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Hometalotutkimuksen vaiheita
EEVA-LIISA HINTIKKA

Tässä kirjoituksessa käsittelen mikrobeista vain homeiden osuutta
sisäilmaongelmiin. Käytän aiheen käsittelyyn juurtunutta sanaa ”home”
tieteellisemmän sieni-sanan asemasta. Homeiksi kutsutaan mikroskooppisen
pieniä, nopeakasvuisia, runsaasti ilman kautta leviäviä itiöitä tuottavia sieniä.

Ihminen hengittää vuorokaudessa 10−20
kuutiota ilmaa. Kaupunkilaistuneessa ympäristössä olemme noin 90 % ajasta sisätiloissa,
joten suurin osa hengittämästämme ilmasta
on sisätilojen ilmaa. Koneellinen ilmanvaihto
vaihtaa sisäilman asuin- ja toimistorakennuksissa yleensä 1−2 kertaa tunnissa. Sisäilma on
seos kaasuista, hiukkasista ja mikrobeista.
Sekä julkisten tilojen että asuntojen sisäilmasta alkoi 1970- ja 1980- luvuilla tulla valituksia, ja epäilyt sisäilmasta ihmisiä sairastuttavana tekijänä lisääntyivät.
Rakennuksia tarkastettaessa niistä saatettiin löytää homekasvua. Energiakriisin
vuoksi rakennusten ilmanvaihtoa oli pienennetty, ja siksi puhuttiinkin pullossa elämisestä. Näkyvää hometta rakennuksissa
ruvettiin pitämään selityksenä ja syyllisenä
sisäilmaongelmiin.

Homeisilla rakennuksilla pitkä
historia
Ruosalainen professori Ragnar Rylander
aloitti 1990-luvulla usein luentonsa viittaamalla vanhimpaan löytämäänsä kuvaukseen
sairastuttavasta rakennuksesta. Vanhassa
testamentissa (3. Mooseksen kirja 14.33−45)
yli 3300 vuotta sitten on kuvattu talon seiniin
tarttunutta tautia, joka ilmenee vihertävinä
tai punertavina laajenevina läiskinä. Tuohon aikaan rakennusmateriaalina käytettiin
muun muassa ”olkea” sisältäviä tiiliä, selluloosasekoitteisia kiviä, laastia ja puuta. Kostuneena tällainen materiaali on erinomainen
alusta homekasvustolle (Rylander 2004).
Homesieniä on kaikkialla ja niitä kuuluu
olla maassa, ilmassa, rakennuksissa, ihmisten
ympäristössä kotona, koulussa, työpaikoilla

ja julkisissa rakennuksissa. Homesienillä on
tärkeä osa orgaanisen materiaalin kiertokulussa maapallolla. Viljan homehtumisen ja
homekasvun ilmaantumisen elintarvikkeisiin ja kostuneisiin nahka- ja kangastavaroihin esi-isämme ovat tunteneet jo vuosituhansien ajan.
Rankkasateet ja tulvat ovat kautta aikojen
kastelleet rakennuksia ja jättäneet jälkeensä
homeisia asumuksia.

Hometalotutkimus alkaa
Rakentaminen muuttui meillä 1900-luvun
loppupuolella.
Vuosituhansia
tunnetut
rakentamistavat väistyivät nopean ja vähemmän työvoimaa vaativan tavan tieltä.
Elementtien käyttö, uudet materiaalit ja rakentamisen jakaantuminen suurelle aliurakoitsijajoukolle muuttivat rakentamistapoja.
Pienen esimerkin uusista materiaaleista tarjoaa pahvilla päällystetty kipsilevy, joka on
halpa ja hyvä laajasti rakennuksissa käytetty
materiaali, mutta valitettavasti kosteissa olosuhteissa hyvä alusta sienten kasvulle ja toksiinien muodostumiselle.
Julkiseen keskusteluun nousi yhä enemmän kysymyksiä ja valituksia sisäilman aiheuttamista hengitysoireista, väsymyksestä ja
iho-oireista. Ruvettiin puhumaan ”sairaista
taloista”, ”hometaloista” ja ”kosteusvauriotaloista”. Ilmapiiri oli 1980- ja 1990-luvulla
otollinen sisäilmatutkimukselle. Ongelmaan
syynä ruvettiin pitämään rakennuksessa kasvavia näkyviä homeita. Muita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä tutkittiin verrattain
vähän. Alkoi rakennusten hometutkimuksen
valtakausi. Tähän maisemaan ilmaantui yhtäkkiä viralliset ohjeet sisäilmaongelmaisen
rakennuksen tutkimiseksi. Ohjeet sisäilman
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Kuva 1. Stachybotrys-sientä elektronimikroskoopilla katsottuna.

tutkimiseksi ja raja-arvot terveelliselle sisäilmalle laati pääosin Kansanterveyslaitoksen
Kuopion aluelaboratorio. Ohjeet virallisti Sosiaali- ja terveysministeriö. Työterveyslaitos
toimi asiantuntijana.

Asumisterveyohje,
mikrobitutkimukset
Sienilajeja maapallolla lienee ainakin miljoona. Näistä vain muutama sata aiheuttaa ihmisille tai eläimille sairautta.
Tavallisimpia menetelmiä homesienten
toteamiseksi on viljelymenetelmät erilaisille elatusaineille. Viljelytulokset vaihtelevat
suuresti menetelmän mukaan. Elektronimikroskopialla saadaan esille myös viljelymenetelmillä pois jääneet sienikasvustot. Teipillä
kerätyissä näytteissä ovat sekä viljelyllä todettavat että horrostilassa olevat sienirihmat

ja itiöt. Menetelmistä kukin on tarkoitettu
tietyn tai tiettyjen homesienten löytämiseen.
(Gams ym. 1998, Timonen ja Valkonen 2013.)
Mykologian perusteita ymmärtämättä tai
niistä piittaamatta nostettiin esiin vaatimus
lähes homeettomasta ympäristöstä. Ohjeitten
laatijat asettivat täsmälliset mutta mielivaltaisesti valitut rajat, kuinka paljon homekasvua sallittiin normaaliksi tai terveelliseksi
luokiteltavassa näytteessä. Ei ole sellaista tieteellistä näyttöä, joka osoittaisi tällaiset rajat
oikeiksi. Mitään kansainvälisesti hyväksyttyjä rajoja ei ole olemassa (van Egmond 2009).
Näytteet rakennuksesta voitiin ottaa joko
pyyhkimällä 100 neliösenttimetrin alue näytteenottotikulla tai ottamalla 3−5 g rakennusmateriaalia tai keräämällä sisäilmaa 280 l ns.
Andersenin keräimellä. Näytteet viljeltiin
määrätyille elatusaineille ja kasvavat pesäkkeet laskettiin (Asumisterveysohje, 2003).
Menettely vaikuttaa ensi näkemältä lähes
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oikealta mikrobeja tutkittaessa ja päteekin
usein bakteeritutkimuksiin.
Sienet ovat kuitenkin rakenteeltaan ja lisääntymiseltään niin monenlaisia, että jo elatusaineen valinta vaikuttaa lopputulokseen
suuresti. Myös sienirihman kappaleet ovat
lisääntymiskykyisiä, eivät pelkästään itiöt.
Kuivat sieni-itiöt ovat eräänlaisessa horrostilassa eikä niitä aina saada tavallisilla viljelymenetelmillä esille. Tämä aiheuttaa suurimman virheen raja-arvoihin perustuviin
tutkimuksiin. Hyvässä kasvuvaiheessa sieni
voi tuottaa edullisissa olosuhteissa lähes tähtitieteellisiä määriä itiöitä. Jo 1990-luvulla
tiedettiin, että rakennuksista otetuista näytteistä saadaan viljelymenetelmillä esille vain
muutama prosentti, usein alle 10 prosenttia
näytteen todellisesta homesienien määrästä
(Pasanen ym. 1997). Rakennuksissa voi olla
laajoja kasvustoja esim. Stachybotrys sientä
(kuva 1), jota ei kuitenkaan kasvatusmenetelmillä saada esille (Andersson, 1997). Sienien itiöt rupeavat kasvamaan saatuaan vettä,
ja mahdollisina sairauden aiheuttajina ne
on otettava huomioon. Hyväksymällä vain
kasvuun kykenevien homesienten määrät
näytteessä tultiin samalla hyväksyneeksi virallisiksi menetelmät, jotka tunnistavat vain
10 prosenttia tai jopa tätä vähemmän sieniitiöiden todellisesta määrästä. Näyttöä rajaarvojen pätevyydestä erotella sairaat ja terveet rakennukset ei ollut.
Viljelymenetelmillä löytyvien sieni-itiöiden pitoisuudet hometaloja tutkittaessa
ilmoitetaan mikrobien määränä ja lajina tilavuusyksikköä kuten ilmakuutiota tai pintaalaa kohti.
Asumisterveysoppaassa 2003 on esimerkki tulkintaohjeista pesutiloista otettuja pintanäytteitä varten. Sieni-itiöpitoisuus vertailunäytteessä eli normaalista kylpyhuoneesta
otetussa näytteessä voi olla kaksi tai 120 000
itiötä neliösenttimetriä kohti, ja vastaava
luku homeen vaurioittamassa kylpyhuoneessa voi olla kaksi tai 340 000. Molemmissa
ryhmissä voi siis olla lähes homeettomia tai
vahvasti homeisia pintanäytteitä. Tulkintaa
ei voi tehdä.
Homeet voivat toki aiheuttaa ihmisille sairautta (Huttunen & Uhari 2013). Sieni-infektio tai allergia voivat olla homesienten aiheuttamia. Eräät homesienet voivat muodostaa
toksiineja, mykotoksiineja. Näistä tunnetuin
on aflatoksiini, syöpää aiheuttava aine, jonka
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esiintyminen elintarvikeketjussa on tarkkaan
valvottu.
Näytteessä esiintyvän homesienen tulkitseminen vaaralliseksi tai sairautta aiheuttavaksi on ongelmallista, koska samoja homesieniä
löytyy sekä normaalissa sisäilmanäytteessä
että myös sisäilmaongelmaisessa näytteessä.

Hometalojen tutkimukset
laajenevat
Hometalojen tutkimusta suorittivat alusta lähtien KTL, Kuopion aluelaboratorio ja
Työterveyslaitos. Hyvin nopeasti rakennusten kosteus- ja homevaurioita rupesivat tutkimaan myös elintarvikelaboratoriot, joilla
sinänsä oli kokemusta elintarvikkeiden ja
ympäristönäytteiden mikrobiologiassa. Yksityisiä omatoimisia kaupallisia laboratorioita
perustettiin vinhaa vauhtia, ja kuka tahansa
saattoi mainostaa olevansa asiantuntija kosteusvaurioiden ja hometalojen tutkimisessa.
Homeasioista tehtiin kannattavaa liiketoimintaa. Rahaa liikkui runsaasti julkisten tilojen ja asuntojen tutkimisessa ja kirjallisten
lausuntojen laatimisessa. Asumisterveysohjeen menetelmiä ja tulkintaa noudatettiin,
koska se oli virallinen ohje.

Hometalotutkimusten
laadunvalvonta
Rakennusten kosteusmittausten ja hometalotutkimusten laadun valvonnasta kirjoitettiin
sanomalehdissä. Laboratorioitten työn laatua
ei valvottu. Vain harvoilla laboratorioilla oli
käytössään akredioituja menetelmiä. Tutkimukseen osallistuneista 46 laboratoriosta
vain kahdella oli käytössään akredioituja
menetelmiä (Hiltunen, 2004) eli puolueeton
viranomainen oli tarkistanut ja hyväksynyt
laboratorion osaamisen.
Homeiden määrät näytteissä tulivat yhä
tärkeämmiksi, kun tutkittiin sisäilmaongelmaisia rakennuksia. Jos homeitiöiden määrät
ylittyivät, rakennuksessa oli terveyshaitta;
se oli ns. hometalo, homekoulu, homepäiväkoti. Myös korjausrakentamiseen siirrettiin vaatimukset homeiden raja-arvoista. Jos
raja-arvot ylittyivät, korjaus oli uusittava.
Homeasioista tuli miljoonabisnestä myös rakennuskaupoissa. Laboratoriot menestyivät
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ja erilaisilla lausunnon antajilla ja asiantuntijoilla oli kysyntää.
Rakentamisen ammattilaisten keskuudessa ja yksittäisten tutkijoiden esittämänä nousi
kritiikkiä tutkimusmenetelmiä ja raja-arvoja
kohtaan. Lisääntyvässä määrin oli myös rakennuksia, joissa ihmiset oireilivat, vaikka
tutkimusten tulokset olivat normaalit ja tavanomaiset. Keskustelut ja kritiikki kilpistyivät virallisen tahon hyväksymiin menetelmiin.

Mykotoksiinit
Alusta lähtien oli Asumisterveysoppaassa
kiinnitetty huomiota toksiinia muodostaviin
homeisiin. Niitä pidettiin erityisen vaarallisina löydöksinä sisäilma- tai rakennusmateriaalinäytteissä, ja tutkimustulokseen merkittiin ”toksiinia tuottava home”. Oikeastaan
on merkillistä, että tällä linjalla ei koskaan
menty eteenpäin, vaan tyydyttiin kirjallisuuden perusteella luetteloimaan tietyt homeet
kuuluviksi ns. toksisiin homeisiin. Ne olivat
siis vaarallisia homeita. Mykotoksiineista oli
kuitenkin tarjolla jo 1970- luvulta lähtien runsaasti hyvää perustietoa, analyysimenetelmiä
ja tietoa toksiinien vaikutuksista ihmisiin ja
eläimiin (Meggs 2009). Elintarvikkeiden ja
eläinten rehujen osalta mykotoksiiniasiat on
hoidettu Suomessa niin hyvin, ettei niitä ole
juuri julkisuudessa mainittu. Mykotoksiinit
ovat pieninäkin annoksina suun kautta nautittuina vaarallisia.
Homeiden mahdollisesti muodostamia
toksiineja sisäilmassa epäiltiin joskus oireiden aiheuttamiksi. Nämä tutkimukset pääsivät vain vaivalloisesti julkisuuteen.

Oikeusjuttuja hometaloista
Hometaloiksi luokiteltujen rakennusten kaupoissa oli usein kyse isoista rahoista ja viime
kädessä juristit ratkaisivat asian oikeudessa.
Sivukaupalla latinankielisiä homesienten nimiä, materiaalinäytteen runsas homesienten
määrä tai kosteusvaurioon viittaava mikrobi
tai toksiinia muodostava vaarallinen homesieni sekä vakuuttava asiantuntija olivat vahvaa
todistusaineistoa. Valitettavan usein päätökset
olivat seuraavanlaiset: hometta on löytynyt rakennuksesta ja tämä on terveyshaitta.
Jouduin kerran antamaan lausunnon hometalosta oikeudessa. Talon ostaneella hen-

kilöllä ei ollut mitään pätevyyttä ottaa rakennusmateriaalista näytettä mikrobiologista
tutkimusta varten. Hän oli tietysti myös jäävi
näytteenottajaksi omassa asiassaan. Näillä
seikoilla ei tuntunut olevan mitään painoarvoa hometutkimuksen tulkinnalle. Hometta
oli löytynyt yli viitearvojen.
Asuntokaupoista väitellyt juristi kiinnitti väitöskirjassaan huomiota terveyshaitan
määrittelyyn STM n ohjeissa: ”Terveyshaitta
todetaan tavanomaisesta poikkeavana mikrobikasvustona materiaali- tai pintasivelynäytteessä. Terveyshaitan toteamisessa ei
siis edes edellytetä henkilöön kohdistuvaa
tutkimusta, vaan materiaalinäytteessä ilmenevä haitallisen tekijän esiintyminen riittää.”
(Tiina Koskinen 2004). Tämä on täsmälleen
se Asumisterveysohjeiden kohta, jonka myös
useat tutkijat olivat kyseenalaistaneet. Home
kuitenkin aina voitti, koska hometta löytyi,
jos ei silmillä nähtävää niin viljelemällähän
se löytyi. Homeetonta rakennusta kun ei kerta kaikkiaan ole.
Sairaaloiden steriilitilojen, elinsiirto- ja
syöpäpotilaiden huoneiden on oltava mahdollisimman puhtaat mikrobeista. Niiden
tutkimiseen tarvitaan bakteriologian ja mykologian erityistaitoja.

Sisäilman tutkiminen
Tutkimuksen mukaan ilmanvaihtojärjestelmien kunnossapito ja puhdistus on meillä
täysin moitteetonta vain 5−10 % järjestelmistä (Reijula ym.). Vanhoissa taloissa on usein
painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä, jossa ilmanvaihto perustuu lämpötilan ja tuulen
paine-eroihin. Tarvittavaa ilmanvaihtoa voidaan tehostaa avaamalla ikkuna tai ulko-ovi.
Koneellinen ilmanvaihto muodostuu ilmanvaihtokoneista, kanavista, ja päätelaitteista.
Ilmanvaihtokoneen osia ovat mm. tulo- ja
poistoilmasuodattimet,
lämmönsiirtimet,
puhaltimet ja äänenvaimentimet. Pakkassään −30 °C tai kesän +30 °C helle sekä tuulet, sateet ja lumi vaikuttavat ulkoilman laatuun. Ulkoilmassa oleva pöly, teollisuuden
ja liikenteen päästöt, siitepöly, hyönteiset ja
ulkoilman mikrobit kulkeutuvat ulkoilman
sisäänoton kautta ilmanvaihtokoneeseen,
jossa ne pyritään suodattamaan pois, ennen
kuin ulkoilma muuttuu tulo- ja sisäilmaksi. Suodattimien tarkoitus on ensisijaisesti
suodattaa ulkoilmassa olevia hiukkasmaisia

SIENILEHTI 66(2)
epäpuhtauksia, jotta ilmanvaihtokanavan
laitteet pysyvät puhtaina. Hygienian ja myös
palovaaran takia tulo- ja poistoilmakanavien puhtaus olisi tarkistettava rakennuksen
käyttötarkoituksesta riippuen 1−10 vuoden
välein. Tätä sisäilman varsinaista tuloreittiä
on tutkittu yllättävän vähän mikrobiologian
kannalta. Putkistoon kerääntyvä kasvi- ja
eläinmateriaali on erinomaista orgaanista ainetta mikrobien kasvulle. Kosteutta
ilmanvaihtojärjestelmään voi muodostua
ulkoilmasta peräisin olevan kosteuden lisäksi myös kondenssivetenä. Suodattimille
kerääntyy myös mikrobeja homeitiöt mukaan lukien. Selluloosapitoiset suodattimet ja
pahvikehykset suodattimien ympärillä ovat
kostuneina erinomainen kasvualusta homesienille ja myös toksiinien tuottamiselle. Homesienet kestävät välillä kuivankin kauden
ja aloittavat taas kasvunsa kosteuden lisääntyessä. Energian säästämiseksi ilmanvaihto puolitetaan tai pahimmassa tapauksessa
sammutetaan yön tai loman ajaksi, jolloin
mikrobit saavat lisääntyä rauhassa. Koneitten taas käynnistyessä ilmavirta kuljettaa
mikrobit sisäilmaan.
Edellä oleva uhkakuva mielessä pieni
ryhmä tutkijoita keräsi kesällä 2008 neljän
helsinkiläisen koulun ilmanvaihtokanavista pöly- ja suodatinnäytteitä. Tutkimuksella
haluttiin varmistaa, että mykotoksiineja ei
ole kerääntynyt tulo- tai poistoilmakanaviin.
Näytteet tutkittiin 40 mykotoksiinin varalta. Kaikista kouluista löytyi mykotoksiineja
tulo- tai poistoilmakanavista muun muassa
Stachybotrys-sienen toksiineja ja aflatoksiinia
(Hintikka ym. 2009). Toksiinimäärät olivat
pieniä (piko- tai nanogrammoja). Mykotoksiineja oli jo tuohon aikaan löydetty myös
sisäilmasta ja rakennusmateriaaleista (Gotschalk ym. 2008, Polizzi ym. 2009, Tuomi
ym. 2000). Tutkimuksen tulos ei siis sinänsä
ollut kovinkaan merkittävä. Merkittävää oli
se, että tästä julkaisusta vaiettiin. Sitä ei ollut
olemassa edes vuonna 2013 ilmestyneessä
Työterveyslaitoksen laatimassa raportissa
(Reijula ym. 2012), vaikka Työterveyslaitoksen tutkijat olivat tutkimuksessa vahvasti
mukana.
Vaihtoehtona kalliille korjaukselle voisi
eräissä tapauksissa nuohota tulo- ja poistoilmakanavat, vaihtaa kaikki suodattimet riittävän usein puhtaiksi ja säätää ilmanvaihto
kohdalleen.
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Teollisuustyöpaikkojen sisäilmasta on
runsaasti tutkittua tietoa. Myös asuntojen ja
julkisten tilojen sisäilman laatua heikentäviä
tekijöitä on tutkittu. Tupakka, hiilidioksidi,
eläinallergenit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, mikrobit ja niiden mahdolliset toksiinit
kelpaavat esimerkeiksi.
On selvää että mykotoksiinitkin on vain
yksi mahdollinen tekijä monista sisäilman
laatua heikentävistä tai ihmisiä ehkä sairastuttavista tekijöistä. Sisäilmassa altistuminen sairastuttavalle tekijälle on siis monen
eri tekijän yhteisvaikutus. Mykotoksiineille
altistumista sisätiloissa on arvioitava pitkäaikaisena altistumisena pienille, vaihteleville
määrille erilaisia mykotoksiineja.

Tilanne vuonna 2014
Valtiovalta tarttui miljardimittoihin paisuneeseen hometalo- ja kosteusvaurio -ongelmaan voimakkaasti, kun eduskunta vuonna
2013 hyväksyi ehdotuksen, jossa rakennusteollisuudelle määrättiin selkeitä vaatimuksia,
vastuu- ja tehtäväalueita. Sisäilmasta sairastuneiden asemaa parannettiin (Tarkastusvaliokunnan mietintö, 2013).
Eduskunnan tilaaman Rakennusten kosteus- ja homeongelmat -selvityksen tärkeä linjaus lienee seuraavassa lauseessa: ”Sisäilman
ohje- ja viitearvojen avulla ei voida tehdä
päätelmiä sisäilman terveydellisistä vaikutuksista.” Siinä sanoudutaan siis irti Asumisterveysohjeen antamasta tulkinnasta (Reijula
ym. 2012). Viite- ja raja-arvoja ei voi eikä pidä
enää käyttää rakennuksen sisäilman terveydellisyyden indikaattoreina eikä mittareina.
Silmin nähtävä tai viljelyllä löytyvä homekasvusto jollain materiaalilla kertoo, että kosteutta on ollut riittävästi homesienien kasvulle. Kuiva kotitekoinen pikkupulla keittiön
pöydällä ei heti homehdu, mutta sama pulla
kosteahkossa muovipussissa on muutamassa päivässä homeinen. Rakennuksissa toimii
sama ilmiö laajassa mittakaavassa. Jos hallitaan rakennusten kosteus hallitaan myös
homesienien kasvu. Rakennuksissakin homekasvu on lähinnä kosteuden indikaattori
erilaisilla materiaaleilla ja lopputulosta voi
kutsua vaikka kosteusvaurioksi. Homeiset
talot ovat rakennusteollisuuden vastuu
alueella.
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Kenelle vastuu?
Paljonko miljardeja on kulunut hometalobisneksessä? Mikä on sairauksien hinta?
Jälkiviisaus on huonossa maineessa. Asioista vaikeneminen on ehkä vielä huonompi
vaihtoehto. Jos tai kun viidentoista vuoden
ajan on ylläpidetty menetelmää, joka osoittautuu vääräksi niin pelkkä asian kohteliaasti
ohittaminen ei ole paikallaan.
Tiedeyhteisössä uuden tiedon tuottaminen
ja sen jatkuva kriittinen arvioiminen ovat
perusarvoja. Tieteen sanotaan korjaavan
itse virheensä, mutta se edellyttää virheitten
myöntämistä.
Sairautta aiheuttavien tekijöiden tutkiminen sisäilmasta on haastava mutta ei liian vaikea tehtävä moniammatilliselle työryhmälle.
Tarvitaan osaajia ainakin rakentamisen ja ilmanvaihdon, mikrobiologian ja kemian, toksikologian ja epidemiologian, infektioiden ja
allergologian alueilta. Tieteellinen tutkimus
voi olla myös korkean tason joukkuepelin
kaltainen. Teet osuutesi niin hyvin kuin taidat mutta teet sen yhteistyönä.
Yhteiskunnassa valtaa saaneilla on korostetusti myös vastuu valtansa käytöstä. Kun
mykologiaa osaamaton laatii ohjeet, vie asiaansa eteenpäin virkaportaikossa ja virallistuttaa ohjeet, koko ketju kantaa vastuun. Sosiaali- ja terveysministeriö on viime kädessä
vastannut sisäilmatutkimuksesta. Ympäristöministeriön hallintoalaan kuuluu rakentaminen.
Sisäilmatutkimus voitaneen palauttaa lähtöruutuunsa. Jo olemassa olevaa tutkittua
tietoa sisäilman haittatekijöistä voidaan hyödyntää, jos hometalojen sijasta ruvetaan tutkimaan sisäilmaa.
PS.
Mykologian opetus Suomen yliopistoissa on
mikrobiologian vähäinen sivuhaara jos sitäkään. Hometalotutkimusta auttaisi paljon,
jos mykologian opetus ja tutkimus olisi keskitetympää eikä vain yksittäisten kurssien
varassa eri oppiaineissa ja tiedekunnissa.
Eeva-Liisa Hintikka
eläinlääketieteen tohtori, eläkkeellä
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Arktisten alueiden sienitutkijat
Kevolla (ISAM 9)
ESTERI OHENOJA & ANNA LIISA (ANNU) RUOTSALAINEN
Sunnuntaina elokuun 26. päivänä 2012 kokoontui pieni sienitutkijaryhmä Utsjoen
Kevolle, Turun yliopiston Lapin tutkimusasemalle, yhdeksänteen ISAM-tapaamiseen.
ISAM tarkoittaa kansainvälisiä arktisten
sienten tutkimuskokouksia (International
Symposia on Arctic and Alpine Mycology).
Ensimmäinen tapaaminen oli vuonna 1980
Alaskan Point Barrowissa, ja siitä lähtien
kokouksia on ollut joka neljäs vuosi (taulukko1). Suomalaisia on ollut mukana joka
kerta (esim. Ohenoja & Paulus 1997), vaikka arktisten sienten tutkijoita meillä on aina
ollut hyvin vähän. ISAM:illa ei ole pysyvää
organisaatiota, vaan kussakin kokouksessa
sovitaan seuraavasta symposiosta. Jokainen
voi tehdä ehdotuksen kokouspaikasta, mikä
päätetään tarvittaessa äänestyksen jälkeen.
Kevon symposiota edeltävä kokouspaikka
oli Montanan Beartooth v. 2008, missä seuraavaksi kohteeksi oli ehdolla Kevon lisäksi
kuusi muuta paikkaa. Äänestyksessä Kevo
sai selvästi eniten kannatusta. Symposion
vetäjästä, jonka järjestäjämaa valitsee, tulee
aina presidentti. Montanassa Cathy Cripps
luovutti arvonimensä ja tehtävänsä Anna Liisa Ruotsalaiselle, ja niinpä Suomessa on ollut
neljän vuoden ajan kaksi naispresidenttiä.
Jo vuonna 2011 teimme valmistelevan retken Kevolle. Kiertelimme Utsjoen ja Ruijan
puolen tunturialueita löytääksemme sopivia
Taulukko 1. ISAM-symposiumien pitopaikat
1980−2012.
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
(2016

U.S.A. Alaska Point Barrow
Sveitsi Fetan
Norja Huippuvuoret
Ranska Lanslebourg
Venäjä Yamalo-Nenetsia Labytnangi
Tanska Grönlanti
Norja Finse
U.S.A. Montana Beartooth
Suomi Utsjoki Kevo
Japani)

maastokohteita, ja suunnittelimme majoitus-,
ruokailu-, laboratorio- ym. asioita. Kevon
tutkimusasema oli varusteiltaan täydellinen
ISAMin tarpeisiin, mitä nyt muutama mikroskooppi, kemikaleja ja kirjallisuutta pitäisi
tuoda paikalle.
Vuoden 2011 lopulla koottiin luettelo arktisten sienten tutkijoista, ja saimme kokoon n. 35
henkilön listan. Heille lähetettiin ensimmäinen kiertokirje. Saimme pian vastauksia. Joillakin oli muita menoja ja suunnitelmia tuohon
aikaan, mutta ilmoittautumisiakin tuli pian.
Pari uuttakin nuorta tutkijaa halusi tulla Kevolle, ja heidät otettiin avosylin vastaan. Loppujen lopuksi kaikkiaan 15 mykologia osallistui Kevon ISAM-symposiumiin (taulukko 2,
kuva 1), minkä lisäksi mukana repussa kulki
runsaan vuoden vanha Justyna Ronikier.
Kevon sijainti on liikenteellisesti vähän
hankala, ja oli aikamoinen työ suunnitella
kaikille sopivat tuloyhteydet. Muutama lensi
Ivaloon, ja joitakim tuli bussilla Rovaniemen
kautta. Yksi porukka lensi Kirkkoniemeen ja
vuokrasi sieltä auton. Sunnuntai-iltana 26.8.
lähes kaikki olivat paikalla ja saaneet majapaikkansa Kevonniemellä. Tulijoita odotti
Kestilän alakerrassa illallinen.
Heti maanantaiaamuna keräännyimme
ylös kangaskumpareelle Paavo Kallion muistolaatan ääreen. Kerroimme, kuinka PK oli
vaikuttanut ISAMin syntyyn, ja kuinka hän
vuonna 1980, ensimmäisessä ISAM -kokouksessa Point Barrowissa innokkaasti ehdotti
seuraavaa symposiota (v. 1984) Kevolle. Se
meni kuitenkin Sveitsiin. Vasta nyt PK:n toive toteutui.
Ja sitten ylös Skallovaaralle poroerotuspaikalle. Utsjokinen poromies Niilo-Kalevi
Länsman esitteli meille poroasioita, ja kiertelimme aitauksissa. Monilla oli jo into päästä
tutkimaan maastoa. Hajaannuimme tunturiin. Oli ollut kuivaa, ja sieniä löytyi lähinnä
kosteista painanteista ja puronvarresta. Kuitenkin Tamotsu Hoshino löysi kuivistakin
heinikoista häntä kiinnostavia Sclerotiniapahkasieniä (takakansi). Paluumatkalla
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Kuva 1. ISAM9 kokouksen osanottajat Kevon tutkimusaseman portailla. Takarivissä vas. Michal Ronikier, Jukka Vauras, Emily Hesling, Cathy Cripps, Henning Knudsen, Don Bachman, Torbjørn Borgen.
Keskirivissä Ellen Larsson, Esteri Ohenoja, Mikako Sasa, Yuka Yijima, Maarit Kaukonen, Tamotsu Hoshino. Eturivissä Anna ja Justyna Ronikier, Annu Ruotsalainen.

jarruttelimme metsänrajapuiston kohdalla,
mutta emme pysähtyneet. Kävimme Kevolla
lounaalla ja läksimme sitten vielä Utsjoen kylälle ostoksille. Poikkesimme matkalla myös
kirkkotuvilla, joiden luota löytyi mm. Inocybe
saliceticolaa, jota Jukka ja Ellen olivat löytäneet myös Kevonsuusta. Teimme vielä lyhyen retken ylös Ailikkaalle (Utsjoen Áilegas).
Sää oli hieno, ja maisema upea. Mm. kaunista lapinvahakasta, Hygrocybe lilacina, valokuvattiin. Palattuamme Kevolle hommat
laboratoriossa käynnistyivät vanhalla rutiinilla, ja ensimmäiset näytteet otettiin esille.
Illalla kuultiin myös Kevon asemanhoitajan
Otso Suomisen havainnollinen esitys Kevon
toiminnasta ja tutkimuksista, ja Annu kertoi
tulevien päivien ohjelmasta.
Tiistain ohjelmassa oli retki Gistuskaidille, kallioiselle tunturille Tenojoen varressa
Utsjoen kylältä ylävirtaan. Olimme edellisvuonna saaneet tiedon merkitystä polusta

tunturiin, mikä olikin arvokas asia, sillä Gistuskaidi on pohjoispuolelta hyvin vaikeasti
lähestyttävä. Helppoa ei nousu nytkään ollut, mutta reitti oli kuitenkin turvallinen. Valitettavasti sää oli koko retken ajan hyvin sumuinen (kuva 2), niin että upeista maisemista
ei päästy nauttimaan, mutta sieniä kuitenkin
löytyi jonkin verran. Nousupolun varressa ja
laella on kalkkipitoisia kohtia lapinvuokkoineen. Justinka keikkui koko retken isänsä selkärepussa ilman minkäänlaisia vastalauseita.
Sieniä löytyi kosteista painanteista (Hygrocybe cinerella, nuppijalkarisakas Inocybe napipes,
vaivaispajunrousku Lactarius salicis-herbacea,
tunturipajunrousku L. salicis-reticulatae).
Illalla uurastettiin laboratoriossa pitkälle
yöhön, mutta aamulla oltiin taas menossa retkelle, tällä kertaa Norjan puolelle Båtsfjordin
tien varteen. Olimme ottaneet retkeä varten
pienen linja-auton. Menimme Utsjoen kylällä
Tenojoen yli ja ajoimme joen pohjoisrannan
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Taulukko 2. ISAM 9-symposiumin osallistujat Kevolla. (Kuva 1)
Don Bachman, Bozeman, MT, USA
Cathy Cripps, Montana State University, USA
Emily Hesling, University of Edinburgh, Skotlanti
Tamotsu Hoshino, National Res. Inst. of Advanced Industrial
Science and Technology (AIST), Japan
Maarit Kaukonen, Metsähallitus, Oulu
Henning Knudsen, Botanical Museum, University of Copenhagen, Tanska
Ellen Larsson, Göteborg University, Ruotsi
Torbjoern Lindhardt Borgen, Tanska
Esteri Ohenoja, Oulun yliopisto
Anna Ronikier, Polish Academy of Sciences, Krakow, Puola
Michal Ronikier, Polish Academy of Sciences, Krakow, Puola
Anna Liisa Ruotsalainen, Oulun yliopisto
Mikako Sasa, Novozymes, Copenhagen, Tanska
Jukka Vauras, Åbo Akademi
Yuka Yijima, University of Hokkaido, Japan
tietä. Matkan varrella oli paljon haavikoita,
jotka ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet koivuvyöhykkeessä. Mittaritoukkien
syömiä koivikoita oli täälläkin paljon. Pysähdyimme ennen Skipagurraa valokuvaamaan komeaa maisemaa Tana-brota kohti.
Myös tie Tenojoen alajuoksun itäpuolella on
silmiä hivelevä. Tulimme sitten Båtsfjordin
tielle, joka nousi varsin pian metsänrajalle ja
avaralle paljakalle. Jakaannuimme kahteen
paikkaan puron ja lammen tuntumaan, mistä
löytyi kosteampia alueita. Saalis ei ollut järin
suuri, mutta tarkan etsimisen ansiosta tutkittavaa sentään löytyi (adonishiippo Mycena
adonis, turjankärpässieni Amanita groenlandica). Kaikilla oli lounaspaketti, jonka antimet
nautittiin upeissa maisemissa (kuva 3), ja
kypsiä hilloja saatiin sammaleisilta rinteiltä.
Palasimme samaa tietä Skipagurraan, mistä käännyimme itään Varangerbotniin. Matkalla ajettiin ohi perinteisen palsasuon, jolta
A. Pilát kuvasi aikoinaan Ramaria subarctican.
Varangerbotnissa emme viipyneet, mutta
teimme pienen retken läheisille Karlebotnin
palsoille. Täältä oli vuonna 1998 löytynyt
karvaslakki, jonka M. Moser kuvasi nimellä
Gymnopilus turficola (tyyppipaikka on tosin
Ekkeröyssä). Ramaria subarcticaa löytyikin
nyt täältä. Paluumatkalla käännyimme Skipagurrasta etelään päästäksemme Nuorgamiin ja Tenon etelärannan tietä Utsjoelle.
Ilta kului jälleen näytteiden parissa, ja tuntui jo, että niiden tutkimiseen tarvittaisiin lisää
aikaa. Niinpä seuraavana aamuna siirsimme

retkelle lähdön lounaan jälkeen. Monet ahkeroivat laboratoriossa, ja toisille Annu esitteli
Puksalskaidin ylärinteellä olevia kenttäkokeita. Iltapäivällä lähdettiin taas Tenojokivarteen
Nuvvukseen, joka on parikymmentä kilometriä Utsjoen kylästä ylävirtaan. Myös Nuvvuksessa on Áilegas-tunturi, joka oli meillekin
uusi tutttavuus, mutta jonne pääsyn olimme
varmistaneet aikaisemmin ja hankkineet puomin avaimen. Monilla Lapin tuntureilla on nimittäin linkkiasemia, jotka ovat sulkeneet tiet
puomeilla. Nuvvuksen Áilegas on yli 400 m
korkea, laakea tunturi, josta osa on karua, kuivaa paljakkaa, ja nousutie viimeistelemätön
ura. Näköalat ovat mahtavat, mutta tunturi
itsessään on aika karu. Etelärinteellä on laaja
tihkuinen alue, mistä sieniä löytyi aika lailla,
haperoita, vahakkaita ja risakkaita (mm. paljakkavahakas Hygrocybe xanthochroa, kurevahakas H. substrangulata).
Perjantai 31.8. oli viimeinen symposiopäivä ja omistettu esitelmille. Cathy Cripps
(kansikuva) esitelmöi Kalliovuorten rouskuista, Ellen Larsson (kuva 2) Norjan Latnjan
risakkaista, Torbjørn Borgen arktisista helovahakkaista, Henning Knudsen Grönlannin
sienilajistosta, Yuka Yajima (kuva 2) lumenviipymien limasienten rakenteesta, Tamotsu
Hoshino sienten kylmänkestävyyden perusteista, Mikako Sasa sienten entsyymeistä ja
niiden hyödyntämisestä, Maarit Kaukonen
ja Annu Ruotsalainen tunturi- ja hallamittarituhojen vaikutuksista kasvillisuuteen, maaperään ja sieniin, Michal Ronikier (kuva 2)
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Kuva 2. Ylhäällä vas.: Emily Hesling Aberdeenista ja Michal Ronikier Krakowasta. Ylhäällä oik.:
Ellen Larsson Göteborgista. Alhaalla vas.: Gistuskaidilla retkeiltiin sumuisessa säässä. Alhaalla
oik.: Yuka Yajima Sapporosta. – Kuva E. Ohenoja.

ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimisesta sieniin mm. next generation-sekvensointimenetelmiä käyttäen, ja Esteri Ohenoja kertoi
Kevon sienitutkimuksista.
Viimeisenä iltana oli myös kokous, missä
päätettiin seuraavan ISAM-symposion paikasta vuonna 2016. Ehdolla oli Puolan Tatra
ja Japanin Hokkaido. Ensinmainitusta ehdotuksesta luovuttiin, koska halutussa paikassa ei ole mahdollisuutta järjestää majoitusta.
Näinollen Japanista tuli seuraava ISAM-maa,
ja Annu Ruotsalainen luovutti presidentin tittelin ja tehtävät Hoshino Tamotsulle
(kansikuva). Oli myös puhetta, että Venäjällä Sajanilla voisi olla välillä ylimääräinen
ISAM-symposio.
Päätöskeskustelussa keskustelimme myös
julkaisusta, joka on tapana tehdä symposiumin
jälkeen. Olimme alustavasti selvittäneet mahdollisuutta julkaista artikkelit Karsteniassa,
mikä sitten on toteutunutkin. Ensimmäiset artikkelit ovat Karstenian numerossa 53 (2013), ja

loput julkaistaan seuraavassa niteessä. Julkaisut muodostavat Arctic and Apine Mycology
-sarjan seitsemännen niteen.
Kevo osoittautui mainioksi ISAM:in pitopaikaksi. Majoitus oli hyvä, ruoka erinomaista ja ruokailuajat joustavia. Parhaat kiitokset
asemanhoitaja Otso Suomiselle, amanuenssi
Elina Vainiolle ja muulle avuliaalle henkilökunnalle. Iltatilaisuus kodalla oli myös mieleenjäävä kokemus Annukka HirvasvuopioLaitin kertoessa ja laulaessa saamelaisista.
Kirjallisuus

Ohenoja E. & Paulus A.L. 1997: Sienessä Uralin takana. − Sienilehti 49(2): 45-48.
http://www.kevo.utu.fi/en/

Esteri Ohenoja
Anna-Liisa Ruotsalainen
Kasvimuseo
Oulun yliopisto
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Kuva 3. Båtsfjordin tien varren tunturimaisemia, mittakaavana Jukka Vauras. – Kuva E. Ohenoja.

45

46

SIENILEHTI 66(2)

Tattihulluus huipentuu MM-kisoihin
SUVI LYHYKÄINEN

Pohjois-Karjalan perukoilla, Kiihtelysvaaran kankailla vuosittaiset
herkkutatinpoiminnan maailmanmestaruuskisat elävät sienestäjien voimista.

Joka vuosi se iskee, melkein kellon tarkasti.
Tattihulluus valloittaa mielen salakavalasti,
ja rahan kiilto silmissä useat testaavat onneaan tattimetsässä. Osa aloittaa metsissä
samoamisen jo heinäkuussa ja tekee ensimmäiset havainnot itiöemien noususta mäntykankaille tai kuusimetsikköihin, vaikka
suurin osa sadosta saadaankin poimittua
vasta elo-syyskuussa. Alkaa joka kesäinen
kalabaliikki. Mihin herkkutatit tänä vuonna
nousevat? Onko kesäsateita ollut tarpeeksi,
vai tarvitaanko vettä taivaalta rutkasti lisää?
Ovatko tatit matoisia vai ihanan ehyitä ja
puhtaita? Ja ennen kaikkea, mikä muodostuu
tattien kilohinnaksi ostomarkkinoilla?
Useat pohjoiskarjalaiset keräävät herkkutatteja ja muita sieniä paljon omaan varastoon. Sienet menevät kuivuriin tai paistinpannun kautta pakkaseen, ja sieltä erilaisiin
ruokiin pitkin talvea. Makeimmillaan herkkutatti on varmastikin juuri poimittuna ja
voissa paistettuna joko suoraan leivän päällä
lisukkeena tai sitten erilaisissa ruoissa, kuten
risotossa. Ei käy kuitenkaan kiistäminen, etteikö tattihulluus iskisi isoon osaan ihmisistä
myös rikastumisen toivossa, jolloin raha saa
metsään hieman kokemattomammankin sienestäjän. Parhaimpina vuosina herkkutattikilolta on maksettu jopa yli viisi euroa, eikä
rahan kertyminen isojalkaisista ykkösluokan
tateista ole temppu eikä mikään.
Herkkutattien keräämisen tuomista sievoisista rahasummista on liikkeellä useita
tarinoita, ja varmasti isossa osassa on vinha
peräkin. Sienirahoilla on ostettu milloin mitäkin − lumilinkoja tai autoja, jotkut yksittäiset työttömät hommaavat asuntoauton ja
ajavat parhaille apajille loppukesästä aloittaen suuren, muutaman viikon kestävän sienisavotan: vuoden parhaimman lisätienestien
hankintaan ei ole paljoa aikaa, ja silloin sienimetsissä on oltava niin kauan kuin ulkona

riittää valoa. Auton ostoon saatavien rahojen
eteen on tehtävä vähän töitäkin: aamun työtunnit alkavat jo silloin, kun kaupungin kapakoissa tulee valomerkki ja päivä päättyy
vasta illan hämärtyessä.

Elosalamasta MM-tattiin
Herkkutattien tuoman houkutuksen voima
huomattiin Joensuun Kiihtelysvaarassa jo
vuosia sitten, mikä antoi sysäyksensä myös
maailmanmestaruuskisojen järjestämiselle.
Vuosittain elokuun neljäs viikonloppu järjestetään Joensuussa entisen Kiihtelysvaaran
kunnan alueella kisa oheistapahtumineen,
mihin useat sienten ystävät tulevat kilpailemaan rahapalkinnoista sekä nauttimaan hyvän mielen kylätapahtumasta.
Maailmanmestaruuskilpailuja on järjestetty vuodesta 2008 lähtien, mutta kisojen juuret
ulottuvat 20 vuoden taakse, jolloin järjestettiin syystapahtuma Elosalama. Aluksi tapahtumaa järjestettiin ilman selkeästi järjestäytynyttä organisaatiota: joku otti ohjakset
käsiinsä ja johti homman kotiin. Tapahtuma
oli usean vuoden ajan kylämarkkinatapahtuma, jossa esitettiin ohjelmaa paikallisin
voimin. Tapahtumissa seivästettiin heinää,
tehtiin halkoja, kynnettiin hevosella ja mitä
milloinkin.
Myöhemmin Raatevaaran kyläpäällikkö
Juhani Nuutinen alkoi ohjastaa Elosalamaa,
ja tapahtuma päivitettiin Tattikarnevaaliksi.
Kun Kiihtelysvaaran kunnan kylätoimikuntia alettiin rekisteröidä kyläyhdistyksiksi,
myös Elosalaman luonne muuttui. Raatevaaran kyläyhdistys alkoi hallinnoida Tattikarnevaaleja, ja Tattikarnevaali-yhdistys
perustettiin 2005. Yhdistyksen jäseniksi tuli
erilaisia yhdistyksiä ja muita oikeudellisia
henkilöitä.
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Kuva 1. Yötatti-kisassa sieniä etsittiin maastosta otsalamppujen avulla. Voittajajoukkue lajittelee kauppasieniä tuomarina toimineen Timo Rekon avustuksella.

Kuva 2. Sienten punnitus on kilpailijoille aina jännittävä hetki. Viime vuonna Esko Lehto poimi joukkueensa kanssa kantarelleja melkein kilon.
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Suurin tatti voitti
2000-luvun puolessa välissä alueella alkoi
tattibuumi. Kiihtelysvaaran kylässä, Heinävaarassa, oli suuri marjapakastamo, ja
pakastamolle tuli italialainen tattien ostaja
Dalla Valle. Tattibuumi alkoi näkyä tapahtuman ohjelmistossa. Vuonna 2004 tapahtuma järjestettiin Kiihtelysvaaran villin lännen
kylässä, Chippewa Rangella. Päivän aikana
italialainen kokki näytti, kuinka valmistetaan
herkkutattipihvi tatin lakista. Yleisökilpailuna tuoda tapahtumaan suuri tatti, joista
suurin palkittiin. Pohjois-Karjala julistettiin
maan sienimaakunnaksi.
Suurin tatti palkittiin myös myöhempinä
vuosina, ja tapahtumissa on esiintynyt paljon
kuuluisuuksia, kuten Riitta Väisänen, Aki
Parviainen, Ari Vatanen, Sari Tamminen
ja Jaakko Salonoja. Ohjelmassa on ollut erilaisia musiikkia- ja teatteriesityksiä sekä reseptikilpailuja, ja vuonna 2009 tapahtumassa
oli jopa Tattiradio, joka teki suoraa lähetystä
metsästä tapahtumapaikalle kylätalolle.
Ensimmäiset MM-kisat 2008 saivat syntynsä siitä, kun tapahtuman vetäjä Juhani Nuutinen pyysi rahaa tattien keruun SM-kilpailun
järjestämiseen Joensuun kaupungilta. Silloinen kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen
vastasi jyrkän kieltävästi, mutta samaan hengenvetoon totesi, että jos järjestetään MMkilpailu, kaupunki on mukana.

Puutatteja ja pimeässä kopelointia
Kisojen järjestäminen ja tattisato kisapäivänä
eivät ole aina olleet itsestäänselvyys. Oman
jännityksensä on tuonut etenkin tattien mahdollinen määrä ennalta suunnitellulla kilpailualueella. Luonnon armoilla ovat niin kisaajat kuin järjestäjät, ja toisinaan järjestäjät ovat
joutuneet tekemään sääntömuutoksia, jotta
kisa saataisiin käytyä kunnialla läpi.
Vuonna 2010 tattisyksy oli huono, joten
vähäsienisyys ratkaistiin sorvaamalla tatteja
puusta. Ennen kilpailun alkua kilpailumaastoon istutettiin liki 100 erikokoista puutattia ja
voittajat saatiin selville hieman luontoa auttaen. Kilpailussa ei jääty ilman oikeita luonnon
tatteja, ja joukkuekilpailun voittajilla oli pieni
tatti, jolla he voittivat ”aidot kopiot”.
Seuraavana vuonna perinteisen MM-tattikisan lisäksi järjestettiin yötatti, ja paikalle
oli kerääntynyt lähes sata nuorta 14 eri Eu-

roopan maasta. Nuoret olivat tulleet paikalle Amaze Me Leader -seikkailuseminaarin
kautta, jossa he tutustuivat suomalaiseen
Leader-toimintaan. Illan hämärtyessä kilpailijat vietiin metsään poimimaan sieniä, ja
metsä vilisi pimeässä vilkkuvia valoja kuin
Jukolan viestin yöosuuksilla. Yötatin sääntöjä piti viime metreillä muuttaa, sillä iso osa
kisaajista ei tunnistanut herkkutatteja, ja putsasivat maan kaikista sienistä, mitä otsalampun valokeilaan sattui. Kisan voitti joukkue,
joka oli kerännyt eniten syötäviä kauppasieniä. Voittajajoukkue keräsikin sieniä lyhyessä ajassa huikeat 11 kiloa, jotka olivat herkkutattien lisäksi kehnäsieniä.

Tapahtuma muovautuu alati
Tattikarnevaaliyhdistys pyrkii pysymään ajan
hermoilla ja tarjoamaan kävijöilleen aina jotain
uutta. Viime vuoden MM-tatin uutuussarjana
kokeiltiin keltavahveroiden poimintaa omassa lisäsarjassaan ja positiivisten kokemusten
myötä sienilaji päätettiin ottaa seuraavien kisojen viralliseksi kisasieneksi herkkutatin rinnalle. Viime vuoden tapahtuma oli poikkeuksellinen myös alueellisen yhteistyön kannalta
− kisan ohessa järjestetty hyvän mielen kylätapahtuma keräsi Heinävaara kyläkoulun alueella paikallisia toimijoita enemmän kuin koskaan esittelemään toimintaansa. Lauantai oli
poikkeuksellisesti myös koulupäivä, jolloin
alueen lapset järjestivät tapahtuma-alueella
omaa toimintaa, olipa mukana myös noin 60
vierasta Petroskoin alueeltakin.

Juhlavuoden uutuutena uusi
kisasieni
Tämän vuoden MM-kisat järjestetään elokuun 23. päivä. Tapahtumapaikkana toimii
Joensuun Heinävaara. Kilpailu sopii kaikille
luonnosta ja liikunnasta pitäville ja kilpailuhenkisille ihmisille, jotka haluavat haastaa
itsensä ja kaverinsa liikkumaan syksyisessä
luonnossa. Kisassa mitellään voitoista herkkutatin ja kantarellin yksilö- ja joukkuesarjoissa, joista voi voittaa maineen, kunnian ja
pokaalin lisäksi rahaa.
Kilpailusarjoissa kisataan yksilöittäin tai
kolmen hengen joukkueissa, ja voittajiksi selviytyvät ne, jotka ovat keränneet eniten oman
sarjansa sieniä kiloissa. Hyväksyttäviä sieniä
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ovat vain kauppasieniksi kelpaavat I- ja IIluokan herkkutatit ja kantarellit. Jännitystä
kisaan tuo viimeiseen hetkeen salaisena pysyvä kilpailualue. Kilpailun voittajiksi ovat selviytyneet vuosien mittaan niin sienikonkarit
kuin ensikertalaisetkin. Varsinaista tattituntemusta ei kilpailussa tarvita, sillä kilpailutuomarit luokittelevat tatit punnituksessa.
Kilpailupäivänä järjestetään Heinävaaran
alueella myös kansainvälinen hyvän mielen
kylätapahtuma. Tapahtumassa on runsaasti
ohjelmaa ja alueen yhdistyksiä ja yrityksiä
esittelemässä toimintaansa. Koska MM-tatti
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on muovautunut 20 vuotta sitten ensimmäistä kertaa järjestetystä kylätapahtuma Elosalamasta, järjestetään Kiihtelysvaaran alueella
Elosalaman juhlaviikko 18.−24.8. Juhlaviikon
aikana Kiihtelysvaaran kylissä on MM-kisojen lisäksi paljon erilaisia tapahtumia, kuten
elotanssit ja juhlavuosinäyttely.
Lisätietoa MM-tatti -kilpailusta saat nettisivuilta www.mmtatti.fi tai facebook-sivulta
https://fi-fi.facebook.com/MMtatti
Suvi Lyhykäinen

Sienet pelastavat tulevaisuuden
Helsingin Yliopiston tiedelehdessä Yliopisto Maaliskuu 2014 n:ro 3 on Juha Kauppisen kokoama ajatuksia herättävä artikkeli sienistä. Kerrotaan missä kaikessa
sienet ovat mukana ja miltä näyttävät tulevaisuuden näkymät. Tunnetusti sienten
avulla leivotaan, tehdään juustoja ja valmistetaan alkoholia ja ties mitä. Niistä saadaan merkittäviä lääkkeitä, kuten penisilliini ja monet muut. Niiden avulla torjutaan kasvitauteja.
Saastunutta maaperää pystytään puhdistamaan sienten avulla. Tutkitaan paperin valmistusta energiaa säästäen sienten avulla. Tutkitaan biopolttoaineiden
valmistamista biomassasta sienten avulla – eli fossiilisen öljyn korvaamista uusiutuvalla kasvibiomassalla. Tutkitaan öljypohjaisten muovien korvaamista ympäristöystävällisellä biomuovilla. Ynnä muuta ynnä muuta.
Artikkeli ”Sienet pelastavat tulevaisuuden” on 8 sivun pituinen (+ kansikuva).
Kannattaa lukea!
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Mitä kirjailijat sienistä? 3
Nikolai Leskov – myrkytetty sieni-iltapala ja
oopperamaailman ainoa ”sieniaaria”
PAAVO EINI

Oopperamaailman ainoa ”sieniaaria” on
Dmitri Šostakovitšin Katerina Izmailovassa
basso Boris Izmailovin esittämä, kuolemaan
johtavan myrkkysieniaterian jälkeinen tuskainen laulu. Oopperan teksti pohjautuu
Nikolai Leskovin mestarilliseen pienoisromaaniin Mtsenskin kihlakunnan lady Macbeth.
Nuori Šostakovitš osallistui innolla myös
oopperalibreton laadintaan.
Nikolai Leskov (1831 – 95) on venäläisen kirjallisuuden klassikoista venäläisin eli syvien,
kuohuvien ja raastavien tunteiden tulkki. Kerronnan taustalla on ajan venäläisen yhteiskunnan jyrkät eriarvoisuudet ja ennakkoluulot.
Leskov tiesi, mistä kirjoittaa, sillä hän oli
aikaisemmin toiminut mm. rikostutkijana ja
kiertänyt laajalti maata venäläisten suurtilojen ylitarkastajan asianhoitajana.
Mtsenskin kihlakunnan Macbeth repii auki
isoa näkemystä. 1800 -luvun puolimaissa
yleistyi venäläisen yläluokan, puolivillaisen
sivistyneistön ja varakkaiden kauppiaiden
ja tilanomistajien keskuudessa käsitys, että
tavalliset ihmiset, maatyöläiset, kauppa-apulaiset, kirjurit, ajurit eivät pysty kokemaan
mitään suuria tunteita. Heidän elämänsä
mataa eteenpäin vain päivä kerrallaan hyvin
pienellä asteikolla.
Kirjan päähenkilöitä ovat rikkaan kauppaporvarin Zinovi Izmailovin vaimo Katerina Izmailova ja kauppa-apulainen Sergei.
Kauppakartano on kuin luostari, jossa Katerina Izmailova viettää täysin tapahtuma- ja
tunneköyhää elämää. Ainoa kirja on Kiovan pyhimysten elämäkertateos. Kartanoon
kauppa-apulaiseksi tullut Sergei on räiskyvätunteinen, estoton, naisten seurassa viihtyvä, hurmaavan maskuliininen voimahahmo,
joka ottaa keskustelukumppaninsa heti haltuunsa ja vie kuin itsestään mennessään.
Katerinalle Sergei on kohtalo.
Kun vanha appiukko Boris Izmailov saa
vihiä heidän yhä rohkeammaksi käyvästä

eroottisesta suhteestaan, syntyy tunnekuohuinen päätös myrkyttää hänet. Vanhalle
miehelle tarjotaan hänen tavanomainen iltapalansa eli puuroa ja sieniä venäläiseen tapaan. Sienet ovat myrkkysieniä ja puurossa
on vaikutuksen nopeuttamiseksi rotanmyrkkyä. Kotiin palaava Katerinan mies Zinov Izmailov surmataan raskaalla kynttilänjalalla.
Rakkauden liekit roihahtavat nyt yhä julmemmiksi ja itsetuhoisemmiksi. Tuhoisat
teot seuraavat toisiaan, vyörystä ei pääse
irti. Katerina vaeltaakin lopuksi sadistisen ja
raa´an julmasti herjaavan vankijoukon mukana kohti Siperiaa hukuttaen itsensä Volgaa
ylittävältä lautalta joen syyskylmään virtaan.
Se ensimmäinen paha teko oli ollut rakkauden roihun sytyttämä hätäinen ajatus vanhan
miehen murhasta myrkkysieni-iltapalalla.
Ei ole ihme, että vahvojen tunteiden uusi
venäläinen ooppera löysi heti Leskovin romaanin. Uuden venäläisen musiikin uranuurtaja Dmitri Šostakovitš (1906 – 75) ryhtyi
siihen.
Oopperan ensiesitys oli Leningradissa
tammikuussa 1935 eli Stalinin vallanvoimistumisen vuosina. Stalin ei voinut ymmärtää,
että venäläiset ihmiset voisivat olla tällaisia
missään olosuhteissa. Päinvastoin ooppera oli pilkantekoa venäläisistä ja siis myös
neuvostokansalaisista. Niinpä säveltäjän oli
luvattava, ettei oopperaa enää koskaan tarjottaisi esitettäväksi missään.
Toisin on kuitenkin käynyt. 1950 -luvulta
lähtien Katerina Izmailova on ollut slaavilaisessa traagisuudessaan ja tunteitten palossa
venäläisen oopperan tunnetuimpia mestariteoksia kaikkialla maailmassa.
Kuolevan Boriksen ”sieniaaria” on elettyä
elämää kaihoisasti muisteleva miehekäs laulu.
Pitkä se ei ole, mutta luopumisen tuskaa täysi.
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Sienikirjoja
Kirja-arvostelu Mikko Veräjänkorva:
Timo Koponen, Sinikka Piippo and Pekka Isoviita: Professor Risto Tuomikoski
Memorial Issue, Bryobrothera Vol. 11. Helsinki 2013.

Vuonna 2011 tuli kuluneeksi 100 vuotta
professori Risto Tuomikosken syntymästä.
Tämän kunniaksi Suomen Sammalseuran
julkaisusarjassa Bryobrothera on ilmestynyt
professori Risto Tuomikosken elämäntyötä
kunnioittava julkaisu. Tämä julkaisusarja ei
varmaankaan ole kaikille Sienilehden lukijoille tuttu. Sen nimessä on yhdistetty bryologia, sammalia käsittelevä tieteenala ja sukunimi Brotherus, Suomen bryologian isän V.F.
Brotheruksen (1849−1929) mukaan.
Ennen tämän teoksen lukemista minulla
oli varsin rajoittunut käsitys Risto Tuomikosken elämäntyöstä. Tiesin toki, että hän
oli yhdessä Toivo Rautavaaran kanssa keskeinen hahmo Suomen mykologiyhteisössä
1950−1970 -luvulla, pitkäaikainen Suomen
Sieniseuran hallituksen jäsen ja monien vielä
nykyisin vaikuttavien sienitutkijoiden opettaja ja mentor. Edelleen tiesin, että hän oli
yksi Suomen Sieniseuran perustajajäsenistä,
joka varsinkin 1950 -luvulla kirjoitti ahkerasti
seuran julkaisuihin. Lisäksi tunsin Tuomikosken suomeksi toimittaman Sienet Värikuvina -teoksen, sekä Suursienioppaan, johon
hän kirjoitti useita artikkeleita joko yksin tai
yhdessä muiden henkilöiden kanssa.
Tämä julkaisu avaa Risto Tuomikosken
elämään kuitenkin aivan uuden perspektiivin. Se luo upealla tavalla kokonaiskuvan
erittäin mielenkiintoisesta ja monivaiheisesta
tiedemiehen elämänkaaresta ja saavutuksista eri elämänaloilla. Sammaltutkijana hänen
panoksensa oli sekä määrällisesti että laadullisesti merkittävin, ja siksi on perusteltua
että hänen elämänkertansa ilmestyy nimenomaan Bryobrotherassa.
Teos koostuu useista eri tekijöiden kirjoittamista osista, jotka mielenkiintoisella tavalla ristivalottavat Risto Tuomikosken elämänvaiheita. Teoksen alkupuolella on noin
60-sivuinen, professori Timo Koposen kirjoittama kronologinen kokonaisesitys Risto

Tuomikosken elämästä, joka taustoittaa erinomaisesti teoksen muita osia. Tämän jälkeen
seuraa kolme jossain määrin henkilökohtaisempaa, lyhyempää muisteluosuutta, jotka
ovat kirjoittaneet Tuomikosken kummipoika ja kaksi entistä oppilasta. Tämän jälkeen
seuraa kuusi osuutta, joista jokainen kuvaa
Tuomikosken panosta tietyllä tieteenalalla:
kasviekologina, sammaltieteilijänä, kasvitieteilijänä, mykologina, hyönteistutkijana ja
kielitieteilijänä. Osuudet ovat tiiviitä ja hyvin kirjoitettuja, ja vaikuttavat olevan hyvin
tasapainossa keskenään, vaikka ovatkin eri
henkilöiden kirjoittamia.
Teoksen jälkimmäisen osan muodostavat Risto Tuomikosken kirjeet ruotsalaiselle
sammaltutkijalle Herman Perssonille. Kirjeitä on kaikkiaan 131 ja ne ajoittuvat vuosille
1938−1958. Kirjeiden pääpaino on sammaliin liittyvien taksonomisten kysymysten
pohdinnassa, ja bryologiaan vihkiytyneelle
tähän aineistoon tutustuminen on varmasti
valtavan antoisaa.
Mainio yksityiskohta on kirjaan sisällytetyt kuusi pienoiselämänkertaa Tuomikosken
elämänkerran keskeisimmistä muista ihmisistä. Niihin kuuluvat mm. hänen ensimmäinen vaimonsa Tellervo Tuomikoski (o.s. Levanto) ja Herman Persson.
Tiedemiehenä Tuomikoskea auttoivat
eteenpäin poikkeuksellinen lahjakkuus,
hyvä muisti ja havainnointikyky. Biologina Tuomikoski oli poikkeuksellisen monialainen. Kirjassa on jopa oma kappaleensa,
jossa pohditaan miksi hän hajoitti itseään ja
vaihtoi alaa niin usein. Tuomikoski keskittyi monesti varsin hankaliin taksonomisiin
ryhmiin, kuten lehväsammaliin (Mniaceae),
tanhukärpäsiin (Empididae), harsosääskiin
(Sciaridae) tai saroihin (Carex). Näissä hän
myös saavutti monesti hyvinkin merkittäviä
tuloksia: esimerkiksi hänen vuonna 1960
julkaisemansa
harsosääskiä
käsittelevä
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tutkimus on edelleen merkittävin tätä ryhmää käsittelevä perusteos. Suomen kielen
käyttäjänä hän oli erinomaisen etevä ja täsmällinen. 1960-luvun lopulla ja 1970 -luvun
alussa hän intoutui pienimuotoiselle tiedeuralle biologian ulkopuolelle. Tuolloin hän
kirjoitti suomen kieltä koskevia tieteellisiä artikkeleita puhtaasti lingvistisiin julkaisuihin.
Maallikolle ”Professor Risto Tuomikoski
Memorial Issue”-teoksen ehdottomasti kiintoisinta antia on sen antama, monen eri henkilön kirjoituksista välittyvä henkilökuva. On
erittäin arvokasta että Tuomikosken tunteneiden henkilöiden muistitiedot tästä hyvin
värikkäästä persoonasta on saatu koottua
yksiin kansiin. Tuomikoskessa yhdistyivät
monet eksentrisen tiedemiehen jopa stereotyyppiset piirteet, ja hän antoi runsain mitoin
aihetta erilaisiin itseään koskeviin kaskuihin.
Vain joinakin esimerkkeinä voidaan mainita
vaikkapa hänen päätähuimaava autoilutyylinsä tai pidempien miinusten piirtäminen
arvosanan parantamista kärttävien opiskelijoiden opintokirjoihin. Kaskujen lisäksi kirjasta käyvät ilmi myös hänen elämänsä traagisemmat vaiheet kuten esimerkiksi hänen
vaimonsa varhainen yllättävä kuolema.
Tuomikosken panosta mykologina käsitellään noin 10 sivulla. Tästä osuudesta vastaa
Suomen Sieniseuran pitkäaikainen puheenjohtaja sekä Tuomikosken yhteistyökumppani ja oppilas, professori Veikko Hintikka.
Tuomikoski alkoi perehtyä sieniin 1940 -luvulla miltei tyhjästä ja kohosi vain muutamassa vuodessa yhdeksi maamme johtavista
sieniasiantuntijoista.
Muutama mielenkiintoinen tiedonjyvänen
Tuomikosken sieniurasta on syytä mainita.
Hän oli jo jatkosodan aikana kiinnittänyt
huomiota erikoisen näköisiin voirouskuihin,
jotka selvästi poikkesivat nykyisin isovoirouskuna tunnetusta lajista Lactarius scrobiculatus. Paljon myöhemmin, vasta vuonna 1984
Ilkka Kytövuori kuvasi tämän lajin tieteelle
uutena. Tuomikosken mykologiuran kunniaksi tämä laji sai nimekseen Lactarius tuomikoskii, korpivoirousku.
Tuomikosken suomeksi toimittama Sienet Värikuvina on ehkä yhä vielä monelle
sieniharrastajalle tutuin osa hänen elämäntyötään. Tuomikosken panos tässä teoksessa
näkyy ennen kaikkea perusteellisissa ja edelleen hyvin paikkansa pitävissä tuntomerkkien ja ekologian kuvauksissa. Sen sijaan kirjan

hullunrohkeat − tai toisaalta suomalaisesta
näkökulmasta kirpeitä rouskuja sorsivat −
syötävyysmerkinnät johtuvat nimenomaan
ruotsinkielisestä alkuteoksesta.
Kaiken kaikkiaan ”Professor Risto Tuomikoski Memorial Issue” on loistava lukuelämys. Jotakuta voi ehkä häiritä, että teos on
samanaikaisesti sekä hauska elämänkerta
että bryologian alan tieteellinen julkaisu –
kirjassa on tavallaan useampi teos päällekkäin. Omasta mielestäni tämä on kuitenkin
ainoastaan teoksen rikkaus.
Ainoastaan teoksen kielivalinta mietitytti minua jossain määrin. Tämän tyyppistä
elämänkerrallista tekstiä olisi toki ollut mukavinta lukea vain suomeksi, jo siitä syystä
että pääosin Suomeen sijoittuvasta elämäntyöstä kerrottaessa joudutaan keksimään
keinotekoisia käännöksiä käsitteille joilla ei
ole oikeaa vastinetta englanniksi. Toki teoksen kieli on hyvää englantia eikä ainakaan
isompia virheitä osu silmiin. Englannin kielen käyttö on tietenkin perusteltua siksi, että
Tuomikosken kaltaisen suuren, mutta ehkä
maailmalla jo unohdetun tai alkujaankin
tuntemattomaksi jääneen tiedemiehen elämäntyö ansaitsee näkyvyyttä myös Suomen
ulkopuolella.
Suosittelen tätä teosta lämpimästä kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita biologian eri alojen,
varsinkin Tuomikoskelle läheisten tieteenalojen kehittymisestä 1900-luvulla. Eniten se
toki antaa sammaliin vihkiytyneille, mutta on
oikein mielenkiintoinen myös meille sienistä
kiinnostuneille. Omalta kohdaltani kiteyttäisin tämän teoksen tarjoaman lukuelämyksen
lauseeseen: ”Todellisuus on paljon hauskempaa ja mielenkiintoisempaa kuin fiktio”.
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Kertomus Suomen Sieniseuran toiminnasta
vuonna 2013
Suomen Sieniseura ry.
Finlands Svampvänner rf.
PL 7 (Unioninkatu 44)
00014 Helsingin yliopisto

Kuukausikokoukset:
Kertomusvuonna pidettiin kahdeksan kuukausikokousta, joista viisi keväällä ja kolme
syksyllä. Kokoukset järjestettiin Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Vuosi 2013 oli Suomen Sieniseuran 65.
toimintavuosi. Kokoustoiminnan lisäksi
Sieniseura järjesti sieninäyttelyn yhdessä
Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa,
julkaisi Sienilehteä ja Karsteniaa sekä jatkoi
internet-sivustonsa kehittämistä ja ylläpitämistä. Kuukausikokouksissa asiantuntijat
pitivät sieniaiheisia esitelmiä.

Kuukausikokousten ajankohdat ja aiheet
olivat:

Hallitus ja toimihenkilöt:
Vuosikokouksessa (12.3.) valittiin Suomen
Sieniseura ry:n puheenjohtajaksi TkL, FM
Jorma Palmén ja varapuheenjohtajaksi FM
Tea von Bonsdorff-Salminen. Seuran hallituksen jäseniksi valittiin KtaO Arja HopsuNeuvonen, FM Jarkko Korhonen, dos. Ilkka
Kytövuori, FM Sanna Laine, YTM Petri Roponen, Riitta Tamminen, FT Tuuli Timonen,
FM Mika Toivonen, FM Vanamo Salo ja KTM
Mikko Veräjänkorva.

12.3. FM Jarkko Korhonen ja YTM Petri
Roponen: Keruutuotetarkastajan ja
muista sienialan opinnoista. Vuosi
kokous.

Hallitus kokoontui kuusi kertaa (9.1., 12.2.,
25.3., 21.5., 7.10. ja 4.11.).
Seuran kirjanpidon hoitivat Jarkko Korhonen
ja Mikko Veräjänkorva. Toiminnantarkastajia olivat Paavo Höijer ja Erkki Nenonen ja
varatoiminnantarkastajia FT Henry Väre ja
MMT (h.c.) Pentti Alanko.
Seuran sihteerinä toimi Riitta Tamminen. Varainhoitajana toimi Jarkko Korhonen ja tiedottajana Sanna Laine. Jäsenrekisterinhoitaja
oli Marcus West ja julkaisuvarastonhoitaja
Mika Toivonen.
Jäsenistö:
Seuran jäsenmäärä on 1069 (2.1.2014). Edellisen vuoden vaihteessa jäsenmäärä oli 1065
(2.1.2013). Jäsenistä ainaisjäseniä oli 35. Jäsenmaksu oli 20,00 euroa.

15.1. Professori Jarkko Hantula: Uutta tietoa
metsäpuiden sienitaudeista.
12.2. Tapani Hänninen:
kauppasienistä.

Uusinta

asiaa

16.4. Lars Ingman: Tryffelien viljely Suomessa – nykytilanne ja tulevaisuus.
Mitä tryffeleitä voisi Suomen luonnosta löytyä?
19.5. Kevätsieniretki Vantaan Tammistoon.
22.10. Vuoden sienikirjasatoa.
19.11. Tapio Kekki: XXI Pohjoismaiden
sienitieteen kongressi Rovaniemellä –
kuvia ja tunnelmia.
17.12. Syksyn sienilöytöjä.
Valistustoiminta:
Sieni- ja jäkälänäyttely järjestettiin 25.–26.
elokuuta Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneilla yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Näyttelypäivät olivat
sunnuntai ja maanantai klo 11–17. Näyttelyyn kävi tutustumassa 1600 henkilöä ja esillä
oli kaikkiaan 240 sienilajia. Lisäksi näytteillä
oli 52 jäkälälajia. Esillä oli myös sieniaiheista
kirjallisuutta ja myynnissä mm. sieni- ja kasvitieteellistä kirjallisuutta.
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Sieniseuran edustajia toimi oppaina eri yritysten ja yhteisöjen sieniretkillä.

tuuskunnan sekä Suomen Tiedekustantajien
liiton jäsen.

Jäsenille välitettiin kirjallisuutta, mm. Nordic
Macromycetes 2, Huikeita sienijuttuja ja Funga Nordica (2. painos).

Nimistötoimikunnat:
Sienten suomenkieliseen nimistötoimikuntaan kuuluvat Seppo Huhtinen (puheenjohtaja), Heikki Kotiranta (sihteeri), Lasse Kosonen, Pertti Salo ja Tuula Niskanen. Jäkälien
suomenkielisten nimien nimistötoimikunnassa ovat Orvo Vitikainen (puheenjohtajana), Kimmo Jääskeläinen, Juha Pykälä ja
Heini Rämä.

Internet-sivustojen kehittäminen:
Sieniseura ylläpiti internet-sivustojansa
www.funga.fi ja www.karstenia.fi. Sivuston
http://www.funga.fi/ [www.funga.fi] uusi
versio julkaistiin 1.3.2013. Sivusto on toteutettu WordPress-alustalle.
Sieniseuran Facebook-ryhmään on liittynyt
1878 jäsentä (10.3.2014). Vuotta aiemmin ryhmässä oli jäseniä 587.
Julkaisutoiminta:
Kertomusvuoden aikana ilmestyi Karstenian numero 52:2. Karstenia 53:1–2 ilmestyi
maaliskuussa 2014 (sivuja 66). Numeroon on
koottu artikkeleita liittyen Utsjoen Kevolla
2012 järjestettyyn International Symposium
on Arctic and Alpine Mycology (ISAM9)
‑kongressiin. Karsteniat toimittivat Seppo
Huhtinen ja Mauri Korhonen.
Sienilehteä julkaistiin neljä numeroa, sivuja
yhteensä 128. Sienilehden toimittivat Mauri
Korhonen ja Tuuli Timonen. Sienilehti jaettiin jäsenille jäsenmaksua vastaan.
Julkaisuvaihto ja kirjasto:
Karsteniaa vaihdettiin Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen koordinoimana
julkaisuvaihtona 154 ulkomaisen julkaisijan
kanssa. Seuran kirjaston lisäksi Karstenian
vaihtovastinejulkaisuja saivat Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen kirjastot.
Lisäksi 14 kpl Karstenian vuosikertaa lähetettiin Sieniseuran toimesta. Sienilehteä vaihdettiin 10 julkaisijan kanssa.
Seuran kirjasto on Kasvimuseon kirjaston yhteydessä. Sitä hoiti Sirkka Sällinen, joka toimi
myös vaihtoyhdyshenkilönä.
Jäsenyys muissa seuroissa:
Suomen Sieniseura on kansainvälisen sienitieteellisen järjestön International Mycological Associationin, Tieteellisten seurain val-

Osallistuminen työryhmiin:
Seuran jäseniä on osallistunut Ympäristöministeriön rahoittaman, uhanalaisia sieniä
käsittelevän sienityöryhmän toimintaan.
Sienityöryhmän puheenjohtajana toimii FM
Lasse Kosonen ja sihteerinä Tea von Bonsdorff-Salminen. Sienityöryhmän keskeisenä
tavoitteena on edistää uhanalaisten sienilajien ja niiden elinympäristöjen suojelua sekä
Suomen sienistön tutkimusta.
Seuran jäseniä osallistui Arktiset Aromit ry:n
ja Marttojen kanssa Opetushallituksen kustantaman uuden kauppasienioppaan suunnitteluun, kirjoittamiseen ja kuvittamiseen.
Teos Sienimetsästä markkinoille julkaistiin
vuonna 2013.
Osallistuminen kongresseihin, kokouksiin
ja retkeilyille:
Sieniseuran edustajia ja jäseniä on osallistunut mm. seuraaviin kongresseihin, kokouksiin, retkeilyihin:
• Sienisystematiikan työpaja 2013, 18.–21.4.,
Konnevesi.
• XXI Pohjoismaiden sienitieteen kongressi,
1.–7.9., Rovaniemi.
• Valtakunnallinen sieniseurojen
tapaaminen 2013, 13.–15.9., Mustasaaressa.
• Sienityöryhmän (YM/LTKM)
inventointiretkeily Sastamalaan ja sen
lähialueille, 30.9.–4.10.
Lisäksi seuran edustajia ja jäseniä on osallistunut lukuisiin paikallisiin sienitapahtumiin
ympäri Suomea.
Helsingissä 11.3.2014
Jorma Palmén, puheenjohtaja
Riitta Tamminen, sihteeri
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Valtakunnalliset sienipäivät Mikkelin
Anttolanhovissa 5.–7.9.2014

Valtakunnalliset sienipäivät järjestetään Mikkelin Anttolassa, Anttolanhovissa 5.–7.9.2014.
Teemana on ”Sieniä kaikille aisteille”. Päi
vien järjestäjinä Pohjois-Savon sieniseura ja
seuran Mikkelin aktiivinen ”huaraosasto”,
yhdessä Anttolanhovin lähiruokaan erikoistuneen henkilökunnan kanssa. Luvassa on
Etelä-Savon upeat sienimaastot ja niiden kartoittaminen, sekä luonnon keskellä, upeissa
järvimaisemissa sijaitseva, huippuviihtyisä

majoituspaikka herkkuineen ja palveluineen.
Anttolanhoviin ja sen palveluihin voi tutustua http://www.anttolanhovi.fi
Ohjelmaan sisältyy sieniretket molempina päivinä ja sieninäyttelyt esittelyineen.
Sieniretkillä liikutaan linja-autolla ja kimppakyydeillä. Lauantain retket suuntautuvat
Mikkelin ympäristöön sekä Otavan ja Susiniemen suunnalle. Sunnuntaina ohjelmassa
on lähempänä Anttolanhovia sijaitsevia koh-
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teita. Luvassa on monipuolisesti erilaisia sienimaastoja, joista jokaiselle löytyy oman mielenkiinnon mukaisia vaihtoehtoja. Tarkempi
ohjelma, lisätietoja retkikohdevaihtoehdoista
ja niiden sienilajistosta lähetetään ilmoittautuneille lähempänä päivien ajankohtaa.
Lauantaina järjestetään kiinnostuneille sienillä värjäyskurssi. Kurssin hinta on 30 € ja
kurssille voi ilmoittautua sienipäiville ilmoittautumisen yhteydessä. Opettajana toimii
seuran oma aktiivijäsen, Marja-Liisa Aho.
Lisäksi järjestetään kaikille avoin värjäyssieninäyttely, jossa on esillä myös sienillä
värjättyjä lankoja sekä värjätyistä langoista
valmistettuja tuotteita.
Molempien sienipäivien ajan voi tutustua
harvinaiseen sienipostimerkkinäyttelyyn.
Postimerkkikokoelman haltija, savonlinnalainen Paavo Putus tuo näyttelyyn satoja sieniaiheisia postimerkkejä noin 80 eri maasta.
Lisäksi molempien päivien ohjelmassa on
erilaisten sieniaiheisten tuotteiden esittelyä
ja myyntiä sekä arpajaiset.
Lauantai-iltaa vietetään nauttimalla sienistä kaikilla aisteilla. Illanviettoon sisältyy herkullinen lähiruokapäivällinen ohjelmineen.
Monipuolisesta ohjelmasta vastaa Pohjois-

Savon sieniseuralaiset ja tarjolla on ilonpitoa
savolaiseen tapaan: nähtävää ja kuultavaa,
jossa vastuu siirtyy katsojalle ja kuulijalle!
”Jos ymmärrät kaeken, oot varmasti käsittännä viärin!”
Ilmoittautuminen
sienipäiville
1.8.2014
mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, jonka linkki tulee Pohjois-Savon
sieniseuran (http://www.sll.fi/pohjois-savo/
klyy/pohjois-savon-sieniseura) ja Suomen
sieniseuran (http://www.funga.fi) sivuille. Ilmoittautua voi myös seuran kotisivun kautta
ps.sieniseura@gmail.com
Maksusuoritukset 15.8 mennessä
FI12 4787 0010 0480 08
Mikäli teillä on tuleviin sienipäiviin liittyviä
kysymyksiä, toiveita tai kommentteja soittakaa tai lähettäkää meilejä Kirstille.
040 548 6362 tai kirsti.eskelinen@pp.inet.fi
Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Anttolanhoviin
Pohjois-Savon sieniseura

SIENILEHTI 66(2)

Ohjelma
Perjantai 5.9.2014

Hinnat

Tervetuloa Anttolanhoviin
• majoittuminen ja iltapala
(suolainen piirakka & vihersalaatti)
Sieninäyttelyn rakentaminen

1. Koko sienipäivien paketti
perjantai–sunnuntai 190 €/henkilö
• Sisältää majoituksen (2 yötä, 2
hh), sekä ohjelmassa mainitut
iltapalan, kahvit ja ruokailut
• Yhden hengen huoneen lisä
maksu 35 € / vrk, jolloin
kokonaishinta 260 €

Lauantai 6.9.2014
Aamiainen ravintolassa – retkieväät
erillisestä ”eväspöydästä” mukaan
Retket: Salosaari/Kalevankangas/Otava,
koulutilan maastot ja Susiniemi
Iltapäiväkahvi & suolainen kahvileipä
Näyttelyn rakentamista kerätyistä sienistä
Värjäyssieninäyttely
Sienillä värjäyskurssi
Lähiruokaillallinen ravintolassa:
Sienikeittoa
Possua ja muikkuja
• sienikastiketta
• perunaa & kauden kasviksia
Pannacotta & mehustettuja marjoja
Yllätysohjelmaa illallisen lomassa ja sen
jälkeen

Sunnuntai 7.9.2014
Aamiainen ravintolassa
Sieniretket Anttolanhovin lähimaastoon, Neitvuorelle, Sydänmaalle ja
Porrassalmen hakamaille
Sieninäyttelyn rakentaminen jatkuu
Makuja maalta – lähiruokapöytä
Poimintoja sieninäyttelystä ja -löydöistä
Sienipäivien päätöskahvit

2. Lauantai–sunnuntai -paketti
160 €/hlö
• Sisältää majoituksen (1 yö, 2 hh),
sekä ohjelmassa mainitut ilta
palan, kahvit ja ruokailut
• Yhden hengen huoneen lisä
maksu 35 € / vrk, jolloin
kokonaishinta 195 €
3. Ateriapaketti lauantai–sunnuntai
(ei majoitusta) 90 €
• Sisältää lauantaina retkieväät,
iltapäiväkahvit & piirakka,
illallisen ja sunnuntaina lounaan
(ei aamiaisia)
4. Osallistuminen päiviin
(ei majoitusta eikä ruokailuja) 40 €
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Tunnista rusolehmäntatti,
Leccinum roseofractum
MAURI KORHONEN

Vuonna 1976 Paavo Kallio ilmoitti Suursienioppaassa tästä silloisesta ”punertuvasta
lehmäntatista”, että se on vähän tunnettu
sieni jonka lajiarvo on kyseenalainen. Tattia
Leccinum roseofractum, jonka Roy Watling
kuvasi 1968, 45 vuotta sitten, onkin merkillistä kyllä ja mielestäni ihan perusteettomasti
pidetty hieman epäselvänä lajina. Monissa
sienikirjoissa se vieläkin mainitaan joko vain
ohimennen tai ei ollenkaan.
Rusolehmäntatin tieteellinen nimi Leccinum roseofractum luonnehtii lajia melkoisen

osuvasti. Lajinimen roseofractum voi suomentaa ”punertuu murtumakohdasta”. Itiöemän mallon leikkauspinnan punertuminen
ilman mitään sinisiksi muuttuvia alueita
onkin tämän lajin hyvä tuntomerkki, minkä
avulla se on helposti erotettavissa muista sitä
muistuttavista lehmäntattilajeista.
Lakin ja jalan mallon punertuminen ilman
sinistyviä kohtia on tässä tapauksessa hyvin selvä tuntomerkki. Esim. lehmäntatin,
L.scabrum, joka on rusolehmäntattia hieman
solakampi sieni, malto ei leikkauspinnassa

Kuva 1. Rusolehmäntatti, Leccinum roseofractum, on usein tummalakkinen, varsinkin nuoret itiöemät,
vanhempana vaaleampi. Malto punertuvaa. – Keuruu. Valokuva M. Korhonen.
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Kuva 2. Rusolehmäntatti, Leccinum roseofractum, on joskus nuoresta pitäen vaalealakkinen, mutta hyvä
tuntomerkki on punertuva malto. Kuvassa myös jalan vaurioitunut pinta punertaa. – Vantaa, Veromies.
Valokuva M. Korhonen.

punerru laisinkaan (eikä myöskään sinerry).
Väriltään usein mustanpuhuvan tumman nokitatin, L.variicolor, malto punertuu leikkaus
pinnasta lakissa, mutta jalan tyvipuolella sitä
vastoin sinistyy. Sormeillun jalan tyvipintakin muuttuu vihertävänsiniseksi, mutta
rusolehmäntatin, L. roseofractum, sormeillun
jalan pinta muuttuu punertavaksi.
Jalan suomut ovat lehmäntatilla hennommat kuin nokitatilla ja rusolehmäntatilla, joiden suomut varsinkin jalan tyvipuolella ovat
suuret, lähes mustat ja usein melkein verkkokuvioisesti ryhmittyneet.
Rusolehmäntatin lakin väri on tummanruskea ja sen sanotaan vanhemmiten vaale-

nevan kellanruskeaksi. Väri varmaan vaaleneekin, mutta olen omin silmin nähnyt, että
tämän lajin nuoret lakit voivat olla paitsi
tummia, joskus myös alun alkaen ja pysyvästi aivan vaaleita, jopa samassa kasvustossa
tummien seassa. Ehkäpä tämä hämmästyttävän suuri lakin tummuuden vaihtelu on
osaltaan hämännyt sienitutkijoita. Myös sanotaan mallon leikkauspinnan punertuvan
”oitis”, mutta todellisuudessa se useimmin
tapahtuu aika hitaasti. Värimuutoksen näkymistä voi kyllä nopeuttaa laahaamalla leikkauspintaa veitsen terällä.
Myös näiden kolmen lajin mikroskooppiset tuntomerkit eroavat toisistaan selvästi.
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Sieni- ja jäkälänäyttely Helsingissä
Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneilla
Unioninkatu 44 / Kaisaniemenranta 2
Sunnuntaina ja maanantaina
21.–22. syyskuuta 2014, klo 11–17
Suomen Sieniseura ja LUOMUS
(Luonnontieteellinen keskusmuseo)
Vapaa pääsy. TERVETULOA!
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Suomen Sieniseuran tapahtumia
25.5.2014 Kevätsieniretki
Helsinki, Meri-Rastila.
Kokoontuminen klo 11 Rastilan metroaseman vieressä
ABC Deli Rastilan parkkipaikalla, 00980 Helsinki, Vuotie 4.
– Autopaikoitusta löytyy myös Märssykujan päästä.

Sienilehti: Julkaisija Suomen Sieniseura ry. - Finlands Svampvänner rf. Jäsenlehti,
ilmestyy 4 numeroa vuodessa, tilaushinta 20 € maksetaan Sampo-tilille FI96 8000
1800 1064 12.
Toimittajat: Mauri Korhonen (vastaava), Kasvimuseo, PL 7, FI-00014 Helsingin yliopisto, puh. (09) 191 21643, s-posti mauri.korhonen@helsinki.fi ja Tuuli Timonen,
Kasvimuseo, PL 7, FI-00014 Helsingin yliopisto puh. (09) 191 24498, s-posti tuuli.
timonen@helsinki.fi. - Toimituskunta: Veikko Hintikka, Arja Hopsu-Neuvonen,
Irma Järvinen, Tiina Rahko ja Jukka Vauras. Tilaukset ja lehtien osoitteenmuutokset: Marcus West, p. 040–5319731, s-posti tilaukset@funga.fi
Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2014.
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Suomen Sieniseura ry. – Finlands Svampvänner rf.
Puheenjohtaja: Jorma Palmén, p. 0400 889678, s-posti puheenjohtaja@funga.fi
Sihteeri: Riitta Tamminen, s-posti sihteeri @funga.fi Tiedottaja: Jarkko Korhonen, p.
040 5910876, s-posti jarkkoko@yahoo.com Varainhoitaja: Sanna Laine, s-posti sanna.laine@helsinki.fi Julkaisuvaraston hoitaja: Mika Toivonen, s-posti mika.toivonen@funga.fi Hallitus: Tea von Bonsdorff-Salminen (varapuheenjoht.), Arja HopsuNeuvonen, Jarkko Korhonen, Ilkka Kytövuori, Sanna Laine, Petri Roponen, Vanamo
Salo, Riitta Tamminen, Tuuli Timonen, Mika Toivonen ja Mikko Veräjänkorva.
Arbis mykologer: Stefan Jakobsson, s-posti Stefan Jakobsson@fonet.fi Etelä-
Karjalan sieniseura: Martti Hakala, Vainikkalantie 5 B 4, 54710 Lemi, p. 400 272128,
s-posti martti.hakala@marlemi.inet.fi Etelä-Savon Sieniseura: Tarja Halme, Kielotie
30 A, 58, 58900 Rantasalmi, p. 044 3078793. Hämeenlinnan Sieniseura: Jaana Lehrbäck, Etelä-Hämeen Martat, Rauhankatu 5, 13100 Hämeenlinna, p. 040 7367557 tai
044 5777192, s-posti etela-hame@martat.fi Jyvässeudun Sieniseura: Jouko Laaksamo, Uimalanpolku 38, 42440 Koskenpää, p. 050 3772931, s-posti jouko.laaksamo@
pp.inet.fi Kokkolan seudun sieniseura ry. - Karlebynejdens svampsällskap rf.:
Helinä Wiik, Näsimäentie 20 B 4, 67700 Kokkola, p. 050 4075935, s-posti wiik.helina@suomi24.fi Kymenlaakson sieniseura: Maarit Windt, Kymenlaakson Martat
ry, Torikatu 6, 45100 Kouvola, p. (05) 3122432, s-posti virpi.ikonen@martat.inet.fi
Lapin Sieniseura ry.: Sirkka-Liisa Peteri, Peterinniementie 88, 97130 Hirvas, p. 0400
650429, s-posti sipi.peteri@pp.inet.fi Oulun Sieniseura: Maarit Kaukonen, Harjunkankaantie 8, 90840 Haukipudas, p. 050 3619106, s-posti oulun.sieniseura @gmail.
com Pohjois-Karjalan Sieniseura: Päivi Jokinen, Maikinmutka 4, 80400 Ylämylly,
p. 040 7612474, s-posti paivij@luukku.com Pohjois-Savon Sieniseura: Eeva Heikkinen, Suonenjoentie 1240, 77600 Suonenjoki, p. 0400 565981, s-posti heikkineneevaliisa40@gmail.com Porin Seudun Sieniseura: Tapani Hänninen, Aittaluodonkatu
2 A 5, 28100 Pori, p. 050 5218362, s-posti tapani.hanninen@pp.nic.fi Rauman seudun Sieniseura: Pertti Röntynen, Sohantie 26, 26410 Kaaro, p. (02) 8232887, s-posti
kari.rauhala@pp4.inet.fi Riihimäen seudun Sienikerho: Erkki Holttinen, Tupatie 5,
12700 Loppi, p. 050 3014293, s-posti erkkiholttinen@luukku.com Seinäjoen Sieni
seura: Sirpa Ollila, Ylisentie 5 A 7 60100 Seinäjoki, p. 040 4125878, s-posti sirpa.ollila@luukku.com Tampereen Sieniseura ry.: Unto Söderholm, Säästäjänkatu 11 C 17,
33840 Tampere, p. 050 5660404, s-posti unto.soderholm@gmail.com Turun Sieniseura ry. - Åbo Svampsällskap rf.: Jouni Issakainen, Ampumakentänkatu 11 D 18,
20360 Turku, p. 050 5145345, s-posti jouni.issakainen@kolumbus.fi Vaasan Sieni
yhdistys ry.: Matti Kyröläinen, Huovinkuja 9 D 2, 65320 Vaasa, p. 040 5586676, sposti matti.kyrolainen@netikka.fi Ylä-Kainuun Sieniseura: Vilho Karvonen, Pudasjärventie 153 A, 89200 Puolanka, p. 0400 303836, s-posti vilho.karvonen@baari.net

