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1. Johdanto

Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston koordinoima ”Lounais-Suomen 
urbaanit Natura 2000 -alueet” -hanke tilasi Panu Kuntulta ja Matti Kuljul-
ta Piikkiössä sijaitsevan Tuorlan metsän kääväkässelvityksen vuonna 2006. 
Tuorlan pähkinä-tammilehto on osa Kaarinan metsät -nimistä Natura-aluetta 
(FI0200028).

Kesällä 2002 käynnistyi “Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 -alueet” -han-
ke Euroopan unionin Life Luonto -rahoituksen tuella. Hankkeen päätavoitteena 
oli suojella ja hoitaa kaupunkien läheisyydessä sijaitsevia lounaissuomalaisia 
Natura 2000 -suojelualueverkostoon kuuluvia alueita. Näihin alueisiin ja lähi-
ympäristöön kohdistuu voimakasta maankäyttöpainetta ja kasvavaa virkistys-
käyttöä. Hankkeessa olivat mukana Turun, Kaarinan ja Salon kaupungit sekä 
Halikon kunta ja Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Life -hankkeen aikana selvitettiin alueiden eliölajistoa ja luonnonarvoja. Luon-
tokartoitusten perusteella hankekohteille laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelmia. 
Erilaisilla hoitotoimilla pyrittiin parantamaan ja ylläpitämään eliölajiston elinym-
päristöjä sekä turvaamaan luontotyyppien säilyminen. Keskeisenä tavoitteena 
luonnonhoitotoimien suunnittelussa oli varmistua alueiden hoidon jatkuvuudes-
ta hankkeen päättymisen jälkeen. Virkistyskäyttöä ja alueilla liikkumista ohjattiin 
niin, etteivät ne haittaa tai vaaranna alueiden luontoarvoja (Turun kaupungin 
ympäristönsuojelutoimisto 2006).

Hankekohteiden metsälohkoille laadittiin metsien suojeluarvoja tukevia hoi-
tosuunnitelmia, jotka turvaavat uhanalaisen lajiston kannalta riittävän puus-
ton eri ikäluokkien ja puulajisuhteiden säilymisen. Hoitoon tulee sisältymään 
muun muassa kuusien poistoa ja lahopuun lisäämistä. Suurimman uhan alu-
een metsien monimuotoisuudelle ovat aiheuttaneet metsänhoitotoimet, jotka 
ovat muuttaneet metsien luontaista kehitystä. Havupuiden suosiminen on joh-
tanut lehtomaisten metsien sulkeutumiseen ja puulajisuhteiden muuttumiseen. 
Jalopuiden ja muiden lehtipuiden sekä lahopuuston osuus on metsienkäytön 
seurauksena voimakkaasti vähentynyt. Uhkana on alueen lehtomaisille metsille 
niille omaleimaisen ja luontaisestikin harvinaisen sieni-, kasvi- ja eläinlajiston 
taantuminen. Voimakkain uhka kohdistuu lehtometsien lahopuusta riippuvai-
seen eliölajistoon.

1.1 Raportin päivitys

Tuorlan lehdon kääväkkäitä koskeva inventointiraportti valmistui alun perin 
vuonna 2006. Raportti sisälsi merkittävän määrän luonnonsuojelullisesti arvo-
kasta lajistotietoa. Tämän vuoksi raportti toimitettiin uudelleen julkaisumuotoon 
vuonna 2009. Tekijät ja toimitus ovat tarkistaneet ja muokanneet uudelleen al-
kuperäisen raportin tekstin. Julkaisuun on lisätty myös kuvitus. 
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2. Tutkimusalue

Tuorla sijaitsee Piikkiön kunnan alueella, Varsinais-Suomen eliömaakunnassa. 
Tuorlan metsä sijoittuu yhtenäiskoordinaatiston kilometriruutuihin 6708:3249 ja 
6709:3249. Tuorlan jalopuulehto on osa Kaarinan metsät -nimistä Natura 2000 
-aluetta (kuva 1), jonka suojelu perustuu Euroopan unionin luontodirektiiviin.

Kuva.1. Kaarinan metsät Natura 2000 rajaukset ja Tuorlan metsän sijainti. 

Kaarinan metsät -Natura-alueen yhteispinta-ala on 59 hehtaaria, josta Tuorlan 
osuus on noin 10 hehtaaria. Kaarinan metsät muodostuu seitsemästä pienestä 
lehtosaarekkeesta ja vanhan metsän alueesta Kaarinan kaupungin ja Piikkiön 
kunnan alueilla. Kuusiston saarella sijaitsevat Juurvallin rinnelehto, Kappelin-
mäen vanhat metsät, kulttuurivaikutteinen lehto ja pienialaiset niityt, sekä Pal-
tan vanhat metsät. Jauhosaaren lehdot sijaitsevat samannimisellä saarella ja 
Tuorlan tammilehto mantereen puolella Piikkiössä (Turun kaupungin ympäris-
tönsuojelutoimisto 2006).

Piikkiössä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen ja valtatie 110:n lähei-
syydessä oleva Tuorlan metsä koostuu luontodirektiivin luontotyypeistä Fen-
noskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät (9020), boreaaliset luon-
nonmetsät (9010) sekä boreaaliset lehdot (9050). Metsä on ikärakenteeltaan ja 
puustoltaan vaihtelevaa lehtoa sekä vanhaa metsää. Tuorla sijaitsee hemibore-
aalisella kasvillisuusvyöhykkeellä ja on seudun merkittävimpiä jalopuulehtoja. 
Kasvillisuustyypiltään alue on pääosin kuivaa tammi-pähkinälehtoa. Sekapuu-
na kasvaa muun muassa lehmusta, kuusta, mäntyä, rauduskoivua, raitaa ja 
haapaa (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006). Metsä kasvaa loivasti ete-
lään viettävällä rinteellä. Suojelualue on muodoltaan kapea ja sen sijainti on 
lounais-koillis –suuntainen (kuva 2).
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Alueen lahoava puuaines on pääosin melko tuoretta ja läpimitaltaan ohuehkoa. 
Esimerkiksi suuria vanhoja kaatuneita tammia alueella ei ole. Kaatuneet rungot 
on ilmeisesti korjattu aiemmin pois. Metsäalueen eteläreuna on edustavaa ja-
lopuulehtoa. Siinä kasvavat metsän kookkaimmat tammet sekä suurin osa päh-
kinäpensaista. Metsäalueen pohjoisemmat osat ovat havupuuvaltaisia, jossa 
kasvaa vain muutamia jalopuita. Eteläreunassa esiintyy paikoin hyvin tiheäkas-
vuista pensaikkoa, jossa suojelualue rajautuu omenatarhaan ja kesantopeltoon. 
Pensaikkoalueella kasvaa raitaa ja muita pajulajeja, tuomea, pihlajaa ja nuorta 
haapaa. Näissä kohdin on muodostunut runsaasti ohutta kuollutta puuainesta.

Alue on voimakkaan virkistys- ja ulkoilukäyttöpaineen alla. Läheinen maa-
seutuoppilaitos käyttää metsäaluetta opetustarkoituksiin ja metsän itäpuolelle 
Raadelmaan on rakennettu asuinalueita. Polkuja on jo muodostunut alueelle 
runsaasti. Lähialueiden rakentaminen heikentää Natura -alueen ympärillä tällä 
hetkellä toimivia puustoisia puskurivyöhykkeitä. Alueella on voimassa Raadel-
man alueen rakennuskaava (Lounais-Suomen ympäristökeskus 23.9.1998), 
jossa kohde on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL). Natura 2000 -suojelu-
alueverkoston lisäksi Tuorlan metsä on Turun kaupunkiseudun maakuntakaa-
vassa (YM 28.3.2004) osoitettu suojelualueeksi (S). Tuorlan Natura -kohteen 
toteutustapa on luonnonsuojelulaki, mutta suojelupäätöksiä ei ole vielä tehty.

Kuva 2. Tuorlan metsä ja Natura 2000 aluerajaus
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3. Aineisto ja menetelmät

Tässä selvityksessä keskityttiin kääväkkäistä (Aphyllophorales) kääpiin, orva-
koihin ja lahopuulla kasvaviin orakkaisiin. Muuta lahopuun sienilajistoa ei sys-
temaattisesti inventoitu. Valtakunnallisesti tai alueellisesti harvinaisten tai har-
valukuisten kääpälajien yksilömäärät eli runkolukumäärät kirjattiin ylös. Muista 
kääväkkäistä runkoluku- tai kasvupaikkamäärät merkittiin muistiin maastossa 
helpoimmin tunnistettavista lajeista.

Kunttu inventoi alueella yhdeksänä päivänä: 4.-8.9. ja 16.-19.10.2006. Maasto-
työt jaettiin kahteen osaan eri vaiheisiin syksyä, sillä lajien itiöemätuotannossa 
on ajallista vaihtelua.  Kummallakin inventointijaksolla alue tutkittiin kokonaan 
ja kaikki läpimitaltaan vähintään kolme senttiä paksut kuolleet rungot ja puun 
kappaleet tarkistettiin. Tätä kokoluokkaa pienempiä oksia, risuja ja puukariket-
ta tutkittiin vain satunnaisesti. Elävistä pystypuista tarkistettiin kookkaimmat ja 
huonokuntoisimmat, joissa voi esiintyä patogeenisiä lahottajasieniä.

Tammet ja pähkinäpensaat kärsivät paikoin voimakkaasta kuusen varjostuksesta.
Kuva: Kimmo Savonen.
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Jokaisesta kääväkäslajista pyrittiin keräämään näyte. Näytteitä sienikartoituk-
sissa kerätään kahdesta syystä: osa lajeista on mahdoton määrittää lajilleen 
ilman itiöemän mikroskooppisen rakenteen tutkimista ja taksonomia muuttuu 
kääväkkäissä jatkuvasti. Kerätty näyte on mahdollista myöhemmin tarkistaa 
taksonomian kehityttyä. Kääväkäsnäytteitä kerättiin 170 kappaletta. Näytteitä 
ei ajankäytöllisistä syistä voitu tämän selvityksen yhteydessä kerätä kaikista 
maastossa löytyneistä tunnistamattomista itiöemistä. Kerätyistä näytteistä mer-
kittiin muistiin kasvualustatietoina isäntäpuulaji, rungon tyyppi ja läpimitta sekä 
lahoaste asteikolla 1-5 (Renvall & Niemelä 1994). Merkittävimpien lajien kasvu-
paikan yhtenäiskoordinaatit tallennettiin GPS-paikantimella. Näytteet kuivattiin 
keräyspäivänä sienikuivurilla.

Kunttu keräsi kaikki näytteet ja määritti pääosan käävistä ja pienen osan orva-
koista. Kulju määritti valtaosan orvakoista ja orakkaista sekä muutamia kääpä-
näytteitä. Heikki Kotiranta Suomen ympäristökeskuksesta määritti ja varmisti 
muutamia näytteitä. Määritystyössä käytetyt lähteet on lueteltu Kirjallisuus -lu-
vussa. Kerätyt näytteet on toimitettu Jyväskylän yliopiston museon luonnontie-
teellisen osaston (JYV) ja Turun yliopiston kasvimuseon (TUR) kokoelmiin.

Käytetty nimistö on Niemelän (2005), Kotirannan (2001) ja Niemelän ja Kotiran-
nan (1997) mukainen. Lajien valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus on Rassin 
ym. (2001) ja alueellinen uhanalaisuusluokitus Suomen ympäristökeskuksen 
(2005) mukainen.

4. Tulokset

4.1 Yleistä
Kaikki Tuorlasta löytyneet kääväkkäät, yhtä tieteelle uutta lajia lukuun ottamatta, 
ja muut lahopuun sienet on käsitelty riittävin tiedoin uhanalaisuustarkastelussa 
(Rassi ym. 2001). Lajikatsauksessa lajin status mainitaan vain siinä tapauk-
sessa, jos se on muu kuin elinvoimainen (LC). Katsauksessa käytetyt lyhen-
teet ja symbolit ovat: NT (silmälläpidettävä), RT (alueellisesti uhanalainen) ja ** 
(vanhan metsän indikaattorilaji). Lajit ovat jaettu lukuihin elomuotoryhmittäin ja 
aakkosjärjestyksessä tieteellisen nimen mukaan.

Jokaisesta lajista kerrotaan levinneisyys ja tyypillisimmät elinympäristöt Suo-
messa. Kääpien valtakunnallisen esiintymiskuvan ja ekologian esittelyt ovat 
suurimmaksi osaksi Niemelän (2005) julkaisuun perustuvia. Matti Kulju ja Heik-
ki Kotiranta laativat luonnehdinnat orvakoiden ja orakkaiden esiintymiskuvasta 
ja ekologiasta Suomessa. Osa orakkaiden tiedoista on peräisin Niemelän ja 
Kotirannan (1997) julkaisusta. Lisäksi lajeista esitellään Tuorlasta löytyneiden 
itiöemien kasvualusta, sijainti alueella ja runsaus. Tavallisimmasta lajeista run-
sautta on luonnehdittu vain sanallisesti. Käävistä ja helpoimmin määritettävistä 
orvakoista ja orakkaista on ilmoitettu runkolukumäärä, joilta lajia löydettiin.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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4.2 Käävät

Anomoporia kamtschatica, harsukääpä **
Harsukääpä esiintyy harvalukuisena koko maassa. Se kasvaa vanhoissa män-
niköissä, joissa kasvualustana ovat esimerkiksi tuulenkaatojen juurakot ja laho-
puun onkalot. Harsukääpä kasvaa myös lahoissa keloissa ja rakennusjätteissä. 
Laji on vanhojen metsien tunnuslajeja, siksi se on Etelä-Suomessa harvinais-
tunut. Isäntäpuuna on useimmiten mänty, harvoin kuusi. Tuorlan harsukääpä 
kasvoi alueen pohjoisreunalla olevassa puutavarassa.

Antrodia serialis, rivikääpä
Rivikääpä on yleinen koko Suomessa. Rivikääpä menestyy niin talousmetsis-
sä kuin vanhoissa luonnonmetsissä. Se pystyy melko nopeasti kolonisoimaan 
kuolleen kuusen rungon, satunnaisesti se kasvaa myös männyssä tai haavas-
sa. Tuorlassa rivikääpä tavattiin kolmelta kaatuneelta kuusen rungolta.

Antrodia sinuosa, kelokääpä
Kelokääpä esiintyy yleisenä koko Suomessa. Elinympäristöinä ovat monen-
laiset havupuuvaltaiset metsät karuista männiköistä tuoreisiin kankaisiin. Sen 
isäntäpuulajeja ovat havupuut ja kasvualustana maarungot. Tuorlassa kelokää-
pä löytyi vain yhdeltä havupuurungolta.

Bjerkandera adusta, tuhkakääpä
Tuhkakääpä on koko Suomessa yleinen monenlaisilla kasvupaikoilla. Runsaim-
pana se esiintyy lehdoissa ja lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa se kasvaa 
sekä kaatuneilla että pystyyn kuolleilla rungoilla. Tuhkakäävän kasvualustana 
ovat lehtipuut, harvemmin kuusi. Tuorlassa laji kasvoi muutamilla kuolleilla leh-
tipuurungoilla.

Ceriporia viridans, viherkerikääpä
Viherkerikääpä on melko harvinainen, mutta sitä tavataan kuitenkin suurimmas-
sa osassa Suomea. Se kasvaa laholla lehtipuulla, usein kosteilla ja ruohoisilla 
paikoilla. Tuorlasta laji löydettiin alueen länsiosasta kahdelta rungolta, joista 
toinen oli pähkinäpensas.
 

Ceriporiopsis resinascens, petsikääpä
Petsikääpä on vasta hiljattain kuvattu omaksi lajikseen. Se erotettiin hartsikää-
västä (Ceriporiopsis pseudogilvescens), jota se vahvasti muistuttaa. Petsikää-
pä on harvalukuinen laji, jota tavataan koko Suomessa. Isäntäpuina toimivat 
etupäässä pajulajit ja haapa, joiden kuolleisiin oksiin tai oksan arpiin se tyypil-
lisesti itiöemänsä kasvattaa. Petsikäävän suosimia kasvupaikkoja ovat lehdot 
ja pensaikkoalueet. Tuorlassa se kasvoi alueen keskiosassa ohuella ja kovalla 
raitamaapuulla.

Cerrena unicolor, pörrökääpä
Pörrökääpä on koko maassa hyvin yleinen lähinnä koivun, toisinaan muiden 
lehtipuiden lahottaja. Se kasvaa pystyyn kuolleissa tai kaatuneissa rungoissa. 
Tuorlassa pörrökääpä tavattiin vain muutamalta koivun rungolta.
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Sokkelokäävän (Daedalea quercina) esiintyminen on Suomessa rajoittunut tam-
men luontaiselle levinneisyysalueelle. Kuva: Panu Kunttu.

Daedalea quercina, sokkelokääpä
Sokkelokääpä esiintyy Suomessa vain hemiboreaalisella vyöhykkeellä maam-
me etelärannikolla. Laji on tammen spesialisti, eikä siis kasva muilla puulajeilla. 
Etelärannikollakin sokkelokääpä on melko harvinainen ja paikoittainen. Tuorlan 
metsässä sitä kasvoi 19 eri rungolla eri puolilla aluetta, pääosa länsiosassa.

Datronia mollis, kennokääpä
Kennokäävän esiintyminen on eteläpainotteinen, mutta se esiintyy Lapissakin 
harvinaisena. Etelä-Suomessa laji on melko yleinen, mutta paikoittainen. Se 
kasvaa kuolleella lehtipuulla, etenkin haavalla, pajuissa ja koivuissa. Laji suo-
sii reheväpohjaisia metsiä, kuten lehtipuuryteikköjä ja lehtoja. Tuorlasta ken-
nokääpä tavattiin kolmelta lehtipuurungolta.

Fomes fomentarius, taulakääpä
Taulakääpä on erittäin yleinen laji koko Suomessa ja se esiintyy kaikenlaisissa 
elinympäristöissä, joissa vain kasvaa sille soveltuvia isäntäpuulajeja eli koivuja 
sekä muita lehtipuita. Niemelän (2003b) mukaan taulakääpä on Suomen yleisin 
kääpä. Tuorlassakin taulakääpä kasvoi runsaana joka puolella aluetta.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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Fomitopsis pinicola, kantokääpä
Suomessa hyvin yleinen kantokääpä esiintyy monenlaisissa elinympäristöissä 
talousmetsistä vanhoihin metsiin. Niemelän (2003b) mukaan kantokääpä on 
maamme viidenneksi yleisin kääpälaji. Se kasvaa melkein kaikilla tavallisim-
milla puulajeillamme, mutta useimmin sitä tapaa kuuselta, lepiltä ja koivuilta. 
Tuorlassa kantokääpä kasvoi melko runsaana eri puulajeilla.

Ganoderma lipsiense, lattakääpä
Lattakääpä on yleinen, mutta paikoittainen Etelä- ja Keski-Suomessa. Sen 
isäntäpuulajeja ovat etenkin haapa ja koivu, harvemmin muut lehtipuut. Laji 
kasvaa lähinnä kookkailla rungoilla, toisinaan elävien puiden tyvellä ja toisinaan 
kaatuneiden runkojen kyljessä. Tuorlassa lattakääpä tavattiin kolmelta tammen 
rungolta.

Suomessa levinneisyydeltään eteläpainotteinen lattakääpä
(Ganoderma lipsiense) kasvaa erityisesti lehtipuiden kannoissa.
Se esiintyy niin luonnonmetsissä kuin puistoissakin. Kuva: Panu Kunttu.

Kantokääpä (Fomitopsis pinicola) on Suomen yleisimpiä kääpiä.
Kuva: Panu Kunttu.
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Gelatoporia subvermispora, karstakääpä NT, RT
Karstakääpä on Suomessa harvinainen monenlaisten kasvupaikkojen laji. Sitä 
tavataan koko Suomessa, etelärannikolta Lappiin asti. Karstakäävän kasvupai-
koille tyypillistä on maapohjan kosteus. Se kasvaa esimerkiksi rantatiheiköissä, 
varjoisissa lehdoissa, vanhoissa metsissä, mutta myös avohakkuiden palaneel-
la puulla. Tuorlan karstakääpä löytyi alueen keskiosasta, kaatuneen ja pitkälle 
lahonneen lehtipuun rungosta.

Gloeoporus dichrous, tikankääpä
Tikankäävän levinneisyys kattaa koko Suomen, mutta esiintyminen on keskit-
tynyt lehtomaisiin ja tuoreisiin kangasmetsiin. Laji on pakuri- ja taulakäävän 
seuraajalaji eli kasvaa vain näiden lajien lahottamissa rungoissa. Usein tikan-
käävän tapaa näiden lajien kuolleiden itiöemien vierestä tai päältä. Kasvualus-
toina on useimmiten koivu, toisinaan muut lehtipuulajit. Tuorlassa tavattiin kaksi 
kasvupaikkaa, toinen koivulla toinen poikkeuksellisesti raidalla.

Hapalopilus rutilans, okrakääpä
Okrakääpä on yleisehkö läpi koko maan, mutta harvalukuinen. Se kasvaa la-
hoilla lehtipuilla etenkin lehdoissa ja pensaikoissa suosien isäntäpuulajeinaan 
mm. koivua, tuomea ja pihlajaa. Tuorlan metsästä okrakääpä löydettiin kolmel-
ta eri rungolta.

Heterobasidion parviporum, kuusenjuurikääpä
Kuusenjuurikäävän levinneisyys ulottuu Etelä-Suomesta Lappiin saakka, mutta 
on yleisin eteläisessä Suomessa. Nimensä mukaisesti se on etupäässä kuusen 
lahottaja, mutta satunnaisesti sitä tavataan muiltakin puulajeilta. Laji on voi-
makas patogeeni, vaikkei yleensä tapakaan puuta. Tuorlan metsän keskiosan 
kuusikosta laji löytyi yhden kuusen juurakosta.

Hyphodontia paradoxa, rosokääpä
Rosokääpä on melko yleinen, mutta paikoittainen monenlaisten elinympäristö-
jen laji, jota tavataan koko Suomessa. Rosokääpä tavataan tavallisesti pystyyn 
kuolleissa lehtipuissa sekä elävien lehtipuiden kuolleissa oksissa. Tuorlassa 
rosokääpä löydettiin seitsemältä rungolta.

Tuorlasta kerättiin näyte, joka määritettiin Hyphodontia cf. radula tasolle eli tar-
koittaen todennäköistä rytökääpää, mutta jättää mahdollisuuden myös jollekin 
lähilajille. Rytökääpä on Suomessa eteläinen, mutta paikoin rannikon tervalepi-
koissa runsas. Laji kasvaa maassa olevalla lehtipuiden puuaineksella.

Inonotus obliquus, pakurikääpä
Pakurikääpä esiintyy hyvin yleisenä koko maassa. Se on voimakas patogeeni, 
joka tappaa isäntäpuunsa, joka tavallisimmin on koivu. Tuorlan kahdesta paku-
rikäävän infektoimasta koivurungosta ei löytynyt itiöemiä, vaan määritys tehtiin 
lajin puuhun aiheuttaman kasvannaisen perusteella.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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Inonotus radiatus, lepänkääpä
Lepänkääpä on Etelä- ja Keski-Suomessa hyvin yleinen, pohjoisessa harvinai-
nen. Laji kasvaa useimmiten pystyyn kuolleiden leppien tai pähkinäpensaiden 
rungoissa, toisinaan kaatuneissa rungoissa tai muissa lehtipuulajeissa. Run-
saimmillaan lepänkääpä on rantalepikoissa tai lehdoissa. Tuorlasta se löydet-
tiin eri lehtipuulajeilta, yhdeksältä rungolta.

Junghuhnia nitida, risukarakääpä
Risukarakäävän levinneisyys kattaa Etelä- ja Keski-Suomen, jossa se esiintyy 
melko harvinaisena. Oulun seudun rannikolla se on paikoin yleinen (Halonen 
ym. 2002). Sen kasvualustana ovat lehtipuiden ohuet maahan kaatuneet run-
got, oksat ja risut. Tärkeimmät isäntäpuulajit ovat pajut ja haapa. Kasvupaikka-
na ovat usein lehdot tai pellonreunat. Tuorlassa risukarakääpä kasvoi alueen 
keskiosassa kahdella kuolleella raidan rungolla, toinen kuolleen ruskovuotikan 
päällä.

Laetiporus sulphureus, rikkikääpä
Rikkikääpä esiintyy Suomessa lähinnä etelärannikolla ja on siellä tavallinen 
laji sopivilla kasvupaikoilla: tammea kasvavissa puistoissa ja lehdoissa. Se on 
kookkaiden elävien tammien voimakas lahottaja. Tuorlan ainoa havaittu rikki-
kääpä kasvoi alueen länsiosassa suuressa tammessa.

Lepänkääpä (Inonotus radiatus) muodostaa näyttäviä kasvustoja leppien kuol-
leille rungoille. Kuva: Panu Kunttu.
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Oligoporus stipticus, karvaskääpä
Karvaskääpä on koko maassa yleinen. Se kasvaa etupäässä kuusella, mutta 
harvemmin myös muilla havupuilla. Kasvualustana toimivat maapuiden kyljet, 
murtumakannot ja elävien puiden tyvet. Tuorlasta tavattiin itiöemiä kuudelta 
kuusen rungolta.

Phellinus alni, lepänarinakääpä
Lepänarinakääpää tavataan koko Suomessa ja se on suuressa osassa maata 
yleinen. Tavallisimmin laji kasvaa lepissä, mutta myös pihlajissa ja omenapuis-
sa. Tuorlassa havaittiin neljä lepänarinakääpää, joista kolme kasvoi lepissä ja 
yksi omenapuussa.

Phellinus cinereus, koivunarinakääpä
Koivunarinakääpä kasvaa koivulajeissamme yleisenä läpi Suomen. Se on ta-
vallisesti elävien koivujen lahottaja, mutta sitä tavataan myös kuolleista pysty-
puista. Tuorlan metsästä se löydettiin vain yhdestä koivusta.

Phellinus conchatus, raidankääpä
Raidankääpä on melko yleinen koko Suomessa Etelä-Lappiin saakka. Se kas-
vaa etupäässä pajulajeillamme, mutta harvoin myös muilla lehtipuilla. Se on 
elävien puiden lahottaja, joka jatkaa kasvuaan pystyyn kuolleissa ja kaatuneis-
sa rungoissa. Paikoin laji voi olla sopivalla kasvupaikalla runsas. Raidankääpää 
löydettiin Tuorlassa yli 10 raidan rungolta.

Karvaskääpä (Oligoporus stipticus) on yleinen laji tuoreella havulahopuulla. 
Kuva: Panu Kunttu.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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Phellinus ferrugineofuscus, ruostekääpä NT, RT, **
Ruostekääpä esiintyy koko maassa, mutta on Etelä-Suomessa harvinainen. 
Lapissa se on vanhojen kuusimetsien tyyppilajeja. Etelärannikolla ruostekääpä 
on hyvin harvinainen, koska laji on sitoutunut iäkkäisiin luonnontilaisiin metsiin. 
Isäntäpuuna on useimmiten kuusi, harvoin mänty. Tuorlan ruostekääpä kasvoi 
alueen keskiosassa kaatuneella kuorellisella kuusirungolla.

Phellinus igniarinus s. stricto, arinakääpä
Arinakääpä kasvaa Salix -suvun puulajeissa. Se on melko yleinen, mutta har-
valukuinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Arinakääpä kasvaa elävissä puissa, 
mutta jatkaa kasvuaan kuollessa pystypuissa. Tuorlan metsästä laji löydettiin 
kahdelta raidan rungolta.

Phellinus laevigatus, levykääpä
Levykääpä on melko yleinen koivujen ja leppien lahottajasieni koko maassa. 
Vanhoissa metsissä se voi olla runsas, mutta sitä tavataan toisinaan myös ta-
lousmetsien koivumaapuista. Tuorlasta se löydettiin yhdestä koivumaapuusta 
alueen keskiosan lähettyviltä.

Phellinus pini, männynkääpä **
Männynkääpä on harvinaistuva vanhojen mäntyjen loinen. Sen levinneisyys 
ulottuu ulkosaariston kalliomänniköistä männyn pohjoisrajalle Lappiin saakka. 
Luonnonmetsissä tämä männyn spesialisti on yleisehkö, kuten myös vanhoissa 
puistopuissa, mutta talousmetsissä laji on harvinainen. Tuorlassa männynkää-
pä kasvoi neljällä elävällä männyllä alueen itä- ja eteläosista.

Ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus) on Lounais-Suomessa harvinainen 
vanhan metsän indikaattorilaji. Kuva: Panu Kunttu.
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Phellinus punctatus, kuhmukääpä
Kuhmukääpä on yleinen Etelä-Suomessa ja rannikolla Ouluun asti. Keski- ja 
Pohjois-Suomen sisämaassa se on harvinaisempi ja esiintyminen paikoittaista. 
Laji kasvaa pystyyn kuolleissa rungoissa, mutta toisinaan myös elävissä puis-
sa. Useimmiten sen isäntäpuulajeina toimivat pajulajit, pähkinäpensas, tuomi ja 
pihlaja. Tuorlasta kuhmukääpä löytyi seitsemältä rungolta, joista kuusi oli paju-
lajeja ja yksi pähkinäpensas.

Phellinus tremulae, haavankääpä
Haavankääpä on hyvin yleinen koko maassa. Se on etenkin haavan, mutta har-
voin muiden Populus -suvun puulajien lahottaja, joka kasvaa elävissä puissa, 
mutta myös pystyyn kuollessa rungoissa. Se saattaa iskeytyä jo melko nuoriin 
haapoihin. Tuorlassa haavankääpä havaittiin kahdella haavalla alueen etelä-
osassa.

Levykääpä (Phellinus laevigatus) kasvaa maahan kaatuneilla koivun ja lepän 
rungoilla. Kuva: Panu Kunttu.

Männynkääpä (Phellinus pini) on vanhojen elävien mäntyjen lahottaja. Kuva: 
Panu Kunttu.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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Piptoporus betulinus, pökkelökääpä
Pökkelökääpä on hyvin yleinen koko maassa. Se kasvaa niin vanhoissa luon-
nontilaisissa metsissä kuin nuorissa talouskäytössä olevissa sekametsissä, 
joissa vain on kuollutta koivua tarjolla.  Se on kuolleiden koivujen lahottaja ja 
kasvaa sekä pystypökkelöissä että maapuissa. Tuorlassa se esiintyi melko run-
saana eri puolilla aluetta.

Polyporus brumalis, talvikääpä
Talvikääpä on yleinen koko maassa, mutta voi jäädä huomaamatta pienen ko-
konsa ja kasvutapansa vuoksi. Se kasvaa maahan kaatuneiden ohuiden run-
kojen tai maahan varisseiden oksien päällä. Se kasvaa etenkin koivulla, mutta 
myös pihlajalla, lepällä, pajuilla ja muilla lehtipuulajeilla. Tuorlasta löytyi yksi 
itiöemä alueen länsiosasta.

Polyporus leptocephalus, mustasukkakääpä
Mustasukkakääpä on koko maassa tavattava harvalukuinen lehtipuiden lahot-
taja. Se kasvaa etenkin haavalla ja pajulajeilla, mutta myös muilla lehtipuilla. 
Useimmiten mustasukkakäävän tapaa vanhoista, luonnontilaisista metsistä. 
Tuorlassa laji tavattiin viideltä rungolta, joista suurin osa oli haapoja.

Postia alni, pikkuhaprakääpä
Pikkuhaprakääpä esiintyy yleisenä koko maassa. Elinympäristönä lajilla on 
useimmiten lehdot ja tuoreet sekametsät. Se kasvaa kuolleiden ja kaatunei-
den lehtipuiden rungoissa ja oksissa, isäntäpuulajeina etenkin haapa ja pihlaja. 
Tuorlassa pikkuhaprakääpä tavattiin kahdelta lehtimaapuulta.

Postia caesia, sinihaprakääpä
Sinihaprakääpä on yleinen koko Suomessa. Se kasvaa kuolleilla kuusi- ja män-
tymaapuilla. Se on myöhäissyksyn laji ja suurin osa Tuorlan itiöemistä tavat-
tiinkin vasta lokakuun jälkipuoliskon inventointijaksossa. Laji kasvoi yhdeksällä 
kuusimaapuulla.

Postia tephroleuca, harmohaprakääpä
Harmohaprakääpä on yleinen koko maassa. Tyypillisimmillään laji esiintyy van-
hoissa kuusimetsissä, joissa se kasvaa kuorellisilla kuusimaarungoilla. Har-
vemmin sitä tavataan muilta puulajeilta tai hoidetuista talousmetsistä. Tuorlasta 
harmohaprakääpä löydettiin neljältä kuusen rungolta.
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Punakäävän (Pycnoporus cinnabarinus) elinympäristöjä ovat avoimet ja 
paahteiset paikat, joissa se kasvaa lehtimaapuulla. Kuva: Panu Kunttu.

Pycnoporus cinnabarinus, punakääpä
Punakääpä kasvaa koko maassa yleisenä avonaisilla ja paahteisilla paikoilla, 
kuten hakkuu- ja kuloaukoilla ja metsän reunoissa. Sen isäntäpuina toimivat 
lehtipuut, etenkin pihlaja, tuomi ja koivu. Tuorlan metsän reunasta löytyi puna-
kääpä kahdelta koivumaapuulta.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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Rigidoporus populinus, vaahterankääpä
Vaahterankääpä on yleinen elävien lehtipuiden, etenkin vaahteran, tervalepän 
ja koivun, lahottaja. Sen levinneisyys kattaa Etelä- ja Keski-Suomen, mutta ha-
vaintoja on Lappiin asti. Tuorlasta laji tavattiin kolmelta vaahteran rungolta.

Skeletocutis amorpha, rustokääpä
Rustokääpä on yleinen koko maassa. Se kasvaa niin luonnon- kuin talousmet-
sissäkin, joissa jälkimmäisissä se saattaa olla paikoin hyvin runsas. Rustokää-
pä kasvaa kuolleilla männyn ja kuusen rungoilla tai kannoissa. Tuorlasta se 
tavattiin kolmelta männyn maarungolta.

Lehtipuita lahottava vaahterankääpä (Rigidoporus populinus) kasvaa sekä luon-
nonmetsissä että puistoissa. Kuva: Panu Kunttu.
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Skeletocutis biguttulata, valkoludekääpä
Valkoludekääpä on yleinen koko Suomessa. Sopivilla kasvupaikoilla se voi 
olla jopa runsas. Isäntäpuuna on pääasiassa mänty, harvoin muut havupuut. 
Se kasvaa tavallisesti ohuissa, mutta vielä kuorellisissa maapuissa, toisinaan 
puutavarassakin. Toisin kuin monet muut kääpälajit, valkoludekääpä esiintyy 
myös talousmetsissä ja taimikoissakin. Tuorlasta löydettiin kaksi kasvupaikkaa 
alueen itäosasta, ohuelta mäntymaapuulta.

Trametes ochracea, pinovyökääpä
Pinovyökääpä on hyvin yleinen lehtipuiden lahottaja koko Suomessa. Se kas-
vaa etenkin koivuissa ja haavassa, mutta myös muissa lehtipuissa. Pinovyö-
kääpä on kulttuurinsuosija, mutta sitä tavataan luonnonmetsissäkin. Tyypillinen 
kasvualusta on kuorellinen melko tuore kaatunut runko tai kanto. Tuorlan alu-
eella pinovyökääpä oli melko runsas ohuella maapuulla etenkin metsän reuna-
osissa.

Trametes pubescens, nukkavyökääpä
Nukkavyökääpä on yleinen laji koko Suomessa. Se kelpuuttaa isäntäpuula-
jikseen melkein kaikki lehtipuulajimme. Se kasvaa niin kannoissa, maapuissa 
kuin pystyyn kuolleissa rungoissakin. Tuorlasta se löydettiin kahdelta ohuelta 
lehtipuun rungolta alueen etelä- ja länsiosasta.

Trichaptum abietinum, kuusenkynsikääpä
Kuusenkynsikääpä on hyvin yleinen etenkin kuusen, mutta myös männyn la-
hottaja koko Suomessa. Sitä tavataan niin talousmetsien kaatuneista ohuista 
maapuista kuin luonnonmetsien suurista kaatuneista kuusista. Toisinaan se 
kasvaa pystyyn kuolleiden havupuiden tyvillä. Niemelän (2003b) mukaan laji 
on Suomen kolmanneksi yleisin kääpä. Tuorlasta lajia löytyi kahdeksalta kuusi-
maapuulta alueen keski- ja itäosasta.

Tyromyces chioneus, liitukääpä
Liitukääpä on Etelä-Suomessa harvalukuinen, mutta laajalle levinnyt. Lapin 
tunturikoivikoissa se on yleinen. Liitukääpä kasvaa tavallisimmin koivuilla, pih-
lajalla ja tuomella, mutta myös muilla lehtipuulajeilla. Sen kasvualustoja ovat 
yhtä hyvin pystyyn kuolleet rungot, maapuut kuin kannotkin. Tuorlan metsän 
ainoa liitukääpä kasvoi pihlajalla alueen itäosassa.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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4.3 Orvakat ja orakkaat

Amphinema byssoides, kuopikka
Kuopikka on hyvin tavallinen ja laajalle levinnyt laji, joka kasvaa koko maassa. 
Se suosii havumetsiä ja kasvaa havupuiden kaatuneilla rungoilla ja puunpala-
silla. Tuorlassa laji löydettiin yhdeltä kaatuneelta kuusen rungolta ja kahdelta 
lehtipuun rungolta.

Amylostereum areolatum, paksunahakka NT
Paksunahakka kasvaa kuusen maapuilla ja kannoilla.  Se on harvinainen ja ete-
läinen laji, jonka pohjoisimmat löydöt Suomessa ovat Etelä-Hämeestä. Tuorlan 
paksunahakka löytyi alueen länsiosasta kookkaalta melko laholta maarungolta, 
joka todennäköisesti oli kuusi.

Amylostereum chailletii, kuusinahakka
Kasvaa kuusella ja pihtakuusilla, tavallisimmin vielä kovahkoilla 10-25 cm läpi-
mittaisilla rungoilla ja kannoissa. Esiintyy harvalukuisena koko Suomessa. Kuu-
sinahakka löytyi samalta rungolta kuin paksunahakka eli alueen länsiosasta 
suurelta sammaleiselta maapuulta.

Basidioradulum radula, kermaraspikka
Kasvaa tavallisesti kuorellisilla lehtipuilla, mutta joskus kuorettomillakin. Esiin-
tyy harvinaisena myös havupuilla. Useimmin se esiintyy pystyillä kuolleilla tai 
huonokuntoisilla rungoilla sekä oksilla, myös halkaisijaltaan hyvin ohuilla. Suo-
sii tiheiköitä, rantoja ja muita reheviä lehtimetsiä. Kermaraspikka on hyvin ylei-
nen ja paikoin runsaskin. Tuorlasta kermaraspikkaa löydettiin yli 10 rungolta eri 
puolilta aluetta.

Botryobasidium pruinatum, lehtokuurakka
Kasvaa tavallisesti lehtipuilla, harvinaisena myös havupuilla. Esiintyy kosteilla 
ja rehevillä kasvupaikoilla. Eteläinen laji. Tuorlassa lehtokuurakka löytyi alueen 
keskiosasta, melko laholta ohuelta koivumaapuulta.

Botryobasidium subcoronatum, havukuurakka
Havukuurakan levinneisyys kattaa koko Suomen. Se kasvaa havu- ja lehtipuil-
la ja on yksi tavallisimmista lajeista monenlaisilla kasvupaikoilla. Tuorlan neljä 
löytöä kerättiin eri puolilta aluetta, kuusi- ja tammimaapuilta.

Bulbillomyces farinosus, ryynikkä
Ryynikkää tavataan suuressa osassa maata: Suomessa lajin pohjoisimmat löy-
töpaikat ovat napapiiriltä. Laji kasvaa lehtipuilla märillä kasvupaikoilla. Tuorlas-
sa ryynikkä löytyi alueen keskiosasta, lehtipuun maahan pudonneelta oksalta.
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Byssomerulius corium, kelmukka
Kelmukka on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa, jossa se kasvaa pensaikoissa, 
lehdoissa ja sekametsissä. Tavallisimmat isäntäpuulajit ovat haapa ja Salix-
suvun puulajit eli pajut, toisinaan muut lehtipuulajit. Tuorlasta kelmukka löytyi 
yhdeltä tunnistamattoman lehtipuun rungolta alueen keskiosasta.

Ceraceomyces microsporus, silolämäkkä
Silolämäkkä on Suomessa melko yleinen kaikenlaisissa metsissä. Se kasvaa 
usein havupuulla, mutta toisinaan lehtipuulla. Tuorlan löytö kerättiin alueen kes-
kiosasta, melko kookkaalta ja laholta raitamaapuulta.

Ceraceomyces serpens, kirjolämäkkä
Kirjolämäkkä kasvaa useimmin havupuilla, mutta on löydettävissä myös lehti-
puilta. Laji on hyvin tavallinen ja kasvaa monenlaisilla biotoopeilla koko Suo-
messa. Tuorlan silolämäkkä löydettiin viideltä tammen ja raidan rungolta eri 
puolilta aluetta.

Ceraceomyces tessulatus, keltalämäkkä
Keltalämäkkä on melko tavallinen lehti- ja havumetsissä koko Suomessa. Tuor-
lassa laji tavattiin alueen keskiosassa ohuella kuusimaapuulla.

Chondrostereum purpureum, purppuranahakka
Purppuranahakka kasvaa lehtipuissa, etenkin koivussa, lepissä ja haavassa. 
Se on hyvin yleinen erilaisissa elinympäristöissä koko Suomessa. Tuorlassa 
sitä tavattiin useilta rungoilta eri puolilta aluetta.

Coniophora arida, jauhokesikkä
Jauhokesikkä on hyvin yleinen koko maassa. Se kasvaa useimmiten havupuil-
la, mutta ei ole harvinainen lehtipuillakaan. Tuorlasta laji löydettiin yhdeltä ohu-
elta kuusimaapuulta alueen itäosasta.

Creolophus cirrhatus, tupasorakas
Tupasorakas on melko yleinen, mutta harvalukuinen Etelä-Suomessa, Lapissa 
se on jo harvinainen. Laji kasvaa koivun ja haavan melko tuoreella lahopuulla 
avoimilla paikoilla. Tuorlasta löytyi yksi itiöemä pystyyn kuolleelta rauduskoi-
vulta.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT
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Cytidia salicina, pajupunakka
Pajupunakka on yleinen koko maassa. Se kasvaa Salix -suvun puiden kuolleis-
sa oksissa, jotka usein ovat vielä hieman maasta kohollaan. Oksat ovat kuorel-
lisia ja kovia. Tuorlassa pajupunakka kasvoi muutamien raitojen oksistossa.

Dacryobolus karstenii, tuoksu-uumakka 
Laji on melko yleinen koko Suomessa. Sitä tavataan tavallisimmin vielä kovalta 
kaatuneelta männyltä, mutta on löydettävissä myös kuuselta. Tuoksu-uumakka 
kasvaa havumetsissä yleensä kuorettomalla maapuulla, harvemmin oksilla. 
Tuoreena sen itiöemä on miellyttävän tuoksuinen. Tuorlasta laji löydettiin alu-
een keskiosasta, tuoreelta kuusimaapuulta.

Gloiothele citrina, sitruunaorvakka
Laji on hyvin yleinen koko Suomessa. Se kasvaa kaikenlaisissa metsissä. Kas-
vualustana sillä tavallisesti on havupuiden kannot ja rungot, mutta harvemmin 
myös lehtipuut. Sitruunaorvakka voi kasvaa myös humuksella. Tuorlan kolme 
sitruunaorvakkaa tavattiin eri puolilla aluetta, kaikki kasvoivat melko kovalla 
kuolleella kuusella.

Hydnum repandum, vaaleaorakas
Vaaleaorakas on kerätty Tuorlasta vuonna 1960 ja näyte on tallennettu TUR-
kokoelmiin (Paavo Kallio). Laji on Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen ja har-
vinaistuu pohjoista kohti mentäessä. Vaaleaorakas kasvaa etenkin vanhoissa 
havumetsissä, mutta tulee toimeen myös ruohikko- ja hakamailla.

Hydnum rufescens, rusko-orakas
Rusko-orakas on kerätty Tuorlasta vuonna 1960 ja näyte on tallennettu TUR-
kokoelmiin (Paavo Kallio). Laji esiintyy koko maassa melko yleisenä. Se kas-
vaa monenlaisissa metsäisissä ympäristöissä, kuten tuoreissa kuusikoissa, 
lehdoissa ja tunturikoivikoissa.

Hymenochaete cinnamomea, kanelivuotikka
Kanelivuotikka on melko yleinen Etelä-Lappiin saakka. Se kasvaa lehtipuilla, 
yleensä lehdoissa ja rantametsissä. Tuorlan ainoa kasvupaikka sijaitsi alueen 
keskiosassa, kaatuneella pähkinäpensaan rungolla.

Hymenochaete fuliginosa, kuusivuotikka
Kuusivuotikka on melko yleinen, joskin harvalukuinen lähes koko Suomessa. 
Se kasvaa yleensä havupuilla, pohjoisessa myös pajuilla ja etelässä tammella. 
Tuorlasta laji löydettiin yhdeltä ohuelta kuorettomalta kuusen rungolta alueen 
keskiosasta.
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Hymenochaete rubiginosa, tammenvuotikka
Tammenvuotikka esiintyy Suomessa vain tammen luontaisella kasvuvyöhyk-
keellä eli lounaisrannikolla ja on tiukka tammen spesialisti. Laji on melko har-
vinainen, mutta sopivalla kasvupaikalla voi olla runsas. Itiöemät muodostuvat 
kuorettomille tammen kannoille ja kaatuneille rungoille. Tuorlassa lajia tavattiin 
muutamilta kookkailta tammen rungoilta.

Hymenochaete tabacina, ruskovuotikka
Ruskovuotikka kasvaa erityisesti pajuilla, tuomella ja pähkinäpensaalla, mutta 
myös muilla lehtipuilla. Se ei kuitenkaan koskaan esiinny tammella. Laji on hy-
vin tavallinen rannoilla sekä muilla kosteilla ja rehevillä paikoilla. Kasvaa koko 
Suomessa, mutta harvinaistuu pohjoisessa. Tuorlan alueelta ruskovuotikkaa 
löytyi runsaasti eri puolilta, missä vain kuollutta lehtipuuta oli saatavilla.

Hyphoderma obtusiforme, nuijanyhäkkä
Nuijanyhäkkä esiintyy harvinaisena Keski-Suomeen saakka. Laji kasvaa havu- 
ja lehtipuilla tuoreilla ja rehevillä kasvupaikoilla. Tuorlan ainoa nuijanyhäkän 
kasvupaikka löydettiin alueen keskiosasta, ohuelta kuusimaapuulta.

Hyphoderma praetermissum, valtanyhäkkä
Valtanyhäkkä on koko Suomessa hyvin yleinen. Se kasvaa kaikenlaisilla kasvu-
alustoilla ja biotoopeilla rehevistä lehtimetsistä aina kuiviin mäntymetsiin. Sitä 
tavataan myös laudoilla ja muulla puutavaralla. Tuorlan löytö lajista sijaitsi alu-
een länsiosassa, sammaleisella rungolla, jonka puulajia ei enää pystytty mää-
rittämään.

Tammenvuotikka (Hymenochaete rubiginosa) on Suomessa harvinainen tammen 
spesialisti. Kuva: Panu Kunttu.
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Hyphoderma puberum, leppänyhäkkä
Leppänyhäkkä on hyvin yleinen etelässä, pohjoisessa etenkin rannikolla, har-
vemmin sisämaassa. Suomen pohjoisimmat löydöt ovat Pohjanmaalta. Laji 
kasvaa yleensä kuorettomilla (harvemmin kuorellisilla) lehtipuilla, kuten lepillä, 
mutta sitä on tavattu myös havupuilla. Esiintyminen keskittyy pääasiassa rehe-
viin lehtimetsiin ja rannoille. Tuorlan itäosasta leppänyhäkkä löydettiin vanhalta 
tarhaomenapuulta.

Hyphoderma roseocremeum, ruusunyhäkkä
Ruusunyhäkän levinneisyys on eteläinen, lajin pohjoisimmat löydöt tunnetaan 
Keski-Suomesta. Laji kasvaa tavallisesti kuorettomilla lehtipuilla, harvemmin 
kuorellisilla. Harvinaisena sitä tavataan myös havupuilla. Kasvupaikat ovat leh-
tomaisia. Tuorlan itä- ja keskiosasta ruusunyhäkkä löydettiin sekä pähkinäpen-
saalta että tammelta.

Hyphoderma setigerum coll., isonyhäkkä -ryhmä
Isonyhäkkä on jaettu yhdeksäksi eri lajiksi, mutta tässä se käsitellään ryhmä-
lajina. Isonyhäkkä on hyvin yleinen koko maassa. Se kasvaa kuorellisilla ja 
kuorettomilla lehtipuilla, harvemmin havupuilla. Yleensä laji tavataan pudon-
neilla oksilla, kannoilla ja maapuilla, mutta myös pystypuilla ja niiden oksilla. 
Isonyhäkkä suosii kasvuympäristönään kosteita lehtimetsiä ja rantoja. Tuorlan 
kolme löytöä olivat ohuilta koivumaapuilta, eri puolilta aluetta.

Hyphodontia alutacea, nuhruotaraspikka
Nuhruotaraspikka on melko yleinen koko maassa Tunturi-Lappia lukuun otta-
matta. Laji esiintyy havupuuvaltaisissa metsissä ja kasvaa lahoilla havupuilla. 
Tuorlan ainoa kasvupaikka löydettiin alueen keskiosasta, melko kookkaalta ja 
vielä puuainekseltaan kovalta kuusimaapuulta.

Hyphodontia breviseta, valko-otaraspikka
Kasvaa kuorellisilla ja kuorettomilla havupuilla, harvoin lehtipuilla. Laji on löy-
dettävissä rungoilta, oksilta ja puunkappaleilta. Se on yksi yleisimmistä lajeis-
ta havumetsissä koko maassa, Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Tuorlassa laji 
löydettiin useilta maapuilta eri puolilta aluetta, isäntäpuina olivat kuusi, mänty 
ja tammi.

Hyphodontia rimosissima, tappiotaraspikka
Tappiotaraspikka esiintyy lehdoissa paikoin hyvin runsaana, mutta on muuten 
melko harvalukuinen Etelä-Suomessa ja  Pohjanmaalla. Laji kasvaa etupäässä 
lahoilla lehtipuilla, joskus myös kuusella. Elinympäristönä toimivat yleensä leh-
tomaiset metsät ja rydöt. Tuorlan ainoa löytöpaikka sijaitsi alueen keskiosassa, 
kasvualustana oli kaatunut pähkinäpensaan runko.

26 Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 -alueet



Hypochnicium bombycinum, puistohuovakka
Puistohuovakka on melko yleinen koko maassa, paikoin laji voi olla jopa hyvin 
yleinen. Se esiintyy monenlaisilla kasvupaikoilla, pääasiassa puistoissa ja har-
vemmin lehtimetsissä tai rannoilla. Puistohuovakan kasvualustat ovat kaatunei-
ta tai pystyssä olevia lehtipuiden runkoja tai vaihtoehtoisesti kantoja tai kuolleita 
oksia. Tuorlan löydöt keskittyivät alueen keskiosiin, jossa sitä tavattiin useilta 
tammen, metsälehmuksen ja vaahteran pystyrungoilta, joista osa oli eläviä.

Leptosporomyces galzinii, oliivihituhämäkkä
Laji on melko yleinen monenlaisilla kasvupaikoilla, mutta etenkin karuissa kan-
gasmetsissä sitä tavataan koko maassa Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Olii-
vihituhämäkkä kasvaa tavallisesti havupuilla, harvemmin lehtipuilla. Tuorlan ai-
noa löytö todettiin alueen itäosasta, jossa itiöemä kasvoi maahan pudonneessa 
männyn oksassa.

Leptosporomyces sp. nova “laurila”, hämäkkälaji
Tieteelle kuvaamaton, tuntematon laji. Lajin ekologia ja levinneisyys on tarkem-
min tuntematon. Tuorlan kaksi keräystä ovat ehkä samaa lajia kuin Matti Lauri-
lan vuonna 1937 Turun Ruissalosta keräämä määrittämätön Leptosporomyces 
-suvun laji. Laji on erittäin harvinainen, luultavasti eteläinen lehtolaji, jonka kaik-
ki kolme löytöä ovat tammelta.

Phanerochaete laevis, silo-orvakka
Silo-orvakka on jokseenkin yleinen koko Suomessa. Se kasvaa monenlaisella 
puuaineksella: lehtipuilla, kuusella ja harvemmin männyllä. Laji kasvaa kaiken-
laisissa metsäympäristöissä, mutta yleisimmillään laji on vanhoissa metsissä. 
Tuorlasta kerättiin neljä näytettä, jotka kasvoivat eri puolilla aluetta. Isäntäpuu-
lajeina olivat kuusi ja tammi.

Phanerochaete sordida, rähjäorvakka
Rähjäorvakka esiintyy melko yleisenä koko Suomessa. Se kasvaa monenlai-
sella puuaineksella oksista maapuihin. Lehtipuilla laji on yleisempi kuin havu-
puilla. Rähjäorvakan kasvupaikkat vaihtelevat rehevistä lehtimetsistä karuihin 
havumetsiin. Tuorlan ainoa löytö tapahtui alueen länsiosassa, maahan pudon-
neesta kuorettomasta tammen oksasta.

Phanerochaete tuberculata, sädeorvakka
Laji on melko yleinen eteläisessä Suomessa, Pohjanmaalle asti pohjoisessa. 
Se suosii etenkin reheviä kasvupaikkoja, mutta on löydettävissä myös kuivem-
mista ja karummista metsistä, joskus myös puistoista. Kasvualustana toimivat 
pääasiassa lahot lehtipuut. Sädeorvakka löydettiin Tuorlan keskiosasta, ohuel-
ta kuolleelta tuomelta.
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Phanerochaete velutina, nukkaorvakka
Nukkaorvakkaa tavataan tavallisesti kosteissa lehtimetsissä, mutta myös kos-
teissa havumetsissä Laji esiintyy melko yleisenä koko maassa. Se kasvaa 
monenlaisilla kasvualustoilla, kuten esimerkiksi oksilla, kannoilla ja maapuilla. 
Tuorlan länsiosassa laji löydettiin yhdeltä kookkaalta tammen maaoksalta.

Phlebia radiata, rusorypykkä
Rusorypykkä esiintyy pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta yleisenä koko Suo-
messa. Se kasvaa kuolleiden lehtipuiden ohuissa rungoissa ja oksissa. Tuor-
lassa rusorypykkä tavattiin useilta kaatuneilta lehtipuun rungoilta eri puolilta 
aluetta.

Phlebia rufa, sokkelorypykkä
Sokkelorypykkä on harvalukuinen Etelä- ja Keski-Suomessa ja sitä tavataan 
Kainuuseen asti pohjoisessa. Laji kasvaa kuorettomilla tai kuorellisilla lehtipuil-
la, etenkin tammella. Se on löydettävissä maapuilta, pudonneilta tai puussa 
olevilta kuolleilta oksilta reheviltä kasvupaikoilta. Tuorlan viisi löytöä sijaitsivat 
eri puolilla aluetta, isäntäpuulajeina olivat tammi ja koivu.

Phlebia  tremellosa, hytyrypykkä
Hytyrypykän levinneisyys kattaa koko Suomen ja on yleinen joka puolella. Laji 
kasvaa koivujen ja muiden lehtipuiden kannoissa ja kaatuneissa rungoissa, 
etenkin kosteissa metsissä ja pensaikkoisilla hakkuualueilla. Tuorlassa hytyry-
pykkää löydettiin muutamilta lehtipuiden rungoilta alueen eteläosasta.

Phlebiella sulphurea, isoharsukka
Isoharsukka on hyvin tavallinen laji koko maassa. Se tunnetaan jokseenkin 
huonosti, joten on mahdollista, että se sisältää useampia lajeja. Laji kasvaa 
lehti- ja havupuilla monenlaisissa elinympäristöissä. Tuorlan ainoa havainto 
lajista saatiin alueen keskiosasta, jossa itiöemä kasvoi laholla kuusimaapuulla.

Piloderma byssinum, villaorvakka
Villaorvakka esiintyy hyvin yleisenä koko maassa. Se kasvaa kaikenlaisella la-
holla puuaineksella ja karikkeella. Villaorvakka suosii elinympäristönään havu- 
ja sekametsiä, mutta sitä tavataan myös rehevissä lehtimetsissä. Tuorlassa laji 
kasvoi ohuella kaatuneella kuusella alueen länsiosassa.

Plicatura nivea, leppävanukka
Leppävanukka esiintyy yleisenä koko maassa. Se kasvaa kuolleissa ja melko 
ohuissa lehtipuiden rungoissa tai oksissa. Elinympäristönä ovat usein erilaiset 
pensaikot, lehdot ja kangasmetsien kosteat paikat. Tuorlassa leppävanukka ta-
vattiin muutamilta ohuilta lepän rungoilta.
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Radulomyces confluens, vahaorvakka
Vahaorvakka on hyvin yleinen laji, runsaimmillaan etelässä. Se on yleinen puis-
tojen pensasistutusten kuolleilla oksilla ja suosii kosteita kasvupaikkoja, kuten 
rantoja. Laji kasvaa kuorellisilla lehtipuilla, rungoilla, oksilla ja kannoilla. Sopivil-
la paikoilla se kasvaa myös havupuilla. Vahaorvakka tavattiin Tuorlassa terttu-
seljalta alueen länsiosassa ja vaahteralta alueen keskiosassa.

Resinicium bicolor, maitotahra
Maitotahra on hyvin yleinen laji koko Suomessa. Se kasvaa kaikenlaisissa met-
sissä tavallisimmin kuorettomilla tai kuorellisilla havupuilla, mutta ei ole harvi-
nainen lehtipuillakaan. Maitotahra tavattiin yli kymmeneltä rungolta eri puolilta 
Tuorlan metsää. Isäntäpuina olivat mm. tammi ja kuusi.

Sarcodon imbricatum, suomuorakas
Suomuorakas on kerätty Tuorlasta vuonna 1960 ja näyte on tallennettu TUR 
-kokoelmiin (Paavo Kallio). Taksonomia on keräyksen jälkeen muuttunut ja 
Suomessa tavataan kahta suomuorakaslajia S. imbricatus ja S. squamosus. 
Kasvupaikan perusteella tämä keräys on kuusensuomuorakas (S. imbricatus), 
mutta varmuutta lajinmäärityksestä ei ole. Kuusensuomuorakas on koko Suo-
messa yleinen ja kasvaa kuusikoissa, mutta myös rehevissä lehdoissa ja män-
tykankailla, joissa on sekapuuna kuusta, jonka mykorritsasieni laji on.

Scopuloides rimosa, pikkuorvakka
Pikkuorvakka on tavallinen rehevissä lehtimetsissä koko Suomessa, Tunturi-
Lappia lukuun ottamatta. Se kasvaa kuorellisilla ja kuorettomilla lehtipuilla. 
Tuorlan ainoa löytö tehtiin alueen länsiosassa, kookkaasta tammen maaoksas-
ta.

Steccherinum fimbriatum, ripsikarakka
Ripsikarakka on melko yleinen laji Suomessa pohjoisinta Lappia lukuun ot-
tamatta. Elinympäristöinään se suosii reheviä lehtimetsiä. Kasvualustana laji 
suosii erityyppisiä lehtipuita, harvoin havupuuta. Tuorlasta löydettiin useita yk-
silöitä eri puolilta aluetta. Isäntäpuulajeina toimivat mm. tammi, pähkinäpensas 
ja kuusi.

Stereum gausapatum, tamminahakka
Tamminahakkaa tavataan melko tavallisena lajina tammen luontaisella levin-
neisyysalueella eli maamme lounaisosassa. Kasvualustaksi se kelpuuttaa vain 
tammen, jossa se kasvaa pystyrungoilla ja oksilla, harvemmin maapuilla tai 
pudonneilla oksilla. Tuorlasta tamminahakka löytyi muutamalta rungolta.
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Stereum hirsutum, karvanahakka
Karvanahakka on koko Suomessa hyvin yleinen kuolleiden lehtipuiden lahotta-
ja. Se kykenee kasvamaan vasta hiljattain kuolleissa lehtipuurungoissa, eten-
kin koivussa. Laji kelpuuttaa kasvualustakseen myös hakkuutähteet, kannot ja 
lehtipuutukit. Tuorlassa se oli melko runsas ja sitä tavattiin eri puolilta aluetta.

Stereum rugosum, ryppynahakka
Ryppynahakka on yleinen ja runsas lehtipuiden lahottaja. Se esiintyy koko Suo-
messa ja kasvaa useimmilla lehtipuulajeillamme. Tuorlassa ryppynahakka oli 
runsas ja sitä löydettiin joka puolelta aluetta eri lehtipuulajeilta.

Stereum sanguinolentum, verinahakka
Verinanahakka on Suomen yleisimpiä kuolleella havupuulla kasvavia lahottaja-
sieniä. Sen levinneisyys kattaa koko Suomen ja on monin paikoin runsas. Tuor-
lassa verinahakka tavattiin seitsemältä havupuun, pääosin kuusen, rungolta.

Tomentella sp., kahvikkalaji
Kahvikkalajia tavattiin useita eri puolilta Tuorlaa, isäntäpuina olivat tammi ja 
kuusi. Kahvikat ovat erittäin vaikeita määrittää, eikä niitä tämän selvityksen yh-
teydessä määritetty lajilleen.

Trechispora microspora, kaihiharsukka
Kaihiharsukka suosii elinympäristönään havumetsiä, mutta se kasvaa myös 
lehdoissa. Lajin levinneisyys Suomessa ulottuu etelärannikolta Metsä-Lappiin 
asti pohjoisessa. Kasvualustansa suhteen laji on generalisti: se tulee toimeen 
monenlaisilla puunkappaleilla ja eri puulajeilla. Tuorlassa kaihiharsukka kasvoi 
yhdellä laholla kuusimaapuulla alueen keskiosassa.

Trechispora subsphaerospora, taigaharsukka
Taigaharsukka kasvaa melko harvalukuisena monenlaisilla biotoopeilla koko 
Suomessa. Kasvualustana toimivat kaikenlaiset puuainekset ja kuolleet saniai-
set. Tuorlassa laji kasvoi yhdellä alueen keskiosan laholla tammella.

Vuilleminia coryli, runko-orvakka
Laji on Suomessa melko harvinainen, mutta tavallinen pähkinäpensaan levin-
neisyysalueella. Se kasvaa kuolleilla pähkinäpensaan rungoilla ja oksilla. Run-
ko-orvakka tavattiin Tuorlasta yhdeltä pähkinän rungolta alueen keskiosasta.
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4.4 Muut kääväkkäät

Muita kääväkäslajeja ei inventoitu systemaattisesti, vaan havainnot kertyivät 
edellisten lajiryhmien selvitystyön ohessa. Mukana lajiesittelyssä ovat myös Tu-
run yliopiston kasvimuseon (TUR) kokoelmiin tallennetut kääväkäsnäytteet.

Cantharellus cibarius, keltavahvero
Keltavahvero eli kantarelli on yleinen maamme etelä- ja keskiosissa, ja paikoin 
sitä tavataan myös Lapissa. Laji esiintyy monenlaisissa elinympäristöissä leh-
doista kuiviin kangasmetsiin. Keltavahvero on koivun ja ehkä muidenkin puulaji-
en mykorritsasieni. Tuorlassa laji tavattiin yhdeltä paikalta alueen keskiosasta.

Clavaria sp.
Clavaria amethystinoides -nimellä TUR-kokoelmiin tallennettu näyte on vuo-
delta 1960 (Paavo Kallio). Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan lajin määri-
tyksessä tai nimeämisessä on tapahtunut erehdys, sillä tämän nimistä lajia ei 
esiinny lainkaan Euraasiassa.

Clavulina cristata, korallihaarakas
Korallihaarakas on löytynyt Tuorlasta vuonna 2000 (Harry J. Lehto) ja näyte on 
tallennettu TUR-kokoelmiin. Korallihaarakas on melko yleinen Etelä- ja Keski-
Suomessa. Lajin elinympäristönä ovat lehti- ja havumetsät, joissa se kasvaa 
maaperässä, karikkeen joukossa.

Thelephora palmata, löyhkäsilokka
Löyhkäsilokka on löytynyt Tuorlasta vuonna 1960 (Paavo Kallio) ja näyte on 
tallennettu TUR-kokoelmiin. Löyhkäsilokka melko yleinen Etelä- ja Keski-Suo-
messa. Se kasvaa tavallisimmin havupuuvaltaisten metsien sammaleisella 
maalla.

Thelephora terrestris, karvasilokka
Karvasilokka on hyvin yleinen koko Suomessa. Se kasvaa hiekkaisessa maa-
perässä avoimilla paikoilla, kuten poluilla ja hakkuuaukeilla. Toisinaan kasvu-
alustana toimii pitkälle lahonnut puuaines. Laji tavattiin yhdeltä paikalta 
alueen länsireunalta.
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4.5 Muita lahopuun sienilajeja

Muita lahopuulla kasvavia sienilajeja ei inventoitu systemaattisesti, vaan ha-
vainnot kertyivät kääväkkäiden kartoitustyön ohessa. Lahopuulla kasvavia helt-
tasieniä (Agaricales) ei huomioitu tässä kartoituksessa lainkaan.

Eichleriella deglubens, oratali
Oratali kuuluu hyytelösieniin (Exidiaceae -lahko). Lajin levinneisyyden paino-
piste on etelässä, mutta on tavattu Lapistakin. Laji kasvaa yleensä lehdoissa 
kuolleiden lehtipuiden kuorella tai niiden kuolleilla oksilla. Tuorlassa oratali kas-
voi ohuella lehtimaapuulla alueen länsiosassa.

Gyromitra infula, piispanhiippa
Kotelosieniin (Ascomycota) kuuluva piispanhiippa on melko yleinen esiintyen 
Etelä-Suomesta Lappiin asti. Se kasvaa etupäässä laholla lehti- ja havupuul-
la, mutta joskus myös maassa. Piispanhiippa kasvaa monenlaisissa metsissä, 
mutta tavallisimmin sen tapaa vanhoissa metsissä. Tuorlan kasvupaikka sijaitsi 
alueen itäosassa, raidan kannossa.

Pseudohydnum gelatinosum, orahytykkä
Orahytykkä esiintyy melko yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa. Se kasvaa la-
holla havupuulla, tavallisimmin kuusella. Orahytykkä lukeutuu hyytelösieniin 
(Exidiaceae -lahko), vaikka sen lakin alapinnan piikit viittaisivat orakkaisiin. 
Tuorlasta laji löytyi kuusen murtumakannolta.

Tuorlan metsässä on runsaasti keloutuvaa havupuustoa. Kuva: Kimmo Savonen. 
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5. Tulosten tarkastelu

5.1 Lajiston esiintymisestä

Kesä ja alkusyksy 2006 olivat Etelä-Suomessa keskimääräistä selvästi vähäsa-
teisempia. Vasta loppusyksyllä sadetta tuli keskiarvoja vastaavia määriä. Kas-
vukauden aikainen kuivuus vaikuttaa negatiivisesti yksivuotisia itiöemiä muo-
dostavien sienien, joita valtaosa kääväkkäistä on, esiintymiseen. Monet yleiset 
ja tavallisesti syksyllä runsaat kääväkäslajit esiintyivät ympäri Suomen hyvin 
vähälukuisina ja joitakin lajeja ei tavattu juuri lainkaan. Tämä ilmiö näkyi myös 
Tuorlassa: yksilömäärät jäivät alhaisiksi ja muutamia yleisiä lajeja ei löytynyt 
lainkaan.

Tuorlan tammi-pähkinälehdosta on kaiken kaikkiaan löytynyt 107 kääväkäslajia 
tai taksonia, joista 45 on kääpiä, 57 orvakoita ja orakkaita sekä 5 muuta kää-
väkäslajia. Syksyn 2006 maastoinventoinnissa näistä löytyi 101. Näiden lisäksi 
alueelta tavattiin mahdollinen rytökääpä (Hyphodontia radula), jota ei kuiten-
kaan pystytty mikroskooppisesti varmistamaan itiöemän nuoruuden takia.

Runsaimpia kääpälajeja Tuorlassa olivat taulakääpä (Fomes fomentarius), kan-
tokääpä (Fomitopsis pinicola), pökkelökääpä (Piptoporus betulinus) ja pinovyö-
kääpä (Trametes ochracea). Orvakoista ja orakkaista runsaimpina esiintyivät 
kermaraspikka (Basidioradulum radula), ryppynahakka (Stereum rugosum), 
karvanahakka (Stereum hirsutum) ja maitotahra (Resinicium bicolor). Runsa-
utta kääväkkäillä tarkastellaan laskemalla moneltako eri rungolta lajin itiöemiä 
on löydetty.

5.2 Uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät lajit

Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja Tuorlasta ei löytynyt. Silmälläpidettävistä 
lajeista (Rassi ym. 2001) alueelta löytyi karstakääpä (Gelatoporia subvermispo-
ra), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus) ja paksunahakka (Amylostereum 
areolatum). Karstakääpä ja ruostekääpä on luokiteltu alueellisesti uhanalaisiksi 
vyöhykkeellä hemiboreaalinen lounainen rannikkomaa (Suomen ympäristökes-
kus 2005). Kumpikin laji on Varsinais-Suomessa hyvin harvinainen. Paksuna-
hakka on levinneisyydeltään eteläinen.

Turun yliopiston kasvimuseon (TUR) kokoelmista löytyi keräykset 11 ruoste-
käävän kasvupaikalta Varsinais-Suomessa, joista Tuorlaa lähin sijaitsee Pa-
raisten Kårlaxissa. Tuorlasta löytyneet karstakääpä ja paksunahakka saattavat 
olla vasta toisia lajinsa löytöjä Varsinais-Suomesta, sillä museon kokoelmissa 
on kummastakin vain yksi näyte Koski TL:stä.
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5.3 Harvinaiset lajit

Merkittävin löytö oli kaksi keräystä tieteelle kuvaamattomasta orvakkalajista, 
joka kuluu hämäköiden sukuun. Matti Kulju ja Heikki Kotiranta määrittivät sen 
uudeksi lajiksi Leptosporosmyces sp. nova ”laurila”. Tästä on vain yksi löytö ai-
emmin koko maailmasta: Matti Laurilan keräys Turun Ruissalosta 1930-luvulla. 
Tuorlasta kerätyt näytteet on lähetetty Göteborgin yliopiston asiantuntijoille tar-
kempia tutkimuksia varten ja ne tullaan myöhemmin tallentamaan Turun yliopis-
ton kasvimuseon kokoelmiin. Nämä kaksi itiöemää kasvoivat alueen länsiosas-
sa, jonka kilometriruudun yhtenäiskoordinaatit ovat 6708:3249. Kasvualustana 
molemmilla oli tammi. Toinen kasvoi maahan pudonneella kuorettomalla ok-
salla, jonka halkaisija oli 4 cm ja lahoaste 2. Toinen itiöemä kasvoi kaatuneella 
rungolla, jonka halkaisija oli 20 cm ja lahoaste 2.

Edellä esiteltyjen silmälläpidettävien lajien lisäksi valtakunnallisesti harvinaisia 
tai melko harvinaisia kääpälöytöjä olivat: viherkerikääpä (Ceriporia viridans), 
risukarakääpä (Junghuhnia nitida), petsikääpä (Ceriporiopsis resinascens). Li-
säksi suppeasta levinneisyysalueesta johtuen Suomessa harvinaiset sokkelo-
kääpä (Daedalea quercina) ja rikkikääpä (Laetiporus sulphureus) esiintyvät kui-
tenkin paikallisesti jopa runsaina sopivissa tammimetsissä. Viherkerikäävästä 
on TUR-kokoelmissa 6 ja risukarakäävästä 16 aiempaa keräystä Varsinais-
Suomesta. Pähkinäpensaan spesialistilajeja ei kääpien joukossa ollut.

Orvakoissa ja orakkaissa mielenkiintoisimmat lajilöydöt olivat edellä mainittu-
jen lisäksi Etelä-Suomessa harvinainen nuijanyhäkkä (Hyphoderma obtusifor-
me), levinneisyydeltään eteläiset lehtokuurakka (Botryobasidium pruinatum) ja 
ruusunyhäkkä (Hyphoderma roseocremeum), valtakunnallisesti harvalukuiset 
kuusinahakka (Amylostereum chailletii) ja sokkelorypykkä (Phlebia rufa). Nui-
janyhäkkä ja lehtokuurakka saattavat olla uusia lajeja Varsinais-Suomen eliö-
maakunnalle, sillä niistä ei ollut näytteitä TUR-kokoelmissa. Kokoelmissa näistä 
muista lajeista oli Varsinais-Suomesta keräyksiä eri paikoista seuraavasti: ruu-
sunyhäkkä 4 kpl, kuusinahakka 11 kpl ja sokkelorypykkä 3 kpl.

Selviä tammen spesialisteja ovat löydetyistä orvakkalajeista tammenvuotikka 
(Hymenochaete rubiginosa) ja tamminahakka (Stereum gausapatum) sekä 
mahdollisesti hämäkkälaji Leptosporosmyces sp. nova ”laurila”, jonka kaikki 
kolme löytöä maailmasta on tavattu tammelta. Pähkinäpensaaseen erikoistu-
neista lajeista löytyi vain runko-orvakka (Vuilleminia coryli), joka esiintyy tavalli-
sena pähkinäpensaan luonteisella levinneisyysalueella.

34 Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 -alueet



5.4 Indikaattorilajit

Vanhan metsän indikaattorilajeista (Kotiranta & Niemelä 1996) löytyi harsukää-
pä (Anomoporia kamtschatica), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus) ja 
männynkääpä (Phellinus pini). Monissa Suomessa tehtävissä vanhan metsän 
inventoinneissa lasketaan metsälle indikaattorilajien tuoma pistearvo. Tämä ei 
ole mielekästä Tuorlan tapauksessa, koska pisteytys ja lajisto on suunniteltu 
käytettävän vanhoissa boreaalisissa havupuuvaltaisissa metsissä. Tuorlassa 
valtaosa puustosta on lehtipuulajeja ja merkittävä osa on eteläisiä jaloja lehti-
puita. Lisäksi indikaattoripisteytyksen käyttö metsien vertailussa ei ole nykyti-
lanteessa mielekästä lounaisrannikolla, sillä vaatelias luonnonmetsiin sitoutu-
nut lajisto on sieltä jo pääosin hävinnyt elinympäristöjen katoamisen myötä.

Ruotsissa käytetyn Nitaren (2000) luokittelun mukaan Tuorlasta löytyneellä 
Sarcodon -suvun orakkaalla on indikaattoriarvoa. Se osoittaa pitkää kangas-
metsien ja vanhojen havupuiden jatkumoa.

5.5 Museonäytteet ja      
  Hertta-tietokanta

Marraskuussa 2006 käytiin läpi Turun yliopiston kasvimuseon (TUR) kääväkäs-
kokoelmat. Sieltä löytyi 12 näytettä, jotka oli kerätty Tuorlasta. Osassa näyt-
teitä ei ollut koordinaattitietoja, joten tarkkaa paikkatietoa ei ole käytettävissä. 
Seuraavia kasvimuseon kokoelmissa olleita lajeja ei havaittu Tuorlassa syksyn 
2006 aikana: haarakaslaji (Clavaria sp.), korallihaarakas (Clavulina cristata), 
vaaleaorakas (Hydnum repandum), rusko-orakas (Hydnum rufescens), löyhkä-
silokka (Thelephora palmata) ja suomuorakas (Sarcodon imbricatum). Tämän 
raportin tekijät eivät vastaa näiden museonäytteiden määritysten oikeellisuu-
desta.

Valtion ympäristöhallinnon uhanalaisten eliölajien Hertta-tietokantaan ei ollut 
tallennettu lainkaan kääväkäshavaintoja Tuorlasta joulukuuhun 2006 mennes-
sä.
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5.6 Puuttuvat lajit

Varsinais-Suomessa esiintyy useita tammen ja pähkinän spesialisteja, joita 
Tuorlassa ei tavattu, mutta jotka siellä elinympäristön ja isäntäpuulajien puoles-
ta voisivat kasvaa. Tammen juuria lahottavan koppelokäävän (Grifola frondosa) 
lähimmät esiintymät sijaitsevat Turun Ruissalossa ja Paraisten Lenholmassa. 
Tavallisimmin pystytammien tyvillä kasvan häränkielen (Fistulina hepatica) 
lähin tunnettu esiintymä sijaitsee Kaarinan Karpanmäessä. Tuorlasta vain ki-
lometrin päässä sijaitsevasta Karpanmäen tammi-pähkinälehdosta on löydetty 
pähkinällä ja lepällä kasvava voikääpä (Antrdodiella serpula). Pähkinänkäävän 
(Dichomitus campestris) lähin tunnettu esiintymä on Paraisten Lenholmassa. 
Parin kilometrin matkan takana Kuusiston Paltasta on löydetty lehdoissa esiin-
tyvä viuhkokääpä (Polyporus umbellatus). Koppelokääpä on luokiteltu vaaran-
tuneeksi, häränkieli, pähkinänkääpä ja viuhkokääpä silmälläpidettäviksi (Rassi 
ym. 2001).

Suomessa yleisistä elinympäristönsä suhteen vaatimattomista kääpälajeista 
Tuorlasta ei löytynyt esimerkiksi seuraavia: katkokääpä (Antrodia xantha), kan-
gaskääpä (Coltricia perennis), kevätkääpä (Polyporus ciliatus), karvavyökääpä 
(Trametes hirsuta) ja männynkynsikääpä (Trichaptum fuscoviolaceum). Orva-
koista puuttumaan jäi muun muassa yleiset: ruso-orvakka (Corticium roseum), 
helo-orvakka (Phanerochaete sanguinea), kultaorvakka (Piloderma fallax) ja 
leppänahakka (Stereum subtomentosum). Näiden lajien puuttuminen voi joh-
tua esimerkiksi epäsuotuisista sääoloista tai sattumasta inventoinnin suoritta-
misessa.

Tuorlan kulttuurivaikutteista lehmuslehtoa. Kuva: Kimmo Savonen. 
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5.7 Johtopäätökset

Tuorlan kääväkäslajisto on monipuolinen ja rikas. Se sisältää useita valtakun-
nallisesti ja alueellisesti mielenkiintoisia ja harvinaisia lajeja. Tieteelle ku-
vaamattoman lajin löytyminen korostaa sen erityistä ja kenties ainutlaatuista 
asemaa Suomen metsäalueiden joukossa. Tuorlasta löytyi kolme valtakunnal-
lisesti silmälläpidettävää lajia, kaksi alueellisesti uhanalaista lajia, kolme van-
han metsän indikaattorilajia sekä merkittävä joukko valtakunnallisesti harvinai-
sia tai harvalukuisia lajeja. Näistä osan levinneisyys rajoittuu maamme etelä- ja 
lounaisosaan, joten niiden elinympäristöiden laadulla on tärkeä merkitys lajin 
elinvoimaisuuden säilymisessä valtakunnallisesti. Tuorlan kaltaisten metsien 
kääväkäslajistoa on selvitetty Suomessa vain vähän. Tämän selvityksen tulok-
set osoittavat kuinka merkittävä ja monimuotoinen pienen, vain 10 hehtaarin 
kokoisen, jalopuumetsän lajisto voi olla.

Luonnontilaiset tai sen kaltaiset metsät ovat käyneet vähiin Etelä- ja Keski-
Suomessa. Siksi Tuorlan kaltainen pienikin luonnonmetsän suojelualue on 
tärkeä lahopuun sienilajiston keskittymä, jossa puuston jatkumo tulee tu-
levaisuudessakin säilymään. Jalopuulehtojen hävittäminen ja raivaaminen 
Lounais-Suomessa on johtanut monen näistä elinympäristöistä riippuvaisen 
lajin taantumaan ja häviämiseen. Näiden harvojen säästyneiden luontaisten 
jalopuulehtojen luonnonarvojen turvaaminen on luonnon monimuotoisuuden 
vaalimisen kannalta erittäin arvokasta. Korkeaa indikaattoriarvoa omaavien 
lajiryhmien, kuten kääväkkäiden, inventointi voi osoittaa alueen laajempaa la-
jistollista arvoa. Tätä tietoa voidaan käyttää työkaluna luonnonsuojelun suunnit-
telussa ja hoito- ja ennallistamistoimia suoritettaessa.

Kiitokset

Lämpimät kiitokset dosentti Heikki Kotirannalle määritysavusta, dosentti Seppo 
Huhtiselle Turun yliopiston kasvimuseon tilojen käytöstä, fil.yo Oskari Härmäl-
le inventointiavusta ja käsikirjoituksen kommentoinnista. Projektipäällikkö, FM 
Kimmo Savoselle suuri kiitos Tuorlan selvityksen taustoittamisesta.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT

37



Kirjallisuus

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973: Corticiaceae of North Europe 2. 
– Fungiflora, Oslo.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975: Corticiaceae of North Europa 3. 
– Fungiflora. Oslo.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976: Corticiaceae of North Europe 4.
 – Fungiflora. Oslo.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978: Corticiaceae of North 
Europe 5. – Fungiflora. Oslo.

Eriksson, K.,  Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981: Corticiaceae of North
Europe 6. – Fungiflora. Oslo.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984: Corticiaceae of North 
Europe 7. – Fungiflora. Oslo.

Halonen, P., Kulju, M., Kangas, K. ja Kalleinen, L. 2002: Oulun suistoalueen 
käävät. – Oulun yliopisto, biologian laitos, kasvimuseo.

Hansen, L. & Knudsen, H. 1997: Nordic Macromycetes Vol. 3: 
Heterobasidioid, Aphyllophoroid, and Gastromycetoid Basidiomycetes. –
 Nordsvamp, Copenhagen 1997, 444 s.

Hjortstam, K., Larsson, K.H. & Ryvarden, L.  1988: Corticiaceae of North 
Europe 8. – Fungiflora. Oslo.

Kauppila, P. & Niemelä, T. 1986: Nahakkamaisia lahopuiden sieniä. – 
Sienilehti 38: 5-20.

Kotiranta, H. 2001: The Corticiaceae of Finland. – Publications in Botany from 
the University of Helsinki 32. Helsinki.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996: Uhanalaiset käävät Suomessa. 2. uudistettu 
painos. – Suomen ympäristökeskus & Edita, Helsinki. 184 s.

Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006: Kaarinan metsät. <http://www.ym-
paristo.fi/default.asp?contentid=14096&-lan=fi>. Viitattu 1.11.2006.

Niemelä, T. 2005: Käävät – puiden sienet. – Norrlinia 13: 1-320.

Niemelä, T. 1998: Kääpien mikroskooppinen määritys. 2. uusittu painos. – 
Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 159.

Niemelä, T. 2003a: Suomen kääpien määritysopas. 14. uusittu painos. –
Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 182.

38 Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 -alueet



Niemelä, T. 2003b: Mikä on Suomen yleisin kääpä? – Sienilehti 55 (2): 46-53.

Niemelä, T. & Kotiranta, H. 1997: Orakkaitten määritysopas. 3. uusittu painos. 
– Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 155, Helsinki.

Nitare, J. 2000: Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog, flora över kryp-
togamer. – Skogstyrelsens förlag, Karlshamn. 384 s.

Nylen. B. 2000: Svampar i Norden och Europa. – Natur och kultur / LTs förlag, 
Italy.

Rassi, P, Alanen, A., Kanerva, T & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen 
lajien uhanalaisuus 2000. – Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 
Helsinki. Uhanalaisten lajien toinen seurantatyöryhmä. 432 s.

Renvall, P. & Niemelä, T. 1994: Lahoamistavat – sienilajiston monimuotoisuut-
ta kaatuneissa puunrungoissa. – Luonnon Tutkija 98: 186-193.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992: Svampar - en fälthandbok. –
 Interpublishing, Stockholm. 718 s.

Salo, P., Niemelä, T. & Salo, U. 2006: Suomen sieniopas. – 
Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvimuseo & WSOY, Helsinki. 512 s. 

Suomen ympäristökeskus 2005: Alueellisesti uhanalaiset kääväkkäät. 
<http://www.ymparisto.fi/default.asp-?contentid=134003&lan=fi>.
Viitattu 8.11.2006. 

Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 2006: Lounais-Suomen 
urbaanit Natura –alueet. <http://www05.turku.fi/life/>. Viitattu 1.11.2006.

TUORLAN KÄÄVÄKKÄÄT

39



Liitteet

Liite 1. Tuorlan kääväkäslajilista

Seuraavissa lajilistoissa luetellaan Tuorlan Natura-alueelta löydetyt kääväkäslajit. Mukana 
on myös Turun yliopiston kasvimuseon (TUR) kokoelmiin tallennetut näytteet, jos kyseistä 
lajia ei löydetty Tuorlasta syksyllä 2006. Näistä näytteistä mainitaan kerääjän nimi ja keräys-
vuosi. Lajit esitellään elomuotoryhmittäin aakkosjärjestyksessä tieteellisen nimen mukaan. 
Rivin perässä on Panu Kuntun (PK) keräysnumero lajin näytteestä.

Lajilistassa käytetyt lyhenteet: NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen, ** = 
vanhan metsän indikaattorilaji ja * = valtakunnallisesti harvinainen tai harvalukuinen laji.

Käävät
 Laji  Suomenkielinen nimi  Näytenumero  Status
 Anomoporia kamtschatica  harsukääpä  PK 1678 **
 Antrodia serialis  rivikääpä  PK 1668
 Antrodia sinuosa  kelokääpä  PK 1027
 Bjerkandera adusta  tuhkakääpä  PK 881
 Ceriporia viridans  viherkerikääpä  PK 889 *
 Ceriporiopsis resinascens  petsikääpä  PK 937 *
 Cerrena unicolor  pörrökääpä  PK 891
 Daedalea quercina  sokkelokääpä  PK 883 *
 Datronia mollis  kennokääpä  PK 896
 Fomes fomentarius  taulakääpä  PK 1728
 Fomitopsis pinicola  kantokääpä  PK 1618
 Ganoderma lipsiense  lattakääpä  PK 1620
 Gelatoporia subvermispora  karstakääpä  PK 1017 NT, RT
 Gloeoporus dichrous  tikankääpä  PK 1626
 Hapalopilus rutilans  okrakääpä  PK 1624
 Heterobasidion parviporum  kuusenjuurikääpä  PK 1665
 Hyphodontia paradoxa  rosokääpä  PK 900
 Hyphodontia cf. radula  rytökääpä (?)  PK 1031
 Inonotus obliquus  pakurikääpä  PK 1727
 Inonotus radiatus  lepänkääpä  PK 1589
 Laetiporus sulphureus  rikkikääpä  PK 887
 Junghuhnia nitida  risukarakääpä  PK 1645 *
 Oligoporus stipticus  karvaskääpä PK 1642
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 Laji  Suomenkielinen nimi  Näytenumero  Status
 Phellinus alni  lepänarinakääpä  PK 1647
 Phellinus cinereus  koivunarinakääpä  PK 1726
 Phellinus conchatus  raidankääpä  PK 890
 Phellinus igniarinus s. stricto  arinakääpä  PK 1625
 Phellinus ferrugineofuscus  ruostekääpä  PK 1028 NT, RT
 Phellinus laevigatus  levykääpä  PK 1024
 Phellinus pini  männynkääpä  PK 1020 **
 Phellinus punctatus  kuhmukääpä  PK 879
 Phellinus tremulae  haavankääpä  PK 898
 Piptoporus betulinus  pökkelökääpä  PK 1725
 Polyporus brumalis  talvikääpä  PK 1684
 Polyporus leptocephalus  mustasukkakääpä  PK 881 *
 Postia alni  pikkuhaprakääpä  PK 1671
 Postia caesia  sinihaprakääpä  PK 1619
 Postia tephroleuca  harmohaprakääpä  PK 1653
 Pycnoporus cinnabarinus  punakääpä  PK 882
 Rigidoporus populinus  vaahterankääpä  PK 899
 Skeletocutis amorpha  rustokääpä  PK 1652
 Skeletocutis biguttulata  valkoludekääpä  PK 1660
 Trametes ochracea  pinovyökääpä  PK 1724
 Trametes pubescens  nukkavyökääpä  PK 1686
 Trichaptum abietinum  kuusenkynsikääpä  PK 1723
 Tyromyces chioneus  liitukääpä  PK 1651
 Yhteensä 45 lajia
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0rvakat ja orakkaat
 Laji  Suomenkielinen nimi  Näytenumero  Status
 Amphinema byssoides  kuopikka  PK 1662
 Amylostereum areolatum  paksunahakka  PK 923 NT
 Amylostereum chailletii  kuusinahakka  PK 924 *
 Basidioradulum radula  kermaraspikka  PK 1606
 Botryobasidium pruinatum  lehtokuurakka  PK 1009 *
 Botryobasidium subcoronatum  havukuurakka  PK 1680
 Bulbillomyces farinosus  ryynikkä  PK 1628
 Byssomerulius corium  kelmukka  PK 1667
 Ceraceomyces microsporus  silolämäkkä  PK 1636
 Ceraceomyces serpens  kirjolämäkkä  PK 1679
 Ceraceomyces tessulatus  keltalämäkkä  PK 1632
 Chondrostereum purpureum  purppuranahakka  PK 1648
 Coniophora arida  jauhokesikkä  PK 1658
 Creolophus cirrhatus  tupasorakas  PK 893
 Cytidia salicina  pajupunakka  PK 1601
 Dacryobolus karstenii  tuoksu-uumakka  PK 1023
 Gloiothele citrina  sitruunaorvakka  PK 1657
 Hydnum repandum  vaaleaorakas  P. Kallio, v. 1960 (TUR)
 Hydnum rufescens  rusko-orakas  P. Kallio, v. 1960 (TUR)
 Hymenochaete cinnamomea  kanelivuotikka  PK 1015
 Hymenochaete fuliginosa  kuusivuotikka  PK 1018
 Hymenochaete rubiginosa  tammenvuotikka  PK 966 *
 Hymenochate tabacina  ruskovuotikka  PK 888
 Hyphoderma obtusiforme  nuijanyhäkkä  PK 1634 *
 Hyphoderma praetermissum  valtanyhäkkä  PK 930
 Hyphoderma puberum  leppänyhäkkä  PK 1659
 Hyphoderma roseocremeum  ruusunyhäkkä  PK 1016 *
 Hyphoderma setigerum coll.  isonyhäkkä -ryhmä  PK 1011
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 Laji  Suomenkielinen nimi  Näytenumero  Status
 Hyphodontia alutacea  nuhruotaraspikka  PK 1612
 Hyphodontia breviseta  valko-otaraspikka  PK 1021
 Hyphodontia rimosissima  tappiotaraspikka  PK 1012 *
 Hypochnicium bombycinum  puistohuovakka  PK 1650
 Leptosporomyces galzinii  oliivihituhämäkkä  PK 1666
 Leptosporomyces sp. nova “laurila”  hämäkkälaji  PK 909 & PK 1674 *
 Phanerochaete laevis  silo-orvakka  PK 1029
 Phanerochaete sordida  rähjäorvakka  PK 905
 Phanerochaete tuberculata  sädeorvakka  PK 1623
 Phanerochaete velutina  nukkaorvakka  PK 916
 Phlebia radiata  rusorypykkä  PK 1622
 Phlebia rufa  sokkelorypykkä  PK 1675 *
 Phlebia tremellosa  hytyrypykkä  PK 884
 Phlebiella sulphurea  isoharsukka  PK 1025
 Piloderma byssinum  villaorvakka  PK 1676
 Plicatura nivea  leppävanukka  PK 1667  
 Radulomyces confluens  vahaorvakka  PK 1635
 Resinicium bicolor  maitotahra  PK 1677 
 Sarcodon imbricatum  suomuorakas  P. Kallio v. 1960 (TUR)
 Scopuloides rimosa  pikkuorvakka  PK 1687
 Steccherinum fimbriatum  ripsikarakka  PK 1654
 Stereum gausapatum  tamminahakka  PK 1661 *
 Stereum hirsutum  karvanahakka  PK 1722
 Stereum rugosum  ryppynahakka  PK 894
 Stereum sanguinolentum  verinahakka  PK 1682
 Tomentella sp.  kahvikkalaji  PK 1633  
 Trechispora microspora  kaihiharsukka  PK 1026
 Trechispora subsphaerospora  taigaharsukka  PK 1644 *
 Vuilleminia coryli  runko-orvakka  PK 1014 *
 Yhteensä 57 lajia
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Muut kääväkkäät ja 
lahopuunsienilajit
 Laji  Suomenkielinen nimi  Näytenumero  Status
 Cantharellus cibarius  keltavahvero  P. Kallio, v. 1960 (TUR) 
 Clavaria sp.   P. Kallio, v. 1960 (TUR)
 Clavulina cristata  korallihaarakas  H. J. Lehto, v. 2000 (TUR)
 Eichleriella deglubens  oratali  PK 1685
 Gyromitra infula  piispanhiippa  PK 1646
 Pseudohydnum gelatinosum  orahytykkä  PK 1643
 Thelephora palmata  löyhkäsilokka  P. Kallio, v. 1960 (TUR)
 Thelephora terrestris  karvasilokka  -
 Yhteensä 8 lajia
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Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 -alueet

on EU:n Life Luonto -rahaston tukema hanke Natura-alueiden hoitamiseksi. Hanketta koordinoi Turun 
kaupunki yhteistyökumppaneinaan Salon ja Kaarinan kaupungit, Halikon kunta sekä Lounais-Suomen 
ympäristökeskus. Hankkeessa hoidetaan Ruissalon, Rauvolanlahden, Kuusistonlahden, Viurilanlahden 
sekä Kaarinan metsät -Natura 2000 -alueiden luontoa sekä kunnostetaan alueiden palvelurakenteita 
vuosina 2002-2006

TUORLAN LEHDON 

KÄÄVÄKKÄÄT

Lounais-Suomen mannerrannikolla sijaitseva 
Tuorlan lehto on sienilajistoltaan arvokas kohde. 
Lehto on ikärakenteeltaan ja puustoltaan vaihte-
levaa jalopuulehtoa sekä vanhaa metsää. Tutki-
musalueelta ei ole aikaisemmin tehty selvitystä 
kääväkkäistä. Perustietoja alueen eliölajistosta 
tarvitaan suojelukohteen hoidon ja käytön suunnit-
telun tueksi.

Lounais-Suomen urbaanit Natura-alueet hanke 
on tehnyt selvityksiä lounaissuomalaisten Natura-
kohteiden eliölajistosta EU:n LIFE Luonto -rahoi-
tuksen avulla. Tässä raportissa tarkastellaan Kaa-
rinan metsät Natura 2000 -kohteeseen kuuluvan 
Tuorlan metsän kääväkkäitä vuonna 2006 tehdyn 
selvityksen perusteella. Raportissa keskitytään 
kääväkkäistä (Aphyllophorales) kääpiin, orva-
koihin ja lahopuulla kasvaviin orakkaisiin. Jokaisen 
inventoinnissa havaitun kääväkäslajin ekologiaa ja 
levinneisyyttä Suomessa luonnehditaan lyhyesti. 
Lisäksi lajeista esitellään niiden runsaus, kasvu-
paikat ja -alustat Tuorlan alueella. 


