
 

 

 

 

 

 

 

Pirkkalan Rajaniemen luontoselvitys 2018 

 

 

 

 

Lasse Kosonen 

Tmi Luonto-Lasse 

luontolasse@gmail.com 



 

 

Rajaniemen alue käsitti Rajasalmen sillan (valtatie 3:n) molemmat puolet Pirkkalan puolella (kartta).  

Alueen pinta-ala on yhteensä 11,5 ha (länsipuoli 8 ha ja itäpuoli 3,5 ha). Länsipuolisen alueen reunalla on 

Rajasalmen kahvilat-kahvibaari ja isohko pysäköintipaikka. Tutkimusalue jatkui ohuena Sankilanlahden 

eteläreunaa myös länteen ja Sankilanlahden länsireunaa pitkin pohjoiseen.  Rajaniemi on tällä hetkellä 

retkeilyaluetta ja siellä liikkuu jonkin verran ulkoilijoita. Paikoin onkin havaittavissa maaston kulumista ja 

roskaantumista. Myös alueelle on pystytetty joitakin villejä nuotioita, ja tästä syystä koivuista on revitty 

tuohta sytykkeeksi. Revittyjä koivuja oli laskettavissa parikymmentä.  Länsipuolisella alueella on muutamia 

huonokuntoisia kalusteita, kuten pöytä-penkkiyhdistelmiä ja roska-astioita. Sekä itä- että länsipuolella 

risteilee polkuverkosto ja luontopolku, jonka varrelle oli pystytetty nyt huonokuntoisia ja osaksi 

käyttökelvottomia esittelytauluja. 

 



 

 

Istutettu pähkinäpensas kukkii joulukuussa ensilumen aikaan. Vieressä yksi Rajaniemen huonokuntoisista 

roska-astioista ja takana pöytä-penkkiyhdistelmiä. 

 

1. Luontotyypit 

 

Sillan länsipuolen pohjoisosa on havupuuvaltaista metsäaluetta, jossa kasvaa valtaosaksi kuusia. Mäntyjä 

on vain yksittäisinä, lisäksi lähellä länsirantaa on useita komeita haapoja. Kenttäkerros on niukkaa, 

lehtomaista kangasta, jossa kasvaa harvakseltaan joitakin lehtokasveja kuten ahomansikkaa, sinivuokkoa,    

valkovuokkoa, mustakonnanmarjaa ja taikinanmarjaa. Mustikkaa kasvaa vain harvakseltaan. 

Pohjakerroksen sammalena on runsaasti metsäliekosammalta (Rhytidiadelphus triquetrus). Rannoilla 

kasvaa harmaaleppää ja hieskoivuja ja muutamia kynäjalavia, joiden ansiosta alue on määritelty 

luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiseksi suojelluksi luontotyypiksi. Valtaosa kynäjalavista on varsin 

pienikokoisia (kynäjalavista ks. 3.1). Osa niistä on tielaitoksen istuttamia. Näiden lisäksi Rajaniemen 

pysäköintipaikan reunassa kasvaa seitsemisen pähkinäpensasta, jotka ovat istutusperäisiä.  Tammea kasvaa 

pieninä taimina, luultavasti oravien tai närhien varastojen tuloksena.   Rantavyöhykkeeltä on pienpuustoa 

karsittu keväällä v. 2018, luultavasti tarkoituksena saada kynäjalaville tilaa. Tästä etelään on varttunutta, 

tasaikäistä koivikkoa, joka jatkuu etelään viljeltyyn peltoon asti. Sen joukossa on harvaa männikköä kasvava 

saareke. Kenttäkerroksessa on vadelmikkoa, maitohorsmaa, pelto-ohdaketta ja ojakellukkaa.     

Sankilanlahden eteläreunalla kasvaa yhden puukerroksen levyinen vyö lehtipuustoa (yksittäinen kuusi 

joukossa), harmaaleppiä, koivuja, raitoja ja muuta pajukkoa ja yksittäinen terttuselja sekä koiranheisi. 

Rannassa kasvaa myös yksittäinen kynäjalava        



 

 

Taikinamarjaa kasvaa harvakseltaan Rajaniemessä. 

Sankilanlahden länsirannalla on järeä kuusikko, kivikkoisessa rantaan laskevassa rinteessä. Alueen 

eteläosassa on muutamia järeitä kaatuneita kuusia, jotka ovat vielä suhteellisen tuoreita, eikä niissä 

juurikaan vielä ollut kääpiä tai muita lahottajia 

Rajaniemen itäpuolen alue (Soukonlahden länsiranta) on pienialaisempi ja koostuu kuivasta tai tuoreesta 

kankaasta. Pohjoisosan valtapuustona on harva männikkö ja on sekapuuna koivuja ja muita lehtipuita. 

Pohjoisosan eteläkulmassa oli kymmenkunta järeätä haapaa. Eteläosan keskiosa oli valtaosaksi kuusta, 

mutta lähempänä rantaa reunusti mäntyjen vyöhyke ja aivan rannassa koivuja ja harmaaleppiä. Lähellä 

valtatie 3:sta oli runsaahkosti haapaa. Rantavyöhykkeessä on lehtipuustoa ja jokunen kynäjalava. 

Kenttäkerroksen kasvit ovat lähinnä mustikkaa ja vähemmän puolukkaa ja erilaisia heiniä. Lähellä valtatie 

3:sta oli avoin heinittynyt alue, jonka liepeillä kasvoi mm. lupiinia. Aluetta kiertää retkeilypolkuja. 

 

2. Linnusto (inventointipäivät 12.5. 2018, 21.5. 2018, 10.6.2018) 

 

Laulavaa linnustoa kartoitettiin varhaisaamuisin klo 4.30-7.00. Täydennyksiä lajistoon saatiin myös muiden 

luontoarvokartoitusten päivinä. Linnusto on esitetty taulukossa 1. Alueella havaittiin 41 lintureviiriä. 

Reviirikäsite ei tosin päde muutamiin lajeihin, jotka käyttävät aluetta lähinnä ruokailualueenaan. Näitä ovat 

esim. vihervarpunen, varis ja haarapääsky. Myös vieraslaji kanadanhanhi ei välttämättä pesinyt tällä 

rajatulla alueella, mutta joka tapauksessa sen välittömässä läheisyydessä. Pariskunta uitti kuutta poikastaan 

Rajasalmen sillan itäpuolella, Soukonlahdella aivan rantaviivan tuntumassa. Tuulihaukka taas pesi sitä 

varten asetetussa avopöntössä, joka oli sijoitettu pellolla olevan ladon päätyseinään Sankilanlahden 

eteläpuolella. Pesintä onnistui ja pariskunta sai lentoon neljä poikasta. Tuulihaukka on pesinyt ladon 

seinustalla jo useita vuosia. 



 

 

Lajistossa ei muuten esiintynyt erikoisuuksia. Peippo ja pajulintu – Suomen yleisimmät ja runsaimmat 

lintulajit olivat yliedustettuina. Lehtomainen ympäristö ”veti” puoleensa muutamia lajeja kuten lehtokerttu, 

mustapääkerttu ja sirittäjä. Muuten linnusto oli tavanomaista Suomen metsien peruslajistoa.  

Uhanalaisluokituksessa aiemmin olleet lajit tuulihaukka ja tiltaltti (vaarantuneita, VU) sekä sirittäjä ja 

rantasipi (silmällä pidettäviä NT), ovat nykyään luokiteltu elinvoimaisiksi (LC). Sen sijaan haarapääsky on 

nykyisin luokiteltu silmällä pidettäväksi.  

Muuttoaikoina paikka on tärkeä levähdysalue mm. vesilinnuille. Niitä kerääntyy erityisesti keväisin 

Sankilanlahdelle ja Pyhäjärvelle. Järven kautta muuttaa myös kahlaajia ja lokkilintuja. Järvellä lepäilee 

huomattavia määriä joutsenia ja esim. kanadanhanhia. Kanadanhanhi pesii alueella, mutta 

levähdyspaikkana se on myös huomattava, esim. 5.8.2017 paikalla levähti 38 kanadanhanhea (Tiira-

havaintoaineisto). 

Taulukko 1. Rajaniemen alueen linnusto, lajit ja reviirien lukumäärä. 

Laji Tieteellinen nimi Reviirimäärä 

Peippo Fringilla coelebs 9 

Pajulintu Phylloscopus trochilus 7 

Talitiainen Parus major 4 

Sinitiainen Cyanistes (Parus) caeruleus 2 

Räkättirastas Turdus pilaris 2 

Sirittäjä Rhadina (Phylloscopus) sibilatrix 1 

Västäräkki Motacilla alba 1 

Vihervarpunen Carduelis spinus 1 

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1 

Lehtokerttu Sylvia borin 1 

Laulurastas Turdus philomelos 1 

Punakylkirastas Turdus iliacus 1 

Punarinta Erithacus rubecula 1 

Hippiäinen Regulus regulus 1 

Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 

Haarapääsky Hirundo rustica 1 

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 

Sepelkyyhky Columba palumbus 1 

Rantasipi Actitis hypoleucos 1 

Kanadanhanhi Branta canadensis 1 

Tuulihaukka Falco tinnunculus 1 

Varis Corvus cornix 1 

 

Yhteensä 22 lajia/41 reviiriä  



 

 

Lehtokuusama kertoo alueen lehtomaisesta maanperästä. Loppukesällä siinä on heleänpunaiset marjat.  

 

3. Kasvit ja kasvillisuus (inventointipäivät 12.6.2018, 25.6.2018, 

26.6.2018, 1.7. 2018, 26.7.2018) 

 

Kasvilajit (165 taksonia) on esitetty taulukossa 2. (myös itäpuolella = I), K = koristekasvi 

Taulukko 2. Pirkkalan Rajaniemen kasvilajisto 

Acer platanoides metsävaahtera I 

Achillea millefolium siankärsämö I 

Achillea ptarmica ojakärsämö 

Actaea spicata mustakonnanmarja 

Aegopodium podagraria vuohenputki 

Agrostis capillaris nurmirölli 

Alchemilla monticola laidunpoimulehti 

Alchemilla subcrenata hakamaapoimulehti 

Alchemilla vulgaris piennarpoimulehti I 

Alnus glutinosa tervaleppä I 



 

 

Alnus incana harmaaleppä I 

Alopecurus geniculatus polvipuntarpää 

Alopecurus pratensis nurmipuntarpää 

Anemone nemorosa valkovuokko 

Angelica sylvestris karhunputki I 

Amelanchier x tuomipihlajaristeymä I 

Anthriscus sylvestris koiranputki I 

Arctium tomentosum seittitakiainen 

Artemisia vulgaris pujo I 

Athyrium filix-femina soreahiirenporras I 

Barbarea vulgaris peltokanankaali I 

Brachypodium pinnatum mäkilehtoluste I 

Calamagrostis arundinacea metsäkastikka I 

Calamagrostis epigeios hietakastikka I 

Calamagrostis canescens viitakastikka I 

Calamagrostis neglecta luhtakastikka 

Calamagrostis purpurea korpikastikka I 

Calla palustris vehka I 

Caltha palustris rentukka I 

Campanula patula harakankello I 

Campanula persicifolia kurjenkello I 

Capsella bursa-pastoris lutukka 

Cardamine pratensis luhtalitukka 

Carduus crispus kyläkarhiainen I 

Carex acuta viiltosara 

Carex digitata sormisara I 

Carex elongata pitkäpääsara I 

Carex nigra jokapaikansara 

Carex vesicaria luhtasara I 

Cicuta virosa myrkkykeiso 

Cirsium arvense pelto-ohdake I 



 

 

Cirsium heterophyllum huopaohdake I 

Cirsium palustre suo-ohdake 

Convallaria majalis kielo I 

Corylus avellana pähkinäpensas K 

Dactylis glomerata koiranheinä I 

Deschampsia cespitosa nurmilauha I 

Deschampsia flexuosa ahdelauha I 

Dryopteris carthusiana metsänalvejuuri I 

Epilobium adenocaulon amerikanhorsma I 

Epilobium angustifolium maitohorsma I 

Epilobium montanum lehtohorsma I 

Equisetum arvense peltokorte I 

Equisetum pratense lehtokorte 

Equisetum fluviatile järvikorte I 

Equisetum sylvaticum metsäkorte 

Festuca ovina lampaannata I 

Festuca rubra punanata I 

Filipendula ulmaria mesiangervo I 

Fragaria vesca ahomansikka I 

Fraxinus excelsior metsäsaarni K 

Galium boreale ahomatara I 

Galium mollugo paimenmatara I 

Galium palustre rantamatara 

Galium uliginosum luhtamatara I 

Geranium robertianum haisukurjenpolvi I 

Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi I 

Geum rivale ojakellukka I 

Geum urbanum kyläkellukka 

Glyceria maxima isosorsimo I 

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre I 

Hepatica nobilis sinivuokko I 



 

 

Hieracium cymosa viuhkokeltano I 

Hieracium vulgatum gr. ahokeltano I 

Hierochloe hirta niittymaarianheinä 

Hierochloe australis metsämaarianheinä I 

Hypericum maculatum särmäkuisma I 

Iris pseudacorus keltakurjenmiekka I 

Juncus conglomeratus keräpäävihvilä 

Juncus filiformis jouhivihvilä I 

Juniperus communis kotikataja I 

Lapsana communis linnunkaali I 

Lathyrus pratensis niittynätkelmä I 

Leucanthemum vulgare päivänkakkara I 

Lonicera xylosteum lehtokuusama 

Lupinus polyphyllus komealupiini I K 

Luzula pilosa kevätpiippo I 

Lychnis flos-cuculi käenkukka I 

Lysimachia thyrsiflora terttualpi I 

Lysimachia vulgaris ranta-alpi I 

Lythrum salicaria rantakukka I 

Maianthemum bifolium oravanmarja I 

Melampyrum pratense kangasmaitikka I 

Melampyrum sylvaticum metsämaitikka I 

Melica nutans nuokkuhelmikkä I 

Milium effusum tesma 

Myosotis scorpioides luhtalemmikki 

Nuphar luteum isoulpukka I 

Orthilia secunda Nuokkutalvikki 

Oxalis acetosella käenkaali I 

Paris quadrifolia sudenmarja I 

Peucedanum palustre suoputki I 

Phleum pratense timotei 



 

 

Picea abies metsäkuusi I 

Pinus sylvestris metsämänty I 

Phalaris arundinacea ruokohelpi I 

Plantago major piharatamo I 

Poa nemoralis lehtonurmikka I 

Poa palustris rantanurmikka 

Poa pratensis niittynurmikka 

Poa trivialis karheanurmikka 

Polygonum amphibium vesitatar I 

Polypodium vulgare kallioimarre I 

Populus tremula haapa I 

Potentilla palustris kurjenjalka I 

Potentilla thuringiaca saksanhanhikki I 

Prunus padus tuomi 

Pteridium aquilinum sananjalka I 

Pyrola minor pikkutalvikki 

Quercus robus tammi I 

Ranunculus acris niittyleinikki I 

Ranunculus auricomus-gr kevätleinikki 

Ranunculus repens rönsyleinikki 

Rhamnus frangula korpipaatsama I 

Ribes alpinum taikinamarja I 

Ribes rubrum punaherukka I 

Rosa majalis metsäruusu 

Rosa rugosa kurtturuusu K 

Rubus idaeus vadelma I 

Rubus saxatilis lillukka I 

Rumex acetosa niittysuolaheinä I 

Rumex longifolius hevonhierakka 

Salix caprea raita I 

Salix cinerea tuhkapaju 



 

 

Salix pentandra halava 

Salix phylicifolia kiiltopaju I 

Sambucus racemosa terttuselja K 

Scrophularia nodosa syyläjuuri 

Scutellaria galericulata luhtavuohennokka I 

Solidago virga-aurea kultapiisku I 

Sorbus aucuparia kotipihlaja I 

Stellaria graminea heinätähtimö 

Stellaria media pihatähtimö 

Tanacetum vulgare pietaryrtti I 

Taraxacum officinale coll. voikukka I 

Tilia cordata metsälehmus I 

Tragopogon pratensis pukinjuuri I 

Trientalis europaea I 

Trifolium hybridum alsikeapila I 

Trifolium medium metsäapila 

Trifolius repens valkoapila I 

Trepleurospermum vulgare saunakukka I 

Tussilago farfara leskenlehti I 

Typha latifolia leveäosmankäämi 

Ulmus laevis kynäjalava I 

Urtica dioica pihanokkonen I 

Vaccinium myrtillus mustikka I 

Vaccinium vitis-idaea puolukka I 

Valeriana officinalis rohtovirmajuuri 

Valeriana sambucifolia Lehtovirmajuuri 

Veronica officinalis rohtotädyke I 

Viburnum opulus koiranheisi 

Vicia cracca hiirenvirna I 

Vicia sepium aitovirna 

Viola riviniana metsäorvokki I 



 

 

 

Kynäjalavan lehti on tyypillisen muotoinen. 

Vaikka kasvilajeja löydettiin varsin runsaasti, yhtään uhanalaista lajia ei löydetty – kynäjalavaa lukuun 

ottamatta, joka luokitellaan vaarantuneeksi (VU). Lajisto on kaikkiaan hyvin arkista ja normaalia 

kangasmetsien lajistoa ja toisaalta kulttuurilajistoa. Lehtomaisuuteen viittaa tiettyjen lajien olemassaolo. 

Näitä olivat lehtokorte, lehtokuusama, sudenmarja, korpipaatsama, sini- ja valkovuokko, taikinamarja, 

koiranheisi ja mustakonnanmarja.  Mainitut lajit ovat peruslehtojen lajistoa, eivätkä erityisen harvinaisia.  

Hieman erikoisempia lajeja olivat haisukurjenpolvi, saksanhanhikki ja mäkilehtoluste.  Saksanhanhikkia 

kasvoi yksi mätäs pysäköintipaikan luiskassa Mäkilehtoluste ja haisukurjenpolvi taas kasvoivat 

Soukonlahden ranta-alueella.  Vieraslajeja edustivat vain kurtturuusu, komealupiini ja viimemainittuakin oli 

vain parkkipaikan reunoilla.  Istutettuja lajeja olivat muutamat puuvartiset, osa kynäjalavista ja 

parkkipaikkaa reunustavat pähkinäpensaat, saarni ja vaahtera. 

Myös rantavyöhykkeen kasvillisuus edusti tavanomaista ilmaversoiskasvillisuutta. Näkyvimpiä lajeja olivat 

isosorsimo ja järviruoko, seassa jonkin verran leveäosmankäämiä, ranta-alpia, rantakukkaa   ja 

keltakurjenmiekkaa ja vedessä ulpukkaa ja vesitatarta.  Alun perin rehukasviksi istutettu isosorsimo on 

levinnyt vieraslajiksi laajalti Kokemäenjoen vesistöön ja siten myös Pyhäjärven rannoille. Rannoilla on myös 

paikoin kapea viilto- ja luhtasarasta koostuva saravyöhyke  

 

3.1.  Kynäjalava 

 

Maamme luonnonvaraiset kynäjalavat kasvavat valtaosaksi Kokemäenjoen vesistön rantapalteissa. 

Pyhäjärven rannoilla kasvaa huomattava osa näistä. Järventausta (2017) on selvittänyt tarkoin näiden 



 

 

vesistöjen kynäjalavakantaa. Hänen tutkimusalueeseensa kuuluivat myös Pyhäjärvi ja Pirkkalan rannat. 

Rajaniemen kynäjalavat on suojeltu paitsi lajisuojelun kautta - kynäjalavahan on rauhoitettu ja 

uhanalaistarkastelussa vaarantunut (VU), myös luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisena luontotyyppinä. 

Rajaniemen kynäjalavat on merkitty rauhoituskyltillä. 

Järventaustan mukaan kynäjalavia kasvaa täällä kaikkiaan 21 kappaletta, joista 17 niemen länsirannalla. 

Tämän mukaan niemen itärannan osuudeksi jäisi neljä kynäjalavaa. Raportissa esitetyn kartan perusteella 

itärannalla olisi kuitenkin kuusi kynäjalavaa.  Länsipuolen kynäjalavista ainakin viisi on tielaitoksen 

istuttamia (Laamanen 1996). Istutuksen tarpeellisuutta en ala tässä yhteydessä pohtimaan, vaikka se 

oudolta ja nykyideologian vastaiselta tuntuukin. 

Itse löysin länsipuolelta 16 kynäjalavaa, monet niistä olivat rujon ja huonokuntoisen näköisiä, joka voi 

johtua runsaasta kulumisesta ja maaston tallaantumisesta.  

Itäpuolelta löysin neljä kynäjalavaa. 

 

4. Sienilajisto 

 

Taulukko 3. Helttasienet (17.8., 15.9., 26.9., 18.10., 26.10.) 

Agaricus sylvicola Tapionherkkusieni 

Amanita fulva Ruostekärpässieni 

Amanita muscaria Punakärpässieni 

Armillaria borealis Pohjanmesisieni 

Boletus edulis Herkkutatti 

Chroogomphus rutilus coll. Rusakkonuljaska 

Clitopilus prunulus Jauhosieni 

Collybia tuberosa Ruskopahkajuurekas 

Cortinarius anomalus Koivuseitikki 

Cortinarius argutus Juurtoseitikki 

Cortinarius bivelus Kaksivyöseitikki 

Cortinarius brunneus Karhunseitikki 

Cortinarius croceoconus Suippukaneliseitikki 

Cortinarius pholideus Suomuvyöseitikki 

Cortinarius raphanoides Naurisseitikki 

Cortinarius triumphans Monivyöseitikki 

Cortinarius trivialis Porraslimaseitikki 

Gomphidius glutinosus Limanuljaska 



 

 

Hebeloma mesophaeum Tummalakitympönen 

Hypholoma sublateritium Punalahokka 

Inocybe acuta Nipukkarisakas 

Inocybe curvipes Piennarrisakas 

Inocybe mixtilis Mukularisakas 

Imleria badia Ruskotatti 

Laccaria laccata coll Lohisieni 

Lactarius camphoratus Sikurirousku 

Lactarius deterrimus Kuusenleppärousku 

Lactarius glyciosmus Viitapalsamirousku 

Lactarius turpis Mustarousku 

Lactarius rufus Kangasrousku 

Lactarius torminosus Karvarousku 

Lactarius vietus Harmaarousku 

Laccinum albostipitatum Haavanpunikkitatti 

Leccinum scabrum Lehmäntatti 

Lentinus  lepideus Ratapölkkysieni 

Lyophyllum fumosum Tummatupaskynsikäs 

Marasmiellus foetens Kuusenneulasnahikas 

Marasmius bulliardii Havuratasnahikas 

Marasmius cohaerens Lehtonahikas 

Marasmius rotula Oksaratasnahikas 

Marasmius scorodonius Laukkanahikas 

Mycena galericulata Poimuhiippo 

Mycena metata Hallahiippo 

Mycena pura Sinipunahiippo 

Mycena stylobates Tyvilevyhiippo 

Paxillus involutus Pulkkosieni 

Paxillus rubicundulus Lepänpulkkosieni 

Pholiota highlandensis Palohelokka 

Pleurotus pulmonarius Koivuvinokas 



 

 

Pluteus cervinus Koivulahorusokas 

Pseudoclitocybe cyathiformis Valemalikka 

Psilocybe inquilinus Rikkamadonlakki 

Rhizocarpon sp. Jänönmukula  

Russula adusta Savuhapero 

 

 

Piskuinen havuratasnahikas Rajaniemen havupatjalla. 

Russula aeruginea Koivuhapero 

Russula azurea Sinihapero 

Russula betularum Kalvashapero 

Russula chloroides Vihersuppilohapero 

Russula claroflava Keltahapero 

Russula foetens Haisuhapero 

Russula gracillima Viitahapero 

Russula integra Mantelihapero 

Russula medullata Laidunhapero 



 

 

Russula roseipes Ruusuhapero 

Russula sanguinea Verihapero 

Russula vinosa Viinihapero 

Russula violaceoincarnata Polkuhapero 

Russula xerampelina coll Sillihapero 

Suillus bovinus Nummitatti 

Suillus variegatus Kangastatti 

Tricholoma fulvum Täplähelttavalmuska 

Tricholoma saponaceum Suopavalmuska 

Tricholoma stiparophyllum Retikkavalmuska 

Tricholoma terreum Harmaavalmuska 

Tricholoma virgatum Sappivalmuska 

Tricholomopsis rutilans Purppuravalmuska 

Muita sieniä (26.10.) 

Basidioradulum radula Kermaraspikka 

Fomes fomentarius Taulakääpä 

Fomitopsis pinicola Kantokääpä 

Hapalopilus nidulans Okrakääpä 

Inonotus obliquus Pakurikääpä 

Junghuhnia nitida Risukarakääpä 

Phaeolus schweinitzii Karhunkääpä 

Phellinus igniarius gr. Arinakääpä 

Phellinus punctatus Kuhmukääpä 

Piptoporus betulinus Pökkelökääpä 

Junghuhnia nitida Risukarakääpä 

Trametes hirsuta Karvavyökääpä 

Trametes ochracea Pinovyökääpä 

Trechispora hymenocystis Rihmaharsukka  

Trichaptum abietinum Kuusenkynsikääpä 

Plicatura nivea Leppäpoimukka 

Steccherinum fibriatum Ripsikarakka 



 

 

Stereum subtomentosum Leppänahakka 

Stereum sanguinolentum Verinahakka 

Stereum rugosum Ryppynahakka 

Stereum hirsutum Karvanahakka 

Exidia glandulosa Nystyhytykkä 

Exidia thuretiana Opaalihytykkä 

Calocera cornea Pikkusarvikka  

Cantharellus cibarius keltavahvero 

Illosporopsis christiansenii kotelosienilaji 

Helttasienilajisto koostuu 76 lajista/taksonista. Tämä on varsin pieni määrä, mutta toisaalta alue on aika 

pieni, melko yksitoikkoinen ja yksipuolinen.  Sienisyksy ei ollut myöskään erityisen hyvä. Sienikausi pääsi 

vauhtiin vasta syyskuun ensimmäisen viikon jälkeen. Lajiryhmistä eniten havaittiin haperoita, joita havaittiin 

15 lajia. Toisaalta haperoiden ryhmä on yksi helttasienien runsaslajisimpia ja lajeja on viime vuosinakin 

kuvattu jopa tieteelle lisää. Monet helttasieniryhmät (esim. vahakkaat ja rusokkaat) loistivat poissaolollaan. 

Lahopuuta oli varsin vähän, vaikka rannalla on karsittu jonkin verran pienpuustoa ja metsään oli kaatunut 

muutamia järeitä runkoja. Nämä olivat kuitenkin sen verran tuoreita, ettei niistä ollut vielä muodostunut 

sienille otollisia kasvupaikkoja. Lehtomaiseen alustaan viittaa Pirkanmaalla harvinaisen ja 

levinneisyydeltään eteläisen lehtonahikkaan kasvaminen pysäköintipaikan kupeessa. 

Myös kääpiä ja kääväkkäitä oli vähän lahopuiden vähyyden johdosta. Mainittakoon kuitenkin ison 

männynjuurella kasvanut karhunkääpä, jonka useimmiten nykyään löytää lehtikuusen seurasta. Vanhoilta 

männyiltä tehdään löytöjä nykyisin vähän. Muut lajit olivat metsien peruslajistoa.  Illosporiopsis 

christiansenii on kotelosienen suvuton aste (suvullista astetta ei tunneta), johon on vasta viime vuosina 

kiinnitetty huomiota. Se on vaaleanpunainen pallukka puunoksilla tiettyjen jäkälien päällä ja on ilmeisesti 

niiden loinen. Se ei liene harvinainen, vaikka siihen ei ole aikaisemmin osattu kiinnittää huomiota. 

”pallukoita” löytyi koiranheiden päällä olleilta Physconia-suvun jäkäliltä Sankilanlahden pohjukasta. 

 

5. Viitasammakko (Rana arvalis) 

 

Viitasammakko kuuluu EU-direktiivin IVa listaamiin lajeihin, joiden elinmahdollisuuksia ei saa hävittää eikä 

heikentää.  Mahdollisten viitasammakoiden pulputusta yritin kuunnella 16.5.2018 Sankilanlahden rannalla. 

Alueella on viitasammakolle soveltuvaa rehevöitynyttä vesialuetta, jossa kasvaa mm. leveäosmankäämiä, 

runsaasti isosorsimoa, leveä järviruokovyö, saraikkoa ym. Kuuntelin paikalla klo 22-24 välisenä aikana. 

Viitasammakoita ei havaittu.  Lintuja inventoitaessa käveltiin myös aamuisin rantavyöhykettä pitkin 

viitasammakkoa silmällä pitäen, mutta tyhjin tuloksin. Kuunteluolosuhteet olivat hyvät, tyyntä ja 

rauhallista. Tämä ei sulje pois niiden esiintymisen mahdollisuutta, mutta ainakaan toistaiseksi tästä ei saatu 

viitteitä. 

 
 


