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Metsäpalvelujohtaja Maria Suonpää näyttää retkeläisille, miten koivuun laitetaan puutappeja, 

joihin laboratoriossa on istutettu pakurikäävän rihmastoa.  (Kuva: Bjarne Häggman) 

 

Lauantaina 22. lokakuuta hienossa syyssäässä viisitoista yhdistyksen jäsentä lähti päivän 

kestävälle jäsenretkelle Karjalohjalle ja Fiskarsiin.  

 

Karjalohjalla KÄÄPÄ Forest-liiketoimintayksikön metsäpalvelujohtaja Maria Suonpään 

opastuksella saimme tutustua metsien monipuoliseen hyödyntämiseen, innovatiivisiin sienialan 

sovelluksiin sekä maastossa harvennuskokoisten koivikoiden pakuriviljelyyn. Maria Suonpää 

kertoi, että terveysvaikutteinen pakurisieni kasvatetaan metsien heikkolaatuisissa koivunrungoissa, 

jotka muuten harvennettaisiin kuitupuuna.  

KÄÄPÄ Forest kuuluu vuonna 2018 perustettuun korkean bioteknologian KÄÄPÄ Biotech-

yritysryhmään. Muut ovat KÄÄPÄ Health ja Nordic Mushrooms. KÄÄPÄ Biotech’in toimitusjohtaja 

Eric Puro kertoi meille, miten yritys on sitoutunut edistämään ihmisten ja ekosysteemien 

hyvinvointia. Vain muutamassa vuodessa yritys on kasvanut Euroopan suurimmaksi ravintolisissä 

käytettävien sienten tuottajaksi. KÄÄPÄ Biotech on myös saanut toiminnalleen merkittävää 

kansainvälistä tunnustusta ravintolisä- ja terveystuotetoimialalla arvostetussa NutraIngredients 

Awards 2021 -kilpailussa.  

          
            (Kuva: KÄÄPÄ Forest) 



Maailman luomukeruualueista 30 prosenttia sijaitsee Suomessa ja maamme pinta-alasta 38 

prosenttia on luomukeruualuetta. Suomessa kasvavasta luomupakurista ja sienitieteellisistä 

sovelluksista valmistetaan korkealaatuisia ravintolisä- ja terveystuotteita, joista valtaosa myydään 

kansainvälisesti. Yhtiön merkittävimmät markkina-alueet ovat Yhdysvallat ja Kiina. Viime vuosina 

uusina lupaavina alueina ovat olleet Japani ja Etelä-Korea. 

Metsänomistajalle pakuriviljelmä antaa ensimmäisen sadon ja tuoton noin 10 vuotta puiden 

ymppäämisestä ja mahdollinen toinen sato siitä noin viiden vuoden kuluttua. Samalla kasvaa 

metsien monimuotoisuus ja metsän eliöille tärkeän lahopuun määrä metsissä. Pakurin viljelyyn 

soveltuvat koivikot ja sekametsät, joissa on halkaisijaltaan vähintään 10 senttimetriä paksuja 

koivua. Teolliseen viljelyyn koivuja tulisi olla riittävästi, eli noin 500 runkoa hehtaarilla. Jokaiseen 

koivuun porataan ja lyödään neljä ymppiä. Perustetuista viljelyksistä KÄÄPÄ Forest-yhtiö sitoutuu 

maksamaan sopimushinnan, joka tällä hetkellä on 35 euroa + alv per kilo. Luomulaatuinen 

villipakuri on pian kuitenkin kerätty loppuun, minkä takia sen viljely on keskeinen osa pakurin 

saatavuuden varmistamisessa.  

 
  (Kuvat: Bjarne Häggman) 

 

Iltapäivällä retki jatkui syysväreissään kylpeviin Fiskarsin kulttuurimaisemiin. KÄÄPÄ Forestin 

tarjoaman maukkaan lounaan jälkeen paikallinen opas, Matti Piirainen, vei meidät opastetulle 

kierrokselle Fiskarsin historiaan ja lyhyelle, noin kahden kilometrin pituiselle, puulajipolulle. Sen 

jälkeen oli pieni hetki aikaa kiertää taitelijoiden ja muotoilijoiden pajoissa ja putiikeissa Fiskarsin 

historiallisessa ruukkikylässä. 

 

Päivän ohjelma oli niin mielenkiintoinen, että paluumatkalle päästiin vasta tunti aiottua 

myöhemmin. Ajatukset korkeanteknologian avaamista kansainvälisen terveystuotealan 

mahdollisuuksista metsänomistajille sekä vaikutteet suomalaisen kauniin kulttuurimaiseman 

merkityksistä ja sen puulajeista piristivät kotimatkaamme. Saimme tietoa ja uusia näkemyksiä 

monimuotoisen metsätalouden mahdollisuuksista niin ihmisten kuin ekosysteemien hyvinvoinnin 

edistämiseen.  

 

Bjarne Häggman 

matkanjohtaja 

Lue lisää aamupäivän ohjelmasta:  kaapabiotech.com/ tai kaapaforest.fi/  

Lue lisää iltapäivän ohjelmasta:  https://fiskarsvillage.fi/  

https://www.kaapabiotech.com/
http://kaapaforest.fi/
https://fiskarsvillage.fi/

