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Sienten käyttöarvoista 

Parhaillaan käydään vilkasta keskustelua sienten käyttömerkeis tä. Puut
tumatta lähemmin s ienikirjoissa käytettyihin merkistöihin , voisi hieman 
pohdiskella sitä, mitä näillä symboleilla oikeas taan halutaan ilmaista. 
Kertovatko ne lajien herkullisuudesta vai myös sienten käyttöarvosta 
ruokasieninä eli satoisuudesta, käyttöperinteestä ja niin edelleen. Miksi siis 
sienikirjoissamme on samoilla lajeilla erilaisia symboleja ja miksi joissain 
maissa tietyt lajit ovat hyvin suosittuja, mutta toisissa maissa taas ruoaksi 
kelpaamattomia tai jopa myrkyllisiä? 

Käsitykset eri lajien käyttöarvosta ruokasieninä eroavat toisistaan usko
mattoman paljon Euroopan eri maissa. Erilaiset käsitykset näyttävät paljol
ti liittyvän ruokaperinteeseen, lähilmä ruoanvalmistus-ja sä ilöntätapoihin. 
Esimerkiksi niissä maissa, joissa ei ole tapana esikäsitellä sieniä keittämällä 
ennen ruoaksi valmistamista, kirpeitä rouskuja pidetään ruoaksi kelpaa
mattomina tai myrkyllisinä. Sitä vastoin meillä kiehauttamalla esikäsitellyt 
kirpeät rouskut ovat hyvin suosittuja ruokas ieniä. Perinteistä sienisa
laattianmle ei va rmaan monikaan suomalainen ensimmäisenä ajattelisi 
valmistettavan mied oista sienistä. Eteläisessä naapurimaassamme Virossa 
puolestaan on totuttu kiehauttamaan myös k irpeät haperot em1en ruoaksi 
valmistamista ja siksi virolaisissa sienikirjoissa monia kirpeitä haperoita 
p idetään ruokasieninä. Meillä korvasieni asianmukaisesti käsiteltynä on 
herkkujen herkku, Virossa vähäarvoi11en ruokasieni ja enimmissä Euroo
pan maissa hengenvaarallinen myrkkysieni. 

Euroopan laajuisella alueella sienilajistossa ja sen satoisuudessa on suu
ria eroja. Välimeren alueen lajista on aika lailla toisenlainen kuin Pohjois
maissa. Kullakin alueella ruokasieninä on totuttu käyttämään juuri niitä 
lajeja, joita siellä kasvaa runsaana . Yleisyytensä ja satoisuutensa vuoksi 
esimerkiksi meillä kangasrousku on paljon käytetty ruokasieni, mutta 
useissa maissa sitä ei pidetä edes syötäväksi kelpaavana. Myös lajin help
po tunnistettavuus lisää sienen arvoa ruokasienenä. Tavalliset sienestäjät 
keräävät yleensä vain sellaisia sienilajeja, jotka on helppo tUJmistaa ja joita 
ei hevin sekoita myrkyllisii11 lajeihin. 
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Hyvänä esimerkkinä perinteiden painoarvosta on vuoden kohusienem
me tuoksuvalmuska, Triclwlomn mnfsufnkc. Vasta tänä vuonna se valittiin 
meillä kauppasieneksi, vaikka sitä on joissain sienikirjoissamme esitel-
ty ruokasienenä jo neljäm1esvuosisadan ajan. Japanissa tällä "jumalten 
ruokana" humetulla sienellä on tuhatvuotinen arvostettu perinne ja siksi 
siellä sienen hintakin on arvonsa mukainen, uskomattoman kallis. Meillä 
tuoksuvalmuskan käyttö on edennyt hyvin hitaasti, koska laji ei ole kuu
lunut varsinaiseen sieniruokaperinteeseemme. Perinteet siis hidastavat 
muutoksia sienten käyttöarvoissa. 

Suuret käsityserot lajien käyttöarvoista ovatkin syntyneet paljolti 
käytännön tarpeista ja paljastavat, ettei mitään yhtenäistä ja yksiselitteis
tä merkintätapaa ole mahdollista tehdä eikä siihen ehkä ole tarpeellista 
pyrkiäkään. Symboliset merkit kuvaavat lähinnä sienen käyttöarvoa 
ruokasienenä, eikä siis vain kulinaarisia arvoja, joista ei voida helposti 
päästä yksimielisyyteen. Toisethan pitävät miedon makuisista, toiset taas 
voimakkaan makuisista sienistä. 

Symboleilla voidaan siis kätevästi ilr'oittaa lajin arvo ruokasienenä, 
mahdollinen myrkyllisyys tai haitallisuus ja myös esikäsittelyn tarve en
nen ruoaksi valmistamista. Tavallisen ja varsinkin aloittelevan sienestäjän 
ka1malta olisi varmaan järkevää, jos sienikirjojemme käyttöarvomerkinnät 
olisivat mahdollisimman yksinkertaiset ja yhtenäiset. Selvyyden vuoksi 
sienikirjoissa olisi oltava myös sanallinen yksityiskohtainen selostus näistä 
asioista. 

Sic11 itervcisin 
Mnuri Korhonc11 & Tuuli Timolll!ll 
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Määrityskaavat ja niiden käyttö 

SEPPO HUHTINEN 

Määrityskaavat ovat sieniharrastuksen kulma- ja kompastuskiviä. Ajat ovat toki 
muuttuneet. Vielä kolme vuosikymmentä s itten harrastajan ainoa mahdollisuus 
oli puskea läpi värittömän, minimalistisen ja kymmeniä sudenkuoppia sisältävän 
määrityskaavan. Ei kuvia, vain saksankielisiä rivejä peräperää. Jos läpikäynnin 
tuloksena oli oikean s ienisuvun löytäminen, oli edessä vastaava urakka lajitasolla. 
Ei siis ihme, että tuolta ajalta maamme kasvimuseoissa on paljon epätarkasti 
nimettyä näytemateriaalia. Nykyään harrastajan tuskana on erottaa suuresta 
tietohtivasta se oikea tieto. 

Vanhanaikainen kaava? 

Vanhanajan hyväksi koettu perinteinen, ns. 
analyyttinen, ja tavallisesti dikotominen 
(kahteen jakautuva) määrityskaava on kelpo 
työväline nykyäänkin. Kaavoja tulee vastaan 
artikkeleissa, määrityskaavoissa ja netissä. 
Miksi? No, ehkäpä kaksi lajia sisältävä suku 
vielä on helppo opetella ilman kaavaakin, 
vertaamalla kuvia ja kuvauksia keskenään. 
Mutta se kolmas jo vaikeuttaa vertailua ja 
kymmenes tekee sen miltei mahdottomaksi. 
Siksi tarvitaan apuneuvo, jonka avulla as
teittain ryhmää jakamalla päästään takaisin 
tilanteeseen, jossa kulloinkin vain kahta eri
laista yksikköä vertaillaan keskenään. 

Dikotomisen määrityskaavan laatiminen ei 
ole he lppoa. Esimerkiksi sadan lajin kaavan 
laatija joutuu alkuvaiheessa miettimään mit
kä ovat ne tuntomerkit, joilla ryhmä voidaan 
jakaa osiin. Jos hän ryh tyy harkitsematta toi
meen, erottaa ensimmäinen kaavan kysymys 
yhden päivänselvän lajin 99 muusta. Jos hän 
jaksaa ajatella, jakaa ensimmäinen valintaky
symys ryhmän vaikkapa puoliksi. Otetaanpa 
tyypillinen esimerkki: risakkaat jakautuva t 
kahteen alasukuun itiöiden sileyden/kuh
muraisuuden perusteella. Hyvä kaava alkaa 
tällä valinnalla. Huono kaava kysyisi ensin 
"Pyöreähköissä itiöissä kauniit tähtimäiset, 
ohuet sakarat 1 Itiöt toisenlaisia". Tällä valin
na lla erottuisi ainoastaan piikki-itiörisakas. 
Näin etenevä kaava olisi tuskainen käyttää 
klm lajeja poimitaan erilleen yksitellen. Ehtisi 
sosiaa liturva jo raueta ennen kuin tavallisen 
lajin määritys olisi va lmis. Toisaalta, varmat 

ja helpot lajit määrittyisivät varmemmin ja 
vaikeammat jäisivä t viimeiseksi. 

Jos y lläkuvattu mielipide epäi lyttää, kan
nattaa kotibileissä kerätä vieraiden kengät 
röykkiöksi olohuoneeseen ja pyytää niiden 
luokittelua. Se vieras, joka poimii kasasta 
ensimmäisenä vaaleanpunaisella rusetilla 
varustetun lipokkaan, ei liene työssään kovin 
organisatorinen. Joku synnynnäinen takso
nomi saattaa tarmokkaasti aloittaa erotta
malla lenkkarit omaan pinoonsa. Syntyneistä 
kahdesta pinosta hän keskityy ensin lenkka
reiden jatkosetvintään. Rusettinäpertelijä sen 
s ijaan valitsee seuraavaksi stilettikorkoisen 
sambakengän koska sen solki on näyttävästi 
vaaleanpunainen. Toisen touhussa on selväs
ti enempi järkeä kuin toisen. 

Dikotomisen määri tyskaavan käyttäjä on 
kaavan Iaatijan a rmoilla. Koska määritettä
vien sienten kaikkia ominaisuuksia ei voida 
koodata kaavaan, on käyttäjän pakko ede tä 
vain Iaatijan valitsemien tuntomerkkien avul
la. Laatija pyrkii jokaisessa etenevässä valin
nassa käyttämään varmoja ja merkitykselli
siä tuntomerkkejä. Ne toimivat luotettavasti 
mutta valitettavasti ne eivät aina ole helposti 
tulkittavia. Tämä johtaa dikotomisen kaavan 
suurimpaan sudenkuoppaan: yksikin väärä 
valinta pilaa koko loppusuori tuksen. Myös 
sanamuodot ovat a loittelevan käyttäjän kan
nalta tärkeitä. Mitäpä tehdä kun tympösten 
mää ri tyskaava sanoo "H eltat kostealla sääl
lä pisaroivat 1 Heitoissa ei pisaroita". Entäs 
kun aurinko heiottaa ja päiväperhoset liitele-
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vät kuivassa kesähelteessä? Silloin manataan 
laiska kaavantekijä kauas ja syvälle! 

Harmillista hutilointia molemmin 
puolin 
Usein laatija on syytön ja kaava looginen, 
mutta käyttäjän tietotaito tai maltti ei riitä. 
Tyypillinen esimerkki tästä on itiöiden vär
jäytymisreaktio Melzerin liuoksessa. jos esi
merkiksi amyloidi reaktio (itiöt värjäytyvät 
sinisävyisiksi-siniharmaiksi) on heikko, niin 
sen tulkinta vaa tii harkitsevaa osaamista ja 
kokemusta. Tällöin mennään usein metsään. 
llmiö on todella tu ttu ja tavallinen minkä 
tahansa mikroskopointikurssin yhteydessä. 
Kyseessä on perustavaa laatua oleva suku
tason tuntomerkki, joka jakaa vaikoinöiset 
helttasienisuvut mukavasti kahteen ryh
mään. Mutta yleensä kaava ei selittele eikä 
perustele: tämä valinta ilmenee usein vain 
tekstillä "Itiöt MLZ+ / Itiöt MLZ-". Yleensä 
pyritään napakkuuteen eikä tilaa perusteel
liselle jaarittelukaavalle ole. jos si is tulkitset 
väärin, ovat seuraavat 45 minuuttia elämä
si turhimmat - yhtä hyvin voisit loppuajan 
käyttää kukkakärpästen määrityskaavaa, sil
lä et kuitenkaan päädy oikeaan sukuun. Kaa
van laati ja on siis melkoinen kunkku, niin 
hyvässä kuin pahassa. 

jotta a lempana tuleva tietokoneavusteis
ten kaavojen ylistys uppoaisi Iukijaan parem
min, otetaanpa kaksi valintakohtaa vuoden 
2005 saksalaisesta suuresta, (dikotomisesta) 
määritysopuksesta (Horak 2005) käännös
vaikeuksineen: 

Ttiöiden keskiarvopituus < 11 pm, kali
umhydroksidissa melko vaaleita, ohut
seinäisiä -eri ttäin paksuseinäisiä. 

Itiöiden keskiarvopituus selvästi > 10 pm, 
kaliumhydroksidissa oranssinruskeita tai 
punaruskeita, paksuseinäisiä. 

Käyttäjä varmaan tässä kohtaa ajattelee, että 
voisiko tuota enää vaikeammin esittää. En
täpä sitten kaulussienten kaavan alku, jonka 
pitäisi auttaa määrittämään 161ajia: 

Lakki ja jalka (kosteana) limaisia. Lannoi
tetuilla paikoilla (lanta). Krysokystidejä 
on tai ne puuth1vat. 

Lakki kuiva tai limainen. Krysokystidejä 
on tai ne puuttuvat. 

Tuosta nyt ei hyödy Erkkikään ja Sokea Reet
ta hyötyisi tasan yh tä paljon! Varsinkin kun 
jälkimmäisen valinnan lajeja kasvaa myös 
lannoitetuilla paikoilla ja lukija ei saa selvi lle 
onko kuiva jalka tuntomerkki vai ei. En täs jos 
ei ole satanut? Krysokystidikohta on aivan 
turhaa toistoa. Masentavaa, eikö totta? 

Perinteinen dikotominen kaava on y leen
sä varsin niukkasanainen. Tämä h1o oman 
vaikeutensa varsinkin lajien määrittämiseen. 
Usein käy niin, että kaavan avulla voi vasta 
epäillä ja varsinainen määritys pitää tehdä 
muiden oppaiden laajempiin kuvauksiin pe
rustuen. Esimerkkinä olkoon vaikkapa kat
kelma rusokkaiden määrityskaavasta: 

Lakki 5-25 mm, harmaanruskea, pig
mentti plasmaattista, kuituinen. Lakin 
keskuksessa hilse-1 suomu-/liuska-1 siru
maisia suomuja. Jalka lakin värinen, kal
ju, 20-35 X1,5- 2 mm. Itiöt 8-10 X6,5- 7,5 
pm, 6-8 -kulmaisia. Maassa, niityillä, (ke
doilla). Harvinainen. - E11tolo111a JariHas
prellulll (röllirusokas). 

Lakki 20-40 mm, kosteana harmaanrus
kea, (kuivana) kellanruskea, p igmentti 
inkrustoihmutta, kalju. Jalka lakin vä
rinen, silkkikuituinen, 40-80 X 2-5 mm. 
Itiöt 7,5-9 X 5,5-7,5 pm, 5-7 -kulmaisia. 
Maassa, niityillä (laitumilla). - Entolo111a 
ortorrii. 

Esimerkkinä kaavan todella oudosta en
simmäisestä valinnasta on eräs saksalainen 
"mahtiteos" Olilich 1984). Sen useat kaavat 
sisältävät a lussa valintaparin "harvinainen 1 
yleinen". Siinäpä sitten mietit kun kädessä
si on rähmänkappale, jonka näet ensi kertaa 
elämässäsi! Yhtäläisiä huonoja valintapareja 
ovat myös eteläinen 1 pohjoinen (Pihtiputaal
la vaikea!) tai syötävä/kelvoton. Ehkäpä nyt 
lukija lle hieman selkeytyi se, miltä vaikeuk
sitta alla esitettävä kaava käyttäjän säästää. 

MycoKey 2.1 DVD- uusi aika on 
koittanut! 
Palveluhenkisesti laaditut määrityskaavat 
ovat siunaus sieniharrastukselle. Nykyään 



tuo on tietokoneiden ansiosta mahdollista. 
Uuden~ikaiset, ~s. synoptiset, määrityskaa
va t nojautuvat tietokoneen suunnattomaan 
kapasiteettiin. Perusero dikotomiseen kaa
vaan on se, että määrittäjä voi käyttää mitä 
tahansa tuntomerkkejä missä järjestyksessä 
tahansa. Taustalla prosessorit laskeva t jo
kaisen valinnan tulokset ja kone ilmoittaa 
vä li ttömästi mikä oli edellisen valinnan 
aikaansaama tulos. Jos vaikkapa määrität 
Pohjoismaiden helttasienisukuja ja valitset 
vain yhden tuntomerkin (heltat), saat vasta
ukseksi MycoKeystä 156 mahdollista sukua. 
Jos e t tunne lainkaan sienimikroskopiaa, ei 
hätää: valitse lakin selvä tuntomerkki "pinta 
suoninen". Kone kertoo samalla sekunnilla, 
että mahdollisia sukuja on nyt jäljellä vain 
neljätoista. Kolmas helposti havaittava tun
tomerkki (helttojen irtotyvisyys) rajaa mah
dollisuudet jo ainoastaan viiteen sukuun. 
Nyt voit jo ottaa kuvakirjat eteesi tai katsoa 
MycoKeyn kuvia: "Haa, karvalahorusokas!!" 
Asiakasläheisyys ilmenee siis siinä, että 
käyttäjä e tenee kaavaa tietotasonsa mukai
sesti eikä joudu heti kättelyssä valitsemaan 
parhaiten toimivan mutta vaikeasti tulkitta
van ominaisuuden välillä. Harhaan voi toki 
synoptisellakin kaava lla mennä, mutta kaava 
on varustettu "pakilla": aiempiin valintoihin 
voi aina palata ja muuttaa niitä. 

Joskus vastaus syntyy hyvinkin helpolla. 
Jos sinulle esitetään mikroskooppinäkymä, 
jossa amyloideissa itiöissä on ituhuokonen, 
pystyt määrittämään sienen MycoKeyn avul
la hetkessä pelkästä preparaatista: Roridclln 
(Roridomyccs) roridn (limajalkahiippo). Jos 
löytämälläsi helttasienellä on irtotyviset ja 
punateräiset heltat ja jalassa rengas, syötät 
vain nämä kaksi luntamerkkiä ohjelmaan. 
Vastauksena saat että kyseessä joko limalak
ki (Limncclln) tai haprakas (Psntltyrelln) joiden 
erottaminen edelleen itiöpölyn värin perus
teella on helppoa. 

Voiko tällaista olla? Toki voi, ja yhä ene
nevässä määrin. Oikeastaan tämän jutun piti 
olla pelkkä arvostelu MycoKey-määrityskaa
vasta, mutta tässä nyt vähän intouduttiin kir
joittamaan muustakin. Niin, se tuote. Kerran
kin sieni"kirja" jonka puutteisiin minun ei 
tarvitse pikkutarkasti puuttua. Kerrankin kir
ja joka tulee tarpeeseen; joka täyttää olemas
sa olleen aukon. Vai tiedätkö muuta opusta, 
jonka avulla voit määrittää 850 sienisukua or-
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vakoista kotelosieniin? Kerrankin jotain joka 
ei ole saman tatin ja haperon kuvauksen iän
ikuista jankkausta. Toki herkkutattikin sieltä 
löytyy, mutta y li 2200 lajin joukosta! Kuvia 
on kaikkiaan 3600 kappaletta, ja millaisia ne 
ovatkaan! Ei voi muuta sanoa kuin "jestapa
jepulis!" Harvoin olen nähnyt tieteelle vielä 
kuvaamattoman suvun edustajasta kuvan 
jossa erottuvat itiöemän pinnalta yksittäiset 
basidiot itiöineen. ltse sienen (" Hirticlnvuln") 
korkeus oH löydettäessä n. 3-4 mm. Huonoja 
kuvia en ole vielä löytänyt yhtäkään. Huono 
puoli tässä DVD:ssä on tietysti se, että kysees
sä ei ole Iajimäärityskaava. Lajitunnistukseen 
ohjelma kuitenkin hieman auttaa: jos valin
tasi on ollut "lakki punainen" niin ohjelma 
esittelee sinulle ensimmäisinä punalakkisten 
lajien kuvat kustakin todennäköisestä suvus
ta. Tämä on sitä huolellis ta käyttäjän huomi
oimista, kunpa kaikki osaisivat! 

DVD:n tekijöinä onkin joukko sienialan 
ammattilaisia ja tämä selittää käyttäjän huo
mioimisen. Projektin päävetäjinä ovat olleet 
tanskalaiset Thomas L<essee ja Jens H. Peter
sen. Kyse ei siis ole turhasta käännösopukses
ta, jolla taataan pikainen tuotto kustantajalle. 
Kyse on antaumuksella ja huolella itse raken
netusta määritysohjelmasta, joka taatusti ei 
tuota taloudellista hyvää tekijöilleen suhtees
sa siihen uhrattuun aikaan. Pohjoismaisissa 
sienitapahtumissa tämän parivaljakon työs
kentelyä seuranneena ei voi kuin ihmetellä 
asiantuntemuksen määrää ja kuvauslaitteis
ton yksinkertaista nerokkuutta. 

Tämä MycoKeyn uusi versio on edeltäjään
sä parempi. Käyttäjä voi valita kaavasta joko 
karvalakki- tai turbomallin. Edellisen avulla 
jopa peruskoululaiset voivat määrittää sieni
sukuja. Jälkimmäisessä kaavassa käyttäjä voi 
pikkutarkasti syöttää itiömittoja tai hyödyn
tää kystidit:ietoja. Molemmilla tavoilla pääsee 
valintaikkunaan jossa todennäköisyysjärjes
tyksessä alekkain sijaitsevat mahdolliset su
vut. Rastittamalla niistä kaksi ja käyttämällä 
"vertaa" -toimintaa saa ruudulle rinnakkain 
sukujen lajivalokuvia. Jos olo on vielä epä
varma, kannattaa klikata "analyysi" -toi
mintaa; tällöin näkyviin tulee lista parhaista 
erottavista tuntomerkeistä . Ne ovat näpsäis
tävissä auki ja tällöin tulee esille tarkempi 
selostus esimerkiksi kystidien kokoeroista tai 
ekologisista eroista. Sukujen "kuvauksen" eli 
ominaisuusluettelon saa myös auki tarvit:ta-
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vahakkaat (I-lygrocybe) on todennäköisin. Kuva on otettu kuvankaappausohjelmalla MycoKeyn valin tanäkymästä. 
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essa vertailua varten jos ei halua ohjelman 
sitä tekevän. 

MycoKey 2.1 DVD maksaa 55 euroa. Se 
toimii sekä PC- että Mac -maailmoissa ja teki
jöiden mukaan uusi Vista -käyttöjärjestelmä 
e i ole tuonut toimivuuteen ongelmia. "Btl
geja" on toki ollut ja korjattu ja aiemmissa 
versioissa liian nopeasormineo käyttäjä voi 
saada tietokoneensa toimimaan sataprosent
tisesti va in tämän ohjelman kimpussa. Sieltä 
noidankehästä onkin sitten osattava tulla 
pois. Hinta on a ivan kohdallaan tällaises
ta yli kymmenen vuoden kehittelyn myötä 
syntyneestä huipputuotteesta. Halvemmalla 
ohjelman saa jos sen lataa sivustolta www. 
mycokey.com. Tällöin hinta on 49 euroa. 
Tuosta sivustolta pääsee myös selaamaan 
kuvien alemman resoluution versioita. Eikä 
si inä vielä kaikki. Tämän oivan määritysoh
jelman ostajalle mukana tupsahtaa myös yl i 
14000 kirjallisuusviitettä. 

Ruokasienitunnistukseen en ohjelmaa 
kuitenkaan hankkisi. Sellaiselle joka haluaa 
laajentaa tietojaan nopeasti ja tehokkaasti, 
ohjelmasta on jo huimasti apua . Jokaiselle 
mikroskoopin käyttäjälle tämä on tietysti 
"must". Parhaimmillaan MycoKey on siis 
harrastajan ja ammattilaisen käytössä. Orva
kat ja kotelomaljaiset voivat saada nyt arvoi
sensa tunnistuksen. Ohjelmaa on Suomessa 

testattu mm. siten, että helttasieniasiantun
tijalle on annettu määritettäväksi mustah
ko, 0,3 mm halkaisijaltaan oleva kotelosieni. 
Pieni opastus ta rvittaviin muutamiin perus
tuntomerkkeihin ja kaava auki. Tuloksena 
15 minuutissa oikea vastaus: Dematioscypiln 
demntiico/n! Kirjoittajalla meni aikoinaan la
jin kanssa kamppaillessa aikaa tuntitolkulla 
hajanaisia eripainoksia selaten. Opetukseen 
kaava on myös aarre; se mahdollistaa esi
merkiksi vuosikymmeniin ensimmäisen ko
telosienikurssin pitämisen. 

The usagc of keys- with a rcvicw of thc fabulous 
MycoKey 2.1 DVD. 
A short overview is given to the pros and cons of 
"old-fashioned" analytical nnd usually dichoto
mous keys. Mnny such keys have been constructed 
without a deeper devotion to mnke the key ns good 
as it could be. The newest version of MycoKey is 

l scrutinized and found to be an excellent product. 

1-lorak, E. 2005: Röhrlinge und Blätterpilze in Euro
pn.- 555 s. Elsevier. Munchen. 

)tilich, W. 1984: Die Nichtb lätterpilze, Gallertpilze 
und Bauchpilze. - 626 s. Gustav Fisher Verlag. 
Stuttgar t. 

Seppo Huitiilieli 
Knsuimusco, 20014 Turu11 yliopislo 
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Suomen Sieniseuran ja Luonnontieteellisen 
keskusmuseon sieninäyttelyt ja -neuvonta 
syksyllä 2007 

TUULI TIMONEN 

Suomen Sieniseura järjesti tänäkin syksynä yhdessä Luonnontieteellisen 
keskusmuseon kanssa sieninäyttelyt ja -neuvonnan Kaisaniemen kasvitieteellisessä 
puutarhassa (Unioninkatu 44, Helsinki). Edellisvuoden tapaan näyttelyt olivat 
sunnuntaina ja maanantaina kahtena jaksona 26. ja 27. elokuuta sekä 23. ja 24. 
syyskuuta klo 11-17. Sieninäyttelyn järjestelytöihin ja neuvontaan osallistui 
reilut kolmekymmentä henkilöä ja esillä oli kaikkiaan 370 sienilajia. Molemmat 
näyttelyjaksot olivat yleisömenestys. Näyttelyihin kävi tutustumassa yhteensä 
4 350 henkilöä sekä yksi sylikoira. 

Näyttelysienten keruusta vastasiva t sieni
seuralaiset. Sieniä kerättiin pääkaupunkiseu
dun lisäksi muun muassa Hämeenlilman ja 
Porvoon ympäristöstä ja Lopelta. Kaukaisin 
näyte, tuoksuvalmuska, Tricholoma ma/su/nke, 
tuli lentorahtina Rovaniemeltä. Myös monil
ta näyttelyssä kävijäiitä saatiin tervetullutta 
täydennystä lajivalikoimaan. 

Sienikeräykset Iajiteitiin ja tunnistettiin 
ulkosalla katoksen suojassa kasvihuoneiden 
edustalla (kuva 1). Lajittelupaikka veti ylei
söä magneetin lailla. Vaikka kuinka yritettiin 
sanoa, että näyttely on kasvihuoneiden ylä
kerrassa, kävijät jäivät katselemaan lajittele
mattomia sieniä, kyselemään niiden nimiä ja 
syötävyyttä sekä näyttämään omia keräyksi
ään ja kertomaan omia sienikokemuksiaan. 
Siinä ol ikin kiireis ten s ieniasiantuntijoiden 
kärs ivä llisyys koetuksella. Ylimääräiset sie
ne t laitettiin jääkaappeihin seuraavan näytte
lypäivän varalle. 

Kasvihuoneiden lasiverannalla oli myyn
tipiste, jossa oli tarjolla sieni- ja kasvitie
teellistä kirjallisuutta, Suomen Sieniseuran 
s ienilehtiä, sienijulisteita ja -postikortteja, 
Marttaliiton keittokirja ja tiedotteita Suomen 
Sieniseurasta ja sen syksyn 2007 toiminnasta 
(kansikuva). Kauppa kävi hyvin ja Suomen 
Sieniseura sai kolmisenkymmentä uutta jä
sentä. 

Näyttelysienet olivat esillä kasvihuonei
den yläkerran kahdessa seminaarihuoneessa 

vihreällä kostealla rahkasammalella mustis
sa muovirasioissa. Sienet oli järjestetty näyt
telypöydille systemaattiseen järjestykseen 
kuitenkil1 siten, että tois iaan muistuttavia 
lajeja saattoi verrata keskenään. Suuressa lu
en tosa lissa olivat esi llä he lttasienet: haperot 
ja rouskut, vaaleaitiöiset (juurekkaat, kärpäs
sienet, lohisienet, malikat, mesisienet, u kon
sienet, vahakkaat, valmuskat, vinokkaat), 
punertavaitiöiset (jauhosienet, lahorusok
kaat, rusokkaat), ruskeaitiöiset (helokat, 
koivunkantosienet, kehnäsienet, nääpikät, 
risakkaat, seitikit, tympöset) ja tummaitiöiset 
hei ttasienet (herkkusienet, kaulussienet, la
hokat, nuljaskat, mustesienet). ltiöpölyn vä
riin perus tuvan ryhmittelyn selventämiseksi 
nähtävänä o li myös erivärisiä itiölaskeuma
näytteitä. Pienessä luentosalissa esiteltiin 
tati t, pulkkosienet, kupusienet (kuukuset, 
maamunat, tuhkelot), kääväkkäät (vahverot, 
haarakkaa t, käävät, orakkaat) ja kote losienet 
(mörskyt, piispanhiippa, nupikat). Elokuun 
näyttelyissä oli esillä 208 lajia ja syyskuun 
näyttelyssä 248 lajia, yhteensä 370 lajia (lii
te 1). Molemmilla näyttelykerroilla oli esillä 
runsaasti sieniä eikä pöydille o lisi o ikeas taan 
mahtunut yhtään enempää. Näyttelyssä oli 
koko ajan läsnä useita s ieniasiantuntijoita ja 
-neuvojia. 

Elokuun näytte lyissä rouskut ja tatit loisti
vat poissaolollaan, mutta muun muassa sei
tikkejä oli jo runsaasti. Elokuun vetonaulana 
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Kuva 1 (vas. ylh.). Ntiyttelysienet Iajiteitiin ulkosal
la, katoksessa. Kuvassa Asta Salminen (vas.), Tea 
von 13onsdorff-Salminen, Paavo Höijer ja Valtteri 
Vihavainen valmistelemassa ker5yksi5 n5yttely
kuntoon.- Valokuva 26.8.20071-lannu Kemilä. 

Kuva 2 (vas. alh.). V5entungosta sieninäyttelyss5. 
Näyttelyn ehdoton vetonaula oli legendaarinen 
tuoksuvalmuska, Triclwloma matsutake, jota elo
kuun näyttelyss5 sadat vierailijat halusivat omin 
käsin pidellä. - Valokuva 26.8.2007 Hannu Kemi
Hi. 

oli tuoksuvalmuska, Tric/wloma mafsllfake 
(kuva 2). Helsingin Sanomissa edellisenä päi
vänä olleen artikkelin perusteella monet kä
vijät osasivatkin kysellä, oliko näyttelyssä 
nähtävänä "matsutake". Melkein kaikki kä
vijät halusivatkin pidellä sientä omin käsin ja 
haistelivat sen tuoksua, josta oli monenlaisia 
mielipiteitä. Syyskuussa oli rouskujen ohella 
esillä runsaasti seitikkejä ja myös muun mu
assa valmuskoita ja malikoi ta. 

Näyttelyssä kävi tänä syksynä huomatta
vasti enemmän väkeä kuin edellisinä vuosi
na - olihan sienisyksykin parempi kuin vii-

Liite 1. 
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me vuonna ja ehkäpä näyttelystä tiedotettiin 
aiempaa tehokkaammin. Elo- ja syyskuun 
kävijämäärissä ei ollut suurta eroa, mutta 
sunnuntaisin kävi väkeä selvästi enemmän 
kuin maanantaisin. Sunnuntaina 26. elo
kuuta näyttelyyn tutustui 1 400 ja seuraa
vana päivänä 700 henkilöä, sunnuntaina 23. 
syyskuuta kävijöitä oli 1 500 ja seuraavana 
päivänä 750. Näyttelyssä kävi monenlaista 
väkeä, ruokasienten kerääjistä pitkälle eh
tineisiin sieniharrastajiin, päiväkotilapsista 
Kasvitieteellisessä puutarhassa vieraileviin 
turisteihin ja satunnaisiin kulkijoihin. Paljon 
oli myös edellisvuosilta tuttuja sieniharrasta
jia kuin myös virolaisia ja venäläisiä kävijöi
tä. Jokseenkin koko ajan salit olivat tupaten 
täynnä sienistä kiinnostuneita ja sieniasian
tuntijoille ja -neuvojille sateli kysymyksiä lai
dasta laitaa. Monet tutustuivat sekä elo- että 
syyskuun näyttelyihin ja viihtyivät näytte
lyissä pitkän tovin muistiinpanoja tehden ja 
valokuvaten. Sylikoiralle opetettiin sienten 
tunnistamista hajun perusteella. Yleisön pa
laute näyttelystä oli kaikin puolin myöntei
nen ja kävijät toivova t, että sieninäyttelyjä 
järjestettäisiin edelleen joka syksy ja mielel
lään sekä alku- että loppusyksystä. 

Suomen Sieniseuran ja Luom1ontieteellisen keskusmuseon 
sieninäyttelyissä 26.-27. elokuuta ja 23.-24. syyskuuta 2007 esillä 
olleet sienilajit 

Tremellales- Hyytelösienet 
Caloccm viscosa 

Auriculariales 
PseudolzydHwll gclalilloSlilll 

keltasarvikka 

orahytykkä 

Aphyllophoroid - I<ääväkkäät 
Allmtrcllus cozlfluclls typäski.iiipä 

lampaankääpä Albatrcllus ovi11115 
Auriscalpium vzllgnre 
Bnzzkcm fuligiHcoa/ba 
Boletopsis /eucozzwlaclla 
Cautlwrcllus cibnrius 
Cm ztlzarellus /utescel!s 
Cmztlwrcl/us tubaefomzis 
Clavnriadelplws ligula 
Clnvariadclplws pistillaris 
Clnvulilln cristata 

käpyorakas 
lakritsiorakas 
mäyränkä5pä 
keltavahvero 

kosteikkovahvero 
suppilovahvero 

pikkunuijnkns 
isonuijakas 

korallihaarakas 

Climacocystis borenlis 
Coltricia peremzis 
Cmtcrcl/us comucopioides 

C11dollill cozifusa 
Dacdalca qucrcizw 
Dacdalcopsis coufmgosa 
F ist zzli11n lzcpnt icn 
Fomes fomc!ltarius 
Fomitopsis piuicola 
G/ocoplzylllllll sepiari11111 
1-lapalopilus mtilmzs 
Hapalopil11s odorus 
1-lydcllllllm nllrmztiacwu 
/-/ydllc/111111 COIICI'CSCCIIS 
Hydncllzmz femzgiiiCIII II 
I-lydllellllm geogcniwn 

pohjankääpä 
kangaskääpä 

mustatorvisieni 
tummatorvisieni 

lakkinupikk~ 
sokkelokääpä 

eteliinsiirmäbäpä 
häränkieli 

taulakääpä 
kantokääpä 
aidaskääpä 
okrakääpä 

raidantuoksukääpä 
oranssiorakas 

vyöhykeorakas 
ruosteorakas 

rikkiorakas 
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HydHcll11111 pcckii knrvasorakas Russulales 
Hydllcllum 51znucolcus tuoksuarakas Lnctnrius nz1rm1tinws oranssirousku 
1-Jydlllllll cllipsosponm1 ryväsorakils Lactarius bndiosnllgllillCIIS maksarousku 
I-Jyduu1u rcpm1d11111 Vilaleilornkas Lactnrius bcrtillo11ii lehtorousku 
Hyd1111111 wfcscclls rusko-orakas Lnctnrius cmuplzomfu5 sikurirousku 
tsclmodcmzn bcHzoidum tervakääpä Lactnrius COIIII'OUCrSIIS punatäplärousku 
01111in lcporilze pihkilkääpä Lactnrius jcmwscm1diw5 vyörousku 
01111in /OIIICIIIOS/l huopilkääpä Lactnrius flcxlzosus nurmirousku 
Plzncolus scl1wciuitzii karhunkääpä Lactnrius fuligill05115 s<Jvurousku 
Plzcl/iuus clzrysolollln kuusenkääpä Lactnriz1s glnuccscciiS 
Pizc//odoll COllllllfliS tummilorakas Lactnri115 glycios1mts viitapalsamirousku 
Plzcl/odoll IOIIICIIIOSIIS ryytiorakas Lactnrius lzc/vus lukritsirousku 
Piptoporus bctulillliS pökkelökääpä Lnclarius ligll!JOIIIS nokirousku 
Pscudolzydmtm gelnt i11osltttl orahytykkä Lnclnrius lilnci1111S punurousku 
Pscudocralcrcllus simwsus harmaatorvisieni Lactarius 11W111/IIOSII5 kungaspnlsnmirousku 
Pywoporus cilllwbnrizws punakääpä Lnctnrius 11111Sicu5 männynrousku 
Rnmarin npiwlnln piikkikärkihaarakas Lnctnriu5 pargmue11115 maitorousku 
Rnmnrin cosnllgllillcn Lnctnriu5 pipeml115 ptpurirousku 
Rnmnrin cumorplzn kuusihaarakas Lnclnrius pu/JcscC/15 villa -arvarousku 
Rnmarin lcslaccoflnvn keltakärkihaarnkas Lactnriu5 pyrognlus pähkinänrousku 
Snrcodo11 imliricnlus kuusensuomuorakus Lnctnrius quieticolor sinileppärousku 
Snrcodo11 5qumll0511S männynsuomuorakas Lnclnrius quic/us tilmmenrousku 
Selmlilzn i11crusfmls karsituli Lnclnrius rcpracsclllmiCIIS keltarousku 
Spams5is crispn kurttusieni Lnctnrius rufus knngnsrousku 
Tllclcplzora pnlmntn löyhkäsilokkn Lactnrius spizwsul1tS suomurousku 
Tclrplwm tcrrc5lris karvusilokku Lnctnrius tn/lidus pikkurousku 
Traz11clcs lzil'sutn karvavyökääpä Lnc/nrius /omli1105115 karvnrousku 
Triclwplztllrnbicti111t111 kuusenkynsikääpä Lactari115 lrivinlis haaparousku 

Lactnriu5 lurpis mustnrousku 
Boletales Lactnrius utilis kalvnshaaparousku 
Bolclus bctulico/a koivunherkkututti Lactnrius 1widus korpirousku 
Bo/ellis cdlllis herkkutatti Lactnriu5 victus harmaarousku 
Clznlciporus pipcmlu5 äikätatti Lactnrius volcmus kultarousku 
Gyroporus cyn11cscczJ5 sinitatti Lactnriu5 zo1wrioidcs kuusenvyörousku 
1-Iygrop/wropsis nurn11lincn vnlevahvero R11ssu/a acrifolia tuhkahnpero 
Lecci11um ntrostipilatum pohjanpunikkitatti R11ssuln ncrughzcn koivuhapero 
Lccci1111111 numzllinClllll haavanpunikkitatti R11s5u/n nlbolligrn nokihapero 
Lccci1111111 ccrillJJ/11 keltapunikkitntti RliSSllin n:wren sinihapero 
Lcccil111m!zolopus valkolehmäntatti R11ssuln lictlllnrum kalvashapero 
Lccci11um 111/CiltJ JIII nahknlehmäntatti R11ssu/a cc551111S havupuistohapero 
Lcccinum pop11/imtm lehtopunikkitntti Rllssuln clzloroides vihersuppilohapero 
Lccci/11111/l'OSCOfraclll/11 rusolehmäntatti Russuln clnroflnun keltahapero 
Lccci1111111 roscotinc/11111 kalvaspunikkitntti Russu/n cmlsolirina poltti<Jishapero 
Lcccimtm 5Cnbrum lehmäntntti Russu/n dccolormJs kangashapero 
Lcccimtlll variicolor nokitatti Ru5su/a cm et icn tulipunnhapero 
Leccillltlll vcrsipcllc koivunpunikkitntti /~ussuln Jimmln kirjolehtohupero 
Leccillum vulpin1tm männynpunikkitatti Russuln foclclls haisuhupero 
Paxilllls filmiiCIJiosus lepänpulkkosieni Ru5suln griscnscczJ5 liekkihapero 
Pnxillus invollllll5 pulkkosieni Rus5uln i11tegm muntelihilpero 
Suillus bovhms nummitatti Russula hzlcmzcdin koivunlehtohapero 
Suil/115 grcvillci lehtikuusen ta Ui Russula luten munahapero 
Suillus lutcus voitatti Russula 1Jigricn11s mustahapero 
Suillus vnricgntus kangastatti Ru5suln oc!Jrolcucn sinappihapero 
Tapizzclln a/rotomcutosn samettijalka Russu/n pnludo5n isohapero 
Tylopilu5 fc/Jcus sappitatti Ru5s11ln pclnrgonin pelargonihnpero 
XcroCOilliiS bndiu5 ruskotatti R1tssu/n postimw orvonhapero 
Xcrocmuus fcmzicu5 punatatti Russuln quclclii kuusihapero 
Xerocoznu5 subtomcntosus s<Jmettitatti Russuln rlwdopus punajalkahapero 

Rus5u/n snnguhzcn verihapero 



Ru55ula subfoelcn5 
Ru5sula versicolor 
Russula vcsca 
Rus5ula vi11asa 
Ru5sula :remmpeliua 
Rus5ula spp. 

Agaricales- Helttasienet 
Agaricrcs arvcusis 
Agaricrcs auguslu5 
Agaricrcs bcmardii 
AgnriCH5 lmrgci 
Agaricrrs silvaliws 
Agaricrr5 silvico/a 
Agrocybc anmlis 
Agrocybc crcbia 
Ammrila nlbn 
Ammrita baltarme 
Ammrita citriua 
Ammrita croccn 
Ammrita fulva 
Amauitn muscaria 
Ammrita pmrtlwriun 
Ammritn porplryria 
Ammritn rcgnlis 
Ammrita rubc5ccrr5 
Amnuitn virosa 
Armillaria borcalis 
Armillaria lutea 
Astcro5pom lycoperdoidcs 
Calatlrella cmciformis 
CmuaroplryllHs pmteusis 
Cmrtlrarcllula umbonata 
Chloroplryllum rlrncodes 
Chroogomp/1115 mtilu5 
Clitocybe c/avipcs 
Clitocybc gibba 
Clitocybc ucbrdari5 
Clitocybe odora 
Clitocybc plryllophila 
Clitvpilus pnmulus 
Collybia cmrjlrtell5 
Collybin permwla 
Copriml5 atmnwntnrius 
Coprinu5 comatus 
Copriuus disserniua/us 
Copriuus micaccus 
Copriuus spp. 
Corliuarius nlborufesceus 
Cortiuarius alboviolaccus 
Cortiuarius mromalrrs 
Corliuariu5 argultlS 
Cortiuariu5 anncrriacu5 
Cortilrnrius nmrillntus 
Cortilrarius balnustiuus 
Cortinarir1s ballcatoclllnatilis 
Cortinarius bivelus 
Cortilrarius bolaris 
Cortinarir1s bmrmcogri5cus 
Cortiuarius bmmreus 

valehaisuhapero 
monivärihapero 

palterohapero 
viinihapero 
sillihapero 

haperoita 

peltoherkkusieni 
upeaherkkusieni 
meriherkkusieni 

vcrihcrkkusicui 
tapionherkkusieni 
kuusiherkkusieni 

pahkapiennarsieni 
hrmmapiennarsieni 

lehtokärpässieni 
kehäkärpässieni 
keltakärpässieni 

oranssikärpässieni 
ruostekä rpässieni 
punakärpässieni 

panterikärpässieni 
kangaskärpässieni 

ruskokärpässieni 
rusokärpässieni 

valkokärpässieni 
pohjanmesisieni 

nuijamesisieni 
haperonvieras 

hitutötterö 
niittyvahakas 

haaraheltta 
akansieni 

rusakkonuljaska 
nuijamalikka 

suppilomalikka 
härmämalikka 

vihertuoksumalikka 
valkamalikka 

jauhosieni 
tupasjuurekas 

kirpeäjuurekas 
harmaamustesieni 
suomumustesieni 

parvimustesieni 
kiillemustesieni 

mustesieniä 
vankkavillaseitikki 

silkkiseitikki 
koivuseitikki 
juurtoseitikki 

aprikoosiseitikki 
punavyöseitikki 

riimuseitikki 
puistoseitikki 

kaksivyöseitikki 
punasuomuseitikki 

rohdinseitikki 
karhunseitikki 
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Cortiuarius camphomtu5 
Corliuarius ca5i11riri 
Corl iuariu5 c/aricolor 
Corl iuariu5 col/iuit 115 
Cortiuarius cumatilis 
Cortiuariu5 disjr111gcudus 
Cortiuariu5 duracinu5 
Cortiuarius erttiiiiCius 
Corliunrius cmbcscetl5 
Cortiuarius cvcmius 
Cortiuarius fiexipcs 
Cortiuarius gcutilis 
Cortiuarius g!aucap115 
Cortiuariu5 henritric/w5 
Cortiuarius illumirmtus 
Cortiuarius /auigcr 
Cortilurrius linwni11s 
Cortiuarius malilo5arx 
Corlirwriu5 neofurvolac511S 
Cort iwrri11s ob/115115 
Corli11nrirr5 pap11la5115 
Corli11nrizr5 plwc11iccu5 
Corli11nriu5 plwlidcus 
Corlilrari11s raplrmroidcs 
Corliunrill5 mbel/11s 
Corliuarius snuguincus 
Corliuariu5 scmismrgllillcl/5 
Corlirwrius spilomerrs 
Cortirwrius stillniiiS 
Corlirrarill5 subtortus 
Corti1wrius tragmrus 
Cortirwrius triumplrnus 
Corlirwriu5 triviali5 
Cortirrariu5 l11rma/i5 
Cortirrnrius valgus 
Corti1111ri11s variegnt11s 
Cortilwri11S vnrius 
Corli11ari11s VC111151115 
Corli11nrills vespcrlirws 
Cortiuarilrs violnceus 
Corti11arius spp. 
Cystodcmra carc/mrias 
Cystodemw grm11tlosunr 
Cy5todcrma ja5o11is 
Errlolomn spp. 
Flammulilw vclulipcs 
Galeriun margirwln 
Gomplridiu5 glutiuosus 
Gomplridius mnwln/115 
Gomplridiu5 ro5Cil5 
Gynmopilu5 picreus 
Gyumopilus snpirwus 
Gyl11110p11S COirjlllCIIS 
Gy111110p115 prrtillus 
Hebeloma 
Hygrocybc cocciuca 
Hygrocybe mi11iala 
Hygroplronr5 ngathosn1115 
Hygroplwnrs camnroplrylllls 
Hygraplwnr5 cmbe5ccus 

löyhkäseitikki 
siroseitikki 

v an uja 1 kasei tikki 
kangaslimaseitikki 

posliiniseitikki 
sauvaseitikki 

sukkulaseitikki 
utulima5eitikki 
kastanjaseitikki 

sinisukkaseitikki 
kapeaseitikki 

keltavyöseitikki 
viirunuppiseitikki 

hahtuvaseitikki 
hohtoseitikki 

valkovillascitikki 
laakamyrkkyseitikki 

simaseitikki 
sahtiseitikki 
jodiseitikki 

laikkasei tikki 
hurmeseitikki 

suomuvyöscitikki 
naurisseitikki 

suippumyrkkyseitikki 
veriseitikki 

verihelttaseitikki 
punakirjoseitikki 

5alolimaseitikki 
setriseitikki 

haisuscitikki 
monivyöseitikki 

porraslimaseitikki 
kimppuseitikki 

lanttuseitikki 
rusotyviseitikki 

nuijasci tikki 
kaunojalkaseitikki 

kulkurinseitikki 
violettiseitikki 

seitikkejä 
kalvasryhäkäs 
ruosteryhäkäs 
kultaryhäkäs 

rusokkaita 
talvijuurekas 

m yrkkynääpikkä 
limanuljaska 

lehtikuusennuljaska 
punanuljaska 

ruskokarvaslakki 
kangaskarvaslakki 

tupasjuurekas 
mäntyjuurekas 

tympösiä 
punavahakas 

mönjävahakas 
tuoksuvahakas 
mustavahakas 

rusotäplävahakas 
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Hygroplmms lwdrychii koivuvahakas 
Hygroplwms knrstmii .. keltahelttavahas 
HIJ~roplwms korho11c1111 kupukirjovnhnkns 
/-(ifgroplwms oliuncconlbus harmnakirjovahakas 
J·(ygroplwms l'iCL·nc va lkovaha kas 
Hyplwlo111n cnp11oidcs kuusilahokka 
Hyplmlo111n fnsciculnrc kitkerii lilhokka 
Hyplwlo111n lntaitiu111 puna lah okki:J 
Hyplmlo111n spp. lahokoita 
Hypsi:ygus ul111nrius runkovalmuskn 
Hypo111yccs viridis haperonriesa 
Juvcy/le geophylln vnlkorisakas 
luocybc SL'Oflhylln va lkorisakas, v ioletti muoto 
lrWL'Ifbl! spp. risakkaita 
Kuelmcru1111fCL'S 11111ln/Jilis koivunkantosieni 
Lnccnrin /nccnta loh isieni 
L!!pioln boudicri ruosleukonsieni 
Lepivtn clypeolnrin vi lla ukonsien i 
Lcl'ioln crislnta puistoukonsieni 
Lcpiotn111nguispom vanu·ukonsieni 
Lcpistn dcusifolia mnitomalikkn 
Lcpisln gilvn pisamamalikkn 
Lcpisln uuda sinivnlmuska 
L:pisln sordidn orvokkivalmuskil 
Lcucungnricus leucothii<'S valkoukonsieni 
Lcucvpnxillus gigmrlcus jättimillikka 
Lyupllyllwu comwl11111 nurmitupilskynsikäs 
Lyophyllwu [111110511111 tummatupilskynsikäs 
Mncrolcpioln proccm ukonsieni 
Marasllrius orcndes nurminahikas 
Mnms111i11s scorodouius lil ukknnnhikas 
Mc:gncol/y/Jin plntyphylla isojuurekns 
Mc/nrwpltylltt111 /me111nlospcr11111111 verihelttajauhikas 
Micro111phnlc pcrfomus kuusenneulilsnahikns 
Myccun cnpillnris pistehiippo 
Myccun epiplcrygin keltajalknhiippo 
Mycmn gnlcriwlntn poimuhiippo 
Mycmn pum sinipunilhiippo 
Mycc1111 smrguitwlwln verihiippo 
Plmeolepiotn nurea kultasieni 
Plroliola nluicoln leppäheiakka 
P/wliolnnslmgnliun punalakihelokkn 
Plwlioln jlnm111nus tuliheia kka 
Plwliotn hctcroclitn tuoksuheiakka 
Pholiotnlculn limahelokkn 
PIIoliota spwuusn tahmahelokka 
Plwlioln squnrrosn pörhösuomuhelokka 
Pltolioln squnrrosoides aarniheiakka 
Plryllolopsis uidrdnus keilavinokas 
Plcurotus ostrcnlus oste rivinokns 
Pleurotus pul111ounrius koiv uvinokas 
Plulc:us ntro111nrgiuntus mäntylahorusokns 
Plulcus ccrviuus koivulahorusokas 
Psnthyrclln spndicen tupashaprakas 
Rliodocollybin nscmn hnrmnnju urekas 
Rliodocolly/Jin /Jutyrncc:n valkoviirujuurekas 
Rliodocolly/Jin fodiclls sappijuurekas 
Rliodocybe gcmhrn isomyyränlnkki 
Ho:itcs cnpcrnlus kehnäsieni 
Slrop/inria nlcis hirvenkaulussieni 

Stroplrnrin cncrulen 
Slroplrnrin lmmc:mallllii 
Stmplrnrin pcrcel•nlii 
Triclrolomn acsltums 
Triclrolomn nrPcm ci/SC 
Triclinlnmn columbt•lta 
Tricliolo11rn fnmdosnc 
Triclinlomn (ucalum 
Triclwlomnju!Pum 
Triclrolomn gulde11ii 
Triclrolomn iumuoc:l/11111 
Triclwlomn mnlsutnkc 
Triclrolomn populi1111111 
Tricliolomn porlcHioswu 
Triclmloma psnmiiWJIIIS 
Triclwlmun snpouncctmr 
Tricliolo111n slipnropliyllwtr 
Triclwlo11rn lerrewrr 
Tric/iolomn vncciuum 
Tricliolomn virgatwu 
TriclrolOJun viridi/utescelrs 
Tric/io/oruopsis mtilnus 
Tu/Jnrin coufrngosn 
Xeromp!tnlitw cnmpmrdln 

Uredinales- Ruostesienet 

tnrhakaulussieni 
isokau lussieni 

rikbkaulussieni 
äikävalmuskil 

keltareunavalmuskn 
silkkivalmuska 

lehtokclt<~valmuskn 
savuvalmuska 

täplähelttavalmuskil 
hnpravalmuska 

löyhkävalmuska 
tuoksuvalmuskn 
h<~apavnlmuska 

viiruvalmuskn 
lehtikuusenvnlmusku 

suopavnlmuska 
re tikknvalmuskn 

hnrmaavalmuska 
partavalmuska 
sappivalmuska 
vihe rvalmuskn 

purppuravalmuskn 
rengnslnholakki 

knntonnpanahikas 

Gasteromycetoid - Kupusienet 
Bovistn plwuben p ikkumaamuna 
Cyntlws strintus uurrepesäsieni 
Geaslnmr fim/Jrinlum ripsimn<~tiiht i 
Ccnslrum pcctiunl11111 uurremaatähti 
Censlrum qundrijid11111 neulnsmnatiihti 
Hmrdken c:xcipHliformis nuijakuuktmen 
Lycopcrdo11 pc:rlntu111 känsätuhkelo 
Lycopcrdo11 pyriforme ryhmä tuhkelo 
Muthws mvmclii puistopökkösieni 
Sclc:rndcrmn citriuutu nystymukulakuukunen 

Ascomycetes- KoteJasiene t 
Cudouin cotifusn la kkinupikka 

härmäsienet Erysiplwlc:s 
Cyro111itm nmbiqun 
Cyro111itm i1rjuln 
Hclvelln lnctiiiVSn 
J-Jyduotryn tulnsllei . 
Hypomyccs viridis 
L:olin Ju/Jricn 
Oliden lcporittn 
Oliden spp. 

Limnsienet 
Lycognln cpideudrou 

pohj<~npiispanhiippa 
piispanhiipp<~ 
mustnmörsky 
poimutryffeli 
haperonriesn 
rustonupikka 

jänönkorva 
jänönkorvi<~ 

sudenmaito 
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Ko1jausehdotuksia Suomen sienioppaaseen 

PANU HALME 

Pertti Salo, Tuomo Niemelä ja Ulla Salo jul
kaisivat vuonna 2006 hienon sienioppaansa 
(Salo ym. 2006). Teos on Suomen ja Pohjolan 
s ienten (Ryman & 1-Iolmåsen 1987) jälkeen 
ensimmäinen Suomen kielellä ilmestynyt 
ka ikkia sieniryhmiä käsittelevä kirja, jos ta 
vakavastikin sienilajintuntemusta harrastava 
saa merkittävää hyötyä. On selvää, että Suu
re t Työt s isältävät usein myös pieniä projek
teja enemmän virheitä, s illä Suurten Töiden 
tekeminen on paljon vaikeampaa kuin pik
kuasioiden kanssa näpertely. Näin on laita 
myös Suomen s ienioppaan kohdalla. Vaikka 
ehdoton valtaosa kirjassa esitellyistä lajeis
ta on esitelty täysin oikein, on suuresta laji
joukosta johtuen myös muutamia ilmeises ti 
virheellisiä lajeja ja lajitietoja mahtunut mu
kaan. Osa kirjan ilmeis is tä virheistä on jul
kaistu Sienilehdessä Seppo Huhtisen kirjoit
tamassa arvostelussa (Huhtinen 2006). Koen 
kuitenkin, että kirjan käytettävyys kohenisi, 
jos loputkin selvä t tai todennäköise t virheet 
tuotaisiin julkisuuteen. 

Tässä kirjoituksessa ilmoitetaan kirjasta 
ensimmäisen vuoden käytön aikana havai
tut todennäköiset virheet ja osoitetaan niille 
korjausehdotus (Taulukko 1). Useimpien vir
heiden kohdalla korjauksen tausta lla on joku 
kirjoittajaa kokeneempi asiantun tija, joka on 
tällöin ilmoitettu korjauksen kohda lla. On 
selvää, että osa korjausehdotuksista on tul
kilmanvara isia. Silloin, kun kuva ei perustu 
tiettyyn museonäytteeseen, lajista voi usein 
esittää eriäviä, perusteltujakin mielipiteitä. 
Tarkoitus kuitenkin on, että korjauksissa 
ehdotetaan todennäköisintä lajia, jota kuva 
esittää. Vain yhden todennäköisen lajivir
heen kohda lla on tarkistettu kuvaan liittyvä 
museonäyte. 

Tarko ituksenuni on, että kirjan käy ttä
jät merkitsevät tämän taulukon korjau kset 
kirjoihinsa asiaan kuuluville kohdille. Näi-

den korjausten jälkeenkin kirja, niin kuin 
useimmat painoteokset, s isältää varmaan 
vielä jokusen virheen. Määrä lienee hliten
kin jo melko pieni. Koen näiden korjausten 
liittämisen kirjan yhteyteen lisäävän kirjan 
käytettävyyttä me rkittävästi. Pidän tärkeänä, 
e ttä myös esimerkiksi kyseistä teosta opetus
tarkoituksissa käyttävät ilmoittava t nämä 
korjaustarpeet oppilailleen. 

Osa ko rjauksista koskee kääväkkä iden 
osalta v irheellis iä uhanalaisuus luokituksia. 
On syytä korostaa, että kirjassa helttas ienten 
uhanala isuusluokitukset ovat samoja kuin 
helttas ienten ja tattien ekolog isessa luettelos
sa (Salo ynnä muut 2005), eli ne ennakoivat jo 
seuraavaa uhanalaisuus luokittelua. Muiden 
ryhmien osalta luokat ovat kuitenkin edel
lisen uhanalaisluokituksen mukais ia (Rassi 
ynnä muut 2001). 

Kiitokset 

Kiitän taulukossa mainittuja asiantuntijoi
ta sekä Tuomo Niemelää ja Seppo Huhtista 
tiedoista ja muus ta avusta tämän artikkelin 
koostamisessa. 
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Taulukko 1. 

s ivu L1ji Virhe Korjuusehdotus Asiuntuntiju 

39 Männynleppärousku Lnjinmääritys Sinileppärousku (L. qui- llkku Kytövuori 
(Lactnritrs dcliciosusJ cticolor) 

49 Koivurousku L1jinmääritys Vesikehärousku ( L. aqui- Ilkka Kytövuori 
(Lactnrius rcsimus) zorrntus) 

66 Rusoreunnhapero Lajinmäiiritys Verihupero (R. smrquiucn). Juhuni Ruotsalainen 
(Russuln cxnlbicnus) Rusoreunahaperon vä rit 

yleensä lukissa päinvas-
toin, reuna punainen ja 
keskus haalistunut. 

69 Täplähnpcro Syötävyys Ei sovellu ruokasicneksi. Juhani Ruotsalainen 
(Russuln globispom) Kyseessä ryhmälaji, jois ta 

osu syötäväksi kelpaumnt-
tornin . 

77 Orvonhnpcro L1jinmäiiri tys Tuntematon, esimerkiksi Juhan i Ruotsalainen 
(Russrrln postimrn) "närehapero" (tie teelle 

kuvaamaton) tai kuusi-
l hapero (R.quclctii). Nurin 

käännetty voi olla oikea 
orvonhapero. Pystyssä ole-
vulla punninen jalka, toisin 
kuin orvonhaperolla. 

78 Tytönhnpcro L1jinmiiäri tys Tuntemnton, esimerkiksi Juhani Ruotsalainen 
( Russuln pttdlnris) koivunpuis tohnpero (R. 

forrtqucri). Heltat tytön-
hnperolle liian keltaiset. 
e ikä jalan kellertymistä ole 
näkyvissä. 

84 Hakahapero Lajinmääritys Kuva hyvin epätyypillinen, Juhani Ruotsalainen 
( Russuln velcuovskyi) lajia on vaikea todeta. 

85 Monivärihapero Lajinmääritys Tummalakihaperoryhmä Juhani Ruotsalainen 
(Russuln vcrsicolor) ( R. af roru/JCIIS co/1.) 

87 Sillihapero Lajinmääri tys Tuntematon, tuskin kui- Juhan i Ruotsalainen 
(Russuln xcmmpclirrn) tcnkaan s illihapero. Maito 

harmaantuu, tois in kuin 
s illihapcroryhmän lajeilla. 

140 Kaulusvalmuska IHökoko ltiökoko hyvin vaihteleva, Ilkka Ky tövuori 
(Tric/rolomn focnlc) mutta pienimmätkin suu-

rempia kuin kirjassn 

146 Valjuvalmuska Lajinmääritys Rikkivalmuska (Triclrolomn Morten Christensen, 
(Tric/roloma sulplmrcscws) sulplmrescells) Lasse Kosonen 

199 Sauvaseitikki Lajinmääritys SeiHkkilaji (C sp.!, (näyte Tuula Niskanen 
(C. disjrmge11dtts) ja uhanalnisuus- tarkis tettu), elinvoimainen 

luokitus (LC) 

202 Hahtuva seitikki Lajinmääritys PelargoniseiHkki -ryhmä Tuula Niskanen 
(Cortirrnriuslrcmitriclrus) (C. flexipcs co/1 .) 
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208 Mcsinuppiseitikki Lajinmääritys Todennäköisesti nuijasei- Tuula Niskanen 
(Cortiunrius mulliformis) tikki (C. vnrius) 

223 Karvaslimascitikki Lajinmääritys Todennäköisesti keltalima- Tuula Niskanen 
(Corliunrius l!ibrnl ilisJ seitikki (C. dclibutus) 

273 Viiruhaprakas Lajinmääritys Mustesienilaji (Copriuus sp.) L1ssc Kosonen 
(Psntityrelln ccn111n) 

304 Kruunuhaarakas Uhanalaisuus- Elinvoimainen (LC) 
(Cinvicoroun pyxidntn) luokitus 

317 Koralliorakas Uhanalaisuus- Elinvoimainen (LC) 
(I-lcricium corn/loidcs) luokitus 

369 I-laavanarinakääpä Uhanalaisuus- Elinvoimainen (LC) 
(Pitcl/iuus populicoln) luokitus 

390 Peikonnahka Uhanalaisuus- Silmälltipidcttävti (NT) 
(Cruslodcrmn dryir111m) luokitus 

401 Kultarypykkä Uhanalaisuus- Elinvoimainen (LC) 
(Pscudomcmlius nurcus) luokitus 

Voitatin pintakelmu myrkyllinen? 

LASSE KOSONEN 

Menneen syksyn sienipäivien yhteydessä 
Pirkkalassa tuli puheeksi asia, joka esite
tään kääntämässäni tuoreessa sienioppaassa 
"Taskuluonto Sienet", WSOY. Tekijät ovat 
Shelley Evans ja Geoffrey Kibby. He esittä
vät, että "on epäilty, että voitatin pintakelmu 
olisi myrkyllinen, mutta se poistetaan yleen
sä ruoanvalmistuksen yhteydessä." Pirkka
lassa en osannut sanoa, mihin väite perustuu, 
mutta kirjallisuudesta löysin tiedon, mikä tu
kee väitettä. Amerikkalaiset Prager ja Goos 
(1984) kuvailevat erään mieshenkilön kerän
neennuoria voitatteja. Hän pilkkoi ne ja pais
toi sellaisenaan voissa. Ateriasta oli kuhmut 
15 minuuttia, kun hän sai ankaran ripulin, 

joka kesti kaksi päivää. Sen jälkeen mies söi 
vielä kuivattuja, pintakelmullisia voitatteja 
keitossa kolme viipaletta. Siitä oli seurauk
sena ripuli, joka kesti viisi päivää. Kelmutto
mien voitattien käytöstä ei seurannut oireita. 
Suomessa on totuttu poistamaan voitatin 
pintakelmu ennen ruoaksi valmistamista sen 
limaisuuden (ja usein roskaisuuden!) vuoksi 
ja koska se lähtee vaivattomasti nylkemällä, 
joten tämän kaltaista ongelmaa ei ole aiem
min tullut vastaan. 

Prager, M.H. & Goos, R.D. 1984: A case of mush
room poisoning from Suillus luteus.- Mycopat
hologia 85: 175-176. 
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Lukijain palautetta 

Pallohuhtasieni, Morchella 
esculenta, kuuluu lajistoomme 

Jarkko Mäkineva lähetti toimitukseen säh
köpostissa Sienilehdessä 3 olleen "huhtasie
nijutun" innoittamana hyvän kuvan selvästi 
tunnettavissa olevasta pallohuhtasienestä 
joka yhden ainoan kerran (31.5.1997) kasvoi 
hänen kotipihansa mnrjapuskissa Tampereen 
Pispalassa (kuva 1). 

Kauko Salo sai sienitiedustelun sähköpos
tissa 1.6.2007. Leena ja Tarmo Parvela olivat 
löytäneet yhden oudon näköisen sienen Jo
ensuusta, MutaJan kaupunginosasta oma
kotitalon pihanurmikolta. Hyvästä kuvasta 
sienen tunnisti helposti pallohuhtasieneksi, 
Morchelln esculentn. 

Jorma Palmen kertoi löytäneensä geolo
gisten retkeilyjensä yhteydessä knuan sitten 
Sailasta rajavyöhykkeeltä helposti tunnistet-

tavan muista huhtasienistä selvästi poikken
van pallohuhtasienen. (Suullinen tieto.) 

Jouko Laaksamo löysi Keski-Suomesta, 
Jämsänkosken Koskenpäästä kartiohuhtn
sieniä, Morchelln e/ntn, joissa lakin harjujen 
pystysuuntaisuus ei ollut ollenkaan selvää. 
Huolimntta tyypillisten tuntomerkkien poik
keavuuksista sienet lienevät kartiohuhtasie
niä. 

Pertti Salo valokuvasi "paksujalkahuhta
sienen", joka näyttää tarkalleen samanlaisel
ta kuin kuva "paksujaloista"edellisen Sieni
lehden numeron huhtasienijutussa (kuva 2). 
Paksu/·alkahuhtasieni voinee hyvinkin olla 
oma ajinsa. - Pnitsi teräväkärkinen lnkki 

1 ja lakin levyinen jalka, myös lakin erityisen 
ohuet mustat pystyharjanteet erottavnt sen 
muista huhtasienistä. 

Kuva 1. Pallohuhtasieni, Morclwlln eswhmtn, Tampereen Pispalassa 31.5.1997-
Valokuva Jarkko Mäkineva. 
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K.uva 2:. "Pa._ksujalkahuhtasieni" Kotkassa pienessä omakotitulon pihassa, kuadetun omenapuun kannon 
vieressu 14.::>.2007.- Valokuva Pertti Salo. 

Uutisia & poimintoja 

Tällaisella siunauksellisella toivotuksella lä
hetti Kirkkonummella s ijaitsevan Pokrovan 
luostarin Isä I-Iariton luostarissa vierailulla 
olleet toimittajaveteraanit jälleen maailmalle: 

Eihän maailma parantamisesta parane, 
mu tta katsokaatte te sieniä! 
Oi karvalaukut, sillihaperot, 
pirunpöhköt ja maa munat. 
Pyhät sienet pyhien parroissa, 
olkaatte hilpeät, totiset ja runsaat, 
jotta teis tä tulisi ta ttien kaltaisia! 

Rikasta sienisatoa! 
Mukana ollut Paavo Eini 

Tunne seeni 
Mauri Korhosen Tunnista sieni -kirja on il
me~tyn:yt vi~on~ielise~:ä. Käännöstyön ja 
levmneisyystietojen taydentämisen Viron 
osalta on tehnyt Kah·in Ji.irgens. Kirjan toi
mittaja on kunnianarvoisa akateemikko Erast 
P~r~as~o. Kää.nnöstyö on taitavasti tehty ja 
vankuvien pamatus samaa tasoa kuin suo
menkielisen laitoksen. 
Kustantaja on Kirjastus Varrak, Tallin 2007. 
Teosta myydään myös "Suur Eesti raamatu
klubi" -kirjakerhon kirjana. Kirjakauppahin
ta on 219 ja kirjakerhon hin ta 185 "krooni". 
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Esite tuoksuvalmuskasta 
Arktiset Aromit ry. on valmistanut esitteen 
kauppasieneksi vuonna 2007 hy.v~.ksytystä 
tuoksuvalmuskasta. Kannen tekstma on: 

Jumalten sienestä kansan herkuksi 
tuoksuvalmuska Triclwlo111n 111ntsutnkc 

Esitteessä on lajista 8 kuvaa, joista osa on vä
reiltään harhaanjohtavia. Sivulla 5 laatuluo
kitusta esittävään piirrossarjaan on lipsah
tanut virhe: luokkien IV ja V piirrokset ovat 
vaih taneet paikkaa. 

Muis tettakoon, että sieni on hyväksytty 
kauppasieneksi vain omalla nimellään tuok
suvalmuska, vaikka esite mainitseekin sientä 
usein kutsuttavan "männyntuoksuvalmus
kaksi". Sienen japaninkielinen nimi matsu ta
ke on "mäntysieni", mutta ei lajin suomen
kielinen toisintonimi. 

Tekstin kohta "Kaulusvalmuskalta puut
tuu tuoksuvalmuskan harjanne lakin päältä" 
- olisi ehkä paremmin "lakin keskustan ko
houma". 

Mnuri KoriiDIICII 

Tryffeliviljely Suomessa 
Juvan tryffelikeskuksen johtaja Salem Sha
mekh on tarkastanut viime kesänä istute ttu
jen tammen taimien ja niiden juuriin ympät
tyjen tryffelirihmastojen tilan ja kertoo niiden 
kasvavan hyvin ja selvinneen talvesta moit
teettomasta huolimatta -30 C 0 asteen pak
kasista. Ensimmäiset kesätryffelit saataneen 
kerättyä 3 vuoden kulu ttua. 

Kuuteentois ta peltoon Etelä-Savossa on is
tute ttu tammia, sekä myös lehmuksia ja päh
kinä pensaita, joide n juuriin on ympätty ke
sätryffelin rihmastoa. Shamekh aikoo yrittää 
tryffelisienten siirrostamista myös kuusen 
juuristoon. 

HS 28. elokuuta 2007 

Autosieniä 
Uutislcllfi 100 esitteli 15.10.2007 värikuvalla 
varustetun juhm "Sieniä kasvaa linja-autos
sa". - Dosentti Harri Harmaja vastasi kyse
lyyn ja tunnisti auton puurakenteissa kasva
van sienen osterivinokkaaksi joka on täysin 
vaara ton hyvä ruokasieni, jopa viljelysieni
kin. 

Edellinen uutinen "autosienestä" oli muis
taakseni vuonna 1997 kirjassa Huikeita sie-

1 n ijuttuja. Sivulla 87 kerrotaan vinokkaista 
jotka kasvoivat kalafirman pakettiauton ta
varatilassa.- Moisissa paikoissa s ienet voivat 
kasvaa vain jos rakenteet ovat puuta ja tilat 
kastuvat tavan takaa. 

Jykevä punikkitatti 
Aisla Hentola lähetti toimitukseen kuvan jär
kälemäisestä punikkita tista joka painoi 2,780 
kg ja lakin leveys oli 28 cm. Tatti jäi lajilleen 
tarkemmin määrittämättä, koska tuntomerki t 
eivät näy kuvassa ja toukattomat osat tatista 
va lmistettiin ruoaksi. Jättita tti kasvoi Loh
janl1arjun alapuolella Lehmijärven rannalla, 
Muijalassa Koikkalan kylässä. Kasvupaikka
na oli nuori istutettu mäm1ikkö, metsäkoneen 
painamassa syvässä jäljessä. 

Massoittain huhtasieniä paloalueena 
SEPPO VUOKKO 

Olimme (minä, Ari Haapasaari, Seppo Su u
tari ja Sami Sinkkonen Savonlinnan ammatti
instituutista) metsäretkellä entisen Viipurin 
läänin Pyhäjärvellä 19.6.2007. Isomman Tie
lammen (noin 6 km pohjoiseen Inkilän kyläs
tä ja 5 km Laatokan rannasta) eteläpuolella oli 
viime vuonna palanut reilu hehtaari männik-

köä. Maakulona edennyt palo oli tuhonnu t 
kenttäkerroksen kasvipeitteen ja humuksen 
lähes täysin niin, että mustaa metsänpohjaa 
täplitti vain muutama harva mustikan ta i 
puolukan verso. Puusto oli pääosin noin 60 
vuotta vanhaa. Jotkut puut olivat niin pahoin 
vaurioituneet, että todennäköisesti kuoleva t. 



Sen sijaan muutamat vanhat, kilpikaarnaiset 
ja sodankin nähneet hongat olivat selvinneet 
lähes vaurioitta. 

Hiilenmustasta maapohjasta nousi harvak
seltaan kartiohuhtasieniä kuin mitäkin torne
ja. Ajattelimme ensin kerätä niistä herkulliset 
tuliaiset majapaikkamme isäntäväelle, mutta 
olimme paikalla viikon liian myöhään: kaikki 
huhtasienet olivat jo sitkistyneitä ja pehmen
neitä, pilaanlumisen alussa. 

Sieniä oli parhaimmillaan 1-3 neliömet
rillä, ja tämä "hyvä ala" kattoi noin puolet 
paloalasta. Yksinkertainen kertalasku antaa 
tulokseksi noin 10 000 itiöemää! Olisi siinä 
ollut rahanarvoinen saalis, kun olisi oikeaan 
aikaan paikalle osunut! 

Huhtasienet tuskin olivat ilmaantuneet 
paikalle vasta kulon jälkeen. Luultavammin 
rihmasto on kasvanut maassa vuosikymme
niä. Vasta palo sai rihmaston valmistamaan 
itiöemiä. Kenties palo myös paransi rihmas
ton elinmahdollisuuksia- esimerkiksi tuhoa
malla kilpailevat, pintahumuksessa olevat 
mykorritsa- ja lahottajasienten rihmastot. 
Kun ravin tokilpailu oli vähentynyt, tulokse
na oli huhtasienen rihmaston nopea kasvu ja 
seuraavana keväänä huikea sienisato. 

Omalla pihallani kasvaa lähes säännölli
sesti keväisin 3-5 kartiohuhtasientä tuhkalla 
lannoitettujen herukkapensaiden alla, puu
tarhamullassa huomattavasti kookkaampia 
kuin Pyhäjärven hiekkaisen paloalueen sie-
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net. Silti en yleensä pääse niillä herkuttele
maan, sillä sääskien toukat ehtivät ensin. Sen 
sijaan muutamassa tutkimassani paloalueen 
sienessä ei toukkia ollut! 

Kukkakasvien kukinnan samanaikaisuus 
on välttämätöntä hedelmöityksen onnistumi
seksi, mutta sienten ei tarvitsisi lisääntymi
sen vuoksi tehdä itiöemiään yhtäaikaisesti. 
Sopivaan paikkaan päätyneestä itiöstä kas
vaa rihmasto, joka yhtyy toisen, oikeanlaisen 
rihmaston kohdatessaan kaksitumaiseksi, 
itiöemiä tuottavaksi rihmastoksi.ltiöemätuo
tanto voi alkaa paljon myöhemmin, viikkojen 
tai vasta vuosienkin päästä. 

Ehkäpä sienet hyötyvät massaesiinty
mistään toisella tavoin. Kun itiöemiä tulee 
yht'äkkiä paljon pitkän täysin sienettämän 
kauden jälkeen, hyönteiset eivät ehdi pilaa
maan satoa ennen itiöiden kypsymistä. Sa
manlainen on tammen strategia. Sen terhot 
ovat eläinten suosimaa ruokaa. Terhoja on 
hyvinä satovuosina kerta kaikkiaan niin pal
jon, etteivät e läimet ehdi kaikkia syömään, ja 
niin tammenkin lisääntyminen onnistuu. 

MinuJla tuskin on mahdollisuutta käydä 
ensi keväänä katsomassa Tielammen palon 
huhtasienisatoa. Olisi kuitenkin mielenkiin
toista kuulla toisten havaintoja samantapai
sista sienten massaesiintymistä - ja ennen 
kaikkea siitä, miten runsaasti sieniä on seu
raavana vuonna. Oma veikkaukseni on, että 
niukasti! 

Kirjoista puuttuvat sienet 
PAAVOEINI 

Hannele I<Iemettilä: Keskiajan keittiö. 
- Atena 2007, 225 sivua. 

Jukka Blomqvist ja Auri Hakomaa: Keski
ajan keittiön salaisuudet. Tuokiokuvia, 
reseptejä, mausteita. - Minerva 2006, 189 
sivua. 

Pirkko Jurvelin: Keskiajan keittokirja. 
- Art House 2007, 224 sivua. 

Keskiaika on tullut muotiin. Tutkimustietoa 
keskiajasta on ilmestynyt viimeisen vuosi
kymmenen aikana enemmän kuin miespol
ven mittaan aikaisemmin, samoin erilaisia 
tietokirjoja, niiden joukossa myös ruokakirjo-

ja. Kesäisin vietetään miehekkäitä turnajaisia 
ja leikitään yU1äistä linnanneitoa vehmaises
sa suomalaismaastossa riippakoivujen alla. 

Toivoa sopii, että nämä aikuisten seuralei
kit ja roolipelit johtaisivat myös tiedollisem
paan ajan elämäntapojen tuntemukseen. 

Ruokakirjojakin ajasta siis on. Mutta sienet 
niiden sivuilta puuttuvat! 

Antiikista tiedämme, että sienet kuuluivat 
niin tavallisen kuin herkuttelevan roomalais
patriisinkin ruokapöytään. Tiedämme sen sii
tä, että roomalaisilla, jotka vapaina kansalai
sina eivät olleet kiinni arkipäivän työn teossa, 
oli tapana tallentaa pergamentille päivän ta-
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pahtumia, mm. aina isten vieraskutsujen anti
mia. Usein tallentamisen tosin teki sanelusta 
kirjoitustaitoinen kreikka lainen orjapalvelija. 

Roomala isessa m iehessä oli annos nautis
kelevaa ja herkuttelevaa he rraa mutta samal
la myös julmaa ja häiktiilemätön tä valtapolii
tikkoa. Hän oli maai lman monipuolisimpia 
sienien käyttäjiti. Sienet tuotiin pi topöytiin 
yhteisiksi herkkupaloiksi mutta myös kavali
na myrkkypakkauksina leivonnaisiin, kastik
keisiin tai juomiin sekoitettuina. 

Sieniruoilla oli todella suuri merki tys roo
malaisten politiikan kovassa pelissä. Valtio
miehen ja poliitikon turvamieheksi tuli ruo
kien esimaistaja, joka tosin kuoli usein päivin 
myöhemmin yhdessä esimiehensti kanssa. 

Harva Rooman val tionpäämies saavutti 
eläkeiän. Kuolema tuli vastaan yleensä joko 
sotatantereilla tai kotikentällä kilpailijan ti
karista tai myrkystä. Jti lkipolven tehtävä oli 
pystyttää patsas tai tehdä ainakin rintakuva. 
Moniin niistä olisi voitu kaivertaa koristeell i
nen myrkkysieni. 

Keskiajan ruoista kertovat kirjat 

Historiantutkija Hannele Klemettilän Kes
kiajall keilliö on aikakauden ruokakirjois ta 
pätevin, perusteeli is in ja tietävin. Myös sen 
kuvitus on aiheeseen komeusti johdattava ja 
kuvien tekstit hyviä tietolippaita. Keskiajan 
ruokien ammattikakkien Jukka Blomqvistin 
ja Auri Hakomaan Kcskiaja11 kcilliö11 salaisuu
del on tunteella, kielellisellä taidolla ja umma
tillisella tietämyksellti kirjoitettu kirja, jonka 
lukuisat ruokaohjeet haukuttava t tekemi:iän. 
Tekijät ovat Tallinnan tunnetun keskiaikais
ten ruokien Olde Hansu-ravintolan perusta
jia ja vetäjiä. Kuvitus on pääosin virolaisten 
kuvittajien tyyliteltyä ktisialaa. Historiaa har
rastavan Pirkko] urvelinin Keskiajan kcittokilja 
esittää lukuisia ajan ruokaohjeita . Kuvitus on 
enemmän kuin vaatimaton e li kuvista e i ker
rota yhtään Inittitin. Ne vain seisovat mykki
nä kirjan sivuilla ja sivujen alaosissa. 

Keskiaika söi hyvin. Paremmin kuin luul
laankaan. 

Missä ovat keskiajan ruokapöytien 
sienet? 
Tiedot keskiajan keittiötaidoista ovat vähä i
set ja sirpalemaiset. Kakkien säilyneet ruoka
ohjeet ovat lyhy itti ja viittauksenomaisia eikä 

niissä jumi eritellä raaka-aineita. Kaikki viit
taa siih en, että ruoan tekotaito sii rtyi osaajalta 
edelleen vain suullisena perintönti . Osaksi se 
johtuu myös siitä, että luku- ja kirjoitustai to 
oli tässä yh teiskuntaluokassa varsin heikko, 
monilla sitä ei ollut ollenkaan. 

Eivät antiikin aikanakaan koki t vleensti 
valmistamistaan aterioista kertoneet, vaan 
monen kattauksen aterioillaan ylvästelevät 
isännät. Sama mahta ileva näyttämisen halu 
eli myös keskiajan vallankäyttäjien pidoissa, 
mutta innostus ki rjoittaa gastronomiaa hii
pui y len pienelle liekille. 

Nykypäivän äkkirikkaiden kartanokutsu
jen ruokatarjouksis ta ke rtomisesta huolehti
vat paika lle kutsutut toimittaja t. 

Toisaalta tietoja eri elintarvikkeista saa
daan antiikkia paljon enemmän linnojen, aa
teliskartanoiden, ruhtinashovien, piispojen, 
kirkkoruhtinaiden ja luostarien tilikirjoista, 

. jotka alkava byrokratia synnyttää. Mutta ti
' likirjoissakin näkyvti t vain muualta ostetu t ja 
syystä tai toisesta ti li tettävät tuotteet ku ten 
suola isen ta i makean ved en kalat, riistaelä i
met ja muut liha t, mausteet, vilja t, juomat, 
hedelmät. Oman tai lähialueen marjat, sienet, 
juurekset, pavut ja vihannekset eivät sarak
keissa ntiy. Ne ovat omaa tuotantoa tai ajan 
harmaata taloutta, joka hoide taan keittiön 
ovella takataskun lompakosta . 

Oman aikamme tu nnusmusiikki eli visu
aalisuus alkaa keskiajan koettaessa. Arkipäi
vääkin a le taan tehdä näkyväksi seinämaala
uksissa, tauluissa ja puupiirroksissa. Kuva 
laskeutuu kirkkojen sisäkattojen korkeuksis
ta kaduille ja kauppakujille, aa telis ten pitoi
hin, heidän ruokapöytiinsä ja hovien keittiöi
hin, porvarin ja käsityöläisen koti in ja liesien 
titireen. Näemme mitä on yläluokan pöydillä 
tarjolla ja millä tavalla, miten syö rikas kaup
paporvari ja miten käsityöläinen. Näemme 
jopa miten syö tavallinen kansa yhteisissä 
tapaamisissaan. 

Kuvissa hehkuva t koristellut pais tit, keite t
tyjen juuresten ympäröimät linnut, viikunoi
den keskellä lepäävät kalat, erilaiset piirakat 
ja pyöreät leivät. Kansan pidoissa kannetaan 
vajan ovista tehdy llä paareilla liemilautasia 
pöytiin. Jokainen ottaa omansa kun paarit 
kohda lle tu levat. 

Mi llään pöydällä ei vyöry tattien kasa eikä 
missään leikkaa keittiömestari h·yffeliä tai 
maamunaa viipale iksi. Kaunismuotoinen ja 
kauniskasvoinen, mannekiinin ka ltainen sie-



ni ei vain elä tunnelmamaalarin värisilmäs
sä. 

On mahdoton ajatus, että sieniruoat oli
sivat jääneet syrjään antiikista keskiaikaan 
tultaessa. Määrätyt sieniruoat ilmeisesti vain 
arkipäiväistyivät ja uudet sienilajit ja ruoat 
jäivät varsin vähälle kakkien tietäessä kokei
lujen mahdollisista vakavista seurauksista. 

Sieni eli edelleen herkullisena -täytteenä 
linnun, kalan, pikkupersaan ja riistaeläimen 
sisällä, keitoissa ja marinoituina pikkupaloi
na savilautasilla. 

Kysykää sienistä 
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Näissä kirjoissa nautitaan öljyssä sipulin ja 
mausteiden kanssa kuuliotettuja metsäsieniä 
liharuoan lisukkeena, maisteliaan juustolla, 
valkosipulilla ja erilaisilla mausteilla täytet
tyjä herkkusieniä ja napostellaan marinai tuja 
metsäsieniä. Marinadissa on vettä, sokeria, 
punaviinietikkaa, purjoa, suolaa, rosmarii
nia, rikottuja katajanmarjoja sekä valko- ja 
maustepippurin marjoja. 

Mainettaan parempi. Se keskiaika. 
Paavo Eilzi 

Sienilehdellä on Kysykää sienistä- palsta, jossa asiantuntijamme vastaavat 
kysymyksiinne. Ne tulee lähettää kitjallisina Sienilehden toimitukseen osoitteella 
Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto, tai haluttaessa sähköpostina 
mauri.korhonen@helsinki.fi. Kysymykset voi lähettää joko omalla nimellä tai 
nimimerkillä, kuinka vain haluat. Tmmistamista koskeviin kysymyksiin emme 
tällä palstalla mieluusti vastaa, koska sienen luotettava hnmistaminen vain 
kirjallisen kuvauksen pohjalta on liian epäluotettavaa. 

Suomeulcielestii kiimtostwmt kysyy 
Sie11issämme 011 ai11aki11 kaksi äikä-nimistä siell
lii, äikiitatli ja iiikiivnlmuskn. Edellistä kuvntaa11 
moisissa pippuriseksi (peppar) ja jiilkimmäistä 
katkeraksi tai kitkeriiksi (bitter). 011ko äikä 1111/r
resmza, va11ha szwmalai11e11 sa11a vai sie~~itieteili
jöiden hyvää uutta luovaa suomea? 

Äikäsienistä 
Äikä on ilmeinen johdos sanasta äikeä, joka 
on laajalti savolais- ja paikoin hämäläis
murteissa tarkoittanut samaa kuin 'kirpeä, 
karvas, väkevä; maultaan pilaantunut'. Jo 
Elias Lönnrotin Kasvikon oppisanoja (1859) 
ilmoitti äikeän tarkoittavan samaa kuin 'kir
rnakka, kirpeä, tuikea (acris, bitter 1. skarp)'. 
Aikeä nenätti ja äikäjuuri ova t olleet pipar
jut!_ren vanhempia toisintonimiä. 

Aikätatti ilmaantuu sienikirjallisuuteem
me A. A. Solan suomentamassa teoksessa 
Suomen tärkeimmät syötävät ja myrkylliset 
sienet (1907). Hän luonnehtii äikätatin makua 
äikeän polttavaksi (Th. Saelanin ja V. Blom-

stedtin a!)<uperäisteoksessa "starkt brän
nande"). Aikävalmuska puolestaan näy ttää 
olevan Risto Tuomikosken sepite hänen suo
meksi toimittamaansa Sienet värikuvina -te
osta varten. Lajiepiteetti aestuans pohjautuu 
latinan aestuo-verbiin, jolla on monenlaisia 
merkityksiä: loimuta, hehkua, aaltoilla; olla 
levoton, epäröidä. Niitä sopii makustel la, 
kun äikävalmuskan maun sanotaan olevan 
ensin mieto, sitten karvas. 

Orvo Vitikai11e11 

Nimimerklci Nimi 011 enne kysyy 
Rusakkonuljaska 011 mänhJknnknidell szema. 
Eräide11 sienikirjoje11 mukaan (Pertti Salo - Tuo
mo Niemelä - Lllln Salo: Szwme11 sieniopns) se11 
ruotsinkielinen nimi on raparperisieni, rabnr
bersvnmp. Mitä tekemistä rusnkkonuljnsknlln 011 
selviytymisen suurmestari msnkon ja rapnrperi11 
kmzssn? Onko se11 Jeviämisnlue esimerkiksi jotw
kin msnkon elinpiirin lnnjuillell, jokn 11ykyään 
ulottzmee jonneki11 Oulujoe11 varsille. 
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Väreissä on kyllä snmnn maanväristä ruskean, 
mutta ei se 11i111eksi riitä. Miten siis sieni on snn-
11111 llilllCIISii? 

Toimitus: Näkyypä värin yhtäläisyys rusakon 
kanssa riittävän sienen nimeksi. Keltavahve
ro, valkokärpässieni, punatatti, sinivalmuska 
jne. ovat kaikki väreihin perustuvia nimiä. 
Sienet ovat niin ympäripyöreitä ja toistensa 
kalta isia ja lajeja on niin tavattoman paljon, 
että hyvien ja osuvien nimien keksiminen 
kaikille sienille on erityisen vaikeaa. Myön
nettäköön, että nimiä on jouduttu keksimään 
jopa pakon edessä. Kaikki nimet eivät ole jä
rin onnistuneita. 

Eihän rusakkonuljaska liiku eikä leviäkään 
nimieläimensä rusakon mukaan, joka "on 
juoksija jumalan armosta". Onhan nuljas
kamme sentään edes vähän rusakon värinen, 
joten tämä nimi sille kelvatkoon. - Raparpe
risienelle emme osaa keksiä selitystä. 

Suomen Sieniseuran lwulcnusikokouksessn 
Helsingissä 10. lml1tikuutn 2007 nilteenn oli 
"Kysykää mitä v niu sieuistä". Yleisöllä oli 
tilaisuus esittää sienilcysymyksiä nsinutuu
tijnrnndille. Rnnti vnstnsi jälleeu yleisön ky
symylcsiin kmtknusikolcoulcsessn 6.11.2007. 
Alin 011 vnlilwimn esitettjistä kysymyksistä 
jn vnstnuksin niihin. 

Miten sienet poikkeavat knsveistn? Mikä te
kee sienistä sieniä? 
Sienten eroavuuteen kasveista (ja eläimistä) 
on hiljattain jo vastattu (Sieni lehti 2006/ 4), 
mutta tärkeytensä vuoksi toistettakoon se 
vielä tässä: 

Sienet eroavat sekä eläimistä että kasveis
ta erittäin paljon, lähes kaikessa, kuten li
sääntymisessä, ravinnonotossa, u lkoasussa 
ja toiminnassa luonnossa. Eläinten ja kasvi
en ohella sienet ovatkin eliökunnan kolmas 
suuri pääryhmä. Eläimillä ja kasveilla solut 
jakautuvat kolmiulotteisesti ja muodostavat 
kiinteää kudosta. Sienillä sen sijaan syntyy 
e teenpäin kasvavaa rihmaa, kasvualustas
saan haaroittuvaa rihmastoa, joka on sie
nieliö. ltiöemä on sienieliön lisääntymistä 
palveleva osa, jota sanomme sieneksi ja joka 
sekin muodostuu vain yhteen kietoutuneista 
sienirihmoista, ei kolmiulotteisesta kiinteäs
tä solukosta. Sienet ovat ravitsemukseltaan 
toisenvaraisia eliöitä, joiden tehtäviin muun 
muassa kuuluu eloperäisten aineiden jäte-

huolto, eli aineiden pilkkominen, hajottami
nen ja luonnon kiertoon palauttaminen. Sen 
minkä vihreät kasvit rakentava t sen sienet 
(yhdessä maaperän pieneliöiden kanssa) ha
jottavat. Luonnossa kasvi t ja sienet siis suo
rittavat ehdottomasti erilaisia tehtäviä. 

Miksi limasieni ei ole sieni? 

Limasienet ovat merkillinen eliöryhmä, jon
ka luokittelu kasveiksi, eläimiksi tai sienik
si ei luontevasti luonnistu. Näihin kaikkiin 
eliöryhmiin limasienet ovat aikojen kulu
essa vuoron perään luokiteltu. Limasienis
sä kun on sekä sienimäisiä että eläimellisiä 
piirteitä. Missään tapauksessa ne eivät ole 
kasveja. Niiden eläimellinen pi irre on siinä, 
että yksisoluiset limasienet jossain elämänsä 
vaiheessa (hi taasti) liikkuvat. Sieniin ne taas 
lähenevät si inä, e ttä ovat ravinnonotossaan 

. toisenvaraisia ja muodostavat itiöemiä ja iti
' öitä. Siksipä ne on luokiteltava erilleen kol

men suuren eliöryhmän eläinten, kasvien ja 
sienten ryhmistä ja sijoitettava johonkin sien
ten ja eläinten lähimaille olevaksi pieneksi 
erilliseksi ryhmäksi. 

Mitkä tekijät voivat olin nltknnn Suomen 
sienistölle? Ilmnstommmtos? Snnsteet? 

Emme vielä osaa tarkemmin arvioida il
mastonmuutoksen nopeutta ja suuruutta. 
Sienistä voisi arvella, että ne selviävät ilmas
ton vaihtelusta siinä kuin muukin luonto. 
Saastuminen ei toistaiseksi ole niin suurta, 
että sienistössämme olisi välittömästi näh
tävänä kovin suuria muutoksia. Arveluja on 
siitä, että muutamat eteläiset levinneisyyten
sä pohjoisrajoilla kasvavat lajit saattaisivat 
tulevaisuudessa käydä vähän yleisemmiksi. 

Todellisuudessa pahimmat sieniä uhkaa
vat vaarat johtuvat enemmänkin ihmisen 
toiminnasta. Etenkin metsäluonto muuttuu 
ja sienten luontaiset kasvupaikat muuttuvat, 
jopa tuhoutuvat. Kiihtyvä rakentaminen, 
harjujen tuhou tuminen, suurten tieraken
nusten ja muun rakentamisen vaa timat suun
nattomat alueet ynnä muut ihmisen toimet 
tuhoavat sienten kasvupaikkoja ja elinmah
dollisuuksia. 

Tutkittua tietoa on siitä, että sienet kärsivät 
huomattavasti metsien voimaperäisestä lan
noittamisesta. Myös metsänhoidon nykyiset 
menetelmät laajoine avohakkuineen ovat 



metsäsienille epäedullisia. Toisaalta myös vil
jelyn ja karjanhoidon toimintatapojen muu
tokset, kuten ketojen umpeen kasvaminen ja 
karjan metsälaidunnuksen loppuminen vai
kuttavat jopa kohtalokkaan paljon joihinkin 
sieniryhmiin. Myös rehevien lehtometsien 
häviäminen harventaa sienilajistoamme. 

Näemme siis että ihmisen toiminta on 
koko ajan uhkana sienille, jo ennen pitkäai
kaisen ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän 
saastuttamisen kenties tuomia arvaamatto
mia haittoja. Sienet kärsivät tasatahtia siinä 
kuin muukin luonto. 

Kuinlea suu,.clcsi sieni voi lcasvaa? 
jos on kysymys sienen itiöemästä, niin suu
rin jättikuukunen, Lm1germnrmin gignnten, 
joka löytyi Sveitsistä painoi yli 50 kg. Suu
rimmat Suomesta löydetyt ovat olleet alle 
10 kg:n painoisia. Toisinaan ihan tavalliset 
ruokasienetkin voivat kasvaa yli normaalin 
kokonsa. 2004 Kiuruvedeltä löytyi toukaton 
herkkutatti, jonka "korkeus oli 10 cm yli nor
maalin marjasangon". Tarkemmat mitat ja 
paino tosin puuttuvat, mutta Sienilehdessä 
2004/4 on paremmaksi vakuudeksi tatista 
kokosivun värikuva. 

Sienilehden 1989/2 kansikuvana on jätti
mäinen herkkutatti, Boletus edulis, jonka lakin 
halkaisija oli peräti 42 cm! Tämänkin sienen 
paino jäi dokumentoimatta, kun jo pahasti 
toukkaista tattia ei voinut viedä kurssipaikan 
siistiin keittiöön punnittavaksi. - Näyttäisi 
siltä, että satunnaisesti rihmaston kasvuvoi
ma saattaa keskittyä yhden itiöemän kasvat
tamiseen, jolloin ennätykset helposti rikkou
tuvat. 

Jos on kysymys sienirihmaston koosta, niin 
siirrytään aivan toiseen kokoluokkaan. Suo
mesta on mitattu liki sata metriä pitkä mesi
sienirihmasto, joka kasvoi yhdessä metsikös
sä. DNA -tutkimuksen mukaan sen sisällä 
kasvoi muutama erillinen mesisienirihmasto. 
Rihmaston tunnetun kasvunopeuden perus
teella laajin rihmasto oli iältään sadan vuoden 
hujakoilla. Pohjois-Amerikasta mitattiin jal
kapallokentän kokoinen mesisienirihmasto, 
jota ensi uutisissa mainostettiin suurimmaksi 
eliöksi, sinivalastakin painavammaksi, mutta 
tarkennetun tiedon mukaan rihmaston paino 
oli kymmenesosa ensin ilmoitetusta, mutta 
sieneksi joka tapauksessa tavattoman suuri. 

SIENILEHTI 59(4) 123 

Mitii tarfwitetaan sienten ryöppiiiimisellii? 
Ryöppääminen on alun perin suurkeittiö
termi joka tarkoittaa vihannesten pikaista 
kastamista metallikehikossa kiehuvassa ve
dessä. Ryöppääminen on ryöstäytynyt sieni
kirjoihin tarkoittamaan sienten esikäsittelyä 
kiehauttamalla tai keittämällä. Yleiskielen 
sanat kiehauttaminen ja keittäminen sopivat 
sienten esikäsittelyn termeiksi ylivertaisesti 
paremmin kuin ryöppääminen.- Kielenhuol
lon mukaan sienikirjoissa esiintyvä "sieniä 
ryöpätään 5 min." on täysi mahdottomuus, 
koska ryöppäys on pikainen toimenpide. 
Kielenhuollon mukaan sana ryöppääminen 
sienten esikäsittelyssä olisi ehdottomasti h y
lättävä ja tilalla käytettävä ymmärrettäviä ja 
täsmällisesti asian ilmaisevia hyviä sanoja 
"kiehauttaminen" ja "keittäminen". 

Kwnpia 011 Suomen luomrossa enemmiiu my
lwr,.itsasieuiii vai lalwttajasieniii? 
Kysymykseen ei voi vastata täsmällisesti, 
koska emme vielä tunne läheskään kaikkia 
luonnossamme kasvavia sienilajeja. Tämän 
hetken tietomme maamme tunnetuista helt
tasienistä ja tateista kertovat, että mykorrit
salajeja niistä on yli 700 lajia ja lahottajasie
niä noin 950 lajia. Luvussa eivät ole mukana 
kotelosienet, mutta arvelemme, että niiden 
joukossa on erityisen paljon lahottajia. My
korritsalajeistakaan emme likimainkaan 
tiedä kaikkia juurisieninä kasvavia. Asiaa 
sekaanmittaa vielä se, että kovin monet sie
net kasvavat myös varpujen ja ruohojen seu
ralaisina. Tämä vastaus koskee lähinnä ns. 
suursieniä, eli lähinnä paljain silmin näh tä
viä lajeja. Mikrosienissä on lahottajien lisäksi 
myös paljon kasveilla Ioisivia lajeja, joten asia 
on entisestäänkin monimutkaisempi. 

Vastaus paljastaa, että tietomme maassam
me kasvavis ta sienilajeista ovat vielä perin 
puutteelliset. 
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Sisäsiistiä talvisienestystä 

PANU HALME 

Sieniharrastuksessa on vain vähän huonoja 
puolia. Sienet tuovat suuria tunteita ja upeita 
kokemuksia arkeemme, harrastus on halpa 
ja muut harrastajat keskimäärin mahtavia 
tyyppejä! Mutta jotain huonoa harrastukses
samme kuitenkin on. Useimmille sienihar
rastajille Suomen oloissa lähes s ienettämän 
talven yli selviäminen on vaikeaa. Toki han
gesta voi kaivella jäätyneitä hyytelösieniä tai 
monivuotisten kääpien itiöemiä, mutta ei se 
oikein miltään turmu. Jota in elävämpää pi-

täisi sienistä saada irti talvenkin aikana. Eräs 
ratkaisu ongelmaan löytyi aika yllättävältä 
taholta. 

Heikki Helteen ja Ilona Yliniemen kodin 
sisutukseen kuuluu kaksi kappaletta kiinan
kellosammakoille (Bombi1w orielllnlis) varattu
ja terraarioita. Kyseiset sammakot viih tyvät 
puolimärissä olosuhteissa, joten terraarioiden 
pohjasta suuri osa on veden peitossa. Kuivaa 
maata sammakoille edustavat lähinnä muu
tamat Jahopuunkappaleet, jotka on asetettu 



sinne tänne terraarion pohjalle. Tämä tasai
sen kostea ja lämmin ympäristö muodostaa 
otolliset olosuhteet sieniharrastajan talviret
kien kohteeksi. 

Ensimmäinen mielenkiintoni aiheeseen he
räsi, kun Heikki ilmoitti minulle, että heidän 
sammakkonsa taliovat jotakin pikkuruisia 
sieniä, jotka putkahtelevat terraarioon siellä 
makaavasta lahopuunkappaleesta (kuva 1). 
Sienet varmistuivat nopeasti joksikin muste
sieniksi (Coprirws), mutta laji jäi epäselväksi. 
Pakkohan se oli selvittää, joten Paavo Höijer 
sai minulta kirjeen täynnä näytteitä. Laji oli 
lopulta yleinen parvimustesieni (Coprinus 
disseminatus, Panu Halme 1613, ]YV), mutta 
ilokseni huomasin, että löytö oli Pohjois-I-Iä
meen eliömaakunnalle uusi (Salo ym. 2005). 
Puunkappaleen Heikki ja Ilona olivat kerän
neet ]yväskylästä Päijänteen rantavedestä ter
raarioonsa, eli rihmasto eleli luontaisestikin 
Pohjois-Hämeen alueella. Kuinkahan paljon 
sellaisia lajeja onkaan, joiden rihmastot ele
levät pohjoisillakin alueilla, mutta tuottavat 
vain harvoin itiöemiä olosuhteiden äärevyy
den takia. 

Seuraava laji, joka terraariosta rupesi iti
öitään levittämään, oli nukkajalkahiippo 
(Mycena amicta). Tomeraa hiippoa sammakot 
eivät pystyneet heti taliomaan ja niinpä yk
sittäinen itiöemä sinnitteli pitkään p ystyssä, 
kunnes Heikki lopulta keräsi sen museonäyt
teeksi (Panu Halme 1614, JYV). 

Nukkajalkahiippoa ei ole sen koommin nä
kynyt, mutta mustesienikasvusta on jatkanut 
itiöintiään valtavalla vimmalla, noin kerran 
kymmenessä päivässä - kahdessa viikossa. 
Lahopuunkappaleesta leviää ympäröivään 
veteen runsaasti vaaleaa sienirihmastoa, ja 
jos tätä ei kerätä pois, on puu muutamassa 
päivässä täynnä itiöemiä. Tällä hetkellä mus
tesienip uu on itse asiassa "jäähyllä" terraa
riosta koska rihmaston kasvu kävi ajoittain 
sietämättömän voimakkaaksi sammakoille ja 
niiden isäntäväelle. 

Kuva 1 (vas.). Kiinankellosammakon ja parvimus
tesienen (Panu l-lalme 1613, JYV) e linympäris tö
vaatimukset ovat yllättävän samanlaise t. - Valok. 
Heikki Helle. 
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Kun jo luulin, että sen terraarion sieni-ih
meet oli koettu, lähetti Heikki minulle taas 
uuden lajin kuvan sähköpostiini. Kas, ripsi
maljakas (Swtellilria scutellata) tai joku sen lä
hilajihan se si inä. Niin no, miksi eivät kotelo
sienet pärjäisi terraariossa ihan yhtä hienosti 
kuin helttasienetkin. 

Viimeisen puolen vuoden aikana terraari
on parista pienestä p uunkappaleesta on siis 
vahingossa kasvanut kolme lajia sieniä. Olen 
miettinyt, että minkälainen lajimäärä olisi 
mahdollista saavuttaa, jos terraarion varus
taisi varta vasten sienten kasvatusta varten. 
Puunkappaleita mahtuisi akvaarioon monin
kertainen määrä, jos sammakoille ei tarvi ts isi 
jättää tilaa. Terraarion olosuhteet ovat niin 
optimaaliset, tasaisesti kosteat ja lämpi mät, 
että suurin osa puissa elävistä lajeis ta var
maan tuottaisi itiöemiä. Täytynee ensi tal
veksi hankkia jostain vanha akvaario ... 

Salo, P., Niemelä, T., Nummela-Salo, U. & Ohe
noja, E. (toim.). Suomen helttasienten ja taitien 
ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. Suomen 
ympäristö 769: 68- 70. 
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