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Tervetuloa perehtymään sammaliin! 

 

Koululaisen sammaloppaan avulla voit tutustua eri kasvupaikkojen sammaliin kasvupaikat-otsikon alla. 

Pääset katsomaan kolmea (3) metsätyyppiä ja viittä (5) suotyyppiä. Kaikkiaan oppaassa on esiteltyinä 29 eri 

sammallajia. 

 

Tietoa sammalista – otsikon alla voit perehtyä siihen mitä sammalet ovat, missä niitä esiintyy ja miten 

sammalet lisääntyvät. 

 

Tunnista sammal – osiossa pääset itse määrittämään sammalnäytettäsi ja vastaamalla kysymyksiin saat 

nimettyä sammalen. 

 

Tämän oppaan lisäksi kaikki materiaali löytyy  sähköisenä osoitteesta: 

http://www.helsinki.fi/pinkka/koulu/koululainen/sammalet.htm 

 

Materiaali on tuotettu Societas pro Fauna et Flora Fennica – rahaston tuella. Asiantuntijoina hankkeessa 

ovat toimineet Sanna Huttunen, Jouko Rikkinen, Viivi Virtanen ja Sanna Laaka-Lindberg.  

 

 

Mukavia hetkiä sammalten seurassa,  

-Maiju Kyyhkynen 

 

http://www.helsinki.fi/pinkka/koulu/koululainen/sammalet.htm
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Sammalet ja dinosaurukset 
 

Kaikki ovat varmasti nähneet sammalia metsässä kulkiessaan. Sammalet muodostavat vihreän, pehmeän ja 

peittävän maton metsän pohjalle. Usein sammallajit täyttävät koko metsän pohjakerroksen. Niitä kasvaa 

myös kivillä, puun rungoilla, suolla ja vedessä. 

Ensimmäiset kasvit siirtyivät elämään vedestä maalle ordoviikkikaudella yli 400 miljoonaa vuotta sitten. 

Kasvit muistuttivat nykyisiä maksasammalia. Sammalet pitivät maan kosteana ja sitoivat hiekan paikalleen. 

Näin ne mahdollistivat monen muunkin uuden kasvilajin selviämisen maalla. Vasta kasvien valloitettua 

maan oli eläinten mahdollista siirtyä elämään maalle. 

Dinosaurukset ilmestyivät maapallolle paljon myöhemmin, vasta trias-kaudella 200 miljoonaa vuotta sitten. 

Dinosauruksista monet olivat kasvissyöjiä. Kasvien maan valloituksen takia niillä oli ruokaa. Ilman 

sammalten aloittamaa maan valloitusta ei dinosauruksilla olisi ollut ruokaa eikä niitä olisi mahdollisesti 

koskaan kehittynyt. 
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Onko sammalilla juuria? 

 

Sammalet ovat kasveja kuten voikukka tai kuusi, mutta ne ovat rakenteeltaan näitä hieman 

yksinkertaisempi. Sammalet jaetaan kahteen pääryhmään lehtisammaliin ja maksasammaliin. 

Lehtisammalilla on lehdet ja varsi. Maksasammalilla voi olla lehdet ja varsi tai sitten ne ovat sekovarrellisia 

kuten jotkut levät esim. rakkolevä.  

Sammalilla ei ole juuria. Ne ottavat veden ja ravinteet suoraan varren ja lehtien kautta. Maahan sammalet 

kiinnittyvät juurtumahapsien avulla. Sammalet kasvavat pituutta yläpäästään ja lahoavat alapäästään. 

Kosteilla kasvupaikoilla lahoavasta aineksesta syntyy turvetta, kun taas kuivemmissa metsissä humusta tai 

multaa. Sammalet eivät kuole ja lakastu monien ruohovartisten kasvien tapaan syksyllä vaan ne ovat 

vihreitä kesät talvet.  

  



Tietoa sammalista 

4 
 

Missä sammalia kasvaa? 
 
 

Suomessa on sammalia lähes 900 lajia. Erilaisilla kasvupaikoilla on jokaisella omanlaisensa sammallajisto, 

koska erilaiset sammallajit tarvitsevat eri määrän valoa, vettä ja lämpöä menestyäkseen. Jos ympäristön 

olosuhteet muuttuvat, muuttuu myös sammallajisto. Jotkin lajit kuitenkin ovat hyvin suvaitsevaisia 

kasvupaikkavaatimusten suhteen ja ne viihtyvät monenlaisilla kasvupaikoilla. Yleisesti ottaen parhaiten 

sammalet menestyvät kosteilla ja ravinteikkailla kasvupaikoilla, jossa sammalten osuus pohjakerroksesta ja 

niiden lajimäärä on suurin.  

Sammalia tavataan myös hyvin kuivissa ja karuissa paikoissa. Toisin kuin ruohovartiset kasvit, sammalet 

kestävät hyvin kuivuutta ja ne voivat kasvaa jopa paljailla kallioilla ja kivillä. Vaikka sammal olisi aivan 

rutikuiva, sateella se imee itseensä kosteutta ja herää eloon uudelleen ”kuivahorroksesta”. Monet 

sammallajit ovat todellisia kasvimaailman selviytyjiä ja ne ovat muihin kasveihin verrattuna laajalle 

levittäytyneitä.   
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Miten sammalet lisääntyvät? 

 

Sammalet ovat kasveja kuten voikukkakin, mutta toisin kuin voikukka ne eivät tee siemeniä. Sammalet ovat 

sanikkaisten tavoin itiökasveja ja ne tuottavat itiöitä. Sammalet lisääntyvät suvullisesti. Esimerkiksi 

karhunsammalilla on erilliset naaras- ja koirassammalyksilöt. Siittiöt kypsyvät koirassammalien latvaan 

kehittyvässä ”kupissa”, siittiöpesäkkeessä, ja munasolut naarassammalien munapesäkkeissä. Voikukalla 

siitepöly leviää tuulen mukana, mutta karhunsammalilla siittiöt tarvitsevat vettä voidakseen uida 

hedelmöittämään munasolun naarassammalyksilöön.  

Seuraa polkua 1-3 ja selvitä miten karhunsammal lisääntyy 
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2. Itiöiden kehitys         

Hedelmöityksen seura-

uksenanaarassamma-

leen kasvaa ”nuppineu-

lan näköinen rakenne” 

itiöpesäke, jossa itiöt 

kypsyvät seuraavan 

kesän ja talven aikana. 

Itiöpesäkkeessä voi olla 

yli 2 miljoonaa itiötä. 

Kevääseen mennessä 

itiöt ovat kypsiä ja 

itiöpesäkkeen kansi 

avautuu. Pienet ja 

kevyet itiöt leviävät 

tuulen mukana uusille 

kasvupaikoille.  

 

3. Uusi sammal 

Kun itiö laskeutuu sopivalle 

kasvualustalle, kehittyy siitä ensin 

alkeisrihma. Alkeisrihmaan synty-

västä silmusta kasvaa lopullinen 

sammalkasvi.  

 

1. Hedelmöitys  

Kypsät siittiöt pääsevät 

leviämään, kun ne sateella 

vesipisaran tipahtaessa kuppiin 

sinkoilevat ympäristöön. Siittiöt 

voivat tällä tavalla lentää jopa 

muutaman metrin päähän. Näin 

sammalien ei tarvitse olla aivan 

vierekkäin, jotta siittiö pääsisi 

munasolun luokse ja hedel-

möitys olisi mahdollista. Siittiö 

kun ei jaksa uida muutamia 

senttimetrejä kauemmas.  

 

Kuvia itiö- ja siittiöpesäkkeistä: 

 

 

 

siittiöpesäkkeitä                         itiö- ja siittiöpesäkkeitä            itiöpesäkkeitä 
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KASVUPAIKAT 

 

Tässä sammaloppaassa esitellään sekä metsässä että suolla kasvavia sammalia.  

 

Esiteltyjä metsätyyppejä ovat kuiva ja tuore kangasmetsä sekä lehtometsä. Suotyypeistä oppaassa 

esitellään korpi ja räme sekä neva, letto ja lähteikkö.  Eri kasvupaikoista löytyy jokaisesta lyhyt kuvaus. 

Kasvupaikalla esiintyvät sammalet löytyy kasvupaikkakuvasta numeroituina.  

Kuten tulet huomaamaan sammallajisto vaihtelee jonkin verran kasvupaikan mukaan. Kun lajisto 

tunnetaan, on mahdollista sanoa, minkälainen kasvupaikka on kyseessä ja miten rehevä tai ravinteikas 

kasvualusta on. 

Valitse haluatko tarkastella metsien vai soiden sammalia 

 

 

 

 

 

 

     Metsät (3 kpl): siirry sivulle 7                                  Suot (5 kpl):  siirry sivulle 8 
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METSÄT 

 

 Metsissä pintamaa on humusta eli kangasturvetta tai multaa. Turpeen paksuus on alle 30 cm. 

Valitse minkä metsätyypin sammalia haluat tarkastella. 

  

 

 

 

 

 

     Kuiva kangasmetsä s.9            Tuore kangasmetsä s.12 

 

 

 

 

 

 

    Lehtometsä s.14 
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SUOT 

 

 

 Suon maalaji on turvetta ja sitä on ainakin 30 cm paksuudelta. Turve muodostuu osittain maatuneista 

kasvinosista ja se koostuu soilla useimmiten rahkasammalista.  

 

Valitse minkä suotyypin sammalia haluat tarkastella. 

 

Puustoiset suot: 

 

 

 

 

 

 

 

             Korpi s.17                                                Räme s.19 

 

Avosuot ja sekatyypit: 

 

 

 

 

 

              Neva s.21                                                      Letto s.23 

 

 

 

 

 

              Lähteikkö s.26 
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Kuiva kangasmetsä 

Kuivat kangasmetsät ovat valoisia, kuivia ja kesähelteillä kuumia kasvupaikkoja. Niiden yleisin puulaji on mänty. 

Kuivien kankaiden maaperä on hyvin vettä läpäisevää, esim. hiekkaa, ja satanut vesi imeytyy nopeasti syvälle 

maaperään kasvillisuuden ulottumattomiin. Tätä metsätyyppiä esiintyy myös kallioisilla paikoilla. Kasvupaikan 

kuivuus on erityinen haaste kasvilajistolle. Kenttäkerroksessa esiintyy erilaisia kuivuutta kestäviävarpuja kuten 

kanervaa. Pohjakerroksessa kasvaa sammalten ohella jäkäliä. Jäkälät ovat erityisestisopeutuneet kasvamaan 

valoisilla ja kuivilla kasvupaikoilla. Kuivilla kankailla esiintyy melko vähän eri sammallajeja.  

Tunnusomaisia lajeja: kangas- ja kivikynsisammal, nuokkuvarstasammal sekä seinäsammal. 

Tavataan myös: metsäkerrossammalta. 

Katso tarkemmin, millaisia sammalia kuivalta kankaalta löytyy.  

 

1. Kangaskynsisammal s.10 

2. Kivikynsisammal s.10 

3. Nuokkuvarstasammal s.10 

4. Seinäsammal s.11 

5. Metsäkerrossammal s.13 
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Kangaskynsisammal, Vågig kvastmossa, Dicranum polysetum--------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Kangaskynsisammal on kookas 
sammal joka voi kasvaa jopa 15 cm korkeaksi ja 
muodostaa laajoja kasvustoja. Versot ovat 
pystykasvuisia ja niukasti haarovia. Jos katsoo 
oikein tarkkaan, kangaskynsisammalen lehdissä voi 
nähdä aaltomaista poimutusta.  Sammalen lehdet 
siirottavat lähes 90 asteen kulmassa varteen 
nähden ulospäin.Kangaskynsisammalen varrella on 
valkoista huopaa.  

Kasvupaikka: Kangaskynsisammalta kasvaa 
tuoreessa ja kuivassa kangasmetsässä sekä 
korvessa.  

Levinneisyys: Yleinen sammal koko Suomessa, 
mutta esiintyy runsaimpana etelässä.  

 

Kivikynsisammal, Kvastmossa, Dicranum scoparium--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Kivikynsisammal on 
kangaskynsisammalta pienikokoisempi ja kasvaa 
harvoin edes 10 cm korkeaksi. Se muistuttaa 
kasvutavaltaan kangaskynsisammaltamutta se ei 
muodosta laajoja kasvustoja, vaan esiintyy tiiviinä 
turkkimaisina laikkuina siellä täällä. 
Kivikynsisammalen lehdet ovat usein erisuuntiin 
siirottavia ja niiden pituus jää alle 1 cm.  Lehdet 
eivät ole aaltopoimuisia eikä sammalen varrella ole 
huovastoa. 

Kasvupaikka: Kivikynsisammal suosii valoisia kas-
vupaikkoja ja on kuivissa kangasmetsissäyleisim-
min esiintyvä kynsisammallaji. Kivikynsisammal on 
metsiemme yleisimpiä sammalia. Sammalta on 
myös rämeellä ja korvessa kuivilla mättäillä ja 
kannoilla. Sitä kasvaa yleisesti puiden tyvillä ja 
kivien päällä, mistä se on saanut nimensäkin. 

Levinneisyys: Kivikynsisammal esiintyy koko Suomessa runsaana. 

Nuokkuvarstasammal, Nickmossa, Pohlia nutans------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit:Nuokkuvarstasammal on 
pienikokoinen, vain 1-4 cm korkea. Sen versot ovat 
pystykasvuisia ja lähes haarattomia. Vihreä sam-
malverso on hyvin matala ja vaatimattoman näköi-
nen eikä se herätä huomiota.Sammalen tunnistaa 
helpoiten nuokkuvista itiöpesäkkeistä. Itiöpesäk-
keet ovat nuokkuvarstasammalella yleisiä.  

Kasvupaikka:Nuokkuvarstasammal on yleinen 
sammal, joka ilmestyy ensimmäisenä 
paljastuneelle maalle esim. metsäpalon jälkeen. 
Sammalta esiintyy kuivassa kangasmetsässä, 
suolla, hakkuuaukoissa, palaneella metsämaalla, 
kivillä, kannoilla, tallatuilla poluilla ja kallioilla.  

Levinneisyys:Nuokkuvarstasammal on koko 
Suomessa erittäin yleinen ja runsas. 
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 Seinäsammal, Väggmossa, Pleurozium schreberi------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit:Seinäsammal voi kasvaa jopa 20 cm 
korkeaksi, mutta useimmiten sen pituus jää n. 10 
cm. Seinäsammalella sivuhaaroja on melko 
säännöllisesti molemmin puolin vartta. 
Sammalen lehdet kasvavat hyvin varren 
myötäisesti. Punertava varsi on hyvä 
tuntomerkki seinäsammalelle.  

Kasvupaikka: Seinäsammalta löytää monilta 
kasvupaikoilta ja sitä esiintyy erityisesti karulla 
maalla, kivillä ja kallioilla. Vain lehdossa sammal 
kasvaa harvoin. Seinäsammal on yleisin ja 
runsain sammal tuoreissa ja 
kuivissakangasmetsissä. Seinäsammal on 
metsäsammalistamme parhaiten sopeutunut 
erilaisille kasvupaikoille. 

Levinneisyys: Esiintyy koko Suomessa runsaana. 

Lisätiedot: Seinäsammalta on ennen käytetty seinän välissä eristeenä, mistä se on saanut nimensä. 
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Tuore kangasmetsä  

Tuore kangasmetsä on usein synkkää ja viileää kuusikkoa. Sen maaperä pidättää kuivaa kangasmetsää paremmin 

kosteutta ja tämän takia vettä on kasvillisuudelle paremmin saatavilla. Kuusien varjostuksen takia vettä haihtuu 

myös kasvillisuudesta vähemmän. Kenttäkerrokselle tyypillinen varpu on mustikka. Tuoreissa kangasmetsissä on 

sammallajeja kuivia kankaita enemmän ja ne muodostavat yhtenäisen maton metsän pohjalle.  

Tunnusomaisia lajeja: metsäkerrossammal, isokynsisammal ja sulkasammal. 

 

Tavataan myös: kangas- ja kivikynsisammalta, korpikarhunsammalta, seinäsammalta ja metsäliekosammalta. 

 

Katso tarkemmin, millaisia sammalia tuoreelta kankaalta löytyy. 

 

 

1. Metsäkerrossammal s.13 

2. Isokynsisammal s.13 

3. Sulkasammal s.13 

4. Kangaskynsisammal s.10 

 

5. Kivikynsisammal s.10 

6. Korpikarhunsammal s.18 

7. Seinäsammal s.11 

8. Metsäliekosammal s.18 
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Metsäkerrossammal, Husmossa, Hylocomium splendens-------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit:Metsäkerrossammal kasvaa noin 10 
cm korkeaksi ja muodostaa laajoja peittoja metsän 
pohjalle. Sillä on hieno höyhenmäinen rakenne. 
Metsäkerrossammal kasvattaa uuden kerroksen 
joka vuosi vanhan päälle. Tästä seuraa sammalelle 
tyypillinen tyynymäisen pehmeä ulkoasu. 
Metsäkerrossammalen lehdet ovat hyvin pieniä ja 
ne ovatvarrenmyötäisiä. 

Kasvupaikka: Metsäkerrossammalta kasvaa kuivah-
kolla ja tuoreella kankaalla, lehdossa, korvessa, 
rämeellä ja keskiravinteisilla nevoilla.Sammal on 
toiseksi yleisin metsäsammal Suomessa. 

Levinneisyys: Esiintyy koko Suomessa runsaana. 

Lisätiedot: Sammal kasvaa usein seinäsammalen ja 
kynsisammalten kanssa yhdessä. Sammal on 
saanut nimensä kerroksellisesta kasvutavastaan.  
 

Isokynsisammal , Stor kvastmossa,  Dicranum majus-------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Isokynsisammal muodostaa noin 10 
cm korkeita, puhtaan vihreän värisiä,pystyjäkas-
vustoja. Versot eivät juuri haaro kuten eivät muil-
lakaan kynsisammalilla. Sammalen lehdet ovat yli 
1 cm mittaisia, kissankynsimäisen kaarevia. Kivi- 
ja kangaskynsisammalista eroten kaikki lehdet 
osoittavat sammalella samaan suuntaan.  

Kasvupaikka: Isokynsisammal viihtyy tuoreessa 
kangasmetsässä, korvessa, rämeellä ja soistuvissa 
paikoissa. Se kasvaa kynsisammal-lajeista 
ravinteikkaimmilla paikoilla.  

Levinneisyys: Esiintyy koko Suomessa runsaana, 
mutta viihtyy parhaiten etelässä. 

Lisätiedot: Ruotsissa isokynsisammalta kutsutaan 
isoluutasammaleksi, koska versot näyttävät van-
han luudan tavoin kääntyneet samaan suuntaan. 

Sulkasammal , Kammossa, Ptilium crista-castrensis---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Sulkasammal kasvaa 3-10 cm 
korkeaksi ja muodostaa kellanvihreitä kasvustoja. 
Sammal on kuin pieni sulka. Sen sivuhaarat ovat 
tiheässä ja ne lyhenevät verson kärkeä kohti. 
Sivuhaarat ovat säännöllisesti molemmin puolin 
vartta. Jos sammalta katsoo tarkkaan, voi nähdä 
miten sen lehdet ovat hieman kiharasti kään-
tyneitä ja verson kärki on koukulla. 

Kasvupaikka: Sulkasammal kasvaa tuoreessa 
kangasmetsässä, korvessa ja rämeellä. 

Levinneisyys:Esiintyy koko Suomessa runsaana 

Lisätiedot:Sammal on saanut nimensä sulkamai-
sesta ulkomuodostaan. Se on herkkä suoralle au-
ringon valolle ja häviää esim. jos metsä hakataan.
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Lehtometsä  

Lehtometsä tarjoaa tuoreen kangasmetsän tavoin varjoisan ja viileän kasvupaikan. Maalajina lehtometsässä on 

multa ja sen kasvillisuus on rehevää ja lajisto runsasta. Puusto koostuu useimmiten erilaisista lehtipuista,mutta se voi 

olla myös kuusivaltaista sekametsää. Aivan etelässä jalot lehtipuut ovat lehdoissa yleisiä. Lehtometsästä löytyy selvä 

pensaskerros. Kenttäkerroksessa on paljon erilaisia ruohovartisia kasveja.  Sammalet peittävät vain pientä osaa 

pohjakerroksesta ja paljasta maata on näkyvissä lehtien alla.Ruohovartiset kasvit voittavat sammalet kilpailussa 

valosta. Lisäksi runsas lehti- ja karikekerros maassa estää yhtenäisen sammalmaton kehittymisen pohjakerrokseen. 

Sammallajisto on lehtometsissä kuitenkin monipuolinen.  

Tunnusomaisia lajeja: isomyyränsammal, erilaiset lehväsammalet, metsäliekosammal, lehtoruusukesammal 

jalehtipuiden rungoilla kasvava tikanhiippasammal. 

 

Tavataan myös: metsäkerrossammalta, palmusammalta ja seinäsammalta. 

 

Katso tarkemmin, millaisia sammalia lehdosta löytyy.  

 
 

1. Isomyyränsammal s.15 

2. Lehväsammal s.15 

3. Metsäliekosammal s.18 

4. Lehtoruusukesammal s.16 

 

 

5. Tikanhiippasammal s.16 

6. Metsäkerrossammal s.13 

7. Palmusammal s.15 

8. Seinäsammal s.11 
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Isomyyränsammal, Vågig sågmossa, Atrichum undulatum------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Isomyyränsammal kasvaa yleensä 3-
5 cm korkeaksi. Versot ovat pystykasvuisia ja vain 
harvoin haarovia. Lehtien koko suurenee, kun 
mennään vartta ylöspäin. Latvuksessa lehdet ovat 
jopa 1 cm mittaisia ja aaltopoimuisia. 
Isomyyränsammal muistuttaa hieman 
karhunsammalia mutta sammal on väriltään 
vaaleamman vihreä jasen ohuet lehdet käpristyvät 
kokoon sammalen ollessa kuiva. 

Kasvupaikka: Isomyyränsammal kasvaa 
lehtometsissä. Se viihtyy ravinteisilla ja kosteilla 
kasvupaikoilla. 

Levinneisyys: Yleinen ja runsas etelässä. 

 

 

Ryhmä: Lehväsammalet, Stjärnmossor, Mniaceae------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tuntomerkit: Lehväsammalet kasvavat 2-15 cm 
korkeiksi.  Sammalten kasvutapa on 
maanmyötäinen tai pysty. Itiö- ja 
sukusolupesäkkeelliset versot ovat aina 
pystykasvuisia.  Sammalella on harvoin 
sivuhaaroja. Kokoonsa nähden niillä on isot 
pyöreähkön soikeat tai pitkänomaiset lehdet. 
Lehdet ovat melko ohuet ja läpikuultavat. 

Kasvupaikka: Lehväsammalet viihtyvät varjoisassa 
ja kosteassa ympäristössä, kuten korvessa, 
lehdossa ja lähteikössä. 

Levinneisyys:Esiintyy koko Suomessa 

Lisätiedot: Lehväsammalia on Suomessa 20 eri 
lajia. 

 

Palmusammal ,Palmmossa , Climacium dendroides---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Palmusammal kasvaa 5-12 cm 
korkeaksi. Sammalen pitkän varren päässä on 
”puumaisesti haaroittunut latvus”. Tumma 
pääverso kulkee maata pitkin ja ”palmut” nousevat 
maasta ylös muodostaen kuin metsän 
pienoiskoossa. Palmusammalen lehdet ovat 
hieman ulospäin siirottavia ja tuovat mieleen 
pienen pölyhuiskan. 

Kasvupaikka: Palmusammal kasvaa ravinteikkaissa 
metsissä kuten lehdossa, korvessa, mutta myös 
lähteikössä. Joskus sitä tapaa melko kuivallakin 
niityllä ja kalliolla. 

Levinneisyys:Sammal on koko Suomessa yleinen ja 
runsas, mutta esiintyy runsaimpana Etelä-
Hämeessä sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. 

Lisätiedot: Palmusammal näyttää pieneltä 
palmupuulta, mistä se on saanut nimensä. Sammal on hyötynyt aikoinaan metsälaidunnuksesta ja kaskeamisesta, mutta vähentynyt näiden 
loputtua. 
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Lehtoruusukesammal, Rosmossa, Rhodobryum roseum---------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Lehtoruusukesammal kasvaa 1-3 cm 
korkeaksi. Sammalen kasvutapa on samanlainen 
kuin palmusammalella, se lisääntyy maanalaisista 
rönsyistä ja kasvaa usein muiden sammalten 
seassa.  Sammalen varren päässä on kimppu 
suuria jopa 1 cm pitkiä lehtiä, jotka muodostavat 
ruusukkeen. Muuten lehdet ovat varrella hyvin 
pieniä. Lehväsammalten koirasyksilöt ovat hieman 
samannäköisiä, näistä lehtoruusukesammalen 
erottaa siitä, ettei lehtoruusukesammalella ole 
ruusukkeen keskellä ”napaa”. 

Kasvupaikka: Viihtyy kostealla ja varjoisalla maalla 
lehdossa, korvessa ja tuoreessa kangasmetsässä.  
Kasvaa usein sinivuokon kanssa samoissa 
paikoissa. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen ja 
runsas.Yleisin Etelä-Suomessa. 

Tikanhiippasammal, Trädhättemossa, Orthotrichum speciosum------------------------------------------------------------------------ 

Tuntomerkit: Tikanhiippasammal kasvaa 2-3 cm 
korkeaksi ja muodostaa n. 5 cm halkaisijaltaan 
olevia tuppaita puun rungolle. Sammalen paras 
tuntomerkki on yleensä runsaana esiintyvät 
kellertävätitiöpesäkkeet. Pesäkkeiden varsi on 
lyhyt ja siksi itiöpesäkkeet jäävät lähelle 
sammalmättään pintaa.   

Kasvupaikka: Tikanhiippasammalta esiintyy 
lehtipuiden kuten haavan, pajujen ja pihlajan 
rungoilla lehdossa sekä tuoreella kankaalla. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen. 
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Korpi  

 

Korpi on kuusivaltainen, puustoinen suotyyppi. Lajistoltaan se muistuttaa paljon tuoretta kangasmetsää, 

mutta sen maalaji ei ole humusta, vaan ohutta, alle metrin paksuista turvetta. Kasvien juuret yltävät 

tavallisesti turpeen läpi kivennäismaahan. Turve pidättää hyvin kosteutta ja tarjoaa kostean kasvualustan 

kasveille. Korven sammallajisto eroaa jonkin verran tuoreen kangasmetsän lajistosta ja etenkin märimmissä 

korvissa rahkasammalet voivat hallilta pohjakerroksen sammalpeitettä.  

 

Tunnusomaisia lajeja: isokynsisammal, korpikarhunsammal, metsäliekosammal, metsäkerrossammal ja 

okarahkasammal. 

 

Tavataan myös: lehväsammalia, palmusammalta ja seinäsammalta. 

Katso tarkemmin millaisia sammalia korvesta löytyy. 

 
 

1. Isokynsisammal s.13 

2. Korpikarhunsammal s.18 

3. Metsäliekosammal s.18 

4. Metsäkerrossammal s.13 

 

5. Okarahkasammal s.18 

6. Lehväsammal s.15 

7. Palmusammal s.15 

8. Seinäsammal s.11 
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Korpikarhunsammal, Björnmossa, Polytrichum commune-------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Korpikarhunsammal voi kasvaa 
jopa 40 cm korkeaksi ja se muodostaa 
korkeita tyynymäisiä kasvustoja. Sammalen 
lehdet ovat melko kovia ja jäykkiä. Ne 
muistuttavat pieniä neulasia. 

Elinympäristö: Korpikarhunsammalta kasvaa 
korvessa, rämeellä, tuoreessa 
kangasmetsässä ja soistuvissa metsissä.  

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen ja 
runsas sammal. 

Lisätiedot: Karhut vuoraavat pesän mm. tällä 
sammalella. Tästä se on saanut nimensä. 

 

Metsäliekosammal, Kranshakmossa, Rhytidiadelphus triquetrus----------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Metsäliekosammal voi kasvaa 
yli 10 cm korkeaksi. Sammalella on 
sivuhaaroja melko harvassa ja ne ovat melko 
säännöllisesti molemmin puolin vartta. Toisin 
kuin seinäsammalen metsäliekosammalen 
ulkoasu on pörröinen ulospäin siirottavien 
lehdenkärkien takia.   

Elinympäristö: Metsäliekosammal kasvaa 
lehtometsissä, korvissa ja tuoreilla kankailla. 
Sammalta kasvaa maassa, mutta myös kivillä, 
kannoilla ja haavan runkojen tyvillä. Kasvaa 
usein laajoina, puhtaanvihreinä 
sammalmattoina.  

Levinneisyys: Koko Suomessa runsas 

Okarahkasammal, Spärrbladig vitmossa, Sphagnum squarrosum----------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Okarahkasammal on kookas 
sammal joka muodostaa n. 20 cm korkeita 
mättäitä. Se kasvaa usein laajoina vaalean 
vihreinä mattoina.Sammal näyttää piikikkäältä 
ulospäin siirotavien lehtiensä takia. 
Okarahkasammalella on  tumma varsi. 

Kasvupaikka: Okarahkasammal kasvaa 
kosteilla paikoilla korvessa, nevalla ja 
lähteikössä. Kasvaa luhtaisissa paikoissa, joissa 
maan päälle kertyy ajoittain sade- ja 
tulvavesiä. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen sammal.
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Räme  
 

Räme on mäntyä kasvava puustoinen suotyyppi. Kuivimpien mättäiden kasvilajistosta löytyy paljon samoja 

lajeja kuin kuivista kangasmetsistä, mutta märemmissä kohdissa mättäiden välissä rahkasammalet ja muut 

suokasvit hallitsevat.  Korpien tapaan rämeen maalaji on turvetta. Turvetta voi olla useiden metrien 

paksuudelta ja rämeen turvekerros on korpea paksumpi. Kuusivaltaiseen korpeen verrattuna räme on 

kasvupaikkana valoisampi, kuumempi ja karumpi. Kenttäkerroksessa varvut ovat tavallisia ja esimerkiksi 

suopursua kasvaa yleisesti. Pohjakerroksessa on pääasiasiassa rahkasammalia.  

 

Tunnusomaisia lajeja: puna- ja ruskorahkasammal, suonihuopasammal ja rämekynsisammal. 

 

Tavataan myös: korpikarhunsammalta, seinäsammalta, nuokkuvarstasammalta ja kangaskynsisammalta. 

Katso tarkemmin millaisia sammalia rämeeltä löytyy. 

 
 

1. Punarahkasammal s.22 

2. Ruskorahkasammal s.20 

3. Suonihuopasammal s.20 

4. Rämekynsisammal s.20 

5. Korpikarhunsammal s.18 

6. Seinäsammal s.11 

7. Nuokkuvarstasammal s.10 

8. Kangaskynsisammal s.10 
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Ruskorahkasammal, Rostvitmossa, Sphagnum fuscum------------------------------------------------------------------------------------ 

Tuntomerkit: Ruskorahkasammal on ruskea 
pienikokoinen sammal, joka muodostaa 
tiiviitä ja laajoja mattoja. Sammalen varsi on 
tumman ruskea. 

Elinympäristö: Ruskorahkasammalta esiintyy 
rämeellä, nevalla ja niukkaravinteisten 
suomättäiden päällä.  

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen 

Lisätiedot: Ruskorahkasammal on pohjoisessa 
tärkein turvetta tuottava sammallaji. 

 

 

Suonihuopasammal, Räffelmossa, Aulacomnium palustre------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Suonihuopasammal on 10–15 
cm korkea vaaleanvihreitä mättäitä muodos-
tava laji. Sammalen latvus on kellertävä, mut-
ta alaosastaan sammal on ruskea. Varrella on 
ruskea huovasto, joka sitoo versot yhteen 
melko tiiviksi mättääksi. 

Elinympäristö: Suonihuopasammal viihtyy 
karujen ja rehevien soiden mättäillä rämeel-
lä, letolla ja lähteikössä. Sammal on soistu-
massa olevien paikkojen ensimmäisiä lajeja. 

Levinneisyys:Suomessa yleinen ja runsas. 

Lisätiedot: Sammal on runsastunut soiden 
ojitusten jälkeen ja on harvoja suosammalia, 
jotka ovat ojituksista hyötyneet. Nimi viittaa 
sammalen lehtien voimakkaaseen keskisuoneen ja varren runsaaseen huovastoon. 

Rämekynsisammal, Myrkvastmossa, Dicranum bergeri----------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Rämekynsisammal on jopa 15 
cm korkea ja tiheästi kasvava sammal. Se 
muodostaa mättäille pieniä laikkumaisia 
kasvustoja. Sammalen varsi on harvoin 
haarainen ja varret ovat kangaskynsisammal-
ta hoikempi. Sen lehdissä näkyy aaltomaista 
poimua erityisesti silloin, kun kasvi on kuiva. 
Pitkänomaiset, kapeat lehdet eivät ole kynsi-
mäisen käyriä, kuten muilla kynsisammalilla, 
vaan jäykästi sivuille tai yläviistoon siirot-
tavia. Kun kangaskynsisammalen varren huo-
pa on vaaleaa, on se rämekynsisammaleella 
ruskeaa tai sitä ei ole lainkaan.  

Elinympäristö: Rämekynsisammal kasvaa 
karuilla soilla kuten rämeillä.  

Levinneisyys:Koko Suomessa runsas. 
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Neva  

Nevat ovat puuttomia, hyvin märkiä ja karuja kasvupaikkoja. Nevojen turvekerros on korpea ja rämettä 

huomattavasti paksumpi, mikä takaa kasvupaikalla kosteuden riittävyyden kuivanakin kesänä. Mättäillä 

kasvaa varpuja, mm. suokukkaa ja karpaloa. Ruohovartiset kasvit kuten sarat ovat kenttäkerroksessa 

yleisiä.  Pohjakerros on hyvin rahkasammalvaltaista.  

Tunnusomaisia lajeja: puna- ja ruskorahkasammal ja kalvaskuirisammal. 

 

Tavataan myös: okarahkasammalta. 

 

Katso tarkemmin, millaisia sammalia nevalta löytyy. 

 

1. Punarahkasammal s.22 
2. Ruskorahkasammal s.20 
3. Kalvaskuirisammal s.22 
4. Okarahkasammal s.18 
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Punarahkasammal, Praktvitmossa, Sphagnum magellanicum--------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Punarahkasammal on kookas 
rahkasammal. Se on isoista rahkasammalista 
ainoa, joka voi olla väriltään 
punertava.Sammal voi kasvaa laajoina 
yhtenäisinä mattoina tai muodostaa pieniä 
mättäitä. Se on ulkoasultaan möyheä jasen 
varsi on tumma. 

Elinympäristö: Punarahkasammalta kasvaa 
nevalla, rämeellä, korvessa vähäravinteisilla 
kasvupaikoilla. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen 

 

 

Kalvaskuirisammal, Blek skedmossa, Straminergon stramineum-----------------------------------------------------------------------  

Tuntomerkit: Kalvaskuirisammal on väriltään 
ylhäältä vaaleanvihertävä ja alempaa 
kalvakan kellertävä. Sammal kasvaa 
useimmiten yksittäisinä versoina muiden 
sammalten seassa.Kalvaskuirisammal on 
sivuhaaraton tai hyvin vähähaarainen ja 
hento sammal.  

Elinympäristö: Kalvaskuirisammalta kasvaa 
märillä soilla, rämeellä, korvessa, nevalla ja 
lähteikössä. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen
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Letto 

Letot ovat reheviä ja ravinteikkaita soita. Ne voivat olla nevojen tapaan puuttomia ja vetisiä avosoita, 

mutta myös puustoisia, koivua tai kuusta kasvavia soita. Pensaskerroksessa erilaiset pajut ja kataja ovat 

yleisiä. Kenttäkerroksessa esiintyy nevojen tapaan ruohovartisia kasveja, mutta kuivilla ja karuilla 

mätäspinnoilla voi olla runsaastikin varpuja. Letoilla esiintyy muista suotyypeistä poiketen runsaasti muita 

kuin rahkasammalia. Letto on Etelä-Suomessa harvinainen suotyyppi, sillä ne on ravinteisuutensa takia 

aikoinaan raivattu usein pelloiksi. 

Tunnusomaisia lajeja: kampasammal, kultasammal, rassisammal ja lettolierosammal. 

 

Tavataan myös: ruskorahkasammalta ja seinäsammalta. 

 

Katso tarkemmin, millaisia sammalia letolta löytyy. 

 

 
 
1. Kampasammal s.24 
2. Kultasammal s.24 
3. Lettolierosammal s.24 

4. Rassisammal s.25 
5. Ruskorahkasammal s.20 
6. Seinäsammal s.11
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Kampasammal, Kärrkammossa, Helodium blandowii-------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Kampasammal on kookas jopa 
15 cm korkea. Sen muistuttaa 
haaromistavaltaan sulkasammalta, mutta sen 
sivuhaarat eivät ole kokonaan yhdessä 
tasossa, kuten seinäsammalella, vaan ne 
kiertävät hieman vartta. Sivuhaarat ovat myös 
harvemmassa ja ne muuttuvat alempana 
karheiksi ja kovan lankamaisiksi. 
Sulkasammalesta poiketen lehtien ja versojen 
kärjet eivät ole koukkumaisen käyrät. 

Elinympäristö: Kampasammalta kasvaa 
letoilla, nevoilla, lähteiköissä ja joskus 
korvissa.  

Levinneisyys: Sammal esiintyy koko Suomessa 
yleisenä. 

Kultasammal, Gyllenmossa, Tomentypnum nitens----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Kultasammal kasvaa 10–15 cm 
korkeaksi. Sammal on väriltään 
kullanhohtoinen ja oljenkeltainen.Sen 
sivuhaarat ovat melko sulkamaisesti 
sijoittuneet. Kultasammalen ulkoasu on 
pehmeän pörröinen jasen varrella on ruskeaa 
huopaa 

Elinympäristö: Kultasammal kasvaa lettojen 
mätäspinnoilla. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen lettolaji. 

 

 

Lettolierosammal, Korvskorpionmossa, Scorpidium scorpioides------------------------------------------------------------------------ 

Tuntomerkit: Lettolierosammal on kookas 
sammal ja sen versot kasvavat 7-30 cm pitkiksi. 
Sammal ovat väriltään tumma ja kiiltävä. Se 
muodostaa tiheitä kasvustoja maalla, mutta 
kasvaa vedessä yksittäisinä lieroina. Sammalen 
sivuhaarat ovatsijoittuneet epäsäännöllisesti ja 
ne ovat melko harvassa.  

Elinympäristö:. Sammalta esiintyy märällä ja 
ravinteikkaalla letollausein lettorimmissä 
upoksissa sekä järvissä ja lammissa. 

Levinneisyys: Lettolierosammalta esiintyy koko 
Suomessa. Sammal on pohjoisessa yleinen, 
mutta etelässä sitä esiintyy vain paikoittain.  
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Rassisammal, Piprensarmossa, Paludella squarrosa--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Rassisammal muodostaa hentoja 
jopa 10–15 cm korkeita tiheitä kasvustoja. 
Sammalen versot ovat pystykasvuisia ja lähes 
haarattomia. Sen lehdet ovat kaarevasti 
taaksepäin kääntyneet ja ne kasvavat 
säännöllisissä riveissä. Sammal muistuttaa 
”piipunrassia”, josta on saanut nimensäkin. 
Rassisammalen varrella on ruskeaa huopaa.  

Elinympäristö: Rassisammalta esiintyy letolla ja 
lähteikössä.  

Levinneisyys: Sammalta esiintyy koko Suomessa. 
Se on pohjoisessa yleinen ja etelässä 
paikoittainen. 
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Lähteikkö 

Lähteikössä pohjavettä tulee maan pinnalle. Vesi ei ole samanlaista kuin järvissä, vaan maakerrosten läpi 

suodattunutta, puhdasta ja kirkasta vettä. Vesi on kasvupaikalla ympäri vuoden viileää. Maaperästä 

kumpuava vesi sisältää paljon kasveille tärkeitä mineraaleja, joten ravinteisuus on lähteissä melko 

runsasta. Niiden ympäristössä viihtyy aivan omanlainen sammallajistonsa.  

Tunnusomaisia lajeja: lähdesammalet, hetehiirensammal, hetevarstasammal ja rassisammal. 

Hetehiirensammal ja hetevarstasammal esiintyvät runsaimpina pohjoissuomalaisissa lähteissä. 

 

Tavataan myös:isonäkinsammalta ja keuhkosammalta. Lisäksi esiintyy muitakin vesisammalia, joita kasvaa 

usein lähdealtaassa eli ”silmässä”. 

 

Katso tarkemmin, millaisia sammalia lähteiköstä löytyy. 

 

 

1. Hetehiirensammal s.27 
2. Hetevarstasammal s.27 
3. Lähdesammalet s.27 

4. Rassisammal s.25 
5. Isonäkinsammal s.28 
6. Keuhkosammal s.28 
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Hetehiirensammal, Bandbryum, Bryum weigelii-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Hetehiirensammal on latvastaan 
punertava 5-10 cm korkea sammal. Se 
muodostaa pohjoisessa punaisina erottuvia 
yhtenäsiä sammalmattoja lähteiden 
läheisyyteen. Etelässä sammal kasvaa 
pienempinä laikkuina. 

Elinympäristö: Hetehiirensammalta kasvaa 
lähteikössä ja letolla. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen, mutta 
yleisin pohjoisessa. 

 

 

 

Hetevarstasammal, Bäcknickmossa, Pohlia wahlenbergii-------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Hetevarstasammal muodostaa 1-
10 cm korkeita tiiviitä vaalean kellertäviä 
mättäitä. Sammalen varsi on eteenkin alhaalta 
punainen. 

Elinympäristö: Hetevarstasammal esiintyy 
lähteiköissä, joen ja järven rannoilla sekä 
ojissa.  

Levinneisyys: Sammalta on koko Suomessa, 
mutta se esiintyy vain pohjoisessa yleisenä.  

 

 

 

Ryhmä: Lähdesammalet, Källmossor, Philonotis-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuntomerkit: Lähdesammalet ovat 10–12 cm 
korkeita ja vaalean-kullanvihreän värisiä. 
Sammalen lehdet ovat leveitä, lyhyitä ja 
suomumaisia. Lähdesammalten varsi on 
punainen. 

Elinympäristö: Lähdesammalia esiintyy 
lähteissä ja vesistöjen rannoilla. 

Levinneisyys: Koko Suomessa 

Lisätiedot: Suomessa on kuusi 
lähdesammallajia 
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Isonäkinsammal, (Stor) näckmossa, Fontinalis antipyretica------------------------------------------------------------------------------ 

Tuntomerkit: Isonäkinsammal on väritykseltään 
tumma ja jopa 50 cm pitkäksi kasvava sammal. 
Sen lehdet muistuttavat pieniä veneitä, joissa 
on terävä köli.  

Elinympäristö: Isonäkinsammal kasvaa vedessä 
upoksissa tai aivan vesirajassa kiinnittyneenä 
kiviin tai puuhun. Lähteiden ja sisävesien lisäksi 
sammalta esiintyy myös murtovedessä.  

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen 
vesisammal. 

Lisätiedot: Järvien pohjien laajat kasvustot ovat 
tärkeitä pohjaeläinten elinympäristöjä. 
Isonäkinsammal on pilaantumista parhaiten 
sietäviä vesisammalia. 

Keuhkosammal, Lungmossa, Marchantia polymorpha------------------------------------------------------------------------------------ 

Tuntomerkit: Keuhkosammal on 
sekovarrellinen maksasammal. Se kasvaa hyvin 
maanmyötäisesti. Sammalen itiöpesäke 
muistuttaa sateenvarjoa. 

Elinympäristö: Keuhkosammalta kasvaa 
lähteikössä, soilla, rannoilla, ojanvarsilla ja sitä 
voi löytää myös puutarhasta. 

Levinneisyys: Koko Suomessa yleinen 

Lisätiedot: Sammalen uskottiin auttavan 
keuhkosairauksiin, josta se on saanut nimensä
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Sammallajit: 

 Hetehiirensammal .......................................................... 27 
Hetevarstasammal ......................................................... 27 
Isokynsisammal .............................................................. 13 
Isomyyränsammal .......................................................... 15 
Isonäkinsammal .............................................................. 28 
Kalvaskuirisammal .......................................................... 22 
Kampasammal ................................................................ 24 
Kangaskynsisammal ....................................................... 10 
Keuhkosammal ............................................................... 28 
Kivikynsisammal ............................................................. 10 
Korpikarhunsammal ....................................................... 18 
Kultasammal ................................................................... 24 
Lehtoruusukesammal ..................................................... 16 
Lehväsammalet .............................................................. 15 
Lettolierosammal ........................................................... 24 
Lähdesammalet .............................................................. 27 
Metsäkerrossammal ....................................................... 13 
Metsäliekosammal ......................................................... 18 
Nuokkuvarstasammal ..................................................... 10 
Okarahkasammal ............................................................ 18 
Palmusammal ................................................................. 15 
Punarahkasammal .......................................................... 22 
Rassisammal ................................................................... 25 
Ruskorahkasammal ........................................................ 20 
Rämekynsisammal .......................................................... 20 
Seinäsammal .................................................................. 11 
Sulkasammal .................................................................. 13 
Suonihuopasammal ........................................................ 20 
Tikanhiippasammal ........................................................ 16 
 



 

30 
 

Kirjallisuus: 

Hallingbäck T, Holmåsen I (2008). Mossor en fälthandbok.GrahnsTryckeri AB, Lund 2008. 5. painos 

Hallingbäck T, Lönnell N, Weibull H (2008).Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.BlandmossorKompaktmossor-
kapmossor.Art Databanken, Sverigeslanbruksuniversitet (SLU), Uppsala 2008. 

Hotanen J-P, Nousiainen H, Mäkipää R, Reinikainen A & Tonteri T (2008). Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun. 
Metsäkustannus 2008. 

Huttunen S, Marsh T (2010) Sammalkurssi. Turun yliopisto. 

Koponen T (1980). Lehtisammalten määritysopas. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen monisteita 62. Helsinki. 

Koponen T, Karttunen K, Piippo S (1995). Suomen vesisammalkasvio.Bryobrothera vol.3. Helsinki. 

Krohn V (1931). Suomen rahkasammalet.Vanamon kirjoja 29. Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo. 

LaineJ &Vasander, H (2008) Suotyypit ja niiden tunnistaminen. Metsäkustannus Oy, 2008. 

Martin Jahns H, avustajana Masselink A K, suomalaiset toimittajat Sarvela J (sanikkaiset), Järvinen I (sammalet), Vitikainen O 
(jäkälät) (2001). Sanikkaiset, sammalet, jäkälät. 4. painos. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu 2001.  

Reinikainen A, Mäkipää R, Vanha-Majamaa I. & Hotanen J-P (toim.) (2000). Kasvit muuttuvassa metsäluonnossa. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 

Ulvinen T, Syrjänen K, Anttila S (toim.) (2002). Suomen sammalet –levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Suomen 
ympäristökeskus. Suomen ympäristö luonto ja luonnonvarat 560. Toinen painos. Helsinki. Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala. 

  

Kuvat: 

1 hetehiirensammal S. Huttunen 

2 hetevarstasammal S. Huttunen 

3 isokynsisammal  M. Kyyhkynen 

4 isomyyränsammal M. Kyyhkynen 

5 isonäkinsammal Pinkka 

6 kalvaskuirisammal  M. Kyyhkynen 

7 kampasammal M. Kyyhkynen 

8 kangaskynsisammal M. Kyyhkynen 

9 kivikynsisammal M. Kyyhkynen 

10 korpikarhunsammal  M. Kyyhkynen 

11 kultasammal  M. Kyyhkynen 

12 lehtoruusukesammal M. Kyyhkynen 

13 lehväsammalet  M. Kyyhkynen 

14  lettolierosammal  S. Huttunen 

15 lähdesammalet S. Huttunen 

16 keuhkosammal Pinkka 

17 metsäkerrossammal  M. Kyyhkynen 

18 metsäliekosammal M. Kyyhkynen 

19 nuokkuvarstasammal M. Kyyhkynen 

20 okarahkasammal M. Kyyhkynen 

21 palmusammal  M. Kyyhkynen 

22 punarahkasammal M. Kyyhkynen 

23 rassisammal  S. Huttunen 

24 ruskorahkasammal M. Kyyhkynen 

25 rämekynsisammal M. Kyyhkynen 

26 seinäsammal  M. Kyyhkynen 

27 sulkasammal  M. Kyyhkynen 

28 suonihuopasammal M. Kyyhkynen 

29 tikanhiippasammal M. Kyyhkynen 

 

http://www.metsalehti.fi/fi-FI/Kauppa

