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1. Johdanto 

Sienilajistoa kartoitettiin osana Luonnonhoito-LIFE -hanketta Kemiönsaaren kallioiden ja Someron 

Rekijokilaakson Natura-alueilla (Taulukko 1). Maastotyöt tehtiin 31.8.—14.10. 2012. Varsinaista 

maastotyöaikaa kertyi 41 tuntia. Työ oli yleiskartoitusta. 

Taulukko 1. Kohteiden ja kartoituksen yleistiedot. JK = Jarkko Korhonen, MT = Mika Toivonen 

Kasv. 

lohko Kunta Koodi Kohteen nimi 

Kart. 

syy 

Kart. 

ala 

(ha) 

Maasto-

työaika 

(h) 

Kartoitt

ajat 

1b Kemiön-

saari 

FI0200113 Kemiönsaaren kalliot. 

Svinberget. 

yleis 19    11 MT 

2a Somero FI0200102 Rekijokilaakso. 

Haapasaari 

yleis 13 6 MT 

2a Somero FI0200102 Rekijokilaakso. Laurila. yleis 8 7 MT, JK 

2a Somero FI0200102 Rekijokilaakso. Mäkilä. yleis 17 6 JK, MT 

2a Somero FI0200102 Rekijokilaakso. 

Veräjämäki. 

yleis 13 7    JK 

2a Somero FI0200102 Rekijokilaakso. 

Tuomilaakso. 

yleis 10 4    JK 

2. Kartoitusmenetelmät 

Kaikilla kohteilla tehtiin sienilajiston yleiskartoitusta Lakkisienikartoitukset-ohjeen mukaisesti 

(Junninen & Bonsdorff, 2012). Kaikki helttasienet, tatit, kupusienet, vahverot, maassa kasvavat 

orakkaat ja haarakasmaiset sienet kartoitettiin ja pyrittiin määrittämään. Kääpiä tai orvakoita ei 

tässä kartoituksessa kerätty. Maapuita ei käännelty. Kohtia, joista sieniä löytyi enemmän, 

katsottiin tarkimmin. 

Havaintotiedot kaikista havaituista lajeista on taulukoitu excel-laskentataulukkoon ja tallennettu 

Metsähallituksen tietojärjestelmään. Tärkeimmistä löydöistä on tehty näytteet. Näytteet 

sijoitetaan Turun kasvimuseoon (TUR, TUR-A).  Myös ne keräykset, joita ei pystytty määrittämään, 

on taulukoitu ja kaikista määrittämättä jääneistä keräyksistä on tehty näytteet. 

Tässä raportissa käytetty tieteellinen nimistö on Funga Nordican (Knudsen & Vesterholt (toim.), 

2008) mukainen. Suomenkielinen nimistön lähteenä on käytetty julkaisua Suomen helttasienten ja 

tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus (Salo ym. (toim.), 2005). Uhanalaiset ja 

silmälläpidettävien lajit on otettu huomioon von Bonsdorffin ym. (2010) mukaisesti (Rassi ym. 

(toim.), 2010). Arvioimatta jätettyjä lajeja (NE) ei tässä Punaisessa kirjassa ole lueteltu, eikä niitä 

ole muuallakaan julkaistu. Näiltä osin lähteenä on käytetty Helttasienten ja tattien 

ekologiataulukkoa (Kytövuori ym., 2005a).  
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3. Kartoituskohteet 

3.1.  Kemiönsaaren kalliot. Svinberget 

Kartoituskohde, Svinberget, on osa Kemiönsaaren kalliot -nimistä Natura-aluetta (FI0200113). 

Svinberget on pääasiassa kallioista mäkeä. Alueen eteläinen (lounainen) osa on valtionmaata, 

pohjoinen (koillinen) yksityistä luonnonsuojelualuetta. Kallioperässä on kalkkia ja alueella 

kasvaa harvinaista ja uhanalaista putkilokasvilajistoa (Aspelund & Pykälä, 2009). Alue on 

metsää, mutta monin paikoin harvapuustoista. Laki ja sen läheiset loivat rinteet ovat kallioista 

kuivaa mäntyvaltaista sekametsää, sekapuina on etenkin koivuja ja kuusia. Alueelta on 

poistettu puustoa. Tässä kartoitettiin lähinnä pohjoista yksityisomistuksessa olevaa 

luonnonsuojelualuetta. Kartoitetulla alueella on myös istutusmänniköitä. 

Svinbergetin sienilajistoa on selvitetty aikaisemmin (Vauras, 2005), jolloin alueelta löytyi hyvin 

harvinainen sienilaji. Raportissa laji on listattu nimellä Inocybe sp., sektio Cortinatae. 

Myöhemmin osoittautui, että laji on tieteelle tuntematon. Laji on vastikään kuvattu tieteelle 

uutena nimellä Inocybe porcorum Vauras & Kokkonen (Kokkonen & Vauras, 2012). Kuvaus on 

kirjoitettu Svinbergetin keräysten perusteella eikä lajia tunneta muualta Suomesta. Koska laji 

on tieteelle uusi, se ei ollut mukana v. 2010 uhanalaisuusarvioinnissa. 

3.2. Rekijokilaakso 

Tässä kartoitettiin seuraavia Rekijokilaakson perinnemaisema- ja Natura-alueella (FI0200102) 

sijaitsevia kohteita: Haapasaari, Laurilannotko, Mäkilä, Veräjämäki ja Tuomilaakso. Kohteet 

sijaitsevat Someron kaupungissa Häntälän, Syvänojan ja Talvisillan kylien alueella. Kaikki 

kohteet olivat jokeen tai puroon rajoittuvia rinteitä. Kartoituskohteet olivat valtaosin entisiä 

laidunmaita: alueita, jotka ovat olleet pidempään laiduntamatta ja joille suunnitellaan 

hoitotoimenpiteitä. Avoimet alueet kasvoivat pääasiassa korkeaa ruohoa ja heinää. 

Harmaalepikoita ja pajukoita oli paikoin. Lisäksi oli metsitettyä laidunmaata sekä muita 

kuusivaltaisia ja sekapuustoisia metsiä. Avointa matalakasvuista laidunmaata oli niukasti. 

Someron Rekijokilaakson sienilajistoa on tutkittu vuosina 1994—1995 (Vauras, 1996). Tutkimus 

on ollut tätä kartoitusta laajempi ja selvästi enemmän kohteita on ollut mukana.  

Rekijokilaakson alueelta löydettiin kolme tuolloin uhanalaisiksi arvioitua sienilajia. Näistä yksi, 

ryppyjyväslakki Dermoloma cuneifolium, arvioidaan uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa 

(Bonsdorff ym., 2010) uhanalaiseksi (VU). Ryppyjyväslakki kerättiin kohteelta, joka ei ollut 

mukana tässä kartoituksessa. Lisäksi peräti neljältä kohteelta löytynyt tarhaukonsieni 

Macrolepiota excoriata arvioidaan nykyään uhanalaiseksi (VU) (Bonsdorff ym., 2010). 

Nämäkään kohteet eivät olleet mukana tässä kartoituksessa. 
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3.2.1. Haapasaari 

Haapasaaren kohde sijaitsee Syvänojan kylän etelälaidalla. Pääosin se koostuu kahdesta hyvin 

erityyppisestä biotoopista. Syvänojan kylän suuntaan kulkevan tien länsipuolella on pitkään 

laiduntamatta ollut avoin rinneniitty. Niityn alaosa on mesiangervovaltaista korkeaa ruohikkoa, 

yläosa tuoretta heinäistä niittyä. Puita ja pensaita on vähän. Niityn pohjoislaidalta, edelleen 

tien länsipuolelta, alkaa metsäisempi alue. Lisäksi siellä on pienialainen pohjoiseen viettävä 

märkä, harmaalepikkoa ja pajukkoa kasvava kuvio. 

Tien itäpuolinen osa on miltei kokonaan kuusivaltaista ja sekapuustoista metsää. Tämä metsä 

ei ole ehkä koskaan ollut avointa laidunmaata. Metsää halkovat poikittaiset raviinit. Metsä on 

kohtalaisen varttunutta ja sen läntinen osa melko luonnontilaista. Sammaloitunutta 

metsänpohjaa on melko paljon. Vaikka ruohoja on vain paikoin, pohja on lehtoa ja lehtomaista 

kangasta. Itäisemmältä metsäkuviolta alikasvos on poistettu ja metsänpohja on heinittynyt. 

Kosteaa ja avointa mesiangervovaltaista niittyä on ainoastaan purouomaa reunustavana 

kapeana kaistaleena. Lisäksi tien itäpuolella on pienialainen avoin, aikoinaan niittynä tai 

laidunmaana ollut raviini. 

3.2.2. Laurilannotko 

Laurilan kohde sijaitsee Häntälän kylässä, Kuusjoenperälle johtavan tien pohjoispuolella. Kohde 

on maastoltaan monipuolinen ja vaihteleva, kuviorajat eivät ole kaikkialla kovin selviä. Tietä 

reunustaa kuusivaltainen, sekapuustoinen lehtorinne. Kohteen pohjoislaidalla on kuusivaltaista 

metsää. Muuten alue on suurelta osin harmaaleppä- ja tuomipensaikkojen halkomaa tuoretta 

niittyä ja hakaa. Etenkin rinteen yläosassa on nuorta koivikkoa ja metsäistä laidunmaata. 

Puustoa on poistettu alueelta. Rinne viettää koilliseen—pohjoiseen ja on paikoin jyrkkä. Karja 

oli kulkenut alueella kuluneena kesänä, mutta laiduntamisen jälkiä oli vähän. 

3.2.3. Mäkilä 

Mäkilän kartoituskohde on kapea ja pitkänomainen luoteis-kaakko-suuntainen kohde Rekijoen 

molemmin puolin. Tämä on Rekijokilaakson kohteista selvästi voimakkaimmin laidunnettu. 

Tästä huolimatta aivan joen rannassa kasvillisuus oli korkeaa, heinä- ja mesiangervovaltaista, 

ja maa hyvin savista, kosteaa ja pehmeää. Myös länsipuolella oli jonkin verran matalakasvuista 

niittyä, ylemmiltä osiltaan jopa ketoa, jotka vaihettuivat varttuneeseen lehtomaiseen 

kangasmetsään tai lehtoon. Näissä puusto on kuitenkin varsin vaihtelevan ikäistä ja 

rakenteeltaan sekalaista ja aukkoista. Puuston lomassa on paljon katajia ja jonkin verran 

lehtopensaita, mm. taikinamarjaa ja lehtokuusamaa. Itäpuolella on avointa matalakasvuista 

laidunmaata. Rinteen yläosa lähellä pellon laitaa on ketoa. 
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3.2.4. Veräjämäki 

Veräjämäki sijaitsee Häntälän kylän eteläpuolella. Kartoituskohde on Murronkulmalle johtavan 

tien itäpuolella. Se on mäen luoteisrinteen alaosa rajoittuen Rekijokeen. Alue on lähes 

kokonaan jokeen viettävää savista, paikoin kosteaakin rinnettä. Alueen poikki kulkee pieniä 

loivarinteisiä raviineja. Valtaosa rinteestä on varttunutta savipohjaista kuusivaltaista lehtoa tai 

lehtomaista kangasta. Alaosat ovat joen lähellä ja laajimmin Murronkulmantien itäpuolella 

korkeakasvuista kosteaa niittyä. Niityn ja kuusivaltaisen lehdon vaihettumisvyöhykkeellä on 

runsaasti harmaaleppää. Alue on osittain laidunnettu. 

3.2.5. Tuomilaakso 

Tuomilaakson kartoituskohde on peltoon rajoittuvan rinteen yläosassa Korvenojan 

pohjoispuolella. Itäosiltaan alue rajoittuu voimakkaasti mutkittelevaan Rekijokeen. Rinne on 

eteläkaakkoon viettävä ja itäosastaan länteen viettävä. Rinne on kuitenkin hyvin varjoista 

iäkkään ja korkean puuston ansiosta. Puusto on arviolta ainakin satakunta vuotta vanhaa 

havupuuvaltaista metsää. Metsätyypeistä vallitsevat lehtomainen kangas sekä savipohjainen 

lehto. Sekapuuna on ryhmittäin haapaa ja jonkin verran koivua sekä harmaaleppää. Metsä on 

todennäköisesti ollut pitkään helppokulkuisemmilta osiltaan laidunnuskäytössä ja aiemmin 

harvapuustoisempi. Kasvillisuudessa on piirteitä niittykasvillisuudesta ja puusto on edelleen 

aukkoista sekä alueella on vanhoja piikkilanka-aitoja jäljellä. Alueella on myös kohteen poikki 

kulkevia hyvin jyrkkäreunaisia raviineja, jotka tekevät alueesta paikoin vaikeakulkuisen ja 

laidunnukseen näiltä osin sopimattoman. 
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4. Tulokset: Kemiönsaaren kalliot. Svinberget 

4.1. Maastotyöt ja sienisato kartoitusajankohtina 

Svinberget oli kartoittajalle ennestään tuntematon. Maastotyöt Svinbergetillä tehtiin 1.9., 3.9. 

ja 30.9.2012. Varsinaista maastotyöaikaa kertyi 11 tuntia ja työ oli yleiskartoitusta 

(Taulukko 1). Kartoitus keskittyi mäen koillis—pohjoisosan luonnonsuojelualueelle. Kallion 

eteläisempää osaa katsottiin paikoin, etenkin valtionmaiden ja yksityisalueen rajan 

tuntumasta (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Kemiönsaaren Svinbergetin sienikartoituksen reitit. 

Syyskuun alussa (1.9 ja 3.9.) sieniä oli maastossa keskinkertaisesti. Lajistossa parhaiten 

edustettuina oli alkusyksyn mykorritsasienilajisto (mm. haperot ja risakkaat), joten sienikausi 

oli hieman myöhässä tavanomaisesta. Esimerkiksi seitikkejä oli hyvin vähän. Lahottajasieniä oli 

hyvin niukasti. Mikään laji ei ollut runsas.  

Svinbergetin koillis—pohjoisosan yksityinen luonnonsuojelualue kartoitettiin kattavasti miltei 

kokonaan. Kartoittamatta jätettiin osa mäen pohjoisrinteen jyrkänteen vaikeakulkuisesta ja 

voimakkaasti heinittyneestä osasta. Jyrkännettä katsottiin paikoin pistotarkistusluonteisesti ja 

sieniä oli hyvin vähän. Samoin vähälle jätettiin alarinteen mäntyä kasvava taimikko. Kyseessä 

on monotyyppinen kuvio, joka on istutettu männylle, vaikka istutusalan luontainen valtapuu 

olisi kuusi. Tämä epämiljöö kuljettiin läpi lähes suoraviivaisesti ja sieniä näkyi reitin varrella 

hyvin vähän. Lajisto oli triviaalia. 

Mäen eteläisempää valtionmaata kartoitettiin muutamasta kohdin: yksityisen 

luonnonsuojelualueen rajan tuntumasta sekä erikseen mäen eteläisestä osasta. Mäkeä 

reunustavan päätien piennarta ja ojan reunoja tarkistettiin pidemmältä matkalta. 
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Svinbergetillä käytiin uudelleen 30.9. loppusyksyn lajiston selvittämiseksi. Vaikka oli ollut 

sateista, sieniä oli niukasti. Etenkin loppusyksyn lajistoa, mm. seitikeitä ja malikoita, oli hyvin 

vähän. Maassa kasvavat orakkaat ja haarakkaat puuttuivat lähes kokonaan. Tilanne oli sama 

läheisillä vastaavilla kalkkialueilla, mm. Förbyn (Isoluodon) kalkkikaivoksen ympäristössä. 

Sienikausi vaikutti keskeytyneen tai loppuneen. Sieniä oli hyvin ainoastaan hiekkapohjaisissa 

männiköissä. Alue kartoitettiin pikaisemmin, mutta melkein yhtä laaja-alaisesti kuin 

ensimmäisellä kerralla. 

4.2. Lajisto 

Svinbergetiltä havaittiin 121 lajia (Liite 1). Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja ei löytynyt. 

Svinbergetiltä kerättiin jonkin verran korkean luonnonarvon indikaattorilajeja (Taulukko 2). 

Suurin osa näistä on kalkkia vaativia ja suosivia sienilajeja. Joitakin niitty- ja ketosieniä löytyi.  

 

Taulukko 2. Svinbergtiltä kerättyjä korkean luonnonarvon indikaattorilajeja.  

Cantharellus lutescens  kosteikkovahvero LC kalkinsuosija 

Chroogomphus rutilus rusakkonuljaska LC kalkinsuosija 

Clitocybe subsinopica tiilimalikka  LC kalkinsuosija 

Cortinarius anisatus anisseitikki  LC kalkinsuosija 

Inocybe bongardii tuoksurisakas  LC kalkinvaatija 

Lactarius scrobiculatus isovoirousku  LC kalkinvaatija 

Ramaria testaceoflava keltakärkihaarakas LC kalkinsuosija 

Rhodocybe nitellina lehtomyyränlakki LC kalkinsuosija 

Russula queletii kuusihapero  LC kalkinsuosija 

Tricholoma scalpturatum hiirenvalmuska LC kalkinsuosija 

Tässä kartoituksessa huomionarvoisin Svinbergetiltä kerätty laji oli tuoksurisakas Inocybe 

bongardii (LC). Sieni on yleinen Ahvenanmaalla, mutta oli tunnettu muualta Suomesta 

ainoastaan Paraisilta. Laji vaatii kalkkia ja suosinee mereistä ympäristöä. Inocybe bongardii 

löytyi mäen koillisosasta, pohjoiseen viettävän kostean puronotkon viereisestä 

harventamattomasta nuoresta kuusikosta. Samasta rinteessä kerättiin muitakin 

kalkkisieniä,mm. keltakärkihaarakas Ramaria testaceoflava, isovoisrousku Lactarius 

scrobiculatus ja kosteikkovahvero Cantharellus lutescens. 

Toinen pienialainen kalkkilajistoa kasvava kuusikkorinne on valtionmaan puolella aivan 

yksityismaan rajalla, kalkkilajeista sieltä kerättiin mm. anisseitikki Cortinarius anisatus, 

isoovoirousku Lactarius scrobiculatus ja lehtomyyränlakki Rhodocybe nitellina. 

Lakialueen sienilajistossa näkyi kalkin vaikutus, mutta sieniä löytyi melko niukasti. Etenkin 

kuivasta etelärinteestä sieniä havaittiin vähän. Lajisto on yhdistelmä kangasmaan ja 

ravinteisen maaperän lajistoa. Kalkkisienistä lakialueella kasvoivat Russula queletii, Lactarius 

scrobiculatus ja Tricholoma scalpturatum. Kalliopaljastumien reunoilta ja muualtakin 

lakialueelta löytyi vähän ketolajistoa: muutamia rusokkaita (suku Entoloma) ja vahakkaita 
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(Hygrocybe). Näistä osa on lajilleen määrittämättä. Kalkkisimmilta kalliotörmiltä ja niiden alta 

sieniä ei löytynyt. 

Inocybe porcorumia etsittiin erikseen Svinbergetin eteläviertä kulkevan päätien mäen 

puoleiselta pientareelta, mutta turhaan. Vuoden 2004 kartoituksessa laji oli löydetty kahdesti 

(Kokkonen & Vauras, 2012). Löytöpaikka ei ole luonnonsuojelualueen kohdalla vaan hieman 

siitä etelään. Mm. monet risakaslajit kasvavat mielellään tien pientareilla ja vastaavilla 

ruderaattityyppisillä paikoilla. Tien pientareelta ja ojan laidoilta havaittiin niukasti sieniä. 

Kalkkilajeista tien luiskaojassa kasvoi ainoastaan tiilimalikka Clitocybe subsinopica. 

4.3. Tulosten tulkinta: Svinberget 

Aikaisemmassa kartoituksessa (Vauras, 2005) Svinbergetiltä havaittiin 164 sienilajia, kun tässä 

kartoituksessa lajeja löytyi 121 (kun lajilleen määrittämättömiä ei oteta lukuun). Tarkkaa tietoa 

tuolloin kuljetuista reiteistä ja käytetystä ajasta ei ole, mutta maastoaika kattoi suuremman 

osan sienikautta, ollen myös tuntimääräisesti suurempi. Sellaisia sienilajeja, joita ei ollut 

aikaisemmassa kartoituksessa havaittu, oli 52, eli nyt tavatuista lajeista lähemmäs puolet. 

Tilanne kuvastaa sitä, että etenkin maan alla rihmastona elävän lajiston perusteellinen 

selvittäminen vaatii useita kartoituskertoja ja usean vuoden ajan. Sääolot suosivat eri vuosina 

eri sienilajeja eivätkä kaikki lajit tee itiöemiä joka vuosi. Etenkin avoimilla ja tuulisilla 

kasvupaikoilla itiöemiä nousee epäsäännöllisesti. 

Kääväkäskartoituksissa kartoitustehokkuutta on arvioitu 5-portaisella asteikolla (Junninen, 

2010). Tehokkuuden arviointi on paljon vaikeampaa, kun kohteena ovat maan alla tai 

karikkeessa rihmastona elävät sienilajit. Kartoituksen tarkkuutta on toki mahdollista kuvata, 

mutta tarkkuuden perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka selkeä kuva alueen 

lajistosta on saatu. Vastaavuus tarkkuuden ja tehokkuuden välillä vaihtelee vuosittain paljon ja 

lajistosta voi saada hyvän käsityksen vain poikkeuksellisen suotuisina sienivuosina. Myös 

Svinbergetillä kasvaa paljon enemmän sienilajeja kuin mitä tehdyssä kahdessa kartoituksessa 

on tullut vastaan.  

Uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai uuden luokituksen mukaisia puutteellisesti tunnettuja (DD) 

lajeja ei Svinbergetiltä tässä kartoituksessa löytynyt. Myöskään Vauras (2004) ei näitä lajeja 

löytänyt. Svinbergetiltä löydetty indikaattorilajisto osoittaa, että alueella saattaa kasvaa 

muitakin kalkkia vaativia ja suomalaisessa luonnossa harvinaisia sienilajeja. Harvinaisimmat 

alueelta löydetyt lajit ovat risakaslajit Inocybe porcorum ja I. bongardii. Inocybe porcorum on 

mahdollisesti maailmanlaajuisesti harvinainen laji eikä ole vielä ollut mukana 

uhanalaisuusarvioinneissa. 

Etenkin mäen lakialueelta kalkkisieniä löytyi vähemmän kuin mitä ennakkoon odotettiin. On 

mahdollista, että sieniä ei enempää havaittu etenkin loppusyksyn epäsuotuisten sääolojen 

takia. Vauras (2005) keräsi Svinbergetiltä enemmän kalkkilajeja, mm. Phlegmacium-alasuvun 

seitikeitä. Tässä kartoituksessa niitä ei löydetty. Toisaalta lakialue on voimakkaasti heinittynyt, 
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mikä haittaa sieniä ja epäilemättä osaltaan vaikuttaa sienten vähäiseen määrään. Mutta vaikka 

aluetta on hoidettu talousmetsän tapaan, ei sitä kokonaan ole pilattu. 

4.4. Luonnonhoito sienilajiston kannalta: Svinberget 

Svinbergetin lakimetsä ja suurin osa mäen pohjoisrinteestä ovat harventamisen seurauksena 

heinittyneet, mistä on selvästi haittaa sienille. Osa puustosta tulisi jättää kasvamaan vanhaksi. 

Metsää saisi kasvaa paikoittain laella ja harventamisen tulisi kohdistua täsmällisemmin niille 

kohdille, jotka halutaan pitää avoimina.  Etenkin sienille suotuisalla pohjoisrinteellä, jossa 

metsää on jäljellä niukasti, metsää ja kuusia saisi kasvaa. Huomattava osa harvinaisesta 

kalkkisienilajistostamme on kuusen mykorritsasieniä. 

Luonnonsuojelualueella on istutusmänniköitä. Istutusalojen luontainen valtapuu olisi kuusi. 

Mykorritsasienilajisto on näillä kuvioilla paljon yksipuolisempaa kuin mitä se luontaisesti 

uudistuneilla aloilla olisi, etenkin koska puulaji on vaihdettu. 

Tien reuna ja ojan pientareet tarjoavat sopivan ympäristön matalakasvuista ja kuivempaa 

kasvuympäristöä suosiville lajeille. Joukossa on myös harvinaista lajistoa. 
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5. Tulokset: Rekijokilaakson kohteet 

5.1. Maastotyöt ja sienisato kartoitusajankohtina 

Maastotyöt Rekijokilaakson kohteilla tehtiin 31.8—14.10.2012. Varsinaista maastotyöaikaa 

kertyi 30 tuntia ja työ oli yleiskartoitusta (Taulukko 1). Alue oli toiselle kartoittajista (Toivonen) 

entuudestaan tuntematon. Jarkko Korhonen teki vuonna 2008 alueille luontotyyppi-

inventoinnin, mikä helpotti suunnistamista ja alueiden hahmottamista. 

Haapasaari kartoitettiin 10.9. ja 14.10 (Kuva 2). Haapasaaren niityllä kerättiin kerran, 10.9., 

jolloin kartoitettiin myös metsäiset kuviot. Korkeaa ruohoa kasvava niitty on tässä tilassaan 

sienille hyvin epäotollinen ja se kuljettiin nopeasti läpi. Niityn laitamien matalakasvuisempia 

kohtia katsottiin tarkemmin. Sieniä tavattiin, mutta niukasti. Metsän puoli kartoitettiin melko 

tarkasti. Metsässä sieniä oli hieman runsaammin, ehkä keskinkertaisesti. Enemmän oli 

alkukauden lajistoa (mm. haperoita), vaikka lähestyttiin jo syyskuun puoltaväliä. Seitikkejä oli 

hyvin niukasti. Ainoastaan löyhkävalmuska Tricholoma inamoenum oli huomiota herättävän 

runsas.  

 

Kuva 2. Rekijokilaakson Haapasaaren sienikartoituksen reitit. 

Haapasaaren metsää kartoitettiin uudelleen aivan loppusyksystä, 14.10. Tällöin kuljettiin vain 

tien itäpuolella, eikä kartoitettu alue ulottunut aivan koillisosiin asti. Pakkasia ei ollut vielä 

ollut. Metsässä oli edelleen kohtalaisesti sieniä. Lajisto oli monipuolista, vaikka itiöemien 

määrä ei ollut kovin suuri. 
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Laurila kartoitettiin 25.9-1.10. (Kuva 3). Sieniä oli maastossa melko hyvin, etenkin metsän 

puolella. Alkusyksyn lajiston, esimerkiksi tattien ja haperoiden aika oli jo lähes ohi, mutta 

muuten sienisesonki oli parhaimmillaan. Jopa loppusyksyn lajistoa, esimerkiksi härmämalikkaa, 

oli jo. Sekä lahottajia että mykorritsasieniä havaittiin melko runsaasti. Korkeaa heinää 

kasvavilla kohdin sieniä oli niukasti. Runsaiden sateiden seurauksena etenkin itään viettävien 

rinteiden alaosissa oli painanteita, joissa vesi seisoi. Sieniä ei näissä kohdin ollut. Pohjoisimmat 

kuviot, jotka ovat metsää, jäivät kartoittamatta (Kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Rekijokilaakson Laurilan sienikartoituksen reitit. 

 

Mäkilä kartoitettiin 31.8. ja se oli kartoittamistamme kohteista ensimmäinen ja jälkeenpäin 

tarkasteltuna kenties muita tarkemmin kartoitettu (Kuva 4). Alueelta havaittiin melko paljon 

lajeja, mutta vähän itiöemiä. Merkillepantavaa oli, että varsinkin pienikokoisia lajeja, mm. 

hiippoja, risakkaita, lohisieniä ja pieniä rouskulajeja löytyi runsaasti. Yleiset, satoisat ja 

suurikokoiset lajit olivat harvassa. Laidunnetuilla niityillä sieniä oli hyvin vähän. Nämä seikat 

viittaavat siihen, että kartoitus ei osunut Mäkilässä parhaaseen mahdolliseen sienikauden 

ajankohtaan. Haperoita oli kuitenkin runsaasti. Lajistossa on niittyjen ja kulttuuripaikkojen 

lajistoa mukana niukasti. 
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Kuva 4.  Rekijokilaakson Mäkilän sienikartoituksen reitit. 

Veräjämäki kartoitettiin 14. ja 20.9. (Kuva 5). Kohteet olivat pääasiassa metsäisiä, minkä 

vuoksi niittysienten osuus jäi oikeastaan olemattomaksi. Sienisato molemmilla kohteilla 

kartoituspäivinä oli kohtuullinen. Löydetty lajisto oli monipuolista. Siinä oli paljon tyypillistä, 

joskaan ei harvinaista, lehtojen ja lehtomaisten kankaiden lajistoa. Muutamat lajit olivat 

metsäisille laidunnetuille alueille tyypillisiä. 

Tuomilaakso kartoitettiin 25.9. (Kuva 5). Tuomilaaksoon sopii jokseenkin sama kuvailu 

maaston ja sienisadon osalta kuin Veräjämäestä, poikkeuksena, että Tuomilaaksossa ei ole 

niittyjä lainkaan. 
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Kuva 5. Rekijokilaakson Veräjämäen (tien itäpuolella) ja Tuomilaakson (tien länsipuolella, Korvenojan 
pohjoispuolella) sienikartoituksen reitit. 

5.2. Lajisto 

Rekijokilaakson kohteilta löydettiin yhteensä 231 lajia (Liite 1). Uhanalaisia lajeja ei löytynyt. 

Silmälläpidettäviä (NT) lajeja löytyi kaksi. Kuusinapalakki Chrysomphalina grossula kasvoi 

Laurilan kohteella. Oranssihiippo Mycena oregonensis kasvoi Veräjämäen läntisellä kohteella. 

Alla on lueteltu huomionarvoisimmat Rekijokilaakson kohteilta löytyneet lajit (taulukko 3). 

Lajisto esitellään kohteittain. 

Taulukko 3. Rekijokilaakson kohteilta kerättyjä huomionarvoisia lajeja ja korkean luonnonarvon 
indikaattorilajeja. 

Crysomphalina grossula  kuusinapalakki NT, kosteiden kuusikoiden ja kuusilehtojen  

harvinainen sieni 

Entoloma lampropus musterusokas  NE, puutteellisesti tunnettu, laidunmailla,  

kuusikoissa, kalkinsuosija 

Hygrocybe pratensis  niittyvahakas  LC, ketojen ja niittyjen indikaattorilaji 

Hygrocybe coccinea punavahakas  LC, ketojen ja niittyjen indikaattorilaji 

Hygrocybe irrigata limavahakas  LC, ketojen ja niittyjen indikaattorilaji 

Inocybe silvae-herbaceae  --, kalkinsuosija, kuusilehtojen huonosti tunnettu

     laji 

Lactarius scrobiculatus isovoirousku  LC, kalkinvaatija, kuusilehtojen indikaattorilaji 

Lactarius zonarioides  kuusenvyörousku LC, kalkinsuosija, kuusilehtojen indikaattorilaji 

Marcolepiota procera ukonsieni  LC, taantunut hakamaiden ja metsälaitumien  

indikaattorilaji  

Mycena oregonensis oranssihiippo  NT, rehevien ravinteisten ja tihkupintaisten  

metsien laji, kalkinsuosija, harvinainen 

Pholiotina velata   NE, puutteellisesti tunnettu kuupikkalaji 

Russula queletii kuusihapero  LC, kalkinsuosija, kuusilehtojen indikaattorilaji 

Sarcodon imbricatus kuusensuomuorakas LC, vanhojen kuusikoiden indikaattorilaji 
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5.2.1. Haapasaari 

Haapasaaren niitty kasvaa korkeaa ruohoa ja heinää. Kasvuympäristö on tällä hetkellä sienille 

hyvin epäotollinen. Sieniä havaittiin lähes ainoastaan pienten puuryhmien ja yksittäisten 

puiden luona, jossa kasvillisuus oli matalampaa. Löytyneistä lajeista huomionarvoisimpia olivat 

harvinaisehkot isorengasryhäkäs Cystoderma fallax ja puistorisakas Inocybe muricellata. Niityn 

pohjoislaidan kosteasta, karikkeisessa pensaikossa kasvoi enemmän sieniä, mm. harvinaisehko 

lehtonahikas Marasmius cohaerens. 

Haapasaaren kuusivaltaisesta metsästä löytyi kaksi korkeaa luonnonarvoja indikoivaa, 

harvinaisehkoa lehtolajia: Kuusenvyöruosku Lactarius zonaroides ja nuijaseitikki Cortinarius 

varius. Molemmat ovat kalkinsuosijoita. Metsäraviinin ruohoiselta, märältä pohjalta kerättiin 

harvinainen kalkinsuosija, vastikään Suomesta tieteelle uutena kuvattu risakaslaji Inocybe 

silvae-herbaceae (Kokkonen & Vauras, 2012). Sammaloituneen raviinin pohjalla kasvoi 

kuusensuomuorakas Sarcodon imbricatus, joka on etenkin vanhojen kuusikoissa kasvava 

korkean luonnonarvon indikaattorilaji. Yleisehköistä kuusikoiden lehtolajeista Haapasaaren 

metsässä kasvoi oranssirouskua Lactarius aurantiacus, ruskosillihaperoa Russula favrei, 

kirjolehtohaperoa R. firmula ja partavalmuskaa Tricholoma vaccinum. Aikoinaan niittynä tai 

laidunmaana olleen sivuraviinin pienialaisella kedolla kasvoi ukonsientä Macrolepiota procera, 

joka on yleisehkö mutta taantunut, erityisesti metsälaitumien ja hakamaiden sieni. 

5.2.2. Laurila 

Kohteen etelälaidalla, Kuusjoenperälle johtavaa tietä reunustavassa kapeassa kuusivaltaisessa 

lehtorinteessä kasvoi lehtolajeja ja kalkkisieniä, mm. Lactarius zonaroides sekä isovoisrousku 

Lactarius scrobiculatus. Lactarius scrobiculatus -havainto oli yllättävä, sillä laji on kalkinvaatija. 

Muuten Laurilan puustoisilla, kuusivaltaisilla kuvioilla lajisto oli hyvin samanlaista lehtojen ja 

lehtomaisten kuusikoiden lajistoa kuin Haapasaaren metsässä, mm. Russula queletii ja 

Tricholoma vaccinum. Lisäksi kohteella kasvoi runsaasti harmaaleppää ja samalla lepän 

mykorritsasieniä. Lepän lajisto oli monipuolista, mutta harvinaisia lepän juurisienilajeja ei 

havaittu. 

Laurilan niityn ja hakamaa-alueiden sienilajisto osoittautui melko runsaaksi. Havaittiin paitsi 

mykorritsasieniä, myös runsaasti lahottajasieniä. Lahottajalajisto koostui sekä nurmea ja 

ruohoja lahottavasta ketojen ja niittyjen lajistosta että hakamaiden tyypillisemmistä, 

puuainesta ja lehtikariketta lahottavista sienilajeista.  

Laurilan kohteelta kerättiin kuusinapalakki Chrysomphalina grossula, joka on silmälläpidettävä 

(NT) laji (Bonsdorff ym., 2010). Kuusinapalakki kasvoi pitkälle maatuneella kuusenkannolla 

laitumen ylärinteellä. Kasvualusta on kuusinapalakille tyypillinen, mutta siitä huolimatta laji on 

harvinainen. Kiinnostava on myös havainto puutteellisesti tunnetusta, harvinaisesta 

kuupikkalajista Pholiotina velata, jota havaittiin kahdesta paikasta. Kuupikkalajeja (suvut 

Conocybe ja Pholiotina) kerättiin useampia. Näistä useimmat ovat karikkeenlahottajia. Lisäksi 
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kohteelta havaittiin yksi sirohaarakaslaji (Ramariopsis sp.), jonka lajilleen määrittäminen ei 

toistaiseksi onnistu. 

Avoimilta ruohoisilta kohdilta, vaikka ruoho oli monin paikoin pitkää, tavattiin keto- ja 

niittylajistoa. Useampia korkeaa luonnonarvoa indikoivia ketojen ja niittyjen vahakaslajeja 

(suku Hygrocybe) havaittiin: neidonvahakas Hygrocybe virginea, limavahakas H.irrigata, ja 

punavahakas H.coccinea. Lisäksi kerättiin joitakin rusokaslajeja (suku Entoloma), joista suurin 

osa on vielä määrittämättä. Itiöemiä kasvoi kuitenkin niukasti. Enimmät niistä kerättiin sieltä 

täältä niityn alueelta, mutta pohjoisemman niittyalueen pohjoislaidalla, lähellä jokea oli 

muutaman aarin matalakasvuinen ala, jossa ruohovartinen putkilokasvilajisto oli huomattavan 

monipuolista. Tällä pienellä alalla kasvoi runsaasti ketosienilajeja aivan lähekkäin.  

5.2.3. Mäkilä 

Mäkilän kohteelle tyypillistä oli esimerkiksi runsas, joskin tavanomainen hiippolajisto. 

Haperoista mainitsemisen arvoinen on lehtolaji pelargonihapero Russula pelargonia. 

Ravinteista maata vaativa makeatympönen Hebeloma sacchariolens löytyi kahdelta paikalta. 

Joen törmän tuntumassa, osin maahan hautautuneelta puulta löytyi vinokasmainen 

yleisyydeltään ja levinneisyydeltään huonosti tunnettua kenorusokas Entoloma depluens. 

Kohteelta havaittiin vastikään valevahverosta erotettu ruskovalevahvero Hygrophoropsis rufa 

ja pieni huomaamaton sammallipakka, Cyphellostereum laeve. Mäkilän laidun on varsinkin 

joen itäpuolisilta osiltaan edustavaa niittyä ja ketoa, mutta keto- tai niittysienilajistoa ei juuri 

löytynyt. 

5.2.4. Veräjämäki 

Veräjämäen laidunhistoriasta kertovat siellä esiintyneet ukonsieni Macrolepiota procera, 

laidunnettuja metsiä ja kalkkipaikkoja suosiva musterusokas Entoloma lampropus sekä yleinen 

kulttuuripaikkojen sieni nurmimaamuna Bovista nigrescens.  

Harvinaisista lajeista mainittakoon aniksen tuoksuinen, pajujen kuolleita oksia lahottava 

tuoksuvinokas Lentinus suavissimus, joka aiemmissa uhanalaisuusarvioinneissa on ollut 

silmälläpidettävä (NT) laji, mutta viimeisimmässä arvioinnissa (Bonsdorff ym., 2010) sitä ei ole 

arvioitu uhanalaiseksi. Myös harvinaisehko Marasmius cohaerens ja karvakalponen Ripartites 

tricholoma kasvavat alueella. Erään elävän, mutta huonokuntoisen kuusen tyvellä kasvoi 

huomiota herättävän kookas rengasvinokkaan Pleurotus dryinus itiöemä. Tavanomaisesti P. 

dryinus kasvaa lehtipuulla. Kuusella sen mainitaan kasvavan harvoin. 

Veräjämäen muu lajisto oli kuusivaltaisille lehtisekapuustoisille lehdoille ja lehtomaisille 

kankaille tyypillistä. Esimerkiksi erityisen runsaita olivat retikkavalmuska, Tricholoma 

stiparophyllum ja valkorisakas Inocybe geophylla. Risakkaista myös rusotäplärisakas I. 

armeniaca kasvaa kohteella. Kupukirjovahakkaalla Hygrophorus korhonenii, joka mainitaan 

levinneisyydeltään pohjoisvoittoiseksi, oli muutama esiintymä alueella. Yksittäisiä 
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kuusenneulasia lahottava rehevien kuusimetsien laji havuratasnahikas Marasmius wettsteinii 

löytyi alueelta kohtalaisen runsaana.  

5.2.5. Tuomilaakso 

Tuomilaakson lajistossa oli varsin samantapaisia piirteitä kuin edellä kuvatun Veräjämäen 

lajistossa. Paljon samoja rehevien kuusimetsän lajeja löytyi, mutta laidunhistoriaan liittyvästä 

lajistosta löytyi ainoastaan ukonsienen kaksi itiöemää. Alueen harvinaisin lajihavainto on 

silmälläpidettävä (NT) oranssihiippo Mycena oregonensis, jota ei ole Kytövuori ym. (2005b) 

mukaan aiemmin löydetty Varsinais-Suomen eliömaakunnasta. Lajista on Uudeltamaalta 

useampi löytö ja hajalöytöjä ympäri maata. Kartoittaja (Korhonen) on löytänyt lajin aiemmin 

Muuramen Kuusimäestä Keski-Suomesta ja Hämeenlinnan Aulangolta. Näyte lajista on 

talletettu Turun yliopiston kasvimuseoon (TUR). Tuomilaakso oli M. oregonensikselle sopiva 

kasvuympäristö; rehevä, kostea ja varjoisa. Kasvupaikan läheisyydessä on pieni joki 

(Korvenoja). 

Tuomilaakson kartoitusalueen itäosassa oli jyrkkäreunaisia raviineja. Myös Rekijokeen laskevat 

rinteet olivat jyrkkiä. Näillä alueilla kasvoi silmiinpistävän runsaasti liilarisakasta Inocybe 

lilacina. Hiippolajeja oli runsaasti. Jo mainitun M. oregonensiksen lisäksi löytyi 

oranssiterähiippoa M. aurantiomarginata, keltaterähiippoa M. citrinomarginata, 

punaterähiippoa M. rubromarginata, jauhohiippoa M. cinerella, verihiippoa M. sanguinolenta, 

maitohiippoa M. galopus ja poimuhiippoa M. galericulata. 

5.3. Tulosten tulkinta: Rekijokilaakso 

5.3.1. Kuusivaltaiset metsät 

Kartoitusajankohtana metsäisillä kuvioilla sieniä kasvoi melko hyvin. Tyypillisistä metsäsienistä 

esimerkiksi haperoita oli paljon, rouskuja selvästi vähemmän. Seitikkien vähyys oli 

silmiinpistävää. On vaikea arvioida, kuinka paljon kyse on vuosittaisesta vaihtelusta. 

Valtaosa havaituista metsälajeista oli lehtomaisten kangasmetsien ja lehtojen sieniä. 

Lehtolajisto koostui hyvin suurelta osin tavallisista ja yleisistä lajeista. Vaikka alue sijoittuu 

eteläboreaalisen sienivyöhykkeen eteläosiin, levinneisyydeltään kovin eteläispainotteisia 

lehtolajeja ei havaittu. 

Rekijokilaakson kuusivaltaisista metsistä löytyi muutamia hyviä lehtolajeja, jopa sellaisia, joita 

muutoin tapaa lähinnä vain kalkkipohjaisissa kuusikoissa. Selittäviä tekijöitä on useita. Tärkeitä 

ovat maaperän laatu ja metsien ikä. Kartoitetut metsäkohteet olivat jokeen tai puroon 

rajoittuvia rinteitä ja vaikka metsä on paikoin sulkeutunutta ja ruohovartisia kasveja on vähän, 

savinen maa on ravinteista lehtopohjaa. Vaikka Rekijokilaakson rinteitä on monin paikoin 

laidunnettu pitkään, kartoitetut kuusivaltaiset metsät olivat pääosin kohtalaisen varttuneita. 

Ne ovat myös melko luonnontilaisia. Erityisesti Haapasaaren ja Tuomilaakson kohteilla on 

metsäkuvioita, jotka eivät ehkä koskaan ole olleet avoimina niittyinä (Ikonen ym., 2001). 
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Haapasaaren ja Veräjämäen rinteet avautuvat suunnilleen pohjoista kohti. Tällaisten 

metsäisten notkojen pohjalla pienilmasto on kostea ja viileä. Tämä suosii joitakin sienilajeja, 

näkyvimmin kuusenvyörouskua Lactarius zonarioides. Se selvästi kuuluu Rekijokilaakson 

varttuneisiin rinnekuusikoihin, vaikka on muuten Etelä-Suomessa harvinainen, Pohjois-

Pohjanmaan ja Kainuun ravinteisten kuusikoiden sieni. 

Toisaalta savinen maa on epäsuotuisa joillekin metsäsienille, etenkin pienikokoisille lajeille. 

Metsän keskelle rinteisiin syöpyvät poikittaiset raviinit ovat usein sammaleen peittämiä. Kuten 

Vauras (1996) toteaa, sienten kannalta edullisia tihkupintoja ei Rekijokilaakson notkoihin juuri 

muodostu. Tämä näkyi etenkin Haapasaaren metsässä.  

Kuitenkin etenkin laidunnetulle lehtopohjalle sekä maanvieremien myötä syntyy paljaamman 

maan laikkuja, joissa kasvaa lehdoille tyypillistä pienikokoista lajistoa, sekä mykorritsasieniä 

että karikkeenlahottajia. Lajisto on monipuolisempi alueilla, joissa sekapuina kasvaa lehtipuita, 

etenkin haapaa. Tuomilaakson ja Veräjämäen kohteissa kasvoi runsaammin etenkin 

pienikokoista lehtolajistoa. Tähän lajistoon kuuluu Tuomilaakson kohteelta havaittu 

silmälläpidettävä oranssihiippo Mycena oregonensis. Saattaa olla, että lajiston monipuolisuutta 

ja sen eroja eri alueiden välillä selittää myös kokonaislaidunnushistorian pituus (Mustola, 

2012): mitä pidempi laidunnushistoria, sen monipuolisempi lajisto, vaikka laidunnus olisi 

päättynyt jo aikaa sitten. Rekijokilaakson metsiä on laidunnettu. Veräjämäen metsää 

laidunnettiin osittain kartoitushetkellä ja Tuomilaakson metsissä näkyi merkkejä 

varhaisemmasta laidunnuksesta. 

5.3.2. Niityt ja hakamaat 

Keto- ja niittylajistoa ovat etenkin helo- ja niittyvahakkaat (suku Hygrocybe), monet rusokkaat 

(Entoloma, etenkin alasuvut Leptonia ja Nolanea) ja jyväslakit (Dermoloma), haarakas- ja 

nuijakasmaisista sienistä etenkin kalvasnuijakkaat (Clavaria), oranssinuijakkaat (Clavulinopsis), 

sirohaarakkaat (Ramariopsis) sekä maakielet (Geoglossum). Osa lajistosta suosii avoimia 

elinympäristöjä, osa kasvaa pikemminkin puustoisimmilla, puoliavoimilla paikoilla. 

Vauras tutkimuksen (1996) perusteella selvisi, että Someron Rekijokilaakson perinnemaisema-

alueen rinnekedoilla ja -niityillä kasvaa arvokasta ja harvinaista lajistoa, mm. ryppyjyväslakki 

Dermoloma cuneifolium, valkotuoksumalikka Clitocybe albofragrans, tarhaukonsieni 

Macrolepiota excoriata ja nurmivalmuska Lepista luscina. Tässä kartoituksessa ei näitä lajeja 

havaittu, kuten ei myöskään muita uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai kovin harvinaisia keto- ja 

niittysieniä.  

Tavanomaisempaa ketojen ja niittyjen lajistoa tavattiin avoimilta kohteilta ja hakamailta, 

mutta melko niukasti. Eniten keto- ja niittylajistoa tavattiin Laurilasta. Lajisto koostui etupäässä 

vahakkaista (Hygrocybe). Puuttumaan jäivät mm. kalvasnuijakkaat (Clavaria), oranssinuijakkaat 

(Clavulinopsis) ja maakielet (Geoglossum). Löydetyistä rusokaslajeista (Entoloma) valtaosa 

kasvoi puustoisilla ja pensaikkoisilla alueilla, ketorusokkaita havaittiin niukasti. Myöskään 

Vauras (1996) ei tältä osin kovin rikasta keto- ja niittylajistoa tavannut. 
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Keto- ja niittylajiston niukkuuteen osasyynä on epäilemättä se, että monet kartoitetuista 

avoimista kohteista ovat olleet pidempään laiduntamatta ja kasvoivat korkeaa ruohoa ja 

heinää. Heinäisyys selvästi haittaa sieniä niin metsissä kuin avoimilla alueilla. Heinäisillä niityillä 

sieniä saattaa kyllä harvakseltaan kasvaa, mikäli kosteutta on riittävästi, mutta sienten 

löytyminen tiheän, korkean heinikon sisältä on enemmän sattumanvaraista. Monipuolisin 

sienilajisto oli Laurilassa, jossa niittyalueella oli runsaasti pensaikoita ja puuryhmiä. 

Ainoa ketoalue sijaitsi Mäkilän laitumen ylärinteessä. Kartoitus täällä osui aikaan, jolloin sieniä 

kasvoi niukasti. Kohteen lajistoa ei tältä osin saatu selville. Paisterinteillä saattaa kasvaa niitä 

ketolajeja, jotka vaativat eniten lämpöä, mahdollisesti myös eteläistä lajistoa. Toisaalta osalle 

ketosienistä, kuten vahakkaille, pohjoiseen viettävät rinteet saattavat sopia parhaiten 

(Jakobsson, 2005), ainakin kun kyse on eteläisestä Suomesta. 

5.4. Luonnonhoito sienilajiston kannalta: Rekijokilaakso 

Laiduntaminen parantaa Rekijokilaakson notkojen sienten elinoloja ja lisää sienilajiston 

monimuotoisuutta, kunhan puustoa ei aleta poistaa liikaa. Tämä koskee niin metsiä kuin 

niittyjä. Sienet hyötyvät, mikäli kasvillisuus on matalaa ja tallaus rikkoo maaperää.   

Rekijokilaakson notkojen savinen ja kostea, ravinteinen maa kasvaa tyypillisesti korkeaa 

ruohoa ja heinää. Myös harvennetuissa metsissä heinäisyys haittaa sieniä. Metsissä taimien, 

alikasvoksen tai varjostavien suurempien kuusien poistaminen lisää heti heinien määrää ja 

huonontaa näin sienten elinoloja. 

Etenkin kosteille niityille tulisi jättää puuryhmiä ja yksittäisiä suuria puita. Varjostamalla ja 

imemällä maasta vettä puut muuttavat lähiympäristönsä suotuisammaksi monille 

lahottajasienille ja toimivat samalla isäntäpuina mykorritsasienille. Näin sienilajisto muodostuu 

monipuolisemmaksi. 

Arvokkaat keto- ja niittysienikohteet voivat olla hyvin pienialaisia (Jakobsson, 2005). Laurilan 

hakamaalta tällainen pienialainen kohde havaittiin. Kuten Laurilassa, myös muualla 

Rekijokilaakson tuoreilla niityillä ruohovartisen putkilokasvilajiston runsaus voi indikoida 

arvokasta niittysienilajistoa, etenkin mikäli niitty on osittain varjoisa tai enemmän pohjoiseen 

suuntaan viettävä. Laiduntaminen tietenkin ylläpitää tällaista monimuotoisuutta ja edesauttaa 

sen kehittymistä. Toisaalta arvokkaat keto- ja niittysienikohteet ovat usein sammaleisia niittyjä 

(Jakobsson, 2005), jolloin putkilokasvilajisto ei välttämättä ole kovin erikoista. 
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Liite 

Liite 1. Kartoituskohteilta löydetyt lajit kohteittain. 

Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 

Agaricales sp.       1     1 

Agaricus sylvaticus   1     1   2 

Agaricus sylvicola         1 1 2 

Amanita battarrae   1 1       2 

Amanita fulva 1           1 

Amanita muscaria     1     1 2 

Amanita olivaceogrisea     1       1 

Amanita porphyria       1     1 

Amanita rubescens 1 1         2 

Amanita vaginata 1     1     2 

Ampulloclitocybe clavipes   1 1       2 

Armillaria borealis     1       1 

Auriscalpium vulgare   1       1 2 

Baeospora myosura           1 1 

Bolbitius titubans     1 1     2 

Boletus betulicola   1         1 

Boletus edulis 1 1       1 3 

Bovista nigrescens           1 1 

Calocera cornea         1   1 

Calocera viscosa         1   1 

Cantharellula umbonata 1           1 

Cantharellus cibarius 1           1 

Cantharellus lutescens 1           1 

Cantharellus tubaeformis 1           1 

Chalciporus piperatus 1 1   1     3 

Chlorophyllum rachodes   1     1 1 3 

Chroogomphus rutilus 1           1 

Chrysomphalina grossula     1       1 

Clavulina aff. cinerea     1       1 

Clavulina cristata     1     1 2 

Clavulina sp. 1 2 3       6 

Clitocybe connata     1       1 

Clitocybe ditopus     1       1 

Clitocybe fragrans     1       1 

Clitocybe nebularis   1 1   1 1 4 

Clitocybe sp.   2 2     2 6 

Clitocybe subsinopica 1           1 

Clitocybe vibecina         1   1 

Clitopilus prunulus 1 1   1   1 4 

Collybia cirrhata         1   1 

Conocybe lenticulospora     1       1 

Conocybe macrospora     1       1 

Conocybe sp. 1   4       5 

Coprinellus disseminatus       1     1 

Coprinellus micaceus       1     1 

Coprinellus sp.           1 1 

Coprinopsis atramentaria       1     1 

Cortinarius alnetorum   1 1       2 

Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 
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Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 

Cortinarius anisatus 1           1 

Cortinarius anomalus 1   1   1 1 4 

Cortinarius aff. anomalus   1         1 

Cortinarius argutus         1 1 2 

Cortinarius armillatus 1           1 

Cortinarius betulinus 1           1 

Cortinarius bolaris 1           1 

Cortinarius brunneus 1           1 

Cortinarius casimiri 2 1 1   1 1 6 

Cortinarius sp. 8 2 10 2   4 26 

Cortinarius cinnamomeus 1           1 

Cortinarius croceus 1           1 

Cortinarius cf. croceus   1         1 
Cortinarius diasemospermus 
var. leptospermus 1           1 

Cortinarius decipiens 1           1 

Cortinarius delibutus   1 1     1 3 

Cortinarius cf. fulvescens 2           2 

Cortinarius helvelloides 1           1 

Cortinarius lilacinopusillus 1           1 

Cortinarius lucorum       1 1 1 3 

Cortinarius cf. obtusus 1           1 

Cortinarius parvannulatus 1           1 

Cortinarius pholideus 1           1 

Cortinarius cf. porphyropus 1           1 

Cortinarius cf. praestigiosus 1           1 

Cortinarius quarciticus 1           1 

Cortinarius raphanoides 1           1 

Cortinarius sanguineus   1         1 

Cortinarius sommerfeltii   1 1       2 

Cortinarius traganus 1           1 

Cortinarius triumphans     1     1 2 

Cortinarius trivialis 1 1 1       3 

Cortinarius umbrinolens   1 1       2 

Cortinarius varius   1         1 

Crepidotus calolepis           1 1 
Crepidotus cesatii var. 
subsphaerosporus         1   1 

Crepidotus lundellii           1 1 

Crucibulum laeve     1       1 

Cudonia confusa           1 1 

Cyphellostereum laeve       1     1 

Cystoderma carcharias     1       1 

Cystoderma fallax   1         1 

Cystoderma jasonis   1         1 

Cystoderma sp. 1           1 

Delicatula ingrella 1           1 

Entoloma cetratum 1           1 

Entoloma cf. rhodopolium     1       1 

Entoloma depluens       1     1 

Entoloma lampropus           1 1 

Entoloma pleopodium     1       1 

Entoloma sericellum     1       1 

Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 
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Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 

Entoloma sp. 6 1 8 1     16 

Galerina marginata     1   1 1 3 

Galerina vittiformis     1       1 

Gamundia striatula     1       1 

Geastrum pectinatum 1           1 

Gomphidius glutinosus   1   1 1 1 4 

Gymnopilus penetrans   1 1     1 3 

Gymnopus acervatus           1 1 

Gymnopus androsaceus   1 1       2 

Gymnopus confluens     1     1 2 

Gymnopus dryophilus       1 1   2 

Gymnopus sp.           1 1 

Handkea excipuliformis     1 1     2 

Hebeloma crustuliniforme       1     1 

Hebeloma mesopheum     1       1 

Hebeloma sacchariolens       1     1 

Hebeloma sp. 2 3 5   1 2 13 

Hebeloma cf. velutipes   1         1 

Hemimycena sp. 1           1 

Hydnum repandum 1           1 

Hydnum rufescens   1       1 2 

Hydnun umbilicatum 1           1 

Hygrocybe ceracea     1       1 

Hygrocybe coccinea     1       1 

Hygrocybe irrigata     1       1 

Hygrocybe laeta 1           1 

Hygrocybe miniata 1           1 

Hygrocybe pratensis     1       1 

Hygrocybe sp. 1   1       2 

Hygrocybe turunda 1           1 

Hygrocybe cf. virginea       1     1 

Hygrophoropsis aurantiaca   1 1   1   3 

Hygrophoropsis rufa       1     1 

Hygrophorus agathosmus   1 1     1 3 

Hygrophorus hedrychii 1           1 

Hygrophorus korhonenii     1     1 2 

Hygrophorus pustulatus   1         1 

Hypholoma capnoides 1         1 2 

Infundibulicybe gibba         1   1 

Inocybe armeniaca         1 1 2 

Inocybe bongardii 1           1 

Inocybe calamistrata 1           1 

Inocybe cincinnata 1 1 1 1     4 

Inocybe cf. fuscidula   1         1 

Inocybe geophylla   1 1 1 1 1 5 

Inocybe lacera       1     1 

Inocybe lilacina 1 1 1   1 1 5 

Inocybe microspora 1           1 

Inocybe mixtilis 1 1 1 1     4 

Inocybe muricellata   1         1 

Inocybe nitidiuscula 1       1   2 

Inocybe cf. phaeodisca   1         1 

Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 
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Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 

Inocybe proximella   1         1 

Inocybe rimosa 1           1 

Inocybe silvae-herbaceae   1         1 

Inocybe sindonia 1           1 

Inocybe sp. 1 3 3     1 8 

Kuehneromyces mutabilis 1     1     2 

Laccaria laccata 1 1 1 1 1   5 

Laccaria proxima 1           1 

Laccaria tortilis       1     1 

Lactarius aurantiacus 1 1         2 

Lactarius badiosanguineus 1           1 

Lactarius camphoratus 1           1 

Lactarius deterrimus 1 1     1 1 4 

Lactarius flexuosus   1   1   1 3 

Lactarius glyciosmus 1 1 1 1   1 5 

Lactarius lilacinus     1     1 2 

Lactarius necator     1       1 

Lactarius obscuratus   1 1 1   1 4 

Lactarius pubescens 1           1 

Lactarius rufus 1           1 

Lactarius scrobiculatus 1   1       2 

Lactarius tabidus 1         1 2 

Lactarius trivialis 1 1         2 

Lactarius vietus 1           1 

Lactarius zonarioides   1         1 

Leccinum aurantiacum 1     1   1 3 

Leccinum scabrum 1     1   1 3 

Lentinellus flabelliformis     1       1 

Lentinus suavissimus           1 1 

Lepiota clypeolaria     1 1 1 1 4 

Lepiota magnispora     1   1 1 3 

Lepista flaccida         1   1 

Lepista gilva   1 1       2 

Lepista nuda         1   1 

Leucocortinarius bulbiger         1   1 

Lycoperdon perlatum 1   1       2 

Lyophyllum sp.       1   1 2 

Macrolepiota procera   1     1 1 3 

Macrotyphula fistulosa     1       1 

Macrotyphula juncea 1   1       2 

Marasmiellus perforans 1 1 1   1 1 5 

Marasmius cohaerens   1       1 2 

Marasmius epiphyllus   1 1   1 1 4 

Marasmius scorodonius           1 1 

Marasmius wettsteinii     1   1 1 3 

Megacollybia platyphylla 1   1       2 

Mycena amicta         1   1 

Mycena aurantiomarginata         1 1 2 

Mycena cinerella       1 1   2 

Mycena citrinomarginata     1   1 1 3 

Mycena epipterygia 1 1 1 1 1   5 

Mycena flavoalba 1   1   1   3 

Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 
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Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 

Mycena galericulata   1 1 1 1 1 5 

Mycena galopus   1     1 1 3 

Mycena haematopus   1   1   1 3 

Mycena oregonensis         1   1 

Mycena pura 1 1 1 1 1 1 6 

Mycena rosella 1   1       2 

Mycena rubromarginata         1   1 

Mycena sanguinolenta     1   1 1 3 

Mycena sp.   4 3 1 1 2 11 

Mycena speirea     1       1 

Mycena viridimarginata     1       1 

Mycena vulgaris     1     1 2 

Naucoria bohemica   1         1 

Naucoria escharioides 1   1 1     3 

Otidea sp.         1   1 

Panaeolina foenisecii       1     1 

Panaeolus acuminatus     1       1 

Panaeolus olivaceus     1       1 

Paxillus atrotomentosus 1 1         2 

Paxillus involutus 1   1 1 1 1 5 

Pholiota elegans     1       1 

Pholiota flammans   1 1 1 1   4 

Pholiotina filipes     1       1 

Pholiotina velata     1       1 

Pholiotina vexans     1       1 

Pleurotus dryinus           1 1 

Pluteus cervinus       1 1 1 3 

Pluteus salicinus 1   1       2 

Pluteus sp.       1     1 

Psathyrella lutensis     1       1 

Psathyrella spadicea     1       1 

Psathyrella spadiceogrisea       1     1 
Pseudoclitocybe 
cyathiformis   1 1       2 

Pseudohydnum gelatinosum           1 1 

Ramaria abietina   1 1       2 

Ramaria eumorpha 1 1         2 

Ramaria testaceoflava 1           1 

Ramariopsis sp.     1       1 

Rhizomarasmius undatus 1           1 

Rhizopogon sp.       1     1 
Rhodocollybia butyracea 
var. asema   1 1   1 1 4 

Rhodocybe nitellina 1           1 

Rickenella setipes         1 1 2 

Ripartites tricholoma           1 1 

Rozites caperatus 1           1 

Russula aeruginea 1 1   1 1   4 

Russula alnetorum     1       1 

Russula atrorubens 1 1         2 

Russula badia 1           1 

Russula chloroides   1 1   1 1 4 

Russula decolorans 1           1 
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Lajinimi Svinberget Haapasaari Laurila Mäkilä Tuomilaakso Veräjämäki Yhteensä 

Russula favrei 1 1         2 

Russula fennoscandica     1       1 

Russula firmula 1 1         2 

Russula foetens       1     1 

Russula gracillima 1     1     2 

Russula grisescens 1           1 

Russula integra   1   1   1 3 

Russula intermedia 1           1 

Russula nauseosa     1       1 

Russula nitida     1       1 

Russula paludosa 1           1 

Russula pelargonia       1     1 

Russula postiana 1 1   1   1 4 

Russula pubescens 1           1 

Russula queletii 1 1 1       3 

Russula rhodopus 1           1 

Russula sanguinea       1     1 

Russula sp. 2 4 1 7   1 15 

Russula turci 1           1 

Russula velenovskyi 1   1 1     3 

Russula vesca       1     1 

Russula vinosa 1           1 

Russula xerampelina 1           1 

Sarcodon imbricatus   1         1 

Stereum subtomentosum           1 1 

Strobilurus esculentus   1 1 1   1 4 

Stropharia aeruginosa   1         1 

Stropharia alcis 1           1 

Stropharia cyanea     1       1 

Suillus bovinus   1         1 

Suillus luteus 1     1     2 

Suillus variegatus 1           1 

Telephora terrestris   1         1 

Tricholoma fulvum 1   1       2 

Tricholoma inamoenum   1     1   2 

Tricholoma scalpturatum 1           1 

Tricholoma stiparophyllum   1 1   1 1 4 

Tricholoma vaccinum   1 1       2 

Tricholomopsis rutilans     1       1 

Tubaria conspersa     1 1     2 

Tubaria furfuracea   1         1 

Typhula phacorrhiza           1 1 

Xerocomus subtomentosus 1           1 

Kaikki yhteensä 137 103 144 69 57 86 596 

 

 

 


