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Vanhojen kuusimetsien vihreä kaunotar, 
salohapero, Russula graminea 
JUHANI RUOTSALAINEN & JUKKA VAURAS

Isokokoinen, kauniin vihreälakkinen, valkojalkainen, kuin isohapero väärissä 
väreissä, vaikea löytää. Mikä se on? Ainakin kirjoittajien mielestä tämä 
on salohapero, Russula graminea Ruots., H. Unger & Vauras, tieteelle uusi 
haperolaji Pohjolasta. 

Saimme ensi kosketuksen tähän kauniiseen 
haperoon jo Rousku- ja haperokurssilla Kuo-
piossa 1985. Äskettäin edesmennyt sienitietä-
jä Kokkolasta, Rolf Storbacka (Taarna 2013), 
esitteli kurssilaisille kuvia lajista. Rolf arveli 
lajia nokkoshaperoksi, Russula urens, joka on 
vihreä – vihertävä ja kirpeänmakuinen, Ruot-
sista kuvattu laji. Rolfin löytöpaikka oli kuu-
simetsä Kokkolassa. Saimme sittemmin Rol-
fin keräyksen käyttöömme. Piakkoin tämän 
jälkeen löytyi museonäytteistä (H ja OULU) 
toinen samannäköinen keräys Kuusamon Ii-
vaaralta, vuodelta 1977. Sen olivat keränneet 
seuraavan vuoden Pohjoismaisen sienikong-
ressin Kuusamon retkialueita kartoittaneet 
sienitutkijat Risto Tuomikoski, Mauri Korho-
nen ja Tauno Ulvinen. Keräyksessä mukana 
olleissa muistiinpanoissa lajista käytettiin 
työnimeä ”Russula graminea” ja se mainittiin 
miedoksi. Kuivanäytteinä ja mikroskopian 
mukaan nämä Kokkolan ja Kuusamon kerä-
ykset tuntuivat meistä yhdeltä ja samalta la-
jilta – vihreä väri säilyy tai jopa korostuu kui-
vattuna tällä haperolla. Aloimme aavistella, 
että tämä saattaa olla vielä uusi, kuvaamaton 
hapero. Mutta mistä johtui keruutiedoissa 
oleva eriävä makutieto? Entä lajin itiöpölyn 
väri? Nyt piti saada nähdä laji itse luonnossa! 
Mutta, vaikka laji on suurikokoinen ja huo-
miota herättävä, kesti pitkään ennen kuin 
onnistuimme, sillä se on pohjoispainotteinen 
ja aika harvinainen. Olimme myös yhteis-
työssä ruotsalaisen Hans-Gunnar Ungerin 
kanssa – hän tiesi useita lajin kasvupaikkoja 
Ruotsin itärannikolla Ångermanlannissa. Lo-
pulta löysimme lajia Pohjois-Karjalasta, Kuu-
samosta ja Kainuusta, ja saimme lajin vähi-
tellen kuvattua. Kun vielä Kare Liimatainen 

auttoi meitä DNA-tutkimuksin, kaikki oli 
valmiina julkaisua varten (Vauras ym. 2013). 
Melko harvinaisena vanhojen metsien lajina 
salohapero on otettu mukaan myös Suomen 
Punaisiin kirjoihin silmälläpidettävänä lajina 
(Rassi ym. 2001, Bonsdorff ym. 2010).  

Lajin metsästystä
Kirjoittajista Jukka kävi Kokkolan ”nokkos-
haperon” löytöpaikalla Rolf Storbackan kans-
sa 25.8.1990. Paikalta löytyi vain pari mätää 
itiöemää, joiden kaunis vihreä lakin väri oli 
vielä tallella, mutta näytettä tai tuoretunto-
merkkejä oli mahdoton saada. Kasvupaikka, 
Janssonin tilalla, oli entistä hakamaata, nyt 
lehtomaista, tasaista vanhaa kuusikkoa lä-
hellä koulua, jossa Rolf oli lukion rehtorina. 

Juhani keskitti etsinnät Kuusamoon, Iivaa-
ran kasvupaikalle. Haastateltaessa Tauno 
Ulvinen ei aivan tarkasti muistanut keruu-
paikkaa, mutta hänen antamansa tieto rajasi 
alueen kuitenkin kohtalaisen pienelle alalle. 
Usean vuoden etsinnöistä huolimatta ”isoa 
vihreää” ei vain löytynyt. Joko paikka tai 
aika oli väärä. Tietoomme tullut Martti Ohe-
nojan löytö (OULU) Pudasjärveltä selvitti 
ekologiaa, hän muisti paikan hyvin tarkkaan. 
Juhanin etsinnät eivät kuitenkaan tuottaneet 
tulosta tälläkään löytöpaikalla. Se auttoi kui-
tenkin Iivaaran etsinnöissä, sillä Martin löy-
töpaikan maasto ei ollut kovinkaan ravintei-
sen näköistä metsää, jonkalaiselta Iivaaralta 
oli etsitty. Vihdoin vuonna 1997, Juhanin 
60-vuotisretkeilyllä, Russula graminea löytyi 
ravinteisen notkelman reunalta, vähän kui-
vemmalta maalta. Esiintymä oli runsas, 10 
− 20 itiöemää, siitä riitti maisteltavaksi ja tar-
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vittavien puuttuvien ja aikaisempien ristirii-
taisten keräystietojen selvittämiseen. Paikka 
oli todennäköisesti sama mistä se oli kerätty 
jo 20 vuotta sitten. Mielestämme sopi hyvin, 
että nimesimme tämän keräyksen Russu-
la graminean holotyypiksi. Lajin vihreä väri 
on vaikea saada talletettua diafilmille. Siksi 
emme julkaisseet värikuvaa tyypistä. Mutta 
sitä myös piirrettiin (kuva 1).

Näihin aikoihin aloitimme yhteistyön 
Hans-Gunnar Ungerin kanssa. Hänel-
lä oli useita keräyksiä ”isosta vihreästä” 
Ångermanlannin rannikon vanhoista kuusi-
metsistä. Hänellä oli myös keräys, jossa lak-
ki oli punaisen ja vihreän kirjava. Itse emme 
ole löytäneet tällaista salohaperoa, mutta 
ilmiö on meille tuttu oliivihaperon (Russu-
la olivina) osalta. Löysimme kerran Kuusa-
mossa, sienikauden ollessa erinomainen, 
oliivihaperon, jonka reuna oli violetinpunai-
nen. Säiden ollessa sienille suotuisat hape-
rot ovat väreiltään normaalia hehkeämpiä! 
Niin, haperoiden ollessa kyseessä, ”Never 
say never”! Emme ennättäneet koskaan ta-
vata Hans-Gunnaria, Lyypekissä toiminut-
ta oopperalaulajaa, joka menehtyi 2000-lu-
vun alkupuolella. – Vähitellen enemmän 
näytteitä tuli käyttöömme. Totesimme, että 
Ilkka Kytövuori oli kerännyt salohaperon 
Ruotsista jo 1974. Norjastakin meille 
lähetettiin muutama näyte. Saimme näytteen 
ja valokuvan myös Italiasta. Italiasta kävi 
useampana vuonna ryhmä sienitutkijoita 
retkillä Pohjois-Suomessa, minkä tulokse-
na syntyi komea julkaisu mielenkiintoisista 
Suomen sienistä (Carbone ym. 2012). Jukka 
neuvoi heille paikkoja. Yksi näistä oli Riisi-
tunturin kansallispuisto, missä he sitten valo-
kuvasivat kauniin haperokasvuston, arvellen 
lajin oliivihaperoksi (Russula olivina). Heidän 
ystävänsä Emanuele Campo, jolla jo oli tie-
to ”isosta vihreästä”, osasi määrittää lajin R. 
gramineaksi (kansikuva).   

Levinneisyydestä, kasvupaikoista 
ja suomalaisesta nimestä

Kertyneiden museonäytteiden perusteella sa-
lohaperon esiintymät keskittyvät Suomessa 
etupäässä vaaroille. Eteläisin keräys Suomes-
sa on Mika Toivosen keräys Laukaan Hiton-
haudasta (TUR), viileä kasvupaikka sekin. 
Kokkolan lisäksi eteläisimpiin lukeutuvat 

löydöt Rautavaaran Pumpulikirkolta (Katri 
Kokkonen, TUR) ja Nurmeksen Tervavaaral-
ta (TUR-A). Eniten keräyksiä on Kainuusta ja 
Koillismaalta. Pohjoisin on Kytövuoren kerä-
ys Sodankylästä Tankapirtin läheltä. Ruotsis-
sa kaikki löytöpaikat sijaitsevat yllättäen itä-
rannikolla. Norjassa löytöjä on melko läheltä 
Osloakin, mutta kuitenkin melko korkealla 
sijaitsevista kuusimetsistä. 

Vuosina 2010 ja 2011 retkeilimme Ristijär-
ven ja Paltamon alueilla italialaisten sienitut-
kijoiden kanssa. Juhani katseli Saukkovaaran 
laelta maisemaa kohti itää ja totesi Jukalle: 
”Tuolta rinteeltä täytyy löytyä salohapero!” 
Seuraavana päivänä Juhani kävi samoile-
massa itärinteen puronvarsilla, ja kas vain, 
sieltä etsitty laji löytyi, vaikkakin vain yksi 
itiöemä. Paikka oli itäkoilliseen viettävää 
loivaa rahkasammalnotkelmaa, vanhahkoa 
kuusirinnettä, oikeata salomaata. Tässä vai-
heessa salohapero oli jo Jukan ehdottamana 
suomalaisena nimenä olemassa – olipa nimi 
osunut nyt oikeaan! – Yksityiseltä retkeltä 
palattuaan taisi Juhanin hymy olla herkässä 
hänen raottaessa sienikorin peittoa paljastaen 
salohaperolöytönsä.

Seuraavana vuonna Jukka puolestaan löy-
si lajin Saukkovaaran länsirinteeltä (kuva 2). 
Että tasapeliksi meni! Matkan jatkuessa kohti 
Kuusamoa kävimme katsomassa Suomus-
salmen Hiisivaaran läheistä Julman Huurun 
lehtojensuojelualuetta. Ikikuusikolta vai-
kuttava rinne ehkä olisi hyvä kohde, joten 
Juhani suuntasi sinne, samoin Mauri Lahti. 
Juhani istahti mättäälle saniaisten joukkoon 
Mauria odottamaan (kuva 3). Katsoessaan 
jalkojensa juureen, niin siinähän seisoi salo-
hapero, kuin löytäjäänsä odottaen! Ja jylhästä 
kuusimetsästä löytyi toinenkin salohaperon 
kasvupaikka. Se oli lähes paljaaksi myllät-
tyä maata, jäljellä oli vain pelkkää vihreätä 
haperosilppua, yhtään ehjää itiöemää ei 
ollut, sen sijaan paikalla oli hirven ja karhun 
jälkiä. Mikähän taistelu tässä oli käyty? Tällä-
kään paikalla ei ollut erikoista ravinteisuutta 
osoittavaa kasvillisuutta, jotain erikoista 
kumminkin, koska sienilajisto niin kertoi: 
täällä kasvoi muitakin tuntemiamme, mutta 
vielä kuvaamattomia ns. paremman paikan 
haperoita! Tämä kuusikko oli todella suoje-
lunsa ansainnut!

Yhteenvetona kasvupaikoista voidaan 
todeta että salohapero kasvaa useimmiten 
vaaranrinteiden kuusikoiden puronvarsilla. 
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Toisinaan se kasvaa kosteassa rahkasamma-
lessa, toisinaan taas kuivemmassa kohdassa, 
mutta kuitenkin tuoreessa, lehtomaisessa 
kuusimetsässä. Laji ei selvästikään ole kal-
kinvaatija.

Salohaperon tuntomerkeistä
Kuten edellä on käynyt ilmi, voi salohape-
ron maku vaihdella, ollen nuorena selvästi 
kirpeä ja vanhemmiten mieto. Myöskään 
itiöpölyn väri ei ole vakioinen. Kokemuk-
semme mukaan joillakin haperoilla itiöpöly 
on nuorilla itiöemillä vaaleampaa kuin van-
hemmilla. Ilmiö on ollut havaittavissa muun 
muassa joillakin tuntureilla kasvavilla hape-
roilla. Samasta syystä myös heltat voivat olla 
pitkään valkeahkot ja lopulta vanhemmissa 
itiöemissä melkoisen keltaiset.

Lakki on 4−15 cm, ensin kupera, vanhana 
laakeampi, keskuskuoppa pysyy pitkään 
pienenä, pinta on vähän karkea, mutta reu-

na ei juurikaan uurteinen. Väri on nuorena ja 
kosteana usein kellanvihreä, vanhemmiten ja 
kuivana kirkkaan vihreä (samoja sävyjä löy-
tyy oliiviöljystä ja lime-hedelmän pinnasta), 
keskus voi olla vaaleampi tai tummempi, 
usein kellan- tai ruskeanvihreälaikkuinen, 
harvoin laajalti violetinpunainen. Heltat ovat 
nuorena lähes valkoiset, vanhana melko kel-
taiset, paksuhkot ja kapeatyviset. Jalka on 
valkoinen, vanhemmiten hieman harmaan-
tuva ja tyveltä ruskealaikkuinen, alaspäin 
paksuuntuva tai keskeltä paksuin, pinta pit-
kittäisuurteisesti karkea. Maku on nuorena 
heltoista usein hitaasti hieman kirpeä, kuin 
isohaperolla, vanhempana mieto. (Nuori iso-
haperokin voi olla joskus aika  polttavan kir-
peä!) Itiöpölyn väri vaihtelee kohtalaisen pal-
jon, Romagnesin asteikolla, IIIa–IVa(–b). Itiöt 
ovat pyöreähköjä, 8,5–10,5 × 7,3–9,1 µm, pin-
takuviointi hieman verkkomaista (kuva 1). 
Lakin pintakelmun dermatokystidit ovat jok-
seenkin tasapaksuja, niukasti väliseinällisiä, 

Kuva 1. Salohaperon (Russula graminea) itiöemiä ja itiöitä. Tyyppinäyte. – Piirros Juhani Ruotsalainen.
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voimakkaasti karbolifuksiinilla värjäytyviä, 
yleensä ilman värjäytyviä pintajyväsiä. 

Lähilajeja?
Sekvenssien (ITS) perusteella Kare Liimatai-
nen totesi, että salohapero on hyvä, muista 
haperoista selvästi poikkeava laji. Emme ole 
ottaneet kantaa mihin sektioon salohapero 
sijoittuu. Tämä tulee selviämään, kun hape-
roiden sukupuuta rakennetaan kattavalla 
lajiaineistolla eri geenialueiden sekvenssien 
pohjalta. 

Salohapero muistuttaa väreiltään eniten 
oliivihaperoa, joka on kuitenkin hoikanpuo-
leinen ravinteisia kuusimetsien painanteita 
asuttava laji. Sen voi varmentaa mikroskoo-
pilla nopeasti – itiöperät ovat kaksi-itiöiset ja 
itiöt ovat isoja, erillispiikkisiä. Myös orvon-
hapero (Russula postiana) kasvaa kuusen (ja 

männyn) kanssa. Sekin voi olla vihreälakki-
nen ja kasvaa melko suureksi, mutta sen val-
kea jalka on jauheisen oloinen ja tyvi tuoksuu 
jodille (kuin Betadine-rasva). Orvonhaperon 
heltat ovat vanhemmiten voimakkaan kel-
taiset ja itiöpöly tummankeltaista. Sen lakin 
pintakelmun rihmojen pinnalla on mikro-
skoopissa tarkasteltuna runsaasti jyväsiä. 
Myös koivuhapero (R. aeruginea) voidaan se-
koittaa salohaperoon.

Keski-Euroopasta kuvattu Russula luteovi-
ridans oli ongelmallinen nimi kuvatessamme 
Russula gramineaa. Kirjallisuuden perusteel-
la tähän nimeen liittyy useita haperolajeja. 
Laji kuvattiin jo 1890-luvulla, eikä alkupe-
räismateriaalia ilmeisesti ole jäljellä. Tästä 
syystä nimeä on tulkittu eri tavoin. Laina-
simme yhden Regensburgin läheltä Baijerista 
Saksasta kerätyn R. luteoviridans -näytteen 
(Aicher 1996). Tämä oli aivan toisenlainen 

Kuva 2. Nuorehkoja salohaperon (Russula graminea) itiöemiä Paltamon Saukkovaaran länsirinteessä. – 
Kuva 24.8.2011 Juhani Ruotsalainen (TUR-A).
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salohaperoon verrattuna: pienempi, mieto 
ja pintakelmun rihmoiltaan jyvästen peittä-
mä. Romagnesi (1967) ja Sarnari (1998) puo-
lestaan arvelevat lajia vain Russula cuprean 
värimuodoksi. 

Lopuksi
Salohaperosta tullaan löytämään vielä uusia 
kasvupaikkoja, niin Suomesta kuin muu-
altakin. Viesti Italiasta kertoo, että laji olisi 
löydetty sieltä, maan pohjoisosasta. Ja Ka-
nadasta on kerätty näyte, jonka sekvenssi on 
melkein identtinen! 

Russula graminea, a newly described species
Russula graminea Ruots., H. Unger & Vauras is a 
fairly large species, characterized by the beautiful 
green colour of the pileus. It is a quite rare Russula 
growing with Picea abies, often in Sphagnum on slo-
pes of boreal forests. In Finland it has a northern 
distribution. It has been recorded from Sweden 
and Norway, too.

Kuva 3. Kuusimetsää, jollaisesta salohaperoa (Russula graminea) kannattaa etsiä. Suomussalmen Julman 
Huurun lehtojensuojelualue. – Kuva 27.8.2011 Juhani Ruotsalainen.
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Missä on matsutake?
LU-MIN VAARIO & JAANA JURVANSUU

Tricholoma matsutake eli matsutake on se mys-
tinen voimakkaasti tuoksuva sieni, josta japa-
nilaiset maksavat kalliimpaa kilohintaa kuin 
kullasta. Pohjoismaalainen männyntuoksu-
valmuska varmistettiin DNA-tutkimuksen 
avulla olevan samaa lajia kuin japanilainen 
matsutake yli kymmenen vuotta sitten (Ber-
gius & Danell 2000). Matsutakea ja sen lähi-
lajeja kasvaakin Kaukoidän maiden lisäksi 
Pohjois-Amerikassa ja Pohjois-Euroopassa 
(Ogawa 1978 ja Kytövuori 1988). Suomes-
sa männyntuoksuvalmuskoita alettiin ensi 
kertaa kerätä myyntiin vuonna 2007 (kuva 
1). Toiveet sienen hyötykäytöstä olivat kor-
kealla, sienestä julkaistiin juttuja, kirjoiteltiin 
keskustelupalstoilla, perustettiin yrityksiä 
sienisadon vientiin ja tehtiin tutkimuksia. 
Matsutake on Japanissa arvostettu ja kallis, 
mutta se on harvinainen ja sen vuosittaisen 
sadon määrä ei ole ennustettavissa. Tämän 
ovat myös suomalaiset männyntuoksuval-
muska -yrittäjät ja sienen kerääjät joutuneet 
huomaamaan. Ja nyt vuonna 2014 onkin pal-
jon hiljaisempaa, männyntuoksuvalmuska 
näyttää hautautuneen unohduksen karik-

keen alle. Männyntuoksuvalmuskan eko-
logiaa tutkitaan kuitenkin vielä ahkerasti 
Metsäntutkimuslaitoksella ja tämä uusi 
tieteellinen tieto voi auttaa hyödyntämään 
metsiemme männyntuoksuvalmuskasadon 
paremmin.

Tutkimustuloksia männyntuoksu
valmuskan ekologiasta

Männyntuoksuvalmuskan isäntäpuita  
ovat sekä mänty että kuusi
Männyntuoksuvalmuska on ektomykorritsa, 
joten se kasvaa isäntäkasvin juuressa saadak-
seen tarpeeksi energiaa eli sokeriyhdisteitä 
(kuva 2). Mutta toisin kuin männyntuoksu-
valmuskan nimi antaa ymmärtää, suoma-
lainen männyntuoksuvalmuska voi käyttää 
isäntänään sekä mäntyä että kuusta. (Toimi-
tuksen huomautus: Tricholoma matsutake lajin 
virallinen suomenkielinen nimi on tuoksu-
valmuska.) Koivun juureen männyntuok-
suvalmuskan sienirihma ei pystynyt kas-
vamaan. Japanilainen matsutake sen sijaan 
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toimi nimensä mukaisesti (matsu = mänty, 
take = sieni) ja hyväksyi suomalaisista puis-
ta isännäkseen ainoastaan männyn, mutta ei 
kuusta tai koivua. Vaikka siis pohjoismaalai-
nen matsutake on todettu DNA-tutkimuksen 
avulla samaksi lajiksi kuin japanilainen mat-
sutake, niillä on perinnöllisiä eroavaisuuksia, 
jotka vaikuttavat sienten elintapoihin, esi-
merkiksi juuri isäntäpuun valintaan (Vaario 
ym. 2010.).

Männyntuoksuvalmuska karkottaa 
toiset mikrobit elinympäristöstään

Männyntuoksuvalmuska kasvattaa sienirih-
mastoa maaperässä erityisen hitaasti verrat-
tuna muihin sieniin, mutta se näyttää kui-
tenkin dominoivan kasvupaikkaansa. Sillä 
maaperän tasolla, jolla männyntuoksuval-
muska kasvaa, on harvoin muiden sienten 
rihmastoja ja jopa maaperän bakteerilajien 

Kuva 1. Männyntuoksuvalmus-
kan itiöemä kasvamassa paksun 
karikekerroksen alla.
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Mikä on ektomykorritsa?

Mykorritsa eli suomeksi sienijuuri tarkoittaa sienen ja juuren 
muodostama toimimisen yksikkö, jonka sienirihmat kietoutu-
vat kasvien juurien ympärille ja sisään. Sienijuuri auttaa isän-
täkasvia veden ja mineraalien otossa lisäämällä huomattavasti 
juuriston pinta-alaa. Jos kasvilla ei ole juuressaan mykorritsaa, 
ne kasvattavat pieniä juurikarvoja tehostamaan ravinteiden ke-
räämistä. Kasvi antaa mykorritsalle palkaksi yhteyttämisessä 
tuottamaansa sokeria. Kasvin ja mykorritsan suhde on siis sym-
bioottinen, koska molemmat hyötyvät siitä, ja siksi useimmilla 
kasveilla onkin sienijuuria.

Ektomykorritsaksi (ekto eli pinnalla) kutsutaan sellaista mykor-
ritsaa, jonka sieni-rihmat menevät puun juuren sisälle, mutta 
pysyttelevät juuren solujen välissä. Endomykorritsan (endo eli 
sisällä) sienirihmat tunkeutuvat isäntäkasvin juuri-solujen sei-
nämien sisälle. (Kuva 2)

Kuva 2. Männyntuoksuvalmuska kasvamassa ektomykorritsana kuusen juuressa (kymmenkertainen 
suurennus).
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määrä on vähäisempi. Samanlaisia tuloksia 
on saatu myös tutkittaessa aasialaisten mat-
sutake sienten kasvupaikkoja (Kataoka ym. 
2012; Kim ym. 2013). Muita sieniä tosin elää 
männyntuoksuvalmuskan kasvukerroksen 
yläpuolisissa maakerroksissa, mutta män-
nyntuoksuvalmuskan itiöemät eivät näytä 
koskaan kasvavan samaan aikaan muiden 
sienten itiöemien kanssa. Muutamaa akti-
nobakteerilajia sen sijaan löytyy maaperästä 
toistuvasti sieltä missä myös männyntuok-
suvalmuskan sienirihmasto kasvaa. Syytä 
miksi nämä tietyt aktinobakteerit ja männyn-
tuoksuvalmuska viihtyvät yhdessä ei vielä 
tiedetä. Aktinobakteerit tuottavat usein ym-
päristöönsä bioaktiivisia aineita, kuten anti-
biootteja, jotka voivat hyödyttää myös män-
nyntuoksuvalmuskaa. (Vaario ym. 2011.)

Männyntuoksuvalmuska selviytyy myös 
ilman isäntäpuuta
Juuri ennen itiöemän muodostumista män-
nyntuoksuvalmuska ja sen isäntäpuun sym-
bionttinen suhde näyttää rakoilevan, koska 
juuri ne pienet juuret, joihin männyntuoksu-
valmuska on kietoutunut, näyttävät kärsivän 
ja joskus myös kuolevan. Kun yhteys puuhun 
on näin tuhoutunut, mistä männyntuoksu-
valmuska saa energiaa? Männyntuoksuval-
muska onkin epätavallinen ektomykorritsa, 

koska se pystyy elämään myös saprotrofina 
eli käyttämään maaperän kuollutta orgaa-
nista materiaalia energianlähteenään. Män-
nyntuoksuvalmuska erittää ympäristöönsä 
hemiselluloosaa sokereiksi hajottavia ent-
syymejä ja voi sitten käyttää muodostuneet 
sokerimolekyylit ympäriltään (kuva 3). He-
miselluloosa on kasvien soluseinämien ra-
kennusaine, joten metsän karikkeessa sitä on 
runsaasti. Karikkeen on todettu laboratorio-
olosuhteissa nopeuttavan männyntuoksu-
valmuskan sienirihman kasvua ja luonnossa 
itiöemien määrä näyttää korreloivan posi-
tiivisesti karikkeen määrän kanssa. Mielen-
kiintoista on, että männyntuoksuvalmuskan 
itiöemän kasvattaminen näyttää vaativan 
sieneltä niin paljon resursseja, että sen on 
täytynyt kehittää ektomykorritsaiselle kas-
vulle vaihtoehtoinen elintapa. Se että män-
nyntuoksuvalmuska pystyy elämään myös 
ilman isäntäpuun tukea, on sienelle luonnos-
sa selviytymisen kannalta selvä ekologinen 
etu. (Vaario ym. 2012 ja 2013.)

Miksi männyntuoksuvalmuskaa  
ei kannata unohtaa 

Internetin mukaan japanilaisen matsutaken 
huippukilohinta voi olla noin 500−1000 eu-

Kuva 3. Männyntuoksuvalmuska erittää kasvualustalleen hemiselluloosaa pilkkovaa ksyloosidaasi ent-
syymiä, mutta ei glukuronidaasi entsyymiä. Ksyloosidaasi pilkkoo hemiselluloosasta ksyloosi-sokerimo-
lekyylejä (ksylitolin esiaste) ja glukuronidaasi glukuronihappoa. (Vaario ym. 2012.)
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Kuva 4. Männyntuoksuvalmuskan kasvupaikka Nuuksion kansallispuistossa Espoossa.
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roa. Ulkomaisen matsutaken hinta on Japa-
nissa huomattavasti tätä alhaisempi, koska 
kuljetus vähentää sienen tuoreutta ja aromia. 
Esimerkiksi ruotsalaisen matsutaken kau-
pallinen arvo vaihtelee laadun mukaan ja on 
noin 100–162 euroa kilolta (Nagasaka 2013). 
Kilo matsutakeja on noin 12 sientä. Japaniin 
tuodaan kuitenkin vuosittain lähes 3000 ton-
nia matsutakea ja sen sukulaislajeja pääasias-
sa Kiinasta ja Pohjois-Amerikasta. Matsuta-
ken kallis hinta johtuu sen harvinaisuudesta: 
japanilaisen matsutaken määrät ovat tipahta-
neet kymmenesosaan viime vuosisadan aika-
na, sientä ei pystytä viljelemään ja itiöemien 
määrät vaihtelevat hurjasti eri vuosien välillä 
oletettavasti satunnaisesti. 

Ruotsissa on tutkittu millaista rahallista tu-
losta matsutakea hyvin kasvava mäntymetsä 
voisi tuottaa. Tutkimuksen mukaan matsu-
taken laskennallinen tuotto on 100 vuoden 
aikana 800–12400 euroa hehtaarilla, kun taas 
mäntypuun tuotto on keskimäärin 6200 eu-
roa hehtaarilta (Nagasaka 2013). Tuottoar-
viostakin voi nähdä, että matsutaken sato 
vaihtelee suuresti, mikä on liiketoiminnan 
kannalta sangen ongelmallista. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että suomalainen män-
nyntuoksuvalmuska voi käyttää isäntänään 
sekä mäntyä että kuusta. Suomessa on yli 

Mistä männyntuoksu
valmuskan voi löytää?
• kaikkialta Suomesta 
• mäntyjen ja kuusten lähistöltä
• karikkeen alta
• hiekkaiselta maaperältä 
• happamalta maaperältä  

(pH noin 4,5)
• yli 50 vuotta vanhojen puiden  

juurelta
• paikasta, jossa ei näytä kasvavan 

muita sieniä
• ympyrän muotoiselta sienikehältä 

(ns. noidan- tai keijukehä)
• (Kuva 4)

20 miljoonaa hehtaaria metsää, josta 90 % on 
pääasiassa joko mäntyä tai kuusta. Meillä on 
siis mahdollisesti huomattavan suuret alueet, 
joilla männyntuoksuvalmuska voi kasvaa. 
Tarvitaankin kasvupaikkojen maan kattavaa 
kartoittamista ja ekologista tutkimusta, jotta 
männyntuoksuvalmuskan itiöemien tuotto 
voidaan ennustaa ja paikantaa varmemmin. 
Tällaisen tiedon avulla männyntuoksuval-
muskan vienti voisi tulevaisuudessa olla 
erittäin kannattavaa, mutta sitä ennen ei 
pidä unohtaa sienen yksityiskäyttöä, tuote-
kehitystä, kotimaankauppaa ja ekoturismia: 
maassamme kun vierailee vuosittain jopa 
150 000 japanilaista turistia.

Lisätietoa tuoksuvalmuskasta Metsäntutkimus-
laitoksen sivuilta: 
www.metla.fi/metinfo/monikaytto/marja-
sieni/matsutake/
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Etsintäkuulutus: Kääpäkarvakka, 
Hyaloscypha epiporia − pieni karvaturri 
pursukäävällä
JENNA PURHONEN, SEPPO HUHTINEN & PANU HALME

Puutteellisesti tunnettu (DD), erittäin pienikokoisia itiöemiä muodostava 
kotelosienilaji kääpäkarvakka (Hyaloscypha epiporia) on löytynyt Suomesta 
vain muutaman kerran ja aina silmälläpidettävän (NT) pursukäävän 
(Amylocystis lapponica) vanhoilta itiöemiltä. Lajien harvinaisuutta ja 
uhanlaisuutta arvioitaessa ongelmia tuottaa usein epätietoisuus siitä 
ovatko lajit todellisuudessa harvinaisia vai eikö niitä vain ole erinäisistä 
syistä havaittu. Kääpäkarvakan kohdalla kyse voi olla kummasta tahansa. 
Lisähaasteen lajin uhanalaisuuden arvioimiselle aiheuttaa myös epävarmuus 
siitä kuinka tiukasti laji on kytköksissä silmälläpidettävään pursukääpään. 
Tämän vuoksi etsintäkuulutamme lajin!

Kotelosienet (Ascomycota) ovat Suomen la-
jirikkain mutta samalla huonoiten tunnettu 
sieniryhmä. Lajiryhmän taksonomia on vielä 
hyvin puutteellista, minkä lisäksi monet la-
jit muodostavat vaikeasti havaittavia, hyvin 
pienikokoisia itiöemiä ja lajintunnistukseen 
tarvitaan erikoisosaamista ja -välineistöä.  
Suurin osa (67 %) Suomessa tavattavista ko-
telosienilajeista jouduttiinkin jättämään arvi-
oimatta (NE) viimeisimmässä uhanalaisuus-
arvioinnissa ja puutteellisesti tunnetuiksi 
(DD) luokiteltiin 11 lajia. Kotelosienten uhan-
alaisuuden arviointia vaikeuttaa näytteiden 
ja havaintojen vähäisen määrän lisäksi myös 
itiöemien heikko havaittavuus ja se, että joil-
lakin vähän tavatuillakin lajeilla kasvualusta 
on niin tavanomainen, että harvinaisuuden 
on vaikea uskoa olevan todellista (von Bons-
dorff ym. 2010). Onkin tärkeää tietää, mitkä 
lajit ovat oikeasti sitoutuneet harvinaisiin re-
sursseihin.

Monet kotelosienet muodostavat hyvin 
pieniä itiöemiä, eivätkä ne siten tarvitse 
suurta tai pitkään säilyvää resurssia itiöemi-
en tuottamiseen. Kotelosieniä voikin tavata 
esimerkiksi sammalilta, kasvien lehdiltä, 
höyheniltä ja ulosteilta (Hansen ja Knudsen 
2000). Monet lajit ovat myös erikoistuneet 
loisimaan toisilla sienillä tai lahottamaan nii-
den itiöemiä. Kantasieniin (Basidiomycota) 

kuuluvilla käävillä jo hyvin tunnettu ilmiö 
on lajien väliset ehdottomat vuorovaikutus-
suhteet, missä seuraajalaji pystyy elämään 
vain tietyn toisen lajin lahottamalla puulla tai 
itiöemällä. Esimerkiksi sitruunakääpä (Ant-
rodiella citrinella) on kantokäävän (Fomitopsis 
pinicola) seuraajalaji ja lumokääpä (Skeleto-
cutis brevispora) taas ruostekäävän (Phellinus 
ferrugineofuscum) (Niemelä ym. 1995). Kote-
losienillä vastaavien ehdottomien vuorovai-
kutussuhteiden olemassaoloa ei ole tutkittu, 
vaikka niiden olemassaolo on todennäköistä.

Kääpäkarvakka (Hyaloscpyha epiporia) on 
Suomesta tieteelle uutena kuvattu (Huhti-
nen 1990) pikkuruinen kotelosieni, joka on 
vuoden 2010 Suomen lajien  uhanalaisuusar-
vioinnissa arvioitu puutteellisesti tunnetuk-
si (DD) (von Bonsdorff ym. 2010). Syksyllä 
2013  laji löytyi sattumalta Pisavaaran luon-
nonpuistosta, Rovaniemeltä, Pohjoismaiden 
sienitieteen kongressin yhteydessä ja kevääl-
lä ja syksyllä 2013 uudelleen Pyhä-Häkin 
kansallispuistosta, Saarijärveltä, kolmelta 
tutkimushankkeeseemme kuuluvalta tutki-
muskuuselta. Kaikissa tapauksissa laji löytyi 
joko kuolleilta edellisvuotisilta tai huono-
kuntoisilta samanvuotisilta pursukäävän 
(Amylocystis lapponica) itiöemiltä. Suomesta 
lajista on aiemmin vain muutamia varmis-
tettuja havaintoja, joissa se on niin ikään aina 
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löytynyt  pursukäävältä. Kaikki suomalaiset 
havainnot ovat luonnontilaisista metsistä. 
Skotlannista laji on havaittu myös männyl-
tä haprakääpä-lajilta (Postia cf. lowei). Pur-
sukääpä puolestaan on silmälläpidettäväksi 
(NT) luokiteltu harvinainen vanhojen metsi-
en laji, joka muodostaa yksivuotisia itiöemiä 
(Niemelä 2005, von Bonsdorff ym. 2010). 
Mikäli kääpäkarvakka on vahvasti kytkök-
sissä tähän kääpälajiin, se voi hyvinkin olla 
uhanalainen, koska pirstoutuvassa metsä-
maisemassa toisista erikoistuneista lajeista 
riippuvaiset lajit ovat ensimmäisenä häviä-
misvaarassa (Komonen ym. 2000). Skotlanti-
lainen löytö haprakäävältä antaisi kuitenkin 
vihjeitä siitä, että laji pystyy elämään myös 
muillakin yksivuotisia pehmeämaltoisia itiö-
emiä muodostavilla lajeilla. Voikin siis olla 
mahdollista, että lajia ei vaan ole osattu etsiä 
muilta kuin pursukäävän itiöemiltä ja pursu-
kääviltäkin vain harvoin.

Nyt siis silmät auki ja luppi käteen kää-
pämetsällä.  Kääpäkarvakan itiöemät ovat 
jalattomia tai lyhytjalkaisia ja halkaisijaltaan 
0,1–0,35 mm leveitä (kuva 1.). Valjukarva-
koille (suku Hyaloscypha) tyypillisesti apo-
teekkio eli itiöemä on valkeahko ja maljan ul-
kopinta ja  reuna ovat karvaisia. Lajin varma 
määrittäminen onnistuu vain mikroskooppi-
sesti, mutta se on kuitenkin mikroskoopissa 
helppo tunnistaa. Lajimäärityksessä mikro-
skooppisesti tärkein tuntomerkki on  karvo-
jen kärkien käyryys tai koukkumaisuus. Itiöt 
ovat kokoa 5.5–8 x 2–3µm ja muodoltaan ne 
ovat ellipsoidista sukkulamaiseen ja pääosin 
väliseinättömiä. Itiökotelot eli askukset ovat 
hakasettomia, ja niiden kärki värjäytyy Mel-
zer-reagenssissa siniseksi (amyloidi reaktio).

Lajia etsittäessä tulisi siis tarkastaa muita-
kin kuin vain pursukäävän kuolleita tai huo-
nokuntoisia itiöemiä, kuten esimerkiksi hap-
ra kääpiä. Normaalin sieninäytteen tapaan 

Kuva 1. Kääpäkarvakan itiöemiä vanhan pursukäävän pillistöllä. – Valok. Mikael Kukkonen
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kuivattuja kääpänäytteitä, joilla ylläkuvattua 
muistuttavaa kotelosientä on havaittu, toivo-
taan lähetettävän Keski-Suomen luontomu-
seoon osoitteeseen: Jenna Purhonen, Keski-
Suomen luontomuseo, Vesilinna. PL35, 40014 
Jyväskylän Yliopisto. Näytteeseen tulisi liit-
tää seuraavat tiedot: Kuvaus käävän kasvu-
alustasta ja keräyspaikasta. Keräyspaikka ja 
aika. Kerääjän yhteystiedot.

Aikaisemmat kääpäkarvakan suomalaiset 
löytöpaikat:
• EH, Padasjoki, Vesijaon luonnonpuisto 

1991 Renvall 2660
• PH, Pyhä-Häkki 1986 Strid
• Koillismaa, Valtavaara 1978 Strid
• Sompion Lappi, Savukoski, UK-

kansallispuisto, Kemihaara-Naltio 2012 
Pennanen 2166
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Tutkimuksemme on rahoittanut Ympäristö-
ministeriön Puutteellisesti tunnettujen ja 
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Kevätsieniretki Meri-Rastilaan 25.5.2014
PETRI ROPONEN

Suomen Sieniseuran jo perinteinen kevätsie-
niretki tehtiin tällä kertaa Helsingin Meri-
Rastilan ulkoilu- ja metsäalueelle. Kohteen 
valintaa puolsivat ainakin seuraavat seikat: 
kyseinen kaupunkimetsäalue on tänä vuon-
na kenties viimeistä vuotta koettavissa koko-
naisuudessaan, kohteen luontoarvot etenkin 
kääpälajiston osalta, alueen helppo saavu-
tettavuus ja sijainti Helsingissä. Useimmat 
viimevuosien Suomen Sieniseuran kevätsie-
niretket ovat suuntautuneet naapurikuntien 
puolella. Osallistujia kevätsieniretkelle meitä 
oli yhteensä 13 henkilöä. 

Saavuin itse paikalle metrolla. Meri-Rastila 
onkin mielestäni mitä mainioin metrosienes-
tyksen kohde, sijoittuen omalla listallani met-
rosienikohteiden kolmen kärkeen. Retken 
lähtöpiste ja tapaaminen oli Rastilan metro-
aseman viereisellä ABC Deli -huoltoasemal-
la, josta löytyi sunnuntaipäivänä autoille 
parkkitilaa. Autopaikoitusta löytyi myös lä-
heisen Märssykujan päästä.

Meri-Rastilan alueelle nousee lähivuo-
sina uusi asuinalue lähes 2 000 asukkaalle. 
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
asuinrakentamista puoltavan osayleiskaa-
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van 11.12.2013 äänin 44–39. Metsästä suuri 
osa jää rakennettavan uuden asuinalueen 
alle. Metsän säilyttämistä kokonaisuutena on 
ajanut etenkin Pro Meri-Rastila -liike. Kamp-
pailun kaupunkimetsän puolesta voi nähdä 
kaupunkimetsien ja tiivistyvän asuntora-
kentamisen vastakkaisasetteluna. Kaupunki-
metsät uhkaavat kutistua asuinrakentamisen 
paineessa.

Meri-Rastilan metsä on nykyisin kool-
taan 41 hehtaaria koostuen pääasiassa van-
hemmista kangas- ja kalliometsistä. Paikoin 
alueella on myös korpi- ja lehtomaisia osia. 
Alueella on runsaasti kuusi-, mänty- ja koivu-
lahopuuta ja se onkin yksi Helsingin arvok-
kaimmista kääpäalueista. Syksyllä 2011 teh-
dyssä Helsingin metsien kääpäselvityksessä 
alueelta löytyi peräti 90 kääpälajia, joista alu-
eellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia 
tai silmälläpidettäviä oli 12. Ruostekääpä-
havaintoja tehtiin peräti 16. Muita havaittuja 
lajeja olivat muun muassa kuusensitkokääpä 
(Antrodiella parasitica), vuohenkääpä (Albat-

rellus subrubescens) ja käpäläkääpä (Anomo-
poria bombycina). Meri-Rastilassa havaittujen 
lajien kokonaismäärä oli suurempi kuin mil-
lään muulla selvitykseen kuuluvalla alueella. 
Selvityksen mukaan Meri-Rastilan metsä on 
Helsingin mittakaavassa luonnonsuojelubio-
logisesti arvokas kangas-, kallio-, lehto- ja 
korpimetsistä koostuva kokonaisuus ja alu-
eella on jopa suojelualueisiin verrattavissa 
olevaa luontoarvoa. (Savola 2012)

Löytyykö keväällä sienilajeja? 
Retkipäivää edelsi lähes viikon kestänyt 
poikkeuksellinen hellejakso. Huolimatta 
tästä lajeja löytyi kuitenkin kohtuullisesti. 
Kevätsieniretken kohteen valinta on aina 
haastavaa, jos pääasiallisena tavoitteena on 
mahdollisimman suuri lajimäärä. Keväällä 
lajimäärä on kuitenkin verraten suppea. Ras-
tilan niemen pohjoispuolinen ja Vuosaaren 
sillan luoteinen Meri-Rastilan alue on jok-

Kuva 1. Mustasukkakääpä (Polyporus leptocephalus) ja parvimustesieni (Coprinellus disseminatus), Helsinki 
3.7.2014. – Valokuva Petri Roponen.
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seenkin suojaisa eikä helle ilmeisesti vaikut-
tanut löytyneeseen lajimäärään. 

Retken alkumatka meni ulkoiluteitä pit-
kien kulkiessa ja niiltä poikkeamia tehden. 
Aivan retken alkupäässä oli rantalehto, jos-
ta löytyi lipeähiippoja sekä lepän-, kenno- ja 
kevätkääpiä. Mikko Veräjänkorva löysi tääl-
tä orvakkalajin, joka varmistui myöhem-
min maitotahraksi. Rantalehdon jälkeen osa 
retkeläisistä suuntasi kulkunsa keskusosan 
suoalueelle, josta löytyi esimerkiksi poimu-
napalakkki. 

Retkieväitä nauttimaan kokoonnuttiin 
meren rannalla olevan grillikatoksen koh-

dalle. Kokoontumispaikka oli valitettavan 
roskainen, mutta emme antaneet sen haitata. 
Merenranta oli hieno ja sen penkereellä oli 
mukava syödä eväitä löytyneitä lajeja läpi-
käyden ja säänkin suosiessa. Paluumatkalla 
löytyi vielä lisää lajeja, kuten etelänsärmä-
kääpä, ryppynahakka ja parvimustesieni 
sekä limasienistä nukkanen ja silkkityyny-
nen.

Ai, niin. Myöhemmin illalla Suomi saavut-
ti jääkiekon maailmanmestaruustaistossa ho-
peaa, Europarlamenttivaaleissa valittiin Suo-
mesta 13 edustajaa ja suomalaisista äänesti 
40,9 prosenttia.

Kuva 2. Ripsikarakka, Steccherinum fimbriatum. Helsinki, Meri-Rastila 31.5.2014 – 
Valokuva Petri Roponen.
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Löytyneitä lajeja (22 lajia) – Suomen Sieni seuran kevätsieniretki Helsingin  
Meri-Rastilaan 25.5.2014

etelänsärmäkääpä ..............................Daedaleopsis confragosa
kantokääpä ..........................................Fomitopsis pinicola
kennokääpä .........................................Datronia mollis
kermatahra ..........................................Resinicium furfuraceum
kevätkääpä ..........................................Polyporus ciliatus
kuusenkynsikääpä .............................Trichaptum abietinum
kuusenneulasnahikas ........................Marasmiellus perforans
lepänkääpä ..........................................Inonotus radiatus
lipeähiippo ..........................................Mycena stipata
lohiorvakka .........................................Peniophora incarnata
männynkäpynahikas .........................Strobilurus stephanocystis
pakurikääpä ........................................Inonotus obliquus
parvimustesieni ..................................Coprinellus disseminatus
poimunapalakki .................................Lichenomphalia umbellifera
raidankääpä ........................................Phellinus conchatus
rivikääpä ..............................................Antrodia serialis
ryppynahakka .....................................Stereum rugosum
taulakääpä ...........................................Fomes fomentarius
valkovuokon-pihlajan ruoste ...........Ochropsora ariae
nukkanen .............................................Ceratiomyxa fruticulosa
silkkityynynen ....................................Reticularia lycoperdon
sudenmaito ..........................................Lycogala epidendron

Lähteet
Pro Meri-Rastila -liikkeen internet-sivut osoittees-

sa http://promerirastila.blogspot.fi/
Savola, Keijo (2012) Helsingin metsien kääpäsel-

vitys 2011 -loppuraportti. Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2012. Saata-
villa internetistä osoitteesta http://www.hel.fi/
static/ymk/julkaisut/julkaisu-05-12.pdf 
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Ruotsin Sieniseuran Svampar.se -sivut 
ja Sveriges Mykologiska Tidskrift-lehti 
internetissä
MIKKO VERÄJÄNKORVA

Internet on täynnä mielenkiintoista sienitietoa, jota on hyvin vaikea 
hankkia mitään muuta kautta. Umpimähkäinen etsiminen johtaa kuitenkin 
helposti väärille jäljille. Siksi päätimme antaa Sienilehden lukijoille vinkkejä 
mielenkiintoisista sienisivustoista, joiden avulla on helppoa kasvattaa omaa 
sienitietouttaan. Ensimmäisenä vuoron saakoon läntisen naapurimaamme 
Ruotsin ”Sieniseuran”, Sveriges Mykologiska Föreningenin internet -sivusto 
svampar.se. 

Svampar.se-sivustolta löytyy odotetusti 
vaikkapa ajankohtaisia yhdistys- ja kon-
ferenssiasioita, ja yhdistyksen ylläpitämä 
verkkokauppa. Suomalaisen sienisurffaajan 
näkökulmasta sivuston kaikkein mielenkiin-
toisinta antia ovat yhdistyksen jäsenlehden, 
Sveriges Mykologiska Tidskriftin (SMT) van-
hat numerot pdf:inä. SMT alkoi nykymuo-
dossaan ilmestyä vuonna 2005, ja svampar.se 
-sivustolle lehden numerot päivitetään noin 
vuosi ilmestymisensä jälkeen. Tällä hetkellä 
uusimmat sivustolta löytyvät lehdet ovat siis 
vuodelta 2013.

SMT on tarkoitettu pitkälti samalle lu-
kijakunnalle kuin meidän Sienilehtemme. 
Sen pääasiallista lukijakuntaa ovat sienistä 
monipuolisesti kiinnostuneet harrastajat. 
Isommassa maassa on kuitenkin isommat 
resurssit, enemmän tekijöitä ja enemmän 
sienitietoutta. Yhdessä SMT:n vuosikerrassa 
onkin selvästi enemmän laajuutta ja sisältöä 
kuin vastaavassa Sienilehden vuosikerrassa.

Jokaista asiasta kiinnostunutta voi tieten-
kin kehottaa käymään tutustumassa svam-
par.se-sivustolta löytyvään tietoon. Haluan 
kuitenkin myös tässä Sienilehden palstalla 
mennä hiukan pidemmälle ja nostaa esille 
kymmenen yksittäistä SMT-artikkelia viime 
vuosilta. Yhden pdf:n lataamiseen menee 
joitakin sekunteja aikaa, ja ilman konkreet-
tisia kannustimia se voi jäädä tekemättä. 
Artikkeleista kaikkein kiinnostavimpia ovat 
ne, jotka laajentavat sienikirjoissa olevaa la-

jitietämystä, tai kertovat uutta tietoa tuttujen 
lajien joistakin ominaisuuksista. Tällaisiin 
artikkeleihin palataan kerta toisensa jälkeen 
kun yritetään määrittää omia sienihavaintoja. 

Numerossa 1 /2005 Stig Jacobsson esittelee 
tarkemmin keltareunavalmuskan (Tricholoma 
arvernense) ja sen lähilajit, vihervalmuskan 
(Tricholoma viridilutescens) sekä eteläisem-
män lajin Tricholoma sejunctum, jota ei ole 
tiettävästi tavattu Suomessa. Vihervalmus-
ka on melko yleinen ja kaunis valmuskalaji, 
jota on kuitenkin melko harvoin esitelty ku-
van kanssa laajemmissakaan sienikirjoissa. 
Samassa numerossa kerrotaan myös yksi-
tyiskohtaisesti Suomessa tapahtuneesta kel-
tareunavalmuskan aiheuttamasta myrkytys-
tapauksesta.

Numerossa 2/2005 Christian Lange esitte-
lee perusteellisesti Ruotsissa tavatut Leuco-
garicus-lajit. Yleisin niistä on meilläkin siellä 
täällä kasvava valkoukonsieni (L. leucothites). 
Muut suvun lajit ovat Suomessa harvinai-
suuksia. Valkoukonsienen lisäksi suvun la-
jeista meillä on tavattu ainakin tytönsieni (L. 
nympharum) sekä Tampereen löytöpaikkansa 
vuoksi monien hyvin tuntema L. meleagris.

Numerossa 3/2006 Andy Taylor ja Ursula 
Eberhardt esittelevät perusteellisesti Ruot-
sin Xerocomus-sukuiset tatit, siis ruutu- ja 
samettitatit. Esiteltäviä lajeja on kaikkiaan 
viitisentoista, ja artikkelissa on kuvia myös 
harvemmin tavatuista ja huonommin tunne-
tuista lajeista kuten X. fennicus, X. communis, 
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X. porosporus, X. cisalpinus ja X. rubellus, jotka 
kaikki ovat myös Suomessa tavattavissa.

Numerossa 3/2006 Flemming Rune esitte-
lee kuvien kanssa useimmat Pohjoismaissa 
tavatut renkaattomat kärpässienet.  Mielen-
kiintoisina lajeina voi mainita esimerkiksi 
oranssikärpässienen kaltaisen, mutta haa-
leammanvärisen lajin Amanita flavescens, 
valkoiset lajit A. nivalis (tunturikärpässieni), 
A. islandica, A.arctica (kerokärpässieni, ehkä 
A. islandican synonyymi) ja A. vaginata var. 
alba (lehtokärpässieni) sekä harmaasävyi-
set lajit A. submembranacea (salokärpässieni) 
ja A.groenlandica (turjankärpässieni).  Ren-
kaattomista kärpässienistä kiinnostuneen 
kannattaa tutustua myös numerossa 2/2006 
olevaan Franco Matlin, Karl Soopin ja Hans-
Göran Toressonin artikkeliin.

Numerossa 2/2007 Mikael Jeppson kertoo 
viidestä Pohjoismaissa tavatusta leppärous-
kulajista. Erityisen mielenkiintoisia ovat 
kuvaukset sinileppärouskusta (Lactarius qui-
eticolor) ja vyöleppärouskusta (L. fennoscan-
dicus), joiden suhteen tietämys on kehittynyt 
vasta viime vuosikymmenien aikana ja joita 
ei siten ole kovin paljoa sienikirjallisuudessa 
ehditty esittelemään. 

Numerossa 3/2007 Herbert Kaufmann esit-
telee perusteellisesti 20 Heterophyllae-sektioon 
kuuluvaa haperoa. Tämä ryhmä on yksi ha-
peroiden suvun vaikeimmista. Tunnetuim-
pia sen lajeista ovat koivuhapero (Russula 
aeruginea) ja palterohapero (R. vesca), mutta 
meillä kasvaa monia muitakin ryhmän lajeja. 
Esimerkkeinä ryhmän lajeista mainittakoon 
laidunhapero (R. medullata), teräskirjohapero 
(R. grisea) ja raudushapero (R. atroglauca).

Numerossa 2/2008 Michael Krikorev esit-
telee muutamia vähemmän tunnettuja hiip-
polajeja. Näitä ovat pistehiippo (Mycena 
capillaripes), lipeähiipon keväällä kasvava 
lähisukulainen M. silvae-nigrae, katajan kaar-
nalla kasvava M. juniperina, rahkasamma-
leessa kasvava M. concolor, siniviolettisävyi-
nen kyyhkyhiippo M. urania, ulkonäöltään 
anonyymi mutta omalaatuisen tuoksuinen 
marrashiippo M. septentrionalis, hiekkadyy-
neillä kasvava M. chlorantha ja pyökin karik-
keella kasvava M. fagetorum.

Toinen numerosta 2/2008 löytyvä mielen-
kiintoinen artikkeli on Mikael Jeppsonin pe-
rusteellinen mukulakuukusten (Scleroderma) 
ja joidenkin niiden lähisukulaisiksi katsottu-
jen sienien (mm. hernekuukuset Pisolithus) 
esittely.

Numerossa 2/2010 Henrik Sundberg ja El-
len Larsson kertovat tummatupaskynsikkään 
ryhmään kuuluvista lajeista. DNA-pohjaisen 
analyysin perusteella ryhmässä näyttäisi ole-
van viisi eri lajia. Lajeja ei ole helppo erottaa 
toisistaan sen paremmin makroskooppisesti 
kuin mikroskooppisesti, joten museonäyttei-
den lajimäärityksissä on paljon virheitä. Yksi 
ryhmän lajeista on Japanissa ruokasienenä eri-
tyisen arvostettu Lyophyllum shimeiji, joka kas-
vaa pohjoismaissa karuilla mäntykankailla. 

Numerossa 3/2013 Johan Nitare ja Nils 
Högberg kertovat laajassa artikkelissaan 
Sarcodon-suvun orakkaista. Eräät suvun lajit 
ovat olleet heikosti tunnettuja, ja esimerkiksi 
sinijalkaorakkaan ja roso-orakkaan sisältämä 
lajiryhmä on esitelty aikaisemmassa sieni-
kirjallisuudessa virheellisesti. Lajiesittelyn 
lisäksi artikkelissa pohditaan erittäin mielen-
kiintoisesti uhanalaisten mykorritsasienten 
ekologiaa. Monilla mykorritsasienillä on vai-
keuksia levittäytyä metsiin, joissa on jo muita 
mykorritsasieniä, ja siksi niiden esiintymi-
nen rajoittuu vanhoihin, hakkaamattomiin 
metsiin. Näitä lajeja on erityisesti Sarcodon-, 
Hydnellum-, Phellodon-, Bankera- ja Hydnum-
sukujen orakkaissa, Ramaria-suvun haarak-
kaissa, lampaankäävissä, valmuskoissa, Hyg-
rophorus-suvun vahakkaissa ja seitikeissä.

SMT:n artikkeleita lukiessa hahmottuu joi-
takin mieleenpainuvia erikoisteemoja. Yksi 
niistä on varsin voimakas painotus ekologi-
aan ja uhanalaisten kasvupaikkojen kuten 
vanhojen metsien ja niittyjen sieniin. Harvi-
naisten sienten löydöistä raportoidaan usein. 
Sieniryhmistä erityisen voimakkaasti ovat 
esillä kupusienet.  Toisaalta myös ruokasie-
net saavat huomiota, sillä useimmissa nume-
roissa esitellään ainakin joku mielenkiintoi-
nen sieniruokaresepti.

Suosittelen lämpimästi tutustumaan svam-
par.se -sivustoon!
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Sienikirjoja

Kirjaarvostelu Heikki Kotiranta: Poroid fungi of Europe
Leif Ryvarden & Ireneia Melo, with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo & T. Nie-
melä, 455 sivua, Fungiflora. Synopsis Fungorum 31. Oslo 2014. ISBN 978-82-90724-46-2. Kir-
jan voi tilata osoitteesta Fungiflora, P.O. Box. 95, Blindern, N-0315 OSLO, Norway tai email: 
leif.ryvarden@ibv.uio.no
Hinta lähetyskuluineen 85 euroa.

Pieni järkäle Ryvardenilta ja 
Melolta

Norjalainen kääpäguru Leif Ryvarden on 
tehnyt yhdessä portugalilaisen Ireneia Melon 
kanssa melko massiivisen kääpäkirjan. Ry-
varden tunnetaan kääpätutkijana, joka tuntee 
Euroopan, Afrikan ja Amerikan lisäksi myös 
laajasti Aasian kääpiä. Moni sanookin, että 
”Leif tietää käävistä kaiken”. Kyllä hän pal-
jon tietääkin, ja kun siihen lisätään muiden, 
johtavien tutkijoiden tulosten seuraaminen, 
on koossa paketti, jollaista on odotettu. Vaik-
ka uudet tutkimukset ovatkin kirjoittajien tie-
dossa, ei niitä ole kirjassa kovin usein otettu 
tekstissä huomioon – käytännön syistä.

Kirja on suurikokoinen (A4), ja painava 
(1914 g), joten sitä ei ole tarkoitettu metsä-
retkille mukaan. Euroopan lajisto, 394 kää-
pää (”pillikästä”), kuvataan lajikuvauksis-
sa hyvin. Myös levinneisyys on ilmoitettu, 
mutta onneksi kartat, joita oli Ryvardenin ja 
Gilbertsonin teoksissa (Ryvarden, L. & Gil-
bertson, R. 1993–1994: European Polypores 
1–2. Synopsis fungorum 6–7) puuttuvat, sillä 
niissä oli luvattoman paljon virheitä. Jostain 
syystä näitä teoksia ei mainita kirjallisuuslu-
ettelossa, vaikka lajikuvaukset niissäkin ovat 
hyviä. Tästä kirjasta tekee hyvän se, että sii-
nä on värikuva 210 lajista ja lisäksi 120 lajis-
ta mikroskooppinen piirroskuva, jotka ovat 
pääosin Tuomo Niemelän ja Ireneia Melon 
piirtämiä. Vaikka Niemelän piirrokset ovat-
kin jo aikaisemmin julkaistuja, on loistavaa, 
että ne on saatu tähän kirjaan. Melonkin 
piirrokset ovat niin hyviä, että eivät juuri 
häpeä Niemelän kuvien seassa, vaikka ku-
van 237 seetat näyttävät enemmän Phellinus 
chrysoloman seetoilta kuin P. abietiksen. Väri-
kuvia voisi silti olla enemmänkin. Niemelän 

kirjassa (Käävät. Puiden sienet. 2005. Norr-
linia 13:1–320.), jossa on 230 lajikuvausta, on 
suunnilleen saman verran laadukkaita väri-
kuvia kuin uutuuskirjassa.

Ryvarden pitää suurista suvuista, mikä on 
käytännöllistä, mutta suvun johdantotekstin 
jälkeen hän kertoo, mitkä julkaisut antavat 
lukijalle lisätietoa, esimerkiksi uusista aja-
tuksista sukurajoista, jotka perustuvat mole-
kyylibiologiaan. Taksonomia-luvussa kirjoit-
tajat korostavat, että sukurajat ovat jokaisen 
tutkijan subjektiivisia käsityksiä. Kirjoittajat 
epäilevätkin, että on mahdollista, että siirry-
tään ikään kuin kahteen järjestelmään, jossa 
mikroskoopilla tunnettavat lajit ovat omana 
ryhmänään ja ”oikeat” lajit omanaan. Tähän 
en usko, sillä lähes aina löytyy eroja mikros-
kopiassa jos niitä löytyy myös emäsketjuista. 
Se vain yleensä vaatii todella paljon mikro-
skooppiin tuijottamista. Lisäksi mikroskoop-
piin tuijottajan pitää tietää mitä näkee ja mitä 
etsii – oleellisia eroja. Jos morfologisia eroja 
ei todella löydy, päädytään siihen, että kaikki 
ekologisetkin työt tehdään vain DNA-näyt-
teiden perusteella. Ja näytteitä tulee yhdestä-
kin hyvin tehdystä työstä helposti tuhansia. 
Ehkä lajintuntijoita ei enää tarvitakaan ja pä-
tevät laboratoriohenkilöt määrittävät kaiken. 
Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti riitä 
tutkimusten rahoittajille – veronmaksajille, 
jotka haluavat tietää, miltä laji näyttää luon-
nossa. Heille pelkkä emäsjärjestys ei varmas-
ti riitä, jollei jokin helppokäyttöinen sovellus 
kerro, minkä näköiselle lajille se kuuluu.

Nykyäänhän ekologisia tutkimuksia teh-
täessä edetään suunnilleen seuraavasti: 
nähdään kantokääpä (ei keräystä, merkintä 
havaintovihkoon), nähdään jokin ludekääpä 
(keräys, mikroskooppinen määritys), kerä-
tään kääpälaji, josta ”tiedetään” suku (mik-
roskooppinen määritys ei johda varmaan 
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lajinmääritykseen; DNA lisätutkimuksiin). 
Kahden ensimmäisen kohdan poisjääminen 
tietäisi valtavasti lisää laboratoriotyötä. En 
usko, tai ainakaan halua uskoa, että ne jäi-
sivät kokonaan pois biologisista tutkimuk-
sista, joita ainakin Suomessa tekevät myös 
ammattitasoiset harrastajat, joilla ei kaikilla 
ole yhteyksiä laboratorioihin. Kaikista ku-
vatuista lajeista 1700-luvulta nykypäivään, 
ei ole myöskään olemassa emästietoa, johon 
löydettyä lajia voitaisiin verrata. Vanhojen 
tyyppinäytteiden sekvensointi kun ei aina 
onnistu.

Monet suku/lajiratkaisut ovat yllättäviä, 
esimerkiksi Antrodia serpens (suvun tyyppila-
ji) on laitettu Antrodia albidan synonyymiksi 
(joka on oikeasti A. heteromorpha) ja kana-
dankääpä (Tyromyces canadensis) on edelleen 
Antrodiella suvussa. Lisäksi suku Ceriporiopsis 
on hyvin laaja, käsittäen lajeja myös suvusta 
Skeletocutis. Ratkaisut voivat olla oikeitakin, 
mutta niitä ei hirveästi kirjassa perustella. 
Toisaalta, onko sillä niin paljon väliäkään, 
jos oikea lajinimi löytyy. Myös suku Ceriporia 
on erikoinen. Esimerkiksi viherkerikääpä (C. 
viridans) on kirjan mukaan varsin monimuo-
toinen, mutta tekstissä ei vihjatakaan siihen, 
että se voisi sisältää monta lajia. Sama pätee 
punakerikääpään (C. purpurea). Tämä on tie-
tysti juuri sitä käytännöllisyyttä, josta aina-
kin Ryvarden tunnetaan.

Kääpäharrastajalle ja -ammattilaiselle tus-
kaa tuottava suku on vyökäävät (Trametes). 
Tässä kohdassa kirja ei välttämättä helpota 
määritystä, vaikka määrityskaava on hyvä. 
Sisältäähän se 14 lajia, myös koivunheltta-
käävän, joka uusien tutkimusten valossa 
kuuluu vyökääpiin. Erityistä päänsärkyä 
määrittäjille ovat aina tuottaneet ryhmä, jo-
hon kuuluvat karvavyökääpä (T. hirsuta), 
pinovyökääpä (T. ochracea), nukkavyökääpä 
(T. pubescens), valkovyökääpä (T. velutina) ja 
silkkivyökääpä (T. versicolor). Kirjassa valko-
vyökääpä on laitettu silkkivyökäävän syno-
nyymiksi ja erilaista väriä selitetään sillä, että 
valkovyökäävät ovat kasvaneet varjoisassa 
paikassa. Erikoista on, että valkovyökääpä 
on varsin yleinen Lapissa, josta ”normaalin” 
sinisenmustavöisiä silkkivyökääpiä ei ole 
löydetty. Valkovyökääpä on lisäksi kovaku-
oriaisten herkkua ja se syödään hyvin no-
peasti, ”elävältä”, kun taas silkkivyökäävän 
itiöemät ovat seuraavana vuonnakin yleensä 
hyväkuntoisia ja kovia. Aika jännittäväksi 

valkovyökäävän tekee se, että hiljattain jul-
kaistussa vyökääpäartikkelissa (Ryvarden 
& Voitk 2014) se sanotaan nukkavyökäävän 
synonyymiksi! Nukkavyökääpä taas on vyö-
kääpä, jossa ei ole juuri tuntomerkkejä, mutta 
voi muistuttaa kovasti pinovyökääpää eten-
kin silloin kun pinovyökäävät ovat nuoria. 
Valaiseva esimerkki vyökääpien määrityk-
sen haasteellisuudesta on 1990-luvun alusta 
Virosta. Kääpägurutroikka Erast Parmasto, 
Leif Ryvarden ja Walter Jülich kävelevät sie-
nikongressin retkeilypäivänä tiellä ja heille 
tuodaan vyökääpä määritettäväksi – kaikki 
katsovat kääpää ja lopulta se jää Parmaston 
käteen, joka tokaisee, ”epätyypillinen yksi-
lö”, ja viskaa sen ojaan.

Kirjassa on paljon kuvia Niemelän (2005) 
kääpäkirjasta, mutta uudessa kirjassa on 
”Photoshopin” käyttäjä liian usein innos-
tunut ja liu’uttanut ”saturation” näppäintä 
niin paljon, että väriä on tullut aivan liikaa. 
Yksi parhaista (pahimmista) esimerkeistä 
on liilakääpä, joka uudessa kirjassa on to-
della nimensä värinen, mutta ei todellakaan 
luonnollinen. Moni kuva on Tom Hellik Hof-
tonin ottama, ja lajista, josta ei ole aiemmin 
julkaistuja kuvia. Suuri plussa kirjalle, mutta 
Hoftonin kuvat ovat usein myös lajeista, jois-
ta tiedän olevan paljon parempiakin kuvia 
(esim. Helo, Pennanen jne.). Hoftonin kuvat 
on ilmeisesti otettu ”pokkarilla”, sillä terä-
vyydessä on usein paljon toivottavaa, eikä 
kääpäkuvissa lähes välttämätöntä alavaloa 
(heijastinta) ole käytetty. Moni kuva on myös 
niin läheltä otettu, että käävän koosta ei saa 
oikein käsitystä. Siksi myös syväterävyys on 
usein riittämätön. Suurin osa kuvista on hy-
viä, jopa erinomaisia, mutta jo tuttuja Nieme-
län kirjasta.

Vaikka kritiikkiä edellä tulikin, en voi olla 
ihastumatta kirjan sujuvaan tekstiin, jota en 
tosin ole vielä täysin tarkistanut. Tällainen 
kirja on kääpätutkijoille ja -harrastajille val-
tava apu hankalien lajien määrittämisessä. 
Ilmaston ilmeisesti lämmetessä, on todennä-
köistä, että keski- ja jopa eteläeurooppalai-
sia lajeja löytyy Suomestakin. Tämän kirjan 
avulla lajille voi saada nimen. Suosittelen 
kirjaa lämpimästi ja toivon, että Ryvarden ja 
Melo valitsevat seuraavaan painokseen epä-
onnistuneiden kuvien tilalle paremmat (tai 
ainakin värierottelun voisi tehdä uusiksi), ja 
laajentavat kuvavalikoimaa.
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Kirjallisuutta
Ryvarden, L. & Voit, A. 2014: The genus Trametes 

in Newfoundland & Labrador. – Omphalina 
5:14–22.

P.S. Elämäni ensimmäinen kääpälaji, jonka 
määritin määrityskaavan mukaan oli pi-
novyökääpä ja vuosi oli 1978. Oppaanani oli 
Ryvarden kirja ”Flora over kjuker” vuodelta 
1968, jonka olin saanut Tuomo Niemelältä. 
Niemelä varmisti määritykseni (ilman kir-
jaa). Paljon on tapahtunut kirjarintamalla ja 
kyllä uusi kirja on ihan toiselta planeetalta 
kuin vanha, mustavalkoinen kirja.

Outokummusta löytyi Suomelle uusi 
limasienilaji
MARJA PENNANEN

Kuva 1. Lamproderma splendissimum Mar. Mey., Bozonnet & Poulain. − Ehdottaisin lajille suomenkieli-
seksi nimeksi upeakiilusta. – Kuva Marja Pennanen.

Vuoden 2012 kevät oli runsas keväisten lima-
sienilajien osalta Pohjois-Karjalassa tai aina-
kin Outokummussa. Tein satoja keräyksiä. 
Määritin niitä sitten talvella ja joukosta löytyi 
mielestäni useita Suomelle uusia lajeja. Va-

litettavasti nämä lajit eivät ehtineet Suomen 
limasienet-kirjan uuteen painokseen.

Satuin tutkimaan heti Lamproderma 
spinulosporumin jälkeen näytteen, jonka 
mikroskopia erosi selvästi siitä, vaikka ul-
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konäkö olikin samankaltainen. Itiöt olivat 
selvästi vaaleamman ruskeat ja kapillitiossa 
(Lamprodermat ovat kuin pieni puita, joilla 
on soikea tai pyöreä kiiltävä peridio päällä, 
kapillitio muodostuu puun oksista ja haa-
roista) oli nystyjä. Michel Poulain, Marianne 
Meyer ja Jean Bozonnet, Les Myxomycetes-
kirjan avulla sain keräykselleni määrityksek-
si Lamproderma splendissimun ad. int.

Olin itse asiassa tehnyt useampiakin kerä-
yksiä samasta lajista. Nykyisin olen sitä miel-
tä, että nämä kaksi lajia ovat joskus erotetta-
vissa toisistaan jo ulkonäönkin perusteella. L. 
splendissimumissa on yleensä selvästi keltai-
sempi väritys kuin L. spinulosporumissa ja 
sen peridiossa (pintakalvo) on usein kullan-
hohtoisia alueita.

Tämän vuoden alkupuolella otin yhteyt-
tä ranskalaiseen kotelosieniystävääni ja sain 
hänen avullaan luotua sähköpostiyhteyden 
Marianne Meyeriin. Tarkoitukseni oli päästä 

johonkin kansainväliseen limasieniharrastaji-
en kokoontumiseen ja onnistuinkin saamaan 
kutsun. Useiden epäonnisten sattumien takia 
en sitten päässyt matkalle.

Laitoin jossain vaiheessa Mariannelle listan 
keräämistäni lajeista ja hän pyysi näytteitä 
muutamista, erityisesti L. splendissimumis-
ta, josta oli valmisteilla lajin esittelevä artik-
keli. Nyt tämä artikkeli on julkaistu: Bull. 
mycol. bot. Dauphiné-Savoie, 213, sivut 5-16 
(2014). Julkaisussa on mainittu myös neljä ke-
räystäni, joista yksi edustaa lajin macrospo-
rum variaatiota.

Olen näin ollen saanut varmistuksen mää-
rityksilleni yhdeltä lajin auktoreista. Siispä 
ylpeänä esittelenkin Suomelle uuden Lamp-
roderma-lajin.

marja.pennanen@telemail.fi

Sienilehteen kirjoittamisesta
MAURI KORHONEN

Sienilehteen tarkoitetut kirjoitukset pyydetään lähettämään suoraan Sienilehden toi-
mittajalle joko sähköpostitse: mauri.korhonen@helsinki.fi tai postitse: Mauri Korhonen, 
Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto

Toimittajan puh. numero on 02941 21643.

Toivomme Sienilehteen eritoten sienitutki-
joiden, mutta yhtä hyvin myös sieniharras-
tajien kirjoituksia. Mitään erityisiä rajoituk-
sia Sieni lehteen kirjoittajista ei ole. Koska 
Sienilehtemme on verraten pienikokoinen 
ja ilmestyy vain neljästi vuodessa, olisi mah-
dollisista kirjoitusten aiheista ja aikatauluista 
suotavaa (joskaan ei pakollista) keskustella 
etukäteen. Toimittajaan voi arkailematta ot-
taa yhteyttä kaikessa Sienilehteen ja siihen 
kirjoittamiseen liittyvissä asioissa. Kuvia voi-
daan kustannussyistä julkaista juttujen yhte-
ydessä vain rajoitettu määrä. Niiden pitäisi 
olla sisällöltään artikkeliin saumattomasti 
liittyviä. Pelkkiä sienikuvia vain kuvina ei 
juurikaan ole tapana julkaista erillisinä.

Alkajaisiksi sopisi vaikkapa kysymysten 
tekeminen Kysykää sienistä -palstalle. Se on 
kohtalaisen helppo ja suosittu aihepiiri. Siinä 
asiantuntijat vastaavat Sienilehden lukijoi-
ta askarruttaviin sienikysymyksiin. Muita 
selkeitä aihealueita ovat esim. Minun sieni-
metsäni ja Minun mielisieneni. Esimerkkejä 
näistä löytää malliksi Sienilehden aikaisem-
mista numeroista. – Muutoinkin lehteen kir-
joittamisen tyyli on helposti tarkistettavissa 
Sienilehden aikaisemmista numeroista.

Tietenkin sienilöytöihin ja sieniruoka-
asioi hin liittyvät aiheet ovat Sienilehden jo-
kapäiväistä antia. Vaikkapa sienilöydöt ulko-
mailta lomamatkoilta voivat olla eksoottisia.
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Aloittelijan ei tarvitse hermoilla kirjoitta-
misestaan, sillä Sienilehden toimitus muok-
kaa tarvittaessa kirjoituksen hienovarai-
sesti Sienilehteen sopivaksi. Julkaistavaksi 
sopivat kaikenlaiset henkilökohtaiset sieni-
kokemukset ja mielipiteet, harvinaiset löydöt 
(mieluusti asiantuntijan varmentamat), suu-
ret saaliit, vakavat väärinmääritykset ynnä 
muuta ynnä muuta. – Kaikkien kirjoitusten 
ei suinkaan tarvitse olla ”sienitieteellisiä”. 
Myös sieniruoka-artikkelit sopivat lehteem-
me ja mikä vain sieniin liittyvä. Hyvä vain jos 
aiheet ovat yllättäviäkin. Olemme erityisen 
innostuneita aiheista joita toimituksessakaan 
ei ole vielä hoksattu. Artikkelit julkaistaan 
kirjoittajan nimellä ja yhteystiedoilla. Emme 
ota Sienilehteen muualla jo aikaisemmin jul-
kaistuja artikkeleita – poikkeuksena tieten-
kin pitkistä artikkeleista tehdyt lyhennelmät. 
”Meidän lehtemme” on kovasti Sieniseuran 
jäsenten kaltainen, ei korkeatieteellinen, mut-
ta silti mahdollisimman asiapitoinen.

Varsinainen artikkelien kirjoittaminen 
Sieni lehteen on teknisesti hyvin yksinker-
taista. Perusasia on, että kirjoittajan ei tar-

vitse eikä pidä jutussaan pyrkiä matkimaan 
lehden taittoa. Kirjapainon taitossa helpoin 
on käsikirjoitus, joka on kirjoitettu ilman eri-
tyisiä teknisiä yritelmiä. – Kappaleiden väliin 
jätetään tyhjä rivi, eikä kappaleiden alkua 
sisennetä. Tieteellisten nimien kursivoinnit 
voisi mieluusti tehdä (niitä ei kuitenkaan 
kursivoida otsikoissa eikä kirjallisuusluet-
telossa). Otsikoiden kirjoittamisesta suur-
aakkosilla on pelkkää haittaa. Taulukot olisi 
kirjoitettava tabulaattoria apuna käyttäen – ei 
yksittäisillä välilyönneillä kohdistamista yrit-
täen.

Katso myös lisää tietoja Sienilehteen kir-
joittamisesta Suomen Sieniseuran sivustolta 
www.funga.fi

HUOM! Paikallisten sieniseurojen tietojen 
muutokset on ilmoitettava suoraan Sieni
lehden toimittajalla – ei Sienilehden tilaajien 
osoiteasioita hoitavalle Marcus Westille.
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Ratkaisu Älytkääpään
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Mitä kirjailijat sienistä? 4
Pentti Saarikoski – sieni on maan runo ja sillä on status.
PAAVO EINI

Sieni on kasvanut kauan ja lopulta sen rih-
masto rakentaa maan päälle näkyvän osan, 
jolla on hattu. Ei jokainen rihmasto näin 
tee, joku kuitenkin. Näin kasvaa ihmisenkin 
henkisistä ja fyysisistä rihmastoista näkyvä 
kirjaimilla merkitty tuote eli runo, jolla on 
otsikko. Ei kaikkien rihmastoista, kuitenkin 
joidenkin.

Sienellä on vahva status ympäristössään. 
Marjastaja kulkee ja riipii käsin tai koneella 
marjoja ja päämääränä on paljous. Sienestäjä 
poimii yhden kerrallaan, tutkii sitä ja pää-
määränä on laatu. Kun he kohtaavat, eivät he 
istahda vierekkäin vaan eri kannoille ja miet-
tivät, että olisiko tuosta minulle kaveriksi, ot-
tavat sammalta sormiinsa ja haistelevat siitä 
syksyn tuoksuja.

Sienestäminen on yksilöllistä mutta kui-
tenkin samalla sosiaalista vaeltelua metsässä. 
Kuljetaan erillään, mutta huudellaan toisil-
lemme jotta emme eksyisi tai kadottaisi toi-
siamme.

Muistamme Pentti Saarikosken (1937 – 83) 
yleensä boheemina ja täysverisen urbaanina 
runoilijana, jonka koti oli kapakka ja luonto 
vierasta maailmaa. Kuva on totta vain pienel-
tä osalta. Suuri muutos kohti luontoa tapah-
tui vuoden 1975 jälkeen, jolloin Saarikoski 
muutti Ruotsiin asumaan Mia Bernerin kans-
sa Tukholman lähellä olevalle Tjörnin saarel-
le. Siellä syntyi mm. komea 

Tiarnia-trilogia, jonka runokokoelmat ovat 
Tanssilattia vuorella (1977), Tanssiin kutsu 
1980) ja Hämärän tanssit (1983). Ne ovat oivia 
kokoelmia myös sienestäjän kirjastoon.

Tanssilattia vuorella-kokoelmassa Saari-
koski suorastaan juoksee luontoon opiskele-
maan luonnon kielioppia. Vuorelta avautuu 
koko maailma aina antiikin ajoista lähtien. 
Runoilija näkee siellä mm. ikuisen kirouksen 
alaisen, kiveä vyöryttävän Sisyfoksen ja löy-
tää mustia sieniä, jotka ovat vuorelle aikai-
semmin nousseita ja sen salaisuudesta perille 
päässeitä ihmisiä.

Vuorella kaikki seestyy, syntyy rauha ke-
hyksenään luonto ja mietiskely. Mietiskely 
vie kauaksi: jospa puut kävelisivätkin kirves-
miesten luokse ja sanat vierisivät lattialle.

Tanssiin kutsussa runoilija kutsuu luokseen 
vuoren rinteille antiikin suuria persoonal-
lisuuksia ja modernin taiteen uranuurtajia. 
Vieraat tulevat niin kaukaa, etteivät tarvitse 
kulkuvälineitä, koska elävät vain muistoissa. 
Saarikoski toteaa, että kaikki nämä suuret 
runoilijat ovat sienestäjien kaltaisia, sillä he 
eivät tee runoja vaan etsivät niitä. 

Lähietäisyydellä olevista Saarikoski toteaa, 
että rannoille ilmestyneet upeat kesämökit 
ovat kuin hyvin syöneiden ihmisten jätöksiä 
ja että Itäsaksalaisten kanssa keskusteltaessa 
ovat parhaat lauseet Guten Morgen ja ennen 
kaikkea Gute Nacht.

Hämärän tansseissa runoilija nousee vuo-
relle jättääkseen jäähyväiset runoudelle. Nyt 
vuorella tanssivat hämärä ja kuolema ja pu-
haltavat viimeiset tuulet.  Runoilija on juonut 
hyvän ja pahan tiedon maljan pohjaan asti. 
Yö irrottaa päivät toisistaan ja jää vallitsevak-
si. On se aika, jolloin lehtipuut hätääntyvät 
siitä ennättävätkö pudottaa lehtensä ennen 
talven tuloa. 

Hän ottaa sienen maasta, katsoo sen vä-
riä, ottaa palan, puraisee, maistaa ja sylkee 
pois. Mikään ei enää maistu. On kyllä iloista 
palata metsästä kori tatteja täysi, mutta koti-
talon nähdessään joutuu toteamaan, että jos 
en tietäisi että siellä asun minä, sanoisin, että 
siellä elää onnellisia ihmisiä.  Runoilija miet-
tii myös erilaisia luonnon ääniä ja toteaa, että 
kuolevasta ihmisestä lähtee hyvin erikoinen 
ääni. Se näet muistuttaa sitä ääntä, jonka pa-
leltunut sieni päästää, kun sen päälle astuu.

Sieni on paljosta Pentti Saarikosken viimei-
sen kauden runoissa. Myynnissä Kaisaniemen kasvitieteellisen 

puutarhan myymälässä, Kaisaniemenranta 

2, Helsinki, puh. 02941 24455. Avoinna 

ti–su klo 10–16 (torstaisin klo 18 asti). 

Maanantaisin myymälä on suljettu.
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13  Metsälaitumet
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Norrlinia 27

8  Jalopuulehdot

Inocybe petiginosa (Fr. : Fr.) Gillet

Kääpiörisakas

Inocybaceae

IA 3  
Jukka Vauras

Itiöemä pieni, lakin keskus tumma, reuna vaalea. 

Lakki 0,3–1,5 cm, nuorena puolipallomainen tai 

kartiomaisen kupera, vanhemmiten laakeneva, 

keskuskohouma tylppä ja matala; usein vyöhyk-

keinen, pinta huopainen, keskustan ympärillä 

usein pikkusuomuinen, keskus musta – ruskean-

musta – punaruskea, reunasta vaaleampi, vaa-

leanharmaa, vanhemmiten vaaleanruskea. Heltat 

nuorena harmaat, toisinaan kellertävät, vanhem-

miten vaalean kellanruskeat. Ei seittiä. Jalka 

1–3 cm pitkä, 1–2 mm paksu, usein mutkainen, 

kokonaan valkojauheinen, heikosti pitkittäisvii-

ruinen, punertava – ruskean punertava, joskus 

paikoin mustanpunainen, tyvi usein valkonuk-

kainen. Malto lakissa heikosti kellertävää, jalas-

sa punertavaa – vaalean ruskeaa. Haju heikko, 

hapahko, spermaattinen. Itiöpöly ruskeaa. Mikro

skopia: Itiöt kuhmuraisia, 7–7,7–8,5 × 5–5,4–6 

µm, Q = 1,35–1,42–1,5. Pleurokystidit 45–60 × 11–

17 µm, kidepäisiä, seinä keltainen, enimmillään 

3 µm paksu, tyvi usein pyöreä. Kaulokystidit 

samanmuotoisia mutta keskimäärin pidempiä, 

lisäksi parakystidejä. Sinkilällinen.

Kääpiörisakas (Inocybe petiginosa). – V. Turku, Ruissalo, tammivaltainen lehto, 13.9. 2004 Vauras 22045F (TUR-A). 

Kuva Jukka Vauras.

Kääpiörisakkaan hienorakennetta: a) Itiöitä (×1 600), 

b) pleurokystidejä, c) kaulokystidejä ja parakysti-

di (× 800). – PS. Kuopio, Vehmersalmi, Pitkälahti, 

Vehmasmäki, kuusivaltainen sekametsärinne, kostea 

juotti, 4.8.1982 Vauras 1286F (KUO). Piirros Jukka 

Vauras.

a

b

c

Ympäristöministeriön rahoittama Puutteellisesti tun-
nettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma 
(PUTTE) tunnetaan laadukkaista määrityskirjoistaan. 
Tämän teoksen laatimiseen on osallistunut maan 
parhaita eri sieniryhmien asiantuntijoita useista tutki-
muslaitoksista. Lisäksi nyt valmistunut kirja on lähes-
tymistavaltaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, 
sillä siinä tuodaan ensimmäistä kertaa esille satoja 
muita indikaattorisieniä, kun aiemmin indikaattoreina 
on esitelty lähinnä kääpiä ja jäkäliä. Hankkeen perus-
teellisuudesta kertoo sekin, että teoksessa kuvataan 
kaksi tieteelle uutta lajia. Englanninkielisten tiivistel-
mien ansiosta voidaan odottaa myös kansainvälistä 
kiinnostusta.

Suomessa kasvaa viimeisimmän uhanalaisuusarvioin-
nin mukaan 5584 sienilajia. Niistä ainoastaan 60 % tun-
netaan niin hyvin, että lajien elinvoimaisuutta suoma-
laisissa elinympäristöissä on voitu arvioida. Lajimäärä 
on niin huomattava, että edes sieniä työkseen tutkiva 
ei tunnista kaikkia ilman aikaa vievää perehtymistä. 
Indikaattoriteos tarjoaa esimerkiksi luontoselvitysten 
tekijöille arvokkaan mahdollisuuden opetella rajalli-
nen määrä sienilajeja, joita voidaan käyttää alueiden 
monimuotoisuuden arvioinnissa ilman, että alueen 
koko lajistoa käydään läpi. Kiinnostuneet harrastajat 
voivat ilmoittaa havaintojaan indikaattorilajeista, min-
kä pohjalta voidaan tutkia alueiden monimuotoisuut-
ta tarkemmin. 

Odotan indikaattorisienikirjan muodostuvan merkittä-
väksi työkaluksi maankäytön ja metsienhoidon suun-
nittelussa ja lajitiedon kartuttamisessa. Kirja toteuttaa 
hienolla tavalla PUTTE-tutkimusohjelman tavoitetta 
uuden suomenkielisen määrityskirjallisuuden tuotta-
misesta. Teos edesauttaa merkittävästi tutkimusohjel-
man tavoitetta tuottaa tietoa uhanalaisuusarviointia ja 
metsiensuojelua koskevan päätöksenteon tueksi sekä 
tavoitetta saattaa uhanalaisia lajeja koskeva tieto pa-
remmin maankäytön ja metsienhoidon suunnittelusta 
vastaavien saataville.

Aino Juslén, FT, Luomus
PUTTE-ohjelman koordinaattori vuosina 2006–2010
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von Bonsdorff, Tea, FM, Helsingin yli-
opisto, Kasvitieteen yksikkö, Luomus. 
Työskentelee suojelusuunnittelijana Sie-
nitiimissä. Työssään keskittynyt pääasias-
sa sienten uhanalaisuuden arviointiin liit-
tyvään työhön, uhanalaisiin helttasieniin 
ja helttasienitaksonomiaan. 

Viljelymetsätalous avohakkuineen ehti viedä maas-
tamme lähes viimeiset luonnonmetsät. Vasta 1990-lu-
vulla alkoi vanhojen metsien määrätietoinen inven-
tointi ja suojelu etupäässä valtion mailla. Se jatkuu 
edelleen. 

Kartoitus- ja inventointityössä indikaattorilajeja on 
käytetty suojeluarvon määrittelyssä. Niistä tärkeimpiä 
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13  Metsälaitumet
164

Sienet ja metsien luontoarvot

Norrlinia 27

8  Jalopuulehdot

Inocybe petiginosa (Fr. : Fr.) Gillet

Kääpiörisakas

Inocybaceae

IA 3  
Jukka Vauras

Itiöemä pieni, lakin keskus tumma, reuna vaalea. 

Lakki 0,3–1,5 cm, nuorena puolipallomainen tai 

kartiomaisen kupera, vanhemmiten laakeneva, 

keskuskohouma tylppä ja matala; usein vyöhyk-

keinen, pinta huopainen, keskustan ympärillä 

usein pikkusuomuinen, keskus musta – ruskean-

musta – punaruskea, reunasta vaaleampi, vaa-

leanharmaa, vanhemmiten vaaleanruskea. Heltat 

nuorena harmaat, toisinaan kellertävät, vanhem-

miten vaalean kellanruskeat. Ei seittiä. Jalka 

1–3 cm pitkä, 1–2 mm paksu, usein mutkainen, 

kokonaan valkojauheinen, heikosti pitkittäisvii-

ruinen, punertava – ruskean punertava, joskus 

paikoin mustanpunainen, tyvi usein valkonuk-

kainen. Malto lakissa heikosti kellertävää, jalas-

sa punertavaa – vaalean ruskeaa. Haju heikko, 

hapahko, spermaattinen. Itiöpöly ruskeaa. Mikro

skopia: Itiöt kuhmuraisia, 7–7,7–8,5 × 5–5,4–6 

µm, Q = 1,35–1,42–1,5. Pleurokystidit 45–60 × 11–

17 µm, kidepäisiä, seinä keltainen, enimmillään 

3 µm paksu, tyvi usein pyöreä. Kaulokystidit 

samanmuotoisia mutta keskimäärin pidempiä, 

lisäksi parakystidejä. Sinkilällinen.

Kääpiörisakas (Inocybe petiginosa). – V. Turku, Ruissalo, tammivaltainen lehto, 13.9. 2004 Vauras 22045F (TUR-A). 

Kuva Jukka Vauras.

Kääpiörisakkaan hienorakennetta: a) Itiöitä (×1 600), 

b) pleurokystidejä, c) kaulokystidejä ja parakysti-

di (× 800). – PS. Kuopio, Vehmersalmi, Pitkälahti, 

Vehmasmäki, kuusivaltainen sekametsärinne, kostea 

juotti, 4.8.1982 Vauras 1286F (KUO). Piirros Jukka 

Vauras.

a

b

c
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Aino Juslén, FT, Luomus
PUTTE-ohjelman koordinaattori vuosina 2006–2010
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ilmestyy 4 numeroa vuodessa, tilaushinta 20 € maksetaan Sampo-tilille FI96 8000
1800 1064 12.
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Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2014.

Sieniseuran kuukausikokouksia
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki

 
21.10.2014 klo 18.00 (sali 309) 
Erika Winquist: Kolme lupaavaa maaperänpuhdistussientä: 
Nukkaorvakka (Phanerochaete velutina), viljelykaulussieni 
(Stropharia rugosoannulata) ja Gymnopilus luteofolius.

18.11.2014 klo 18.00 (sali 309) 
Petri Salmela kertoo Sieni-ihmiset ry:stä ja esittelee kirjan 
Sieniä ja ihmisiä. (Kirja tarjolla kokouksessa hintaan 25 €.)

16.12.2014 klo 18.00 (sali 505) 
Syksyn sienilöytöjä
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sekaisin sienistä?
sieni- ja jäkälänäyttely
su–ma 21.–22.9. klo 11–17
Kaisaniemen kasvitieteellisen 
puutarhan kasvihuoneilla
Unioninkatu 44, Helsinki

Vapaa pääsy, myös kasvihuoneisiin!

Paikalla Suomen johtavia sieni- ja 
jäkälätuntijoita. Voit tuoda myös 
omia sieniä tunnistettavaksi.

Tervetuloa!

Suomen Sieniseura ja Luomus        

P.S. Näyttely on 2. kerroksessa, kasvi huoneilla 
ei ole hissiä. Ajoittain saattaa olla ruuhkaa 
ja näyttelyssä liikkuminen lastenvaunuilla tai 
apuvälineillä voi olla hankalaa.
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