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1 Johdanto

Syyshaavakka (Phacidium coniferarum (Hahn)
DiCosmo et al.) on yleinen kotelosieni. Sitä

tapaa tavallisesti hakkuutähteistä tai syksyllä me-
kaanisesti vioitetuista havupuista. Syyshaavakka ai-
heuttaa koroja kasvaviin havupuihin, jos niiden
kuorta on vioitettu lepokauden aikana, esim. pysty-
karsintahaavojen ympärille (Beyer-Ericson ja Eric-
son 1985, Uotila 1990). Syyshaavakka tunnetaan

myös pintapuun sinistäjänä (Lagerberg ym. 1927).
Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota metsäta-
loudessa toimiville tietoa syyshaavakasta. Kirjalli-
suusviittauksia ei ole käytetty tekstissä, mikäli teksti
perustuu väitöskirjassani esitettyihin tuloksiin (Uo-
tila 1990). Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on koot-
tu julkaisuun ’Research reports of Phacidium coni-
ferarum, pruning damage and the effect of green
pruning on the growth in conifers. Bibliography’
(Uotila ja Laine 1989).
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2 Syyshaavakan tunnistaminen ja
elinkierto

Dicosmo ym. (1984) ovat viimeksi julkaisseet
syyshaavakan lajikuvauksen. Sienen suvullisesta
asteesta (Phacidium coniferarum) on aiemmin käy-
tetty nimiä Potebniamyces coniferarum ja Phaci-
diella coniferarum. Suvuton aste on viety sukuun
Apostrasseria sp. (syn. Phomopsis pseudotsugae,
Discula pinicola ja Ligniella pinicola). Suomen-
kielessä syyshaavakasta käytettiin aiemmin nimeä
havupuunsyöpäsieni (ruots. barrträdskräfta, mutta
siitä luovuttiin, koska syyshaavakka aiheuttaa nek-
roosia eli solukoiden kuolemista eikä syövälle omi-
naista solujen liikakasvua tai epänormaalia jakau-
tumista. Syyshaavakka kuuluu samaan sukuun kuin
männyn talvihomesieni (Phacidium infestans P.A.
Karsten). Männyn neulasilla Suomessa esiintyy li-
säksi Phacidium lacerum Fr., sekä siitä lähinnä
morfologisin perustein erotettu Phacidium fenni-
cum Butin & Söderholm (Butin ja Söderholm 1984).
Aluksi syyshaavakan tunnistaminen edellyttää mik-
roskopointia tai sieniviljelyä. Riittävän mikrosko-
poinnin jälkeen asiantuntija voi tunnistaa syyshaa-
vakan ilman apuvälineitäkin.

Syyshaavakan rihmasto on mallasuuteagar-ravin-
toalustalla kasvaessaan nuorena vaalea tummeten
kolmen viikon kuluttua vähitellen tummanruske-
aksi. Rihmasto täyttää 15–20 °C:n lämpötilassa pet-
rimaljan (halkaisija 90 mm) noin kahdessa viikossa
kasvaessaan 1-prosenttisella mallasuuteagar-ravin-
toalustalla. Rihmasto kasvaa vielä 0 °C:n lämpöti-
lassa (Uotila 1990) ja Tarocinskyn (1963) tutki-
muksen mukaan jopa muutaman pakkasasteen läm-
pötiloissa. Rihmaston kasvu alhaisissa lämpötilois-
sa on kuitenkin hidasta. Rihmasto tuottaa petrimal-
jalle kuromapulloja tai vaaleanharmaata kuromai-
tiömassaa. Ellipsin muotoiset kuromaitiöt ovat kool-
taan pieniä 4,5–6,5 × 2–4 µm, keskimäärin 5,5 × 3
µm. Valomikroskoopilla katsottaessa kuromaitiöissä
näkyy yleensä kaksi öljypisaraa (ks. Uotila 1990,
kuva 7b).

Syyshaavakan mustat, monilokeroiset kuroma-
pullot, joihin kehittyvät suvuttoman asteen kuro-
maitiöt, puhkeavat korkkikuoren läpi kesän ku-
luessa. Siksi niiden reunoilla on korkkikuorta pys-
tyyn kääntyneenä. Harmaata limaista kuromamas-

saa alkaa pursuta kuromapulloista kosteissa oloissa
elo–syyskuun vaihteessa. Kuromapullot ovat taval-
lisesti pienissä kuoren halkeamien suuntaisissa ryh-
missä. Kuromapullojen läpimitta on 0,5–1,0 mm.
Pääosin kuromapullot tyhjenevät itiöistä syksyn
kuluessa, mutta kuromia leviää vielä talven suoja-
säilläkin, minkä voi päätellä lumenmurto-oksien
saamista tartunnoista. Vielä keväällä kuromapul-
loissa saattaa olla jäljellä osa kuromaitiöistä.

Syyshaavakan suvullinen aste, kotelomalja, kyp-
syy syys–marraskuussa hivenen myöhemmin kuin
suvuton aste. Kotelomaljat ovat halkaisijaltaan 0,9–
1,3 mm. Kotelomaljojen kuori on väriltään ruskeaa.
Syksyllä avautuneista kotelomaljoista näkyy tum-
ma, lähes musta itiölava eli hymenium. Mikro-
skooppipoikkileikkauksessa itiölavan itiökoteloita
eli askuksia sisältävä osa on lilan värinen (ks. Uoti-
la 1990, kuvat 5a, 5c ja 7a).

Kotelomaljat ovat harvinaisia verrattuna suvut-
tomaan asteeseen ja useimmiten syyshaavakan löy-
töpaikoilla on vain kuromapulloja. Kotelomaljojen
vieressä on usein myös kuromapulloja.

Suomessa suvullisesta asteesta on tähän mennes-
sä vain kolme näytettä sekä pari epävarmaa ha-
vaintoa tyhjistä kotelomaljoista. Syksyllä 1991 ko-
telomaljoja löytyi kuitenkin eräästä metsiköstä run-
saasti edellisenä syksynä kaadettujen mäntyjen hak-
kuutähteistä. Syyshaavakan elinkierto on yksivuo-
tinen. Kyseisenä vuonna kotelomaljoja lienee esiin-
tynyt muuallakin, mutta näytteitä ei systemaatti-
sesti kerätty. Tähänastisten havaintojeni mukaan
näyttää siltä, että koteloitiöt vapautuvat loka–mar-
raskuussa. Mantereisten sääolojen vallitessa (kyl-
mä talvi, lämmin ja kuiva kesä) suvullinen aste
saattaa jäädä kehittymättä.

3 Esiintyminen ja levinneisyys

Syyshaavakka voi tarttua mihin tahansa lepokau-
den aikana vioitettuun männyn ja useiden muiden
havupuulajien elävään solukkoon. Syyshaavakan
löytää helpoimmin edellissyksyisistä männyn hak-
kuutähteistä. Niissäkin syyshaavakka kasvaa nimen-
omaan kuorivioitusten ja leikkuupintojen kautta tar-
tuntahetkellä vielä elävään solukkoon. Sientä esiin-
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4 Syyshaavakka sinistäjänä

Syyshaavakka värjää tartuttamansa pintapuun sini-
harmaaksi. Värivika aiheutuu syyshaavakan rih-
maston väristä. Sinistymisen väri on syyshaavakal-
le tyypillinen ja se on tunnistettavissa makroskoop-
pisesti. Värivika ei ole voimakasta ja se rajoittuu
puutavarassa katkaisupintojen, oksanleikkauspin-
tojen ja kuorivioitusten läheisyyteen. Sillä voi olla
sahatavaran arvoa alentavaa merkitystä, jos tukit
kaadetaan syksyllä ja sahataan vasta myöhään ke-
väällä, jolloin rihmasto on ehtinyt kasvaa etäälle
vioituskohdasta. Sinistyminen ei vaikuta puun lu-
juusominaisuuksiin.

5 Syyshaavakka ja männyn pysty-
karsinta

1980-luvun alkupuolelle asti uskottiin, että mäntyä
voidaan karsia ilman tuhoriskejä ympäri vuoden.
Ilmenneet tuhot osoittivat kuitenkin tämän luulon
vääräksi (Ericson ja Beyer-Ericson 1984, Beyer-
Ericson ja Ericson 1985, Räisänen ym. 1986). Pui-
den puolustusreaktioista tehdyt tutkimukset ovat
osoittaneet (Mullick 1977), että havupuut eivät pysty
suojaamaan haavojaan lepokauden aikana. Tällöin
viileisiin oloihin sopeutuneet haavapatogeenit, ku-
ten syyshaavakka, voivat kasvaa eläviin solukoihin
ja aiheuttaa koroja. Tartuntariski on olemassa lepo-
kauden alusta pysyvän talven tuloon asti (kuva 2).
Edes karsintahetken pakkassää marras–joulukuus-
sa ei estä syyshaavakkaa tartuttamasta karsintahaa-
voja, mikäli karsintaa seuraa riittävän lämmin suo-
jajakso, jonka aikana lämpötilat nousevat +5 °C:een.
Kokeideni mukaan merkittävää tartuntariskiä ei enää
ole helmi–maaliskuussa karsittaessa, vaikka säät
olisivat suojaisiakin. Etelä-Suomessa riskiaika on
16.9.–31.1., Keski-Suomessa 16.9.–31.12., Pohjois-
Suomessa 1.9.–15.11. Kuolleita oksia voi karsia
ympäri vuoden, mikäli elävää kuorta oksien ympä-
riltä ei vioiteta. Varsinkin iskuun perustuvia kar-
sintavälineitä käytettäessä elävä kuori vioittuu kuol-
leitakin oksia karsittaessa. Ymppäyskokeideni pe-
rusteella syyshaavakka on lepokaudella patogeeni-

Kuva 1. Syyshaavakkanäytteiden keräyspaikat. Sieni on kerätty joko
kuromapullo- tai kotelomaljanäytteinä tai eristetty rihmastona. Pääosaa
sieninäytteistä säilytetään Metsäntutkimuslaitoksen sienikokoelmissa Van-
taalla. Lähekkäisiä esiintymiä ei ole merkitty erillisinä karttaan.

tyy myös puutavarassa. Syyshaavakkaa on hirven
sarvillaan hankaamissa nuorissa männyissä. Lapis-
sa sienen voi löytää poron vioittamista männyn
taimista. Suojasäiden aikana syyshaavakka tartut-
taa mm. lumen murtamia oksia. Douglaskuusella
syyshaavakkaa tavataan kuolleista versoista tai run-
kokoroista taimilla. Douglaskuusen kasvaimien tar-
tunnat liittynevät syyshallojen aiheuttamiin soluk-
kovaurioihin. Myös kontortamännyn vioitukset ovat
alttiita syyshaavakkatartunnoille. Tiedot syyshaa-
vakan levinneisyydestä Suomessa on esitetty ku-
vassa 1. Syyshaavakan levinneisyysalueen pohjois-
rajaa ei ole selvitetty, mutta pohjoisimmat näytteet
on löydetty suhteellisen vähäisen etsimisen tulok-
sena, mistä voinee päätellä, että syyshaavakkaa
esiintyy yleisesti myös Pohjois-Suomessa, vaikka
todettuja esiintymiä on vain viisi kappaletta.
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Kuva 2. Syyshaavakan aiheuttamien korojen pinta-ala Tenholan pysty-
karsintakokeessa yhtä männyn karsintahaavaa kohti. Männyt karsittiin
toukokuun 1985 ja huhtikuun 1986 välisenä aikana. Kontrollina olivat ne
karsitut oksat, joita ei kokeellisesti tartutettu syyshaavakan itiöillä. Vaa-
ka-akselilla karsinta- ja tartutuspäivämäärät.

Kuva 3. Syyshaavakan ja versosurmakan männyn nilaan aiheuttamien
korojen pinta-alat Tuusulan Ruotsinkylässä huhtikuulta 1985 maaliskuul-
le 1986 tehdyissä ymppäyksissä. Sienet ympättiin halkaisijaltaan 4 mm:n
levyiseen pyöreään kuorivioitukseen 30-vuotiaisiin karsimattomiin män-
tyihin. Kontrolleissa pelkät kuorivioitukset ilman sieniymppäystä.

nen karsimattomissakin puissa, vaikka sieni ym-
pättäisiin paljon karsintahaavaa pienempäänkin
vioitukseen (kuva 3). Lepokauden aikana syyshaa-
vakka pystyy kasvamaan männyn nilassa yhtä hy-
vin kuin versosurmakka (Gremmeniella abietina
(Lagerberg) Morelet) (kuva 3). Ero surmakkaan on
siinä, että syyshaavakan tartunta edellyttää vioituk-
sia, kun taas versosurmakka kykenee läpäisemään
männyn luontaiset rakenteelliset puolustussolukot,
jos ne ovat heikosti kehittyneet. Syyshaavakan ai-
heuttamat korot karsituissa männyissä ovat yksi-
vuotisia, kun versosurmakan aiheuttamat korot ovat
usein monivuotisia.

Pystykarsituissa männyissä on tavattu myös yti-
mennävertäjien aiheuttamia runkotuhoja. Ytimen-
nävertäjät iskeytyvät lisääntymään vastakarsittui-
hin mäntyihin, mutta karsintakokeissa runkotuhoja
on ilmennyt vain puissa, joiden elävästä latvukses-
ta on poistettu yli 60 % tai männyt ovat syyshaava-
kan tartuttamia. Eläviä oksia ei tulisi poistaa yli 40
% elävän latvuksen pituudesta (Uotila ja Mustonen
1994).
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