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Pakurikäävän
viljely

viljelemiseen metsissä, toiset taas pakurin ja muiden lääkinnällisten sienten jatkojalostukseen jauheiksi ja uutteiksi, joita voidaan
käyttää lisäravinteina tai teenä. Lisäksi pakuria käytetään monissa muissa tuotteissa, kuten juomissa, kosmetiikassa sekä terveysja hygieniatuotteissa.

Pakurin viljely tuo suomalaisille
metsänomistajille lisätuloja ja
luo liiketoimintamahdollisuuksia.
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Tämä tietokortti tehtiin osana Kiina-yhteistyöhön perustuvan
metsäbiotalouden kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hanketta (KIBIO,
hankenumero A75112). KIBIO-hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kuinka pakuria viljellään?

Pakurikääpä (Inonotus obliquus) on yleinen puuta lahottava sieni,
joka kasvaa koivuissa. Pakuria on käytetty suomalaisessa kansanperinteessä satoja vuosia siitä saatavien terveysvaikutusten takia. Pakurikäävän teollisen mittakaavan tuotanto Suomessa alkoi
1930-luvulla ”tikkateetä” varten (Miina ym. 2021). Perinteisessä
kiinalaisessa lääketieteessä sieniä on käytetty tuhansien vuosien
ajan terveyden ylläpitoon ja sairauksien hoitoon (Lee ym. 2012).
Pakurin suurimmat markkinat ovatkin Aasiassa.
Kiinassa pakuria sekä viljellään että kerätään luonnosta. Kiinaan myös tuodaan merkittäviä määriä pakuria, sillä maan funktionaalisten terveysruokien sektori on suuri ja yhä kasvussa. Suomessa tuotetaan tällä hetkellä pieniä määriä pakuria. Näin ollen
suomalaisilla metsänomistajilla sekä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi mahdollisuus kasvattaa pakurin tuotantoa Suomessa
viljelemällä sitä metsissä, mikä toisi lisätuloja metsänomistajille.
Jotkut innovatiiviset yritykset ovat erikoistuneet pakurikäävän

Pakurikääpää viljellään elävissä koivuissa. Koivuun ympätään 3–4
sienirihmastoa sisältävää puista tappia eli ymppiä asettamalla ne
puuhun porattuihin pieniin reikiin. Suomessa on useita yrityksiä,
jotka ovat erikoistuneen pakurin sienirihmaston viljelyyn laboratoriossa.
Koska pakurikääpä kasvaa suhteellisen hitaasti, sopii sen
viljely parhaiten heikkotuottoisiin koivumetsiin, jotka eivät ole
aktiivisessa metsätalouskäytössä. Koska pakurikäävän viljely ei
ymppäämisen ja pakurin keräämisen lisäksi edellytä juuri toimenpiteitä, sopii se myös sellaisille metsänomistajille, jotka asuvat
kaukana metsäpalstaltaan tai joilla ei ole paljon aikaa käytettävissään muuhun metsänhoitoon.
Metsänomistaja voi opetella ymppäämään koivunsa itse
osallistumalla esimerkiksi metsäpalveluyrityksen järjestämälle
kurssille pakurin viljelystä. Asiakkaan tarpeista riippuen tarjolla
on myös palveluntarjoajia, jotka huolehtivat metsänomistajan
puolesta koko prosessista – puiden ymppäämisestä sekä pakurin
keräämisestä ja myynnistä.
Ensimmäiset pakurikäävät voidaan kerätä 5–9 vuoden kuluttua ymppäämisestä. Jokainen koivu tuottaa 2–4 satoa.
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Pakuri tukee ekotehokkuutta ja terveyttä
Suomessa on runsaasti heikkotuottoisia koivumetsiköitä. Pakurikäävän viljelyn yhdistäminen intensiivisesti hoidettuihin ja runsastuottoisiin koivumetsiköihin (Betula pendula) voi olla hankalaa, mutta heikkotuottoisten (B. pubescens) metsiköiden kohdalla
se voi olla mahdollisuus ansaita lisätuloja (Miina ym. 2021).
Sienten viljely on ympäristöystävällinen tuotantotapa, joka
voi kasvattaa maankäytön tehokkuutta. Se on ekologisesti kestävä tapa lisätä ruuantuotantoa metsissä. Sen sijaan, että metsä
tuottaisi ainoastaan puuta raaka-aineeksi, voi se tuottaa myös
korkealaatuisia sieniä, joita voi käyttää ravintolisinä ja terveys- ja
kosmetiikkatuotteissa. Pakurikäävän viljelyn voi myös yhdistää
koivunmahlan tuotantoon.
Noin 15 vuoden ja 2–4 sadon jälkeen puu yleensä kuolee. Tämän jälkeen puu voidaan kaataa ja myydä poltto- tai kuitupuuna
tai hyödyntää se katteena kompostissa tai maanparannuksessa.
Heikkotuottoisissa koivumetsiköissä pakurin viljely tai pakurin
ja mahlan yhteistuotanto synnyttää lisäksi kuolevaa ja kuollutta
puuainesta, millä on positiivisia vaikutuksia biodiversiteettiin.
Pakurille on suuret markkinat Aasiassa, ja nykyään kysyntä
on suurempaa kuin tarjonta. Pakurin kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Pakurille on olemassa arvoketju, mutta myyntivolyymit ovat Suomessa pieniä. Suurin osa
Suomessa myydystä ja Suomesta viedystä pakurista on luonnollisesti kasvanutta ja metsistä kerättyä. Koska aktiivinen viljely on
alkanut vasta hiljattain, tarvitaan lisää tutkimusta satomäärien
arvioimiseksi luotettavasti (Miina ym. 2021). Pakurin viljely voisi
joka tapauksessa olla tuottavaa toimintaa erityisesti metsiköissä, joita ei muuten hyödynnetä taloudellisesti. Tuoreen pakurin
arvo on noin 20 €/kg, ja prosessointi voi lisätä arvoa merkittävästi (esimerkiksi pakuritee tai pakurijauhe voi maksaa 300 €/kg)
(Piispanen 2017). Uutteet, joita myydään jauheena tai nesteenä,

ovat arvokkaimpia pakurituotteita, ja ne maksavat noin 1000 €/kg
(Verkasalo ym. 2017).
Suomalaisen pakurikäävän arvoketjun kehittämiseksi pakurin viljelyn tulee lisääntyä Suomessa, jotta raaka-aineen ja prosessoitujen tuotteiden vakaampi toimitus pakurin tuontimaihin
Aasiassa voidaan taata. Pakurin kasvavaan kysyntään voitaisiin
vastata viljelemällä pakuria systemaattisesti ja organisoidusti
(Verkasalo ym. 2017).

Sienten viljeleminen voi tarjota metsänomistajille
merkittäviä lisätuloja ja tehdä metsänhoidosta
ympäristöystävällisempää ja kannattavampaa.
Pakurikäävän viljely voi lisätä tuottavuutta erityisesti
heikkotuottoisissa koivumetsiköissä, jotka ovat
metsätalouskäytön ulkopuolella.
Pakurikäävän viljely lisää ekotehokkuutta, sillä
sen avulla metsissä voidaan puuntuotannon
lisäksi tuottaa ruokaa, lisäravinteita tai ainesosia
lääkinnällisiin ja terveydenhoidon tuotteisiin.
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