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Haikan kartanon puiston historia kartanon puistona ulottuu 1700-luvulle, jolloin alueelle istutettiin muun 

muassa useita jaloja lehtipuita. Vuonna 2008 alue tuli Pirkkalan kunnan omistukseen Tampereen kaupungin 

kanssa tehtyjen maanvaihtokauppojen yhteydessä yhdessä muun muassa Killon vanhan metsän kanssa 

(Vanninen 2014). Tutkitun alueen pinta-ala oli 3,2 hehtaaria. 

 

1. Kasvillisuus 

 

Jalopuita sisältävät kartanoiden ja huviloiden puistot ovat usein arvokkaita luontokohteita, varsinkin jos 

alueen puustossa on mukana ikääntyneitä, lahoja ja jo kaatuneita vanhoja runkoja.  

Nykyisin entisen kartanon puistoalueella on useita järeitä vaahteroita, lehmuksia, saarnia ja tammia. Siellä 

on runsaasti myös onttoutuvia ja maassa lahoavia puita. Alueella on myös jalopuiden taimia, mikä kertoo 

uusiutumisesta. Alustamaa on multavaa lehtomaata. Puiston poikki kulkee paljon käytetty kävelytie, jonka 

varrella oli yksi huonokuntoinen penkki. 

Haikan kartanon puutarha on saanut pitkään villiintyä rauhassa, mikä näkyy vanhojen puiden ohella myös 

kenttäkerroksen kasvillisuudessa. Kasvilajisto on taulukossa 5. Tuoretta keskiravinteista lehtoa 

muistuttavan kenttäkerroksen hallitsevia lajeja ovat muun muassa metsäkurjenpolvi, valko- ja sinivuokko, 

vuohenputki, kielo, sudenmarja, metsäalvejuuri ja sormisara. Alueelta löytyy myös kostean, 

runsasravinteisen lehdon lajeja, kuten paatsama- ja koiranheisi- ja seljapensaita.  Alueen keskellä on 

kosteaa rehevää niittyä, jossa kasvaa villiintyneitä kartanon koristekasveja, kuten erilaisia ruusuja. Osassa 

lajistoa on mukana myös vieraslajeja, silmiin pistävimpänä jättipalsami, jota kasvaa runsaasti 

puistosaarekkeen kaakkois- ja keskiosassa. Muita lajeja ovat kenttäkerrokseen levinneet suikeroalpi, talvio 

ja lupiini, joita toistaiseksi on melko vähän. 

 



 

 

 

Nämä saattavat olla peräisin vanhasta asutuksesta alueen keskiosassa. Tällaisia lajeja ovat myös herukat, 

pihajasmike, puistolemmikki, ukkomansikka ja siperianhernepensas. Samoin länsiosassa korkeakasvuinen 

tuija lienee kartanon jäänteitä. 

Jättipalsamia oli erityisen runsaasti alueen itäosassa, jossa sitä kasvoi laajana kasvustona. Se voinee olla 

vanhan puutarhakulttuurin jäänteistä levinnyttä esiintymää. Muut vieraslajit eivät olleet levinneet 

häiritsevässä määrin, mutta jättipalsamin suhteen olisi tärkeää suunnitella ja toteuttaa 

hävitystoimenpiteitä, olletikin jos alueesta muodostetaan luonnonsuojelualuetta.  

 

 

Mustakonnanmarjalla tavataan silloin tällöin akileijanhärmää, joka iskee marjoihin ja lehtiin peittäen 

muuten mustat marjat harmaanvalkoisella peitteellä. Akileijalla härmäsienilaji on paljon tavallisempi. 

Muutamissa konnanmarjoissa tätä tavattiin Rajaniemessä elokuussa 2018. 



 

 

 

Koiranheittä pidetään koristepensaana, mutta se voi olla myös luonnonvarainen 

Kasvilajisto (14.6. 2018, 4.7.2018, 15.8.2018) 

Aegopodium podagraria Vuohenputki 

Alchemilla monticola Laidunpoimulehti 

Alchemilla subcrenata Hakamaapoimulehti 

Alopecurus pratensis Nurmipuntarpää 

Anemone nemorosa Valkovuokko 

Angelica sylvestris Karhunputki 

Anthriscus sylvestris Koiranputki 

Acer platanoides Metsävaahtera 

Actaea spicata Mustakonnanmarja 

Alnus incana Harmaaleppä 

Arctium tomentosum Seittitakiainen 

Athyrium filix-femina Soreahiirenporras 

Betula pendula Rauduskoivu 

Betula pubescens Hieskoivu 



 

 

Calystegium sepium Karhunköynnös K 

Campanula persicifolia Kurjenkello 

Caragana arborescens Siperianhernepensas K 

Cirsium heterophyllum Huopaohdake 

Convallaria majalis Kielo 

Dactylis glomerata Koiranheinä 

Epilobium angustifolium Maitohorsma 

Epilobium montanum Lehtohorsma 

Equisetum arvense Peltokorte 

Equisetum sylvaticum Metsäkorte 

Festuca ovina Lampaannata 

Filipendula ulmaria Mesiangervo 

Fragaria moschata Ukkomansikka K 

Fraxinus excelsior Metsäsaarni K 

Galium boreale Ahomatara 

Geranium sylvaticum Metsäkurjenpolvi 

Geum rivale Ojakellukka 

Geum urbanum Kyläkellukka 

Geum rivale  X urbanum Kellukkaristeymä 

Gymnocarpium dryopteris Metsäimarre 

Hepatica nobilis Sinivuokko 

Hypericum maculatum Särmäkuisma 

Impatiens glandulifera Jättipalsami K 

Impatiens noli-tangere Lehtopalsami 

Lathyrus pratensis Niittynätkelmä 

Luzula pilosa Kevätpiippo 

Lysimachia nummularia Suikeroalpi K 

Maianthemum bifolium Oravanmarja 

Milium effusum Tesma 

Myosotis sylvatica Puistolemmikki K 

 



 

 

 

Lehtotähtimö on kartanonpuiston alku- ja keskikesänkukkijoita. 

Oxalis acetosella Käenkaali 

Paris quadrifolia Sudenmarja 

Plantago major Piharatamo 

Philadelphus x Pihajasmike K 

Picea abies Metsäkuusi 

Poa palustris Rantanurmikka 

Poa  pratensis Niittynurmikka 

Populus tremula Metsähaapa 

Prunus padus Tuomi 

Quercus robur Metsätammi 

Ranunculus acris Niittyleinikki 

Ranunculus auricomus Kevätleinikki 

Ranunculus fallax Kevätlehtoleinikki 

Ranunculus repens Rönsyleinikki 

Ribes nigrum Mustaherukka 



 

 

Ribes rubrum Punaherukka 

Rosa majalis Metsäruusu 

Rubus idaeus Vadelma 

Rubus saxatilis Lillukka 

Salix caprea Raita 

Sambucus racemosa Terttuselja K 

Solidago virgaaurea Kultapiisku 

Sorbus aucuparia Kotipihlaja 

Stellaria nemorum Lehtotähtimö 

Symphytum asperum Tarharaunioyrtti K 

Taraxacum officinale coll.Voikukka 

Thuja sp Tuija K 

Tilia  cordata Metsälehmus 

Urtica dioica Pihanokkonen 

Vaccinium myrtillus Mustikka 

Veronica chamaedrys Nurmitädyke 

Viburnum opulus Koiranheisi 

Vicia cracca Hiirenvirna 

Vicia sepium Aitovirna 

Vinca minor   Talvio K 

Viola riviniana Metsäorvokki 

 

2. Linnusto (24.5., 10.6. ja 24.6. 2018) 

Linnustoa tarkkailtiin kolmena aamuna, yksi toukokuussa ja kaksi kesäkuussa. Linnusto oli varsin niukka ja 

vähälajinen alueen pienuudestakin johtuen. Reviirejä havaittiin vain 22 ja lajeja 17. Runsain oli peippo (3 

reviiriä) – lajihan on Suomen runsaslukuisin lintulaji. Yllättävää, ettei ainoatakaan pajulintua havaittu 

alueella, vaikka se on Suomen runsaslukuisin lintu peipon ohella.  Muu lajisto oli varsin arkista, parhaana 

satakieli, joka lauloi innokkaasti varhaisaamulla alueen koilliskulmassa. Laji on havaittu paikalla myös 2006, 

2007 ja 2015. Mustapääkerttu lauloi myös alueella kaikkina kolmena kertana. Rautiainen lauloi vain yhtenä 

kertana ja voi olla, että se ei pesi alueella.  Vanhan metsän lajistoa edusti puukiipijä, jolle sopivia 

pesimäpaikkoja alueella onkin riittämiin. Toinen havaittu kolopesijälaji oli kirjosieppo. 

Aikaisemmilta vuosilta on alueella havaittu muutamia merkittäviä lajeja. Harmaapäätikalla (Picus canus) on 

ollut reviiri alueella useana vuonna 2000-luvulla, viimeksi 23.4. 2017 (K.Laamanen, suull. ja Tiira-

havaintoaineisto). Laji on mahdollisesti pesinytkin – ainakin soveltuvaa ympäristöä on. Vuonna 2017 

Pirkkalan alueella oli kaksi harmaapäätikkareviiriä ja koko Pirkanmaalla 139 reviiriä ja 8 varmistettu 



 

 

pesintää (Järvenpää ym 2018). Myös pikkutikka on havaittu puistossa (mm. 24,.4. 2017). Lehtopöllö (Strix 

aluco) on pesinyt alueelle sijoitetussa pöntössä useana vuonna, reviirihavaintoja on vuosilta 2006, 2008, 

2009 ja 2016. Tänä vuonna en nähnyt minulle osoitetulla paikalla pönttöä, mahdollisesti se on pudonnut tai 

viety pois. Vähälukuisista aarniometsälajeista mainittakoon pikkusieppo (Ficedula parva), joka – vanha 

koiras – lauloi puiston alueella 21.5. 2010 (Unto Söderholm, suull.). Laji on mainittu usein tyypilliseksi 

 

”luonnonsuojelualuelajiksi”, missä pikkusiepolla on reviiri, se joko on jo luonnonsuojelualuetta tai 

harkinnassa sellaiseksi. Pikkusieppo on viime vuosina yleistynyt, mutta edelleen sitä voi pitää 

pikkuharvinaisuutena. Pikkusieposta on vuosittain Pirkanmaalta kymmeniä reviirejä, esim. v. 2017 64 

laulureviiriä (Järvenpää ym. 2018). Harvinainen laulaja on myös kultarinta (Hippolais icterina), joka 

havaittiin 18.5.2011 (Tiira-havaintoaineisto). Lajia havaitaan Pirkanmaalla vuosittain joitakin kymmeniä 

reviirejä, esim. v. 2017 90 laulureviiriä (Järvenpää ym. 2018). Yölaulajapikkulinnuista mainittakoon 

viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum), joka on tavattu 2000-luvulla (1-2 yksilöä) tällä alueella 7 kesänä 

(Tiira-havaintoaineisto). Puisto ei ole varsinaisesti suotuisaa yölaulajamaastoa, mutta aivan puiston 

reunoilla ja keskiosissa on senkaltaista pensastobiotooppia, jossa yölaulajat voivat viihtyä. 

Tässä yhteydessä mainittakoon pari nisäkäslajia. Kettu (Vulpes vulpes) juoksenteli puistometsässä 22.9. 

Alueelta mainitaan tavatun myös liito-orava (Pteromys volans), jonka jättämiä merkkejä ei kuitenkaan tässä 

selvityksessä havaittu, jos ei etsittykään. Toisaalta liito-orava on lyhytikäinen laji ja tämänkaltaisessa 

suppeassa, peltojen ja asutuksen ympäröimässä saarekkeessa pieni kanta voi helposti hiipua sukupuuttoon. 

Tavallisia oravia kyllä liikuskeli alueella. 

 

Kartanonpuistossa havaittu lintulajisto ja niiden reviirimäärät 

Laji  Tieteellinen nimi reviirimäärä 

Peippo Fringilla coelebs 3 

Punakylkirastas  Turdus iliacus 2 

Räkättirastas Turdus pilaris 2 

Sinitiainen Parus caeruleus 2 

Satakieli  Luscinia luscinia 1 

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1 

Lehtokerttu Sylvia borin 1 

Kirjosieppo Ficedula atricapilla 1 

Puukiipijä Certhia familiaris 1 

Laulurastas Turdus philomelos 1 

Rautiainen Prunella modularis 1 

Harmaasieppo Muscicapa striata 1 

Mustarastas Turdus merula 1 

Sepelkyyhky Columba palumbus 1 

Fasaani Phasianus colchicus 1 

Talitiainen Parus major 1 

Käpytikka Dendrocopos major 1 

   

 Reviirejä yhteensä  22 



 

 

 

Loppusyksyn kartanonpuistoa. Pudonneet, keltaiset vaahteran ja raidanlehdet tekevät puistosta omalla 

tavallaan viehättävän, kun palan Keski-Euroopan puistoa. 

 

3. Sienistö 

Sienistöä inventoitiin 14.9. 26.9., 6.10. ja 15.11. Helttasieniä havaittiin 62 taksonia/lajia. Sienisyksy alkoi 

varsin myöhään ja esim. vielä elokuussa oli täysin turhaa etsiä sieniä maastosta. Vasta syyskuun 

ensimmäisen viikon jälkeen tuli kuivan kesän jälkeen sateita, jotka saivat sienet nousemaan. 

Kokonaisuutena sienisyksy oli varsin keskinkertainen tai heikohko. Toisaalta tiettyjä erikoislajeja saattoi olla 

paikoitellen hyvinkin runsaasti, mutta monet tutut ja yleiset lajit puuttuivat. Esimerkiksi rouskuja oli varsin 

vähän, samoin seitikkejä. Lahopuilla lajeja oli paikoin melko hyvinkin. Joka tapauksessa alue osoittautui 

sienistöllisesti mielenkiintoiseksi. Lehtilahopuuta on kartanonpuiston alueella runsaasti ja tämä heijastuu 

myös lajiston monipuolisuutena.  Lahopuilla eläviä helttasienierikoisuuksia olivat mm. pikkusammalvinokas, 

lehtolahorusokas, valjulahorusokas, liituvinokas, tuoksuhelokka, otsonsahaheltta, risunahikas ja 

isohietalakki. Liituvinokas oli aiemmin uhanalaisuustarkastelussa NT eli silmällä pidettävä laji. Lahopuilla 

kasvoi muitakin erikoisuuksia, kuten kruunuhaarakas, joka aikaisemmin oli myös uhanalaisluettelon silmällä 

pidettävänä lajina. Laji kasvaa usein lahoilla, kaatuneilla haavanrungoilla. 



 

 

 

Komeita kruunuhaarakkaita kartanonpuiston laholla, kaatuneella haavalla. 

Edellisten lisäksi erikoisuutena kasvoivat myös lehtonahikas ja rikkivalmuska. Lehtonahikas on yleensä 

parhaiden lehtojen laji ja Pirkanmaalla jo harvinainen. Sitä on tavattu harvakseltaan Kuusamoon asti. 

Rikkivalmuskaa on löydetty aikaisemmin Pirkanmaalta vain Nokian Haaviston pähkinälehdosta (Jakowlev & 

Söderholm 1975), Nokian Leukaluista ja Vesilahden Laukosta (laji.fi). Rikkivalmuskaa on ilmoitettu tavatun 

harvakseltaan Tunturi-Lappiin asti, mutta nykykäsityksen mukaan nuo pohjoiset havainnot edustavat toista 

lajia (Christensen & Heilmann-Clausen 2013).  Nykytarkastelun mukaisia uhanalaisia lajeja ei nyt löydetty. 

Aikaisempina vuosina on tavattu pari harvinaista, valtakunnallisesti mielenkiintoista sienilajia. Haarahytykkä 

(Tremellodendropsis tuberosa) ja oliivikieli (Microglossum olivaceum) löydettiin alueen koillisosasta v. 1990. 

Kummallakin lajilla havainnot olivat Suomen pohjoisimpia, haarahytykkä on tosin löydetty myös Nokialta. 

Oliivikieli on luetteloitu vaarantuneeksi sienilajiksi (VU).   

Sienilajisto 

Helttasienet 

Amanita fulva Ruostekärpässieni  

Amanita muscaria Punakärpässieni 

Armillaria borealis Pohjanmesisieni 

Armillaria lutea Nuijamesisieni 

Arrhenia retiruga Pikkusammalvinokas 

Calyptella capula Rikkarahtunen 



 

 

Cheimonophyllum candidissimum Liituvinokas 

Coprinus micaceus coll Kiillemustesieni 

Cortinarius hinnuleus Tunkkaseitikki 

Cortinarius argutus Juurtoseitikki 

Cortinarius lucorum Haapaseitikki 

Cortinarius saturninus Kyyhkyseitikki 

Crepidotus calolepis Haaparuostevinokas 

Crepidotus mollis Pehmytruostevinokas 

Entoloma nidorosum Haisurusokas 

Flammulaster limulatoides Isohietalakki 

Flammulina elastica coll. Talvijuurekas 

Hemipholiota heteroclita Tuoksuhelokka 

Homochron spadicea Tupashaarakas 

Hygrophorus hypothejus Hallavahakas 

Hypsizygus ulmarius Runkokynsikäs 

Inocybe geophylla Valkorisakas 

Inocybe mixtilis coll. Mukularisakas 

Inocybe muricellata Puistorisakas 

Kuehneromyces mutabilis Koivunkantosieni 

Laccaria laccata coll. Lohisieni 

Lactarius aspideus Raidanrousku 

Lactarius glyciosmus Viitapalsamirousku 

Lactarius lilacinus Punarousku  

Lactarius spinosulus Suomurousku 

Lactarius tabidus Pikkurousku 

Lactarius torminosus Karvarousku 

Leccinum albostipitatum Haavanpunikkitatti 

Leccinum scabrum coll. Lehmäntatti 

Lentinellus ursinus Otsonsahaheltta 

Marasmiellus ramealis Risunahikas 

Marasmius androsaceus Laukkanahikas 



 

 

Marasmius cohaerens Lehtonahikas 

Mycena aurantiomarginata Oranssiterähiippo 

Mycena galericulata Poimuhiippo 

Mycena leptocephala Ammoniakkihiippo 

Mycena metata Hallahiippo 

Mycena pura Sinipunahiippo 

Mycena speirea Risuhiippo 

Paxillus involutus Pulkkosieni 

Pholiota squarrosa Pörhösuomuhelokka 

Pleurotus dryinus Rengasvinokas 

Pluteus cervinus Koivulahorusokas 

Pluteus depauperatus Valjulahorusokas 

Pluteus romellii Lehtolahorusokas 

Pseudoclitocybe cyathiformis Valemalikka 

Russula azurea Sinihapero 

Russula chloroides Vihersuppilohapero 

Russula dryadicola Pohjantäplähapero 

 



 

 

Lehtolahorusokas on harvinaisenpuoleinen lehtolahopuiden laji. Sille on tyypillistä kalpeankeltainen jalka. 

 

Russula foetens Haisuhapero 

Russula gracillima Viitahapero 

Russula pelargonia Pelargonihapero 

Russula versicolor Monivärihapero 

Russula violaceoincarnata Polkuhapero 

Sarcomyxa serotina Talvivinokas 

Stropharia aeruginosa Viherkaulussieni  

Stropharia cyanea Tarhakaulussieni 

Tricholoma sulphureum Rikkivalmuska 

Tricholoma stiparophyllum Retikkavalmuska 

Tubaria furfuracea Oksalaholakki 

Tubaria conspersa Valjulaholakki 

 

 Kääväkkäitä (15.11.)  

Artomyces pyxidatus Kruunuhaarakas 



 

 

Basidioradulum radula Kermaraspikka 

Hyphodontia paradoxa Rosokääpä 

Inonotus obliquus Pakurikääpä 

Phlebia radiata Rusorypykkä 

Irpex lacteus Maitohampikka 

Steccherinum nitidum Risukarakääpä 

Hyphoderma sambuci Seljaotaraspikka 

Bjerkandera adusta Tuhkakääpä 

Fomes fomentarius Taulakääpä 

Ganoderma lipsiense Lattakääpä 

Phellinus igniarius gr. Arinakääpä 

Phellinus punctatus Kuhmukääpä 

Piptoporus betulinus Pökkelökääpä 

Polyporus tubaeformis Torvikääpä 

 

 


