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 Sienet biotekniikan kumppaneina 
 
 Sienet ovat monimuotoinen eliöryhmä, johon kuuluu esimerkiksi suurikokoisia itiöemiä eli 
sienilakkeja muodostavia kantasieniä, puuta lahottavia kääpäsieniä, sienijuurisieniä, homemaisesti 
kasvavia kotelosieniä sekä hiivoja. Tavallisesti metsämaassa tai lahoavalla puunrungolla 
huomataan vain sienen itiöemä, mutta biotekniikan kannalta mielenkiintoisimman osan sienestä 
muodostavat sienirihmat, jotka risteilevät maassa, karikkeessa ja puun sisällä. Rihmaston 
tuottamien entsyymien avulla sienet pystyvät hajottamaan kasvien polymeerejä kuten selluloosaa 
ja ligniiniä ja ylläpitävät siten hiilen kiertoa luonnossa. Kaupallisesti on saatavissa yli 260 
entsyymiä, joista 60 % on peräisin sienistä ja ne myös tuotetaan sieni-isännässä1. Bioteknisessä 
teollisuudessa geeniteknisesti muokattuja rihmamaisia sieniä käytetään tuottoisäntinä, joihin 
muista mikrobeista tai vaikkapa ihmisestä peräisin olevat proteiineja koodaavat geenit on siirretty. 
Noin 25 % entsyymeistä on peräisin kotelosieniin kuuluvista Aspergillus-suvun lajeista1, ja vain 
joitakin kantasienten entsyymejä tuotetaan kaupallisesti. Ns. toisen sukupolven bioetanolin 
tuotossa tarvitaan lähivuosina tehokkaita sellulaaseja sisältäviä entsyymiseoksia. Valkolahosienten 
hapettavilla entsyymeillä voisi olla runsaasti sovellusmahdollisuuksia. Ligninolyyttiset 
peroksidaasit, varsinkin mangaaniperoksidaasit ovat tehokkaampia ligniinin hapettajia kuin 
lakkaasit, mutta niitä ei ole saatavissa kaupallisesti. Olemme seuloneet EU-projekteissa lähes 1500 
kantasientä käsittävästä sienikokoelmastamme uusia ligninolyyttisten ja sellulolyyttisten 
entsyymien tuottajia, ja löytäneet useita lupaavia sieniä.  
 
1 Østergaard LH & Olsen HS. 2010. Industrial applications of fungal enzymes. Teoksessa: Hofrichter 
M (toim.) Mycota X  
Biopulppauksella tarkoitetaan puuhakkeen käsittelyä ligniiniä hajottavilla sienillä ennen 
mekaanisen tai kemiallisen massan valmistusta. Talikääpä (Obba rivulosa, aik. Physisporinus 
rivulosus) osoittautui tehokkaimmaksi sieneksi useita satoja sieniä käsittäneessä 
tutkimuksessamme, jossa pyrittiin löytämään mahdollisimman nopeasti puun ligniiniä ja samalla 
vain vähän puun selluloosaa hajottavia lahosieniä. Kun kuusipuuhakkeita lahotettiin talikäävällä 
kaksi viikkoa ja sen jälkeen puuta jauhettiin mekaanisen massan valmistamiseksi, sähköä säästyi 
10-20 prosenttia lahottamattoman hakkeen jauhatukseen verrattuna. Talikäävän koko genomin 
sekvensointi valmistui kesällä 2014, ja se on ensimmäinen Suomesta eristetty sieni, jonka koko 
genomi on sekvensoitu. Nyt saatavilla oleva koko genomin tarjoama tieto auttaa ymmärtämään, 
millä tavalla tämä sieni hajottaa puuta. Tutkimustyö on tehty Yhdysvalloissa Joint Genome 
Institute (JGI) –laboratoriossa ja sitä on koordinoinut Otto Miettinen Luonnontieteellisestä 
keskusmuseosta.  
 
Sienet tuottavat monenlaisia yhdisteitä, joita voidaan käyttää lääkkeinä. Penisilliini ja sen 
johdannaiset ovat tunnetuimpia antibiootteja. Monet käävät tuottavat immuunivastetta lisääviä ja 
siten terveyttä edistäviä yhdisteitä. Kaukoidässä käytetään syöpälääkkeinä sienivalmisteita, joista 



 

 

tunnetuin on silkkivyökäävästä saatava glykopeptidi. Olemme Helsingin yliopiston Farmasian 
tiedekunnan tutkijoiden kanssa tehdyssä tutkimuksessa löytäneet punakäävästä uuden yhdisteen, 
jolla on bakteerien kasvua ehkäisevää vaikutusta.  
 
Kotelosienillä ja niiden entsyymeillä on jo monenlaisia teollisia sovelluksia uusiutuvien 
luonnonmateriaalien hyväksikäytössä, bioetanolin tuotossa sekä bioteknisessä teollisuudessa 
tuottoisäntinä. Kantasienillä ja niiden entsyymeillä on tulevaisuudessa tärkeitä sovelluksia, 
esimerkiksi ligniinin muokkaaminen sekä ympäristöä pilaavien yhdisteiden hajotus. Puuta 
lahottavat kantasienet ovat tulevaisuuden aarreaitta, joka odottaa löytäjiään, sillä niitä on tutkittu 

verraten vähän. 


