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Hakkuukoneet viljelemään sieniä 
 
Sieniharvesteri-hanke (Elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta) on 
Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen yhteishanke, jossa tavoitteena on 
elintarviketuotannon yhdistäminen metsänhoidon toimenpiteisiin. 

Hankkeessa tavoitellaan valtakunnallisesti merkittäviä avauksia uusien 
biotuotteiden ja tuotantomenetelmien jalkauttamisessa metsäbiotalouteen. Hanke 
tähtää metsäbiotalouden resurssitehokkuuden kasvattamiseen, 
ympäristövaikutusten vähentämiseen, metsätalouden hiilijalanjäljen 
pienentämiseen, sekä luonnontuote-, elintarvike- ja metsäalojen liikevaihdon 
kasvattamiseen. Kaiken tämän lisäksi tarjolla on uusia vaihtoehtoja juurikäävän 
torjuntaan. 

Hankkeessa selvitetään metsäkoneiden hyödyntämistä erikois- ja ruokasienten 
viljelyssä. Hakkuiden yhteydessä syntyy kantoja, jotka jokin lahottajasieni lahottaa. 
Ideana onkin hyödyntää kantoja kasvualustana sienille, joilla on kaupallista arvoa, 
kuten esim. lakkakääpä. Sienten viljelyssä voidaan hyödyntää metsäkoneen 
juurikääväntorjunta-aineen levityslaitteistoa. Sienten levitys kantopintoihin 
tehtäisiin samalla tavalla kuin on levitetty harmaaorvakkasientä torjumaan 
juurikäävän leviämistä (Rotstop). 

 
Kuvassa maailman eniten käytetty erikoissieni lakkakääpä kuusen kannossa. Kuva: Petro Penttinen, Luke. 

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/sieniharvesteri
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Koska kyseessä on tuore Luonnonvarakeskuksen innovaatio, haluttiin 
kyselytutkimuksella selvittää koneurakoitsijoiden ja metsänomistajien 
asenneilmastoa, teknistä valmiutta sekä kustannuskynnystä ruoka- ja 
erikoissienten viljelyä kohtaan ja menetelmän käyttöä juurikäävän torjuntaan. 
Lisäksi kysyttiin tulisiko tieto sienten viljelyyn soveltuvista hakkuukuvioista olla 
avointa ja missä tämä tieto tulisi esittää. 

Urea suositumpaa juurikääväntorjunnassa 

Urakoitsijoille suunnatun kyselyn perusteella 86 % vastaajista käytti 
juurikääväntorjuntaan ureaa ja 14 % harmaaorvakkasientä (kauppanimenä 
Rotstop). Urakoitsijat käytättävät ureavalmistetta, koska valmis levite koetaan 
käyttäjäystävällisemmäksi ja edullisemmaksi. 

Rotstopin käytön koettiin vievän enemmän työaikaa valmisteluineen ja jälkitöineen 
sekä toimivan heikommin, varsinkin lämpötilan vaihdellessa lämpimän ja 
pakkasen puolella. Urakoitsijat eivät luovu urean käytöstä, ellei asiakas sitä vaadi. 
Ureavalmiste vaihdetaan harmaaorvakkavalmisteeseen harvoin, yleensä FSC-
sertifioinnin yhteydessä, vesistöjen läheisyydessä tai luomukeruualueilla. 
Harvennushakkuilla kustannusero urean hyväksi oli noin parikymppiä hehtaarilla. 
Tosin typen hinnan nousu on nostanut myös ureavalmisteiden hintoja ja hintaero 
on siten kaventumassa. 

Rotstopia käyttäviltä urakoitsijoilta kysyttiin vielä tarkentavia näkemyksiä 
harmaaorvakkasienilevitteen käytöstä puhelinhaastatteluin. Rotstopin käyttö 
helpottui, jos vain opetteli tekemään työvuoroon sopivan sieniliuoksen, jolloin 
levitettä ei jää laitteistoihin. Työvuorossa tarvittavan vesimäärän (n. 100 litraa) 
kuljettaminen koettiin helpommaksi kuin ureasäiliön kuljettaminen. Tarvittaessa 
vettä on saatavilla luonnosta ja itse Rotstop-purkki kulkee vaikka kireiden 
farkkujen takataskussa, erästä kommenttia lainaten. Haastatteluissa kävi ilmi 
jauhemaisen Rotstopin huono maine. Nykyinen geelimäinen neste oli 
haastateltujen mukaan käyttäjäystävällinen hyvä tuote. 
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Voisiko erikoissienten ymppäys tapahtua tulevaisuudessa kantokäsittelyn yhteydessä? Kuva: Juha 

Vornanen, Metsäkeskus. 

Sienet kummastuttavat mutta kiinnostavat 

Erikoissienten viljely (ymppäys) ei ole urakoitsijoille tuttua, mutta asia kiinnosti 21 
% vastaajista. Noin neljännes urakoitsijoista oli kiinnostunut yhteistyöstä 
erikoissieniyritysten kanssa ja markkinoimaan sieniä metsänomistajille korjuun 
yhteydessä. Puolet vastaajista koki olevansa epätietoisia ja kaipasivat lisätietoa. 
Sieniharvesteri-hankkeessa tuotettavalle tiedolle ja kannattavuuslaskelmille on siis 
kysyntää. 

Vastaavanlainen kysely tehtiin myös Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa metsää 
omistaville henkilöille. Juurikääpä oli tuttu noin kahdelle kolmesta, mutta yli 
puolet (55 %) metsänomistajista ei tuntenut torjunnassa käytettäviä aineita. Vain 
harvalta (13 %) metsänomistajalta on kysytty, kumpaa juurikääväntorjunta-ainetta 
hänen metsässään tulisi käyttää. Toisaalta metsänomistajilla on harvoin mielipide, 
mitä ainetta pitäisi käyttää. Metsänomistajien käsitys siitä, kuka (metsänomistaja, 
urakoitsija vai puunostaja) päättää käytettävän juurikääväntorjunta-aineen, vaihteli 
paljon. 44 % vastanneista oli sitä mieltä, että metsänomistajille suunnattu 
koulutus juurikääväntorjunnasta olisi tarpeellinen. 
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Pakurikääpä oli metsänomistajille tuttu, mutta muut erikoissienet olivat vieraita. 
Sienten viljely (ymppäys) oli tuttua vain 15 %:lle metsänomistajista. Erikoissienten 
viljely kantokäsittelyn yhteydessä kiinnosti 28 %:ia vastaajista, mutta noin puolet 
ei osannut vielä sanoa mielipidettään tai koki tarvitsevansa lisätietoa. Liki 
neljännes metsänomistajista oli kiinnostunut itse tuottamaan tai vuokraamaan 
alueen erikoissienten tuotantoon. Epätietoisten ja lisätietoa tarvitsevien osuus oli 
yli puolet vastaajista. 

Avointa luonnontuotetietoa? 

Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, millaiset metsikkökuviot soveltuvat 
erikoissienten viljelyyn. Viljelypotentiaali arvioidaan metsävaratiedon ja sienten 
kasvupaikkavaatimusten perusteella. 

Metsäkoneurakoitsijoilta ja metsänomistajilta kysyttiin, että mikäli erikoissienten 
viljelyyn soveltuvista kohteista tehdään paikkatietoon perustuva tietoalusta, niin 
tulisiko tiedon olla avointa vai tunnistautumisen takana. Metsänomistajista 13 % ja 
metsäkoneyrittäjistä 32 % kannatti avointa tietoa. Tunnistautumista kannatti 47 % 
sekä metsänomistajista että metsäkoneyrittäjistä. 

Luonnontuotetiedon yhdistäminen metsävaratietoon on monelle uutta, koska 
metsänomistajista 39 % ja metsäkoneyrittäjistä 21 % ei osannut sanoa kantaansa. 
Johtopäätöksenä voisi mainita, että metsäkoneyrittäjät tunnistivat avoimen tiedon 
tarjoaman liiketoimintamahdollisuuden, mutta metsänomistajat ovat omia metsiä 
koskevan tiedon avoimuuden suhteen varovaisia. 

Kohderyhmiltä kysyttiin myös, mikä olisi sopivin paikka erikoissienten levityksen 
paikkatiedolle. Vaihtoehtoina oli Metsään.fi-palvelu, Metsäkeskuksen avoimet 
aineistot tai karttapalvelu, Luken karttapalvelu tai jonkun muun tarjoama 
karttapalvelu. Metsään.fi-palvelu sai metsänomistajilta 64 %:n kannatuksen, mikä 
vastaa heidän mielipidettään siitä, että tiedon tulisi olla tunnistautumisen takana, 
ei avointa. Metsäkoneurakoitsijoilla vastaava luku oli 47 %. 
Metsäkoneurakoitsijoista 14 % kannatti paikkatiedon sijaintina Metsäkeskuksen 
avoimia aineistoja, metsänomistajista vain 7 %. Metsäkeskuksen karttapalvelua 
kannatti 19 % koneurakoitsijoista ja 14 % metsänomistajista. Lukea 
palveluntarjoajana kannatti 13 % koneurakoitsijoista ja 11 % metsänomistajista. 

Johtopäätöksenä voi sanoa, että erikoissienten viljelyä ja metsäkoneiden 
hyödyntämistä viljelyssä ei tyrmätty, vaan oltiin ennemminkin varovaisen 
kiinnostuneita sekä haluttiin aiheesta lisätietoa. Vastaavantyyppiset kyselyt tullaan 
tekemään myös luonnontuote- ja elintarviketeollisuudelle sekä 
metsäteollisuudelle. Kyselyiden kaikista tuloksista, Luonnonvarakeskuksen 
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erikoissienten laboratorio- ja maastokokeiden tuloksista sekä viljelymenetelmän 
mahdollisuuksista tullaan viestimään sidosryhmätilaisuuksissa. 

 

 
Luonnontuotetietoa on tarjolla Metsään.fi-palvelussa Luonnontuotemetsä-karttatasona. Vastaavaa 
erikoissienitietoa tuotetaan Sieniharvesteri-hankkeessa. Sienten viljelykohteet määritetään 
kasvupaikkavaatimusten sekä metsävaratiedon pohjalta. 
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