
Summary: 

Mushroom Trade in Finland. 

The crop of edible mushrooms in Finland as 
a rule is rich. Some autumns might be dry with 
the consequence that there will be insufficient 
supplies which do nm; cover the demand at 
home. The crop would surely be each year suf
sicient to meet the demand at home and abroad, 
if there were a great interest at various places 
in the picking of mushrooms and if the busi
nesses could see their way to stock mushrooms 
during the years when the supply offers oppor
tunity to do so. Such a procedure has, however, 
regularly brought losses, because the barrels 
to be used have not been so tight as provided 
for by stocking. 

There are in Finland quite a few places where 
the picking of mushrooms is popular. Say 90 per 
cent of the whole country represent districts 
where only few people care to take mushrooms, 
and even these only for own consumption. 

The main picking places for trade are in 
Uusimaa and Savo. In the isthmus of Carelia 
large quantities of mushrooms were gathered 
and the displaced population from Carelia has 
continually gathered mushrooms at their new 
dwelling places. 

The most prominent mushroom districts of 
Uusimaa are Loppi, Pusula. Nummi and Somer
niemi, and in Savo the neighbourhood of Kuo
pio, Siilinjarvi, Lapinlahti, Var paisjarvi, Maa
ninka and Vehmersalmi, and the districts 
around the lake Saima. 

The mushrooms coming in the market are 

received from the above districts. Those coming 
from the district of Kuopio are considered to 
be the best ones, because there are obtained 
Lactarius trivialis and Lactarius torminosus 
and the assortment is fairly good. 

The mushrooms are sold as salted. Dried 
mushrooms and mushroom powder are not po
pular. Fresh mushrooms are sold only at the 
market places of towns and townships. 

Enquiries from Middle Europe have from 
time been made as far as salted mushrooms are 
concerned, but only few purchases have been 
concluded. 

If salted mushrooms are to be exported, there 
should be stocked supplies of the same so that 
respective firms at any time could be able to 
deliver them. 

The percentage of salt of mushrooms is in 
this country very high, varying between 12-15 
%. If the preservation conditions could be im
proved (which seems to be probable) the per
~entage of salt may be reduced to 8-10 %. 
Then the selling possibilities to foreign 
countries perhaps would be better. 

People of this country are not accustomed to 
use dried mushrooms, although the storing and 
preservation of them would be easier. As far 
as mushrooms should be exported, the salting 
and packing should be improved and the assort
ment has to be made more carefully. All these 
measures would also promote the marketing 
possibilities on the home market. 

Katsaus sienikauteen 1949. 

Toivo Rautavaara. 

Sienten kasvu oli Suomessa vuonna 1949 suu
resti tavallisesta poikkeava. Eraiden sen ilmioi
den ymmartamiseksi on valttamatonta ulottaa 
tarkastelu edellisen vuoden puolelle. 

Heinakuu 1948 oli lammin, mutta sadetta 
saatiin koko maassa vahemman kuin puolet, 
eraissa liiiineissa jopa alle 1/3 normaalista. Elo
kuu taas ali viileti ja sadetta tuli paljon yli nor
maalin. Kuivuuden kiusaama sienisto paasi elo
kuussa hyvaan vegetatiivisen kasvun alkuun, 
mutta ei ennattiinyt vastaavassa maariissii muo
dostaa itioemiii ennenkuin kuivuus jiilleen tuli 
esteeksi: syyskuun alkupuoliskolla satoi etela
Suomessa vain puolet normaalimiiariistii. Niiin 
meni useimpien sienilajien kasvukausi ohi, ja 
vain eriiiit myohaissyksyn sienet esiintyiviit run
saina vielii lokakuussa, joka oli hiukan normaa
lia lampimampi (Turussa pidettiin lokakuun 14 

pna sieninayttely, jossa ali edustettuna n. 60 la
jia, kaikki myohiiissyksyn sienia). Erityisen tyy
pillista vuodelle 1948 oli lehmantattien ja ~punik
kitattien (Boletus scaber ja B. rufus monine 
muotoineen ja liihilajeineen) seka limanuljaskan 
(Gomphidius glutinosus) tavaton runsaus. 

Seurasi sitten poikkeuksellisen leuto talvi, 
jonka eri kuukausien keskilammot ylittiviit nor
maalin eri seuduilla seuraavasti: 

marraskuussa 1-3° C, joulukuussa 3,5-5,5° C, 
tammikuussa 3,2-4,9° C, helmikuussa 4,5-7,3° 
C. Maalis-, huhti- ja toukokuut olivat niinikaan 
normaalia lampimammat. Eriiissa laiineissii ke· 
viitkuukaudet olivat samalla kovin kuivat, sa
demiiarii Uudenmaan liianissa 61 % ja Hameen 
liianissa 68 % normaalista, kun taas Kuopion 
laiinissii ja pohjois-Suomessa sademaarii huo
mattavasti ylitti normaalin ja tuotti niillii seu-
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duin tavallista runsaamman sadon korvasienia 
(Gyromitra esculenta). Kuopiolaisten liikkeiden 
taytyi lopuksi oikein sanomalehdissa ilmoittaa, 
etteivat enaa voi ottaa vastaan korvasienia, ja 
jotkut turvautuivat Suomen Sieniseuraan pyy
taen etsimaan Helsingista ostajia. 

Toukokuun viimeisella viikolla melkein koko 
maassa sattuneet sateet nahtavasti aiheuttivat, 
etta kesakuun alussa monin paikoin liiydettiin 
tatteja (Boletus scaber- ja rufus-lajeja). Edelli
sen vuoden tavattoman tattirunsauden jalkeen 
tama oli huomiotaherattavaa, silla tavallisesti ei 
hyvaa tattisatoa saada kahtena vuonna perak
kain. Mutta todennakoisesti tama olikin edelli
sen vuoden tattienkasvun valitonta jatkoa: kui
va syyskuu 1948 oli keskeyWinyt itioemien muo
dostuksen, joten niiden aiheita ja rakennusai
netta oli jaanyt huovastoihin; poikkeuksellisen 
leudon talven vuoksi taas huovastot olivat ta
vallista suuremmassa maarassa sailyneet vioit
tumattomina talven yli ja olivat kevaalla val
miit heti muodostamaan itiOemia. 

Sarna ilmio havaittiin pian eraista muistakin 
sienilajeista. Niinpa nuljaska (Gomphidius glu
tinosus) jatkoi aivan selvasti viimesyksyista 
kasvuaan ilmestyen jo kesakuussa siella missa 
kosteutta oli riittavasti. Kuun puolivalissa sat· 
tuikin runsaita sateita yli maan, ja naytti silta, 
etta saataisiin poikkeuksellisen hyva ja runsas-
lajinen sienivuosi. · 

Kesakuun loppu ja heinakuu jaivat kuitenkin 
niin niukkasateisiksi, etta sademaara etela-Suo
messa oli 66 % ja pohjoisosissa 58 % normaalis
ta. Vasta kuun lopulla sattui mainittavia satei
ta, Kuopion laanissa niin runsaitakin, etta kun 
elokuun alussa tuli lisaa hyvia sateita, Savon 
sienisato muodostui ennatysmaiseksi, kuten sa
nomalehdet tiesivat kertoa. Taman sadon paaosa 
oli kuten tavallista rouskuja (Lactarius tormi
nosus, trivialis etc.) 

EteUi-Suomessa sateiden jakaantuminen hei
na-elokuussa oli oikullista, ja sen mukaan sien
ten kasvu eri paikkakunnilla erilainen. Niinpa 
mainitaan esim. Vihdista, etta siella nahtiin 
sienia yleensa hyvin niukasti. Monilia muilla 
seuduilla taas ilmestyi esim. herkkutattia (Bo
letus edulis) hyvinkin runsaasti, samoin kanto
sienia (Armillaria mellea, Pholiota mutabilis, 
Hypholoma spp.) joiden reheva kasvu naytti 
olevan edellisen vuoden poikkeuksellisen run
saan esiintymisen jatkoa. 

Mutta heinakuun kuivuuden myohastyttama 
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sienisato oli tuskin paassyt lupaavaan alkuun, 
kun uusi poutakausi sen katkaisi. Elokuun puo
livalin jalkeen alkoi suurimmassa osassa maa
ta poikkeuksellisen kuiva ja lammin syksy. 
Metsamaat kuivuivat monin paikoin niin perus · 
teellisesti, etta kosteutta ei liiytynyt enaa sois
tuneiltakaan paikoilta. Elo-syyskuuila sattuneet 
kovat hallat eivat sienten kasvua olisi haitan
neet likimainkaan siina maarassa kuin yleensa 
luultiin, vaan kuivuus yksinaan lopetti sen. Lo
kakuun puolella vihdoin tuli suoranaisia pak
kasia, joihin meidan oloissamme tarkein sien
ten kasvukausi, alkusyksyn n .s. 'rouskukausi 
paattyy. 

Viimeinen sienisatokausi, myohaissyksyn val
muska-malikka-vahverokausi muodostui kovin 
niukkasatoiseksi. Pienet sateet, joita lokakuun 
puolella saatiin, eivat enaa edes kyenneet kun
nolla kastelemaan metsamaata, ja pitka pouta 
oli estanyt myohaissyksyn lajien vegetatiivisen 
kasvun: ne eivat olleet valmiita .astumaan 
esiin •. Niinpa mantykankaat, joilta rouskukau
den (Lactarius rufus) jalkeen usein loytaa run
saasti valmuskoja (Tricholoma equestre, sapo
naceum, portentosum, terreum) olivat syksylla 
1949 melkein sienettomia. Vain kantosienet, 
etenkin Hypholoma capnoides, esiintyivat run
saina, ne kun saavat tarvitsemansa kosteuden 
kannon puun lahojen juurien valityksella sy
vempaa. 

Kokonaisuutena vuosi 1949 oli kiintoisa la 
opettavainen. Harvoin voidaan sienten kasvu eri 
kuukausina niin selvasti kytkea saatilastoihin 
kuin nyt on ollut laita. Erityisen valaisevaa on 
ollut tarkastella harvinaisen leudon talven vai
kutusta. Se naytti ilmenevan monella tavalla. 
Ensinnakin monet sienilajit ikaankuin jatkoi
vat edellisen syksyn kasvuaan, minka syyskuun 
1948 pouta oli pysayttanyt niin etta itioemien 
aiheita oli jaanyt . kayttamatta •. Toiseksi oli ha · 
vaittavissa, etta varsinkin tateissa ilmeni outo
ja tyyppeja ja tavallisesta poikkeavia vareja, jo · 
pa kenties eri lajejakin kuin yleensa nahdyt. 
Muistakin sienisuvuista loydettiin useita harvi
naisuuksia, esim. Pluteus petasatus muhkeina 
kappaleina Turun lahettyvilta, missa myos Ar
millaria bulbiger kiinnitti huomiota. Helsingin 
ymparistossa taas nahtiin harvinainen rousku 
Lactarius hysginus useassa paikassa. Tekisi mie
li olettaa, etta lajit, jotka normaalioloissa eivat 
meilla kykene muodostamaan itioemia, poik
keuksellisen leudon talven ansiosta paasivat 
ikaankuin yhdistamaan kaksi kasvukautta. 


