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Miten aloitat sienestyksen ja sienten 
opiskelun
SATU LUKKANEN

Tässä kirjoituksessa yritän koota ikään kuin 
yhteenvedon, omien kokemusteni kautta, 
aloitteleville ensiavuksi. Toivottavasti tästä 
on apua, kun sienet ja sienestys alkavat kiin-
nostaa, mutta omaa tietämystä ei vielä ole 
kertynyt. 

Itse aloitin uusiin ruokasienilajeihin tu-
tustumisen vasta 2003 syksyllä, muutettuani 
uudenuutukaiseen taloon, joka sijaitsi kui-
van mäntykankaan vieressä, hiekkaisella 
harjulla. Sitä ennen olin sienestänyt vain niitä 
sieniä, joita tunsin, ja joita olin lapsuudesta 
saakka syönyt, siis kangas- ja karvarouskuja 
ja keltavahveroita. Nämä lajit ovatkin helppo 
aloituskohde, mutta niiden lisäksi kannattaa 
opetella muitakin ruokasieniä, ja niiden tar-
kempia tuntomerkkejä. 

Opettele laji kerrallaan, aloita helposti tun-
nistettavista

Vuosi 2003 oli hyvä sienivuosi, ja sieniä 
alkoi nousta myös aivan oman pikkupihani 
laidalla, jopa nurmikontekeleellä asti. Eikä 
minulla ollut aavistustakaan, mitä ne olivat 
(paitsi ne rouskut, joita sitten tulikin syötyä 
aivan yli oman tarpeen). Siispä ensin kirjas-
toon lainaamaan sienikirjoja ja tutkimaan 
tarkemmin. Aivan uuteen ja ihmeelliseen 
maailmaani kuuluivat nyt myös pillit, heltat 
ja jalat! Joillakin näistä sienistä oli kuin olikin 
pillit lakin alla ja nukkatupsujakin jalassa. 

Aloitin tateista
Tunnistettuani punikkitatin jalan mustista 
nukkatupsuista, valmistin pannulla hau-
duttamalla muutaman punikkitattikokeilun. 
Totesin, että ne todella harmaantuvat tai jopa 
sinistyvät pilkottuina. Hyvä tuntomerkki siis 
sekin.

Nummitatteja nousi tuona vuonna hiek-
katien laitaan valtavat määrät, niiden jou-
kossa sen paras ystävä, punanuljaska. Koska 
nämä kaverukset kasvavat usein yhdessä, 

oli sienikirja tässäkin aivan oikeassa. Tein 
nummitatin nylkemiskokeiluja. Sinnikkään 
ahertamisen jälkeen oli pannulla jotakin epä-
määräisesti etanoita muistuttavaa silppua. 
Koska jossain sienikirjassa mainittiin puna-
nuljaskan olevan hyvä ruokasieni, kokeilin 
sitäkin. 

Hanki kotimainen sienikirja
Seuraavana keväänä karikkeeseemme nou-
si huhtasieniä ja korvasieniä, ja myöhem-
min elokuussa mäntykankaalle myös män-
nynherkkutatteja. Jopa nurmikon reunassa 
kasvoi männynleppärouskuja, joten oma 
sienikirja oli tarpeen. Ensimmäinen oma 
sienikirjani oli virheostos, tarjouksessa ollut 
käännöskirja, joka valitettavasti esitteli useita 
lajeja, joita ei Suomessa edes kasva. Kipinka-
pin siis takaisin kirjakauppaan ostamaan ko-
timainen sienikirja. Sienikirjoja kirjoitetaan 
jopa vuosittain uusia. Pikkuhiljaa kirjastoni 
on karttunut, ja laajentunut myös kattamaan 
ne ”ei ruokasienikirjat”. 

Opettele sienten perustuntomerkit
Ennen kuin rynnistät uuden sienikirjasi 
kanssa metsään, aloita kaikessa rauhassa 
kirjan lukeminen kirjan alussa olevista tun-
tomerkkikuvauksista. Voit kerätä metsästä 
myös sieniä, joita et tunne, ja opetella niiden 
avulla pillit, orat ja heltat, helttojen eri kiin-
nittymistapoja, jalan tuntomerkkejä jne. Lie-
nee sanomattakin selvää, että tuntematonta 
sientä ei syödä, mutta sanon nyt kuitenkin. 

Kun tuttuja sieniä sitten löytyy, 
pane merkille maasto

Pikkuhiljaa ymmärsin myös, että metsätyyp-
pien tunnistaminen on tärkeää. Monessa 
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sienikirjassa on oma lukunsa myös erilaisis-
ta maastoista. Opin myös, aivan kantapään 
kautta, että ruokasienet eivät kasva toivot-
tomassa ryteikössä, jossa hiki päässä sän-
täillään etsien poispääsyä, verenimijöiden 
ympäröimänä. Opettelin siis sivistynyttä 
sienestystä, suoraan polulta. Ja kappas, ei 
ollut huono keksintö, se, ollenkaan ei ollut. 
Ensin siis katsotaan maasto, ja kokemuksen 
karttuessa opitaan päättelemään, mitkä lajit 
siellä luultavimmin kasvavat. Näin opit tun-
nistamaan mm. keltavahveron, herkkutatin, 
männynherkkutatin, haperoiden, lampaan-
käävän, suppilovahveron ja mustatorvisie-
nen kasvupaikat.

Seuraavaksi opettelin helppoja 
haperoita

Keltahapero ja kangashapero ovat värinsä 
vuoksi hyvä aloitus. Haperoiden mukana 
tulikin sitten taas uutta opeteltavaa, jalan 
väri (punertuu, harmaantuu jne). Myös la-
kin pintakelmun nyljettävyys ja pintakelmun 
ulottuminen lakin reunaan. Opettelin myös 
”juustonpalasäännön”. Haperoiden ja rous-
kujen jalasta lähtee pala irti, aivan kuin juus-
tosta. Näköisyys on katsojan silmissä, mutta 
näköislajien jalasta palaa ei saa, vain säikeitä. 
Haperoasiantuntijaa minusta ei vieläkään 
tule, tekemälläkään, mutta olenpahan edes 
samalla hehtaarilla. Haperot valmistin erik-
seen, puhtaat vain pitkittäin halkaistuna, ja 
maistelin niiden makuja.

Käytä kaikkia aisteja
Tuoksu on myös tärkeä tuntomerkki. Tosin, 
tuoksukin on asia, joka on aivan henkilöstä 
riippuvainen. Toiselle ” raikkaan hedelmäi-
nen” voi olla toiselle ”tunkkaisen makea”. 
Myös jauholaarin tai sikurin tuoksu voi olla 
melko tulkinnanvaraista. Siksi ihan oma 
tuoksumuistisääntö kannattaa kehitellä, eikä 
kukaan ole tässä kohtaa oikeammassa kuin 
joku toinenkaan. Kineettisten, eli koskettele-
malla oppivien, kannattaa hyödyntää myös 
tuntoaistiaan. Minulle esimerkiksi parin 
isojuurekas/mustavahakas heltat ovat aivan 
eri tuntuiset. Nimensä mukaisesti mustava-
hakkaan heltat ovat kuin parafiiniin kastetut. 
Myöhemmin etelänsärmäkäävän hypistelyn 

yhteydessä totesin, että särmä todella tarkoit-
taa särmää. Auts*

Koska yksin yrittäminen ei kanna 
pitkälle, hakeudu tietävämpien 
seuraan

Hanki sienimummo (tai -pappa). Jollei sinul-
la ole, lainaa. Muista palauttaa sinne mistä 
lainasit. No, ei ehkä aivan näin, mutta ei niin 
pientä pilaa, ettei totta toinen puoli. 

Järjestetyille sieniretkille osallistuminen, 
osaavampien sienestäjien kanssa sienestä-
minen, liittyminen paikalliseen sieniseuraan 
(jos sellainen on), ja käyminen sieninäytte-
lyissä on oiva apu, jossa oma lajituntemus 
kasvaa. Osallistuminen sieninäyttelyn järjes-
tämiseen antaa myös valtavasti uutta oppia. 
Kun päivän tuijottelee niitä ” ihan saman 
näköisiä” järjestellessään jo nimettyjä sieniä 
näyttelypöydälle, ja viimeistään seisoessaan 
siellä neuvontapöydän toisella puolella, op-
pii itsekin, että eiväthän ne nyt olekaan yh-
tään saman näköisiä. Neuvontapöydillä on 
useimmiten kahta eri lajia verrattavaksi, jol-
loin niiden erot ovat selkeämmin nähtävissä. 
Hyvä esimerkki tästä ovat lajiparit nurmi-
rousku/haaparousku, isojuurekas/mustava-
hakas ja valkokärpässieni/kuusiherkkusieni.

Opettele muutama uusi laji 
vuodessa

Sienestysmaastoni laajennuttua myös lä-
himetsiin, sienestys tietävämpien ystävien 
kanssa, ja ennen kaikkea järjestetyille sieni-
retkille osallistuminen, tutustutti minut myös 
mustatorvisieniin ja suppilovahveroihin. Ja 
opin, minkälaisesta maastosta niitä kannat-
taa etsiä. Tässä vaiheessa tuli myös kuivurin 
hankkimisen aika, koska sinä syksynä ”sup-
piksia” oli kuivumassa sanomalehden päällä 
aivan kaikilla pöytäpinnoilla, olohuoneen la-
sipöytää myöten. Sieniretkiä järjestävät mm. 
Paikalliset sieniseurat, eri kaupunkien opis-
tot ja liikuntavirastot, Martat, Suomen Latu, 
luonto-ja ympäristöyhdistykset jne.

Malttia
Huomaat retkilläsi, että metsissä on valtava 
määrä eri sienilajeja, joista useimmat eivät 
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mat seuraukset, eikä paluuta enää ollut. Sinä 
perjantaina olimme illalla vielä ihan omalla 
retkellä, muutama kymmenen osallistujaa. 
Olimme jo tulossa upeista ” Sound Of Music” 
-maisemista takaisin kokoontumispaikalle, 
kun vielä lähdimme konttaamaan pikkuis-
ta tammistoa. Siinä Mauri Lahden kanssa 
konttasimme erästä tammea ympäri. Löysin 
rouskun ja sanoin Maurille ”Kato, mä löysin 
tämmösen rouskun, niitä on tossa toisella 
puolella”. Selvisi, että rousku oli revonrous-
ku (Lactarius fulvissimus, kansikuva). Sa-
moilla sienipäivillä löysin ihanan pienen val-
koisen röpelön oksankarahalla, josta Manu 
otti makrokuvan. Näillä ensimmäisillä sie-
nipäivilläni tajusin, että myös pieni on kau-
nista, ja sienten maailma on uskomattoman 
kiehtova ja monipuolinen. 

Sosiaalinen media
Sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook, 
pätevät samat säännöt kuin elämässä muu-
tenkin. Ehdottomasti erilaisiin sieniryhmiin 
kannattaa liittyä, ottaen huomioon, että eri 
sienisivut eivät ole automaattinen tunnis-
tuspalvelu. Jos saat vastauksia, et koskaan 
et voi tietää, tunteeko vastaaja sienesi vai ei. 
Varsinkin ” pannulle vaan” -kommentteihin 
kannattaa suhtautua varauksella. Netti on 
hyvä apu, kun etsii jo valmiiksi itse arvuut-
telemaansa sienen nimellä. Ja eritoten silloin 
kun oma tietämys on kasvanut sen verran, 
että oma arvaus lajiryhmästä on jo ”siellä-
päin”.

”Somen” hyviä puolia on tutustuminen 
muihin sienistä kiinnostuneisiin. Kiitos Koti-
hiiren, eli Ilmo Kotivuoren, Sienipolun, olen 
vuosien varrella saanut tutustua ihaniin ih-
misiin, kehittynyt tässä harrastuksessa, ja 
saanut myös elinikäisiä ystäviä! 

Kun mikään ei riitä
Löytääkin itsensä Sieniseurojen vuosittaisis-
ta tapaamisista, pidemmiltä sienikursseilta, 
konttaamassa kartoitusmatkoilta, ostamassa 
mikroskooppia ja siihen soveltuvaa kame-
raa, erikoistumassa johonkin lajiryhmään 
jne. Mikroskoopin olen vieläkin jättänyt 
hankkimatta, enkä aio osallistua työpajoi-
hin. Enkä konttaamiseen. Minulla taitaa olla 
kieltäymysvaihe menossa, edelleen. Mutta 
tosiasia on, että monen lajin kohdalla vasta 

ole syötäviä. Riittää, kun opettelet vain muu-
taman uuden ruokasienilajin vuosittain. 24 
hyvää ruokasientä riittää varmasti aivan pe-
rustietoudeksi, ja koko satokaudeksi, touko-
kuusta marraskuulle saakka. Uteliaisuuden 
kasvaessa on auttamatta edessä vaihe, jolloin 
silmä havaitsee enemmän ja enemmän myös 
muita kuin varsinaisia ruokasieniä. Silloin 
onkin jo aika ostaa sienikirja, jossa on kuvat-
tuna myös muita kuin ruokasieniä. 

Valokuvaaminen on hyvä apu
Näin kävi minullekin, ja oli aika hankkia 
hyvä kamera, jolla sain kuvia löytämistäni 
sienistä. Liityin myös Kotihiiren Sienipolun 
jäseneksi. Sinne sai laittaa kuvia tietäjien 
tunnistettavaksi. Koska sienisilmäni oli jo ke-
hittynyt löytämään kaikkea muutakin kivaa 
kuin tunnistamiani ruokasieniä, lähetin sinne 
lukuisia epämääräisiä kuvia tekstillä ”Mikä 
tää on / onks tää”. Laittaen mukaan valoku-
van, josta sienen oma äitikään ei olisi lastaan 
tunnistanut, saati sitten polkulaiset. Saamie-
ni hyvien neuvojen myötä, pikkuhiljaa, myös 
tunnistuskuvani kehittyivät (ja ennen kaik-
kea tarkentuivat!) En loukkaantunut siitä, 
että kuvaani arvosteltiin niin epämääräiseksi, 
että siitä ei sientä pysty tunnistamaan, vaan 
otin opikseni sen, että tunnistamiseen tarvi-
taan kuva, joka on otettu ulkovalossa. Ku-
vissa sieni päältä, lakin alta, niin tarkasti ja 
läheltä kuin mahdollista, jalka kokonaan nä-
kyvissä. Sienen voi myös ”uhrata tieteelle”, 
eli halkaista pitkittäin. Nykyään omien valo-
kuvieni tuijottelu esimerkiksi näytön tausta-
kuvana on ollut minulle oiva apu jonkin lajin 
muistamisessa jatkossakin.

Sienet harrastuksena
Lajivalikoimani on kasvanut niihin ei-ruo-
kasieniin. Eritoten juuri niihin. Iso apu tässä 
ovat olleet paitsi sieninäyttelyt, myös sie-
nikirjat, joissa kuvataan useita satoja lajeja. 
(mm. Suomen Sieniopas, eli ” Oranssi kirja”, 
ja Suomen ja pohjolan sienet, Ryman/Holmå-
sen, eli ” Ryymanni”). Tosin taidan aina tal-
ven aikana unohtaa enemmän kuin sesonki-
na opin. Kertaus on opintojen äiti, joka vuosi. 

Kun sieni-intoni kasvoi, ja saimme aikaan 
aivan uuden sieniseurankin alueelle, löysin 
itseni aivan ensimmäisiltä sienipäiviltäni Tu-
rusta. Sillä reissulla olikin melko arvaamatto-
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mikroskooppi saattaa paljastaa oikean lajin, 
ja sienten tutkiminen ja kartoitus Suomes-
sa tarvitsee edelleen asialle omistautuneita 
”konttaajia”. Meistä harrastajista on apua, 
sillä joukossa on voimaa! 

Onnea matkallasi sienten 
keräykseen ja uusien lajien 
opetteluun! 

Varoitus on paikallaan: Sienisilmä kehittyy 
yllättävän nopeasti, jos sen antaa kehittyä. 
Muutamassa vuodessa olet vaiheessa, jossa 
jo syrjäsilmällä huomaat sienen kuin sienen. 
Itse kutsun tätä vaihetta mykoholismiksi. 
Vertaistukea löydät mm. paikallisista sie-
niseuroista ja Suomen Sieniseurasta. Eikä 

haittaa, vaikka tietämyksesi on tasolla” tää 
on tää, jonka nimeä en nyt muista, mut tää 
ei oo se saman näköinen, jonka nimeä en nyt 
myöskään muista”. Kuten moni sieniseuro-
jen tapaamisissa ollut muistaa minun sano-
neen, useaankin kertaan.

Yhteenveto
• Aloita muutamasta ruokasienestä
• Hakeudu sienistä jo enemmän tietävien 

seuraan (mm. järjestetyille sieniretkille)
• Osta kotimainen sienikirja
• Opettele perustuntomerkit
• Katso maasto 

Juttu: Satu Lukkanen
Kuva revonrouskusta Mauri Lahti

Sienityöryhmän työskentely tuotti 
viime vuonna hienoja löytöjä huonosta 
sienikaudesta huolimatta
TARJA SIUVATTI
 
Ympäristöministeriön rahoittama sienten uhanalaisuutta arvioiva Sienityö-
ryhmä koostuu sienitutkijoista ja – asiantuntijoista. Työryhmä pyrkii 
retkeilemään vuosittain yhdessä retkeilylle kutsuttujen harrastajien kanssa 
tutkien sienilajistoa alueella, jolta sienilajistotietoa on vähän tai ei ollenkaan. 
Ensi vuonna työryhmän retkeily suuntautuu Virolahdelle. Sienityöryhmän 
asiantuntijasihteerinä toimii Tea von Bonsdorff ja puheenjohtajana Lasse 
Kosonen.

Sienityöryhmä retkeili viime vuonna Varsi-
nais-Suomessa. Majapaikaksi valikoitui Lei-
pyölin matkailumaatila Salon Perniössä, mis-
tä käsin oli helppo tehdä retkiä niin Förbyn 
kuin Tammisaaren suuntaan.

Viileä, sateinen kevät ja kuivat syksy eivät 
herättäneet suuria toiveita ja sienisato jäikin 
aiempiin vuosiin verrattuna huomattavas-
ti huonommaksi. Huonosta sienivuodesta 
huolimatta tarkkakatseinen asiantuntija- ja 
harrastajajoukko teki joitakin hienoja löytöjä 
Perniön lähiseudulla ja useita Bromarvista, 
Riilahden kartanon suojellussa, yksityises-

Kuva 1 (oik. ylh.). Tulivalmuska (Tricholoma auran-
tium) kasvoi laajoina kehinä Särkisalon Förbyssä 
vuonna 2015 ja uusia itiöemiä oli ilmestynyt vuot-
ta myöhemminkin Sienityöryhmän retkeillessä 
alueel la. − Kuva Tarja Siuvatti.

Kuva 2 (oik. alh.). Hyvin harvinainen tahmaukon-
sieni (Chamaemyces fracidus) löytyi Särkisalon För-
bystä vuonna 2015, aiemmat esiintymät löydetty 
Dragsfärdistä ja Paraisilta. − Kuva Tarja Siuvatti.
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sä puistometsässä. Kartanon alueelta löytyi 
muun muassa Suomelle uusi risakaslaji, pal-
lotyvirisakas (Inocybe assimilata). 

Alkuviikosta retkeiltiin Förbyn kalkkikai-
voksen liepeillä. Kalkkikaivos sijaitsee Särki-
salon Isossaluodossa ja on lopettanut toimin-
tansa vuonna 2010. 

Itse retkeilin siellä useasti syksyllä 2014 
ja tein paljon hienoja löytöjä, joiden määrit-
tämiseksi sain apua monilta asiantuntijoilta, 
muun muassa Tea von Bonsdorffilta, Juk-
ka Vaurakselta ja Lasse Kososelta, joitakin 
mainitakseni. Kosonen kävi jopa itse paikan 
päällä ja ilman häntä olisikin jäänyt nimeä-
mättä kaksi vaaleaa sientä, jotka muistutti-
vat kovasti toisiaan: kalvasvalmuska (Lepis-
ta irina) ja savumalikka (Clitocybe inornata). 
Samalla reissulla näimme suppilohytykän 
(Guepinia helvelloides), kauniin vaaleanpu-
naisen sienen, joka loisti sammaleella. Kaik-
ki edellä mainitut lajit olivat itselleni uusia, 
aloitteleva sieni-intoilija kun olen. Ehkä 
kuitenkin kaikista hienoimpia omia löytöni 
aiemmin samana syksynä olivat tahmaukon-

sieni (Chamaemyces fracidus), josta ei kovin 
monta löytöä Suomesta ole ja hyvänä kakko-
sena tulee tulivalmuska (Tricholoma auranti-
um), joka kasvoi laajana kehänä tienviereises-
sä lepikossa, sekä kolmantena töppönuijakas 
(Clavariadelphus truncatus). 

Tulivalmuskaa lukuun ottamatta kyseisiä 
lajeja ei seuravana vuonna paikalta löytynyt, 
sen sijaan löytyi kultajuurtomaljakas (Sower-
byella imperialis), kullankeltaisena hohtava, 
jalallinen maljakas. Löydön teki biologian 
opiskelija Taina Romppainen. Itse en ehti-
nyt löytöpaikalle maljakasta kuvaamaan, 
mutta metsässä kaikuvista huudoista pystyi 
päättelemään, että nyt on jotain merkittävää 
löytynyt. Alue, jossa liikuttiin, on suhteelli-
sen pieni, periaatteessa kallionnyppylä joka 
rajoittuu ympäröiviin teihin. 

Sienityöryhmäläisten antoisin päivä oli 
retkipäivä Bromarviin, Riilahden kartanon 
alueelle. Bromarvissa sijaitsee muun muas-
sa metsäntutkimuslaitoksen Solbölen alue, 
mikä tunnetaan vanhastaan hienona sieni-
paikkana – sieltä on löydetty Suomen en-

Kuva 3. Sienityöryhmäläisiä lähdössä maastoon Förbyyn kalkkitehtaan liepeillä.
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simmäinen revonrouskuesiintymä (Lactarius 
fulvissimus). Alueen euroopanpyökki-istutus 
tiedettiin myös yhdeksi pyökinrouskun 
(Lactarius blennius) kasvupaikaksi. Myös Rii-
lahden puistometsässä tiedettiin kasvavan 
jalopuita, myös pyökkiä istutettuna. Lupa 
sienestämisellä kartanon alueella saatiin 
omistajilta, jotka suhtautuvat suopeasti luon-
non tutkimiseen alueella.

Sienityöryhmä suuntasi kartanon kaak-
koispuolella sijaitsevaan puistometsään, mis-
sä valtapuina olivat järeät kuuset ja männyt, 
mutta kasvoi myös tammea, lehmusta, vaah-
teraa, pähkinäpensasta ja pyökkiä. Lahopuu-
ta oli paikoin runsaasti. Osa puistometsästä 
on laidunnuksessa. 

Aiempina vuosina Riilahdesta on löydetty 
Suomelle uusina pyökin juurisienenä kas-
vava sappihapero (Russula fellea) ja pyökki-
hapero (R. mairei). Huonosta sienivuodesta 
huolimatta Riilahden puistometsästä löytyi 

taas Suomelle uusi helttasienilaji. Tea von 
Bonsdorff yhdessä Jukka Vauraksen kans-
sa löysivät metsärinteen tieuralla runsaana 
kasvavan, jutun alussa mainitun pallotyviri-
sakkaan. Vauras oli tutkinut aiemmin ko. la-
jiksi väitettyjä museonäytteitä, joiden mikro-
skooppiset tuntomerkit eivät ole kuitenkaan 
sopineet lajiin, mutta Riilahden näyte sopi! 
Muita löytöjä retkeltä olivat muun muassa 
aarnihelokka (Pholiota squarrosoides) ja siiliri-
sakas (Inocybe hystrix). Ehkäpä saadaan vielä 
lisää hyviä lajilöytöjä, Tean mukaan osa Rii-
lahden sienimateriaalista on vielä tutkimatta.

Lähteet: Lenninsiipi, lajisuojelun verkkolehti, maa-
liskuu 2016. Tea von Bonsdoffin artikkeli ”Sieni-
työryhmä kuivassa etelässä – Riilahden puistomet-
sässä”

Tarja Siuvatti

Sinihapero ja sen näköishaperoita
MIKKO VERÄJÄNKORVA

Haperoiden (Russula) suuri suku on hanka-
la ruokasienikirjan tekijän näkökulmasta. Se 
on toisaalta hyvin tärkeä ruokasienisuku, 
mutta eri lajit ovat vaikeita tunnistaa ja nii-
tä on valtavan paljon. Niinpä suomalaisissa 
ruokasienikirjoissa on yleensä tyydytty esit-
telemään muutama tärkein ja runsassatoisin 
laji (kangas-, iso-, kelta-, koivu-, viini-, silli- ja 
palterohapero). Loput on kuitattu maininnal-
la ”miedot ovat syötäviä, kirpeät eivät tai ne 
voi kiehauttaa rouskujen tapaan.” Kaikkien 
tuntemattomien haperoiden maistaminen 
on kuitenkin työlästä ja yksikin joukkoon 
osunut kirpeä voi lamauttaa makuhermot 
joksikin aikaa. Niinpä ruokasienestäjät ke-
räävät yleensä vain edellä mainittua rajattua 
haperojoukkoa, mikäli ylipäänsä haperoita 
koriinsa kelpuuttavat. Haperoita kannattaa 
kuitenkin opetella tuntemaan myös laajem-
min. Tässä artikkelissa esitellään ruokasie-
neksi sopiva, mutta useimmiten ruokasieni-
kirjojen ulkopuolelle jätetty sinihapero sekä 

muutama saman näköinen, kirpeänmakui-
nen haperolaji.

Sinihapero (Russula azurea)
Sinihapero on keskikokoinen mutta melko 
hauras laji, jonka lakki on pinnaltaan him-
meä, hienojyväksinen, usein pieniruutuiseksi 
halkeileva ja vaihtelevan sävyisen sinertävän 
tai harmaan violetti. Kovin vahvaa sen sini-
syys ei välttämättä ole, ja joskus sen lakissa 
on jopa ruskehtavaa sävyä. Lakin reuna on 
sileä. Sinihapero löytyy kaikista yleisistä ”tu-
hannen lajin kirjoista” (Ryman & Holmåsen, 
Nylén, Suomen Sieniopas), mutta niiden ku-
viin on yleensä valittu korean siniviolettilak-
kisia itiöemiä (ks. esimerkiksi kuva 1). Usein 
sinihaperot ovat kuitenkin lakiltaan selvästi 
ruskeasävyisempiä eikä niitä ole silloin ol-
lenkaan helppo tunnistaa sinihaperoiksi (ks. 
esimerkiksi kuva 2).
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Lakin värin lisäksi tämän lajin toinen hyvä 
tuntomerkki on puhtaan valkea itiöpöly. 
Myös sinihaperon jalka ja malto ovat val-
keat ja niiden väri ei muutu vanhemmiten 
miksikään. Kolmas tärkeä sinihaperon tunto-
merkki on tuoksuttomuus, sillä seuraavassa 
esitettävillä kirpeillä, aika tavalla sinihape-
ron näköisillä haperoilla on varsin selvä oma 
tuoksunsa. Sinihapero kasvaa lehtomaisissa 
kuusimetsissä. Se on paikoittainen, eteläpai-
notteinen laji, joka on yleisimmillään etelä-
rannikolla mutta jota löytää Järvi-Suomen 
pohjoisosiin saakka. Sateisina kesinä sitä voi 
löytää jo varhain heinäkuussa.

Sinihapero on mieto ja hyvänmakuinen 
ruokasieni, joskin suhteellisen pienisatoinen 
ja haurasmaltoinen. Sen verran hankalaa sen 
tunnistaminen makroskooppisesti on, että 
sitä kannattaa aina maistaa, jos sitä aikoo 
kerätä ruoaksi. Jos kuusen seurasta löytää 
violettilakkisen, valkohelttaisen ja tuoksut-
toman haperon, kyseessä voi olla juuri sini-
hapero – lopullisesti määrityksen varmistaa 
mieto maku.

Ruokasienestäjän silmään sinihapero voi 
olla aika tavalla muutaman kirpeän hapero-
lajin näköinen. Tässä ei ole mahdollista käy-
dä kattavasti läpi näitä sieniä, mutta pari kes-
keisintä esimerkkiä on kuitenkin aiheellista 
esitellä.

Kirpeitä sinihaperon näköisiä 
lajeja

Tummalakihapero (Russula atrorubens) – ks. 
kuva 3 – on pienehkö tai keskikokoinen hape-

Kuva 1 (vas. ylh). Voimakkaan siniviolettilakki-
nen sinihapero (Russula azurea), kuvattu 3.8.2008. 
Träskända, Espoo.
Kuva 2 (vas. alh). Ruskeasävyisempi sinihapero 
(Russula azurea), kuvattu 26.7.2008. Kasavuori, 
Kauniainen.

Kuva 3. Tummalakihapero (Russula atrorubens coll.), kuvattu 5.9.2015. Siikaneva, Ruovesi.
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ro, jonka lakki on tummanpunainen tai lähes 
musta, mutta siinä voi olla myös oliivinrus-
keita sävyjä. Sen itiöpöly, jalka ja malto ovat 
valkeita samaan tapaan kuin sinihaperolla. 
Toisinaan sen itiöpöly voi olla aavistuksen 
verran kermanvärinen. Tummalakihaperon 
tuoksu on selvästi hedelmäinen tai pelargo-
nian kaltainen. Sen maku on polttavan kir-
peä. Tummalakihaperon on epäilty olevan 
useammasta eri lajista koostuva ryhmälaji.

Ulkonäöltään se voi olla aika samankaltai-
nen kuin sinihapero, mutta yleensä sen lakin 
väri on selkeämmin tummanpunainen, ei 
niinkään violetinsävyinen. Tummalakihape-
ro kasvaa yleisenä hyvin monentyyppisissä 
metsissä esimerkiksi kuusen tai männyn seu-
ralaisena. Yleisyydestään huolimatta tämä 
laji on varmasti useimmille ruokasienestäjil-
le vieras, sillä harva jaksaa paneutua pieniin 
tummanpunaisiin haperoihin.

Polttavan kirpeä tummalakihapero ei kel-
paa tuoreena paistettuna syötäväksi, ja kun 

se lisäksi on pieni ja hauras, ei sillä ole ruo-
kasienikäyttöä myöskään kiehautettuna. Ul-
konaisesti hyvin samannäköinen sieni on ete-
lärannikon lehdoissa kasvava haurashapero 
(Russula fragilis) – ks. kuva 4. Sen itiöpöly on 
kermanvalkoista ja se tuoksuu voimakkaasti 
kookokselta.

Pelargonihapero (Russula pelargonia) – ks. 
kuva 5 – on pienehkö tai keskikokoinen ha-
pero, jonka lakki on väriltään hieman kolkon 
harmaanvioletti, siis varsin samankaltainen 
kuin sinihaperolla. Sen itiöpöly ei kuitenkaan 
ole valkeaa, vaan pikemminkin kermanväris-
tä. Sienen jalka harmaantuu vanhemmiten. 
Kuten lajin nimestäkin käy ilmi, sen erikois-
tuntomerkki on voimakas pelargonin tuoksu. 
Maultaan pelargonihapero on jossain määrin 
kirpeä. Pelargonihapero on Etelä-Suomessa 
melko yleinen tai hyvillä kasvupaikoilla jopa 
yleinen. Se kasvaa varsinkin lehtipuiden, ku-
ten haavan ja koivun seurassa lehdoissa ja 
lehtomaisissa metsissä.

Kirpeä ja pienehkö pelargonihapero on 
ruokasienenä vähäarvoinen. Kiehautettuna 
pelargonihapero kyllä menee muiden seassa, 
mutta kovin suurta satoa siitä ei kyllä saa.

Kuva 4 (vas. ylh.). Haurashapero (Russula fragilis), 
kuvattu 28.9.2014. Kellonummen hautausmaa, Es-
poo.
Kuva 5 (vas. alh.). Pelargonihapero (Russula pelar-
gonia), kuvattu 3.9.2007. Tammimäki, Espoo.

Suomen Sieniseura ry – 68 vuotta 
sienitietoa
OUTI LAAKSO

Oheinen artikkeli on julkaistu Lääketieteellisen mykologian seura ry:n 
lehdessä otsikolla Sienet ja terveys numerossa 2/2016. Kirjoitus on tiivistetty 
historiikki Suomen Sieniseuran olemassaolon 68-vuotisesta toiminnasta. 
Siksipä artikkeli on myös jäsenillemme poikkeavan kiinnostavaa luettavaa, 
joten julkaisemme sen nyt myös Sienilehdessä.

Suomen Sieniseura ry :n perustamiskokous 
pidettiin Metsätalossa Helsingissä 9.8.1948, 
jolloin puhuttiin vielä Suomen ”sienikasvil-
lisuuden” tutkimisesta ja suojelusta. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohta-
jana toimivat tohtorit Toivo Juhani Hintikka 
ja Toivo Rautavaara. Jo seuraavana vuonna 
yhdistys julkaisi ensimmäisen numeron ”Sie-

nitietoja” -lehdestä, joka myöhemmin sai ni-
mekseen Sienilehti. 

Suomen Sieniseuraan nimitettiin tieteelli-
nen valiokunta, jonka tehtävänä oli mm ryh-
tyä toimeen suomenkielisen sieninimistön ai-
kaansaamiseksi ja sienitieteellisen julkaisun 
perustamiseksi. Taloudellinen valiokunta 
mm. suunnitteli kauppasienten laatuluoki-
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tusten yhtenäistämisen ja valistusvaliokunta 
huolehti sienitietouden levittämisestä oppi-
laitoksiin. Yhdistys järjesti kokouksia, retkiä 
ja näyttelyitä, tarjosi neuvonta- ja määritys-
palvelua, sekä ylläpiti suhteita kansainväli-
siin sienitieteellisiin yhdistyksiin. 

Yhdistys toimii edelleen samoilla teemoil-
la. Sen tarkoituksena on Suomen sienistön 
ja sienisadon tutkiminen sekä sieniharras-
tuksen, -tietouden ja -talouden edistäminen. 
Suomen Sieniseuran jäseneksi on tervetullut 
kuka tahansa sienistä kiinnostunut henkilö, 
ja tällä hetkellä jäseniä on noin 1200.

Sienilehti, jonka päätoimittajana toimii 
kunniatohtori Mauri Korhonen, ilmestyy jä-
senistölle neljä kertaa vuodessa. Siinä julkais-
taan sieniaiheisia kirjoituksia ja ajankohtaisia 
uutisia koskien sieniharrastusta, ruokasieniä 
ja sienitutkimusta. Sienilehden voi sanoa 
huolehtivan sekä taloudellisen valiokunnan 
että valistusvaliokunnan perinteistä.

Tänä päivänä valistus- ja neuvontatehtäviä 
yhdistys toteuttaa myös sähköisesti. Kuu-
kausittain ilmestyvä Sieniviesti, jossa tiedo-
tetaan ajankohtaisista tapahtumista, lähete-
tään sekä sähköpostitse sen tilanneille, että 
julkaistaan yhdistyksen ylläpitämässä Face-
book-ryhmässä. Jo 16.000 hengen aktiivisessa 
ryhmässä pyydetään usein määritysapua, ja 
vaikka esimerkiksi sienen syömiseen johta-
vaa määritystä pelkkien kuvien perusteella 
ei voikaan tarjota, se toimii erinomaisena la-
jintuntemuksen oppimisympäristönä. 

Tieteellinen valiokunta pääsi tavoittee-
seensa sienitieteellisen julkaisun suhteen; 
Karstenia on ilmestynyt nyt 66 vuotta, ja sen 
päätoimittajana toimii tällä hetkellä dosentti 
Seppo Huhtinen. Lehden nimi viittaa suo-
malaisen sienitieteen isäksi kutsuttuun P. A. 
Karsteniin, joka oli yksi aikansa huomatta-
vimpia mykologeja - maallamme on siis kun-
niakas sienitieteellinen historia. Valiokunnan 
aikoinaan aloittama työ suomenkielisen sie-
ninimistön eteen jatkuu nykyään nimistötoi-
mikunnassa. Useimmille tavallisille sienille 
onkin yksi virallinen suomenkielinen nimi, 
kun esimerkiksi englanninkielisessä nimis-
tössä voi olla seitsemänkin nimeä yksittäisel-
le lajille.

Kokoukset, retket ja näyttelyt kuuluvat 
edelleen ohjelmaan. Talven kuukausikoko-
ukset esitelmineen ovat yhdistyksen sään-
nöllistä ydintoimintaa, kuten myös vuo-
tuinen kevätsieniretki joka järjestettiin tänä 

vuonna Helsingin Mustavuoreen. Touko-
kuun kuivasta säästä huolimatta retkeläiset 
onnistuivat keräämään muutamia kiinnosta-
via lajejakin museoon toimitettavaksi. Näyt-
telyrintamalla Suomen Sieniseura on syksyi-
sin mukana mm. järjestämässä Kaisaniemen 
Kasvimuseon tiloissa pidettävää kaksipäi-
väistä sieninäyttelyä yhdessä Luonnontie-
teellisen keskusmuseon Luomuksen kanssa. 
Näyttelyssä saa määrityksiä maan parhailta 
lajintuntijoilta. 

Yhdistys järjestää mikroskopointipajoja, 
ja jäsenet osallistuvat muiden järjestämiin 
alan tapahtumiin. Konneveden tutkimusase-
malla yliopistojen organisoima vuotuinen 
sienisystematiikan ja -ekologian työpaja on 
jo legenda, samoin kuin valtakunnallinen 
sieniseurojen tapaaminen, joka oli viime 
vuonna Juupajoen Hyytiälässä. Kansainvä-
lisiä suhteitakin ylläpidetään tapahtumissa. 
Joka toinen vuosi järjestettävä Pohjoismainen 
sienitieteen kongressi, joka oli viime vuonna 
Viron Otepäässä, järjestettiin Rovaniemel-
lä syksyllä 2013, jolloin seuran jäsenistö oli 
erityisen lukuisana mukana. Seuran jäseniä 
on osallistunut myös Ympäristöministeriön 
rahoittaman, uhanalaisia sieniä käsittelevän 
Sienityöryhmän toimintaan. 

Suomen Sieniseura on historiastaan kum-
puavien aktiviteettiensa lisäksi eturintamas-
sa tekemässä uudenlaista tiedettä. Luonnon-
tieteellisten museoiden konsortio ja Suomen 
sieniseurat käynnistivät kuluvana vuonna 
yhteisen tutkimusprojektin. Viisivuoti-
nen Koneen Säätiön rahoittama ”Suomen 
sieniatlas”-kansalaistiedehanke tähtää har-
rastajien ja ammattilaisten yhteiseen osaa-
mis- ja tiedonkeruuverkostoon, jonka avulla 
kerätään kattavaa tietoa sienilajiston esiinty-
misestä, elinympäristövaatimuksista ja uhan-
alaisuudesta Suomessa. Vastuuta havain-
totiedon keräämisestä ja tiedon hallinnasta 
siirretään vaiheittain harrastajille ja osaksi 
luonnontieteellisten museoiden normaalia 
toimintaa. Sienitieto siis kasvaa ja kehittyy, 
kuin elinvoimainen rihmasto konsanaan.

Lähteet: Sienitietoja-lehti No 1 (1949), www.funga.fi, 
Tuhat-tutkimustietojärjestelmä

Outi Laakso
Tiedottaja, Suomen Sieniseura ry
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In memoriam Ilmo Kotivuori
Sieniharrastaja s. 18.12.1950 k. 14.7.2016

Pohjoiskarjalaiset juuret omannut Ilmo Koti-
vuori sai siivet selkäänsä ja liittyi taivaallisiin 
sienestysjoukkoihin 65-vuotiaana 14. heinä-
kuuta 2016 kotonaan Turun Muhkurissa 
vakavan ja nopeasti riuduttavan sairauden 
jälkeen. Hän oli syntynyt 18. joulukuuta 1950 
Nurmeksessa.

Ilmo varttui Karjalan Salmista kotoisin 
olevan metsäteknikkoisänsä Mikon ja Vä-
häkyröstä lähtöisin olevan kampaajaäitinsä 
Hellen sekä isosiskonsa Riitan suojeluksessa. 
Isä toimi paikkakunnalla varttuneemmalla 
iällään myös taksiautoilijana ja taksia ajoi Il-
mokin heti ajokortin saatuaan.

Rakkaus matematiikkaan ilmeni jo nuo-
rena. Nurmeksen yhteislyseossa matema-
tiikkanerona tunnettu nuorukainen kirjoitti 
aineesta vuonna 1971 tietysti laudaturin. 
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen matematiikan 
opinnot jatkuivat Helsingin yliopistossa, 
mutta pian mielenkiinto suuntautui huma-
nistisiin aineisiin, joita Ilmo tiedonjanoisena 
siirtyi opiskelemaan Turun yliopistoon. Tut-
kintoon suoritettavat opinnot valmiiksi saa-
tuaan mikrotietokoneet kuitenkin salakava-
lasti tempaisivat nuoren miehen mukaansa 
ja Ilmon elämä ohjelmoijana täyttyikin uraa-
uurtavasta lipunkantajanroolista IT-alalla.

Töitä oli paljon ja työelämä tuntui hektisel-
tä; joka päivä oli ylitettävä itsensä ja seuratta-
va ajan uusia virtauksia ja kehitystä. Ei ollut 
ketään, jolta kysyä neuvoa. Kiinnostusta ja 
intoa informaatioteknologiaa kohtaan silti 
riitti runsain mitoin. 

Ilmon taitoja hyödynnettiin Turun sieni-
seurassakin: Seuran ensimmäiset nettisivut 
olivat suunnittelua ja toteutusta myöden 
Ilmon käsialaa. Hän toimi myös vuosia seu-
ran Piispanhiippa-lehden toimittajana. Ilmo 
teki seuran hyväksi monta vuotta arvokasta 
työtä, vaikka aika ajoin hänen kanssaan nä-
kemyserojen vuoksi vaihdettiin kiivaitakin 
sanoja, eritoten Piispanhiipan toimitukseen 
liittyen. Ilmo oli välillä joustamaton ja ehdo-
ton, mutta silti syvällinen ja kiltti. Hän vältti 
juoruiluun syyllistymistä, kuunteli muiden 
huolet ja asettui pelkäämättömästi heikom-

man puolelle. Päällimmäiseksi jäi muisteli-
joille tunne: ”Vau, mikä ihminen!”.

It-alan taitajana Ilmo perusti Internettiin 
myös ”Sienipolun”, sieni-ihmisten foorumin, 
johon liittyi heti runsaasti sieniharrastajia. Se 
syrjäytyi vasta hiljattain teknisten päivitys-
ongelmien sekä Suomen Sieniseuran suosit-
tujen Facebook-sivustojen myötä. Sienipolun 
pääkäyttäjänä Ilmo (”Kotihiiri”, ”Hiiru”) 
noudatti pasifistina tiukkaa linjaa; foorumi 
oli hyväkäytöksinen, edes potentiaalista rii-
taa aiheuttava äänestys lempisienestä ei ollut 
sallittua. 

”Elämänsä ainoan naisen, vaimonsa Sal-
men” (Ilmon sanoilla) hän tapasi jo Nurmek-
sen oppikoulussa. Se oli heti menoa! Uskol-
lisuutensa minullekin, nyt viisikymppiselle 
tytönheitukalle, hän teki varsin selväksi, en-
nen kuin sienimetsille voimme lainkaan 
lähteä. Salmen kanssa yhteistä taivalta riitti 
48 vuotta eli Ilmon kuolemaan asti. Vuoden 
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1972 kihlautumisen jälkeen häitä vietettiin 
Salmen kodin pihamaalla elokuussa 1973. 
Ensimmäinen yhteinen asunto sijaitsi Tu-
run Itäisellä Pitkälläkadulla. Vaimo opiskeli 
arkeologiaa Turun yliopistossa valmistuen 
pääaineenaan kansatiede. Rakkausavioliitos-
ta syntyi poika Nuutti 1979.

Ainokaiselleen Ilmo pyrki opettamaan kai-
ken tietämyksensä ja koki tiedonjakamisen 
jääneen kovasti kesken Nuutin muutettua 
kotoaan 16-vuotiaana. Nuutti valittiin tuol-
loin matemaattisesti lahjakkaiden ryhmään 
Päivölään, jossa hän opiskeli ylioppilaaksi 
asti. Isällä ja pojalla säilyi välimatkasta huo-
limatta hyvä molemminpuolinen kunnioitus- 
ja luottamussuhde, jota sain Ilmon viimeisi-
nä päivinä olla mukana todistamassa hänen 
kodissaan. Myötäelävämpää ja rakkaintaan 
huomioivampaa kotisaattohoitoa en ole näh-
nyt. Ilmon viimeisiä toiveita ja ohjeita eri 
asioiden suhteen kuunneltiin ja toteutettiin 
uupumukseen asti.

Ilmon innostuksen kohteet olivat mo-
ninaiset: Hän oli kiinnostunut luonnon ja 
sienten lisäksi muun muassa tähtitieteestä, 
aika-käsitteestä, solmujen teosta ja kalastuk-
sesta, kreikankielestä, valokuvauksesta ja 
puutöistä. Niin ikään erilaisista teknologian 
uusista sovellutuksista/keksinnöistä sekä 
elokuvaklassikoista. Mielipuuhaa oli eloku-
vien juonien kertominen. Keittiössä Ilmo oli 
kokeellinen. Erilaiset munakkaat, usein sie-
nitäytteillä, olivat hänen bravuurinsa. Monta 
maukasta ja makeaa leivonnaista tulin myös 
vierailuillani maistaneeksi. Kissojen kau-
neus ja tietynlainen kesyttämättömyys pu-
huttelivat Ilmoa. Polydactyl-kissoja — niitä 
monivarpaisia Ernest Hemingwaynkin ra-
kastamia — hän piti tulevaisuuden kissoina. 
Kotona näitä kehräsi kolme.

Aurinkoinen pilke Ilmon silmäkulmas-
ta oli harvoin kadoksissa. ”Puujalkavitsien 
mestariksikin” tituleerattu Ilmo oli aina sa-
navalmis ja rakasti lingvististä vitsailua sekä 
nokkelia vastauksia antavia ihmisiä. Ilmolla 
oli taito tarkastella asioita eri näkökulmista ja 
yllättää muut oivalluksillaan. Lahjaksi saami-
aan kävelysauvoja hän ei esimerkiksi voinut 
käyttää, koska ei löytänyt niistä paristokote-
loita. Suomen sieniseuran Facebook-sivuilla 
jäädään kaipaamaan ”Ilmomaisia” osaavia 
ja oivaltavia kommentteja. Yrittäessäni mui-
noin väkisin tehdä palstalla kangaspalsami-
rouskusta kultarouskua, Ilmo kommentoi 

väärinkäsityksen johtuvan varmaan siitä, että 
mieheni olisi metsällä kiinnittänyt huomioni 
sieneen sanoen: ”Katso kulta! Rousku!”

Eläkkeelle siirtymisen jälkeen Ilmon päi-
vittäiseen ohjelmaan kuuluivat sieniretket. 
Sää tai vuodenaika ei ollut este lähialueen 
metsiin tutustumiselle. Vaimon kanssa hän 
kävi jouluaattonakin sienestämässä. Iloa 
eläke päiviin tuli myös ensimmäisen lapsen-
lapsen, tällä hetkellä 3-vuotiaan Saanan kaut-
ta, joka kutsui Ilmoa taataksi.

Klassinen musiikki oli Ilmosta ainoaa oi-
keaa musiikkia ja se soi lähes jatkuvasti. Jos 
gregoriaanista musiikkia tuli radiosta, myös 
se sai armon eikä radiota suljettu. Pidemmät 
automatkat Salmen kanssa aloitettiin joka 
kerta Ravelin Bolerolla. Rap-musiikki taas sai 
Ilmon raivon partaalle! Rajan yli hän siirtyi 
toivomansa Rimski-Korsakovin Sinbadin lai-
van tahdeissa.

Ilmo eli aina tässä ja nyt. Oli oman tiensä 
kulkija. Ei murehtinut menneitä eikä tule-
via. Käänsi mielellään asioista esiin niiden 
valoisamman, keveämmän puolen. Hän ehti 
tehdä perinteiset Vuokonjärven kesäteatterin 
esitteet ja mainosmateriaalit vielä tänäkin ke-
sänä ja opetella sairasvuoteella niiden kasvi-
en nimiä, jotka olivat päässeet unohtumaan, 
”Ettei jää viimetippaan”. Uteliaisuus maail-
man asioihin oli ehtymätön. Ilmo kertoi itse 
olevansa tyytyväinen elettyyn elämäänsä. 
”Se oli hieno elämä. Olen onnellinen mies.”. 
Vahva tahto ja elämänhalu hänellä säilyivät 
loppuun asti. 

Ilmo oli omintakeisen mielenkiintoinen, 
lämminhenkinen, hauska ja ystävällinen 
persoonallisuus. Hänen myötään sienipiirit 
menettivät miehen, jonka asiantuntemusta, 
huumoria ja kannustavaa olemusta olisin 
suonut vielä pitkään saavani seurata.

Tänään 6.8. 2016 Turun Pyhän Ristin kap-
pelissa läheisten kesken pidetyn siunaustilai-
suuden aluksi kanttori Jouni Karakorpi soitti 
Beethovenin Oodi ilolle. Puheessaan pappi 
Kristiina Friman totesi, ettei se rakkaus ja 
huomio, jonka Ilmolta saimme osaksemme, 
häviä mihinkään. Saatu rakkaus säilyy rik-
kautenamme aina. 

Kiitos kaikesta, Ilmo! Kaipaamme sinua!

Maarit Erika Piitulainen o.s. Sava
Kirjoittaja on Ilmo Kotivuoren sienirakkauteen 
sparraama metsäkaveri ja ystävä.
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Kirja-arvostelu

Puun ja puuaineen tunnistuksen opas
Hyötyä ja iloa puulla kasvavien sienten tutkijalle ja 
harrastajalle

Fagerstedt, K., Pellinen, K., Saranpää, P. & Timonen, T. 2016: Tunnista puu ja puuaine. 
– 180 s. Metsäkustannus. ISBN 978-952-6612-81-2.

Suomalaisilla on paljon monenlaista metsä- 
ja puualan osaamista. Tästä oivana esimerk-
kinä on uusin Suomessa kasvaviin puula-
jeihin liittyvä tunnistusopas Tunnista puu ja 
puuaine. Nimensä mukaisesti se ei ole aivan 
tavallinen puulajien määritysopas, vaan sen 
erikoisantia on tarkka selonteko kirjaan valit-
tujen lajien puuanatomisista ominaisuuksis-
ta. Aikaisemmin samat tekijät ovat julkaisseet 
Mikä puu - mistä puusta -tunnistus oppaan, 
mutta aiheen sisältöä, kuvitusta ja taittoa on 
muokattu niin paljon, että on oikeutettua pu-
hua kokonaan uudesta kirjasta.

Miten arvioitava puukirja sitten liittyy 
sieniin, ja miksi siitä kirjoitetaan Sienileh-
dessä? Metsiemme sienet elävät joko puiden 
juurisieninä tai lahottamalla puuainetta tai 
kariketta, ja niinpä jokaisen sienistä kiinnos-
tuneen olisi syytä oppia tunnistamaan taval-
lisimpia puulajeja myös talviasuisina ja jopa 
pitkälle lahonneessa vaiheessa. Olisi hyvä tie-
tää perusasiat puuaineen rakenteesta ja kyetä 
mahdollisesti myös määrittämään vaikkapa 
lahottajasienen kasvualusta. Puiden lahotta-
jilla on omat kasvupaikkavaatimuksensa, ja 
niillä on laaja kirjo erilaisia entsyymejä, jot-
ka hajottavat puun soluseinien selluloosaa, 
hemiselluloosaa, ligniiniä ja muita yhdistei-
tä. Osa lahottajasienistä on ruskolahottajia 
(pilkkovat selluloosaa ja hemiselluloosaa), 
osa valkolahottajia (hajottavat myös ligniiniä 
päästäkseen käsiksi selluloosaan ja hemisel-
luloosaan) ja eräät katko- eli pehmytlahotta-
jia. Kasvualustan, tasolla havupuu vs. lehti-
puu, ja lahotyypin tunnistaminen helpottaa 
usein sienen tunnistamista, ja etenkin tutki-
jalle voi olla tarpeen määrittää puu jopa lajin 
tai suvun tarkkuudella.

Tunnista puu ja puuaine sisältää tietoa 11 
havupuusta ja 24 lehtipuusta, joista osa esiin-
tyy meillä vain viljeltyinä. Kustakin puusta 
kerrotaan monenlaista yleistä tietoutta mm. 
levinneisyydestä, ekologiasta ja erilaisista 
morfologisista tuntomerkeistä hyvin saman-
kaltaisesti kuin yleensä puulajioppaissa. 
Tuntomerkkejä on havainnollistettu vaihte-
levasti, esim. lähes kaikista on rungon kaar-
nakuva, useimmista yleiskuva puuaineesta 
(esim. laudasta), havupuista etenkin neulas- 
ja kukintokuvia, lehtipuista hyvinkin seka-



74 SIENILEHTI 68(3)

laisesti kuvia talviasuisia oksista, lehdistä, 
kukinnoista tai hedelmyksistä. Kun juokseva 
teksti ja kuvatekstit ovat hyviä, ja kuvien laa-
tukin oikeastaan erinomainen, onkin hiukan 
sääli, että johdonmukaisemmalle kuvituksel-
le ei ole uhrattu enemmän tilaa. Esimerkiksi 
hieskoivun karvaisista nuorista oksista olisi 
ollut mukava nähdä samantapainen kuva 
kuin rauduskoivun hartsinystyisistä oksista.

Kunkin puuaineen ulkonäöstä, teknisis-
tä ominaisuuksista ja käytöstä on kirjoitettu 
asiantuntevasti ja ytimekkäästi. Puuanatomi-
nen kappale on perustekstiltään lyhyt ja suu-
rin osa kuvauksesta löytyykin kuvateksteis-
tä. Kustakin esitellystä puuaineesta on neljä 
kuvaa: poikkileikkauspinta vuosilustoineen, 
tangentinsuuntainen pitkittäisleikkauspinta 
sekä kaksi kuvaa säteensuuntaisesta pitkit-
täisleikkauspinnasta. Kuvat ovat kasvianato-
misilla väreillä käsittelyistä ohuista mikroto-
milla leikatuista näytteistä, joten harrastajan 
käsivaralta (esim. partakoneen terällä) teke-
mistä leikkeistä ei tietenkään saa näin täydel-
lisen hienoja näkymiä.

Ymmärtääkseen puulajien anatomisia 
ominaisuuksia ja eroja sekä niiden tutkimi-
seen tarvittavia menetelmiä on tarpeen lukea 
huolella luvut Puuaineen kuvaus, Puuanato-
mia ja Puuanatomiset näytepreparaatit, siis 
41-sivuinen kokonaisuus. Luvuissa avataan 
puun rakenteeseen liittyviä käsitteitä, joita 
havainnollistetaan runsaalla kuvituksella. 
Käsitteiden ymmärtäminen ja yleensäkin 
puun kolmiulotteisen rakenteen hahmotta-
minen oikein ovat välttämättömiä seikkoja 
puuaineiden tunnistamisksi. Määrityskaa-
voja on kirjassa kaksi. Ensimmäistä voi hyö-
dyntää esim. kädessä olevan puukappaleen 
tunnistamisessa käyttäen paljain silmin ja 
sormin havaittavia tuntomerkkejä. Toinen on 
varsinainen puuanatominen määrityskaava, 
jota käytetään mikroskoopin kanssa työsken-
neltäessä. Keskeistä määrityksessä on oppia 
erottamaan havu- ja lehtipuut toisistaan, 
minkä jälkeen puusukujen erottaminen hel-
pottuu, vaikkakin se voi aloittelijalle ole vielä 
hiukan työlästä. Jonkin verran häiritsevää on 
pohjavärin käyttö puuanatomisen kaavan 
tekstin alla, tai ainakin värit saisivat olla sä-
vyiltään vaaleampia.

Kirjan loppupuolella on pitkähkö kirjalli-
suusluettelo, joka on kuitenkin hieman puut-
teellinen, siitä ei löydy esim. Näkökohtia 
tunnistamisesta -luvussa mainittuja Trollin 

ja Weberlingin teoksia. Aivan viimeisenä on 
vielä erittäin hyödyllinen ja muistia virkistä-
vä puuanatominen sanasto sekä lista puulaji-
en vieraskielisistä nimistä.

Painoasultaan, taitoltaan ja kuvien paina-
tuslaadun suhteen kirja on myös onnistunut: 
Suurehko sivukoko takaa sen, että myös ku-
vat ovat riittävän suuria esim. puuanatomis-
ten yksityiskohtien havaitsemiseksi. Sivujen 
alalaitojen värikoodauksella on pyritty osoit-
tamaan, mistä kohtaa kirjaa löytyvät pihka-
tiehyeelliset ja -tiehyttömät havupuut sekä 
kehä- ja hajaputkilolliset lehtipuut; sinänsä 
aivan toimiva ja kirjan käyttöä nopeuttava 
asia sen jälkeen, kun nämä perusasiat on pai-
nettu mieleen.

Hyvästäkin kirjasta löytyy aina jotain huo-
mautettavaa. Pikku huolimattomuuksia voi 
löytää tarkalla lukemisella, kuten, että sisäl-
lysluettelossa mainittu salava osoittautuu 
tekstissä käsittelevän lähinnä vain terijoensa-
lavaa. Suositeltava alalajin lyhenne ei ole ssp. 
(vaikkakin paljon käytetty) vaan subsp. Sie-
nistä kiinnostunut lukija toivoisi enemmän 
tietoa eri lahotyypeistä, joista kerrotaan vain 
yhdellä sivulla; kuvat lahotyypeistä olisivat 
olleet myös erittäin toivottavia.

Kaiken kaikkiaan Tunnista puu ja puuaine 
on kelpo kirja luonnonharrastajan kirjahyl-
lyyn eikä sen tavoitteena oleva puuaineiden 
tunnistaminen ole kirjan sisältämien tieto-
jen ja kuvaesimerkkien valossa sienten har-
rastajalle tai tutkijalle mikään ylivoimainen 
tehtävä. Erityiskiitos kirjan onnistumisesta 
kuuluu myös Luonnontieteellisen keskus-
museon laboratoriomestarille Pirkko Har-
julle, jonka taitavissa käsissä puuanatomiset 
preparaatit ovat syntyneet.

Vanamo Salo
Luomus, Kasvitieteen yksikkö, Sienitiimi
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Mitä kirjailijat sienistä 10
Sienet, nuo pienet – ne puhuvat meille

PAAVO EINI

Lääninrovasti Jaakko Haavio (1904–1984) 
on uskonnollisen kirjallisuutemme, lähinnä 
runoutemme, tunnetuimpia nimiä. Vaikka 
Haavion hengelliset juuret ovat totisessa he-
rännäisyydessä, on hän lyyrikkona iloinen 
luonnon ylistäjä, lähes panteisti. 

Haavion kirkko saattaa olla lehto, jossa 
Jumala ”illan tullen astelee” ja ”orvokit, lem-
menkukat onnesta vapisee.”

Haavion rakkain tie on kirkkoon vievä niin 
hengellisessä kuin maallisessakin mielessä 
koska se on aina uusi ja ihmeellinen ja lop-
puun vievä:

Kärpässieni

Oli viereen kirkkotieni
soma, korea kärpässieni
tänä aamuna työntynyt.
Sen punainen lakki loisti
ja sen pienet pilkut toisti
koko metsän hymyilyt.

Kun sille päälle satun,
otan päästäni lierihatun
myös edessä pienien.
Minä kumarsin kohteliaasti.
Näes, kuulin kun sieni haasti
näin kielellä sienien:

”Hei, huomenta, tatti musta!
Ihan tunnen liikutusta,
kun sinua katselen.
Elo alla taivaan sinen
on kaunis ja myrkyllinen.
Ole varuillas, ihminen!”
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Kysykää sienistä

Ircan Bedretdin tiedustelee löytämiensä 
sienten tunnistamista lähettämänsä väri
kuvan (viereisellä sivulla) perusteella.

Asiantuntija vastaa:
Kyseessä on haisuseitikki (Cortinarius traga-
nus), joka on korean sinivioletti etenkin nuo-
rena. Laji on yleinen, ei ruokasieni.

Ystävällisin terveisin
Tuula Niskanen

Suomen esihistoriaa harrastava sienimies 
kysyy:
Viime vuodenvaihteessa ilmestyi yli 600-si-
vuinen arkeologinen suurteos Muinaisuu-
temme jäljet. Suomen esi – ja varhaishistoriaa 
kivikaudelta keskiajalle. Pronssikaudesta (1 700 
eaa. – 500 jaa.) kirjoittaa siinä professori Mika 
Lavento. 

Lavento kertoo ajan ihmisten eläneen 
pyynti – ja keräilytaloudessa keräten mm. 
marjoja. Ja Lavento jatkaa:”…ja myös sienet 
kuuluivat heidän ruokavalioon, vaikka niistä 
ei olekaan säilynyt jälkiä. Yleinen ongelma 
keräilyn merkityksen todentamisessa onkin 
löytöaineistojen puutteellisuus.”

Tämä maininta taitaa olla kauimmaksi 
menneisyyteen ajoitettu varteenotettava mai-
ninta sienien syömisestä Suomen maaperällä!

Olisikin mielenkiintoista kuulla, mikä sai 
arkeologin päättelemään tällä tavalla?

Ja Mika Lavento vastaa:
Sienten käytöllä on tämänhetkisten arkeolo-
gisten tutkimusten mukaan hyvin varhainen 
menneisyys. Tiedämme, että ihmiset ovat 
käyttäneet niitä yleismaailmallisesti ainakin 
20 000 vuotta. Tämän osoittaa hampaassa säi-
lyneet sienten jäljet, joita on saatu esille tut-
kimalla luolassa säilyneiden vainajien ham-
paita elektronimikroskoopilla ja itse kohteet 
on ajoitettu radiohiilimenetelmällä nykyisin 
paljon käytetyn hiukkaskiihdytinajoituksen 
(AMS) avulla.

Näin ollen on syytä uskoa, että esihisto-
riallisen ajan ihmiset myös Suomessa elivät 
ja toimivat samalla tavalla, myös keräilevän 
ruokavalionsa osalta.

Sienillä on ollut merkitystä paitsi ruoka-
valiossa myös siksi, että niitä on kaikkialla 
käytetty psykoottisiin tarkoituksiin käynnis-
tämään erityyppisiä hermostollisia hallusi-
naatioita käyttäjissään. Muistamme meiltä-
kin transsiin sukeltaneet shamaanit ja tietäjät.

Mika Lavento
arkeologian professori
Helsingin yliopisto 
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