
 
 

Katri Kokkonen 

 
Kolin, Telkkämäen ja Oulangan 

sienikartoitukset 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

Raportti (asianumero 3046/2013/04.01) 
Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi 
5.5.2013 



 2 

 



 
 
 
 

3 
 

KUVAILULEHTI 
 
JULKAISIJA Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi JULKAISUAIKA 15.5.2013 
LUOTTAMUKSELLISUUS Julkinen DIAARINUMERO 3046/2013/04.01 
  
SUOJELUALUETYYPPI/ 
SUOJELUOHJELMA 
JA NIMI 

Telkkämäen luonnonsuojelualue (ESA080016), Kolin kansallispuisto (KPU070027), 
Oulangan kansallispuisto (KPU110020), Oulankajoen laakso (HSO110106) 
 

NATURA  2000-ALUEEN  
NIMI  JA KOODI  

Telkkämäki (FI0600089), Kolin kansallispuisto (FI0700010), Oulanka (FI1101645) 

  
TEKIJÄ(T ) Katri Kokkonen 
JULKAISUN NIMI Kolin, Telkkämäen ja Oulangan sienikartoitukset 2012 
JULKAISUN TYYPPI Raportti 
TIIVISTELMÄ  

Tavoitteena oli kartoittaa Kolin kansallispuiston, Telkkämäen ja Oulangan kansallispuiston 
perinneympäristöjen sieniä hoitotoimia silmälläpitäen, ja muutenkin lisätä lajistotietämystä 
näiltä paikoilta. Kolilla kartoituskohteita oli 20 ja Oulangalla 15, joista vain osan kartoitin 
tarkemmin. Kolilla oli useita lajistollisesti merkittäviä kohteita, Oulangalla jonkun verran, 
ja Telkkämäellä vähän. Samassa suhteessa niiltä myös löytyi harvinaisia lajeja. Kolilla 
arvokkaimmat kohteet olivat lepikkoisia metsiä ja ahoja, Oulangalla puoliavoimia 
pensaikoita ja yksi niitty, ja Telkkämäellä laidunta tai laidunmetsää. Kolin merkittävimmät 
lajilöydöt olivat Volvariella reidii, Dermoloma pseudocuneifolium, Rugosomyces 
obscurissimus, Hygrocybe ingrata, Lepiota angustispora, Amanita friabilis ja Entoloma 
kerocarpus. Oulangalla merkittävimmät lajilöydöt olivat Hygrocybe fornicata, Hygrocybe 
lacmus, Bovista dryina, Marasmius siccus ja Amanita flavescens. Telkkämäellä merkittävin 
lajilöytö oli Entoloma kristiansenii. Pääsääntöisesti sienestöllisesti arvokkaita metsiä ja 
rantapensaikoita ei tulisi hoitaa, kun taas niittyjen ja laidunten hoitoa tulisi jatkaa. 
 
 

AVAINSANAT  
MUUT TIEDOT  
SUOSITELTAVA VIITTAUS Kokkonen, Katri 2013: Kolin, Telkkämäen ja Oulangan sienikartoitukset 2012. - Raportti 

(3046/2013/04.01 ). Metsähallitus, luontopalvelut, Etelä-Suomi, 15.1.2013. 41 s. 
SIVUMÄÄRÄ 41 s. KIELI suomi 
JAKAJA Metsähallitus, luontopalvelut HINTA -  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4 
 

 
 
Sisällys 
 
1 Johdanto………………………………………………6   
 
2 Kartoituskohteet………………………………………6 
 
3 Kartoitusmenetelmät………………………………….6 
 
4 Yhteenveto tuloksista…………………………………7 
 
5 Tulokset……………………………………………….8 
        5.1. Koli………………………………………...8 
        5.2. Telkkämäki………………………………...18 
        5.3. Oulanka……………………………………20 
 
Kirjallisuus 
 
 
 
Liite 1. Sienikartoitusten reitit maastossa……………..26 
Liite 2. Sienikartoituksissa havaitut lajit………………31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5 
 

  



 
 
 
 

6 
 

1 Johdanto 
 
Kartoitukset kohdistuivat Kolin kansallispuiston, suojellun Telkkämäen kaskiperinnetilan ja 
Oulangan kansallispuiston aikaisempiin tai nykyisiin perinneympäristöihin. Ensisijaisena 
tarkoituksena oli kartoittaa sienilajistoa mahdollisen hoidon kannalta. Hoito-ohjelma liittyy 
EU-rahoitteiseen Luonnonhoito-Life -hankkeeseen. Lisäksi pyrittiin kartuttamaan tietoa yleensäkin 
kohteiden sienilajistosta. Vain joillakin kohteilla on aiemmin selvitetty helttasienilajistoa vähän. 
 
 
2 Kartoituskohteet 
 
Kartoituskohteet olivat aiemmin rajattuja mahdollisia lehtojen ja niittyjen ennallistamiskohteita. 
Luonnontilaisuuden aste vaihtelee paljon kohteiden välillä vanhoista metsistä hyvin hoidettuihin 
ahoihin. Kaikilla ennallistamiskohteilla kävin ainakin kerran pikaisesti, mutta vain osasta kartoitin 
sienilajiston tarkemmin. Valitsin ennen kaikkea kasvillisuudeltaan ja sienilajistoltaan 
arvokkaammilta vaikuttavia elinympäristöjä, joissa esiintyvien harvinaisten sienten säilymistä hoito 
voisi uhata. Oulangalla kaikki kohteet sijaitsivat Oulankajoen vesistön varrella. Siellä valintaan 
vaikutti myös kohteiden saavutettavuus, ja lisäksi pyrin valitsemaan erityyppisiä kohteita eri puolilta 
vesistöä. Kartoituksen painottumiseen metsiin vs. niittyihin syksyn eri aikoina vaikutti kulloinenkin 
sienitilanne. 
 
Taulukko 1. Kartoitusten kohteet, sijainti, kartoitettu pinta-ala, käytetty maastotyöaika sekä 
kartoitusten tekijät. Kartoituksen syy: toimenpidesuunnittelu (tps), yleiskartoitus (yleis). 

Kasv. 
lohko Kunta Koodi Kohteen nimi 

Kart. 
syy 

Kart. ala 
(ha) 

Maasto- 
työaika 

(h) 

Kart. 
tehok-
kuus* 

Kartoit- 
taja 

2b Lieksa 
 

FI0700010  
 

Koli 
 

yleis, 
tps 

82,5 118 3 KK 

2b Kaavi FI0800089 Telkkämäki tps, 
yleis 

19,2 41 3 KK 

4a Kuusamo FI110164 Oulanka 
 

tps, 
yleis 

20,8 
 

80 
 

3 KK 

yht.     122,5 239   

 
 
3 Kartoitusmenetelmät 
 
Kartoituksen kohteena olivat makrosienet, paitsi kääväkkäistä vain poikkeuksellisesti puulla 
kasvavat sienet. Kartoitin sieniä 21.7.-3.10., ja kevätsieniä Kolilla 31.5.-1.6. Suurimmalla osalla 
kohteista kävin kaksi tai kolme kertaa. Syksyn sienitilanne oli kokonaisuutena arvioiden Kolilla ja 
Telkkämäellä kohtalainen ja Oulangalla heikohko. Heinäkuussa satoi Pohjois-Karjalassa hyvin 
runsaasti, minkä vuoksi Kolin kolmella aholla oli heinäkuun loppupuolella sieniä erittäin runsaasti. 
Elokuun alkupuolen kuiva jakso heikensi sienitilannetta. Metsiin kuivemmille paikoille alkoi nousta 
kunnolla sieniä elokuun loppupuolella. Oulangalla sieniä oli syyskuussa enemmän kuin elokuussa. 
 
Pyrin käymään kohteen yleensä kattavasti läpi, mutta keskityin paikkoihin joissa oli enemmän tai 
harvinaisempia sieniä. Oulangalla hyvin vaikeakulkuiset pajutiheiköt ja korkeakasvuiset niityt jäivät 
vähälle huomiolle myös sen takia, ettei maanpintaan tahtonut nähdä ja eteneminen oli hyvin hidasta. 
Huomioin maastossa Kolilla ja Telkkämäellä kaikki sienet 22.8. asti (viimeisenä Ruostevaaran tien 
itäpuolisilta kuvioilta, ei länsipuolelta) ja siitä lähtien lähinnä vain harvinaisemmat tai mahdolliset 
arvokkaiden elinympäristöjen indikaattorilajit työmäärän rajoittamiseksi. Oulangalla huomioin aina 
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kaikki sienet. Tallensin sienten sijainnit GPS-laitteella (Garmin) ja kirjasin samalla havainnot 
maastovihkoon. Yleisistä lajeista en tallentanut aina koordinaatteja. GPS tallensi myös kuljetun 
reitin. Erityisesti harvinaisista lajeista merkitsin joskus ylös itiöemien lukumäärän. Harvinaisemmista 
ja tuntemattomista sienistä keräsin näytteet. Yleensä merkitsin muistiin myös tuoretuntomerkkejä ja 
joskus otin valokuvan. Myöhemmin määritin lajeja mikroskoopin ja kirjallisuuden avulla. Keskeinen 
määritysteos oli Funga Nordica (2008). Joitakin näytteitä vertasin Turun yliopiston kasvimuseon 
näytteisiin, ja muutamasta mielenkiintoisesta analysoin DNA:n ITS-sekvenssin. Osa näytteistä jäi 
määrittämättä määrityksen vaikeuden vuoksi. Lisäksi aika ei riittänyt kaikkien näytteiden 
tutkimiseen, ja tutkimatta jäi sieniryhmät, joissa on vain vähän indikaattorisieniä: suvut Conocybe ja 
Coprinus, suureksi osaksi Galerina, Cortinarius subgen. Telamonia ja Mycena. Näytteet talletetaan 
Turun yliopiston kasvimuseoon (TUR).  
 
Helttasienten ja tattien yleisyystiedot perustuvat kirjoihin Salo ym. 2005 ja Funga Nordicaan (2008) 
sekä omaan kokemukseen, kotelosienten ja kupusienten yleisyystiedot kirjoihin Nordic 
Macromycetes 1 (2000) ja 3 (1997), ja kääväkkäiden yleisyystiedot kirjaan Kotiranta ym. 2009. 
Nimistö mukailee Funga Nordicaa ja Nordic Macromycetes -kirjoja.  
 
 
4 Yhteenveto tuloksista 
 
Taulukko 2. Yhteenveto kartoituksessa kootuista havaintotietojen määristä. 1 tieto tarkoittaa 1 riviä 
lajihavaintotiedostossa. Suojeltavat lajit: valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset sekä 
silmälläpidettävät lajit; Muut U: vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa luokkiin CR-VU kuuluvat lajit, 
muut kuin erityisesti suojeltavat (E).  

Koodi Kohteen nimi Kart. syy 
Tietoja 

yht. 
Suojeltavat 

yht. E Muut U NT 
FI0700010  
 

Koli 
 

yleis, tps 1450 21 - 10 11 

FI0800089 Telkkämäki tps, yleis 896 2 - - 2 
FI110164 Oulanka 

 
tps, yleis 409 2 - - 2 

yht.   2728 25 - 10 15 
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5 Tulokset 
 
5.1. Koli 
 
5.1.1. Havukanranta 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Pielisen rannassa rinteessä. Sen läpi virtaa luonnontilaisen kaltainen puro. 
Kasvillisuus on rehevän lehtomaista. Paikalla kasvaa mm. yleisenä mustakonnanmarjaa. Puron 
ympäristössä puustossa vallitsevat harmaaleppä ja haapa, ja kohteen laitamilla on tiheähköä 
sekametsää. Kohteen yläosassa puron eteläpuolella on pieni haavikko, jossa kasvaa mm. 
lehtokuusamaa.   
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä syksyllä 11.8. ja 20.9, sekä keväällä 31.5. Sienilajisto on hyvin arvokas. Paikalla 
kasvaa useita harvinaisia tai harvinaisehkoja sieniä, jotka ilmentävät arvokasta elinympäristöä. 
Harvinaisin laji oli tummakaunolakki (Rugosomyces obscurissimus). Siitä on aiemmin yksi löytö 
Suomesta, Helsingistä. Funga Nordican (2008) mukaan laji on Suomessa uhanalainen (EN), mutta 
vuoden 2010 uhanalaislistalta laji puuttuu. Muita harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja olivat 
Clitocybe alexandri, Cortinarius vespertinus, Cortinarius violaceus, Echinoderma echinacea, 
Helvella elastica, Inocybe whitei, Lentinus suavissimus (4 paikkaa), Limacella glioderma, Otidea 
propinquata, Otidea tuomikoskii ja Ramaria corrugata. Paikalla kasvoi myös silmälläpidettävää 
heterusokasta (Entoloma rubrobasis), joka on havaintojeni mukaan kuitenkin melko yleinen ja pitäisi 
poistaa uhanalaislistalta..Arvokkaat lajit keskittyivät puron ympäristöön, mutta esim. 
tuoksuvinokasta (Lentinus suavissimus) ja violettiseitikkiä (Cortinarius violaceus) kasvoi 
sekametsissäkin. Kevätsieniä ei kohteelta löytynyt. Viereisellä polulla kasvoi korvasieniä, sekä tien 
ja kohteen välisessä metsässä harvinaisia kevätmalikoita (Clitocybe vermicularis).  
 
Hoitosuositukset: ei saa hoitaa. 
 
5.1.2. Lakkalan eteläpuolinen rantalehto 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde on enimmäkseen kuivahkoa lehtoa, jossa valtapuina ovat harmaaleppä ja haapa. Joukossa 
kasvaa vähän koivuja ja nuoria kuusia. Etenkin alueen eteläosassa on pieniä yhtenäisiä kuusikoita. 
Ylärinne on melko kivikkoista ja ranta soinen. Hoitotoimet kohteella oli jo aloitettu samana syksynä. 
Kuusia oli kaadettu ja poltettu monessa kohtaa pitkin aluetta.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 12.8., 21.9., 1.10., sekä kevätsieniä 1.6. Kohteella on hyvin arvokas sienilajisto. 
Luonteenomaista ovat harvinaiset pikku-ukonsienet (Lepiota). Kohteella esiintyi uhanalainen (VU) 
lumiukonsieni (Lepiota angustispora). Uhanalaisluokituksessa laji on Lepiota alba var. angustispora 
-nimellä, mutta Hausknecht & Pidlich-Aigner (2005) ovat erottaneet sen omaksi lajikseen. Lisäksi 
esiintyi Lepiota apatelia -lajia, jota on aiemmin havaittu Pohjoismaista (Suomesta) kahdesti. Laji on 
siten todennäköisesti hyvin harvinainen, mutta luultavasti myös puutteellisesti tunnettu, koska toinen 
aiemmista havainnoista on oma Valtimolta. Levinneisyys voi myös painottua Itä-Suomeen. 
Kolmessa kohtaa kasvoi ukonsientä, joka muistuttaa paljon harvinaisehkoa kastanjaukonsientä 
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(Lepiota castanea), mutta poikkeavan mikroskopian perusteella saattaa olla oma lajinsa. Lisäksi 
esiintyi harvinaisehkoa piikkiukonsientä (Echinoderma echinacea). Hyvin harvinainen lepän 
mykoritsasieni oli silmälläpidettävä (NT) lepänkärpässieni (Amanita friabilis). Rannan tuntumassa 
kasvoi monin paikoin harvinaisehkoa lepikkohaperoa (Russula alnetorum). Muita harvinaisia tai 
harvinaisehkoja lajeja olivat Lentinus suavissimus, Mycena tristis, Otidea alutacea, Melanoleuca 
melaleuca, Russula pelargonia -ryhmän laji, ja Verpa bohemica (alkukesällä). Xeromphalina 
fraxinophila var. fraxinophila -variaatioon ja  Lyophyllum confusum -lajiin sopivat näytteet pitäisi 
varmistaa tarkemmilla tutkimuksilla. Näitä taksoneita ei ole aiemmin havaittu Suomesta. 
Harvinaisuudet esiintyivät lehdon tai rannan alueella. Kuusilaikuissa ei esiintynyt harvinaisuuksia. 
Kohteella kasvoi myös näin pohjoisessa harvemmin tavattuja mustatorvisieniä (Craterellus 
cornucopioides).  
 
Hoitosuositukset: kuusitihentymiä voi mielestäni poistaa tai karsia, mutta rankoja ei saisi polttaa 
lehdon alueella, jotta harvinaisten sienten rihmastot eivät tuhoutuisi. 
 
5.1.3. Lakkalan pohjoispuolinen kosteikko 
 
Keväällä oli tiedossa, että tämä kohde jätetään rauhaan. Kasvillisuus on melko pitkälle 
luonnontilaistunutta ja suomaista vanhoine leppineen ja pajuineen. Tarkastelin ohimennen kosteikon 
laitamia 12.8. ja 21.9. Keskempänä oli hyvin vetistä. Laidoilla kasvoi joitakin erikoisempia, ja 
toistaiseksi tunnistamattomia rusokkaita (Entoloma) ja korpirouskuja (Lactarius uvidus). 
 
5.1.4. Turulan lepikko 
 
Luonnehdinta  
 
Kohteella on vanhahkoa harmaalepikkoa. Seassa kasvaa joitakin koivuja ja kuusia, ja lahopuuta 
esiintyy jonkin verran. Alus on rehevän lehtomaista. Lounaisosassa virtaa pieniä noroja ja maa on 
kosteampaa.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä pikaisesti 22.7., ja kattavasti 18.9. Ensimmäisellä kerralla näkyi sieniä hyvin vähän ja 
nekin yleisiä loppukesän sieniä, mutta toisen kartoituskerran perusteella sienilajisto on erittäin 
arvokas. Paikalla kasvaa huippuharvinainen katvetuppisieni (Volvariella reidii). Se on aiemmin 
havaittu Pohjoismaista vain kerran, Äänekoskelta, ja sekin näyte on hävinnyt. Lajille ominaista on 
pieni itiökoko. Ulkonaisesti se muistuttaa paljon valkotuppisientä (Volvariella hypopithys), ja koska 
löytöni sopii ulkonaisesti myös tähän lajiin, vertasin keskenään geneettisesti näytettäni Turun 
yliopiston kasvimuseossa olevaan Lasse Kososen valkotuppisieninäytteeseen sekä geenipankin 
tuppisieniin. Lasse Kosonen on tehnyt pro gradu -tutkielman Volvariella-suvusta. Näytteeni poikkesi 
ITS-sekvenssiltään selvästi sekä Kososen näytteestä että geenipankin valkotuppisienistä. 
Katvetuppisieni on hyvin harvinainen kaikkialla Euroopassa eikä siitä ollut geenipankissa 
sekvenssiä. Määrityksen lopullinen varmistus vaatisi vertailua tyyppinäytteeseen, sillä kyseessä voi 
olla myös tuntematon laji. Jalan pinnassa oli sienelläni nukkaisuutta, kuten on mainittu 
valkosienituppisienellä olevan, mutta rajanveto katvetuppisienellä usein mainittuun 
tähtihahtuvaisuuteen on mielestäni häilyvä. Katvetuppisienen alkuperäiskuvauksen (Reid ym. 1977) 
mukaan jalassa on seittimäisiä hahtuvia. 
 
Kohteella kasvoi myös muita harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja: Cordyceps militaris, Fayodia 
bisphaerigera (3 paikkaa), Inocybe pseudoasterospora var. microsperma, Leucocortinarius bulbiger, 
tunnistamaton Leucopaxillus-laji, Naucoria celluloderma, Pseudoclitocybe expallens ja Russula 
alnetorum (7 paikkaa). Syyskuussa sienilajistossa vallitsivat lepän mykoritsasienet, erityisesti 
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ruosteheltat (Naucoria) ja Telamonia-alasuvun seitikit.  
 
Hoitosuositukset: ei saa hoitaa. 
 
5.1.5. Mäkrän alarinne 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Mäkrän jyrkän koillisrinteen alaosassa ja rajoittuu pensoittuneeseen metsätiehen. Se 
on vanhaa kuusivaltaista metsää. Kasvillisuus on tavallista rehevämpää: esiintyy mm. lehtokuusamaa 
ja monin paikoin mustakonnanmarjaa. Siellä täällä on vanhoja leppiä.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä syksyllä 11.8 ja 1.10., sekä keväällä 31.5. Parhaaseen sieniaikaan jäi paikalla 
käymättä. Kohteella on monipuolinen vanhan kuusikon sienilajisto. Kalkkipitoista maaperää 
ilmensivät mm. vaateliaat ja harvinaisehkot isovoirousku (Lactarius scrobiculatus, 6 paikkaa) ja 
oliivihapero (Russula olivina). Muita melko harvinaisia lajeja olivat Clavariadelphus sachalinensis 
ja Ramaria abietina. Kevätsieniä en kohteella havainnut, mutta viereisellä metsätiellä kasvoi 
harvinaisehkoja poimukellomörskyjä (Verpa bohemica).  
 
Hoitosuositukset: ei vaadi hoitoa. Kohdetta ei ole hoidettu pitkään aikaan ja se näyttää lähes 
luonnontilaisen kaltaiselta. Lisäksi siellä kasvaa vaateliaita kuusen mykoritsasieniä. 
 
5.1.6. Mäkränuuro 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Pienen-Mäkrän koillisrinteessä ja osittain jyrkänteen alla. Se on vanhaa 
kuusivaltaista metsää. Ravinteikkuutta ilmentää mustakonnanmarja. Jyrkänteen alla on saniaisjuotti.  
 
Sienilajisto 
 
Kohde tuli kartoitettua melko puutteellisesti. Kävin pikaisesti kohteen kaakkoisosassa 10.8., ja 
kattavasti kartoitin vain 1.9. Sieniä näkyi tuolloin kohtalaisen vähän. Huomionarvoisimpia lajeja 
olivat harvinaisehkot havuvalmuska (Leucopaxillus cf. alboalutaceus, vähän poikkeva mikroskopia), 
kaunojänönkorva (Otidea tuomikoskii), ja koralliorakas (Hericium coralloides) runsaana jyrkänteen 
alaisessa maapuussa. Lisäksi harvinaisenpuoleisia lajeja olivat kalkinsuosija ruskolimalakki 
(Limacella glioderma) ja mustatorvisieni (Craterellus cornucopioides). Hieman kohteen 
ulkopuolella rinteen päällä kasvoi harvinaisehkoa mustaloisikkaa (Cordyceps ophioglossoides). 
 
Hoitosuositukset: ei vaadi hoitoa. Kohdetta ei ole hoidettu pitkään aikaan ja se näyttää lähes 
luonnontilaisen kaltaiselta.  
 
5.1.7. Ipatin alarinne 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Ipatin koillisrinteessä jyrkänteen alla. Polun yläpuolella kasvaa vanhaa kuusivaltaista 
sekametsää. Joukossa on paljon vanhoja haapoja. Rinteen yläosassa kasvillisuus on rehevämpää. 
Siellä esiintyy mustakonnanmarjaa ja lehtokuusamaa. Polun alapuolella on nuorta, heinikkoista 
koivikkoa. 
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Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 11.8. ja 1.10. Parhaaseen sieniaikaan jäi paikalla käymättä. Koivikossa näkyi sieniä 
hyvin vähän eikä harvinaisempia lajeja, minkä vuoksi tarkastelin sitä vain vähän. Kuusisekametsässä 
sienilajisto oli melko monipuolinen ja ilmensi ravinteikkuutta . Harvinaisimpia havaintoja olivat 
neliliuskamaatähti (Geastrum quadrifidum) ja piimämalikka (Lepista subconnexa). Lisäksi melko 
harvinaisia lajeja olivat Gamundia striatula, Hericium coralloides (pystykoivulla), Hygrocybe 
substrangulata ja Psathyrella cernua. Paikalla kasvoi myös silmälläpidettävää heterusokasta 
(Entoloma rubrobasis), joka on kokemukseni mukaan kuitenkin melko yleinen ja pitäisi poistaa 
uhanalaislistalta. Vuonna 2011 havaitsin kohteella 21. elokuuta harvinaisehkot Cystolepiota 
seminuda ja Pluteus leoninus -lajit. Sienityöryhmä kartoitti paikalla sieniä yhtenä päivänä syyskuussa 
2011. Myös he havaitsivat vm. lajin ja lisäksi seuraavat harvinaiset tai harvinaisehkot sienet: 
Clavariadelphus pistillaris, Lactarius flavopalustris, L. scrobiculatus, Marasmius cohaerens, 
Mycena zephirus, Russula alnetorum ja R. olivina. 
 
Hoitosuositukset: kuusisekametsä ei vaadi hoitoa. Metsä on lähes luonnontilaisen kaltaista. 
Koivikkoa saa sienten puolesta hoitaa.   
 
5.1.8. Sataman länsipuolinen rinne 
 
Luonnehdinta 
 
Kohteella on kulttuurivaikutteista ja lehtipuuvaltaista sekametsää. Koivut ja haavat ovat vanhoja. 
Hyvin rehevään aluskasvillisuuteen kuuluu mm. vadelmaa, mesiangervoa ja sanikkaisia.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 11.8. vain ylimalkaisesti, koska niitä löytyi hyvin vähän ja yleisiä lajeja. 
Loppukeväällä 31.5. paikalla kasvoi näin pohjoisessa luultavasti melko harvinaisia punamaljakkaita 
(Sarcoscypha austriaca) muutamassa kohtaa.  
 
Hoitosuositukset: ei mielipidettä. Ei vaikuta kovinkaan arvokkaalta sienipaikalta, mutta kartoitus oli 
puutteellinen. 
 
5.1.9. Ruostevaara, Rantatien itäpuoli 
 
Luonnehdinta 
 
Rinteessä on sekametsää, jossa kasvaa kuusia, koivuja ja haapoja. Paikoin on pikku lepikoita. 
Kuvioiden 789 ja 790 välimaastossa ja kohteen koillispuolella on saniaisnotkoa, ja kuvion 790 
kaakkoispuolella soinen kosteikko. Alus on yleisesti ottaen rehevähköä kangasmetsää. Muutamassa 
kohtaa esiintyy mustakonnanmarjaa. Kuvion 790 keskiosan rinteessä kasvaa lehtokuusamaa ja 
näsiää.   
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 22.8., 26.9., ja keväällä 31.5. Syksyllä kohteella kasvoi paljon sieniä. Sienilajisto on 
monipuolinen ja arvokas. Harvinaisimmat lajit olivat silmälläpidettävät kultakaunolakki 
(Rugosomyces chrysenteron) saniaisnotkon pohjoispuolella ja hakamaatuhkelo (Lycoperdon 
caudatum) kohteen pohjoispäässä lähellä tietä. Harvinainen isoloisikka (Cordyceps longisegmentis) 
kasvoi hakamaatuhkelon lähellä. Harvinaisehkoa violettiseitikkiä (Cortinarius violaceus) havaitsin 



 
 
 
 

12 
 

kahdeksassa kohtaa (yksi näytteenä ja mikroskopoitu, joten on mahdollista että joukossa on lähilajia 
C. harcynicus, joka aiemmin luettiin violettiseitikin alalajiksi). Muita harvinaisia tai harvinaisehkoja 
lajeja olivat Clavulina cinerea, Clitocybe harperi, Cordyceps ophioglossoides, Cortinarius 
vespertinus, Hypocrea leucopus, Inocybe whitei, Lactarius scrobiculatus, sekä puutteellisesti 
tunnetut mutta luultavasti harvinaisehkot Lyophyllum inolens ja Russula clavipes. Kohteen vieressä 
rinteen alla kosteikon pohjoispäässä esiintyi samoin isovoirouskua (Lactarius scrobiculatus), sekä 
mm. harvinaisehkoa keijunhiippoa (Mycena mirata) ja pikkuhaarakasta (Ramaria corrugata). 
Keväällä pikaisella tarkastelulla kohteen pohjoisosassa näkyi vain melko yleisiä sysimaljakkaita 
(Pseudoplectania nigrella) leppämaapuulla. 
 
Hoitosuositukset: havaitun runsaan ja vaateliaan sienilajiston perusteella ei kaipaa hoitoa, vaikka 
puusto on paikoin tiheähköä.   
 
5.1.10. Ruostevaara, Rantatien länsipuoli 
 
Luonnehdinta 
 
Laaja, pitkulainen kohde ulottuu Murhivaaran alta Rieskaniemenvaaran alarinteeseen. Pohjoisosassa 
Murhilammen pohjoispuolella on tiheähköä istutuskuusikkoa. Sen eteläpuolella Murhilammen 
ympäristössä on kosteaa sekametsää, joka rajoittuu etelässä kohteen ulkopuoliseen ravinteikkaaseen 
kosteikkoon. Kohde jatkuu kosteikon eteläpuolella rinteessä nuorena istutushaavikkona ja vaihtuu 
etelämpänä sekametsäksi. Kohteen eteläkuviolla ylempänä rinteessä on heinikkoista istutettua 
haapa-koivu -sekametsää, ja alarinteessä lehtomaista tai lehtomaisen kankaan kuusivaltaista 
sekametsää, missä joukossa kasvaa vanhoja haapoja. Siellä kahdessa paikkaa havaitsin koiranheittä, 
ja vanhaan asutukseen viittaavat nauriskuoppamaiset pitkulaiset kaivannot.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 22.8. ja 24.8., sekä pikaisesti pienellä alueella 26.9. ja 31.5. Verrattuna elokuussa 
samaan aikaan kartoittamaani tien itäpuoleen, tällä puolella näkyi oudosti paljon vähemmän sieniä. 
Sienilajistollisesti arvokkaimmaksi osoittautui ravinteikas kosteikko ja sen itäpuoli kartoituskohteen 
vierestä. Siellä myös kasvoi eniten sieniä. Kartoituskohteella esiintyi yleisenä harvinaisehkoa 
violettiseitikkiä (Cortinarius violaceus coll., määritys makroskopian perusteella), mutta muita 
harvinaisempia sieniä vähän. Silmälläpidettävä kultakaunolakki (Rugosomyces chrysenteron) kasvoi 
kuviolla 704, kosteikosta vähän matkaa luoteeseen.  
 
Pohjoisen istutuskuusikossa en havainnut harvinaisempia sieniä. Yleisehköä närehaperoa (Russula 
fennoscandica ined.) esiintyi pohjoisosassa runsaasti. Kuusikon eteläpuolella sekametsässä kasvoi 
harvinaisehkot punaloisikka (Cordyceps militaris) ja Inocybe borealis -risakas. Nuoressa haavikossa 
oli hyvin niukasti sieniä, mutta kuitenkin harvinaista tuoksuvinokasta (Lentinus suavissimus). 
Eteläisimmän kuvion alarinteessä havaitsin violettiseitikin lisäksi harvinaisemmista sienistä vain 
rusotäplärisakasta (I. whitei). Ylärinteen haapa-koivumetsää tarkastelin pelkästään loppusyksyllä 
26.9., ja siellä näkyi lähinnä vain yleisiä retikkavalmuskoita (Tricholoma stiparophyllum). Keväällä 
oli kuviolla 677 harvinaisia kevätmalikoita (Clitocybe vermicularis). 
 
Kohteen ulkopuolisen kosteikon arvokkaaseen sienilajistoon kuuluu uhanalainen (VU) punarusokas 
(Entoloma queletii), sinappirousku (Lactarius flavopalustris), liilalimaseitikki (Cortinarius 
transiens), kosteikkovahvero (Cantharellus lutescens), oliivihapero (Russula olivina) ja 
maljajänönkorva (Otidea propinquata). Myös kosteikon itäpuolella esiintyi harvinaisia lajeja, kuten 
vihervoirouskua (Lactarius olivinus). 
 
Hoitosuositukset: Arvokkaan kosteikon ympäristöä ei saisi käsitellä. Muuten ei ole selvää 
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mielipidettä. Pohjoisosan tiheähkö istutuskuusikko näytti luonnottomimmalta 
 
5.1.11. Törisevä 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde on kapea kaistale tiheää sekametsää Pieliseen laskevan puron ja männikön välissä. Puron 
toisella puolen on mökkipalsta ja koillispuolella majavalampi. Puron suulla oli elokuussa 
luonnottoman näköisesti runsaasti vaahtoa ja vaahtohöytyviä oli lennellyt paljon myös metsään. 
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä yhtenä päivänä, 12.8. Sieilajistoon kuului tavallisia sekametsän lajeja, eikä 
harvinaisia lajeja löytynyt. Vähän tavallista harvinaisempia lajeja olivat keltakärkihaarakas (Ramaria 
testaceoflava), punaryhäkäs (Cystodermella cinnabarina), oliivikärpässieni (Amanita 
olivaceogrisea) ja viherlepikkorousku (Lactarius cyathuliformis). GPS-laite tallensi mökin kohdalla 
reitin ja pisteet 53-58 virheellisesti puron pohjoispuolelle kohteen ulkopuolelle puuston tiheyden 
vuoksi.  
 
Hoitosuositukset: havaitun sienilajiston perusteella puustoa voi harventaa erityisesti tiheimmistä 
kohdista. Puustoltaan harvempaa koillispäätä ei mielestäni tarvitse hoitaa. Keltakärkihaarakas kasvoi 
siellä.  
 
5.1.12. Ikolanaho 
 
Luonnehdinta 
 
Hoidettu kuiva tai kuivahko niitty sijaitsee mäenkumpareella. Sitä reunustaa sekametsä, tai lepikko 
eteläpuolisen lähteen ympäristössä. Lähteellä ja siitä länteen on kosteampaa. Länsipuolella rinteessä 
puusto on koivuvaltaista ja alus heinikkoista. Rinteen alla puron vieressä on tiheähkö 
istutuskuusikko.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä niityllä kattavasti 21.7., sekä pikaisesti osalla aluetta 10.8. (yhdessä Mika Toivosen 
kanssa), 1.9., 1.10, ja 3.10. Heinäkuun lopulla siellä kasvoi sieniä hyvin runsaasti, muilla kerroilla 
selvästi vähemmän. Niityllä on monipuolinen ja erittäin arvokas sienilajisto. Uhanalaisia lajeja löytyi 
kolme, silmälläpidettäviä yksi, ja lisäksi muita harvinaisia lajeja. Uhanalainen (VU) 
synkkäjyväslakki (Dermoloma pseudocuneifolium) on löydetty aiemmin Suomesta vain kahdesta 
paikkaa. Ikolanahon synkkäjyväslakit olivat huomattavasti suurikokoisempia kuin 
kirjallisuustiedoissa, mutta määrityksessä korostettujen mikroskooppisten tuntomerkkien perusteella 
on tätä lajia. Kaikki tämän suvun lajit ovat hyvin harvinaisia, ja niiden taksonomiassa on ollut 
epäselvyyttä (Arnolds 1995). Uhanalainen (VU) kainovahakas (Hygrocybe ingrata) kasvoi 
heinäkuussa yleisenä suurin piirtein koko ahon alueella (yksi näyte). Samankaltaista ja 
harvinaisehkoa lipeävahakasta (Hygrocybe nitrata) kasvoi yhdellä paikalla ja laji erottui 
kainovahakasta tummempana ja pienempänä. Kolmas uhanalainen (EN) laji oli raspikieli 
(Trichoglossum walteri). Silmälläpidettävä sysikieli (Geoglossum atropurpureum) oli yleinen. Sitä 
kasvoi eniten ahoa halkovan polun pohjoispuolisella mäellä. Erityisesti näin pohjoisessa hyvin 
harvinainen laji oli violettihaarakas (Clavaria zollingeri, 5 paikkaa). Niityllä kasvoi myös harvinaisia 
tai harvinaisehkoja rusokkaita, kuten savujalkarusokasta (Entoloma lividocyanulum) ja yleisenä 
suomurusokasta (E. griseocyaneum). Rusokkaat olivat vaikeita määrittää, ja osa  kaipaa 
lisätutkimusta. Suomelle uutena lajina määritin Entoloma kerocarpus -lajin. Tuntomerkit sopivat 
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hyvin kirjallisuustietoihin (Noordeloos 2004). Kaino- ja lipeävahakkaan lisäksi esiintyi kuutta muuta 
helovahakaslajia, joista eniten laukkavahakasta (Hygrocybe helobia). Harvinaisehkoja lajeja olivat 
Clavaria fragilis, Cortinarius cyanites, ja Climacodon septentrionalis (kääpäorakas) mökin 
viereisessä vanhassa koivussa. Lisäksi esiintyi erikoista, tunnistamatonta risakasta (Inocybe), joka oli 
myös risakastutkija Jukka Vaurakselle outo. Samaa lajia oli Telkkämäellä.     
 
Ympäröivissä metsissä kartoitin sieniä 31.8. ja 1.9., sekä länsipuolella 21.7. Heinäkuussa sieniä oli 
hyvin vähän, ja elo-syyskuun vaihteessa kohtalaisen niukasti. Havaitsin harvinaisia tai 
harvinaisehkoja lajeja vain länsirinteen koivuvaltaisessa metsässä, ja violettiseitikin (Cortinarius 
violaceus coll.) niityn lounaispuolella. Koivuvaltaisessa metsässä kasvoi neljässä paikkaa 
helmiseitikkiä (Cortinarius anomalochrascens), joka on puutteellisesti tunnettu, mutta luultavasti 
harvinainen, ja lisäksi sappiseitikkiä (Cortinarius infractus), vyöhykeorakasta (Hydnellum 
concrescens), ja koivurouskua (Lactarius resimus). Korhosen (1984) mukaan koivurousku on 
Itä-Suomen vanhoilla kaskialueilla yleisehkö, mutta se lienee entisestään harvinaistunut viime 
aikoina, koska tämä on elämäni ainoa koivurouskuhavainto. Istutuskuusikossa  esiintyi harvemmin 
tavattuja nokirouskuja (Lactarius lignyotus) kahdessa kohtaa. Syyskuussa 2010 havaitsin 
harvinaisehkoa nyhäruostehelttaa (Naucoria celluloderma) lähteen alapuolisessa lepikossa.  
 
Hoitosuositukset 
 
Niitty on hoidettu hyvin. Metsien kohdalla on hyvä jättää hoitamatta eteläreunan sekametsä varsinkin 
itäkulmasta länteen vähintään 50 m matkalta sen vieressä kahdessa kohtaa havaitun erikoisen 
risakkaan takia. Lajin täytyy olla harvinainen ja se vaatii lisätutkimusta. Lähteen ympäristöä ei 
mielestäni tarvitse hoitaa. Länsirinteen koivikossa on syytä olla hyvin varovainen harvinaisten 
sienilajien takia. Muista alueista ei ole selvää mielipidettä.   
 
5.1.13. Purolanaho 
 
Luonnehdinta 
 
Kohteeseen kuuluu hoidettu kuivahko niitty ja sitä ympäröivät metsät. Metsät ovat pääosin 
kuusivaltaisia ja puustoltaan melko vanhoja. Länsipuolella on myös heinikkoista koivuvaltaista 
sekametsää kuvion 140 keskivaiheilla ja sen pohjoisreunassa kosteikkoa. Luoteisosassa kuvioiden 
141 ja 142 rajamailla kulkee puro. Pohjoisreunassa on oja. Koillisosassa metsään on kipattu paljon 
niittojätteitä.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä niityllä kattavasti 22.7., ja ylimalkaisesti 30.-31.8. ja 3.10. Heinäkuussa sieniä oli 
selvästi enemmän kuin muilla kerroilla. Sienilajisto on monipuolinen ja erittäin arvokas. Paikalle 
uusia uhanalaisia lajeja havaitsin kaksi: kainovahakkaan (Hygrocybe ingrata, EN) ja punarusokkaan 
(Entoloma queletii, VU). Kainovahakas kasvoi yleisenä niityn pohjoisosassa. Edellisenä syksynä olin 
löytänyt niityltä uhanalaisen (EN) kalvasrusokkaan (Entoloma prunuloides), jota nyt ei näkynyt, ja 
silmälläpidettäviä sysikieliä (Geoglossum atropurpureum). Sysikieliä näkyi tänäkin vuonna runsaasti 
niityn keskivaiheilla. Niityllä kasvoi myös hyvin harvinaista violettinuijakasta (Clavaria zollingeri). 
Arvokkaammille niityille ominaisesti siellä esiintyi runsaasti helovahakkaita ja rusokkaita. 
Kainovahakkaan lisäksi helovahakkaita oli kahdeksan lajia, joista lutikkavahakas (Hygrocybe quieta) 
ja lipeävahakas (Hygrocybe nitrata) harvinaisimpia lajeja. Tunnistettuja harvinaisia tai 
harvinaisehkoja rusokkaita olivat aiemmin mainittujen lisäksi Entoloma asprellum, E. exile, E. 
griseocyaneum yleisenä, E. huijsmanii ja E. infula. Muita harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja olivat 
Clavaria fragilis ja Gamundia striatula. Edellisvuonna havaitsin myös harvinaista Clavaria 
amoenoides -lajia.   
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Metsissä kartoitin sieniä 31.8. Heinäkuussa sieniä näytti olevan metsässä hyvin vähän. Elokuun 
lopussa sieniä oli kohtalaisesti. Indikaattorilajeja löytyi niityn länsi- ja pohjoispuolelta. Kuvion 140 
luoteisosassa kasvoi kalkinvaatija isovoirouskua (Lactarius scrobiculatus) ja  harvinaisehkoa 
kulkurinseitikkiä (Cortinarius vespertinus). Edellisten lähistöllä kartoitusalueen rajamailla kasvoi 
harvinaisehkoa violettiseitikkiä (Cortinarius violaceus coll.). Luoteispuolen puronvarressa esiintyi 
isovoirouskun lisäksi harvinaisempaa vihervoirouskua (Lactarius olivinus) ja melko harvinaista 
Inocybe silvae-herbaceae -risakasta. Luultavasti viimeksimainitut rajautuivat vähän kohteen 
ulkopuolelle. Pohjoisosassa melko lähellä niittyä esiintyi vaateliaita tahmaseitikkejä (Phlegmacium): 
em. kulkurinseitikin ohella luultavasti nuijaseitikkiä (Cortinarius cf. varius). Vanhoilla heinäjätteillä 
niityn ja metsän rajalla niityn länsipuolella kasvoi harvinaisehkoa maitomalikkaa (Lepista 
densifolia). Harvemmanpuoleista nokirouskua (Lactarius lignyotus) esiintyi niityn eteläpuolen 
metsässä. GPS-laite rekisteröi 31.8. alkureitin ja pisteet 197-200 noin 50 metriä vikaan eteläisen 
polun itäpuolelle, sillä kartoitin polun länsipuolta. 
 
Hoitosuositukset  
 
Niittyä on hoidettu hyvin. Metsät ovat melko pitkälle luonnontilaistuneita enkä näe niissä 
hoitotarvetta. Niityn lähiympäristössä sienestöllisesti arvokkainta oli pohjoispuoli, jossa 
tahmaseitikkejä kasvoi lähellä metsän ja niityn rajaa. Ainakin siellä olisi syytä karttaa metsän 
karsimista.  
 
5.1.14. Mäkränaho 
 
Luonnehdinta 
 
Kohteeseen kuuluu hoidettu niitty ja sitä ympäröivät metsät. Niityn puoliavoimessa pohjoisosassa 
kasvaa koivuja. Etelä-, länsi- ja luoteispuolen metsät ovat koivuvaltaisia ja alustaltaan heinikkoisia. 
Koillispuolella on tiheähköä sekametsää ja leppiä, ja itäpuolella metsä on kuusivaltaista.   
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä tällä niityllä ylimalkaisemmin kuin luonteeltaan melko samankaltaisilla Ikolan- ja 
Purolanahoilla, koska sekä sienityöryhmä että minä olimme kartoittaneet täällä aiemmin vähän, ja 
myös ajanpuutteen takia. Kartoitin sieniä 22.7. ja 3.10., sekä hyvin pikaisesti osalla aluetta 25.7. ja 
30.8. Heinäkuussa oli vaikea havaita sieniä erityisesti polun länsipuolella korkeahkossa 
kasvillisuudessa, kun niittyä ei vielä oltu niitetty. Jo aiemmin tiesin sienilajiston arvokkaaksi, mikä 
näkemys vahvistui. Viime vuoden syyskuussa löysin uhanalaisen (VU) mäyränkäävän (Boletopsis 
leucomelaena) niityn puoliavoimesta pohjoisosasta, silmälläpidettävää kyyhkyvahakasta (Hygrocybe 
lacmus) ja Clitopilus cystidiatus -jauhosienen, jota samana syksynä löytyi Suomelle uutena lisäksi 
Rovaniemeltä. Sienityöryhmä löysi viime vuonna uhanalaista (VU) löyhkävahakasta 
(Camarophyllopsis foetens). Tänä syksynä löysin uhanalaista (EN) kainovahakasta (Hygocybe 
ingrata), mutta sitä näkyi vähemmän kuin Ikolan- ja Purolanahoilla. Kyyhkyvahakasta löytyi toinen 
esiintymä. Helovahakkaita ja rusokkaita esiintyi melko runsaasti. Harvinaisehko suomurusokas 
(Entoloma griseocyaneum) oli yleinen Purolan- ja Ikolanahon tapaan. Näin pohjoisessa hyvin 
harvinaista silkkivalmuskaa (Tricholoma columbetta) kasvoi luoteisosassa mäyränkääpäesiintymän 
lähistöllä. Samalla paikalla havaitsin sitä loppusyksyllä 2009. Muita harvinaisehkoja lajeja ovat 
Gamundia striatula (havainto 2011), Clavaria fragilis (2011, 2012), Cortinarius balteatocumatilis 
(2011), Entoloma infula (2012) ja Hygrocybe nitrata (2011).  
  
Metsissä kartoitin sieniä 30.8. Sieniä esiintyi tuolloin kohtalaisen niukasti. Heinäkuun lopulla 
metsässä näytti olevan hyvin vähän sieniä. Arvokkain havainto on elinvoimainen 
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mäyränkääpäesiintymä eteläpuolisessa koivikossa suunnilleen polkujen välisen lohkon keskellä. 
Samassa lohkossa lähellä niittyä kasvoi Clitopilus cystidiatus. Muuten harvinaisemmat lajit 
keskittyivät luoteisosaan. Siellä lähellä niittyä kasvoi harvinaisehkoa kirjomaltoseitikkiä (C. 
cyanites) ja mustatorvisieniä, sekä pohjoisempana, kohteen rajoilla, kallion alapuolella näillä 
leveysasteilla harvinaista punikkivahakasta (Hygrocybe punicea), samoin mustatorvisieniä, ja 
harvanpuoleista vihervalmuskaa (Tricholoma viridilutescens). Koillispuolella, heinien seassa leppien 
alla kasvoi harvinaisehkoja oranssinuijakkaita (Clavulinopsis helvola). Koivikoissa näkyi melko 
paljon yleisehköä koivunlehtohaperoa (Russula intermedia). 
 
Hoitosuositukset 
 
Niittyä on hoidettu hyvin. Mielestäni ympäröiviä metsiä ei tarvitse hoitaa. Puita ei saa ainakaan 
poistaa mäyränkääpäesiintymien ympäriltä, eli eteläisen kuvion 23 keskiosasta, ja niityn koillisosasta 
lähimetsineen. Koordinaatteja viimevuotiselle mäyränkäävälle ei ole, mutta se kasvoi polusta jonkun 
matkaa länteen. Samoilla kulmilla ovat myös puistoseitikki (Cortinarius balteatocumatilis) ja 
kirjomaltoseitikki. Niityn eteläpuolella lähellä metsän rajaa kasvava Clitopilus cystidiatus ei ehkä 
kärsi hoitotoimista. Metsien niukahkon sienitilanteen vuoksi havaittu sienilajisto on luultavasti 
puutteellinen.   
 
5.1.15. Mustanaho 
 
Luonnehdinta 
 
Kohteeseen kuuluu hoidettu laaja kostea niitty ympäristöineen. Niityn koillisosassa on kuivahko 
kumpare. Niityn pohjoispuoli on suureksi osaksi korpea ja osittain harvahkoa, heinikkoista 
sekametsää. Länsipuolella on harvahko sekametsikkö, ja eteläpuolella koivuvaltaista kosteaa 
sekametsää ja vähän lepikkoa.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä melko suurpiirteisesti niityllä 25.7., 10.8. (yhdessä Mika Toivosen kanssa) ja 26.9, 
sekä metsissä pohjoispuolella 25.7. ja lisäksi muualla 26.9. Vetisyyden takia 25.7. sieniä oli niityllä 
muualla kuin kumpareella hyvin vähän. Niityllä on hyvin arvokas sienilajisto. Niittysienet 
keskittyivät kumpareelle. Siellä kasvoi silmälläpidettäviä sysikieliä (Geoglossum atropurpureum) 
laajalla alalla, hyvin harvinaista violettihaarakasta (Clavaria zollingeri), ja puutteellisesti tunnettua 
Entoloma clandestinum -rusokasta. Niityn eteläosassa ojan vieressä esiintyi uhanalaista (VU) 
punarusokasta (E. queletii) ja eteläreunassa uhanalaista (EN) raspikieltä (Trichoglossum walteri). 
Helovahakkaat olivat niityllä melko yleisiä. Niitä löytyi kuutta lajia, joista harvinaisimpana lajina 
lutikkavahakasta (Hygrocybe quieta). Metsänreunassa niityn pohjoispuolella kasvoi harvinaisehkoa 
valkotuoksumalikkaa (Clitocybe albofragrans) ja koillisreunassa harvinaisehkoa nororouskua 
(Lactarius hysginoides). Metsissä en havainnut harvinaisuuksia.  
 
Hoitosuositukset: niittyä on hoidettu hyvin. Havaitun sienilajiston perusteella ei metsien käsittelylle 
ole estettä.  
 
5.1.16. Havukanaho 
 
Luonnehdinta 
 
Kohteeseen kuuluu Rantatien varrelle levittäytyvä hoidettu niitty ja viereinen sekametsä pohjoisella 
mäellä. 
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Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä melko kattavasti 25.7., ja suurpiirteisesti lähinnä pohjoisosassa 26.9. Sienityöryhmä 
oli kartoittanut niityn sienilajistoa yhtenä päivänä viime syksynä. Heinäkuussa havaitsin sieniä vain 
vähän, mutta syynä saattoi olla, että korkeahko kasvillisuus haittasi näkyvyyttä. Niityllä on arvokas 
sienilajisto. Sienityöryhmä havaitsi silmälläpidettäviä kekovahakasta (Hygrocybe fornicata) ja 
sysikieltä (Geoglossum atropurpureum), ja lisäksi seuraavia harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja: 
Clavaria fragilis, Clitocybe albofragrans, Entoloma infula, Hygrocybe nitrata, Lepiota oreadiformis, 
Mycena adonis ja M. latifolia. Minun havaitsemiani harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja olivat 
Clitocybe harperi, Entoloma infula, Hydnellum concrescens, Mycena tristis ja Rugosomyces fallax. 
C. harperi ja R. fallax kasvoivat lähekkäin pohjoiskulmassa mäen alla. Lisäksi esiintyi 
tunnistamattomia Leptonia-rusokkaita. Helovahakkaita kasvoi jonkun verran ja kuutta lajia. 
Sekametsässä en havainnut harvinaisuuksia. 
 
Hoitosuositukset: niittyä on hoidettu hyvin. Mielestäni metsää ei tarvitse hoitaa, mutta sienestöllisesti 
hoidolle ei ole estettä. 
 
5.1.17. Turusenaho 
 
Luonnehdinta  
 
Kohteeseen kuuluu entisellä asuinpaikalla oleva hoidettu niitty ja ympäröivää metsää. Etelä- ja 
länsipuolella niittyä reunustaa lepikko, pohjois- ja koillispuolella on harvaa koivuvaltaista metsää, ja 
kaakkoispuolella harvaa mänty-koivu -sekametsää. Metsien alus on usein heinikkoista, erityisesti 
pohjois- ja itäpuolella. Pohjoisosan läpi virtaa puro. 
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 25.7. ja 21.9. Verrattuna mm. Ikolan-, Purolan- ja Mäkränahoihin, niityn sienilajisto 
oli vaatimaton. Sieniä näkyi lukumääräisestikin vähemmän. Havaitsin harvinaisempia lajeja vain 
harvinaisehkoa keltanuijakasta (Clavaria amoenoides) luoteisnurkassa sekä tunnistamatonta, 
mahdollisesti Entoloma politoflavipes -rusokasta ja nororouskua (Lactarius hysginoides) 
eteläreunassa. Arvokkaampien niittyjen ilmentäjät helovahakkaat (Hygrocybe) puuttuivat. 
Lepikoissa harvinaisehkoa lepikkorouskua (Russula alnetorum) kasvoi sekä eteläpohjukassa että 
länsipuolella. Muualla metsissä en havainnut harvinaisempia sieniä ja kartoitin siellä vain 
suurpiirteisesti. 
 
Hoitosuositukset 
 
Käsittääkseni niittyä on hoidettu vasta vähän aikaa. Lajisto monipuolistunee, jos hoitoa jatketaan. 
Metsistä lepikot ilmenivät sienestöllisesti arvokkaimpina, joten mielellään soisi niiden säilyvän 
ainakin osittain. Lepikkohaperoita kasvaa vain paremmissa lepikoissa. Toisaalta Kolilla 
lepikkohaperoa on näkynyt melko monessa paikkaa, joten harvinainen se ei alueella ole. 
Lepikkohaperoita kasvoi suurin piirtein koko lepikossa, sekä niityn reunassa että kauempana niitystä. 
Tarvittaessa esiintymiä voisi ehkä rajata kartan perusteella hoitotoimien ulkopuolelle.  
 
5.1.18. Ollila - Mattila 
 
Ollilan koillispuolella, tiehen rajoittuvassa istutuskuusikossa kasvoi vain yleisiä sienilajeja pikaisella 
tarkastelulla 22.7. Myöhemmin en käynyt siellä.  
 
Tien vastakkaisella puolella metsä oli monimuotoisempaa. Myös siellä näkyi 22.7. vain joitakin 
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yleisiä lajeja, mutta 20.9. sieniä oli enemmän. Mattilasta etelään harmaaleppä-kuusi -valtaisessa 
tiheähkössä sekametsässä esiintyi harvinaisehkoa lepikkorouskua (Russula alnetorum), ja tavallista 
harvinaisempia oliivikärpässientä (Amanita olivaceogrisa) ja nokirouskua (Lactarius lignyotus). 
Etelämpänä kiviaidan takana oli kuusikkoa, jossa osa kuusista oli kaulattu. Siellä oli kahta 
tunnistamatonta kynsikäslajia (Lyophyllum). Kynsikkäät on vaikea ja puutteellisesti selvitetty suku.  
 
Sienilajiston puolesta hoitotoimille ei ole estettä. Leppä-kuusi -sekametsä oli sienilajistoltaan 
monimuotoisinta. 
 
5.1.19. Vaarala 
 
Kohde sijaitsee Metsähallituksen toimipisteen takana rinteessä. Se käsittää kulttuurivaikutteista 
lehtoa ja puronvartta. Tarkastelin sieniä pikaisesti 22.7. eikä harvinaisuuksia löytynyt. Tavallista 
harvinaisempia lajeja olivat nukkajalkahiippo (Mycena amicta) ja oliivikärpässieni (Amanita 
olivaceogrisea).  
 
5.1.20. Tarhapuro 
 
Kartoituskohteiden ulkopuolelta tarkastelimme Mika Toivosen kanssa Tarhapuronvartta 10.8. Puron 
pohjoispuolella esiintyi hyvin harvinaista, silmälläpidettävää pölkkysientä (Gomphus clavatus) 
muutamassa kohtaa.  
 
 
5.2. Telkkämäki 
 
Luonnehdinta  
 
Telkkämäki on hoidettu kaskiperinnetila ja luonnonsuojelualue. Museona toimivan talon lähistöllä 
kartoituskohteeseen kuuluu avoimia laitumia ja laidunmetsiä sekä lähdejuotti. Kauempana, 
Telkkämäentien pohjoispuolella kohteeseen kuuluu rehevää sekametsää, lepikkopainanne ja laaja 
kuusilehto. Tien eteläpuolella on tiheähköä kuusi-harmaaleppä -valtaista sekametsää.   
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä kolmeen otteeseen: 27.-28.7., 26.-28.8., ja 25.9. Kokonaisuutena arvioiden 
lajistollinen monimuotoisuus on kohtalaisen vaatimaton, ainakin tämän yksivuotisen kartoituksen 
perusteella. Uhanalaisia lajeja ei löytynyt, ja vain muutamia harvinaisia lajeja.  
 
Taloa ympäröivällä avoimella lammaslaitumella kartoitin sieniä vain kahdella ensimmäisellä 
käynnillä, koska sieniä näkyi siellä vähän. Lajisto oli niukka ja muuten tavanomainen, mutta 
eteläiseltä laitumelta löytyi Suomelle uutena Entoloma kristiansenii -rusokas. Se sopi 
tuntomerkeiltään kirjallisuuskuvaukseen, ja ennen kaikkea analysoimani ITS-sekvenssi oli identtinen 
geenipankissa olleeseen E. kristiansenii -sekvenssiin. Geenipankin sekvenssin työryhmään on 
osallistunut lajin kuvaaja M. Noordeloos. Hän on kuvannut lajin tieteelle uutena Norjasta vuonna 
1987. Funga Nordican (2008) mukaan laji on hyvin harvinainen hemiboreaalisella vyöhykkeellä ja 
tunnetaan Pohjoimaista vain Norjasta. Laitumen reunassa kasvoi harvinaista Inocybe 
pseudoasterospora var. microsperma -risakasta ja silmälläpidettävää heterusokasta (Entoloma 
rubrobasis). Jälkimmäinen on havaintojeni mukaan melko yleinen, eikä sillä juuri ole 
indikaattoriarvoa. Helovahakkaita (Hygrocybe) näkyi kahta yleistä, ja yhtä tunnistamatonta lajia. 
Lammaslaitumen pohjoispuolisella avoimella hevoslaitumella oli sieniä erittäin vähän.  
 
Lammaslaitumen pohjoispuolella on laidunnettua koivikkoa ja sekametsää. Siellä kasvoi erikoista, 
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vaaleaa risakasta (Inocybe), joka on toistaiseksi tunnistamatta ja saattaa olla kuvaamaton laji. 
Myöskään risakastutkija Jukka Vauras ei tunnistanut sitä. Tätä lajia kasvoi kolmessa kohtaa, ja lisäksi 
Kaiturintien länsipuolessa koivikossa, sekä Kolilla. Muuten tämän metsikön lajisto oli tavanomaista. 
Heterusokasta kasvoi täälläkin, koivikon laidassa.  
 
Kaiturintien länsipuolella on tien lähellä harvahkoa laidunkoivikkoa, jossa seassa on vähän muita 
puita ja katajia. Alus on heinikkoista. Huomionarvoisin laji täälläkin oli em. outo risakas, jota esiintyi 
kahdessa kohtaa. Lisäksi tavallista harvinaisempia tunnistettuja lajeja olivat harvinaisehko 
hiipposavulakki (Fayodia bisphaerigera), sekä yleisehköt koivuruostevinokas (Crepidotus lundellii) 
ja haurastympönen (Hebeloma fragilipes), sekä näin pohjoisessa harvemmin tavattu 
lehtokeltavalmuska (Tricholoma frondosae). Kosteammissa kohdissa kasvoi usein raidanrouskua 
(Lactarius aspideus).  
 
Edelläkuvatun koivikon vieressä, vanhan kiviaidan takana on monimuotoisempaa laidunmetsää. 
Rinteen päällä puusto on harmaaleppävaltaista, rinteen laitaosissa kuusikkoa ja keskellä koivua, 
haapaa ja mäntyä, sekä rinteen alla osittain soista sekametsää. Alus on yleensä lehtoa tai lehtomaista 
kangasta. Länsilaidalla virtaa puro. Sienestöllisesti parhaat paikat olivat rinne ja matala, haapaa ja 
koivua kasvava kumpare keskellä sekametsää. Rinteessä pohjoisosassa kasvoi puutteellisesti 
tunnettua, mutta luultavasti harvinaista helmiseitikkiä (Cortinarius anomalochrascens) ja 
harvinaisehkoa vyöhykeorakasta (Hydnellum concrescens), sekä keskiosassa harvinaisehko 
ukonsieni (Macrolepiota procera), näin pohjoisessa hyvin harvinainen keltakärpässieni (Amanita 
citrina) Pohjois-Savolle uutena (ei näytettä, koska huonokuntoinen) ja yleisehköä kimppuseitikkiä 
(Cortinarius turmalis). Ukonsieni on taantuva ja metsälaidunnukseen liittynyt laji (Salo ym. 2005). 
Sekametsän kumpareella kasvoi runsaana harvinaisehko valeorakas (Sistotrema confluens).  
 
Lähteen alapuolisessa kosteassa juotissa kasvoi sieniä vähän eikä erityisen harvinaisia lajeja. 
Tavallista harvinaisempia olivat koivunpunikkitattiin (Leccinum versipelle) nykyisin luettu 
kalvaspunikkitatti (L. roseotinctum) ja suoparusokkaaseen (Entoloma rhodopolium) luettu 
haisurusokas (E. nidorosum).   
 
Telkkämäentien pohjoispuolella, sähkölinjan eteläpuolisella alueella tietä reunustaa sekametsä, 
itäosassa on kostea harmaaleppäpainanne, ja länsiosassa enimmäkseen leppiä ja kuusia kasvavaa 
sekametsää, jossa on kaskikivikasoja. Alus on rehevää. Sekametsän länsiosa oli ensimmäisen 
käynnin jälkeen kaadettu kaskeksi. Huomionarvoisimmat lajit olivat lepikkopainanteessa esiintyneet 
harvinaisehko punaloisikka (Cordyceps militaris) ja puutteellisesti tunnettu Naucoria subconspersa 
-ruosteheltta, sekä sekametsän itäosassa puutteellisesti tunnettu keltapunikkitatti (Leccinum 
cerinum), joka kuitenkin nykyisin luetaan kuuluvaksi koivunpunikkitattiin (L. versipelle), ja 
harvemmin tavattava oranssiterähiippo (Mycena aurantiomarginata). 
 
Sähkölinjan pohjoispuolella on tiheähkö ja vanhahko lehtokuusikko. Seassa on vähän koivuja ja 
vanhojen leppien rykelmiä. Matalassa aluskasvillisuudessa vallitsee käenkaali. Sienilajisto oli melko 
suppea ja siihen kuului lähinnä vain yleisiä kuusikoiden lajeja. Ravinteikkaille kuusikoille tyypillisiä 
olivat mm. kalkinsuosijat tuoksuvahakas (Hygrophorus agathosmus) ja ruskokärpässieni (Amanita 
regalis). Kangasjänönkorva (Otidea leporina) ja levinneisyydeltään puutteellisesti tunnettu 
valenuijakas (Hypocrea leucopus) olivat yleisiä. Samoin puutteellisesti tunnettua, mutta 
valenuijakasta harvinaisempaa Hypocrea nybergiana -nuijakasta havaitsin kolmesta paikkaa. 
Harvinaisehkoa mustaloisikkaa (Cordyceps ophioglossoides), vaateliaahkoa kultamyrkkyseitikkiä 
(Cortinarius callisteus) ja luultavasti myös edellämainitun lähilajia (C. cf. citrinofulvescens) esiintyi. 
 
Telkkämäentien eteläpuolisen alueen kartoitin ylimalkaisemmin kuin muut alueet. Sienilajisto oli 
yleisesti ottaen tavanomaista, mutta itäosassa kasvoi kolmessa paikkaa harvinaisehkoa 
violettiseitikkiä (C. violaceus). Muita harvinaisempia lajeja olivat mustaloisikka (Cordyceps 
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ophioglossoides) keskiosassa, ja tunnistamaton Leptonia-alasuvun rusokas vanhan metsätien 
pientareella. 
 
Hoitosuositukset 
 
Laidunnusta on hyvä jatkaa olemassaolevilla laitumilla ja laidunmetsissä. Muissa metsissä 
sienilajiston perusteella ei ole estettä toimenpiteille, kuten kaskeamiselle.  
 
 
5.3. Oulanka 
 
5.3.1. Kulmakkopuro N 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Oulankajoen pohjoisrannalla Nurmisaarenniemestä itään. Joen vieressä on 
pensoittunut rantapenger. Sitä reunustaa pohjaltaan avoin painannejuotti, joka on todennäköisesti 
entistä joenuomaa. Uloin osa on pensaikkoista, korkeaa ja tiheää niittyä. Maaperä on hiekkaa.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 15.8. ja 9.9. Sienilajisto on monimuotoinen ja arvokas. Paikalla kasvaa monia 
harvinaisuuksia. Lähes kaikki harvinaisuudet esiintyivät rantapenkereellä ja painanteessa, mutta 
kartoitin ne tarkemmin kuin tiheän niityn, missä oli vaikea nähdä maahan. Harvinaisia lajeja olivat 
keltatuhkelo (Bovista dryina, 3 paikkaa, juotin seinämissä), pohjannahikas (Marasmius siccus), 
piikki-itiörisakas (Inocybe calospora, pohjoisessa hyvin harvinainen, Koillismaalle uusi), 
lepikkorisakas (I. squarrosa), karvapikarimörsky (Helvella chinensis), kierrenuijakas (Clavulinopsis 
laeticolor, Koillismaalla hyvin harvinainen), hirvenkirjoheltta (Panaeolus alcis, hirven jätöksellä, 
pohjoisbor. harvinainen), Psilocybe crobulus, Cortinarius croceocingulatus ja Psathyrella 
squamosa. Lisäksi esiintyi luultavasti Hebeloma lutense -tympöstä ja Melanoleuca polioleuca 
-satahelttaa, mutta määritykset ovat vähän epävarmoja. Melko harvinaisiksi luokiteltavia lajeja olivat 
lapinrousku (Lactarius duplicatus), adonishiippo (Mycena adonis), keltapahkajuurekas (Collybia 
cookei, 3 paikkaa), rakkosieni (Nidularia deformis) ja Psathyrella atomatoides. Puutteellisesti 
tunnettu, mutta luultavasti harvinaisehko on lepän mykoritsa Naucoria subconspersa -ruosteheltta. 
Leppäruosteheltta (Naucoria escarioides) oli syyskuussa yleinen. Tyypillistä niittylajistoa edustivat 
vain yleiset ahovahakas (Hygrocybe ceracea), neidonvahakas (H. virginea) ja kartiovahakas (H. 
conica).  
 
Hoitosuositukset 
 
Ei vaadi hoitoa. Erityisesti rantapenkereellä ja viereisessä juotissa lähiympäristöineen tulisi välttää 
toimenpiteitä. Puiden ja pensaiden poisto hävittäisi harvinaiset mykoritsasienet, kuten risakkaat, 
seitikit ja tympöset. Vaikea sanoa, olisiko tiheäkasvuisen niityn niittämisestä hyötyä vai haittaa. 
Mielestäni ei tarvitse niittää, kun aiemmasta hoidosta näyttää olevan pitkä aika.   
 
5.3.2. Kulmakkopuro NE, pohjoisempi kohde 
 
Luonnehdinta  
 
Kohde sijaitsee Oulankajoen pohjoisrannalla Nurmisaarenrinteestä itään. Se on lähes kokonaan 
tiheää ja korkeakasvuista, pensoittunutta niittyä. Joen suuntaisessa kahdessa pajukkopainannejuotissa 
pohjakerros on avoimempaa. Puusto on lehtipuuvaltaista.  
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Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 15.8. ja 12.9. Kartoitin sieniä vähän ylimalkaisemmin kuin Kulmakkopuro N 
-kohteella, koska hankalasti kartoitettava tiheä niitty oli täällä laaja-alaisempaa. Tarkimmin 
tarkastelin painannejuotteja, joista myös löytyivät harvinaisimmat lajit. Lajisto oli osittain 
samankaltaista kuin pohjoisella Kulmakkopurokohteella, mutta ei yhtä monipuolista. Havaitsemiani 
harvinaisia lajeja olivat keltatuhkelo (Bovista dryina) ja pajun oksilla lehtoruostevinokas (Crepidotus 
subverrucisporus, kaksi paikkaa). Harvinaisehkoja lajeja olivat nokisataheltta (Melanoleuca 
melaleuca), hiipposavulakki (Fayodia bisphaerigera), keltapahkajuurekas (Collybia cookei), 
kääpiölohisieni (Laccaria pumila), dyynitympönen (Hebeloma collariatum), ja Pholiotina filaris. 
Pajun oksilla kasvoi lehtoruostevinokkaan lisäksi levinneisyydeltään puutteellisesti tunnettuja 
pohjanruostenahikkaita (Phaeomarasmius borealis) ja Koillismaalle uutena valkohytyvinokkaita 
(Hohenbuehelia fluxilis). Tyypillisiä niittylajeja havaitsin vain yleisiä lajeja: neidonvahakasta (H. 
virginea), kartiovahakasta (H. conica), rustovahakasta (H. laeta) ja kermahiippoa (Mycena 
flavoalba). 
 
Hoitosuostitukset 
 
Lajistollisesti melko monipuoliset pajukkojuotit on hyvä jättää hoitamatta. En tiedä, kannattaisiko 
niittyä niittää, kun hoidosta näyttää kuluneen jo aika kauan..  
 
5.3.3. Kulmakkopuro NE, eteläisempi kohde 
 
Luonnehdinta 
 
Pieni kohde sijaitsee Oulankajoen pohjoisrannalla Nurmisaarenrinteestä itään. Rantavyöhyke on 
melko avointa, ja kauempana rannasta on tiheähköä, nuorta istutuskuusikkoa.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 15.8. Rantapenkereellä kasvoi harvinainen Amanita flavescens -kärpässieni. Se on 
Suomelle uusi laji Funga Nordican (2008) mukaan. Rannassa kasvoi myös harvinaisehko 
hietikkolohisieni (Laccaria maritima) lähellä pohjoisrajaa. Tyypillistä niittylajistoa olivat vain 
yleiset niittyvahakas (Hycrocybe pratensis) ja kartiovahakas (H. conica) rantapenkereellä.  
 
Hoitosuositukset 
 
Rantavyöhyke ja lähistön puut tulisi jättää rauhaan Amanita flavescens -esiintymän takia. Se voi olla 
mykoritsa sekä lehtipuiden että havupuiden kanssa. Muuten kuusi-istutusta voi poistaa. 
 
5.3.5. Huotinniemi 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Oulankajoen itärannalla lähellä Kitkajoen suuta. Laajan rantahietikon vieressä on 
hyvin tiheää, nuorta, pajuvaltaista pensaikkoa, ja pohjoisosassa puoliavointa niittyä, jossa kasvaa 
mm. vanhoja kuusia. Keskiosassa on joen suuntaisesti pari notkelmajuottia, jotka ovat pohjaltaan 
melko avoimia. Alueella on kartoitettu sinikuusamaesiintymiä.   
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Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä pikaisesti 15.8. osalla aluetta, ja melko kattavasti 11.9. Tiheät pajupensaikot kartoitin 
ylimalkaisemmin, koska eteneminen siellä oli hitaampaa eikä maanpintaan meinannut nähdä. 
Parhaiten kartoitin puoliavoimen pohjoisosan ja painannejuotit. Kohteen arvokas ja monipuolinen 
sienilajisto ilmentää maaperän kalkkipitoisuutta. Paikalla kasvoi kalkinvaatijoita tai -suosijoita, joista 
harvinaisimpana silmälläpidettävää kyyhkyvahakasta (Hygrocybe lacmus). Havaitsin sitä yhdessä 
kohtaa alueen keskiosassa painannejuotin seinämässä. Muita harvinaisia tai harvinaisehkoja 
kalkkilajeja olivat valkonapalakki (Cantharellopsis prescotii), isovoirousku (Lactarius 
scrobiculatus) ja kuusenvyörousku (L. zonarioides). Yleinen kalkinsuosija tuoksuvahakas 
(Hygrophorus agathosmus) kasvoi runsaana pohjoisosassa. Lisäksi esiintyi yleisehköksi luokiteltua 
kalkinsuosijaa karvamalikkaa (Clitocybe lohjaënsis) ja harvinaisehkoa valkotuoksumalikkaa 
(Clitocybe albofragrans), jota ei aikaisemmin ole havaittu näin pohjoisesta. Muita harvinaisia tai 
harvinaisehkoja lajeja olivat kellovinokas (Panellus ringens) luultavasti lepän pudonneella oksalla, 
hietikkorisakas (Inocybe impexa) rantahietikkoa reunustavien pajujen vieressä, Cortinarius 
gossypinus, puutteellisesti tunnettu mutta luultavasti melko harvinainen dyynitympönen (Hebeloma 
collariatum) ja Lyophyllum semitale -lajia paljon muistuttava kynsikäs (Lyophyllum cf. semitale). 
Harvinaisten Hebeloma hiemale ja H. lutense -tympösten lajinmääritykset jäivät vähän epävarmoiksi. 
Niittylajeista esiintyi nipukkarusokasta (E. papillatum) ja runsaasti neidonvahakasta (Hygrocybe 
virginea). Pajujen mykoritsalajisto oli melko monipuolinen: em. C. gossypinus -seitikin, 
hietikkorisakkaan ja dyynitympösen lisäksi esiintyi mm. Inocybe acutoides -risakasta ja 
pajunsillihaperoita (Russula subrubens).  
 
Hoitosuositukset 
 
Sienten kannalta ei vaadi hoitoa. Vanhat kuuset ja ainakin osa pensaikoista, erityisesti 
painannejuoteissa ja rantahietikon vieressä, olisi syytä säilyttää harvinaisten mykoritsasienten takia.  
 
5.3.6. Horsmamutka 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Oulankajoen länsirannalla lähellä Kitkajoen suuta. Rantapenger ympäristöineen on 
pensaikkoista ja heinikkoista. Pohjoisosassa on osittain avointa ja matalakasvuisempaa niittyä, ja 
laidoilla pieniä pajukkopainanteita. Paikalla on kartoitettu sinikuusamaa. 
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 15.8. ja 11.-12.9. Sienilajisto oli kohtalaisen monipuolinen. Samoin kuin 
vastapäisellä Huotinniemellä, sienilajistoon kuuluu kalkinsuosijoita, kuten harvinaisehko 
kuusenvyörousku (Lactarius zonarioides) ja yleiset partavalmuska (Tricholoma vaccinum) ja 
tuoksuvahakas (Hygrophorus agathosmus). Harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja olivat lisäksi 
adonishiippo (Mycena adonis), nokisataheltta (Melanoleuca melaleuca), Entoloma melenosmum, 
ehkä myös Stropharia cf. pseudocyanea ja Tricholomopsis flammula, sekä rannassa Inocybe 
purpureobadia ja hietikkorisakas (Inocybe impexa). Tyypillisiä niittylajeja olivat vain yleiset 
neidonvahakas (Hygrocybe virginea), niittyvahakas (Hygrocybe pratensis) ja kermahiippo (Mycena 
flavoalba). 
 
Hoitosuositukset 
 
Sienten kannalta ei vaadi hoitoa. Niittyä saa niittää. Harvinaisten mykoritsasienten takia puita ja 
pensaita on hyvä säilyttää.  
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5.3.8. Honkaniemi 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde on Honkaniemen poikki ulottuva notkelma Oulankajoen Honkamutkassa. Kapean pohjoisen 
juotin ja laajan eteläosan välillä on metsäinen kannas. Kasvillisuus on puoliavointa pensaikkoa, jossa 
kasvaa enimmäkseen pajuja, ja lisäksi harmaaleppiä, koivuja ja kuusia. Heinikko on matalahkoa. 
Paikoin on laidoilla korkeampaa kuusikkoa, painanteita ja pikku lammikkoja.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 16.8. ja 13.9. Sienilajisto on monipuolinen. Ravinteikkuutta ilmentävät kalkinsuosijat 
karvamalikka (Clitocybe lohjaënsis), partavalmuska (Tricholoma vaccinum) ja runsaana esiintynyt 
tuoksuvahakas (Hygrophorus agathosmus). Harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja havaitsin Galerina 
lubrica -nääpikän, pohjanrouskun (Lactarius subcircellatus), lehtoruostevinokkaan (Crepidotus 
subverrucisporus) pajun oksilla, teehietalakin (Flammulaster carpophilus), rähjätympösen 
(Hebeloma sordescens), harmaahaarakkaan (Clavulina cinerea), rakkosienen (Nidularia deformis), 
mahdollisesti nuhrukaulussienen tai sille läheisen lajin (Stropharia cf. inuncta), puutteellisesti 
tunnetun mutta luultavasti harvinaisen dyynitympösen (Hebeloma collariatum) ja Entoloma borgenii 
-rusokkaan. Paikalla kasvoi mahdollisesti tunturisillihaperoa (R. pascua), mutta haperotutkija Jukka 
Vauraksen mukaan pajun sillihaperot ovat vielä puutteellisesti tutkittuja. Yleisehköjä mutta 
harvemmin nähtyjä lajeja olivat metsänapanahikas (Xeomphalina fraxinophila var. macrocystidiata), 
kaulusseitikki (Cortinarius parvannulatus), porolimaseitikki (Cortinarius fennoscandicus), 
hopeamyyränlakki (Rhodocybe hirneola) ja ruskosillihapero (Russula favrei). Niittylajeja olivat 
yleiset neidonvahahas (Hygrocybe virginea) ja niittyvahakas (H. pratensis), sekä rustovahakkaan 
harvinaisehko keltainen variaatio (Hygrocybe laeta var. flava). Harvinaisimmat lajit keskittyivät 
lounaisosaan. 
 
 Hoitosuositukset: ei vaadi hoitoa. Kasvillisuus on melko pitkälle luonnontilaistunut.  
 
5.3.9. Juhtipuro 
 
Juhtipuro on enimmäkseen tiheää pensaikkoa Oulankajoen vieressä. Tarkastelin sitä pikaisesti 16.8. 
ja tarkimmin läheltä rantaa. Sienilajisto vaikutti kohtalaisen monimuotoiselta. Harvinainen 
lepikkorisakas (Inocybe squarrosa) kasvoi runsaana yhdellä paikalla, ja lisäksi esiintyi luultavasti 
harvinaista Entoloma bisporigerum -rusokasta, harvemmanpuoleisia pajun mykoritsasieniä (Inocybe 
acutoides, Russula subrubens) ja Tricholomopsis flammula -lahovalmuskaa. Niittysieniä edustivat 
yleiset kartiovahakas (Hygrocybe conica) ja niittyvahakas (H. pratensis). Kohde ei vaadi hoitoa, 
koska kasvillisuus on pitkälle luonnontilaistunut ja siellä on harvinaisia mykoritsasieniä. 
 
5.3.10. Aroniemi ja Alaniemi 
 
Tarkastelin näitä Oulankajokivarren kohteita 16.8. vain pieniltä aloilta ja hyvin pikaisesti: Aroniemeä 
noin puoli tuntia ja Alaniemeä 15 minuuttia. Molemmat ovat enimmäkseen tiheää pensaikkoa. 
Molemmissa kasvoi yleisten koivun tai kuusen mykoritsasienten lisäksi harvemmin nähtyä Inocybe 
borealis -risakasta (luultavasti koivun laji) ja pajun sillihaperoita (Russula subrubens coll.). Kohteet 
ovat pitkälle luonnontilaistuneita eivätkä vaadi hoitoa.  
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5.3.11. Venäänniemi N 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Kitkajoen pohjoisrannalla. Se on valtaosin melko avointa suota, jossa kasvaa matalaa 
pajukkoa ja siellä täällä muiden puiden taimia. Eteläosan siivekkeissä pensaikko on korkeampaa.  
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 18.8. ja 14.9. Sieniä näkyi molemmilla kerroilla vähän. Huomionarvoisin laji oli 
monessa kohtaa esiintynyt valkeahko kärpässieni, joka on luultavasti pohjoinen kerokärpässieni 
(Amanita arctica), mutta poikkesi vähän sen kirjallisuuskuvauksesta. Joukossa saattoi olla myös 
toista, vähän harmaampaa ja pienempää lajia. Erityisesti valkeat kärpässienet ovat puutteellisesti 
tutkittuja (J. Vauras suull. tiedonanto). Kärpässienet keskittyivät alueen eteläosaan. Harvinaisehkoja 
lajeja olivat hiipposavulakki (Fayodia bisphaerigera), mahdollisesti Russula saliceticola -laji, pajun 
sillihaperot (R. subrubens coll.) ja ehkä harvinaisehko mutta Kuusamossa melko usein tapaamani 
Tricholomopsis flammula. Yleisehköiksi luokiteltuja lajeja olivat vinojauhosieni (Clitopilus 
hobsonii), porolimaseitikki (Cortinarius fennoscandicus) ja pohjanlimaseitikki (C. septentrionalis). 
Tyypillisiä niittylajeja olivat yleiset neidonvahakas (Hygrocybe virginea), niittyvahakas (H. 
pratensis), valkorusokas (E. sericellum) ja kermahiippo (Mycena flavoalba). Nääpiköitä (Galerina) 
esiintyi melko paljon. 
 
Hoitosuositukset: kasvillisuus on pitkälle luonnontilaistunut eikä vaadi hoitoa.  
 
5.3.12. Venäänniemi S 
 
Kitkajoen etelärannalla sijaitsevan kohde on enimmäkseen tiheää pajupensaikkoa. Kartoitin sieniä 
19.8. Sieniä näkyi vähän. Täällä kasvoi samoja valkeahkoja kärpässieniä kuin pohjoisella kohteella, 
eli mahdollisesti Amanita arctica -lajia tai sen lähilajia. Niitä löytyi viidestä kohtaa. Lisäksi esiintyi 
mm. harvinaista Cortinarius croceoristallinus var. alneti -seitikkiä, harvinaisehkoja pajun haperoita 
(Russula subrubens coll, mahdollisesti R. saliceticola) ja yleisehkö pohjanrisakas (Inocybe rivularis). 
Niittylajistoa edusti vain yleinen kartiovahakas (Hygrocybe conica). Kohde on pitkälle 
luonnontilaistunut eikä vaadi hoitoa. 
 
5.3.13. Nauvanniva 
 
Luonnehdinta 
 
Kohde sijaitsee Oulankajoen yläjuoksulla pienessä niemessä. Se on enimmäkseen avointa, 
matalahkoa niittyä. Paikoin on kotkansiipikasvustoja ja rannoilla lehtipuita. 
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 17.8. ja 10.9. Sieniä näkyi niukasti. Lähellä pohjoisreunaa kasvoi silmälläpidettävä 
kekovahakas (Hygrocybe fornicata), mutta muuten harvinaisuuksia havaitsin vähän. Kekovahakkaan 
lisäksi niitty- tai laidunlajeja olivat harvinaisehko reunuskirjoheltta (Panaeolus cinctulus) ja yleiset 
piskuvahakas (Hygrocybe insipida), neidonvahakas (H. virginea) ja jauhorusokas (Entoloma 
sericeum). Harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja olivat myös viirulohisieni (Laccaria fraterna), 
kääpiölohisieni (L. pumila), ja rähjätympönen (Hebeloma sordescens). Harvinaisten Hebeloma 
hiemale ja H. lutense -tympösten lajinmääritykset ovat vähän epävarmoja. Kapeikon 
kotkansiipikasvustossa kasvoi erikoista, tunnistamatonta rusokasta (Entoloma) ja Pohjois-Suomessa 
harvemmin tavattua vinokaspulkkosientä (Paxillus panuoides). Yleisehköjä lajeja olivat 
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kyyhkyseitikki (Cortinarius saturninus) ja ruskosillihapero (Russula favrei).  
 
Hoitosuositukset 
 
Niittyä on hyvä niittää lajiston säilyttämiseksi ja monipuolistamiseksi. Kotkansiipikasvustot ja puita 
kannattaa säilyttää. Vaihtelevuus lisää lajidiversiteettiä. 
 
5.3.14. Kiekeröniva 
 
Luonnehdinta 
 
Avointa niittyä oleva kohde sijaitsee Oulankajoen yläjuoksulla. Heinikko on melko korkeaa ja tiheää. 
Erityisesti laidoilla on kangasmetsämättäitä ja niemekkeen kärjessä laaja kotkansiipikasvusto. 
Laidoilla kasvaa puita. Paikalla on kartoitettu sinikuusamaa.   
 
Sienilajisto 
 
Kartoitin sieniä 17.8. ja 10.9. Sieniä näkyi niukasti. Luultavasti harvinaisin sieni oli valkolimalakin 
punertuva variaatio (Limacella illinita var. rubescens) kotkansiipikasvustossa. Etelälaidalla rannassa 
koivujen lähellä kasvoi harvinaista kerokärpässientä (Amanita arctica), tai jotain sen lähilajia tässä 
puutteellisesti tutkitussa valkoisten kärpässienten ryhmässä. Muita huomionarvoisia lajeja olivat 
Lapissa harvinainen munahapero (Russula vitellina), Koillismaalla hyvin harvinainen kierrenuijakas 
(Clavulinopsis laeticolor), yleisehkö peltomalikka (Clitocybe agrestis), ja korpikaulussieni tai sille 
läheinen laji (Stopharia cf. pseudocyanea). Pientä haurashiippoa (Hemimycena delectabilis) kasvoi 
muutamassa kohtaa.    
 
Hoitosuositukset: niittyä on hyvä niittää. Kotkansiipikasvusto ja puut tulisi säilyttää. 
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Liite 1. Sienikartoitusten reitit maastossa.  
Sienikartoituksen reitit (pinkki viiva), Natura-alueen raja (sininen viiva), yhtenäiskoordinaatisto 
(punainen viiva), kuviorajat (musta viiva) ja kuvionumerot. 
 

 
Koli 1.                                                     © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 

 

 
Koli 2.                                                    © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 

300 m 

500 m 
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Koli 3.                                                          © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 
 

 
Koli 4.                                                         © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 

300 m 

300 m 
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Koli 5.                                                         © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 
 

 
Telkkämäki.                                                   © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 

200 m 

200 m 
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Oulanka 1.                                                  © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 
 
 

 
Oulanka 2.                                                  © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 

200 m 

500 m 
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Oulanka 3.                                             © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 
 
 

 
Oulanka 4.                                                 © Metsähallitus  © Maanmittauslaitos 1/MLL/13 
  

300 m 

200 m 
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Liite 2. Sienikartoituksissa havaitut lajit. 
 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Agaricus semotus 3 3   6 
Agaricus sylvaticus 1     1 
Agaricus sylvicola 1     1 
Amanita arctica   26   26 
Amanita cf. olivaceogrisea 2     2 
Amanita citrina     1 1 
Amanita crocea 1     1 
Amanita flavescens   1   1 
Amanita friabilis 1     1 
Amanita fulva 7   1 8 
Amanita muscaria 2 1   3 
Amanita olivaceogrisea 14   2 16 
Amanita porphyria 1     1 
Amanita regalis   3 1 4 
Amanita rubescens 2   2 4 
Amanita vaginata 3 1   4 
Amanita virosa 1     1 
Armillaria borealis   1   1 
Armillaria ostoyae 1 1   2 
Auriscalpium vulgare 1     1 
Baeospora myosura 3 6   9 
Bolbitius titubans 1 1 1 3 
Boletopsis leucomelaena 1     1 
Boletus edulis 3   4 7 
Bovista dryina   4   4 
Calocera viscosa 2   2 4 
Cantharellopsis prescotii   1   1 
Cantharellus cibarius 2     2 
Cantharellus lutescens 2     2 
Chalciporus piperatus 3 3 1 7 
Chroogomphus rutilus   1   1 
Clavaria amoenoides 3     3 
Clavaria fragilis 4     4 
Clavaria fumosa 1     1 
Clavaria purpurea 1     1 
Clavaria zollingeri 7     7 
Clavariadelphus sachalinensis 1     1 
Clavulina cf. rugosa 1     1 
Clavulina cinerea 1 1   2 
Clavulina coralloides   2   2 
Clavulinopsis corniculata 2     2 
Clavulinopsis helvola 1     1 
Clavulinopsis laeticolor 1 2   3 
Climacodon septentrionalis 1     1 
Clitocybe agrestis 2 1   3 
Clitocybe albofragrans 1 1   2 
Clitocybe alexandri 1     1 
Clitocybe candicans 1   2 3 
Clitocybe clavipes 3 5 1 9 
Clitocybe ditopus 4   2 6 
Clitocybe fragrans 1 1 1 3 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Clitocybe gibba   1   1 
Clitocybe harperi 3     3 
Clitocybe lohjaënsis   4   4 
Clitocybe marginella 1 1   2 
Clitocybe metachroa   1   1 
Clitocybe metachroides 1     1 
Clitocybe nebularis     1 1 
Clitocybe odora 4 1   5 
Clitocybe phyllophila 3 1 3 7 
Clitocybe rivulosa 1   2 3 
Clitocybe vibecina 1     1 
Clitopilus cystidiatus 1     1 
Clitopilus hobsonii   1   1 
Clitopilus prunulus 2   3 5 
Collybia cirrata   3   3 
Collybia cookei   4   4 
Collybia tuberosa 5 3   8 
Coltricia perennis 2 2 1 5 
Conocybe apala   1   1 
Cordyceps longisegmentis 1     1 
Cordyceps militaris 3   1 4 
Cordyceps ophioglossoides 4   4 8 
Cortinarius albovariegatus   1   1 
Cortinarius alboviolaceus 4     4 
Cortinarius anomalochrascens 4   1 5 
Cortinarius armillatus 4   1 5 
Cortinarius betulinus 3 4   7 
Cortinarius bolaris 10   2 12 
Cortinarius brunneus coll. 2   1 3 
Cortinarius callisteus 4   1 5 
Cortinarius camphoratus     1 1 
Cortinarius caperatus 3     3 
Cortinarius casimiri   1   1 
Cortinarius cf. alnetorum 1     1 
Cortinarius cf. varius 1     1 
Cortinarius cinnamomeoluteus   1   1 
Cortinarius citrinofulvescens     1 1 
Cortinarius claricolor 2     2 
Cortinarius collinitus     1 1 
Cortinarius croceocingulatus   1   1 
Cortinarius croceocristallinus var. alneti   1   1 
Cortinarius croceus   5   5 
Cortinarius cyanites 2     2 
Cortinarius delibutus 15 1 1 17 
Cortinarius diasemospermus var 
leptospermus 1     1 
Cortinarius fennoscandicus   3   3 
Cortinarius fervidus 1 1   2 
Cortinarius flavopalustris 1     1 
Cortinarius flexipes var. flabellus 1     1 
Cortinarius flexipes var. inolens   1   1 
Cortinarius gentilis 1     1 
Cortinarius gossypinus   1   1 
Cortinarius helvelloides 2     2 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Cortinarius hemitrichus   1 1 2 
Cortinarius infractus 1     1 
Cortinarius ionophyllus 1   1 2 
Cortinarius lilacinopusillus 4     4 
Cortinarius limonius 2     2 
Cortinarius malicorius 1     1 
Cortinarius multiformis   2 3 5 
Cortinarius parvannulatus   1   1 
Cortinarius porphyropus 1 6 1 8 
Cortinarius rubellus 4   2 6 
Cortinarius sanguineus 2 1 1 4 
Cortinarius saniosus   3 1 4 
Cortinarius saturninus   2   2 
Cortinarius scaurus 4     4 
Cortinarius septentrionalis   2   2 
Cortinarius spilomeus 4     4 
Cortinarius stillatitius 1     1 
Cortinarius subpurpurascens 1     1 
Cortinarius subtortus 31   2 33 
Cortinarius tabularis     1 1 
Cortinarius traganus 1     1 
Cortinarius transiens 1     1 
Cortinarius trivialis 1     1 
Cortinarius turmalis 2   1 3 
Cortinarius uliginosus 2 2 2 6 
Cortinarius umbrinolens 1     1 
Cortinarius variecolor 1     1 
Cortinarius vespertinus 13     13 
Cortinarius violaceus 28   4 32 
Cortinarius xanthocephalus 1     1 
Craterellus cornucopioides 6     6 
Crepidotus epibryus 1     1 
Crepidotus lundellii 5   4 9 
Crepidotus subverrucisporus   4   4 
Crepidotus versutus 2     2 
Cudonia circinans     2 2 
Cystoderma carcharias     2 2 
Cystoderma granulosum 1 1   2 
Cystoderma jasonis   2   2 
Cystodermella adnatifolia 1   2 3 
Cystodermella cinnabarina 2     2 
Cystodermella granulosa   1   1 
Dermoloma pseudocuneifolium 1     1 
Echinoderma echinacea 7     7 
Entoloma asprellum 1     1 
Entoloma bisporigerum   1   1 
Entoloma borgenii   1   1 
Entoloma caesiocinctum 1 1   2 
Entoloma cetratum 1     1 
Entoloma chloropolium 1     1 
Entoloma clandestinum 5     5 
Entoloma conferendum 6 6 1 13 
Entoloma exile 1     1 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Entoloma griseocyaneum 20     20 
Entoloma huijsmanii 1     1 
Entoloma infula 15   1 16 
Entoloma juncinum 5 1   6 
Entoloma kerocarpus 1     1 
Entoloma kristiansenii     1 1 
Entoloma lampropus 3     3 
Entoloma lividocyanulum 3     3 
Entoloma melenosmum   1   1 
Entoloma nidorosum 7   1 8 
Entoloma pallescens 3   1 4 
Entoloma papillatum 3 1   4 
Entoloma poliopus 12     12 
Entoloma poliopus  1     1 
Entoloma politoflavipes 1     1 
Entoloma politum   1   1 
Entoloma queletii 3     3 
Entoloma rhodopolium     2 2 
Entoloma rubrobasis 2   2 4 
Entoloma sericatum 10 7   17 
Entoloma sericellum   1   1 
Entoloma sericeum 2 2   4 
Entoloma serrulatum 2     2 
Entoloma sodale 5     5 
Entoloma turbidum   1 1 2 
Fayodia bisphaerigera 3 2 1 6 
Flammulaster carpophilus   1   1 
Flammulaster cf. ferrugineus   1   1 
Flammulina velutipes   1   1 
Galerina cf. sideroides 1     1 
Galerina harrisonii 1 1   2 
Galerina lubrica   1   1 
Galerina marginata 1 1   2 
Galerina mniophila   1   1 
Galerina sp. 2 30 1 33 
Galerina vittiformis 1 10   11 
Galerina vittiformis var. vittiformis f. bispora 3     3 
Gamundia striatula 3     3 
Ganoderma lipsiense     1 1 
Geastrum quadrifidum 1     1 
Geoglossum atropurpureum 7     7 
Gomphidius glutinosus   5   5 
Gomphus clavatus 4     4 
Gymnopilus cf. picreus   1   1 
Gymnopilus penetrans 2   1 3 
Gymnopus acervatus 1     1 
Gymnopus clavipes 1     1 
Gymnopus confluens 9   5 14 
Gymnopus dryophilus 15 4 5 24 
Gymnopus ocior 1   4 5 
Gyromitra infula 2     2 
Hapalopilus rutilans 1     1 
Hebeloma collariatum   4   4 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Hebeloma fragilipes 1   1 2 
Hebeloma hiemale   5   5 
Hebeloma lutense   8   8 
Hebeloma mesophaeum   8   8 
Hebeloma monticola 2 1   3 
Hebeloma nigellum   5   5 
Hebeloma sordescens   2   2 
Hebeloma velutipes 3 1   4 
Helvella bulbosa 7   3 10 
Helvella chinensis   2   2 
Helvella elastica 1     1 
Hemimycena crispula   1   1 
Hemimycena delectabilis   8   8 
Hericium coralloides 2     2 
Hohenbuehelia fluxilis   2   2 
Hydnellum concrescens 2   2 4 
Hydnum repandum 2   1 3 
Hydnum rufescens coll. 2   1 3 
Hygrocybe cantharellus 11     11 
Hygrocybe ceracea 2 1 2 5 
Hygrocybe coccinea 2   1 3 
Hygrocybe conica 3 5 1 9 
Hygrocybe fornicata   1   1 
Hygrocybe helobia 24   1 25 
Hygrocybe ingrata 32     32 
Hygrocybe insipida 2 1   3 
Hygrocybe lacmus   1   1 
Hygrocybe laeta 1 2 1 4 
Hygrocybe miniata 3     3 
Hygrocybe nitrata 3     3 
Hygrocybe phaeococcinea 2     2 
Hygrocybe pratensis 9 7   16 
Hygrocybe psittacina 5   3 8 
Hygrocybe punicea 1     1 
Hygrocybe quieta 2     2 
Hygrocybe reidii 11   2 13 
Hygrocybe substrangulata 1     1 
Hygrocybe turunda 13     13 
Hygrocybe virginea   9   9 
Hygrophorus agathosmus 1 4 1 6 
Hygrophorus hypothejus 1 2   3 
Hygrophorus korhonenii 7 2 3 12 
Hygrophorus piceae 1     1 
Hygrophorus pustulatus 1 1 1 3 
Hymenoscyphus virgultorum 1     1 
Hypholoma capnoides   1   1 
Hypholoma elongatum   2   2 
Hypholoma fasciculare     1 1 
Hypholoma lateritium 1   2 3 
Hypholoma polytrichi 1     1 
Hypocrea leucopus 1   7 8 
Hypocrea nybergiana     4 4 
Infundibulicybe gibba 8 3 3 14 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Inocybe acutoides   5   5 
Inocybe borealis 2 2   4 
Inocybe calospora   1   1 
Inocybe castanea 5   2 7 
Inocybe cincinnata 5 2   7 
Inocybe flavella     1 1 
Inocybe flocculosa 2   1 3 
Inocybe fuscidula 1     1 
Inocybe geophylla 9 7   16 
Inocybe grammata 1 3 1 5 
Inocybe impexa   3   3 
Inocybe lacera 7 1 9 17 
Inocybe leiocephala   6 1 7 
Inocybe lilacina 2 6   8 
Inocybe maculata 2     2 
Inocybe mixtilis 10   2 12 
Inocybe napipes 3   3 6 
Inocybe nematoloma 2     2 
Inocybe nitidiuscula 1 1   2 
Inocybe praetervisa coll. 8   6 14 
Inocybe proximella 4     4 
Inocybe pseudoasterospora var. microsperma 1   1 2 
Inocybe pseudodestricta 1     1 
Inocybe purpureobadia   1   1 
Inocybe relicina     1 1 
Inocybe rimosa 2     2 
Inocybe rivularis   2   2 
Inocybe silvae-herbaceae 1     1 
Inocybe sindonia 4   1 5 
Inocybe soluta coll.     1 1 
Inocybe squarrosa   3   3 
Inocybe stellatospora 2     2 
Inocybe whitei 11   1 12 
Inocybe xanthomelas coll. 3     3 
Kuehneromyces mutabilis 1 3 3 7 
Laccaria bicolor 1 2   3 
Laccaria fraterna   1   1 
Laccaria laccata 12 4 4 20 
Laccaria maritima   1   1 
Laccaria proxima 1     1 
Laccaria pumila   2   2 
Lactarius aspideus     5 5 
Lactarius camphoratus 7   4 11 
Lactarius cyathuliformis 2   2 4 
Lactarius deterrimus 5 13 2 20 
Lactarius duplicatus   4   4 
Lactarius fuliginosus 3 1 1 5 
Lactarius glyciosmus   10   10 
Lactarius hysginoides 2     2 
Lactarius hysginus 2 5   7 
Lactarius lignyotus 6   1 7 
Lactarius lilacinus 1 2   3 
Lactarius obscuratus 2   1 3 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Lactarius olivinus 2     2 
Lactarius repraesentaneus 2     2 
Lactarius resimus 1     1 
Lactarius rufus     1 1 
Lactarius scrobiculatus 11 2   13 
Lactarius sphagneti 1     1 
Lactarius spinosulus 2 1   3 
Lactarius subcircellatus   1   1 
Lactarius tabidus 14   5 19 
Lactarius torminosus 2 6   8 
Lactarius trivialis 5 1 3 9 
Lactarius tuomikoskii 7     7 
Lactarius turpis 3   2 5 
Lactarius utilis 1     1 
Lactarius uvidus 4 2   6 
Lactarius zonarioides   2   2 
Leccinum albostipitatum 4 2   6 
Leccinum aurantiacum     1 1 
Leccinum scabrum 5 13 2 20 
Leccinum schistophilum 1     1 
Leccinum variicolor   1   1 
Leccinum versipelle 1   4 5 
Lentinellus ursinus 1     1 
Lentinus suavissimus 6     6 
Leotia lubrica 5   2 7 
Lepiota angustispora 1     1 
Lepiota apatelia 1     1 
Lepiota cf. castanea 3     3 
Lepiota clypeolaria 10 1 3 14 
Lepiota magnispora 6   3 9 
Lepista densifolia 1     1 
Lepista flaccida 1   1 2 
Lepista gilva 3     3 
Lepista nuda 2     2 
Lepista subconnexa 1     1 
Leucocortinarius bulbiger 1     1 
Leucopaxillus cf. alboalutaceus 1     1 
Leucopaxillus sp. 2     2 
Limacella glioderma 2     2 
Limacella illinita var. rubescens   1   1 
Lycoperdon caudatum 1     1 
Lycoperdon molle     1 1 
Lycoperdon nigrescens   1   1 
Lycoperdon perlatum 5 5   10 
Lycoperdon pyriforme 1 3   4 
Lycoperdon sp. 4 3 1 8 
Lycoperdon umbrinum 4 1   5 
Lyophyllum cf. boudieri 2     2 
Lyophyllum cf. fumosum 1     1 
Lyophyllum cf. semitale   2   2 
Lyophyllum confusum 3     3 
Lyophyllum inolens 1     1 
Lyophyllum rancidum 3     3 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Macrolepiota procera     1 1 
Macrolepiota rachodes 3   2 5 
Macrolepiota rhacodes 1   1 2 
Marasmius androsaceus   3   3 
Marasmius epiphyllus   4   4 
Marasmius scorodonius 1 1 1 3 
Marasmius siccus   1   1 
Megacollybia platyphylla 5   4 9 
Melanoleuca cognata   2   2 
Melanoleuca melaleuca 2 3   5 
Melanoleuca polioleuca   4   4 
Melanoleuca strictipes   2   2 
Micromphale perforans 7 6 1 14 
Mycena adonis   2   2 
Mycena amicta 2     2 
Mycena aurantiomarginata 3   1 4 
Mycena cf. cinerella 1   1 2 
Mycena cf. plumipes 1     1 
Mycena cf. septentrionalis   1   1 
Mycena citrinomarginata 3 11 1 15 
Mycena epipterygia   6   6 
Mycena flavoalba 6 5 3 14 
Mycena galericulata 4   6 10 
Mycena galopus 3   2 5 
Mycena haematopus 2 2   4 
Mycena leptocephala 3 3   6 
Mycena metata 1 4   5 
Mycena mirata 1     1 
Mycena niveipes 1     1 
Mycena pura 15 5 4 24 
Mycena sanguinolenta 5   1 6 
Mycena stylobates 2   1 3 
Mycena tristis 2     2 
Mycena viridimarginata 1     1 
Mycena vulgaris   2   2 
Naucoria bohemica 1     1 
Naucoria celluloderma 2     2 
Naucoria escharioides 3 8   11 
Naucoria scolecina 1   1 2 
Naucoria striatula 3 5   8 
Naucoria subconspersa 4 1 1 6 
Nectria cinnabarina 1 1   2 
Nidularia deformis   2   2 
Omphalina umbellifera   1   1 
Otidea alutacea 1     1 
Otidea leporina 2   4 6 
Otidea propinquata 3     3 
Otidea tuomikoskii 2     2 
Panaeolus acuminatus 1     1 
Panaeolus alcis   3   3 
Panaeolus cinctulus   2 2 4 
Panaeolus foenisecii     1 1 
Panaeolus papilionaceus   2 3 5 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Panaeolus reticulatus   3   3 
Panellus ringens   1   1 
Panellus serotinus   1   1 
Paxillus filamentosus 9 1   10 
Paxillus involutus 3   2 5 
Paxillus panuoides   1   1 
Phaeomarasmius borealis   1   1 
Phaeomarasmius erinaceus   1   1 
Phellodon tomentosus 1     1 
Pholiota alnicola   2   2 
Pholiota cf. spumosa   1   1 
Pholiota highlandensis 1     1 
Pholiota lenta 1 1   2 
Pholiota lubrica   4 2 6 
Pholiota squarrosa 3     3 
Pholiotina brunnea 1     1 
Pholiotina filaris   1   1 
Pholiotina vexans 1     1 
Pleurotus pulmonarius 2 2 1 5 
Plicatura nivea 2     2 
Pluteus cervinus 1   2 3 
Pluteus romellii 1     1 
Polyporus ciliatus     2 2 
Polyporus melanopus 4   3 7 
Polyporus tubaeformis 3   2 5 
Psathyrella atomatoides   1   1 
Psathyrella candolleana 2 2 2 6 
Psathyrella cernua 3     3 
Psathyrella cf. larga 2 1   3 
Psathyrella prona 1     1 
Psathyrella spadicea 1     1 
Psathyrella sqamosa   1   1 
Pseudoclitocybe cyathiformis 1     1 
Pseudoclitocybe expallens 1     1 
Psilocybe crobulus   1   1 
Psilocybe inquilina 2   1 3 
Psilocybe montana 1     1 
Psilocybe phyllogena 4     4 
Psilocybe semilanceata   4   4 
Psilocybe silvatica     2 2 
Psilocybe subviscida   1   1 
Ramaria abietina 1     1 
Ramaria corrugata 5     5 
Ramaria eumorpha 1   1 2 
Ramaria testaceoflava 2     2 
Rhodocollybia butyracea 1     1 
Rhodocollybia fodiens     1 1 
Rhodocollybia prolixa var. distorta     1 1 
Rhodocybe caelata 1     1 
Rhodocybe hirneola   4   4 
Rhodocybe nitellina 8     8 
Rickenella swartzii 1 1 2 4 
Ripartites tricholoma 4 1 1 6 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Rugosomyces chrysenteron 2     2 
Rugosomyces fallax 1     1 
Rugosomyces obscurissimus 1     1 
Russula acrifolia 1     1 
Russula aeruginea 5 7 9 21 
Russula alnetorum 18     18 
Russula aquosa 2 1 1 4 
Russula atrorubens 2 1   3 
Russula betularum 6   1 7 
Russula chloroides 1     1 
Russula claroflava 7   3 10 
Russula clavipes 1     1 
Russula consobrina 3   2 5 
Russula favrei   4   4 
Russula fennoscandica  4 3 1 8 
Russula foetens 1   1 2 
Russula gracillima 1   2 3 
Russula grisescens 1     1 
Russula intermedia 3   1 4 
Russula laccata   3   3 
Russula medullata     1 1 
Russula nauseosa 1 3   4 
Russula nitida 2 1 2 5 
Russula olivina 4     4 
Russula pascua   1   1 
Russula pelargonia coll. 1     1 
Russula pseudoaeruginea 1     1 
Russula pubescens 1     1 
Russula puellaris 1     1 
Russula rhodopus 1     1 
Russula saliceticola   1   1 
Russula sphagnophila     1 1 
Russula subrubens   21   21 
Russula versicolor 1     1 
Russula vesca 1   2 3 
Russula vinosa 1   1 2 
Russula vinososordida 1     1 
Russula vitellina 1 1 1 3 
Russula xerampelina 2 1   3 
Sistotrema confluens     1 1 
Spathularia flavida 2     2 
Stropharia alcis   8   8 
Stropharia cf. inuncta   1   1 
Stropharia cyanea     1 1 
Stropharia magnivelaris   2   2 
Stropharia pseudocyanea 1 3   4 
Stropharia semiglobata     1 1 
Suillus luteus   4   4 
Thelephora terrestris 1     1 
Tremella foliacea 1     1 
Trichoglossum walteri 2     2 
Tricholoma equestre 1     1 
Tricholoma frondosae 1   1 2 
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 Laji Koli Oulanka Telkkämäki yht. 
Tricholoma fulvum   1   1 
Tricholoma inamoenum 1   1 2 
Tricholoma portentosum     2 2 
Tricholoma saponaceum 1   2 3 
Tricholoma stiparophyllum 1     1 
Tricholoma vaccinum   5   5 
Tricholoma virgatum 1     1 
Tricholoma viridilutescens 4     4 
Tricholomopsis decora 1     1 
Tricholomopsis flammula   5   5 
Tricholomopsis rutilans 4   1 5 
Tubaria confragosa 1     1 
Tubaria conspersa 3 2 2 7 
Tubaria furfuracea 2 1   3 
Tylopilus felleus 4   1 5 
Volvariella reidii 1     1 
Xerocomus subtomentosus   1 3 4 
Xeromphalina fraxinophila var. fraxinophila 1     1 
Xeromphalina fraxinophila var. 
macrocystidiata   1   1 
 


