
 Kää pä- ja lahopuukartoitus Demometsä-hankkeelle – väliraportti 2020 Pyry Veteli

1. Tiivistelmä

Demometsä-hankkeen koealoilla kartoitettiin kääpälajisto sekä kuolleen puuaineen määrä ja laatu. 
Inventoinnit toteutettiin elo-syyskuussa 2020. Kartoituksessa tehtiin yli 900 sienihavaintoa 28 
koealalla (yht. 56 hehtaaria). Kääpiä koealoilla havaittiin yhteensä 59 lajia. Muita kääväkkäitä 
havaittiin 45 lajia. Uhanalaisia sienilajeja havaittiin neljä lajia, silmälläpidettäviä 12, sekä kaksi 
silmälläpidettävää jäkälää. Vanhan mäntyvaltaisen metsän indikaattorikääväkkäitä havaitiin 19 lajia,
muihin sieniryhmiin kuuluvia mäntykankaiden luontoarvojen indikaattorisieniä havaittiin 12 lajia. 
Suomelle uusia sienilajeja löytyi yksi, ja yksittäisiä tai muutamia keräyksiä tehtiin useista 
harvinaisista lajeista. Useat havaitut lajit ovat uusia keski- ja pohjoisboreaalisten 
metsäkasvillisuusvyöhykkeiden lohkoille 3c ja 4b. 

2. Johdanto

Luonnonvarakeskuksen, Suomen Metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja Lapin 
Ammattikorkeakoulun yhteishanke Demometsä [hankenumero] tilasi kääpä- ja lahopuukartoituksen
hankkeen koealoilla.

Kartoituksessa selvitettiin lahopuun määrää ja laatua Demometsä-hankkeen koealoilla, sekä 
lahopuuhun liittyvää sienilajistoa. Ensimmäinen kartoitus toteutettiin elo- ja syyskuussa 2020. 
Kartoitus toistetaan 2021.

Tämä väliraportti on tarkoitettu hankkeen sisäiseen käyttöön ja maastomittausten tulkitsemisen 
tueksi. Sitä ei ole tällaisenaan tarkoitettu julkaistavaksi dokumentiksi. Tekstin osia voidaan 
kuitenkin käyttää erikseen sovitusti myöhemmissä muissa raporteissa ja/tai viestinnässä. 

3. Menetelmät

Alla kuvaillaan 2020 käytetyt menettelyt mittaus-, lajikartoitus- ja määritystyössä.

3.1. Koealat

Kahden hehtaarin kokoisilla (100x 200 m ) aiemmin perustetuilla koealoilla kaikki vähintään 
130cm pitkät ja 15cm läpimittaiset lahopuukappaleet mitataan ja itiöemien perusteella havaittavissa 
olevat sienilajit kirjataan ylös. 

Koealan poikki vedetään 20 metriä leveä ja 100 metriä pitkä linja, jolla mitataan ja selvitetään 
kaikkien vähintään 130 cm pitkien ja 5 cm läpimittaisten lahopuukappaleiden lajisto. Linjalta 
mitataan vähintään 5cm läpimittaiset kannot metsänkäsittelyhistorian arvioimiseksi. Linjan 
ulkopuolella alle 130cm korkeita kantoja ei inventoida. Kantojen läpimitta ja korkeus syntypisteestä
kirjataan 5 cm luokissa: 5-9 cm, 10-14 cm, 15-19cm, jne. Kannoille määritetään lahoaste kuten 
muillekin kappaleille.

Intensiivilinjat on sijoitettu koealoille satunnaisesti. 20 metriä leveä linja kulkee suorassa kulmassa 
koealan poikki, yhdensuuntaisesti koealan lyhyen sivun ( 100m) kanssa. Linjan sijoitus koealalla on
arvottu merkitsemällä ensimmäinen kulmatolppa satunnaisluvun (1-199) mukaisen metrimäärän 
päähän koealan pohjoisreunasta, koealan pitkää sivua pitkin. Toinen linjan saman päädyn 
kulmatolppa on sijoitettu tästä arvotusta pisteestä 20 metriä kohti pitkän sivun keskipistettä.  
Menettely painottaa  linjoja hiukan kohti koealan keskivaihetta. 



Koealojen ympärille on tarkoitus jäädä 50 metrin suoja-alue, joten linjan sijoittelussa ei ole tarpeen 
asemoida sitä koealan keskelle reunavaikutuksen välttämiseksi. 

Maastossa linjan kulmat on merkitty maahan lyödyllä tolpalla jonka pää on maalattu punaiseksi 
(kts. kuva 1). Tolpan sijoittamisessa on käytetty apuna GPS-paikanninta ja lyhyen sivun pituus on 
tarkistettu mittanauhalla maastossa. Vastaava inventointilinja on useissa lahopuuta käsittelevissä 
julkaisuissa jaettu lisäksi 20 x 20 m ruutuihin (mm. tähän Siitonen et al. 2000), tai 10 m x 10 m 
ruutuihin (Karjalainen ja Kuuluvainen 2002). Demometsän inventoinnissa linjaa ei ole jaettu 
alayksiköihin. Linjan tolpat on tarkoituksenmukaista korvata kestävämmillä lähivuosina hakkuiden 
jälkeen.

Intensiivilinjoilla lahopuukappaleen numero on ilmoitettu seuraavasti: kappaleen ympäri on 
kierretty rautalankaa, johon on pujotettu erikokoisia muttereita ja aluslevyjä. Levyt ja mutterit 
luetaan laskemalla niiden merkitsemien lukuarvojen summa: pieni aluslevy = 1, iso aluslevy = 5, 
pieni mutteri = 10, iso mutteri = 50. Esimerkiksi: kaksi isoa mutteria (2 x 50), yksi iso aluslevy (5) 
ja kaksi pientä alusvyä (2 x 1) merkitsee puuta numero 107. Merkintä löytyy pääsääntöisesti 
kappaleen tyveltä.

3.2. Koepuut ja puutunnuksia

Lahopuun kappale lasketaan mukaan koealalle tai linjalle jos sen syntypiste sijoittuu alan 
sisäpuolelle. Toisin sanoen, esimerkiksi katkennut ja kaatunut runko jonka latvus ja runko-osa on 
alalla, mutta kanto ulkopuolella, ei kuulu miltään osin koepuihin. Kappaleiden joiden syntypistettä 
ei voida määrittää, tyvipäätä käytetään vastaavasti pisteenä jonka sijoittumista tarkastellaan kuten 
syntypistettä edellä (vrt. Jokela et al. 2018, Karjalainen & Kuuluvainen 2002). Elävät puut 
sisällytetään koepuihin mikäli niillä on havaittavia lahottajasienten itiöemiä. 

Jokaiselle erilliselle lahopuun kappaleelle annetaan juokseva numero. Lisäksi jokaiselle kappaleelle 
on kirjattu sijoittuuko se koealan sisällä alan osalle  L (intensiivilinja) vai K (koko koeala, ts. linjan 
ulkopuolinen osa koealaa). 

Koepuut on luokiteltu kymmeneen kuolleiden puiden laatuluokkaan (1-10)  puunkappaleen tyypin 
mukaan, lisättynä yhdellä luokalla eläville puille (EL). Osalla luokista on lisäksi kirjaimella 
tarkennettuja alaluokkia (4a, 4b, 4c, jne). Kappaleille joiden luokasta on maastossa ollut 

Kuva 1: Linja-alan 
kulmatolppia.

Kuva 2: Tyvilumpin mittaus, merkintä ja lajien 
kirjaaminen. Kuvan puulla kermakääpä. Huomaa 
mutterimerkintä puolivälin tienoilla.



epäselvyyttä on kirjattu luokka 0. 

0 = luokkaa ei pystytä määrittämään
EL = elävä puu
1 = kuollut pystypuu, katkennut < 1/3 pituudeltaan
2 =  kuollut pystypuu, katkennnut yli 1/3 pituudelta (pökkelö/>1,3m korkea kanto)
3 = juurineen kaatunut kokonainen runko
4 = 4a = pökkelön maaosa, 4b = kaatunut runko luonnonkannon yhteydessä, 4c = katkennut rungon 
osa, 4d = katkennut latvusosa
5 = 5a : tekopökkelö, 5b : sahakanto
6 = tyvilumppi, pölkky
7 = hakkuujäte, karsittu oksa
8 = pudonnut oksa
9 = luonnonkanto
10 = 10a : kaadettu kokonainen puu, tekopökkelön maaosa, 10b:  tyvestä kaadettu kokonainen 
runko, sahakannon yhteydessä. 

Puulaji on kirjattu sikäli kuin se maastossa on mahdollista, epäselville tapauksille luokka 0.

1 = mänty 
2 = kuusi
3 = rauduskoivu
4 = hieskoivu
5 = raita
6 = haapa 
7 = harmaaleppä

Lahopuun kappaleiden sijainti on talletettu Garmin GPSmap 62s-laitteella. Koordinaatit on viety 
laitteen tulostamasta GPX-tiedostomuodosta CSV-tiedostoiksi Garmin Basecamp-ohjelmalla.  
WGS-84-koordinaatit on muunnettu Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna.fi-portaalin 
koordinaattimuunnos-palvelulla ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmän muotoon. Maastossa 
sijaintipiste otetaan puun syntypisteen kohdalla, tai kappaleen tyvipäässä, sikäli kuin syntypistettä ei
voida tietää. 

3.3. Mittaukset

Kappeleiden läpimitta mitattiin läpimittasaksilla rinnankorkeudelta (1,3 m) kappaleille jotka 
edustivat puuluokkia: EL, 1, 2, 3, 4b, ja 10b. Läpimitta mitattiin tyvipäästä kappaleille jotka 
edustivat luokkia 4a, 4c, 4d, 6, 7, ja 8. Katkenneille kappaleille on ilmoitettu latvaläpimitta 5cm 
luokan tarkkuudella, mikäli kappale kapenee selvästi. 

Sahakantojen läpimitta mitattiin arvioidusta sahauspinnan tasosta, joka on sahakannolle ilmoitettu 
korkeus syntypisteestä (H). Luonnonkantojen korkeus syntypisteestä on mitattu pääsääntöisesti 
kannon korkeimpaan kohtaan. Voimakkaasti epäsymmetristen palokantojen tai revenneiden 
korkeiden kantojen tilavuutta on tapauskohtaisesti voitu arvioida huomioissa. 

Läpimitat on ilmoitettu kuorettomana puille joiden kuoren peittävyys on arvioitu olevan <70, ja 
kuorellisena, kun vastaavasti >70. Voimakkaasti epäsymmetristen kappaleiden läpimitta on 
ilmoitettu kahden ristimitan keskiarvona. Sektori-muotoisille kappaleille on ilmoitettu huomioissa 
jännemitta ja säteensuuntainen syvyys (sisäsektoria ei ole mitattu ontoille kappaleille). Eläville 
puilla ja lahoasteiden 1, 2 ja 3 kapppaleille läpimitta on yhden senttimetrin tarkkuudella, ja 
pidemmälle lahojen lahoaste 4 ja 5 kappaleiden 5cm luokissa: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 



30-34 jne. Lahoasteen 5b puille läpimitta on erityisen vaikea tunnus arvioida, koska runko on 
tyypillisesti jo menettänyt alkuperäisen muotonsa.

Kappaleen tilavuuden arviointiin liittyviä seikkoja on voitu kirjata lomakkeelle huomioihin. Tiettyjä
huomionarvoisia toistuvia erityistapauksia ovat vanhojen mäntyjen ns. lakkapäät, jolloin luokkaan 
4d (katkennut  latvusosa) luetun kappaleen muoto ei kapene latvaa kohti, vaan sylinterimäisen 
rungon latvassa n. 90 asteen kulmassa taittuvien oksien läpimitta voi olla lähellä rungon läpimittaa. 
Toinen toistuva vaikea kappale on juurineen kaatunut kelo joka on sahattu myöhemmin poikki, 
jättäen pitkän kannon maapuuksi. Vastaavia kappaleita syntyy ajoittain luonnostaankin kun 
juurakko on jäänyt jäljelle muun maapuun lahottua kokonaan pois. Nämä melko monimutkaisen 
muotoiset kappaleet on kirjattu yksinkertaisuuden vuoksi luokkaan 3 (juurineen kaatunut 
kokonainen puu), mutta tilavuus on luultavasti yksinkertaisinta arvioida olettaen että 
rinnankorkeusläpimitta edustaa kapenevan sylinterin keskimittaa.

Lahopuukappaleilta on kirjattu korkeus/pituus, pystypuilta pituus on mitattu hypsometrillä (Suunto 
PM Clinometer), maapuilta käsin mittanauhalla. Pituus on mitattu arvioidusta syntypisteestä 
kappaleen päähän asti. Katkenneille kappaleille pituus on koko kappaleen pituus. Mikäli lahopuu on
murtunut useaan osaan, mutta osat ovat toistensa välittömässä läheisyydessä ja ne voidaan 
yksiselitteisesti tunnistaa osaksi samaa puuta, ne on voitu ilmoittaa yhtenä lahopuukappaleena jonka
pituus on laskettu yhteen. 

Lahoasteiden EL, 1, 2 ja 3 pituus on ilmoitettu desimetrin (0,1m) tarkkuudella. Lahoasteiden 4 ja 5 
kappaleiden pituus on ilmoitettu viimeisen kappaleeseen kuuluvan kokonaisen puolen metrin 
tarkkuudella. Esim. lahoaste 5 kappale jonka pituus mitattuna1024 cm, kirjataan 100 dm. Erityisesti
männyn tapauksessa pidemmälle lahot kappaleet ovat säilyttäneet keskiosistaan muotonsa, mutta 
tyypillisesti päistään murskautuneita, katkenneita, tai puun ja karikkeen tarkan rajan erottaminen 
kappaleen päissä on jo mahdotonta. 

3.4. Lahoasteen arviointi

Lahopuun kappaleen lahoaste on ilmoitettu asteikolla 1-5: 1 = edellisen vuoden aikana 
katkennut/kuollut puu: neulaset voivat olla vielä kiinni, nila ja jälsi  mahdollisesti elossa, 2 = elävä 
solukko kuollut, puuaines kovaa, puukko uppoaa kevyesti työntämällä pintapuuhun 0-2 senttiä, 3 = 
puuaines selvästi lahoa, puukko uppoaa 3-5 senttiä, 4 = puu säilyttänyt muotonsa, mutta menettänyt 
massaansa, puukko uppoaa kahvaa myöten, 5a = puu läpeensä pehmeää, puuaines käsin 
muovailtavissa, 5b = puuaines on menettänyt täysin rakenteensa, kappaleen alkuperäinen muoto 
erottuu enää kohoumana metsämaan pinnassa. Luokkien kriteerit vastaavat melko yleisesti 
käytettyä, mm. julkaisussa Siitonen et al. 2009.  

Samaa asteikkoa on käytetty myös hiukan eroavilla luokkien kriteereillä: mm. keskiboreaalista 
mäntymetsän lahopuurakennetta käsittelevät Karjalainen ja Kuuluvainen (2002) määrittelivät 
asteikon portaat toisin: käytännössä he yhdistivät yllä esitety luokat 4 ja 5 luokkaan 5 ja heidän 
luokkansa 3 ja 4 vastaavat yllä esitettyjä luokkia 2 ja 3. Siitonen et al. 2000 luokkien kriteerinä taas 
ei ollut puukolla työntäminen, vaan mm. kuoren peittävyys ja silmämääräisempi arvio.

Lahoasteen arviointiin liittyy vahva subjektiivinen elementti, minkä lisäksi eri luokkien kriteerit ja 
kuvaukset soveltuvat vaihtelevasti eri puulajien lahoamisen kuvaamiseen. Pohjois-Suomessa 
erityisesti keloutunut mänty lahoaa erittäin epätasaisesti. Sama runko voi koostua sekä lahoaste 2 
että 5 vaiheessa olevista osista. Mantopuun ja sydänpuun laho voi tapahtua täysin eri tahtiin, mikä 
johtaa joko tilavudeltaan pääosin koviin mutta pintapuolisesti tarkasteltuna näennäisen pitkälle 
lahoihin kappaleisiin, tai toisaalta näennäisen koviin mutta täysin onttoihin lahopuihin. Tässä 
kappaleen lahoasteeksi on ilmoitettu se luokka, jota edustaa suurempi osa rungon pituudesta. Ts. jos



esimerkiksi rungon tyvipäässä puuaines on lahoastetta 4 kolmen metrin matkalta, mutta oksien 
varassa oleva kuivempi latvapää lahoastetta 3 kymmenen metrin matkalta, kappaleen luokaksi on 
ilmoitettu taulukoissa lahoaste 3. 

3.5. Muita puutunnuksia

Muita kappaleille kirjattuja ominaisuuksia ovat:
- arvioitu kuoren peittävyys kappaleen pinta-alasta 10 % luokissa (0-100).
- arvioitu epifyyttien peittävyyden kattavuus kappaleen pinta-alasta, 10 % luokissa (0-100).
- maakosketus: 0 = runko maasta irti, 1 = osin kiinni maassa, 2 = runko koko matkalta maassa
- palamisen jäljet kappaleessa, havaittu (1) tai ei havaittu (0). 

Kuoren osalta ei ole eroteltu elävää ja kuollutta kuorta. Epifyttien peittäväksi pinta-alaksi luetaan 
tässä sekä sammalet että yhtenäisen kasvuston muodostavat makrojäkälät (esimerkiksi torvijäkälät, 
selvästi peittävät lupot tai paisukarpeet yms), mutta ei epäyhtenäisiä ja hentoja jäkäliä (useimmat 
rupijäkälät, suomujäkälät).

3.6. Maastotyöskentely

Koealalla kartoitus on käytännössä suoritettu kulkemalla koko koeala läpi järjestelmällisesti 
kammaten, korkeintaan 20 metrin välein. Näkyvyys kohteilla vaihtelee maastonmuotojen ja 
kenttäkerroksen kasvillisuuden vuoksi. Merkittävä osa kohteiden lahopuusta muodostuu jo täysin 
maahanpainuneista ja sammaloituneista lahoasteiden 4 ja 5 puista. Näistä syistä lahopuukappaleita 
voi olla vaikea havaita yli 10 metrin etäisyydeltä, erityisesti kosteammissa kohdissa joissa juolukka-
ja suopursuvaltainen varpukerros voi nousta lahopuita korkeammaksi. 

Lahopuun kappaleet on ensin mitattu ja kirjattu sijainti GPS-laitteella. Mikäli mahdollista kappaleen
muodon ja kestävyyden suhteen, kappaletta on nostettu tai käännetty se ympäri varoen rikkomasta 
sitä. 

Maastotyön kaikki vaiheet suorittaa lähtökohtaisesti sama henkilö. Mikäli käytettävissä on kirjuri, 
voi yksi henkilö tehdä mittaamisen ja tarkistaa lajit kappaleella, kun toinen kirjaa ilmoitetut tiedot 
maastolomakkeelle. 

3.7.1. Lajihavaintojen tekeminen 

Lahopuunkappaleilta kirjataan ylös itiöemien perusteella tunnistettavissa olevat sienilajit. 
Havaintomäärien yksikkö on esiintymiä N lahopuukapppaleella; useampi saman lajin itiöemä 
yhdellä kappaleella on yksi havainto ko. lajia. Löydetyt sienet on kirjattu maastolomakkeelle, ja 
tarpeen mukaan kerätty näyte mikroskooppista määritystä varten. Näyte kerätään paperipussiin, 
johon merkitään näytteen juokseva keruunumero. Keruunumero kirjataan maastolomakkeelle puun 
tietoihin. Sienistä kirjataan tarvittaessa tuoretuntomerkit kuten haju ja/tai maku ja ne on valokuvattu
in situ tarpeen mukaan myöhempää määritystyötä varten. Pienten sienten valokuvaamisessa voidaan
käyttää puhelimen kameraan kiinnitettyä suurentavaa lisälinssiä. Lopuksi puunkappale käännetään 
takaisin alkuperäiseen asentoon ja erityisesti seurattaviin kiinnostaviin kappaleisiin on kiinnitetty 
rautalangalla puun numeron kertova mutteri ja aluslevy-yhdistelmä.

Näytteet kuivataan kasvikuivurilla päivän päätteeksi majoituksessa. Kuivat näytteet pakataan 
muovisiin sulkupusseihin. Harvoin kerätyistä ja huonosti tunnetuista lajeista näytteet etiketöidään  
talletettavaksi yliopistollisten kasvimuseoiden kokoelmiin.

3.7.2. Lahottajasienet



Kartoituksessa kiinnostus keskittyi ensisijaisesti kääpiin. Kääpien lajimäärää ja yhteisörakennetta 
käytetään karkeana mittarina lahopuujatkumon arvioinnissa, useiden lajien ollessa herkkiä kuolleen 
puuaineksenn laadulle ja jatkuvalle uusiutumiselle. Käävät on muotoryhmänä keinotekoinen ja 
systemaattisesti epäluonnollinen. Rakenteidenkin perusteella sen rajat perustuvat osin sovittuun 
tapaan: 2020 Suomessa tunnetaan 258 kääväksi luettavaa lajia. Kääpien käyttöä metsien 
suojeluarvon määrityksessä varten on julkaistu listoja nk. indikaattorilajeista joiden yhteislajimäärä 
kertoo pitkästä lahopuujatkumosta, ja täten luonnontilaisen kaltaisista olosuhteista kohteella 
(Niemelä 2016). Indikaattorilajit ovat vaihtelevan vaativia ympäristö-olojen suhteen, mutta myös 
kohtuullisen yleisiä sopivissa olosuhteissa ja helposti tunnistettavia. Niemelä 2016 esittelemä 
lajilista on tarkoitettu nimenomaan metsän luonnonsuojelullisen arvon arvioinnin tueksi, mutta 
käytännössä listan sisältämä lajivalikoima soveltuu myös metsätalouden 
monimuotoisuusvaikutusten seurantaan. 

Ekologisesti vastaavaa indikaattorifunktiota voi katsoa olevan lahottajasienillä jotka kuuluvat 
muihin muotoryhmiin kuten orvakoihin, orakkaisiin jne. Useimmat näistä luetaan keinotekoiseen 
ryhmään jota kutsutaan kääväkkäiksi; Lajitietokeskuksen Suomen lajiluettelo sisältää 1045 lajia 
kääväkkäitä (sis. 257 kääpälajia). Kääväkkäiden systemaattinen kartoitus on suuren näytemäärän 
vuoksi erittäin työlästä, ja määritystyö vaatii paljon aikaa, sillä pääosa lajeista vaatii 
mikroskopoinnin. 

Kääpien ohella tässä kartoituksessa huomioitiinkin vain 1) ne kääpiin kuulumattomat, lahopuuhun 
liittyvät lajit jotka sisältyvät Niemelä 2016 kuvaamaan vanhan metsän indikaattorilajien listaan, 2) 
maastossa epäillyt Suomen Punaisen kirjan 2019 lajit, 3) IUCN:n kansainvälisen uhanalaisten lajien
listalle kuuluvat, 4) tapauskohtaisesti lahopuuhun liittyvät muut sienet. Viimeinen käsittää lähinnä 
orvakoita, joiden määritys vaatii lähes aina mikroskooppisen tarkastelun. Kartoittajan 
lajituntemuksesta riippuen näistä saadaan kuitenkin arvokasta lisätietoa koealan lajistosta, myös 
valikoiden vain kiinnostavimpia keräten.

Kääpien nimistö ja lajirajaukset ovat Niemelä 2016 ja Kotiranta et al. 2009 mukaan. Arinakäävistä 
lajit Phellinus alni, P. igniarius ja P. nigricans on kirjattu ryhmälajina P. igniarius coll. Lajien 
suhteellinen yleisyys on pitkälle toisiaan vastaava, mutta varma tunnnistaminen usein mahdotonta 
maastossa. Orvakoista ja orakkaista ei ole saatavilla yhtä viittauskelpoista monografiaa. 
Corticiaceae of Northern Europe (Hjortstam, Larsson & Ryvarden 1987) -sarja on toiminut 
määritystyössä pohjateoksena, täydennettynä julkaisemattomalla päivityksellä sekä muulla 
tuoreemmalla tutkimuskirjallisuudella. Levinneisyys- ja yleisyystiedot pääasiassa Kotiranta et al. 
2009 mukaan, tarkistettuna julkaisemattomasta 2020 päivityksestä (Kotiranta). 

3.7.3. Muut sienet

Puunlahottajien lisäksi koealakohtaiset kirjaukset on tehty myös havaituista merkittävistä 
mykkorritsa- ja muista sienistä. Näiden lajien etsimiseen ei ole käytetty erikseen resursseja,  
havainnot niistä ovat syntyneet ainostaan kääpäkartoituksen oheistuotteena. Edustavuutta voi pitää 
kuitenkin kohtalaisena systemaattisen koealalla tapahtuneen liikkumisen vuoksi. Käytännön 
työskentelyssä on kuitenkin keskitytty lahopuuhun ja siten pääosa maassa kasvavista sienistä jää 
ilman tarkempaa huomiota. Muilla sienillä voidaan ennakoida olevan merkitystä metsätalouden 
monimuotoisuusvaikutusten arviointiin, joten satunnaisiakin lajihavaintoja tästä ryhmästä voi  pitää 
kiinnostavina DemoMetsä-hankkeen tavoitteiden näkökulmasta. Huomiollepantavina lajeina on 
pidetty: 1) Suomen lajien uhanalaisuusarvion 2019 mukaisia Punaisen kirjan lajeja, 2) 
luonnontilaisten mäntyvaltaisten kangasmetsien luontoarvojen indikaattorilajeja, kuten esitetty 
julkaisussa von Bonsdorff et al. 2014. 3) Kansainvälisellä IUCN:n Punaisella listalla uhanalaiseksi 
tai silmälläpidetttäviksi arvioituja lajeja.



Mykorritsasienten osalta havaintojen koordinaatteja ja havaittujen itiöemien runsautta ei ole 
kirjattu, vain esiintyminen koealalla (0/1). Poikkeuksena Suomen Punaisen kirjan lajit, sekä IUCN:n
kansainvälisellä Punaisella listalla uhanalaiseksi arvioidut lajit. Näiden esiintymistä koordinaatit on 
kirjattu ylös. 

Maaperässä laajallakin alueella esiintyvän rihmaston rajaamisen mahdottomuuden vuoksi havainnot
koealan välittömässä läheisyydessä (50 metrin suojavyöhyke) on kelpuutettu havainnoiksi alalla. 
Mykorritsasienten osalta havaittua lajistoa onkin tarkoituksenmukaista arvioida koko kohteen, eikä 
yksittäisen koealan tarkkuudella. 

Muiden sienten lajikäsitykset ja nimistö noudattavat Funga Nordicaa ( Knudsen & Vesterholt 2008),
nimistön ajantasaisuus tarkistettuna laji.fi-palvelusta. Tietyissä mykorritsasienten suvuissa tiedetään
olevan runsaasti taksonomisia lisäselvityksiä vaativaa lajistoa. Kuivilla mäntykankailla runsaat 
suvut Hydnellym, Phellodon, Sarcodon, Tricholoma ja Hygrophorus sisältävät useita ryhmälajeja ja 
maittain vaihtelevia käsityksiä samojen nimien soveltamisesta. Nimistö tässä Kotiranta et al. 2009 
ja Funga Nordica 2008 mukaan.

Lahopuun epifyyttisiä jäkäliä ei ole kartoituksessa huomioitu, vaikka onkin ilmeistä että useimmilla
kohteilla on sopivaa kasvualustaa muutamille suhteellisen yleisille Punaisen kirjan jäkälälajeille. 
Erityisesti tämä koskee palokantojen ja kelojen lajeja kuten hongantorvijäkälä ja palosuomujäkälä. 
Poikkeuksena ovat elävien raitojen ja haapojen lajit, joita kirjattiin ylös muutamia Saittanulkilla. 

4.1. Tulokset

Tässä kuvaillaan keskeiset havainnot kartoituskierroksella 2020.

4.2. Ajoitus ja vuosien välinen vaihtelu

Sienten itiöemätuotannossa vuosien välinen vaihtelu on suurta. Merkittävä osa kääviksi luettavista 
lahottajasienistä tekee yksivuotisen itiöemän. Ajoitus ja sattuma vaikuttaa tästä syystä havaittavissa 
oleviin lajeihin. Inventoinnin toistaminen useana vuonna on paras tapa vähentää sattuman 
vaikutusta arvioon alueen lajirunsaudesta. Demometsän koealojen tapauksessa aiempaa 
inventointitietoa ei ollut käytettävissä. Kartoitukset aloitettiin käytännön syistä jo elokuun 2020 
lopulla, mitä voi pitää hiukan varhaisena useimmille kääpälajeille. Runsain kausi osuu tyypillisesti 
syyskuun aikaan. Toisaalta etukäteen arvioitiin että varhainen aloitus voi myös mahdollistaa useiden
jo kesäaikaan yksivuotisia itiöemiä tekevien lajien havaitsemisen. Nämä saattavat syyskuussa olla 
jo kadonneet tai hyvin huonossa kunnossa (mm. erakko-, istukka- ja kairakääpä, useat Postia-suvun 
lajit).

Kaiken kaikkiaan arvioni on että vuosi 2020 oli keskimääräistä heikompi sienivuosi Pohjois-
Suomessa. Edeltävä kesä oli kuiva, ja yksivuotisia kääpiä oli havaittavissa niukasti. Syyskuussa 
sadepäiviä riitti, mutta vaikutus ei ehtinyt alkaa näkyä. Vastaava käsitys kaudesta oli jäänyt 
useimmille Pohjois-Suomessa elo-syyskuussa liikkuneille tutkijoille, ammattimaisille kääpä- ja 
sienikartoittajille sekä paikallisille harrastajille joiden kanssa olen keskustellut jälkeenpäin. Tästä 
syystä lajien suhteellisessa runsaudessa luultavasti korostuvat monivuotisia itiöemiä tekevät lajit 
kuten sirppi- tai riekonkääpä. Silmiinpistävää oli mm. yksivuotisten Antrodia- ja Postia-lajien  
vähäisyys tai täydellinen puuttuminen. 

4.3. Havainnot ja määritystyö. 

Maastotyö tapahtui välillä 24.8.2020 – 27.9.2020. Maastotyöt suoritti Pyry Veteli. DemoMetsä-



hankkeessa työskentelevä Lapin AMK:n opiskelija Maria Rauhala toimi kirjurina yhden päivän ajan
Jäkälämaalla. Kohteet kierrettiin alkaen pohjoisimmista elokuun lopulla ja edeten etelään syyskuun 
mittaan. 

Kartoituksessa tehtiin kaikki kohteet yhteenlaskettuna yli 900 sienihavaintoa. Mikroskooppista 
määrityksen tarkistamista varten kerättiin 409 näytettä. Mikroskooppiset määritykset suoritti Pyry 
Veteli. Muutamissa määrityksissä saatiin apua ja kommentteja Luonnontieteellisen keskusmuseon 
henkilökunnasta tutkija Viacheslav Spiriniltä ja sienikokoelman kuraattori Otto Miettiseltä.

4.4. Lahopuu 

Lahopuun rakennejakaumaa tai tilavuusarvioita ei ole tässä yhteydessä laskettu, eikä niistä esitetä 
tässä väliraportissa tarkempaa yhteeenvetoa. Koepuiden mittaukset löytyvät koealoittain 
taulukkolaskentatiedostoista, jotka on toimitettu tämän raportin ohessa. Kohteiden alla on kuitenkin 
esitetty lahopuuhun liittyviä laadullisia huomioita. 

4.5. Kääpälajisto koealoilla

Kartoituksen aikana kohteilla havaittiin yhteensä 59 kääpälajia. Lajimäärä yksittäisillä kohteilla, 
laskien kohteen neljä koelaa yhteen (pinta-ala 8 hehtaaria) vaihteli välillä 16 – 32 kääpälajia. 
Yksittäisillä koealoilla (pinta-ala 2 hehtaaria) kääpien lajimäärä vaihteli välillä 5 – 21 (mediaani 11-
12). Lajimäärät on esitetty tässä taulukossa 1, sekä tarkemmin liitteenä toimitetussa 
taulukkotiedostossa.

Taulukko 1: Lajimäärät kohteilla 2020 havainnoissa. Uhanalaisuus Suomessa vuoden 2019 arvion 
mukaisesti. * = Thujacorticium zurhausenii-esiintymä. Kääpäindikaattorit: vm = vanhan metsän 
laji,  am = aarniolaji, lajit Niemelä 2016 listan mukaan. Muut indikaattorisienet, IA = lajien 
indikaattoriarvojen (1-5) summa, von Bonsdorff et al. 2014 mukaan. 

Kymmenen yleisintä lajia muodostaa lähes puolet kaikista havainnoista. Kahdestakymmenestä 
runsaimpana havaitusta lajista yhdeksän on vanhan mäntyvaltaisen metsän indikaattorilajeja (kts. 
taulukko 1.). Viiden runsaimman lajin joukossa luonnontilaissa männiköissä yleisiä lajeja ovat 
korokääpä (97, 1.), sirppikääpä (71, 2.), harsukääpä ja mäntyraspikka (molemmat 39, 5.). Runsaita 
mutta kasvupaikan suhteen vähemmän vaativia ovat koko maassa yleiset tuoreen havupuun 
pioneerilahottajat, kuten männynkynsikääpä (64, 3.), kantokääpä (29, 7.) ja valkoludekääpä (25, 9.).

Ohessa on esitetty taulukossa 2. nämä yleisimmät lahopuuhun liittyvät lajit. 

4.6. Muut sienet koealoilla

Kääpien ohella havaintoja tehtiin 45 muusta nk. kääväkkäisiin kuuluvasta lajista (orakkaita, 



orvakoita yms) joista noin puolet lahopuuhun liittyviä. Osa on kääpien tapaan metsän 
lahopuujatkumon indikaattorilajien listalla (Niemellä 2016), osa muita luontotyyppiin liittyvien 
arvojen indikaattoreita (von Bonsdorff et al. 2014).

4.7. Indikaattorilajit koealoilla

Mäntyvaltaisen metsän vanhan metsän indikaattoreita havaittiin 14 lajia, aarniolajeja viisi lajia, 
lisäksi kuusivaltaisen vanhan metsän lajeja neljä lajia (Niemelä 2016). Nk. aarniolajit ovat vanhan 
metsän lajeja herkemmin lahopuujatkumon katketessa paikalta häviäviä lajeja. 

Lahopuuhun liittymättömiä muita lajeja jotka on esitelty eri luontotyyppien arvojen indikaattoreina 
julkaisussa von Bonsdorff et al. 2014 havaittiin 15 lajia. Näistä 12 on luonnontilaisten 
mäntyvaltaisten kangasmetsien indikaattoreita. Merkittävinä voi pitää useita havaintoja 
jättivalmuskasta, tuoksuvalmuskasta ja sudenkäävästä. Pääosa tämän ryhmän havainnoista on 
yleisiä suomu-, lakritsi-, nahka- ja ryytiorakkaita. 

Taulukko 2: Lahopuuhun liittyvät lajit joista tehtiin vähintään viisi havaintoa 2020. Yhteensä 31 
lajia. Indikaattorilajit Niemelä 2016 mukaan: vm = vanhan metsän laji, am = aarniolaji, eroteltuna
mäntyvaltaisten (m) ja kuusivaltaisten (k) metsien arvojen indikaattoreina.



4.8. Uhanalaiset lajit koealoilla

Uhanalaisuusarviot on tarkistettu Suomen Punaisen kirjan verkkopalvelusta, ja kansainvälisestä 
IUCN:n Red List-verkkoportaalista (kts. 5.1. ja 5.2.). 

Lahopuuhun liittyvistä lajeista neljä havaittua on uhanalaisia Suomen Punaisen kirjan 2019 mukaan.
Vaarantuneiksi (VU) on arvioitu (suluissa havaintomäärä): piilo-orakas (6), välkkyludekääpä (1), 
liekokääpä (1) ja haapatyllikkä (1). 

Lahopuuhun liittyvistä lajeista silmälläpidetttäviksi (NT) on arvioitu yhdeksän: sirppikääpä (71), 
mäntyraspikka (39), riekonkääpä (21), hoikkaorakas (16), kitukääpä (6), punakelmukka (6), 
korkkikerroskääpä (1), rusokantokääpä (1), rustikka (1) ja hentokääpä (1). Yhteensä 163 esiintymää.

Lahopuuhun liittymättömistä Suomen Punaisen kirjan helttasienistä havaittiin kolme 
silmälläpidettävää (NT) lajia: jättivalmuska (3), kyyhkyvahakas (1) ja tuoksuvalevahvero (1).

Jäkäliin kuuluvia silmälläpidettäviä (NT) sieniä havaittiin kahta lajia: samettikesijäkälä (1) ja 
silomunuaisjäkälä (1). 

Yhteensä Suomen Punaisen kirjan 2019 sisältämiä sieniä havaittiin siis 19 lajia. 

Suomen sisäinen sienten alueellinen uhanalaisuusarvio on ollut valmistelussa vuoden 2020 aikana, 
joten tässä ei ole katsottu ajankohtaiseksi viitata edelliseen, 2010 julkaistuun alueellisen 
uhanalaisuuden arviointiin. Uudet RT-luokat lisätään 2021 raporttiin niiden tultua saataville.

Viisi kohteilla havaittua lajia on arvioitu vaarantuneeksi (VU) IUCN:n kansainvälisessä 
uhanalaisuusarviossa: hoikkaorakas, kielinahakka, sellerivalmuska, tuoksuvalmuska ja 
kyyhkyvahakas. Sudenkääpä on kansainvälisesti arvioitu silmälläpidetttäviksi (NT). Näitä ei ole 
esitetty alla taulukossa, mutta lajeista on maininta kohdekuvauksissa. 

4.9. Suomelle ja 3c ja 4d-alueille uusia lajeja

Suomelle uutena lajina löydettiin Thujacorticium zurhausenii. Laji on luokiteltu Norjassa erittäin 
uhanalaiseksi (EN). 

Viherrypykkä (Phlebia subcretacea) löytyi uutena lajina alueille 3c ja 4b. Viherrypykästä on 
aiemmin n. 12 havaintoa Suomessa. 

Rusomujukka (Tomentellopsis submollis) uusi pohjois-boreaaliselle vyöhykkeelle (4b) 

Keltamujukka (Tomentellopsis echinospora) uusi pohjoisboreaaliselle lohkolle 4b.

Liilarypykkä (Phlebia lilascens) uusi pohjois-boreaaliselle (4b).

Loisnapikka (Colacogloea peniophorae) uusi pohjois-boreaaliselle vyöhykkeelle (4b). 

Haapatyllikkä (Conferticium ravum) on lajin 9. havainto Suomessa, ja toinen havainto 
keskiboreaalisella lohkolla 3b. 



4.10.1. Lajisto kohteittain 

Tässä kuvaillaan lyhyesti kullakin kohteella havaittua lajistoa. Koealojen täydelliset lajilistat 
löytyvät erikseen toimitetusta yhteenveto-taulukosta.

4.10.2. Hirvas

Hirvaksen kohde sijaitsee Rovaniemeltä länteen lähellä Ternunpalon metsäpolkua. Kohde ei ole 
syrjässä, ja sen ympäristössä on melko aktiivista monikäyttömetsän virkistyskäyttöä. Inventoinnin 
aikana kohteella tavattiin niin koirankoulutuskerho kuin kanalinnustajia. Hirvas sijaitsee ainoana 
hankkeen kohteista keski-boreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, lohkolla 3c. Muut kohteet 
kuuluvat pohjois-boreaalisen vyöhykkeen lohkoon 4b.

Hankkeen kohteista Hirvas on edustavin esimerkki hoidetusta talousmetsästä. Mäntyvaltainen elävä
puusto on nuorta ja hyväkasvuista. Osalla koealoista, mm. 1-1, on paikoin runsaasti 
pystyynkuolleita nuoria mäntyjä, joista on syntynyt lumen ja tuulen katkomina pökkelöitä ja 
toisaalta pieniläpimittaista lahopuuta pudonneiden latvusten muodossa. Pudonneet latvukset eivät 
usein täytä 15cm tyviläpimitan rajaa koepuiksi, mutta pökkelö-osa täyttää. Useilla aloilla on laajoja 
kivikkoja, sekä pienialaisia kosteita painanteita. Tilan eteläreunalla koeala rajautuu rehevään 
lehtipuuvaltaiseen kuvioon jolla nuorta haapaa ja raitaa, mahdollisesti laidunnushistorialla. 

Vanhaa suurempaa kelomäntyä Hirvaksella löytyy hyvin vähän, lähinnä yksittäisiä palaneita kantoja
ja latvuspätkiä. Lahopuujatkumo Hirvaksella on huono suurten vanhempien runkojen puutteen 
vuoksi. Hirvaksen runsaimmat kääpälajit ovat yleisiä tuoreen mäntylahopuun lahottajia: 
männynkynsi-, kuusenkynsi, rusto-, kerma- ja kantokääpä. Hirvaksella havaittiin 25 kääpälajia.

Muutamilta kelomännyn latvuksilta ym. osilta havaittiin yksittäisiä lahopuujatkumon 
indikaattorilajeja kuten sirppikääpä, korokääpä ja mäntyraspikka. Kaikkien indikaattorilajien 
havaintomäärä olivat hyvin vähäisiä, useimmilla yksi tai kaksi runkoa per laji.Tuoreemman 
mäntylahopuun hiukan vaateliaampana lajina havaittiin Leptoporus sp.-lajia; luultavasti kyseessä on
helohäivekääpä (Leptoporus erubescens, LC) mutta itiöemän huono kunto jättää määrityksen 
varmuudelle toivomisen varaa. Kaikkineen Hirvaksella tehtiin havaintoja seitsemästä vanhan 
metsän lajista ja yhdestä nk. aarniolajista. Niemelä 2016 mukainen pistearvo 9.

Paljastuneessa pintamaassa on nähtävissä vanhan metsäpalon jättämä hiiltynyt kerros. Mahdollisesti
tästä syystä Hirvaksella lyötyi kelopuun vähyydestä huolimatta yllättävästi kaksikin esiintymää 
vaarantunutta piilo-orakasta (VU), toinen saman palokannon alla hoikkaorakkaan (NT) kanssa. 
Hoikkaorakas on IUCN:n kansainvälisellä Punaisella listalla arvioitu vaarantuneeksi (VU).

Koealoilla 1-1 ja 1-2 on jonkin verran lehtipuu- ja kuusisekoitusta. Kohteelta löytyy haapaan 
liittyviä kääpiä kuten ketunkääpä (Inonotus rheades), sekä yksi vaarantuneeksi arvioitu orvakka, 
haapatyllikkä (Conferticium ravum VU). Hirvaksella tehtiin koivulta yksi keräys jokseenkin 
harvalukuista hammaskurokkaa (Sistotrema raduloides, LC).

Muihin muotoryhmiin kuin kääpiin tai orakkaisiin luettavia huomionarvoisia keräyksiä Hirvaksella 
ovat harvinainen viherrypykkä (Phlebia subcretacea coll. LC) alalla 1-1, sekä peräti kolme keräystä
tähtivuotikkaa (Asterostroma laxum, LC). Lisäksi Hirvaksella kerättiin yksi fertiili, toistaiseksi 
tarkemmin määrittämätön Trichoderma sp.-kotelosieni, joka ilmeisesti loisi kuolleella orvakalla. 

Hirvaksella ei tehty merkittäviä lahopuuhun liittymättömiä havaintoja: 2020 tämä lajistoto koostui  
yleisistä lajeista kuten männynsuomuorakas, kangasrousku, kangaskeltavalmuska, hallavahakas, 
kangastatti, haaraheltta jne. Pistearvo indikaattorilajeille 0 (von Bonsdorff et al. 2014). 



Kuva 3: Piilo-orakas (Phellodon secretus) vasemmalla ja oikealla hoikkaorakas (Hydnellum 
gracilipes), saman kannon alla. Hirvas. Kuva: Pyry Veteli

Kuva 4: Korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida). Vanttauskoski. Kuva: Pyry Veteli.



4.10.3. Vanttauskoski

Kohteen elävä puusto on huomattavan tiheää verrattuna muihin hankkeen kohteisiin. Lisäksi 
Vanttauskosken mäntyvaltainen puusto on selvemmin kuusi- ja koivusekoitteista. Kenttäkerroksen 
kasvillisuus koostuu paksuhkoista metsäsammalista ja korkeistakin varvuista.  

Vanttauskoskella lahopuun kannalta olosuhteet ovat selvästi varjoisammat ja kosteammat kuin 
useimmilla muilla koealoilla. Tämä voi vaikuttaa lajienväliseen kilpailuun puuaineessa, ja toisaalta 
nopeuttaa puun lahoamista. Lahoasteiden 4 ja 5 puut ovat näissä oloissa myös suhteellisen nopeasti 
epifyyttien peittämiä ja täysin maahanpainuneita, mikä vaikuttaa myös havaittavissa olevien 
itiöemien ilmaantumiseen. Tuoreempaa kuusi- tai mäntylahopuuta kohteella on varsin vähän, mutta 
kookkaita vanhoja keloja löytyy sammaloituneina maapuina melko runsaasti. Syksyllä 2020 
Vanttauskoskella havaittiin 16 kääpälajia. 

Kääpälajistossa korostuvat vanhojen kelomänyjen lajit, kuten korokääpä, sirppikääpä ja aarnikääpä. 
Riekonkäävästä (Anthoporia albobrunnea NT) tehtiin yksi havainto. Ainoana kohteena kartoituksen
aikana Vanttauskoskella löydettiin korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida NT) joka on 
tyypillisesti kosteamman paikan vaatelias havupuun lahottaja. Yhteensä Vanttauskoskella havaittiin 
neljä silmälläpidettävää lajia: sirppikääpä, riekonkääpä, mäntyraspikka ja korkkikerroskääpä. 

Vanhan metsän  indikaattoreina Vanttauskosken lajistossa löytyy paitsi mänty-, myös 
kuusivaltaisten metsien lajeja. Mäntyvaltaisen vanhan metsän lajeina havaitiin mäntyraspikkaa, 
korokääpää, kangaskurokkaa ja aarniolajina kuuorvakkaa, kuusivaltaisen vanhan metsän lajeina taas
oravuotikkaa ja korkkikerroskääpää. Riuku-, aarni-, sirppi- ja riekonkääpä luetaan kummankin 
pääpuulajin indikaattoreina samanarvoisiksi. Yhteenlaskettu pistearvo on 11 mäntyvaltaiselle ja 8 
kuusivaltaiselle metsälle (Niemelä 2016).

Kääpiin kuulumattomia mainittavia lajihavaintoja Vanttauskoskella ovat harvinainen viherrypykkä 
(Phlebia subcretacea, LC), jokseenkin harvalukuinen viherkarhikka (Kavinia alboviridis, LC)  
harvinainen loisnapikka (Colacogloea peniophorae), sekä yksi keräys Suomelle uutena lajina tässä 
DemoMetsän kartoituksessa löytynyttä Thujacorticium zurhausenii-orvakkaa. 

Mykorritsalajistossa Vanttauskoskella ei havaittu 2020 merkittäviä lajeja. Pistearvo muille  
indikaattorilajeille 0 (von Bonsdorff et al. 2014).

4.10.4. Rättiselkä 

Rättiselällä useimmat koealat ovat osin kuivahkoa kangasta, mutta koealoilla 3-1, 3-2 ja 3-3 on 
myös merkittävästi kosteampia painanteita. Valtapuusto koostuu männyistä, sekapuustona on 
vaihtelevasti koivuja ja kosteammissa kohdissa kuusta. Puusto on pääosin varsin väljää, edellisestä 
harvennuksesta on tuoreehkoja jälkiä maastossa. Kohteella on jonkin verran säästetty hyvin 
kookkaita vanhoja eläviä mäntyjä. Myös lahopuina on melko runsaasti kookkaita, kokonaisina 
kaatuneita tai kaadettuja keloja. Näistä huomattava osa edustaa vielä lahoasteluokkia 2 tai 3. Nämä 
puut voivat ylläpitää lahopuusta riippuvaa lajistoa vielä vuosikymmeniä mikäli mekaaninen 
puunkorjuu ei vaurioita niitä. Lahopuujatkumon suhteen Rättiselällä lähtötilanne tulevaisuuteen on 
siis kohtuullinen. 

Yhteensä 2020 Rättiselällä havaittiin 32 kääpälajia, joka on kartoituksen korkein lajimäärä. 

Kääpälajistossa näkyy määrällisesti runsaana vanhojen mäntykelojen lajisto. Runsaimpia lajeja ovat
sirppikääpä, korokääpä, kermakääpä ja harsukääpä. Näistä vain kermakääpä on tuoreen havupuun 
lahottaja, muut ovat vanhojen kelojen lajeja. Tuoreemman havupuun lajeja kuten rusto- ja 



kynsikääpiä (Skeletocutis spp. ja Trichaptum spp.) kartoituksessa havaittiin lähinnä missä 
intensiivilinjalle osui harvennushakkuissa syntynyttä pieniläpimittaista tuoretta lahopuuta, kuten 
latvuksia ja suurempien puiden karsittuja oksia. Niemelä 2016 mukaisista indikaattorilajeista 
Rättiselällä havaittiin kymmenen vanhan metsän lajia, sekä kolme aarniolajia. Yhteenlaskettu 
pistoarvo on 16, mikä on kartoituksen kohteista toiseksi korkein.

Kohteella havaittiin yhteensä kahdeksan silmälläpidettävää (NT) lajia: kitu-, sirppi- ja riekonkääpä, 
punakelmukka, hoikkaorakas, mäntyraspikka sekä helttasienistä jättivalmuska (Tricholoma 
colossus) ja tuoksuvalevahvero (Aphroditeola olida). Suomessa elinvoimaiseksi arvioitu (LC) 
kielinahakka (Stereopsis vitellina), ja silmällädettävä hoikkaorakas on arvioitu IUCN:n 
kansainvälisellä Punaisella listalla vaarantuneeksi (VU). 

Muita merkittäviä havaintoja ovat tässä kartoituksessa Suomelle uutena lajina löytyneen 
Thujacorticium zurhausenii-orvakan yksi esiintymä (kaksi näytettä), harvinainen liilarypykkä-
ryhmän laji (Phlebia lilascens coll), sekä toistaiseksi tarkemmin määrittämätön Ophiocordyceps-
loissienen infektoima hevosmuurahainen (Camponotus sp). 

Rättiselällä 2020 nähty mykorritsalajisto sisältää kuusi luonnontilaisten mäntyvaltaisten 
kangasmetsien luontoarvojen indikaattorilajia (lajit von Bonsdorff et al. 2014 mukaan). 
Yhteenlaskettu indikaattoriarvon pistemäärä lajeille on 11, joka on kartoituksen kohteista toiseksi 
korkein.

Huomiolle pantavaa Rättiselän lajistossa on korkeahko indikaattorilajien määrä sekä lahottajissa 
että mykorritsoissa, mm. sirppikäävän määrällinen runsaus, (viisitoista erillistä lahopuukappaletta), 
jättivalmuskan esiintyminen kahdella koealalla, sekä useita harvinaisia tai hyvin harvinaisia lajeja. 

Kuva 5: Tuoksuvalevahvero (Aphroditeola olida NT) on harvinainen mäntykankailla esiintyvä 
karikkeenlahottaja. Rättiselkä 3-4. Kuva: Pyry Veteli



4.10.5. Veneselkä

Veneselkä on mäntyvaltainen etelään antava rinne lähellä Käyrästunturia. Paikoin koivuja on 
sekapuustona runsaastikin. Osalla koealoista on laajoja soistuvia painanteita joissa kasvaa 
puumaisia pajuja, mukaanlukien raitaa. Pajut eivät pääsääntöisesti täytä 15cm läpimittavaatimusta 
koepuiksi; niiden lajisto ei ole siis edustettuna kartoituksessa. Koivut sen sijaan ovat kohteella 
kohtuullisen järeitä, männyn ohella koivu muodostaakin merkittävän osan kohteen lahopuusta. 

Veneselän lahopuista suurimmat ovat vanhoja kelomäntyjä, joista pääosa on jo lahoastetta 4 tai 5. 
Painanteissa lahopuut jäävät nopeasti suopursujen alle, joten usein pidempien kappaleiden 
kääntäminen osoittautui työlääksi tai mahdottomaksi. Veneselällä on melko paljon tuoretta järeää 
pystyynkuollutta mäntylahopuuta. Jatkumon kannalta tilanne on kohtuullinen, vaikka kaikkein 
vaativimmille kelolajeille näiden puiden laatu ei välttämättä riitä.

Veneselän pohjoisen rinteen alla, noin kilometrin päässä koealoilta sijaitsee tunnettuja erittäin 
uhanalaisten ja vaarantuneiden kääpälajien esiintymiä. Näitä lajeja ei havaittu 2020 Veneselällä, 
mutta jatkossa erityisesti kosteiden painanteiden suurempia keloja tulee pitää silmällä myös näiden 
vaativampien lajien esiintymisen varalta. 

Syksyllä 2020 Veneselällä havaittiin 23 kääpälajia.

Kääpälajisto koostuu yleisistä tuoreen puun lajeista, tyypillisistä mäntykelojen lajeista, sekä 
koivulla lehtipuun lahottajista. Runsaimpia lajeja ovat taulakääpä, korokääpä, sirppikääpä ja 
kantokääpä. Niemelä 2016 mukaisista indikaattorilajeista havaittiin seitsemän vanhan metsän lajia 
ja kolme aarniolajia. Yhteenlaskettu pistearvo kohteella on 13 (Niemelä 2016).

Ainoa 2020 havaittu vaarantunut laji Veneselällä on liekokääpä (Gloeophyllum protractum VU). 
Liekokääpää löytyi yhdeltä puulta alalla 4-2, ja havaittu itiöemä oli jo kuollut. Silmälläpidettäviä 
(NT) lajeja Veneselällä havaittiin kuusi: riekonkääpä, sirppikääpä, hentokääpä, rustikka, 
mäntyraspikka ja hoikkaorakas. Rustikka (Aporpium canescens NT) on pakuri- tai taulukäävän 
seuraajalaji, ja sen esiintyminen Veneselällä liittyy suhteellisen runsaaseen koivulahopuun määrään.
Samalla tavalla pakuri- ja taulakäävän seuralaisena esiintyvä koralliorakas (Hericium coralloides, 
LC) havaittiin kerran Veneselällä. 

Suomessa silmällädettävä (NT) hoikkaorakas on IUCN:n kansainvälisellä listalla luokiteltu 
vaarantuneeksi (VU).

Muissa lahottajissa kuin käävissä ei havaittu erityistä lajistoa. 

Mykkoritsalajeissa kohteella havaittiin joitakin yleisiä luonnontilaisten mäntyvaltaisten 
kangasmetsien luontoarvojen indikaattoreina käytettyjä orakkaita. Indikaattoriarvon pistemäärä on 
yhteenlaskettuna 4 (von Bonsdorff et al. 2014).



4.10.6. Saittanulkki 

Saittanulkki kuuluu Saittajärven
luonnonhoitometsään. Kohteen koealoilla on
paikoin sekapuustona lehtipuita, mm.
muutamia vanhoja haapoja ja järeitä raitoja.
Muuten puusto on mäntyvaltaista. Elävä
puusto ei ole erityisen vanhaa, ja kohteella on
jälkiä melko tuoreista harvennushakkuista.
Lahopuu koostuu lähes yksinomaan männystä,
ja paikoin harvennuksen yhteydessä
kaadetuista harmaalepistä ja koivuvesakosta.
Lahopuuna vanhoja keloja on paikoin melko
runsaastikin, ja erityisesti koealalla 5-4 niiden
laatu on kääpien näkökulmasta hyvää. 

Jatkumon säilymiseksi uutta lahopuuta tuottavia pystyynkuolleita tai huonokuntoisia puita ei ole 
kovinkaan paljoa. Kuolleet pystypuut ovat pääosin pieniläpimittaisia hyönteisten kuivattamia nuoria
puita. 

Saittanulkilla havaittiin 26 kääpälajia. Niemelä 2016 mukaisista indikaattorilajeista vanhan metsän 
lajeja havaittiin yhdeksää lajia, aarniolajeista neljä lajia. Niemelä 2016 mukainen 
kääpäindikaattorien pistearvo on 17, joka on DemoMetsän kohteista korkein. 

Mykorritsalajeissa havaittiin kuusi luonnontilaisten mäntykankaiden luontoarvojen indikaattorilajia.
Yhteenlaskettu pistemäärä on 8 (von Bonsdorff et al. 2014).

Vaarantuneita (VU) lajeja havaittiin kaksi: välkkyludekääpä (Skeletocutis stellae) ja piilo-orakas. 
Silmälläpidettäviä (NT) lahopuuhun liittyviä lajeja havaittiin kuusi: kitu-, riekon- ja sirppikääpää, 
punakelmukkaa, mäntyraspikkaa sekä hoikkaorakasta. Lahopuuhun liittymättöminä Punaisen listan 
lajeina havaittiin silomunuaisjäkälä (Nephroma bellum NT), samettikesijäkälä (Leptogium 
saturninum NT) sekä harvinainen helttasieni kyyhkyvahakas (Cuphyphyllus lacmus). 

Kyyhkyvahakas ja hoikkaorakas ovat Suomen uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäviä (NT), mutta 
IUCN:n kansainvälisessä arviossa vaarantuneita (VU). Suomen uhanalaisuusarviossa 
elinvoimaisiksi (LC) arvioituja - Saittanulkilla havaittuja - lajeja ovat myös kielinahakka 
(Stereopsis vitellina) ja sudenkääpä (Boletopsis grisea). IUCN:n kansainvälisessä arviossa 
sudenkääpä on arvioitu globaalisti silmälläpidettäväksi (NT) ja kielinahakka vaarantuneeksi (VU). 

Huomionarvoista Saittanulkin lajistossa on paitsi ainoa välkkyludekääpä-havainto kohteilla, myös 
kelolajien verraten korkeat havaintomäärät: sirppikääpä 16, riekonkääpä 8 ja harsukääpä 20 
havaintoa. Myös kuivien mäntykankaiden mykkorritsalajien määrät ovat kohtuulliset: piilo-orakas 
3, sudenkääpä 2, kielinahakka 2, hoikkaorakas 4. 

Kuva 6: Saittanulkki 2020. Kuva: Pyry Veteli



4.10.7. Jäkälämaa

Jäkälämaa on Kunettijärvestä laskevan Kunettiojan ympärillä levittäytyvän pienen 
suokokonaisuuden keskellä kohoava mäki. Mäkeä kiertää metsätie. Mäen pohjois-ja itärinteillä on 
hiljan tehty päätehakkuita. Kohteella on männyn sekapuuna rinteen soistuvissa painanteissa melko 
runsaasti kitukasvuista raitaa ja koivua. Alan 6-1 itäreunassa on ryhmä suurempia puumaisia raitoja.
Kuusta on paikoin yksittäisinä puina. Lahopuu muodostuu lähinnä männystä. Tuoreempi lahopuu 
on suhteellisen pienikokoista, vanhat kelot ovat merkittävin lahottajien kasvualusta. Yksittäisiä 
kaatuneita kuusia löytyy ylärinteestä.

Kääpiä havaittiin 2020 yhteensä 29 lajia.
 
Runsaimpia kääpiä olivat korokääpä, sirppikääpä, karikekääpä ja männynkynsikääpä. 

Niemelä 2016 mukaisista mäntyvaltaisen metsän indikaattorilajeista vanhan metsän lajeja havaittiin 
yhdeksän, ja kolme aarniolajia. Yhteispistemäärä on 15. 

Von Bonsdorff et al. 2014 mukaisia indikaattorilajeja havaittiin yksi. Pistearvo 1.

Muissa lahottajasienissä kuin käävissä ei havaittu erityisiä huomionarvoisia lajeja.

Silmälläpidettäviä (NT) lajeja havaittiin kuutta lajia : sirppikääpä (14), mäntyraspikka (4), 
riekonkääpä (2) rusokantokääpä (1), punakelmukka (1) ja kitukääpä (1). 

Kohteen kääpälajien määrä on kartoituksen toiseksi korkein, mutta lajeista pääosa on yleisiä ja 

Kuva 7: Välkkyludekääpä (Skeletocutis stellae). Saittanulkki. Kuva Pyry Veteli



joustavia kangasmetsien lajeja. Joitakin tässä kartoituksessa muuten vähän nähtyjä, mutta vanhoissa
metsissä verraten yleisiä lajeja kuten rusokantokääpää, lapinsitkokääpää ja viinikääpää havaittiin 
Jäkälämaalla. Huomionarvoisia ovat sirppikäävän ja korokäävän havaintomäärät.

4.10.8. Takavaara

Takavaara Unarin-Luusuan kylän lähellä on
pohjoisin kohteista. Takavaaralla puusto on
paikoin harvaa, jopa aukkoista ja
kenttäkerroksen kasvillisuus matalaa.
Soistuneita painaumia on paikoin rinteessä.
Vanhempi lahopuu sisältää myös suurempia
palaneita keloja ja niiden kappaleita.
Tuoreehkojen harvennushakkuiden jättämää
pieniläpimittaista lahopuuta löytyy paikoin.

Kuva 9: Jättivalmuska (Tricholoma colossus), 
Takavaara. Kuva: Pyry Veteli

Kuva 10: Kielinahakka (Stereopsis vitellina) 
kelomännyn alla. Takavaara. Kuva: Pyry Veteli

Kuva 8: Takavaara 2020. Kuva: Pyry Veteli
Kääpiä havaittiin yhteensä 20 lajia.
Määrällisesti runsaimpia olivat korokääpä 
(16), sirppikääpä (14), valkoludekääpä (10), kermakääpä (9), riekonkääpä (7), katkokääpä (7) ja 
aarnikääpä (6). Orakkaisiin luettavasta mäntyraspikasta havaintoja tehtiin 14. 

Niemelä 2016 mukaisia indikaattorilajeja havaittiin kahdeksan lajia ja aarniolajeja kolme. 
Yhteensä pistearvo kohteelle on 14. 

Von Bonsdorff et al. 2014 mukaisia indikaattorilajeja havaittiin yhteensä yhdeksän lajia. 
Pistearvoksi tulee 17, mikä on kohteista korkein. 

Suomen Punaisen kirjan 2019 mukaisista uhanalaisista lajeista Takavaaralla havaittiin yhtä 
vaarantunutta (VU): piilo-orakas (1). Suomen arvioinnissa elivoimaisiksi (LC), mutta 
kansainvälisesti vaarantuneeksi (VU) arvioituja havaittiin kolme: kielinahakka (1), 
tuoksuvalmuska (2), sellerivalmuska (1). Suomessa silmällädettävä (NT) hoikkaorakas on 
kansainvälisesti vaarantunut (VU).

Suomen Punaisen kirjan 2019 mukaisia silmälläpidettäväksi (NT) arvioituja lajeja Takavaaralla 
havaittiin kuutta lajia: sirppikääpä (14), mäntyraspikka (14),  riekonkääpä (7), hoikkaorakas (5), 
punakelmukka (1) ja jättivalmuska (1).



Takavaaralla erityisen huomionarvoista on suhteellisen runsaat kelolajien havaintomäärät per laji, 
erityisesti riekonkäävän, sirppikäävän, aarnikäävän ja mäntyraspikan osalta. Toisekseen 
Takavaaralla esiintyy muutamia vaativampia kuivien kankaiden valmuskoja; jätti-, tuoksu- ja 
sellerivalmuskaa. Nahka-, suomu- ja ryytiorakaslajisto on monipuolinen, mutta koostuu yleisistä 
lajeista. 

4.11.1. Huomioita lajihavainnoista yleisesti

Kokonaislajimäärä 59 kääpälajia on melko odotettavissa oleva kartoitetun pinta-alan (56 ha) 
huomioiden, mutta paikoin kohteiden lahopuuston määrän huomioiden maltillinen. Lajimäärään 
vaikuttanee osaltaan heikko sienivuosi, mutta ennen kaikkea kohteiden puulajijakauma. Harvalla 
kohteella löytyy merkittäviä määriä muuta kuollutta puuta kuin mäntyä. Jos lehtipuuta on, sen 
läpimitta jää enimmäkseen alle koepuun minimimittojen, eikä sillä esiintyvä lajisto tule 
huomioiduksi. Poikkeuksena mm. Veneselkä ja Rättiselkä joilla on enemmän hyväkasvuisia 
koivuja. 2021 toinen kartoitus luultavasti lisää lajimäärää jonkin verran, sillä lajistosta puuttuu 
paljon yleisiä yksivuotisia itiöemiä tekeviä lajeja. 

Vertailun vuoksi lähialueilla perusteellisesti selvitetystä kohteesta käy Pisavaaran luonnonpuisto 
jossa löytyy runsaasti kuusimetsiä ja vanhaa lehtipuustoa. Pisavaaralta on raportoitu kaikkineen 
havaitun 125 kääpälajia (Niemelä et al. 2005). 

Useilla Demometsän kohteilla esiintyy melko pitkälti samankaltaista luonnontilaisten metsien 
tyypillistä mäntylahopuun lajistoa, jossa lahopuun laadun suhteen vaativia lajeja kuten riekon-, 
sirppi- ja aarnikääpää. Nämä lajit yleensä taantuvat tai katoavat pitkään intensiivisesti hoidetussa 
metsämaisemassa. Näiden tutkimuksellisesti kiinnostavien lajien säilymisen edellytysten 
seuraamisen kannalta lähtötilanne on siis hyvä. 

4.11.2. Kansainvälisesti uhanalaiset lajit 

Liitetaulukoissa on ilmoitettu Suomen Punaisen kirjan lisäksi IUCN:n kansainvälisen 
uhanalaisuuden kriteeterien mukaisesti globaalille Punaiselle listalle sisältyvät lajit, niiden osalta 
joille arvio on tehty (marraskuussa 2020). Tällaisia Suomen alueellisen arvion mukaan 
elinvoimaisia (LC), mutta globaalisti silmälläpidettäviä tai vaarantuneita lajeja havaittiin koealoilla 
neljää lajia: sellerivalmuska (glob. VU), tuoksuvalmuska (glob. VU), sudenkääpä (glob. NT), 
kielinahakka (glob. VU). Lisäksi Suomessa silmälläpidettävät (NT) hoikkaorakas ja kyyhkyvahakas
on globaalisti arvioitu vaarantuneeksi (VU). 

Sienten maailmanlaajuisen uhanalaisuuden arviointi IUCN-kriteeristöllä on alkanut vasta viime 
vuosina Global Fungal Red List Initiative-aloitteen puitteissa. Tästä johtuen arvioitujen lajien määrä
on toistaiseksi hyvin rajallinen. On luultavaa, että yllä mainittujen kaltaisia globaalin NT tai VU-
arvion saaneita boreaalisten havumetsien lajeja tulee jatkossa lisää. Eräänlaista osviittaa voi saada 
mm. Ruotsin ja Norjan tuoreimpien arvioiden tarkastelu: näissä maissa useat tässäkin kartoituksessa
hyvin yleiset lajit kuten kuuorvakka, harsu- aarnikääpä, musta- ja siniorakas ovat Punaisella listalla.

Toistaiseksi globaaleilla statuksilla ei ole sinällään suoraa merkitystä metsätaloudelle. On kuitenkin 
ilmeistä että boreaalisella havumetsävyöhykkeellä yleisten tuoreiden ja kuivien kankaiden lajien, 
kuten nahkaorakkaiden olosuhteet ja populaatiot heikkenevät niiden alkuperäisen levinneisyyden 
eteläisillä reuna-alueilla (Arnolds 2009). Tutkimuksellisesta näkökulmasta metsätalouden 
käytäntöjen vaikutukset näihin erityisesti Pohjois-Suomessa yleisiin sienilajeihin voivat siis olla 
kiinnostavia. 



4.11.3. Yleisten lajien levinneisyys

Tähtivuotikan (Asterostroma laxum) tunnetussa levinneisyydessä Pohjois-Suomessa on aukkoja, ja 
toistaiseksi havainnot ovat eteläpainotteisia. Hirvaksen ja Vanttauksen useat havainnot täydentävät 
osaltaan tietoja lajin yleisyydestä ja levinneisyydestä. Sama pätee Rättiselällä kerättyyn eteläiseen 
rusomujukkaan (Tomentellopsis submollis) joka on uusi laji pohjois-boreaaliselle ja 4b-lohkolle. 
Keltamujukka, (Tomentellopsis echinospora) on myös laji jonka esiintymisestä 4b-alueella ei ole 
ilmeisesti aiempia todisteita, vaikka se lieneekin koko maassa yleinen.

Kartoituksen runsaimmin havaittu yksittäinen laji, korokääpä (Oligoporus sericeomollis), kuuluu 
kolmen lajin ryhmään joita on usein vaikeaa tai mahdotonta erottaa toisistaan varmasti 
silmämääräisesti. Suhteellisen hiljattain tieteelle kuvattu karhikääpä (Oligoporus romellii) on ollut 
toistaiseksi eteläpainotteisesti havaittu, mutta Pohjois-Suomesta on julkaistu yksittäisiä 
varmistettuja havaintoja (Kunttu et al. 2020).  Demometsän Oligoporus-näytteistä ylivoimainen 
valtaosa on korokääpää, mutta joukossa on myös muutama karhikääpä. 

4.11.4. Harvinaisista ja huonosti tunnetuista lajeista

Haapatyllikkä (Conferticium ravum VU) on jokseenkin harvinainen orvakka, jota löydettiin kerran 
Hirvaksella. Lajista on yksi vanha havainto lohkolta 3c, ja yhteensä 8. aiempaa havaintoa maassa 
(Kunttu et al. 2020). 

Kartoituksen aikana kerättiin jonkin verran näytteitä lajeista jotka ovat harvinaisia, mutta eivät  
uhanalaisia. Yksi tällainen on Takavaaralta kerätty lumikonkääpä (Fibroporia norrlandica LC). 
Lajista ei ole näin pohjoisesta kuin yksittäisiä havaintoja. Ruotsissa lumikonkääpä on 
uhanalaisarvioinnissa luokiteltu puutteellisesti tunnetuksi (DD). Takavaaralla lumikonkääpä kasvoi 
pieniläpimittaisella latvustähteellä harvennusuralla. Laji on selvästi ekologisesti joustava, mutta 
harvoin kerätty.

Pohjoispainotteista punakelmukkaa (Meruliopsis albostraminea) kerättiin syksyn 2020 
kartoituksessa peräti kuusi kertaa, kolmelta eri kohteelta. Laji on vyöhykkeillä 4b ja 3c jokseenkin 
harvinainen, mutta arvioitiin 2000 ja 2010 elinvoimaiseksi. 2019 arviossa punakelmukka nostettiin 
silmälläpidettäväksi (NT) vähentyneiden havaintojen vuoksi. Ruotsissa punakelmukka on arvioitu 
vaarantuneeksi (VU). 

Liilarypykkä (Phlebia lilascens LC) on tunnetusti taksonomisesti epäselvä ryhmälaji. Rättiselällä 
liilarypykkää löytyi kookkaalta kelolta kuivahkolla kasvupaikalla, joten se ei välttämättä edusta 

Kuva 12: Kyyhkyvahakas (Cuphophyllus
lacmus). Saittanulkki. Kuva: Pyry VeteliKuva 11: Sudenkääpä (Boletopsis grisea). 

Saittanulkki. Kuva: Pyry Veteli



samaa lajia kuin tyypillisesti Etelä-Suomen lehdoissa ja lehtomaisilla kasvupaikoilla lehtipuulla 
kasvava liilarypykkä. Keräys on ensimmäinen pohjois-boreaaliselle vyöhykkeelle. 

Sama kryptisten ja kuvaamattomien lajien tilanne koskee ainakin viherkarhikkaa (Vanttauskoski), 
kruunukurokkaa (kaikki kohteet), karikekääpää (lähes kaikki kohteet), viherrypykkää 
(Vanttauskoski, Hirvas), sekä Rättiselällä kerättyä entomopatogeenista Ophiocordyceps-loista: 
viimeinen suku on maailmanlaajuisesti hyvin lajirikas. Useimmat Ophiocordyceps-lajit perustuvat 
tyyppinäytteisiin muilta mantereilta. Morfologinen lajin tunnistaminen ei näissä tapauksissa ole 
mahdollista, vaan on tyydyttävä alustavaan cf.-määritykseen tai ryhmälajista puhumiseen.

4.11. 5. Suomelle uusi laji Thujacorticium zurhausenii

Rättiselältä keräsin 18.9.2020 kaksi kiinnostavan näköistä orvakkaa, molemmat samalta palaneelta 
korkealta kannolta (ala 3-1, puu numero 58, näytenumerot Veteli 2412 ja 2413). Näytteissä on 
hiukan itiöemien iästä johtuvaa eroa ulkonäössä, mutta ne samalta kappaleelta tulevina ovat 
luultavasti samaa sieniyksilöä. Maastossa orvakka oli melko kookas ja tukeva, mutta selvästi se ei 
edustanut mitään lajia jota olisin nähnyt aiemmin. Yksi näistä mikroskoopissakin oudoksi 
osoittautuneista näytteistä oli mukanani vieraillessani Kaisaniemen kasvimuseossa lokakuussa. 
Luomuksen orvakoihin erikoistunut tutkija Viacheslav Spirin tunnisti näytteen edustavan lajia 
Thujacorticium zurhausenii (Bres.) Nakasone. Suvulle on tyypillistä sienen erittämien kookkaiden 
kiteiden haarautuva laajentuminen preparaattia miedossa (maito)hapossa lämmitettäessä. Tämä 
”lumihiutale”-reaktio tunnetaan joiltakin kääviltä mutta orvakoissa se on ainutlaatuinen. 
Myöhemmin palasin uudestaan epäselviksi jääneisiin keräyksiin, ja Demometsän keräyksistä löytyi 
vielä kolmas näyte joka sopii lajin kuvaukseen (Vanttauskoski ala 2-3, puu nr. 30, Veteli 2482). 
Kolmas keräys reagoi myös vastaavasti hapossa. 

Aiemmin T. zurhauseni tunnetaan harvinaisena Itävallasta, Sveitsistä ja Norjasta. Ruotsista tai 
Venäjältä lajia ei ilmeisesti ole vielä löydetty. Norjassa lajilla on tunnettuja esiintymiä, ja siellä T. 
zurhausenii on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN). Norjan arvio löytyy: 
https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/53321 

Corticium zurhausenii Bres. on varsin vanha nimi; tyyppinäyte on Euroopasta Alpeilta. Pohjois-
Amerikasta Ginns (1988) kuvasi lajin Thujacorticium mirabile Ginns. Lajista on siellä suhteellisen 
runsaasti havaintoja tuijametsistä. Nakasone (2008) oli sillä kannalla, että T.mirabile Ginns ja 
Corticium zurhausenii Bres. ovat sama laji, millä perusteella hän kombinoi Bresadolan unohtuneen 
vanhemman nimen Ginnsin uuteen sukuun. Aiemmat eurooppalaiset tutkijat olivatkin käyttäneet 
Ginnsin lajikäsitystä ennen Nakasonen kombinaatiota (esim. Dämon 2000). Luultavasti tästä syystä 

Kuva 13: Lumikonkääpä (Fibroporia 
norrlandica). Takavaara. Kuva: Pyry Veteli

Kuva 14: Viherrypykkä (Phlebia subcretacea),
Hirvas. Kuva: Pyry Veteli

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/53321


mm. Ruotsin dyntaxassa vielä kummittelee T. mirabile. Kuitenkin on huomattava, että Nakasonen 
kombinaation perustelu on pelkästään morfologinen. Kummankaan mantereen materiaalista ei ole 
tällä hetkellä DNA-sekvenssejä NCBI:n GenBank-portaalissa. Perustellusti voi vielä epäillä, ovatko
Pohjois-Amerikan ja Euroopan keräykset lopulta samaa lajia. Demometsän tuoreista keräyksistä 
mahdollisesti saatavat sekvenssit saattavat olla ensimmäiset lajista. 

Kartoituksessa lajia löytyi Rättiselältä ja Vanttauskoskelta. Havaitut esiintymät sijoittuivat 
suhteellisen kosteille kasvupaikoille. Kummatkin keräykset ovat pidemmälle lahoilta vanhojen 
isojen kelomäntyjen tyviosilta. Rättiselällä puussa oli merkkejä palosta. 

T. zurnhausenii tekee melko paksun ja kohtuullisen kookkaan itiöemän (n. 3-8 cm leveä). 
Luultavasti laji on Suomenkin oloissa harvinainen, muutoin sitä kenties olisi kerätty aiemminkin. 
Läheltä Pisavaaran luonnonpuistosta on kerätty aktiiivisesti orvakoitakin jo useita vuosikymmeniä. 
Museokokoelmista voi toki löytyä huomiotta jääneitä keräyksiä muilla nimillä, jos lajiin 
kohdistetaan tarkennettua huomiota. Esiintymät ovat joka tapauksessa hyvä esimerkki siitä että 
boreaalisesta metsäympäristöstä löytyy yhä paljon aiemmin tuntematonta. 

Kuva 15: Thujacorticium zurnhausenii. Rättiselkä. Veteli 2413. Kuva: Pyry Veteli.
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5.2. Käytettyjä verkkoresurseja:

5.2.1. Uhanalaisuus

Punainen kirja verkkoportaali: https://punainenkirja.laji.fi/ 

Global Fungal Red List -Initiative: http://iucn.ekoo.se/en/iucn/welcome 

IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org/ 

Ruotsin lajilista & uhanalaisuus: https://artfakta.se/ 

Norjan lajilista ja uhanalaisuus: https://www.artsdatabanken.no/ 

→ Thujacorticium zurhausenii: https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/53321 

5.2.2. Nimistö, levinneisyys

Index Fungorum: www.indexfungorum.org 

Suomen Lajitietokeskus: https://laji.fi/ 

Global Biodiversity Information Facility: https://www.gbif.org/ 

Thujacorticium zurhausenii: https://samlingsportal.nhm.uio.no/nhm 

https://samlingsportal.nhm.uio.no/museum/nhm
https://www.gbif.org/
https://laji.fi/
http://www.indexfungorum.org/
https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/53321
https://www.artsdatabanken.no/
https://artfakta.se/artbestamning
https://www.iucnredlist.org/
http://iucn.ekoo.se/en/iucn/welcome
https://punainenkirja.laji.fi/
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