: Osa kissoista hullaantuu kuivatusta juuresta. 

 

Voikukka, Taraxacum  
Käytettävät osat: Lehdet, juuret 
Miten: Ruoka, tee, uute, sellaisenaan pureskeltuina. 

Käyttö: Vahvistaa maksaa, lisää sapen eritystä, lehti varsinkin virtsaa ajava, juuri 
myös mutta vähemmän. Juuri harvoja diureetteja, jotka sisältävät kaliumia. Erittäin hyvä jos maksa 
on heikko, esim. krooninen maksatulehdus, tai juomaputken jälkeen, tai akuutin 
maksatulehduksen jälkeen. 

Ruoka: Lehti hyvä salaatissa. Juuri tai nuppu hyviä voissa paistettuna. Kukka hyvä siirapissa. 
Kuivatusta juuresta tehtiin sodan aikana hyvää korvikekahvia. 

 

Väinönputki, Angelica 

Karhunputki, Angelica sylvestris 
Käytettävät osat: Juuri, siemen. 
Miten: Kuivattuna, tee, uute. 

Käyttö: Poistaa kouristuksia. Parhaimpia vatsakivun poistajia jos on syönyt 

hieman Liian vanhaa ruokaa. Käy myös aika moneen kuukautiskramppiin ja tepsii 
myös mm. endometrioosin pahimpiin kramppeihin. 

Ruokakäyttö: Sokeroidut väinönputken varret ovat hyviä jos muistaa lisätä 
reippaasti sitruunahappoa. 

Huom.: Jos keräät karhunputkea (tai väinönputkea) luonnosta se pitää osata erottaa 
myrkkykeisosta, Cicuta virosa, joka on tappavan myrkyllinen. 


