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1. Johdanto
Tässä selvityksessä kartoitetaan miten Hiedanrannan 
alueen nykyistä kasvillisuutta voitaisiin hyödyntää 
Hiedanrannan tulevien viheralueiden perustamises-
sa.

Selvityksessä tunnistetaan ja valikoidaan Hiedan-
rannan alueelta ne kasvilajit, joita kannattaa vaalia 
niiden kulttuurisen arvon tai luonnon monimuotoi-
suuden säilyttämisen kannalta,  ja joiden kasvatta-
miseen on käytännön edellytyksiä. 

Työssä toteutetaan Hiedanrannassa kasvillisuuden 
kartoitus, nostetaan esiin jatkokasvatukseen sovel-
tuvia kasvilajeja ja kuvaillaan, miten valittuja lajeja 
voitaisiin hyödyntää Hiedanrannan tulevien vihe-
ralueiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Työssä 
kehitetään kriteereitä, joiden mukaan kasvilajien 
merkityksiä voidaan jäsentää ja valikoida kasvilajeja 
jatkokäsiteltäväksi. 

Työ rajautuu pääsääntöisesti Hiedanrannan yleis-
suunnitelman alueelle, mutta maastossa ja kirjalli-
suuden avulla selvitettiin työn aikana jonkin verran 
myös lähialueiden kasvilajeja.

Osa Lielahden teollisuusalueesta on yleissuunnitel-
man aluetta. Hiedanrannan ja Lielahden viereisen 
Niemenrannan alueella on ollut suuri merkitys koko 
seudun kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden muo-
dostumisella, joten tarkastelun painopistettä laajen-
nettiin sinne työn aikana.

Tarkastelun laajentaminen lähiympäristöön mahdol-
listi myös sen, että tulevat ratkaisut tukevat elinym-
päristöverkostoa laajemmassa mittakaavassa eli 
suunnitelma alueen tulevat ratkaisut liittyvät laajem-
paan avokkaiden elinympäristöjen kokonaisuuteen.
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1. Johdanto: pohdintaa

Yleensä luontoselvityksissä kartoitetaan alueen 
harvinaisimpien lajien esiintymät, joihin kohdistuvia 
paineita pyritään välttämään jatkokehittämisessä 
esimerkiksi suojelemalla kasvien esiintymät. 

Toinen näkökulma alueen luonnon tarkasteluun on 
se, että selvitetään, mitä alueen nykyisestä luonnosta 
voisi hyödyntää saman alueen tulevien viherraken-
teiden kehittämisessä. Silloin luontoa ei vain suojella, 
vaan sitä myös vaalitaan ja kasvatetaan aktiivisesti. 
Kun uuden alueen kehittämisessä hyödynnetään 
samalla paikalla ollutta eliölajistoa, voidaan saada 
aikaan omaleimaisia ja kiinnostavia viheralueita.

Tällöin kasvillisuudella on merkitystä maankäytön 
kannalta myös muidenkin kuin uhanalaisten kasvilaji-
en näkökulmasta, sillä esimerkiksi monet seudulliset, 
paikalliset ja kulttuurivaikutteiset kasvilajit voivat 
vahvistaa alueen identiteettiä esimerkiksi niittyjen 
perustamisessa. Maantieteellisen alueen rajaaminen 
onkin eräs paikallisen kasvilajiston tarkastelun haas-
teista, jota pohditaan lisää työn johtopäätöksissä. 

Koska selvitys on uudenlainen ja siinä pilotoidaan 
uutta toimintatapaa, sisältää työ pohdintaa uuden 
toimintatavan edellytyksistä. Työssä pohditaan millä 
kriteereillä kasvilajeja ja kasvillisuuden esiintymiä 
valikoidaan jatkokehittämisen kannalta mahdollisiksi 
teemoiksi.

Työssä pohditaan myös, millaisia toimintoja ja tie-
toa edellytetään, että alueen nykyisen kasvillisuuden 
osoittamat mahdollisuudet olisi hyödynnettävissä 
Hiedanrannan tulevilla viheralueilla. Pohdinnassa 
nostetaan nimenomaisen työn lisäksi esiin yleisempiä 
näkökulmia, joita voi huomioida vastaavia töitä laadit-
taessa jatkossa. 

Työtä ohjaava pääkysymys on ollut, miten alueen ny-
kyistä kasvillisuutta voisi käyttää alueen kehittämisen 
yhteydessä?

Yksityiskohtaisemmat kysymykset, joihin työssä vasta-
taan, ovat:

1) Miten kasvilajin tai kasvillisuuden esiintymän muo-
dostamat mahdollisuudet tunnistetaan?

2) Millaista tietoa kasvillisuuteen liittyen on kerättävä, 
jotta sitä voi hyödyntää alueen kehittämisessä?

3) Miten käytännön viherrakentamisen ja suunnittelun 
näkökulmat vaikuttavat kasvillisuuden mahdollisuuk-
sien arviointiin?

4) Millaista asiantuntijuutta ja osaamista kasvillisuu-
den potentiaalin selvittäminen vaatii?

5) Millainen viheralueiden tuotantoketjun tulisi olla, 
jotta nykyisen kasvillisuuden muodostamien mahdol-
lisuuksien jatkokäyttö onnistuisi?

6) Mitä edellytyksiä toimintatavalla olisi muodostaa 
uusia liiketoimintamalleja yrityksille? 
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2. Työn vaiheet
Hiedanrannan kasvillisuuden potentiaali selvitettiin 
vaiheittain. Vaiheittain edetessä kasvillisuuden edel-
lytykset jatkokäsittelyyn tarkentuivat työn aikana.

Tunnistetuista kasvilajeista osa karsiutui pois esi-
merkiksi ekologisten kriteerien perusteella tai siksi, 
että joidenkin kasvilajien siementen keruu on hyvin 
haastavaa.

Osa alun perin alueelta tunnistetuista kasvilajeista 
karsiutui työn aikana pois siksi, että niiden lisäämi-
seen tai kartuttamiseen ei ole saatavilla menetelmiä 
tai ei löydy toimijaa, joka kasvatuksen toteuttaisi. 
Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin itiökasvit ja jäkälät.  
 
Vaiheet Hiedanrannan kasvillisuuden mahdollisuuk-
sien selvittämiseksi: 

1. vaihe: Alueeseen perehtyminen dokumenttiaineis-
ton avulla. 

2. vaihe: Alueen kasvillisuuden kartoittaminen, 
potentiaalisten siementen keruualueiden tunnista-
minen. 

3. vaihe: Kriteerien tarkastelu ja kasvilajien valikointi, 
siementen keruualueiden vahvistaminen. 

4. vaihe: Suositukset siementen keräämiseen. 

5. vaihe: Suositukset kasvillisuuden kerryttämiseen. 

6. vaihe: Mahdolliset kasvillisuuden käyttötavat.
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3. Aineisto
3.1. Dokumenttiaineisto 

Tässä työssä hyödynnettiin lähtötietoina alueelle 
aikaisemmin tehtyjä luonto- ja ympäristöselvityk-
siä. Alueelle on aikaisemmin laadittu muun muassa 
seuraavat selvitykset:  

Hiedanrannan eliöstö- ja biotooppiselvitys. Kaupun-
kiympäristön kehittämien. Maankäytön suunnittelu. 
2016. Kari Korte. Tampereen kaupunki.  

Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelmaluonnos. 
Lielahden sinivihreä solmukohta. Aino Karilas. 2019. 
Sitowise. 

Lielahden kartanopuiston yleissuunnitelma sekä 
hoito- ja käyttösuunnitelma. Tampereen kaupunki. 
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. 30.4.2020. 

Tampereen luonnonsuojeluohjelma 2012-2020. Ympä-
ristönsuojeluyksikkö. Tampereen kaupunki. Ympäris-
tönsuojelun julkaisuja 1/2013. 

Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003. Kari Korte 
ja Lasse Kosonen. Ympäristövalvonnan julkaisuja 
4/2003. Tampereen kaupunki. 

Lielahti – Niemen alueen eliöstö- ja biotooppiselvi-
tys. Kari Korte. Marraskuu 2005. 

Hiedanrannan ekologiastrategia, BREEAM Commu-
nities -dokumentaatio. Kaisa Mustajärvi, Ramboll, 
13.1.2019. 

Hiedanrannan yleissuunnitelman vaikutusten arvi-
ointi – virkistysalueet. Kaisa Mustajärvi, Kaisa Rantee, 
Heikki Holmén. Ramboll. 17.12.2019. 

Hiedanrannan yleissuunnitelma  

Dokumenttien kasvillisuuskuvauksien, kasvilajiluet-
teloiden ja karttojen avulla hahmotettiin, miten 
maastotöitä kannattaa toteuttaa. Dokumentteja 
hyödynnettiin kasvien lajikohtaisessa tarkastelussa 
ja valikoinnissa. Aiemmat luontokartoitukset alueella 
vaikuttivat maastotöiden suunnitteluun.  

Suunnitelmat, kuten esimerkiksi Sellupuiston itäosan 
yleissuunnitelma, Lielahden kartanopuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelma ja Hiedanrannan yleissuunnitel-
ma viheralueineen antoivat osviittaa siitä, millaista 
kasvillisuutta Hiedanrannan tulevalla rakennetulla 
alueella olisi mahdollista vaalia.

Tämän selvityksen kasvillisuuden valitsemiseen 
vaikutti suunnitelmista eniten BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment 
Method) -ekologia selvityksessä esitetyt vaatimukset 
niittymäisen kasvillisuuden vaalimisesta säilyvillä 
viheralueilla, BREEAM Communities -sertifikaatin 
vaatiman periaatteen toteutumiseksi. Vaatimukset il-
menivät esimerkiksi Sellupuiston itäosan yleissuun-
nitelmassa, jossa oli esitetty alueet niittymäisestä ja 
paahdealueille tyypillisestä kasvillisuudesta.

3.2. Maastokäynnit

Aikaisempien havaintojen, selvitysten ja alueen ilma-
kuvatarkastelun perusteella suunniteltiin alueelle 
maastokäynnit joiden tavoitteena oli: 

1) Selvittää lähtötiedoissa havaittujen arvokkaiden 
kasvilajien ja kasvillisuuden esiintymien nykytila.

2) Arvioida kasvustojen kokoa ja kuntoa siementuo-
ton näkökulmasta.

3) Selvittää alueella esiintyvän, muun kuin aiemmis-
sa selvityksissä raportoitujen kasvilajien jatkokäytön 
mahdollisuuksia. 

Alueelle tehtiin työn aikana noin 20 maastokäyntiä. 
Koska selvitystyön rinnalla toteutettiin myös sie-
menten keruuta, muodostui laajojen kartoittavien 
käyntien lisäksi useita lyhyehköjä ja alueellisesti 
kohdennettuja maastokäyntejä.

Maastokäynnit toteutettiin: 23.2.2020, 20.4.2020, 
23.5.2020, 16.6.2020, 18.6.2020, 25.6.2020, 29.6.2020, 
3.7.2020, 6.7.2020, 20.7.2020, 27.7.2020, 29.7.2020, 
6.8.2020, 13.8.2020, 19.8.2020, 26.8.2020, 1.9.2020, 
7.9.2020 ja 23.9.2020, 15.11.2020 ja 25.11.2020.

Maastokäynneillä tehdyt havainnot merkittiin ylös 
GPS-laitteella. Maastokäyntien aikana otettiin 
runsaasti valokuvia ja havainnoista laadittiin myös 
kirjallisia muistiinpanoja.

3.3. Osallistaminen ja vuorovaikutus 

Työtä esiteltiin Tampereen kasvitieteellisen yhdistyk-
sen kokouksessa 3. marraskuuta 2020. Yhdistyksen 
jäseniltä saatiin kuulla eri kasvilajien merkityksestä 
Tampereella ja historiasta yksityiskohtaisemmin 
Lielahden ja Niemen alueella. 

Työn yhteydessä tehtiin maastokatselmus yhdessä 
hankkeen ohjausryhmän ja Hiedanrannan vihera-
lueiden suunnittelijoiden kanssa 4. marraskuuta 
2020. Maastokatselmuksessa kierrettiin useiden 
kasvilajien kasvupaikoilla ja keskusteltiin siitä, miten 
niitä voisi huomioida alueen suunnittelussa. Maas-
tokäynnillä puhuttiin myös alueen eri osien rakenta-
misen aikatauluista ja siitä, mitkä kasvien esiintymät 
kannattaisi siirtää turvaan kiireisimmällä aikataulul-
la. 

Hankkeen ohjausryhmä kommentoi työn luonnosta 
joulukuussa 2020 ja helmikuussa 2021.
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3. Aineisto: pohdintaa

3.1. Dokumenttiaineisto

Kun hahmotetaan kasvillisuuden nykyisiä merkityksiä 
ja käyttötapoja tulevissa viherrakenteissa, yhdistyy 
työssä mennyt ja tuleva aika. Siksi nykyisen kasvil-
lisuuden jatkokäytön mahdollisuuksien tarkastelu 
vaatii laajaa aineistoa. Pitää osata tunnistaa paikalliset 
historialliset prosessit, jotka ovat tuottaneet merkityk-
sellistä kasvillisuutta.

Toisaalta tarvitaan myös kasviekologista ja luon-
nonsuojelubiologista osaamista ja tuntemusta eri 
kasvilajien merkityksestä osana eliöyhteisöä ja niiden 
luonnonsuojelullisesta merkityksestä.

Kun lajistossa suositaan soveltuvia kasvilajeja,  joiden 
luontaiset elinympäristöt ovat vaarantuneet tai ovat 
muutoin vähenemässä,  tai kasvilajista siitä riippuvai-
nen eliö (esim. hyönteislaji) on uhanalainen tai taan-
tuva, luodaan vaihtoehtoisia elinympäristöjä näiden 
lajien säilymiseksi.

Vaikka laikut olisivat pieniäkin, niillä voi olla merkit-
täväkin rooli yhdistävänä osana luontaisten ja raken-
nettujen elinympäristöjen yhdessä muodostamaa 
ekologista verkostoa. Ilmastonmuutoksen vuoksi 
geenien vaihdon mahdollistava yhteys on entistäkin 
tärkeämpi.

Lisäksi työssä pitää omata suunnittelullinen näkökul-
ma siten, että työssä kyetään antamaan suosituksia 
alueen tulevasta kasvillisuudesta esimerkiksi rakenne-
tuilla viheralueilla.

3.3. Osallistaminen ja vuorovaikutus

Kun kyse on alueen nykyisestä kasvillisuudesta, siihen 
liittyvästä historiallisesta prosessista ja kasvillisuuden 
vaalimisesta, voi sopivia osallistettavia toimijoita olla 
runsaasti.

Koska Hiedanrannassa suunnittelu ja rakentaminen 
olivat jo käynnissä, kytkeytyi työ myös vireillä oleviin 
ja jo valmiisiin suunnitelmiin sekä rakentamisvaihees-
sa oleviin hankkeisiin.  Osallistamisella on merkittävä 
rooli myös hankkeiden hyväksyttävyyden näkökul-
masta.

Lisäksi osallistamisella pyritään löytämään mahdol-
lisuuksia ja soveltuvia sidosryhmiä osallistavaan ja 
yhteisölliseen viheralueiden hoitoon. Samalla pyritään 
saamaan käyttöön paikallinen hiljainen tieto, jota 
yleensä on paljon hyödynnettävissä liittyen alueen 
luontoarvoihin. Sidosryhmien osallistaminen luon-
toarvotiedon hankinnassa liittyy olennaisena osana 
BREEAM -sertifikaattiin.

Työssä vaaditaan myös kasvien kasvatukseen liittyvää 
puutarha-alan osaamista ja sen kehittämistä. Osalla 
lajeista, joita olisi mahdollisuus hyödyntää, ei ole vielä  
kehittynyttä käytäntöä niiden kasvattamiseen.
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4. Siementen keruualueet 
Dokumentteihin tutustumisen jälkeen selvitystyö jat-
kui alueen kasvillisuuden kartoittamisella ja siemen-
ten keruualueiden tunnistamisella. Maastokäynnit 
toteutettiin pääosin kasvukauden aikana, jolloin kas-
vit olivat helposti huomattavissa ja tunnistettavissa 
kukintansa perusteella. Osa kasvilajeista tunnistetiin 
kukinnan jälkeen tai sitä ennen. 

Koska Hiedanrannan alueelle oltiin jo tehty luon-
toselvitys (Korte 2015), hyödynnettiin sitä maasto-
käyntien suunnittelussa. Jo varhaisessa vaiheessa 
kuitenkin huomattiin, että vuonna 2015 selvitetyt 
kasvilajien esiintymät eivät välttämättä pidä paik-
kaansa vuonna 2020. 

Siementen keruualueen hahmottamiseksi selvitettiin 
kasvilajien esiintymien koko, laajuus ja yhtenäisyys 
sekä kasvilajien yksilöiden lukumäärä ja tiheys esiin-
tymän alueella. Arviot kasvien yksilöiden lukumää-
ristä ilmaistiin asteikolla 1-10, 11-50, 51-100, 101-1000, 
ja > 1000 yksilöä. Lisäksi selvitettiin, onko esiintymä 
kärsinyt jollain tavalla. 

Harvinaisten kasvilajien osalta työssä huomioitiin 
yksittäistenkin kasviyksilöiden esiintymät. Alueelle 
tyypillisten tai harvinaisien kasvilajien osalta huo-
mioitiin pienetkin esiintymät siltä varalta, että niitä 
löytyy myöhemmin lisää ja siementen määrä siten 
voisi riittää kasvilajien jatkokäsittelyyn. 

Siementen keruualueilta kerättiin maastossa seu-
raavat ympäristöä koskevat tiedot: alueen sijainti, 
muiden kasvilajien kuten rikkaruohojen esiintyminen 
kohteena olevien kasvilajien seassa. Kasvupaikat 
kuvattiin. 

Kerättäväksi soveltuvilta kasvien yksilöiltä arvioitiin 
myös siementen kypsymisen ajankohtaa siementen 
keruuta varten. 

Käytännöllisenä näkökulmana selvitettiin myös pää-
sy tai kulku alueelle siementen keruuta varten.
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4. Siementen keruualueet: pohdintaa 
Pedrini ym. (2020, 230) ja Miranto (2017) suosit-
televat, että maastotyöt siementen keruuta varten 
toteutetaan ajankohtana, jolloin kasvit ovat helpoiten 
huomattavissa ja tunnistettavissa.  

Pedrini ym. (2020) linjaavat, että siementen ke-
ruualueelta kannattaa hahmottaa kohteena olevien 
kasvilajien esiintymien koko (neliömetreissä), esiin-
tymien laajuus ja yhtenäisyys sekä kohteena olevan 
kasvilajien yksilöiden lukumäärä ja kasvien tiheys 
esiintymän alueella. Suuntaa-antavat arviot yksilöiden 
lukumääristä ilmaistiin tässä työssä asteikolla, jota 
suosittelevat Way & Gold (2014) liittyen siementen 
keräämiseen luonnossa olevista kasvien populaati-
oista. Way & Gold (2014) korostavat, että esiintymän 
mahdolliset vauriot tulisi havainnoida myös. 

Siementen kypsymisen mahdollista ajankohtaa pystyi 
maastossa arvioimaan vain suuntaa-antavasti, koska 
sääolosuhteet saattoivat muuttua ja vaikuttaa siemen-
ten kypsymiseen. Kasvupaikkakohtaiset ominaisuudet 
voivat kuitenkin myös vaikuttaa siementen kypsymi-
seen siten, että kohteena olevan kasvuston siemenet 
kypsyvät eri aikaan kuin muualla olevat kasvustot.  

Myös muiden kuin kohteena olevien kasvilajien ha-
vainnointi on tärkeää. Esimerkiksi rikkaruohot, haital-
liset vieraslajit tai yleiset aggressiivisesti leviävät kas-
vilajit kohdelajin seassa häiritsevät siementen keruuta 
(vrt. Pedrini  ym. 2020, 230). Siementen keruualueita 
hahmotellessa on myös tärkeää laittaa merkille saman 
suvun tai heimon kasvilajit tai muut kasvit, joihin 
kohteena olevan kasvilajin voi mahdollisesti sekoit-
taa (Way & Gold 2014). Lisäksi selvitettiin kasvilajien 
esiintymiin kohdistuvat uhat ja häiriötekijät. Sellainen 
on esimerkiksi liiallinen leikkaaminen tai alueen hoito.  

Esiintymän siementuotanto olisi myös hyvä arvioida ja 
ehkä myös siementen lukumäärän kokonaistuotanto 
(Pedrini ym. 2020). Harvinaisien, uhanalaisien tai ly-

hytikäisten kasvilajien osalta olisi hyvä arvioida myös 
siementen keruun tavoitteellinen määrä, jotta kasvus-
tojen jatkuvuus ei vaarannu. Tätä selvitystä tehdessä 
joiltain harvinaisiltakin kasvilajeilta kerättiin kaikki 
siemenet, koska esiintymiä uhkasi välitön tuhoutumi-
sen vaara. 

Siementuotannon määrän arviointi on tärkeää, koska 
sen perusteella voi suunnitella, millaiseen käyttötar-
koitukseen määrä riittää. Jos tavoitteena on perustaa 
laajoja uusia kasvustoja, tarvitaan enemmän siemeniä. 
Silloin on usein välttämätöntä, että siemenien määrää 
kartutetaan välivaiheen kasvatuksella. 
Maastossa kannattaa tehdä myös kehittyvien siemen-
ten laadun arviointia sikäli kuin se on mahdollista 
(Pedrini ym. 2020). Way ja Gold (2014) lisäksi mainit-
sevat, että lisäksi olisi hyvä mainita, jos kasvilajia voi 
lisätä myös kasvullisesti. Kun siemeniä kerätään yleen-
sä loppukesästä tai syksyllä, kasvullisen materiaalin 
keruu ajoittuu kohdelajista ja lisäystavasta riippuen 
lopputalven ja syksyn väliselle ajalle (Miranto 2017, 8). 
Tällainen laji Hiedanrannassa on esimerkiksi Pölkky-
länniemessä ja Lielahden kartanon puistossa kasvava 
kevätesikko. Muita tapoja lisätä tai levittää kasvilajien 
esiintymiä ovat siirtoistutukset ja maaperän sisältä-
män siemenpankin hyödyntäminen. Siirtoistutukset 
sopivat tilanteeseen, jos kohteena olevaa kasvilajia 
uhkaa tuhoutuminen esimerkiksi maankäytön muu-
toksen takia.  

Mikäli selvitys tehdään ennen kuin alueen kaavaa tai 
muuta vastaavaa suunnitelmaa on käytössä,  selvi-
tystä tehdessä ei välttämättä aina tiedetä alueiden 
tulevia käyttötarkoituksia. Siksi kasvilajien keruu- ja 
kasvatussuunnitelmaa on syytä uudelleen tarkastella 
ja tarkentaa sitä mukaa, kun suunnitelma tarkentuu. 
Yleisenä tietona kannattaa merkitä lisäksi esiintymän 
koordinaatit ja maastossa tehdyn arvioinnin ajankoh-
ta tai ajankohdat, jos käyntejä oli useampia (vrt. Way 
& Gold 2014).
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5. Siementen keräämistä edesauttavat tiedot 
Siementen keräämistä varten arvioitiin maastossa 
siementen kypsymisen ajankohtaa sinä kasvukau-
tena, jolloin maastokäynnit toteutettiin. Kasvilaji-
kohtaisissa tiedoissa mainitut esiintymät viittaavat 
sellaisiin kasvustoihin, joista siemeniä voi ja kannat-
taa kerätä. 

Useilla kasvilajeilla oli selvityksen alueella muitakin  
kasvustoja, mutta ne eivät soveltuneet siementen 
keräämiseen. Ne olivat esimerkiksi hyvin pieniä ver-
rattuna muihin kasvustoihin, sekakasvustoja yhdessä 
muiden kasvilajien kanssa tai sitten esiintymät olivat 
niin etäällä muista siementen keruuseen soveltu-
vista esiintymistä, että siementen keruuta varten ei 
olisi käytännöllistä hakea siemeniä erillisestä, han-
kalassa paikassa sijaitsevasta kasvustosta.  

Lisäksi kasvilajeilta arvioitiin sopiva tapa siementen 
keruuseen. Useimpien kasvilajien kohdalla paras 
tapa siementen keruuseen on käsin, koska esiinty-
mät ovat pieniä ja niillä kasvaa myös muita kasvila-
jeja. Koneiden hyödyntäminen siementen keruussa 
sopii yhtenäisemmille kasvustoille, jollaisia Hiedan-
rannan alueelta ei juuri löytynyt. 
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5. Siementen keräämistä edesauttavat tiedot: pohdintaa 

Haastava kysymys siementen keruuta koskevista 
tiedoista on yksityiskohtaisemman ohjeistuksen 
antaminen. Hiedanrannan selvitystä tehdessä 
valikoitujen kasvilajien siemenet kerättiin samojen 
henkilöiden tekemänä, kuin tehtiin tämä selvityskin. 
Oletetaanko selvitystä tehdessä, että siemenet kerää 
asiantuntija, joka tuntee eri kasvilajien lisäänty-
misdynamiikan ja menetelmät sopivasta siementen 
keruutavasta ja käsittelystä? Siementen keruun 
lisäksi siemenet on säilytettävä ja käsiteltävä ennen 
jatkokäyttöä. Kuinka paljon siihen liittyvää ohjeistus-
ta tulisi antaa selvityksessä? 

Vaikka siementen keruuta varten kasvukauden 
olosuhteita ja sopivia ajankohtia tulee seurata 
aktiivisesti, Way ja Gold (2014) ehdottavat, että ke-
ruualueita kartoittaessa tulisi silti arvioida mahdol-
linen sopiva ajankohta siementen keruulle. He myös 
korostavat, että siementen keruualueita kartoittaes-
sa ja siemeniä kerättäessä pitää välttää esiintymien 
ja ympäristön vahingoittamista.  

Mirannon (2017, 7) mukaan ruohovartisilla kasveilla 
siementen tuotto riippuu kukinnan onnistumisesta. 
Kesän sääolot vaikuttavat kukintaan ja siementuo-
tantoon. Kuivana kesänä kasvit saattavat kuivua 
ennen siementen kypsymistä. Sateisena kesänä 
pölyttäjien vähäisyys vaikuttaa hyönteispölytystä 
vaativien kasvien siementuotantoon.  

Mirannon (2013) mukaan optimaalinen  siementen  
keruuaika  on  silloin,  kun  siemenet  luonnossakin  
irtoavat emokasvista. Kypsyydestä kertoo hedelmän 
ja siementen värin muutos sekä useissa  tapauksis-
sa  hedelmän  aukeaminen. Siementen kypsymisen 
arviointi sisältää monia yksityiskohtia hedelmystön 
ominaisuuksista, siementen väristä ja kovuudesta 
sekä siitä, onko siemeniä jo irronnut kasvista. 

Miranto (2013) suosittelee, että siemenet on usein 
kätevää kerätä leikkaamalla oksasaksilla koko hedel-
mistö irti. Tällöin kerättyyn siemenerään saa sisältyä 
pieni määrä  puoliraakojasiemeniä, koska kaikki 
hedelmistön siemenet  eivät  luonnollisesti  kypsy-
misaikaan aikaan. Keruuta ei pidä kuitenkaan tehdä, 
jos suurin osa siemenistä on raakoja. 

Miranto (2013) suosittelee, että siemenet tulisi kerätä 
paperipusseihin siten, että mukaan tulevat vain 
hedelmystöt ja mahdollisimman vähän muita kas-
vinosia koska muut kasvinosat lisäävät kosteutta ja 
homehtumisen riskiä. Sopiva keruumenetelmä riip-
puu kuitenkin siitä, kuinka nopeasti keruun jälkeen 
aloitetaan siementen jatkokäsittely. 

Eri kasvilajien siemenet kypsyvät eri aikoina, eikä 
samalla alueella kasvavien lajien keruuta usein-
kaan voi yhdistää, vaan kullekin alueelle on tehtävä 
useampia retkiä. Erityisen haasteellisia ovat lajit, joi-
den siemenet irtoavat emokasvista välittömästi, kun 
hedelmä on kypsä (Miranto 2017, 7). Koska siementen 
kypsyminen ja itämiskykyisyys vaihtelevat vuosittain, 
olisi varminta kerätä siemeniä useana kasvukautena. 

Paljonko siemeniä voi kerätä? Jos kasvusto on maan-
käytön muutosten takia tuhoutumassa aivan lähiai-
koina, kannattaa kerätä kaikki siemenet jatkokasva-
tukseen muualle. Näin meneteltiin Hiedanrannassa 
vuonna 2020 muun muassa neidonkielien ja purto-
juurien kasvustojen kanssa. Neidonkielet tuhoutui-
vat lumenkaatopaikalla maatöiden seurauksena ja 
purtojuuret tuhoutuivat Lielahden kartanopuiston 
kunnostuksessa. 

Siementen keruussa voidaan kerätä samaan aikaan 
yhden tai useamman kasvilajin siemeniä (Pedrini ym. 
2020, 230). Siementen kerääminen luonnonkasvus-
toista on yleensä kätevintä toteuttaa käsin keräämäl-
lä eri työvälineitä apuna käyttäen.  

Erityistä huolellisuutta korostetaan siementen 
keruussa pienten, harvinaisten ja uhanalaisten 
kasvilajien populaatioilta (Pedrini ym. 2020). Niiden 
osalta tulee välttää keräämästä liikaa siemeniä, jotta 
esiintymät eivät vaarannu. Yleensä harvinaisten ja 
uhanalaisten kasvien siementen keruussa suositel-
laan, että kerättäisiin vain 20 prosenttia kypsyneiden 
siementen koko määrästä (Pedrini ym. 2020, Miranto 
2017). Yksi- tai kaksivuotisten kasvilajien siemenis-
tä suositellaan kerättäväksi vain 5-10 prosenttia 
koko vuoden siementuotannosta, koska populaati-
on selviytyminen on lähes kokonaan riippuvainen 
kulloisenkin vuoden siementuotannosta (Pedrini 
ym. 2020). Yksivuotisten kasvien osalta suositel-
laan myös, että samasta populaatioista ei kerättäisi 
siemeniä perättäisinä vuosina (Pedrini ym. 2020). 
Hiedanrannan tapauksessa useimmat nykyisistä kas-
vupaikoista tulevat jossain vaiheessa todennäköises-
ti tuhoutumaan, joten siemeniä voi kerätä enemmän. 
Tällöin on silti varmistuttava esiintymän jatkuvuu-
desta etenkin jos kasvupaikka ei ole tuhoutumassa 
aivan lähivuosina. 

Hiedanrannan alueelta harvinaisimmilta kasvila-
jeilta kuten punakatkolta, imeläkurjenherneeltä 
ja kierumataralta siemeniä kerättiin vähemmän, 
koska niiden kasvupaikoilla ei ole välitöntä uhkaa, 
ja nykyisten kasvupaikkojen jatkuvuus ja elinvoimai-
suus on tärkeää säilyttää mahdollisimman pitkään. 
Joiltain varmasti tuhoutumassa olevilta kasvilajeil-
ta, kuten esimerkiksi Lielahden kartanopuistossa 
olevalta purtojuuren esiintymältä kerättiin kaikki 
saatavilla olevat siemenet, koska esiintymä tuhoutui 
jo syksyllä 2020 puiston kunnostamisen takia. Way ja 
Gold (2014) muistuttavat, että geneettisen monimuo-
toisuuden säilyttämiseksi uhanalaisimpien kasvilaji-
en kohdalla, joiden populaatiot ovat vähäisiä, tulisi 
siemeniä kerätä eri yksilöiltä. 
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6. Kasvillisuuden merkitykset  
Alueen kasvillisuuden jatkokäytön potentiaalin 
tunnistamiseksi tehtiin kaksivaiheinen tarkastelu. 
Ensimmäisessä vaiheessa alueelta löydettyä kasvilli-
suutta tarkastellaan ekologisten merkitysten perus-
teella ja toisessa vaiheessa kriteereinä ovat kulttuu-
riset ominaisuudet, kuten kasvilajien paikalliset ja 
seudulliset merkitykset.

6.1. Ekologisen merkityksen tarkastelu 

Alueelta löydetyn kasvillisuuden merkitystä tarkas-
tellaan erilaisten ekologisten ja uhanalaisuuteen 
liittyvien kriteerien avulla. Näitä ovat:  

1. Kasvilajin valtakunnallinen uhanalaisuus ja alueel-
linen harvinaisuus 

2. Luokitus vieraslajiksi 

3. Kasvilajin paikallinen ekologinen merkitys  

4. Kasvilajin merkitys osana ekosysteemejä (pölytys-
palvelut, maaperän terveys, veden puhdistuminen, 
ilman puhdistuminen, hiilensidonta) 

Ekologisen tarkastelun tavoitteena oli varmistaa, että 
valittu kasvillisuus tuottaa tuleviin viherrakenteisiin 
luonnon monimuotoisuutta ja luontaisia ekologisia 
prosesseja tukevia funktioita.

Tulevan Hiedanrannan kaupunginosan viherrakentei-
siin tulee olemaan käytettävissä nykyistä pienempi 
pinta-ala. Tavoitteena on siten, että tulevat viherra-
kenteet olisivat luonnon monimuotoisuus arvoiltaan 
parempilaatuisia kuin perinteisesti toteutetut viher-
rakenteet tai alueen nykyiset viheralueet. Vihera-
lueen laadulla tarkoitetaan tässä: 

1. Tulevat viherrakenteet tukevat Hiedanrannan ym-
päristön merkittäviä luontoarvoja. 

2. Tulevat elinympäristöt korvaavat ja parantavat 
alueen merkittäviä luontoarvoja. 

3. Elinympäristöjen laatu paranee uhanalaisien 
ja harvinaisien kasvilajien osalta. Elinympäristöt 
tukevat alueen uhanalaisten ja harvinaisten lajien 
säilymistä 

4. Valittu kasvillisuus tuottaa alueelle ekologisia 
funktioita kuten ekosysteemipalveluja. 

6.1.1. Havaittujen kasvilajien uhanalaisuus  

Alueelta löydettyjen kasvilajien osalta käytiin läpi 
niiden uhanalaisuusluokitus (Hyvärinen ym. 2019). 
Mikäli alueella havaitulla kasvilla oli jokin uhanalai-

suusluokitus, valikoitui se jatkossa kehitettäväksi 
kasvilajiksi.  

Hiedanrannan selvitysalueella uhanalaisuutta ilmen-
tävän statuksen omaavia kasvilajeja selvitysalueella 
ja sen välittömässä läheisyydessä olivat: 
- Imeläkurjenherne (Äärimmäisen uhanalainen laji; 
Critically endangered, CR) 

- Punakatko (Vaarantunut laji; Vulnerable, VU) 

- Kelta-apila (Silmälläpidettävä laji; Near threaten-
ed, NT)  

6.1.2. Havaittujen kasvilajien alueellinen harvi-
naisuus 

Seuraavassa vaiheessa selvitettiin, mitkä alueella 
havaituista kasvilajeista ovat alueellisesti harvinai-
sia ja uhanalalaisia. Seuraavat kasvilajit on mainittu 
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6.1.3. Vieraslajit 

Lajit, joilla on luokitus vieraslajiksi, suljettiin pois 
tarkastelusta (Maa- ja metsätalousministeriö 2012). 
Vieraslajien leviämistä tulee estää ja siksi niiden 
siirtoa tai leviämistä ei voida vahvistaa. Hiedanran-
nan kasvilajeista luokitus vieraslajiksi on seuraavilla 
kasvilajeilla:

- Terttuselja, Sambucus racemosa (Kansallinen vie-
raslajistrategia, VN 5.3.2012) 

- Komealupiini, Lupinus polyphyllus (Kansallisesti 
merkityksellinen haitallinen vieraslaji, VN 704/2019; 
Kansallinen vieraslajistrategia)

- Etelänruttojuuri, Petasites hybridus (Kansallinen 
vieraslajistrategia)  

- Jättipalsami, Impatiens glandulifera (Haitallinen 
vieraslaji, EU 2016/1141; 2017/1263; Kansallinen vie-
raslajistrategia 

- Kanadankoiransilmä, Erigeron canadensis (Kansal-
linen vieraslajistrategia)

6.1.4. Kasvillisuus, joka tukee alueelta rakenta-
misen yhteydessä häviävien elinympäristöjen 
uudelleen muodostamista 

Seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin alueella havait-
tuja kasvilajeja ekologisten ominaisuuksien perus-
teella. Näiden kasvilajien vahvistaminen alueella 
tukee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaiden elinympäristöjen uudelleen muodostamista, 
ja siten näistä elinympäristöistä riippuvaisten lajien 
säilymistä, joita A) häviää alueelta rakentamisen 
vuoksi, B) ovat alueelle tyypillisiä ja joiden vahvis-

taminen parantaa alueen ekologista yhtenäisyyttä, 
kuten esimerkiksi alueen ekologisia verkostoja ja 
elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä. 

Tässä vaiheessa tarkasteltiin myös kasvilajien muita 
merkityksiä ja rooleja osana ekosysteemiä. Mikäli 
kasvin tiedettiin olevan erityinen avainlaji, merkittä-
vä pölyttäjien kannalta tai uhanalaisen hyönteislajin 
ravintokasvi, vaikuttivat nämä ominaisuudet kasvila-
jin valikoitumisessa jatkokäyttöön alueella.

6.1.4. Kasvillisuus, joka tukee alueelta rakenta-
misen yhteydessä häviävien elinympäristöjen 
uudelleen muodostamista 

Seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin alueella havait-
tuja kasvilajeja ekologisten ominaisuuksien perus-
teella. Näiden kasvilajien vahvistaminen alueella 
tukee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaiden elinympäristöjen uudelleen muodostamista, 
ja siten näistä elinympäristöistä riippuvaisten lajien 

vuoden 2010 arvioinnissa alueellisesti uhanalaisiksi 
(Regionally threatened, RT) lajeiksi (Ryttäri ym. 2012): 

- Mäkivirvilä 

- Heinäratamo 

Lisäksi seuraavat lajit on mainittu vuoden 2003 Tam-
pereen arvokkaat luontokohteet –julkaisussa (Korte 
& Kosonen 2003) paikallisesti harvinaisina lajeina:

- Jänönapila (Silmälläpidettävä, taantunut) 

- Kelta-apila (Silmälläpidettävä, taantunut) 

- Masmalo (Erittäin uhanalainen)

- Jänönsalaatti (Vaarantunut) 

- Metsänätkelmä (Silmälläpidettävä harvinainen) 

- Kevätesikko (Silmälläpidettävä, harvinainen) 

- Mäkivirvilä (Vaarantunut) 

- Nevaimarre (Silmälläpidettävä, harvinainen)
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säilymistä, joita A) häviää alueelta rakentamisen 
vuoksi, B) ovat alueelle tyypillisiä ja joiden vahvis-
taminen parantaa alueen ekologista yhtenäisyyttä, 
kuten esimerkiksi alueen ekologisia verkostoja ja 
elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä. 

Tässä vaiheessa tarkasteltiin myös kasvilajien muita 
merkityksiä ja rooleja osana ekosysteemiä. Mikäli 
kasvin tiedettiin olevan erityinen avainlaji, merkittä-
vä pölyttäjien kannalta tai uhanalaisen hyönteislajin 
ravintokasvi, vaikuttivat nämä ominaisuudet kasvila-
jin valikoitumisessa jatkokäyttöön alueella. 

Hiedanrannan kasvillisuuden tarkastelussa oli käy-
tettävissä BREEAM –sertifikaatin mukainen Hiedan-
rannan ekologiastrategia, jossa on määritelty val-
miiksi niitä elinympäristöjä, joiden muodostamista 
tulisi suosia tulevan kaupunginosan julkisilla vihera-
lueilla ja rakennusten pihoilla. Näitä olivat: 

Niityt ja kedot sekä kukkivien kasvien lisääminen 

Niittymäisen, avoimen elinympäristön katoamista 
voidaan korvata parantamalla jäljelle jäävän avoi-
men puistoalueen ekologista laatua. Viheralueiden 
suunnittelussa tulisi huomioida niittymäisen kasvil-
lisuuden säilyminen ja lisääminen. Ekologiastrate-
giassa niityt ja kedot todettiin elinympäristöiksi, joita 
menetetään eniten alueen rakentuessa. Niiden la-
jistolla on siis elinympäristöjen ei nettotappiota (no 
net loss) -periaatteen mukaisesti etusija valittaessa 
lajistoa säilytettäväksi ja siirrettäväksi. Havaituista 
kasvilajeista voidaan muodostaa niittyjä ja ketoja, 
jotka on kuvattu luvussa 8. 

Pensaikkomosaiikki  

Hiedanrannan ekologiastrategiassa esitettiin myös, 
että linnuston elinolosuhteiden kannalta pensaik-
koisten niittyjen laitojen omaista kasvillisuutta tulisi 
suosia tulevassa viherrakenteessa. Linnustolle tulisi 

olla myös pensaikkoisia alueita suojaksi. Erityisesti 
pensaikkojen linnustollisen laadun lisäämiselle olisi 
mahdollisuuksia täyttömäellä ja uuden, Sellupuis-
toon Ollinojan varteen suunnitellun Sellupuiston 
hulevesiuoman varressa. 

Marjovat pensaat ja muut kasvit 

Kukkien, joihin muodostuu syötäviä siemenkotia ja 
marjovien kasvien suosiminen vihersuunnittelussa 
lisää myös alueiden arvoa linnuston kannalta, sillä 
ne tarjoavat linnuille ravintoa (esim. pihlajat). Tähän 
kategoriaan sopiva Hiedanrannasta löytynyt kasvilaji 
on koiranheisi. 

Viherkatot 

Uusia niittyjä ja ketoja tulee luoda myös viherka-
toille. Alueelle on suunniteltu viherkattoja, joilla 
voidaan potentiaalisesti korvata häviävää niittyeli-
nympäristöä ja luoda uusia avoimia elinympäristöjä. 
Havaituista kasvilajeista voidaan muodostaa niittyjä 
ja ketoja viherkatoille - näitä on kuvattu selvityksen 
lopussa. 

Harjukasvillisuus 

Hiedanranta sijoittuu Epilänharjun kupeeseen ja 
BREEAM-strategiassa esitettiin, että Epilänharjulta 
ennallistetaan elinympäristöjä harjukasvillisuudel-
le. Harjukasvillisuudelle voidaan luoda myös uusia 
elinympäristöjä viherrakenteeseen. Hiedanrannan 
alueelta löytyneitä vaateliaiksi harjukasveiksi luoki-
teltavia kasvilajeja ovat:  

Masmalo 

Mäkitervakko  

Keltamaite
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Uhanalaisilla kasveilla on erityisasema  säilytettäväs-
sä kasvillisuudessa. Lähtökohtaisesti uhanalaisten ja 
alueellisesti harvinaisten kasvien elinympäristöt tulisi 
rajata rakentamisen ulkopuolelle. 

Luonnon monimuotoisuuden aktiiviseksi kasvatta-
miseksi ja siirtämiseksi osaksi rakennettua ympäris-
töä, näistä uhanalaisten kasvilajien elinympäristöistä 
voitaisiin kerätä siemeniä lisättäväksi uusille rakennet-
taville viheralueille. 

Hiedanrannassa toimenpide on BREEAM-ekologi-
astrategiassa mainittu yhtenä tapana vähentää alueen 
rakentumisen aiheuttamia vaikutuksia alueen luonnon 
monimuotoisuuteen.

Mikäli rakentamisen alle on jäämässä yksittäisiä uha-
nalaisia tai harvinaisia lajeja, niiden osalta voisi tulla 
kyseeseen yksilöiden siirtäminen uuteen rakenteeseen 
suoraan tai välivarastoinnin kautta (esim. ekosystee-
mihotellin). Nämä kasvit ja alueet tulisi tunnistaa ja 
merkitä selvityksessä ja huolehtia tiedon välittymi-

6.1. Ekologisen merkityksen tarkastelu: pohdintaa   
nen suunnittelun ja toteutuksen eri tasoilla niin että 
talteen keräys, välivarastointi ja siirtoistutukset on 
huomioitu ja sopivat alueen toteutusaikatauluun. 

Ekologiastrategia mahdollistaa myös paikallisten 
asiantuntijoiden hyödyntämisen  alueellisesti arvok-
kaan kasvillisuuden määrittelyssä tai kasvillisuuden 
valinnassa. Alueelle valittavaksi kasvillisuudeksi voi-
daan valtakunnallisten listauksien lisäksi paikallisesti 
tyypillisten tai arvokkaiden elinympäristöjen kasveja, 
joita on selvitetty kaupungin luonnonsuojelu- ja 
monimuotoisuusohjelmissa tai alueellisten asiantunti-
joiden osallistamisen perusteella. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää 
kasvillisuutta voi olla myös tavanomaisempi kasvilli-
suus, josta voidaan muodostaa luonnonmonimuotoi-
suusarvoiltaan merkittäviä elinympäristöjä (BREEAM, 
uusien elinympäristöjen luominen). Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi niityt, jotka mahdollistavat elinympä-
ristöjä muille uhanalaisille lajiryhmille kuten hyöntei-
sille. 

Merkittävää säilytettävää ja lisättävää kasvilajistoa 
ovat siten paikallisten uhanalaisten hyönteisten  
ravintokasvit. Tampereella näistä voidaan mainita 
esimerkkeinä metsäapila, joka on uhanalaisen mä-
kihiilikoin toukan ravintokasvi. Lehtovirmajuuri on 
Tampereen tunnuseläimen, uhanalaisen tummaverk-
koperhosen toukan ravintokasvi.  

Sekä yleisten ekologisten periaatteiden että BREEAM- 
sertifikaatin kriteerien mukaan, erityistä arvoa pai-
kallisesti on kasvillisuudella ja elinympäristöillä, jotka 
tukevat laajempia alueellisia elinympäristöjen koko-
naisuuksia kuten ekologisten verkostojen yhtenäi-
syyttä (esimerkiksi ekologiset käytävät ja askelkivet), 
tarjoavat elinympäristöjä paikallisten luontokohteiden 
merkittävälle lajistolle (esimerkiksi harjut), muuten 
alueellisesti merkittävälle lajistolle (esimerkiksi lii-
to-orava) tai muodostavat verkoston läheisten merkit-
tävien luontoarvokohteiden elinympäristöjen kanssa 
(esimerkiksi harjuniityt ja pensaikkoiset niittyalueet).
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6.2. Paikallisen ja kulttuurisen arvon arvot-
taminen

6.2.1. Paikallisuuden ja seudullisuuden kriteerit 
kasvien valitsemisessa  

Paikallisuus ja seudullisuus ovat osa Hiedanrannan 
kasvilajiston valikoinnin kriteereitä. Tulevalla alueel-
la ei pyritä jäljittelemään niin sanottuja alkuperäisiä 
luontotyyppejä, vaan vaalittavaa kasvilajistoa on 
koottu muilla kriteereillä. 

Urbaanina ja monia historiallisia vaiheita kokeneena 
ympäristönä alkuperäisyyden tavoittelu ei olisi tar-
koituksenmukaista Hiedanrannassa. Alueen luonto 
on tullut voimakkaasti kulttuurin vaikuttamaksi, mikä 
on jo itsessään kiinnostavaa ja vaalittavaa historiaa. 
Ekologiset ja kulttuuriset merkitykset voidaan yhdis-
tää alueen tulevissa viherrakenteissa 

Kasvilajien valikoinnin kriteereitä on tarkasteltu 
tutkimalla alueen ja sen lajiston historiaa doku-
menttiaineistosta. Työssä hyödynnettiin esimerkiksi 
luontoselvityksiä (Korte 2005; Korte 2016), paikalli-
seen ekologiaan keskittyviä teoksia sekä Lutukka ja 
Talvikki -lehtien kirjoituksia. Tavoitteena oli kerätä 
tietoa alueen kasvilajien vaiheista Tampereella ja 
Hiedanrannassa. 

Hiedanrannan erikoinen piirre on, että siellä on Tam-
pereella muutoin harvinainen mutta juuri Hiedan-
rannassa edustavan runsas muinais- ja uustulokas-
lajisto. Käsite alkuperäinen tai natiivi kasvilaji (NAT) 
viittaa seudulle itsekseen levinneeseen (ja edelleen 
leviävään) lajiin, joka ei ole kulkeutunut eikä kul-
keudu seudulle ihmisen toimesta. Ne toisin sanoen 
kasvaisivat paikalla ilman ihmisvaikutustakin. 

Tulokaslajisto taas on eri tavoin ihmisen kuljetta-
maa lajistoa, johon kuuluvat kasvit voivat kulkea 
kulkuneuvojen, vaatteiden, tavaroiden, siementen, 
rehun ja kotieläinten mukana. Myös kasvit, joiden 

elinalueet ovat kulttuurin tuottamia, on voitu luoki-
tella tulokaslajeiksi. 

Kulttuuritulokkaiden statuksen kannalta on olen-
naista saapumisaika: Suomessa ennen 1600-lukua 
täällä esiintyneitä lajeja kutsutaan muinaistulokkaik-
si tai arkeofyyteiksi kasvilajeiksi (ARK), sen jälkeen 
saapuneita uustulokkaiksi eli neofyyteiksi kasvila-
jeiksi (NEO). Näistä jälkimmäisistä on usein tietoa 
erilaisissa kirjallisissa lähteissä luonnontieteelli-
sen tutkimuksen ja kasvien seurannan kehityttyä 
1600-luvun tienoilla. 

Sama kasvi voi olla jossain alkuperäinen ja toisaal-
la tulokas: siksi paikallisuus on otettava huomioon 
kasveja arvioitaessa. (Hämet-Ahti & Suominen 1993, 
4). Kasvien alkuperäisyys ja etenkin asema muinais-
tulokkaana on usein häilyvää ja epävarmaa: jos laji 
on esimerkiksi kelpuuttanut kulttuuriympäristöt 

satoja vuosia sitten. Silloin lajin alkuperäisyys tai 
asema muinaistulokkaana ovat hankalasti arvioita-
vissa (Suominen & Hämet-Ahti 1993; vrt. myös Pykälä 
1998).  

Kaupunkiluonnon rytmit poikkeavat usein syrjäi-
simmistä seuduista, ja kaupungissa kasvit ja maat 
ovatkin usein jatkuvassa liikkeessä, mikä on ollut 
Hiedanrannan ja Lielahden alueen kasvistolle myös 
pelastus. Kaupunki on paikka, jossa syntyy uutta: 
kaupungit ovat usein täynnä biologiassa häiriöympä-
ristöiksi kutsuttuja paikkoja. 

Häiriöympäristöjen vaikutuksesta vaikkapa histo-
riallisesti suoritetun kaskeamisen jälkeen uusilla 
alueilla viihtyneet kasvit ovat myöhemmin saaneet 
jalansijaa kaupungissa. Sellainen kasvilaji on esimer-
kiksi kelta-apila. Häiriöympäristöjä ovat esimerkiksi 
joutomaat, tienpientareet, junaradat, maantäyttö-
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alueet ja kaikki paikat, joissa maa-aineksia kaivetaan 
ja siirretään. 

Kaupunkiympäristö on dynaaminen ja muuttuva 
kokonaisuus, jossa kasvit ja muut ainekset siirtyvät 
ja vaihtuvat vuosien myötä. Kun yhdyskuntarakenne 
muuttuu, kasvit ovat muutoksessa mukana. Hiedan-
rannan ja koko Tampereen lajistoon ovat vaikutta-
neet esimerkiksi asutus, teollinen historia, varhainen 
junaliikenne ja Venäjän sotaväen kasarmit ja huol-
tokuljetukset. Hiedanrannassa on mahdollista vaalia 
jo toteutuneita historiallisia vaiheita, jotta ne eivät 
katoa tulevan rakentamisen seurauksena. Tulevan 
Hiedanrannan alueella käytetään myös Suomelle 
alkuperäisiä kasvilajeja. 

6.2.2. Kulttuurivaikutteisuus ja lajiston valinta 
Hiedanrannassa  

Hiedanrannan kasvilajisto on laajalla alueella si-
jaitsevaa kulttuuri- ja puolikulttuurilajistoa, joista 
vain osalla on jokin luonnonsuojelullinen luokitus. 
Haasteita kasvillisuuden arviointiin aiheutuu alueen 
jatkuvasta muutoksesta juontuva runsas pioneeri-
lajisto, joka on niin ikään tilapäistä ja luonteeltaan 
liikkuvaa. Alueen lajistoa voidaan kuitenkin arvioida 
ja arvostaa kulttuurihistoriallisin perustein. Hiedan-
rannan kasvilajisto on arvokas kokonaisuus, jossa 
luonnon ja ihmistoiminnan historiat sekoittuvat 
erityislaatuisella tavalla.  

Alueelle on leimallista runsas kulttuuri- ja puoli-
kulttuurilajisto, joka liittyy erityisesti alueen maan-
viljely- ja teollisuushistoriaan (Korte 2005, 16). Tämä 
erityinen kulttuurihistoria on tuonut alueelle uusia 
lajeja, sekä ylläpitänyt joillekin kasveille hyödyllisiä 
ihmisen tuottamia elinympäristöjä hyvinkin pitkään. 

Kulttuuriympäristöt ovat kulttuurin muokkaamia 
ja luomia elinympäristöjä, joilla on oma erityinen 
ekologiansa. Niissä tavattavat kulttuuri- ja puolikult-
tuurilajit ovat joko ihmisen suosimia tai ihmiskult-

tuurin vaikutuksesta menestyviä lajeja, joita esiintyy 
erityisellä runsaudella näissä ympäristöissä. Kulttuu-
rilajeina pidetään koriste- ja hyötykasvilajeja. 

Puolikulttuurilajit taas eivät varsinaisesti ole koris-
te- tai hyötykasveja, mutta ne ovat syystä tai toisesta 
usein ihmiskulttuurin seuralaisia (Korte 2005, 16). 
Hiedanrannassa kasvaa runsaasti sellaisia lajeja, 
joita ihminen ei varsinaisesti kylvä, istuta tai kasvata, 
mutta jotka hyötyvät ihmisen luomista elinympäris-
töistä, leviävät ihmisen mukana ja yleistyvät kulttuu-
riympäristöissä (Korte 2005, 14).  

Keskeiset alueen kasvillisuuteen vaikuttaneet kult-
tuuritekijät liittyvät maanviljelykseen, asutukseen, 
teollisuushistoriaan ja rautateihin. Hiedanrannan 
lajiston kenties erikoisin piirre on sen vaikuttava 
tulokaslajisto, joka on osaksi peräisin Niemen sahan 
alueen maamassoista. Iso osa näistä tulokkaista 
on niin sanottuihin pioneerilajeihin kuuluvia kas-

veja, jotka nauttivat uusista muulta kasvillisuudelta 
vapaista alueista, mutta tukahtuvat sitten nopeasti 
muiden kasvilajien vallatessa alueet. Tampereella 
harvinaisien mutta maamassojen mukana Hiedan-
rantaan tulleiden ja sittemmin alueella kukois-
taneiden kasvien joukkoon kuuluvat esimerkiksi 
nurmimailanen, ketotuulenlento, mäkivirvilä, kar-
vaskallioinen, kierumatara sekä imeläkurjenherne. 
(Korte 2016, 22.)  

Niemen alueella on ollut asutusta 1500-luvulta 
saakka (Luoto 2006). 1700-luvulla Finlaysonin teh-
taanjohtaja William von Nottbeck osti ratsutilaksi 
aiemmin yhdistyneet tilat ja rakennutti modernin 
maanviljelystilan ja myöhemmin rautatieyhteyden 
kuljetusten helpottamiseksi. Niemen alueelle perus-
tettiin vuonna 1887 höyrysaha, jonka toiminta loppui 
vuonna 1967. Lopullisen silauksen sahan historialle 
teki 1970-luvulla sahan tuhonnut tulipalo, jonka jäl-
jet raivattiin kokonaan pois 1990-luvulla. 
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Pitkän teollisuushistorian vuoksi Hiedanrannassa 
maasto on erittäin rikkonaista ja myllättyä, eikä 
alkuperäisenä pidettävää pinta-alaa ole (Luoto 
2006). Lisäksi maanviljelytoiminta, rehujen kuljettelu, 
puutavaran säilytys ja siirtely paikasta toiseen, mai-
den ja muun aineksen läjitys sekä myöhemmin myös 
teollisuuskaatopaikka ovat tuoneet alueelle uusien 
kasvilajien siemeniä.  

Koska Lielahden alueella on ollut oma ratapiha, 
myös ratapihalle tyypilliset kasvit ovat olleet osa 
alueen lajistoa. Joidenkin ratapihojen kasvien his-
toria liittyy junaliikenteen historiaan: kun Suomen 
ratayhteydet avautuivat vuonna 1870 Pietarin kautta 
ulkomaille, alkoivat ihmisten ja esineiden lisäksi 
myös kasvit siirtyä säännöllisesti pitkiäkin matkoja. 

Vuosina 1809–1917 Suomen kuuluessa Venäjään, 
lajisto sai muutamia uusia tulokkaita, ja vaivihkaa 
junaliikenteen lisäksi esimerkiksi Venäjän armeijan 
hevosia varten kaupungista toiseen kuljetettu rehu 
levitti runsaasti siemeniä. Osa saapuneista lajeista 
alkoi vakiintua niin sanottuina venäläistulokaslajeina 
Suomessa, ja näistä kulttuurikasveista Hiedanran-
nassa on tavattu harmio, ketotyräruoho, idänukon-
palko ja neidonkieli. Kaikki ratapihojen kasvit eivät 
kuitenkaan ole tulokkaita, vaan ne hyödyntävät 
ratapihojen elinympäristöä luonnollisten vastaavien 
harvinaistuessa kovaa vauhtia. Sellaisia kasvilajeja 
ovat esimerkiksi alueelta löytyneet vaateliaat harju-
kasvit mäkitervakko, keltamaite ja masmalo.  

Lisäksi Niemen sahan alueen kaatopaikka on edes-
auttanut joidenkin kasvien levittäytymistä Hie-
danrannassa. Niemen sahan alueella sijainneen 
kaatopaikan ainekset ovat suureksi osaksi selluloo-
satehtaan kalkkikivijätettä, jota on löytynyt alueelta 
myös muualta (Korte 2005, 3).  

Kaatopaikkojen ja sahojen lajiston on muuallakin 
Suomessa havaittu olevan omaleimaista tulokkai-
neen (Kiviniemi 2016). Kiviniemen (2017, 3–4) mukaan 
vanhojen teollisuuskaatopaikkojen tulokaskasvit 

ovat usein peräisin varastokenttien pohjilta kerättä-
västä kuorihiekasta.

Maamassat on aikoinaan kerätty kasoiksi ja myö-
hemmin kipattu muun muassa kaatopaikkojen 
katteeksi, jolloin siemenet ovat päässeet asuttamaan 
uusia seutuja. Maamassojen korkea pH-pitoisuus on 
mieleen erityisesti joillekin kalkinsuosijoille, kuten 
esimerkiksi jänönsalaatille. On arveltu (Korte 2005, 
12–13), että kaatopaikan alueen kasvisto voisi olla 
osaksi peräisin Virosta, mistä alueen kalkkikivijäte on 
peräisin.  

Hiedanrannan kasvilajien valinnassa on käytetty 
kulttuurihistoriallisia perusteita, sillä niiden avul-
la lajisto kytkeytyy alueen historiallisiin vaiheisiin 
ja merkittävään rakennuskantaan. Hiedanrantaan 
muodostuva niin sanottu luontokulttuuri on kiinnos-
tava sekoitus arvokasta kulttuurihistoriaa ja siihen 
kytkeytyvää luontoa. Luontokulttuuri käsitteenä 
korostaa ihmisen ja luonnon välttämätöntä erotta-
mattomuutta (Haraway 1991; Latour 1993). 

Luontokulttuuri-ajattelussa on keskeistä myöntää, 
ettei mikään ole pelkästään luontoa tai pelkästään 
kulttuuria: vaan molemmat ovat toisiinsa sekoittu-
neita ja siksi erottamattomia. Käsitteen ohjaaman 
ajattelun avulla on mahdollista hahmotella uuden-
laista näkemystä luonnon ja kulttuurin yhteisolemi-
sesta ja etenkin käsitellä luontokulttuurien dynaami-
suutta, keskinäisriippuvuutta ja haavoittuvuutta. 

Hiedanrannan alue luontokulttuurina on moninai-
nen sekoitus eri lajeja, aineksia ja niiden virtoja, 
historioita, lainsäädäntöä, politiikkaa ja erilaisia käy-
täntöjä, joita ilman alue ei ilmenisi sellaisena kuin 
se nyt ilmenee.  Etenkin kaupunkien luontoa suunni-
teltaessa luontokulttuurin näkökulma auttaa jäsen-
tämään kaupunkiluonnon moninaisten aineksien ja 
niiden rytmien kudelmana. Tämä on olennaista myös 
Hiedanrannassa, jossa alueen suunnittelussa on 
ymmärrettävä yhdistää ihmisen tuottamat rakenteet 
luonnon rytmeihin. 
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Ratakasvit ja venäläistulokkaat 
Tampereen kasvilajiston muutokset ovat saaneet 
sykäyksiä kulttuurihistoriallisista mullistuksista. Eri-
tyisesti junaverkostolla on ollut Pertti Rannan (2014, 
11–13) mukaan keskeinen asema kasvien leviämises-
sä Tampereelle. Siemenet ovat kulkeneet esimerkiksi 
eläinten rehun ja ruokaviljan mukana, kivihiilen 
seassa sekä junien ilmavirtojen matkassa ympäri 
Suomea.

Ratapihoilla vaunut on aikoinaan tavattu lakaista 
suoraan ratapihalle, jolloin siemenet ovat vaivihkaa 
saaneet uusia kasvupaikkoja ihmisen avoimena pitä-
mässä paikassa. Esimerkiksi Hiedanrannassa esiin-
tynyt masmalo on pystynyt leviämään rataverkoston 
avulla Salpausselän harjuilta uusille alueille, ja sitä 
on kasvanut Tampereen ja Helsingin välisellä juna-
radalla. Masmalo on kuitenkin kulkenut raiteilla vain 
kotimaan sisällä – Hiedanrannassa tavataan myös 
kansainvälisiä ja kaukaakin tulleita lajeja. 

Kun Suomen ratayhteydet avautuivat vuonna 1870 
Pietarin kautta ulkomaille, alkoivat ihmisten ja esi-
neiden lisäksi myös kasvit siirtyä säännöllisesti pit-
kiäkin matkoja. Vuosina 1809–1917 Suomen kuulues-
sa Venäjään, lajisto sai muutamia uusia tulokkaita.

Vaivihkaa junaliikenteen lisäksi esimerkiksi Venäjän 
armeijan hevosia varten kaupungista toiseen kulje-
tettu rehu levitti runsaasti siemeniä. Osa saapuneis-
ta lajeista alkoi vakiintua niin sanottuina venäläis-
tulokaslajeina Suomessa. Näistä kulttuurikasveista 
Hiedanrannassa kasvaa harmio, ketotyräruoho, 
idänukonpalko ja neidonkieli.

Tampereen ratapihalle tyypillisiä kasvilajeja olivat 
Hiedanrannassa ukontulikukka, neidonkieli, ukontu-
likukka, kissankita ja metsänätkelmä. 

Rautatiet eivät ole ainoastaan kasvien kulkuväyliä, 
vaan nämä ihmisen toimesta avarana pidetyt alueet 
ovat itsessään joillekin kasveille tärkeitä elinympä-
ristöjä (Ranta 2014, 111).

Rautatiet pysyvät talvisin hyvin vähälumisina, minkä 
vuoksi niiden on ajateltu tarjoavan aurinkoisilla ja 
vettäläpäisevillä aroilla ja rinteillä viihtyville kasveil-
le hyviä ympäristöjä Suomessa.

Rautateiden sepelöinti muuttaa radoille tyypillistä 
kasvuympäristöä merkittävästi, minkä lisäksi ratapi-
hojen yleinen siisteys, asfaltoinnin into ja lastauslai-
tureiden hävittäminen estävät siementen leviämistä 
ja kasvien juurtumista (Ranta & Rahkonen 2008, 136). 
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Niemen saha ja Hiedanrannan kasvillisuus 
Hiedanrannan erikoinen piirre on sen Tampereen 
mittakaavassa muutoin harvinainen mutta juuri sillä 
alueella runsas muinais- ja uustulokaslajisto, joka 
on suureksi osaksi peräisin Niemen sahan seudulta 
tuoduista maamassoista. Iso osa näistä tulokkaista 
on niin kutsuttua pioneerilajistoa, jotka nauttivat 
kilpailuttomista uusista alueista muutamia vuosia 
mutta tukahtuvat sitten nopeasti muun kasvillisuu-
den vallatessa alueet. 

Tampereella kovin harvinaisien mutta Niemen 
alueelta peräisin olevien maamassojen mukana tul-
leiden ja sittemmin alueella kukoistaneiden kasvien 
joukkoon kuuluvat esimerkiksi punakatko, nurmimai-
lanen, ketotuulenlento, mäkivirvilä, karvaskallioinen, 
kierumatara sekä imeläkurjenherne (Korte 2016, 22). 

Niemen sahan alue on kiinnostanut kasviharrasta-
jia pitkään: se on inspiroinut retkiä, kartoituksia ja 
artikkeleita. Jokin alueen erityisessä luonteessa on 
innostanut tutkimaan kasvien kulttuurihistoriaa. 

Alueen lajiston sattumanvaraisuus ja kasviharras-
tajan näkökulmasta ennakoimattoman leviäminen 
saattaa olla yksi syy kasvien saamaan huomioon ja 
kiinnostukseen. Nämä tilapäiset, liikkuvat ja erikoi-
sesti levinneet kasvit ovat Hiedanrannassa kiinnos-
tavia siitä syystä, että alueen ja kasvien historiaa 
pystytään seuraamaan taakse päin. 

Pitkän teollisuushistorian vuoksi Hiedanrannassa 
ei esimerkiksi ole oikeastaan lainkaan alkuperäistä 
maanpintaa jäljellä: maasto on erittäin rikkonaista 
ja myllättyä. Ainoastaan Niemen sahan eteläpuolella 
oleva metsäalue oli säästynyt 2006 tehdyn arkeolo-
gisen tutkimuksen mukaan voimakkailta maanmuok-
kaustoimenpiteiltä (Luoto 2006, 14). Aluetta ovat 
muokanneet ensin maatalous, sellunkeitto ja muu 
teollisuus (Korte 2016, 8). 

Niemen alueella on ollut asutusta 1500-luvulta saak-
ka (Luoto 2006). 1700-luvulla Finlaysonin tehtaanjoh-
taja William von Nottbeck osti ratsutilaksi aiemmin 
yhdistyneet tilat ja rakennutti modernin maanvilje-
lystilan ja myöhemmin rautatieyhteyden kuljetus-
ten helpottamiseksi. Niemen alueelle perustettiin 
vuonna 1887 höyrysaha. Sahan tuhosi 1970-luvulla 
sattunut tulipalo, jonka jäljet raivattiin 1990-luvulla.   

Niemen sahan alueen kaatopaikka on edesauttanut 
joidenkin kasvien esiintymistä Hiedanrannassa. Nie-
men sahan alueella sijainneen kaatopaikan ainekset 
ovat suureksi osasi selluloosatehtaalla käytetyn 
kalkkikivijätettä, jota on löytynyt alueelta myös 
muualta (Korte 2005, 3). 

Kaatopaikkojen ja sahojen lajiston on muuallakin 
Suomessa havaittu olevan omaleimaista tulokkai-
neen (Kiviniemi 2016). Kiviniemen (2017, 3–4) mukaan 
vanhojen teollisuuskaatopaikkojen maaperä on 
yhdistelmä erilaisia paperiteollisuuden sivutuotteita, 
mutta tulokaskasvit ovat kuitenkin usein peräisin 
varastokenttien pohjilta kerättävästä kuorihiekasta. 

Maamassat on aikoinaan kerätty kasoiksi ja myö-
hemmin kipattu muun muassa kaatopaikkojen 
katteeksi, jolloin siemenet ovat päässeet asuttamaan 
uusia seutuja. Maamassojen erikoinen pH-pitoisuus 
on mieleen erityisesti joillekin kalkinsuosijoille, 
kuten esimerkiksi jänönsalaatille. On arveltu (Korte 
2005, 12–13), että kaatopaikan alueen kasvisto voisi 
olla osaksi peräisin Virosta, mistä alueelle on kulje-
tettu runsaasti kalkkikivijätettä. 

Vuoden 2020 maastokäynneillä Niemen alueelta 
ei löytynyt juurikaan enää merkittävien kasvilajien 
esiintymiä. Rakennustyöt alueella olivat jo alkaneet. 
Merkittävimmät löydöt olivat kaksi punakatkojen 
säilynyttä kasvupaikkaa.
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Ihmislevitteiset kasvilajit ja rauhoitusmääräykset 
Hiedanrannan alueella on joitain jatkokäyttöön valit-
tuja kasvilajeja, jotka ovat uhanalaisia tai rauhoitet-
tuja. Useimmat uhanalaiset tai rauhoitetut kasvilajit 
ovat levinneet alueelle ihmisen välittämänä.

Punakatkon ja imeläkurjenherneen kasvustot ovat 
Suomessa pääosin kaukana, Uudellamaalla ja Ah-
venanmaalla. Ovatko todennäköisesti Virosta kalkin 
mukana levinneet kasvilajit myös rauhoitettuja tai 
uhanalaisia? Tähän ei oteta yksiselitteistä kantaa 
alueen kasvillisuutta käsittelevissä selvityksissä tai 
dokumenteissa. 
 
Ilmeisesti lajien kuulumisesta uhanalaisuuden tai 
rauhoituksen piiriin ei olla aivan varmoja, koska toi-
sinaan alueen luontoselvityksissä kyseiset kasvilajit 
mainitaan uhanalaisiksi ja toisinaan lajien uhanalai-

suus tai rauhoitus jätetään mainitsematta kokonaan. 
Tampereen kaupungin paikkatiedoissa Niemen alue 
on merkitty arvokkaaksi kasvialueeksi (2003), joten 
erityistä merkitystä kasvillisuudella silti on.

Ranta (2012) mainitsee punakatkon Tampereella 
uustulokkaana, mutta ei silti vähempiarvoisena kuin 
alkuperäisillä suomalaisilla kasvupaikoillaan.

Myös Ryttäri ja Rautiainen (2021) mainitsevat ime-
läkurjenherneen Tampereen kasvupaikan uustulok-
kaana, mutta eivät ota kantaa siihen, että onko myös 
uustulokkaat tulkittava äärimmäisen uhanalaisiksi ja 
erityisesti suojeltaviksi.

Imeläkurjenherneen ja punakatkon kasvupaikat ovat 
pääosin tuhoutuneet Niemen alueella, eikä tuhou-

tumiseen liittynyt merkittävää ympäristöhallinnon 
väliintuloa.

Toinen kysymys on, että millainen on uhanalaisten 
tai rauhoitettujen kasvilajien hallinnollinen paino-
arvo niillä alueilla, joille niitä siirretään aktiivisesti 
tulevan Hiedanrannan alueella.

Rakentamisen takia esimerkiksi punakatkon ja ime-
läkurjenherneen nykyiset kasvupaikat ovat uhat-
tuina. Jos kasvustoja ei siirrettäisi ja kasvupaikkoja 
laajennettaisi aktiivisesti siementen keräämisen ja 
ruukkukasvatuksen avulla alueen tuleville viherra-
kenteille, ne häviäisivät kokonaan.
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Punakatko Imeläkurjenherne



7. Siementen keruualueet ja kasvilajikohtaiset tarkastelut
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Siementen keruualueiden sijoittuminen Hiedanrannan, Lielahden ja Niemenrannan alueilla



Masmalo Anthyllis vulneraria

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 1-10 
Arvio siementuotannosta: heikko 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
näkuun loppupuoli Ehdotettu siementen keruutapa: 
käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 
   
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Masmalo on koko maassa rauhoitettu kasvila-
ji (Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160, liite 3a 
19.6.2013/471). Uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa 
masmalolle ei ole määritelty luokitusta uhanalaisuu-
desta, mutta vuonna 2000 se arvioitiin äärimmäisen 
uhanalaiseksi (Suomen lajitietokeskus 2020). Mas-
malo on Tampereen harjujaksolle tyypillinen mutta 
harvinainen laji, joten se valikoitui jatkoon. Mas-
malon vaaliminen tukee harjujen ja kuivien ketojen 
kaltaisten ympäristöjen lajiston säilymistä. Masma-
lon elinympäristöjä ovat rinneniityt, kedot, tienvarret, 
satamat, painolastipaikat, valoisat harjumänniköt, 
sorakuopat, kalliot ja kalliokivikot sekä joentörmät. 
Masmalo soveltuu niittymäisen kasvillisuuden luomi-
seen ja säilyttämiseen Hiedanrannan alueella. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Masmalo on Suomessa alkuperäinen aroja suosiva 
laji, joka kasvaa nykyään lähinnä harjujen ja kuivien 
ketojen kaltaisilla aroja muistuttavilla alueilla (Suo-
men lajitietokeskus 2020). Alkuperäisenä masmaloa 
on esiintynyt korkeilla harjuseuduilla, ja osa Suomen 
masmaloesiintymistä on harjujen suojelukohteilla. 
Masmalo on levinnyt rataverkostoa pitkin erityisesti 
Salpausselän harjuilta uusille alueille, ja masmaloa 
on kasvanut Tampereen ja Helsingin välisellä juna-

radalla sadan kilometrin matkalla. Masmaloa on 
nykyään erityisesti Hämeenlinnassa junaradan ja 
moottoritien varsilla.   

Paikallisuus  

Masmaloa on löytynyt silloin tällöin Tampereelta, 
esimerkiksi vuonna 2003 Korte ja Kosonen huo-
mauttivat sitä esiintyneen Viinikassa teollisuusalu-
eella. Masmalo esiintyy nykyään tavallisesti lähinnä 
ihmisen voimakkaasti muokkaamilla alueilla, jollaisia 
voi löytyä erityisesti kaupungeista. Masmaloa kasvaa 
Tampereella vähän rata-alueella.
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Harmio Berteroa incana

Siementen kerääminen ja käyttö  
 
Erillisten esiintymien lukumäärä 3-5 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 10-50 
Arvio siementuotannosta: vähäinen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuun alku 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Harmiolla ei ole erityisiä ekologisia arvoja. Hasvi va-
likoitui jatkoon sen kulttuuristen arvojen perusteella. 
Sen esiintyminen kertoo alueen käyttöhistoriasta. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Harmiota kutsutaan kasakan kukkivaksi jalanjäljeksi, 
sillä sitä kasvaa Suomessa täsmälleen siellä missä 
venäläisjoukot ovat aikoinaan pysytelleet. Harmio 
on alkuperäislaji Etelä-Venäjän kuivilla aroilla, joista 
se on päässyt leviämään erityisesti kuiville ja vettä 
läpäiseville radanvarsiympäristöille. Osa tulokkaista 
ei pystynyt vakiintumaan Suomeen siementen tulon 
tyrehdyttyä junaliikenteen muutoksien vuoksi, mutta 
esimerkiksi juuri harmiosta tuli osa pysyvää lajistoa 
kasarmikaupungeissa kuten Tampereella, Haminas-
sa, Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa ja Turussa 
(Luontoportti, 2020).
    
Paikallisuus  

Tampereella Kalevankankaan venäläiskasarmit sekä 
Pyynikin ja Pispalan linnoitustyöt auttoivat Hiedan-
rannassakin esiintyvää harmiota saamaan uutta 
jalansijaa seudulla ja etenkin Kalevankankaalla ja 
Pispalassa harmiota esiintyy edelleenkin (Ranta & 
Rahkonen 2008, 122).
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Ketotyräruoho Herniaria glabra  

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 2 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 10-50 
Arvio siementuotannosta: vähäinen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
näkuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 
 
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Ketotyräruoho soveltuu alueen kuiville kedoille, 
mutta sen pääasiallinen säilyttämisen syy ovat kult-
tuurilliset. Painolastikasvina sen esiintyminen kertoo 
alueen käyttöhistoriasta. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia

Ketotyräruoho kasvaa Suomessa Ahvenanmaalla ja 
rannikolla sekä sisämaassa etenkin Etelä-Savossa 
ja Etelä-Karjalassa. Se on saapunut eri seuduille 
eri tavoin: purjelaivojen painolasteissa rannikolle, 
venäläistulokkaana Etelä- ja Kaakkois-Suomeen sekä 
saksalaistulokkaana jopa Kilpisjärvelle saakka. (Kuo-
pion luonnontieteellinen museo 2020).  
 
Paikallisuus

Hiedanrannasta löytyvän ketotyräruohonkin alkuperä 
lienee idässä. Korte ja Kosonen (2003, 57–58) kirjoit-
tavat ketotyräruohon olevan yksi niistä kasveista, 
jotka ovat todennäköisesti saapuneet Tampereelle 
venäläisen ja puolalaisen kivihiilen mukana.

Tyräruohot ovat matkustaneet kivihiilikuljetusten 
lisäksi myös purjelaivojen painolastissa ja sota-
joukkojen mukana, ja kaikilla tyräruohojen Suomen 
esiintymisalueilla onkin yhteyksiä sen pääasialli-

siin levinneisyysalueisiin Euroopassa (Luontoportti, 
2020). Ketotyräruohoa on löytynyt osana värikästä 
vieraslajistoa Tampellan tehdasalueilla, jonne sitä on 
siirtynyt maa- ja kivimassojen mukana. Ketotyräruo-
ho viihtyy aurinkoisilla ja avarilla paikoilla.

Hiedanrannan yleissuunnitelman alueelta runsaim-
mat ketotyräruohon esiintymät olivat radan varressa 
Epilänharjun ja voimalaitoksen kohdalla. Siementen 
keruun lisäksi tyräruohoa kannattaa kokeilla lisätä 
kasvustoja ja maa-aineksen siemenpankkia siirtä-
mällä. Siementen keruu kasvustoista on haastavaa.  
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Kissankita Chaenorhinum minus

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 101-1000 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 
Muuta: syksyllä 2020 suurin osa kissankidan esiinty-
mistä tuhoutui  
   
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Kissankita soveltuu alueen kedoille ja niityille, mutta 
sen pääasiallinen säilyttämisen syy ovat kulttuu-
rilliset. Painolastikasvina sen esiintyminen kertoo 
alueen käyttöhistoriasta. 
 
Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Kasvit liikkuvat radoilla edelleenkin, vaikka “rikka-
ruohojen” hävittäminen ratapihoilla on lisääntynyt, 
ja viljakuljetukset ovat siirtyneet kontteihin. Kissan-
kita on uudehko tulokas eteläisestä Euroopasta ja 
Lounais-Aasiasta, joka on onnistunut levittäytymään 
juna-asemille Oulun korkeudelle saakka (Luonto-
portti 2020).

Kissankita on käyttänyt satamia ”sillanpääasemi-
naan” ja levinnyt niiltä rautateiden avulla sisämaa-
han (Ranta 2014, 118). Kissankitaa pidetään yhtenä 
edelleen leviävistä rautatiekasveista, jota tullaan ta-
paamaan jatkossa yhä useammassa paikassa (em.).
  
Paikallisuus  

Kissankitaa on löydetty Hiedanrannassa luontoselvi-
tyksen (Korte 2016, 18) mukaan puutavarankäsittely-

alueella, jonne sen arvellaan joutuneen maamasso-
jen mukana. Kissankita on saapunut Suomeen monia 
eri reittejä, muun muassa laivojen painolastimaan 
mukana, rahdissa, huoltokuljetuksissa ja kasvikoko-
elmista karkaamalla, mutta sen levittäytymisen tapa 
vaikuttaa kuitenkin olevan nimenomaan raideliiken-
ne (Luontoportti 2020).

Vuonna 2020 kissankitaa löytyi Hiedanrannassa 
pääosin lumenkaatopaikan alueelta Hiedanraitin 
läheisyydestä. Kissankidan siemenet leviävät hyvin 
pintamaan siemenpankin mukana. 

27



Kelta-apila Trifolium aureum 
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 5 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 51-100 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 
   
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Kelta-apila on määritelty viimeisimmässä uhanalai-
sarvioinnissa silmälläpidettäväksi lajiksi (NT) (Hy-
värinen ym. 2019). Uhanalaistumisen syynä pide-
tään ensisijaisesti sen elinympäristönään pitämien 
avoimien alueiden sulkeutumista eli umpeenkasvua. 
Kelta-apila on Etelä-Suomessa harvinainen (Suo-
men lajitietokeskus 2020). Se on kuivien niittyjen ja 
ketojen laji, jonka säilyttäminen ja lisääminen tukee 
näiden elinympäristöjen lajien esiintymistä alueel-
la. Lajin lisääminen tukee siten uhanalaisten lajien 
elinympäristöjen säilymistä myös koko kaupungin 
mittakaavassa.  
 
Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Kelta-apilan arvellaan hyötyneen erityisesti kaskea-
misesta, sillä se esiintyy nykyäänkin Etelä-Karjalassa 
ja Pohjois-Savossa sellaisilla alueilla, joilla kas-
keaminen jatkui pisimpään. Vanhojen kaskimaiden 
lajina se suosii avointa ympäristöä, minkä vuoksi se 
on harvinaistunut peltomaisemien kasvettua um-
peen. Se on kuitenkin onnistunut leviämään uustu-
lokkaaksi avarille niityille (Luontoportti, 2020). Ranta 
ja Rahkonen huomauttavat etenkin tämäntyyppisten 
alueiden jäävän kaupunkien tiivistystarpeessa hel-
posti rakennusprojektien alle (2008, 135).  

Paikallisuus  

Kelta-apilaa luonnehditaan ikivanhaksi puolikulttuu-
rilajiksi, joka tarvitsee tilaa ja rauhaa kilpailulta. Sen 
vuoksi kelta-apila on Tampereella viihtynyt esimer-
kiksi Hankkion-Vehmaisten avarassa niitty-ympä-
ristössä (Ranta & Rahkonen 2008, 135). Kelta-apilan 
esiintymät saattavat olla maatalouden ja laidun-
nuksen jäänteitä 1800-luvulta (Korte 2016, 22), minkä 
osoituksena Lielahdesta löytyy pieni siivu historiaa: 
Pahvitehtaankadun läheisyydessä kasvaa hienoja 
kulttuuri- ja puolikulttuurikasveja, arvokkaimpana 
näistä juuri kelta-apila (Ranta 2016, 14).
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Jänönsalaatti Lactuca muralis

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 10-20 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 101-1000 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
nä-syyskuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: pääosin kävellen 
   
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Jänönsalaatti on mainittu Tampereen arvokkaat 
luontokohteet -julkaisussa alueellisesti uhanalai-
sena lajina (Korte & Kosonen 2003). Koko Suomen 
tasolla laji on arvioitu elinvoimaiseksi (Hyvärinen 
ym. 2019). Jänönsalaatti on lehtojen ja laidunniittyjen 
laji, ja sen vaaliminen alueella tukee siten tuoreiden 
niittyjen elinympäristöjen lajien suojelua. 
  
Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Jänönsalaatin alkuperäisiä kasvupaikkoja ovat Suo-
messa lehdot, lehtokorvet ja kallionseinien luomat 
varjoisat paikat. Kiinnostavaa kyllä, tämä lehtokasvi 
on muista poiketen runsastunut viime vuosina, sillä 
lehtolaidunnuksen loputtua lehtojen luonnontilais-
tuminen on vapauttanut alaa sekä villi- että kotieläi-
mille maistuvalle jänönsalaatille.

Jänönsalaatti on pystynyt leviämään ihmisasutuksen 
keskelle puistoihin ja pihoihin, minkä lisäksi se on 
erityisen kiintynyt esimerkiksi raunioiden, linnoi-
tusten ja taisteluhautojen varjoihin ja murentuvan 
betonin ja laastin aiheuttamaan kalkkipitoisuuteen, 
joka saa sen kasvamaan runsaasti (Luontoportti, 
2020). Kiviniemen (2017, 3–4) mukaan teollisuus-
kaatopaikoille on yleensä joutunut suuria määriä 
kalsiumkarbonaattia.  

Paikallisuus  
   
Jänönsalaatti on alkuperäistä lajistoa Tampereella 
(Korte 2016, 22). Se on vaativa lehtojen indikaattori-
laji, jota esiintyy Lielahti-Niemen alueella runsaasti 
(Korte 2005, 20). Kalsiumkarbonaatin kasvanut määrä 
maaperässä on lisännyt jänönsalaattia Hiedanran-
nassakin. Korte (2005, 9) mainitsee jänönsalaatin 
viihtyneen 2000-luvun alussa erityisesti juuri niissä 
paikoissa, joihin on läjitetty kalkkikivijätettä. 

Paras alue siementen keruuseen on Maria Lydian 
polun vieressä syötävän puiston kohdalla metsäises-
sä rinteessä. 
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Ukontulikukka Verbascum thapsus

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 1-10 
Arvio siementuotannosta: kohtalainen (vähäisestä 
yksilöiden lukumäärästä huolimatta ukontulikukka 
tuottaa hyvin runsaasti siemeniä) 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 
   
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Ukontulikukka on kuivien ketojen ja niittyjen laji. 
Lajin säilyttäminen ja lisääminen alueella tukee 
ketojen ja niittyjen elinympäristöjen lisäämistä ja 
säilyttämistä sekä ketokasvillisuuden vaalimista 
alueella 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Ukontulikukka on melko yleinen Lounais- ja Ete-
lä-Suomessa, ja sitä pidetään alkuperäisenä lähinnä 
sisämaassa kallionseinämillä. Ukontulikukka on 
myös hyvin varhainen ihmisen seuralainen: se on 
pystytty yhdistämään muinaisasutukseen, rautakau-
tisiin asuinpaikkoihin ja linnoituksiin. (Piirainen et al. 
1999, 305.) 

Paikallisuus  

Etelä-Suomen ja myös Hiedanrannan (Korte 2016, 18) 
alkuperäislajistoon kuuluvaa ukontulikukkaa tava-
taan nykyään kulttuuriympäristöissä kuten vanhojen 
asustusten liepeillä kuivilla niityillä, kyläkedoilla, 

teiden varsilla, ja ratapenkereillä sekä kaatopaikoilla, 
joista viimeisissä joskus melko runsaastikin (Korte 
2005, 23). 

Paras paikka ukontulikukan siementen keräämiseen 
Hiedanrannassa on lumenkaatopaikan ja sepelivuo-
ren välisellä tien luiskassa. Luiskassa kasvoi kesällä 
2020 lähes kymmenen yksilöä.

Yksittäisiä ukontulikukkia löytyy Hiedanrannan 
alueelta myös muualta. Ukontulikukan siemenet säi-
lyvät kasvissa pitkään ja niitä voi kerätä vielä kevääl-
lä talven jälkeenkin.
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Punakatko Torilis japonica

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 4 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 101-1000 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 
   
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Punakatko on uhanalainen, vaarantuneeksi (VU) 
luokiteltu laji (Hyvärinen ym. 2019). Uhanalaistu-
misen syyksi arvioidaan rakentamista ja avoimien 
alueiden sulkeutumista umpeenkasvun seurauksena. 
Punakatko esiintyy ensisijaisesti kuivilla kedoilla ja 
niityillä, mutta viihtyy myös puistoissa, pihamailla ja 
puutarhoissa (Suomen lajitietokeskus 2020). Ulkonä-
öltään punakatko saattaa muistuttaa erehdyttävästi 
pienikasvuista koiranputkea (Suomen lajitietokes-
kus 2020). Punakatkon lisääminen alueella tukee 
ketokasvillisuutta elinympäristönään pitävien lajien 
esiintymistä alueella. 
 
Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Punakatko on Hiedanrannassa todellinen erikoisuus, 
koska kasvilaji on Suomessa harvinainen ja Ahve-
nanmaalla rauhoitettu. Punakatko esiintyy lähes 
koko Euroopassa ja Japanissa sekä harvakseltaan 
Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Se suosii erityisesti 
kalkkipitoisia kulttuurivaikutteisia paikkoja, ja Ahve-
nanmaallakin sitä on havaittu rinneniittyjen ja keto-
jen lisäksi asumusten liepeillä rannoilla ja lepikois-
sa. Punakatkoa uhkaa kasvupaikkojen umpeenkasvu, 
sillä se kestää heikosti varjostusta. Yksivuotisena 
lajina punakatkon esiintyminen vaihtelee vuosittain. 
Suomessa sitä esiintyy alkuperäisenä lajina ainoas-
taan Ahvenanmaalla, jossa se on luokiteltu uhan-

alaiseksi vaarantuneeksi (VU). (Komiteanmietintö, 
Ympäristöministeriö 1985, 106.)  

Paikallisuus  

Tampereella punakatko on uustulokas ja sen suosi-
mia kasvupaikkoja voivat olla esimerkiksi kivikkoiset 
rinneniityt, kedot ja tienvarret (Korte 2005, 19). Hie-
danrannassa punakatkoa kasvaa vuonna 1918 raken-
netun Sellutehtaan vesitornin ketomaisella kukkulal-
la, jolla on myös maisemallisesta arvoa (Korte 2016, 
13). Punakatkoa on aikoinaan kasvanut enemmän 
Niemen alueella, jossa sillä on jäljellä vielä ainakin 
kaksi kasvupaikkaa. Punakatkon alkuperä alueella 
on Kääntösen (2000) mukaan hämärän peitossa ja 
hän huomauttaakin punakatkojen esiintyneen tähän 
saakka Manner-Suomessa lähes ainoastaan satamis-
sa painolastipaikoilla.
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Kevätesikko Primula veris

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 2 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: heikko 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: syys-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 
Muut lisäämisen tavat: kevätesikkoa kannattaa lisätä 
kasvullisesti kasvustoja jakamalla 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Kevätesikko on arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi 
kasvilajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Kevätesikon ensisi-
jaisena elinympäristönä ovat hakamaat, lehdesniityt 
ja metsälaitumet (Suomen lajitietokeskus 2020). 
Kevätesikoiden aikainen kukinta tarjoaa tärkeän ra-
vintolähteen kevään ensimmäisille pölyttäjille. Näin 
ollen kevätesikon lisääminen alueella tukee vahvasti 
paikallisia pölyttäjäpopulaatioita. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Kevätesikko on Ahvenanmaata ja Lounais-Suomea 
lukuun ottamatta useimmiten satunnainen puutar-
hakarkulainen (Suominen & Hämet-Ahti 1993, 22). 
Kevätesikko on Ahvenanmaan maakuntakukka, ja se 
kukkii Ahvenanmaalla kauniisti keväisillä lehtoniityil-
lä (Luontoportti 2020).

Paikallisuus  

Kevätesikkoa voidaan pitää Hiedanrannassa sekä 
alkuperäiseen lajistoon kuuluvana että ihmisen asu-
tustensa lähellä vaalimana kulttuurilajina, sillä osa 

esiintymistä on Korten (2005, 15) mukaan ”luontaista 
muotoa”, joka on alkuperäinen Suomen lounaisosas-
sa (Suominen & Hämet-Ahti 1993). 

Hiedanrannan yleissuunnitelman alueelta kevätesik-
koa löytyy Pölkkylänniemestä. Esiintymä on toden-
näköisesti tuhoutumassa raitiotien rakentemisen 
seurauksena tulevaisuudessa.

Siementen lisäksi kevätesikkoa kannattaa lisätä kas-
vullisesti juurakkoa jakamalla. Tuhoutumassa olevat 
kasvustot kannattaa siirtää turvaan.
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Imeläkurjenherne Astragalus glycyphyllos

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 2 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 1-10 
Arvio siementuotannosta: vähäinen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
nä-syyskuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Imeläkurjenherne on arvioitu äärimmäisen uhan-
alaiseksi (CR) (Hyvärinen ym. 2019). Lisäksi se kuu-
luu erityisesti suojeltaviin (Luonnonsuojeluasetus 
14.2.1997/160, liite 4 19.6.2013/471) ja kiireellisesti 
suojeltaviin lajeihin (Suomen ympäristökeskus 
2010–2011). Imeläkurjenherne on mainittu myös 
uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa 
-hankkeessa 2007-2010 laaditussa metsälajiluet-
telossa. Lajin uhanalaistumisen syyksi on arvioitu sa-
tunnaistekijät. Imeläkurjenherne esiintyy pääasiassa 
kangasmetsissä.   

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Imeläkurjenherne on Suomessa alkuperäisenä luon-
nonkasvina ja harvinaisena uustulokkaana. Imelä-
kurjenherneellä arvioidaan olevan kaksi alkuperäistä 
esiintymispaikkaa: Salossa ja Sipoossa (Lajitieto-
keskus 2020). Pitkäaikaisimman tulokasesiintymän 
mainitaan sijaitsevan Porin reposaaressa painolasti-
paikalla (Lajitietokeskus 2020). Sen on myös arveltu 
olleen Suomessa riistanrehukasvi (Korte 2016, 16), 
jota on käytetty muualla Euroopassa lisäksi myös 
karjan rehukasvina (Luontoportti 2020). Imeläkurjen-
hernettä on Suomessa tavattu myös joskus alueilla, 
joilla on käsitelty venäläistä puutavaraa (Kiviniemi 
2016, 35–45).  

Paikallisuus  

Imeläkurjenhernettä on aiemmin esiintynyt Tampe-
reella ainoastaan Niemen alueella sen rakentami-
seen saakka, jolloin se on todennäköisesti siirtynyt 
maamassojen mukana Lielahden kartanon pohjois-
puoliseen notkoon (Korte 2016, 16).

Hiedannannassa imeläkurjenherneen ainoat kasvu-
paikat ovat maantäyttöalueella Maria Lydian polun 
kohdalla frisbeegolf-radan aloituspaikan lähettyvillä.
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Neidonkieli Echium vulgare  
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
nä-elokuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: hanskojen ja leikku-
reiden avulla paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 
Muuta: syksyllä 2020 neidonkielen ainoa esiintymä 
Hiedanrannassa tuhoutui 
 
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Neidonkieli on suomessa tulokaslaji, joka leviää 
luonnonvaraisena. Sitä tavataan pääasiassa erilaisis-
sa uuselinympäristöissä, kuten tienvarsilla, kyläke-
doilla, töyräillä ja lastauspaikoissa. Neidonkielen 
pitkä ja runsas kukinta houkuttelee pölyttäjiä me-
siaterialle, jolloin neidonkielen lisääminen alueella 
tukee paikallisia pölyttäjäyhteisöjä. Neidonkieli on 
ylivertainen mesikasvi mesipistiäisille ja yöperhosille 
(Jari Kaitila, sähköposti 30.10.2020).  

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Neidonkieli on peräisin eteläisestä Euroopasta. 
Suomessa neidonkieli on ihmisen mukana levinnyt 
tulokas. Laji on eteläisessä Suomessa harvinainen 
ja esiintyy lähinnä satunnaisesti Oulun korkeudelle 
saakka. Neidonkieli on mieltynyt erityisesti rata-
pihoihin, satamiin ja teiden pientareisiin, joille se 
on saapunut mitä ilmeisimmin painolastikasvina. 
Paahdealueiden suosijana se on kärsinyt 1900-luvun 
loppupuolella tapahtuneesta paahdeympäristöjen 
umpeutumisesta (Kunttu & Rivasto 2011). Neidonkiel-
tä arvellaan kasvatetun myös puutarhoissa koriste-

kasvina erittäin näyttävän ulkomuotonsa ja pitkän 
kukintansa vuoksi (Luontoportti 2020).   

Paikallisuus  

Neidonkieltä kasvaa Tampereella pääosin rata-alu-
eilla ja sen liepeillä. Neidonkielen esiintymien määrä 
on viime vuosikymmeninä vähentynyt.

Lumenkaatopaikan lisäksi neidonkieltä kasvaa 
Hiedanrannassa kylvöperäisenä syötävän puiston 
niityllä. 
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Kierumatara Galium aparine  
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: hanskojen ja leikku-
reiden avulla paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Kierumatara on arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi 
kasvilajiksi (Hyvärinen ym. 2019).

Kierumataran ensisijaisena elinympäristönä ovat 
Itämeren rannat, jossa sitä on löydetty erityisesti le-
vävalleilla, rantapensaikoissa, pelloilla, puutarhoissa, 
joutomailla ja lastauspaikoilla (Suomen lajitietokes-
kus 2020). 
 
Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Kierumatara on Suomessa alkuperäinen mutta harvi-
nainen laji (Lajitietokeskus 2020).

Muualla Euroopassa kierumatara on rikkaruoho, 
joskaan meillä siitä ei harvinaisuutensa vuoksi ole 
haittaa maataloudelle. Lajin alkuperäisiä kasvupaik-
koja ovat merenrantojen rakkolevävallit (Luontoport-
ti 2020) ja rantalehdot.  
   

Paikallisuus

Kierumatara on Pirkanmaalla erittäin harvinainen. 
Kierumatara viihtyy myös esimerkiksi pelloilla ja las-
tauspaikoilla (Korte 2005, 22), joista lastauspaikkae-
siintymät viittaisivat sen kulkeneen junien, puiden 
tai maamassojen mukana. Hiedanrannassa kieru-
mataraa on löydetty paikoilta, joille on tuotu suuria 
määriä kuorijätettä (Korte 2005, 22).

Hiedanrannassa laajimmat kasvustot, jotka sovel-
tuvat käytännöllisimmin siementen keräämiseen, 
kasvavat Sellupuistossa liikuntakentän lähistöllä.  

35



Marjasavikka Blitum virgatum 
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 1-10 
Arvio siementuotannosta: vähäinen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Marjasavikka on Suomessa luonnonvaraisena leviävä 
viljelyperäinen kasvilaji. Marjasavikan hedelmäryp-
päät ovat syötäviä ja kasvin lehtiä voidaan käyttää 
ennen kukintaa ruuan valmistuksessa pinaatin 
tavoin. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Marjasavikka on Mossbergin ja Stenbergin (2003, 116) 
mukaan harvinainen kasvi, jolla on lähinnä satunnai-
sia kasvupaikkoja Suomessa. 

Marjasavikan kasvupaikkoja ovat Pohjoismaissa 
lähinnä joutomaat ja puutarhat, joskin sitä on viljelty 
todella harvoin. Laji on peräisin Etelä-Euroopasta. 
(Mossberg & Stenberg 2003, 116). 
   

Paikallisuus  

Marjasavikkaa kasvaa Tampereella hieman esimer-
kiksi palstaviljelyalueiden liepeillä. 

Hiedanrannassa marjasavikkaa kasvoi yksi yksilö 
syötävän puiston lähettyvillä vanhan vesilaitoksen 
päädyssä, mutta sen kasvupaikka tuhoutui rikasta-
misniityn perustamistöissä. Kasvista kerättiin sieme-
net talteen ja ne kylvettiin samalle kohdalle rikasta-
misniityllä.
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Pölkkyruoho Arabis glabra 
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: vähäinen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: leikkureiden avulla 
paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Pölkkyruoho on elinvoimainen, Suomessa alkuperäi-
nen kasvilaji (Hyvärinen ym. 2019). Sitä on löydetty 
kuivilta paikoilta yleensä asutuksen läheltä, keto-
rinteiltä, kivikko- ja kalliokumpareilta ja tienvarsilta. 
Ensisijaisena elinympäristönä pölkkyruoholla ovat 
kuivat niityt, kedot ja nummet (Suomen lajitietokes-
kus 2020). Kuivien ketojen ja niittyjen lajina pölkky-
ruohon lisääminen alueella tukee ketoelinympäristö-
jen säilymistä alueella. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Pölkkyruoho on kohtalaisen yleinen Ahvenanmaalla, 
Lounais-Suomessa ja Etelä-Rannikolla tietyillä alu-
eilla. Keski-Suomen pohjoispuolella sitä on pidetty 
muinaistulokkaana (Korte 2005), muualla alkuperäi-
seen lajistoon kuuluvana (Luontoportti 2020).

Suurin osa nykyisistä kasvupaikoista liittyy ihmisen 
toimintaan: ketorinteet, kivikkokumpareet ja kuivat 
pientareet ovat korvanneet pölkkyruoholle ennen 
sopivat kalliot ja mäentöyräät (Luontoportti 2020).  

Paikallisuus  

Korte (2016, 16) mainitsee pölkkyruohon kuulu-
van huomionarvoisimpiin alkuperäisiin lajeihin 
Hiedanrannan alueella. Hiedanrannassa pölkky-
ruohon siementen keräämiseen sopiva kasvus-
to on Lielahden kartanopuiston koillisnurkan 
rantakallioiden liepeillä. 
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Puna-ailakki Silene dioica  
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
näkuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Puna-ailakki on arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi 
kasvilajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Puna-ailakin ensisi-
jaisena elinympäristönä ovat lehdot, mutta se esiin-
tyy myös esimerkiksi tuoreilla niityillä, pientareilla, 
pihoilla ja metsänreunoissa (Suomen lajitietokeskus 
2020). Puna-ailakin kukat houkuttelevat päiväperho-
sia, kimalaisia sekä pitkäkielisiä kukkakärpäsiä. Näin 
ollen puna-ailakin lisääminen alueella tukee paikal-
lisia pölyttäjäpopulaatioita. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Puna-ailakin tyypillisimpiä alkuperäisiä kasvupaik-
koja ovat merenrannan tervaleppäkorvet, joista sille 
on omistettu oma kasvillisuustyyppinsä. Merenran-
talehdoista puna-ailakki on karannut myös ihmisten 
maille: kasvi päätyi sisämaahan 1900-luvulla heinä-
lasteissa. Nykyään se on yleinen ruoho niityillä, pien-
tareilla ja pihoilla. Puna-ailakkia on siirretty pihoihin 
myös koristekasviksi (Luontoportti 2020).  

Paikallisuus  

Tampereella puna-ailakkia pidetään uustulokkaa-
na. Hiedanrannassa sijaitsevan vanhan kaatopai-

kan alueella on tavattu harvinaista valkokukkaista 
puna-ailakkia sekä puna- ja valkoailakin risteymää 
(Silene dioica x latifolia) (Korte 2005, 23).

Hiedanrannan yleissuunnitelman alueella puna-ai-
lakin siemeniä kannattaa kerätä Pölkkylänniemen 
alueelta rehevästä metsästä. On mahdollista, että 
esiintymä tuhoutuu tulevaisuudessa raitiotien raken-
tamisen seurauksena. Puna-ailakin siemenet leviävät 
hyvin myös pintamaan siemenpankin mukana.
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Keltamaite Lotus corniculatus

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 1-10 
Arvio siementuotannosta: heikko 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
nä-elokuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 
 
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Keltamaite on arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi 
kasvilajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Sen elinympäristöjä 
ovat merenrannat, harjumetsät, teiden varret, sora-
kuopat ja kedot (Suomen lajitietokeskus 2020). 

Keltamaite on muutamien vaarantuneiden päiväper-
hoslajien, kuten kannussinisiiven ja virnasinisiiven, 
toukkien merkittävä ravintokasvi. Näin ollen sen li-
sääminen alueella tukee erityisesti perhosten, mutta 
myös muiden pölyttäjien esiintymistä alueella. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Keltamaite kasvaa Pohjoismaissa yleisenä ranni-
koilla, harjumetsissä, tienvarsilla ja sorakuopissa 
(Mossberg & Stenberg 2003, 362).

Rannan (2016, 117) mukaan keltamaite on ”kohtuutto-
man” yleinen joissain rannikkokaupungeissa, minkä 
lisäksi keltamaitetta kasvaa suorastaan runsaasti 
Hämeenlinnassa sekä sen rataosuuksilla ja tien-
varsilla. Tämän tiedon perusteella voi arvoida, että 
keltamaite on hyötynyt junaliikenteestä.

Paikallisuus  

Keltamaitetta kasvaa Tampereella jossain määrin 
rata-alueilla ja joutomailla. Toisinaan sitä kasvaa 
runsaastikin uusilla viheralueilla, kuten meluvalleilla 
tai kiertoliittymien viheralueilla, joille se kulkeutuu 
todennäköisesti maaperän siemenpankin mukana.

Hiedanrannan yleissuunnitelman alueella keltamai-
tetta kasvaa radan varressa Epilänharjun ja voima-
laitoksen kohdalla.
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Mäkivirvilä Ervum tetraspermum 

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: kohtalainen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
näkuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 
   
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Hernekasvien heimoon kuuluva mäkivirvilä on 
luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi (Ryttäri 
ym. 2012, Tampereen kaupungin ympäristönsuoje-
luyksikkö 2013). Mäkivirvilän ensisijaisia elinympä-
ristöjä ovat karut ja keskiravinteiset kalliot, mutta 
sitä tavataan lisäksi kedoilla, kuivilla niityillä, tien 
varsilla, joutomailla ja pelloilla (Suomen lajitietokes-
kus 2020). Näin ollen sen lisääminen alueella tukee 
ketoelinympäristöjen alueellista säilymistä. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Mäkivirvilä on kohtalaisen yleinen Ahvenanmaalla, 
Lounaissaaristossa ja Etelä-Suomessa. Mäkivirvilän 
alkukoti on Välimerellä ja Länsi-Aasiassa, joista se 
on levinnyt hyvin varhain Eurooppaan. Suomessa 
mäkivirvilää pidetään usein alkuperäiseen lajistoon 
kuuluvana kasvina, joka on tosin levinnyt tänne myös 
laivojen painolastien ja sotienaikaisten saksalaiskul-
jetusten mukana (Luontoportti 2020). 

Paikallisuus  

Hiedanrannassa ja Lielahden teollisuusalueella 
mäkivirvilä viihtyy valoisissa, paahteisissa ja jopa 
karuissa olosuhteissa, kuten ketomaisella varasto- 

ja teollisuusalueella ja polkujen varsilla, jotka ovat 
vapaampia kilpailusta (Korte 2005, 21). Korteen (2016, 
22) mukaan mäkivirvilä yhdessä muutaman muun 
kasvin kanssa esiintyvät tavattomalla runsaudella 
Hiedanrannassa, vaikka muualla Tampereella näitä 
kasveja tavataan joko hyvin vähän tai ei ollenkaan.

Hiedanrannan yleissuunnitelman alueella mäkivirvi-
lää kasvaa Pahvitehtaankadun joutomaalla yhdessä 
kelta-apiloiden ja karvaskallioisten kanssa.  
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Karvaskallioinen Erigeron acris

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 5 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
nä-elokuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen ja autolla 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Karvaskallioista tavataan kallioilla, kedoilla, ahoilla, 
niityillä, tienvarsilla, sorakuopissa, joutomailla ja 
muissa kuivahkoissa, usein hiekkaisissa paikoissa, 
siten se sopii myös Hiedanrannan alueen kuiville 
kedoille tukemaan ketoelinympäristöjen säilymistä 
(Suomen lajitietokeskus 2020).

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Karvaskallioinen viihtyy ihmistoiminnan liepeillä: 
kuivat kedot, hietikot ja pihat ovat sille otollisia 
sijainteja. Karvaskallioisella on Suomessa viisi rotua, 
joista osa on alkuperäistä lajistoa ja osa muinais-
tulokkaana ihmisen mukana saapuneita. (Piirainen, 
Piirainen & Vainio 1999, 340).

Paikallisuus  

Karvaskallioista pidetään Tampereen seudulla 
muinaistulokkaana (Korte 2005, 22). Hiedanrannassa 
karvaskallioista on ollut esimerkiksi Niemen sahan 
alueen läheisillä kuivilla ja ketomaisilla alueilla (Kor-
te 2005) sekä muutamassa muussa paikassa vuoden 
2016 selvityksessä. Karvaskallioinen on osa Niemen 
sahan alueen erikoista lajistoa. 

Hiedanrannan yleissuunnitelman alueella karvaskal-
lioista kasvaa erityisesti Lielahden teollisuusalueella. 
Karvaskallioiden kasvaa Lielahdessa joutomailla ja 
kuluneilla nurmikoilla.

Siementen keruuta varten soveltuvimmat kasvustot 
ovat Pahvitehtaankadun joutomaalla, Enqvistinka-
dun luoteispäässä ja Possijärvenpolun lähettyvillä. 
Yksittäisiä karvaskallioisen kasvustoja on muuallakin 
Hiedanrannan yleissuunnitelman alueella.

41



Nurmimailanen Medicago lupulina 

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: vähäinen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Nurmimailanen on uustulokas, joka soveltuu alueen 
kuiville kedoille, mutta sen pääasiallinen säilyttä-
misen syyt ovat kulttuurilliset. Painolastikasvina 
nurmimailasen esiintyminen kertoo alueen käyttö-
historiasta.

Nurmimailanen on huomioitu viljelykasvien luon-
nonvaraisena sukulaislajina (CWR, crop wild rela-
tives), jolla tarkoitetaan luonnonvaraisia kasveja, 
jotka ovat sukua viljelykasveille. Suomen CWR lajit 
on priorisoitu käyttöpotentiaalin ja sosioekonomisen 
arvon mukaan. Priorisoitu lajilista sisältää 55 lajia 
ja 22 alalajia. Lista on laadittu Maa- ja metsätalo-
usministeriön rahoittamassa Luken, Luomuksen ja 
Metsähallituksen hankkeessa 2018-2020.

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Nurmimailanen on Suomessa uustulokas, joka on 
asettunut satamiin, nurmikoille, radanvarsille ja 
joutomaille. Rannikkokaupunkeihin se on tullut pai-
nolastikasvina. Nurmimailasen tiedetään liikkuneen 
myös sotaväen ja huoltokuljetusten mukana ympäri 
maata. Se on levinnyt heinänsiemenen joukossa 
radanvarsille, varastojen liepeille sekä nurmikoille 
(Luontoportti 2020).  
 

Paikallisuus  

Nurmimailanen on Tampereen mittakaavassa har-
vinainen, mutta Hiedanrannan alueella runsaasti 
esiintyvä kasvi (Korte 2016, 22). Se on osa Niemen 
sahan alueen erikoista lajistoa.

Hiedanrannan alueella siementen keruuseen sovel-
tuvimmat kasvustot kasvavat maantäyttöalueella Ma-
ria Lydian polun kohdalla. Nurmimailasen kasvustoja 
löytyy vielä jonkin verran Niemen alueelta, mutta 
ne todennäköisesti tuhoutuvat lähitulevaisuudessa 
rakentamisen takia.
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Rohtomesikkä Melilotus officinalis   
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 51-100 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: elo-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit 

Hernekasveihin kuuluva rohtomesikkä kasvaa tien-
varsilla, rautateillä, satamissa, kaatopaikoilla, jou-
tomailla ja pihoissa. Laji on Suomessa tulokas, eikä 
sen uhanalaisuutta ole siten arvioitu. Mesikät ovat 
mehiläisten suosimia mesikasveja, joten lajin lisää-
minen alueella tukee alueellisia pölyttäjäyhteisöjä. 

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Rohtomesikkää esiintyy Suomessa harvinaisena, 
vakiintuneena uustulokkaana. Mossbergin ja Sten-
bergin (2003, 354) mukaan rohtomesikkä viihtyy 
erityisesti muille tulokkaille tyypillisissä paikoissa 
ihmisasutuksen liepeillä: joutomailla, satamissa, 
kaatopaikoilla ja tienpientareilla.

Paikallisuus  

Rohtomesikkää on kasvanut Hiedanrannassa kaa-
topaikkakummun päällä vuoden 2005 selvityksen 
mukaan (Korte, 2005, 23), minkä lisäksi se on havait-
tu myöhemmin puunkäsittelyalueella (Korte 2016). 
Aikaisemmin rohtomesikkä on ollut Tampereella 
yleisempi kuin valkomesikkä, mutta viime vuosina 
tilanne on kääntynyt toisinpäin - rohtomesikkä on 
harvinainen ja valkomesikkä yleinen (Tampereen 
kasvitieteellisen yhdistyksen kokous 3.11.2020). 
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Mäkitervakko Viscaria vulgaris    
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 2 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: vähäinen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: hei-
näkuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Mäkitervakko on harjujen ja kallioiden kasvi, mutta 
myös tyypillinen kuivien niittyjen, ketojen ja paah-
derinteiden kasvi. Se on tunnettu perhoskasvi, joka 
houkuttelee mesipistiäisiä ja muita pölyttäjiä.

Mäkitervakon vaaliminen ja lisääminen alueella tu-
kee niittyjen ja muiden perinneympäristöjen lajiston 
säilymistä. Laji hyödyttää merkittävästi ketojen ja 
niittyjen hyönteislajistoa. Lajilla on merkittävä rooli 
ketokasvillisuudessa ja siksi sen siemeniä voidaan 
suositella jopa tuotavan alueen ulkopuolelta riittä-
vän kasvuston aikaan saamiseksi. Siemeniä voidaan 
tuoda Pirkanmaan alueelta. Mäkitervakko on Suo-
messa taantunut pohjoisimmilla levinneisyysalueil-
laan.
 
Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Mäkitervakko on alkujaan kallioiden, harjurinteiden, 
kuivien mäkien ja hiekkaisten ketojen kasvi. Se on 
selvästi hyötynyt ihmistoiminnasta leviämällä lai-
dunkedoille ja paahteisille tienpientareille (Luonto-
portti 2020; Piirainen et al. 1999, 146–147). Sen esiin-
tymisalue rajoittuu eteläiseen Suomeen, joskin sitä 
on tavattu vakituisena lajina myös pohjoisemmassa.  
 

Paikallisuus  

Mäkitervakkoa on esiintynyt Niemen sahan alueella 
metsäniityllä (Korte 2005, 8–10). Mäkitervakko on 
Tampereen seudulla luontainen laji (Korte 2016, 23).

Hiedanrannan yleissuunnitelman alueella mäkiter-
vakkoa kasvaa radan varrella Epilänharjun ja voima-
laitoksen kohdalla.  
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Jänönapila Trifolium arvense   
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 2 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 1-10 
Arvio siementuotannosta: kohtalainen 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: 
syys-lokakuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen  

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Jänönapila on arvioitu Suomessa elinvoimaiseksi 
kasvilajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Se esiintyy ensi-
sijaisesti kuivilla niityillä ja kedoilla, joten soveltuu 
siksi hyvin myös Hiedanrannan alueen kedoille. Laji 
on mainittu silmälläpidettäväksi ja taantuneeksi 
Tampereen arvokkaat luontokohteet -julkaisussa 
(Korte & Kosonen 2003). Jänönapilan lisääminen 
alueella tukee keto- ja niittyelinympäristöjen säily-
mistä alueella.
 
Valtakunnallinen esiintyminen ja historia  

Jänönapilaa on havaittu Suomessa lähinnä Etelä- ja 
Lounais-Suomessa, vaikkakin sitä voi tavata vakiintu-
neena myös pohjoisempana. Jänönapila on hyötynyt 
kulttuuriympäristöistä. Jänönapilaa onkin huomattu 
viihtyneen ihmisasutuksen lähellä jo vuosisatoja 
(Luontoportti 2020).
 
Paikallisuus  

Jänönapila on Tampereen alueella harvinainen, 
mutta vakinainen muinaistulokas, jonka esiintymät 
muualla Suomessa keskittyvät Etelä- ja Lounais-Suo-
meen (Korte 2005, 18). Tampereelle se on saapunut 

muinaistulokkaana heinänsiemenen mukana, ja 
kaikki jänönapilat esiintymispaikat ovatkin ennen 
olleet entisiä peltoja.

Jänönapila hävisi Tampereelta 1960-luvulla tul-
lakseen jälleen 1990-luvulla esiin siemenpankista 
rakennustyömaan kaivuutöiden ansiosta (Kääntö-
nen 2002). Nykyään jänönapilaa kasvaa Tampereella 
muun muassa Kalevanharjulla. 

Hiedanrannassa jänönapilaa kasvaa kahdessa pai-
kassa sellutehtaan entisten lietealtaiden kohdalla 
ajouralla. Molempia kasvustoja uhkaa umpeenkasvu.
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Metsänätkelmä Lathyrus palustris   
Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 1-10 
Arvio siementuotannosta: heikko 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: syys-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 
Muuta: Siementuotanto hyvin heikko vuonna 2020. 
Suurin osa paloista ei tuottanut itämiskykyistä sie-
mentä. 
  
Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Metsänätkelmä on harjuelinympäristöissä viihtyvä 
kasvi, jonka säilyttäminen ja lisääminen alueella  tu-
kee harjuelinympäristöjen kasvillisuuden säilymistä 
koko kaupungin mittakaavassa.

Kasvin suosiminen alueella tukee paikallisten arvok-
kaiden elinympäristöjen ja niiden lajien säilyttämi-
sen tavoitteita. Laji on mainittu silmälläpidettävänä 
ja harvinaisena Tampereen arvokkaat luontokohteet 
-julkaisussa (Korte & Kosonen 2003). 

Metsänätkelmä on Tampereen seudulla levinneisyys-
alueensa pohjoisrajalla. On tärkeää vaalia kasvilajien 
levinneisyysalueiden reuna-alueiden kantoja.

Valtakunnallinen esiintyminen ja historia   

Metsänätkelmä on Suomessa alkuperäinen kasvi, 
joka viihtyy valoisilla rinnelehdoilla, harjuilla sekä 
kalliorinteillä. Yleisimmillään se on Suomessa lähin-
nä etelässä, levinneisyysalue rajoittuu suunnilleen 
Jyväskylään. Sen arvellaan levilleen ihmisen mukana 

erityisesti siitä syystä, että sitä on aiemmin käytetty 
ravintona sekä karjan rehukasvina. (Piirainen et al. 
1999, 236–237.)  
 
Paikallisuus  

Metsänätkelmää kasvaa Tampereella erityisesti Jär-
vensivulla ja Kalevanharjulla (Korte & Kosonen 2003). 

Hiedanrannassa metsänätkelmän ainoa kasvupaikka 
on sellutehtaan entisten lietealtaiden kohdalla. 
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Keltamaksaruoho Sedum acre

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 3 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: heikko 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: syys-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Keltamaksaruoho on karujen ja keskiravinteisten 
kallioiden kasvi. Kallioiden lisäksi sitä on löydetty 
hiekkaisilta kedoilta ja tienvarsilta. Mätästävän kas-
vutapansa ansiosta laji kestää varsin hyvin tallausta 
ja menestyy myös kantakaupungin kivisillä penger-
ryksillä ja muilla rakennelmilla, minkä vuoksi se sopii 
hyvin myös Hiedanrannan alueelle.

Keltamaksaruohon keltaiset kukat houkuttelevat pö-
lyttäjiä, jolloin sen lisääminen alueella tukee paikal-
lisia pölyttäjäyhteisöjä.
 
Paikallisuus 

Hiedanrannassa keltamaksaruohoa kasvaa muun 
muassa asfaltti- ja betonirakenteiden päällä sellu-
tehtaan entisten lietealtaiden kohdalla, Lielahden 
kartanopuiston rantakalliolla, Pölkkylänniemen 
rantakallioilla ja betonirakenteilla Paasikiventien vie-
ressä uittotunnelin risteyksessä. 
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Koiranheisi Viburnum opulus

Siementen kerääminen ja käyttö  

Erillisten esiintymien lukumäärä: 3 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: hyvä 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: loka-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Lehdoissa kasvava koiranheisi on pensas. Koiranhei-
den kukinnon isoissa, valkoisissa laitakukissa ei ole 
heteitä eikä emejä; ne toimivat ainoastaan hyönteis-
ten houkuttimina.

Pölyttäjinä toimivat mm. mehiläiset ja eräät kova-
kuoriaiset. Koiranheiden lisääminen tukee siten 
alueellisia pölyttäjäpopulaatioita. Hiedanrannan 
BREEAM –ekologia strategiassa on asetettu tavoit-
teeksi alueen peansaikkoisten alueiden säilyttä-
minen ja lisääminen toteutettaville puistoalueille. 
Koiranheisi on alueella lähes ainoita pensaslajeja, 
joiden lisääminen ja säilyttäminen on mahdollista ja 
kannattavaa.  

Paikallisuus 

Hiedanrannan alueella koiranheittä kasvaa jonkin 
verran vanhojen tehdasrakennusten liepeillä sekä 
Lielahden Kartanonpuiston liepeillä. Osa koiranhei-
den pensaista tuhoutui rantametsän raivauksissa 
syksyllä 2020.
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Purtojuuri Succisa pratensis

Siementen kerääminen ja käyttö

Erillisten esiintymien lukumäärä: 1 
Arvio kasvilajien yksilöiden lukumäärästä: 11-50 
Arvio siementuotannosta: heikko 
Siementen arvioitu kypsymisaika vuonna 2020: loka-
kuu 
Ehdotettu siementen keruutapa: käsin paperipussiin 
Pääsy siementen keruualueelle: kävellen 

Biodiversiteetti ja ekologiset kriteerit  

Loppukesän myöhäisimpiin kukkijoihin lukeutuva 
purtojuuri on elintärkeä talvehtimaan valmistau-
tuville hyönteisille, etenkin päiväperhosille, mutta 
myös mehiläisille, kukkakärpäsille ja kovakuoriaisille. 
Näin ollen se tukee vahvasti paikallisia pölyttäjäpo-
pulaatioita. Purtojuuri kasvaa ensisijaisesti tuoreilla 
niityillä.

Purtojuuri on Tampereen seudulla levinneisyysalu-
eensa pohjoisrajalla. On tärkeää vaalia kasvilajien 
levinneisyysalueiden reuna-alueiden kantoja.

Paikallisuus 

Hiedanrannan alueella purtojuurella on yksi runsas 
kasvupaikka Lielahden kartanon puistossa, mutta se 
tuhoutui puiston kunnostuksessa syksyllä 2020. Osa 
purtojuurista ehdittiin siirtää turvaan ennen tuhou-
tumistaan. Muita kasvupaikkoja purtojuurelta ei ole 
löydetty Hiedanrannan yleissuunnitelman alueelta. 
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Muita yleisiä kasvilajeja Hiedanrannan yleissuunnitelman alueella
Hiedanrannan yleissuunnitelman alueelta löytyi 
myös muita kuin edellä esiteltyjä kasvilajeja, jotka 
voisivat soveltua kasvatettaviksi esimerkiksi niityillä.

Ne ovat melko näyttäviä luonnonkasveja, jotka voivat 
tuoda tuleville niityille lisäväriä. Yleisillä kasvilajeilla 
voidaan täydentää siementen määrää jos harvi-
naisempien kasvilajien siemeniä ei saada kerättyä 
riittävästi.

Yleiset kasvilajit hyödyttävät paikallisia hyönteisiä 
ja pölyttäjiä. Ne ovat Tampereen seudulla tyypillisiä 
kulttuuri- ja puolikulttuurilajeja.

Näiden kasvilajien kasvupaikkoja on alueella melko 
runsaasti, eikä niiden siemenien keruupaikkojen 
löytäminen ole vaikeaa.

Yleisiä kasvilajeja, jotka voisivat sopia niittymäisille 
rakenteille:

Kultapiisku (Solidago virgaurea)

Metsäapila (Trifolium medium)

Keltakannusruoho (Linaria vulgaris)

Keltamo (Chelidonium majus)

Siankärsämö (Achillea millefolium)

Valkomesikkä (Melilotus albus)

Kyläkellukka (Geum urbanum)

Särmäkuisma (Hypericum maculatum)

Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga)

Syyläjuuri (Scrophularia nodosa)
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8. Siementen kerryttämistä koskevat suositukset
Yleensä siementen keruun alkuvaiheessa siemeniä 
on saatavilla vähemmän, kun niitä kerätään luonnon 
esiintymistä. Jos luonnosta kerättyjen siementen 
avulla perustetaan uusia laajempia ja hoidetumpia 
esiintymiä, saadaan siemeniä tuotettua myöhemmin 
enemmän. Eniten siemeniä saadaan jatkokasvatuk-
seen viljelemällä kasveja. Mitä enemmän siemeniä 
saadaan tuotettua, sitä tehokkaammaksi voidaan 
kehittää niiden tuotantoa ja jatkokäyttöä. 

8.1. Luonnonpopulaatioiden hoito 

Hiedanrannan alueella oli joitain erinomaisia har-
vinaisempien kasvilajien esiintymiä, joita kannattaa 
hoitaa jatkossa. Siten siemeniä saadaan kerättyä 
jatkossa enemmän ja esiintymät säilyvät elinvoimai-
sempina. 

Tässä selvityksessä tunnistettiin seuraavat kasvilajit 
ja niiden esiintymät, joita kannattaa hoitaa. Hoito 
kannattaa aloittaa välittömästi, jotta kasvustoista 
tulee elinvoimaisempia. Uhanalaisten kasvilajien 
osalta esiintymien hoito on tärkeää myös kasvusto-
jen suojelun takia. 

Punakatkojen kasvupaikat: Kaksi kasvupaikkaa 
Hiedanrannassa ja kaksi kasvupaikkaa Niemen 
alueella Hiedanrannan kasvupaikoilta tulisi poistaa 
puuvartista kasvillisuutta ja varmistaa, että kasvus-
toja ei vaurioiteta esimerkiksi nurmikkoa leikatessa. 
Toinen Hiedanrannan kasvupaikoista kärsii selvästi 
viheralueen hoidosta. Niemen alueella eteläisen 
kasvupaikan osalta riittää pelkkä esiintymän suojelu 
ja varjelu maankäytön muutoksilta. Pohjoista um-
peenkasvanutta esiintymää (ks. esiintymän rajaus 
ilmakuvassa) tulisi hoitaa puuvartista kasvillisuutta 
poistamalla. Kaikilta kasvupaikoilta kannattaa kitkeä 
muita kasvilajeja kuin punakatkoa. 

Imeläkurjenherneen kasvupaikat: Kaksi kasvupaikkaa 
melko lähellä toisiaan. Aggressiivisten rikkaruoho-
jen poisto, puuvartisen kasvillisuuden raivaaminen. 
Alueen ylläpidossa kasvupaikat tulisi jättää koneel-
lisen hoidon ulkopuolelle ja tehdä kasvupaikoille 
kohdennettuja hoitotoimia käsin. 

Pahvitehtaankadun joutomaa: Lielahden alueella on 
runsaasti joutomaisia alueita, joilla kasvaa melko 
harvinaista lajistoa, kuten mäkivirvilää, kelta-api-
laa ja karvaskallioista. Eräs merkittävämpi niistä on 
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Pahvitehtaankadun joutomaa tai niittymäinen vihe-
ralue DS Smithin tehtaan portin eteläpuolella. Sitä 
kannattaa hoitaa puuvartisia kasveja poistamalla ja 
niittämällä alue 2-3 vuoden välein. Pahvitehtaanka-
dulla on runsaasti kelta-apilan kasvustoja lupiinin 
valtaamassa luiskassa. Sieltä kannattaa siirtää jonkin 
verran kelta-apilan siemeniä joutomaalle. Jouto-
maatakin uhkaa lupiini Gigantin puoleisella sivulla 
etelässä, josta lupiini kannattaa torjua. 

Punakatkojen kasvupaikka Niemenrannan pohjoisreunassa. Aluee jää osin rakentamisen alle.
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8.2. Harvinaisimpien kasvilajien taimikasva-
tus 

Hiedanrannan ja Niemen alueen merkittävimpiä kas-
vilajeja kannattaa kasvattaa erityisissä olosuhteissa 
ruukuissa. Niitä ovat esimerkiksi imeläkurjenherne 
ja punakatko. Ruukuissa kasvattamalla voidaan 
varmistaa siementen hyvä itäminen kasvihuoneessa 
ja intensiivisellä hoidolla varmistetaan, että yksilöt 
tuottavat lisää siemeniä. 

 
8.3. Rikastamisniityn perustaminen 

Hiedanrannan ja Lielahden alueelta vuoden 2020 
aikana kerättyjen siemenet riittävät noin 300 neliö-
metrin kokoisen niityn perustamiseen. Niiden avulla 
Hiedanrantaan perustetaan kokeellinen rikastamis-
niitty, jossa eri kasviryhmät kylvetään ja istutetaan 
lohkoihin. Tällöin siementen kerääminen niityltä hel-
pottuu, mutta alue ei silti vaikuta tuotantoalueelta, 
koska jotkin kasvilajit kasvatetaan sekaisin samoilla 
lohkoilla.

Rikastamisniitty perustettiin Hiedanrannan alueelta 
kerättyjen siemenien jatkokasvatusta varten. Rikas-
tamisniitty perustettiin osana Euroopan aluekehitys-
rahaston strategiaa, 6Aika: Kestävien kaupunginosien 
kumppanuusmalli (KIEPPI) -hanketta. Hankkeen 
tavoitteena on löytää tapoja suunnitella ja toteuttaa 
kiertotalouden mukaisia sini-viherrakenteita Hiedan-
rannassa.

8.4. Rehevän ja puolivarjon kasvilajit Lielah-
den kartanopuiston niitylle 

Vuoden 2020 aikana kerättiin myös rehevän ja puo-
livarjoisen kasvupaikan kasvilajien siemeniä, jotka 
eivät sovellu paahteiseen ja hiekkapohjaiseen rikas-

Punakatkojen ruukkukasvatusta kesällä 2020

Kylvöjä Hiedanrannan rikastamisniityllä syksyllä 2020
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tamisniittyyn. Siten osa Hiedanrannasta kerättyjen 
kasvilajien siemenistä kylvettiin Lielahden kartano-
puistoon perustettavaan niittyyn. Koska perustetta-
van niityn pinta-ala oli hyvin laaja, eikä Hiedanran-
nasta kerätyt siemenet riittäneet sille, täydennettiin 
niityn kasvilajeja Tampereen kantakaupungin alueel-
ta kerättyjen muiden kasvilajien siemenillä.

8.5. Maaperän siemenpankin hyödyntäminen 

Siementen keruun ja taimikasvatuksen lisäksi 
Hiedanrannan alueen kasvillisuutta voidaan vaalia 
maaperän siemenpankkia siirtämällä. Maaperän 
siemenpankkia kannattaa hyödyntää etenkin niissä 
tapauksissa, joissa potentiaalista siemenpankkia 
sisältävä alue on tuhoutumassa rakentamisen takia. 
Yleensä pintamaata kannattaa siirtää 5-20 cm syvyi-
nen kerros.

Siemenpankkia hyödyntäessä tulee varautua ei-toi-
vottujen kasvilajien kitkentään niityn perustamisen 
alkuvaiheessa. Rikkakasveja kitkettäessä tulee kui-
tenkin olla tarkkana, sillä siemenpankista voi kasvaa 
ennakoimatta esiin harvinaisiakin kasvilajeja, jotka 
kannattaa säästää. Siemenpankkia käytettäessä 
voidaan rinnalla käyttää myös siementen kylvöjä tai 
ruukkutaimien istutuksia.

Sopivia alueita siemenpankin siirtämiselle ovat 
kaikki tässä selvityksessä kuvatut siementen ke-
ruualueet. Hiedanrannan yleissuunnitelman mukaan 
useimmat tässä selvityksessä kuvatut kasvupaikat 
tulevat tuhoutumaan tulevaisuudessa rakentamisen 
takia.

Kylvöjä Lielahden kartanopuiston niityllä syksyllä 2020

Puna-ailakin lehtiruusukkeita siemenpankin kasvatuskokeilussa 2020. Kuvan siemenpankki on Pölkkylänniemestä
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Malli siementen kerryttämisen vaiheista

1. vaihe: 2020-2021

Luonnon esiintymät 
Hiedanrannassa noin 

1 000 m²

Rikastamisniitty 
300m²

Luonnon esiintymät 
Tampereen seudulla

Kartanopuiston 
niitty 2 400 m²

2.  vaihe: 2022-2025

Luonnon esiintymät 
Hiedanrannassa noin 

5 00 m²

Rikastamisniitty 
300m²

Luonnon esiintymät 
Tampereen seudulla

Kartanopuiston 
niitty 2 400 m²

Uudet niityt 
5 000 m²

3. vaihe: 2026-2035

Luonnon esiintymät 
Hiedanrannassa noin 

1 00 m²

Kartanopuiston 
niitty 2 400 m²

Uudet niityt ja viher-
katot 40 000 m²

Siementen kerryttämisessä on kyse siemen riittä-
vyyden lisäämisestä. Siementen riittävyyttä voidaan 
lisätä ajan myötä luonnon kasvun avulla.

Koska Hiedanrannassa perustetaan uusia viheraluei-
ta ja niittyjä jo vauhdilla, täytyy alkuvaiheessa riit-
tävyyden takaamiseksi täydentää siemeniä muualta 
Tampereen seudulta kerätyillä siemenillä. Niissäkin 
voidaan painottaa paikallisia kasvilajeja ja harvinai-
suuksia sekä kulttuurilajeja, kuten ratakasveja tai 
venäläistulokkaita.

Mallin odotuksena on, että noin 15 vuodessa tuo-
tettavien siementen määrä saadaan noin 40-kertai-
seksi. Kaavion osia täydentää ruukkukasvatus, joka 
tapahtuu Hiedanrannan alueen ulkopuolella taimi-
tarhalla. Siementuotantoa voidaan tehostaa myös 
viljelyllä.

Vaihtelua ja ennakoimattomuutta malliin tuovat 
siementen itävyys, vuosittaisen kasvukauden ominai-
suudet ja hoidon intensiteetti.

Alkuvaiheessa vuosina 2020 ja 2021 siementen 
keruussa hyödynnetään pääosin paikallisia luonnon-
kasvustoja Hiedanrannassa. Alku- ja keskivaiheen 
jälkeen tavoitteena on, että siemeniä ei enää kerätä 
luonnon esiintymistä.

Seuraavassa vaiheessa vuosina 2022-2025 Hiedan-
rantaan perustetaan uusia niittyjä noin 5 000 m² 
verran. Osa Hiedanrannan nykyisistä siementen 
keruualueista tuhoutuu rakentamisen seuraukse-
na. Tuhoutuvilta alueilta siirretään siemenpankkia 
uusille niityille.

Viimeinen vaihe kerryttämisessä vuosina 2026-2035 
toteutetaan samaan aikaan Hiedanrannan alueen 

rakentamisen kanssa. Tällöin suurin osa jäljelle jää-
neistä luonnon esiintymistä tulee häviämään - vain 
uhanalaisimpien kasvilajien kasvupaikat ovat sääs-
tyneet.

Viimeisessä vaiheessa jo perustetut niityt ruokkivat 
uusia niittyjä. Tällöin siemeniä voidaan kerätä jo 
perustetuilta niityiltä ja kylvää niitä uusille perus-
tettaville niityille. Tätä voidaan vahvistaa suunnit-
telemalla uudet niityt sellaisiksi, että ne soveltuvat 
siementen keräämiseen.

Mallissa oletetaan, että viimeisessä vaiheessa rikas-
tamisniityn paikka on rakennettu ja niitty on siirretty 
siemenpankkeineen osaksi uusia niittyjä tai viher-
kattoja. Alueelle voidaan perustaa myös paikallisen 
kasvillisuuden esittelyalueita.



8. Siementen kerryttämistä koskevat suositukset: Pohdintaa

Pedrini ym. (2020, 231) hahmottavat kaksi tapaa 
luonnonkasvien siementen tuotannon kartuttami-
seen: luonnonpopulaatioiden hoidon ja viljelyyn 
perustuva siementuotanto.

Kerryttämisvaiheen jättäminen väliin on mahdollista, 
jos siemeniä muodostuu luontaisista esiintymistä 
riittävästi, ja jos niiden avulla voidaan suoraan pe-
rustaa riittäviä viheralueiden rakenteita. 

Luonnonpopulaatioiden hoidossa on tärkeää esiin-
tymän laajentaminen ja kohteena olevan kasvilajin 
tihentäminen (consentration) esiintymän alueella 
(Pedrini ym. 2020, 230).

Luonnonpopulaation hoito sisältää muiden kuin 
kohteena olevien kasvilajien poistaminen esiinty-
mästä (Pedrini ym. 2020, 230). Esiintymää voi myös 
laajentaaa siemeniä keräämällä ja kylvämällä tai 
taimia istuttamalla (Pedrini ym. 2020, 230). Esiinty-
män viereen tai lähistölle voi myös raivata lisää tilaa, 
johon kasvit voivat levitä luonnollisesti. 

Joissain tapauksissa luonnonpopulaation hoito voi 
vaatia kastelua, ravinteiden lisäämistä ja kasvustojen 
suojelemista häiriöiltä (esimerkiksi aitaus, lintuverk-
ko) (Pedrini ym. 2020, 230).

Luonnonpopulaation ei tarvitse kuitenkaan olla 
täysin tasalaatuinen ja siellä voi kasvaa muitakin 
kasvilajeja, jos ne eivät häiritse liikaa kohteena ole-
van kasvilajin edellytyksiä tai häiritse siementuotan-
toa. Yleensä siementen keruu luonnonpopulaatioista 
tehdään käsin. 

Viljelyyn perustuvassa siementuotannossa siemen-
ten lisääminen toteutetaan peltoviljelyä tai puu-
tarhanhoitoa vastaavilla menetelmillä (Pedrini ym. 
2020, 230).

Viljelyyn perustuvassa siementuotannossa tavoitel-
tavat kasvilajit kasvavat yleensä suunnitelluissa loh-
koissa, joissa on vain yhtä kasvilajia. Lannoitteiden 
käyttö, rikkaruohojen torjunta, kastelu, sadonkorjuu 
ovat osa viljelyyn perustuvaa siementuotantoa (Ped-
rini ym. 2020, 230). 

Viljelylohkot perustetaan suorakylvöinä tai taimia 
istuttamalla. Harvinaisimpia ja vähäisimpiä kasvila-
jeja kasvatetaan ruukuissa. Luonnonkasvien viljelyyn 
perustuva siementuotanto eroaa tuotantokasveista 
siten, että kasveja ei jalosteta.

Kasvilajien perimän säilyttäminen luontaisena on 
tärkeää, koska kasvilajit palautetaan luontoon. 
Alkuun siemenet kerätään luonnosta, mutta sen 
jälkeen kasvatettavat siemenet kerätään tuotanto-
alueilta. 

Kasvilajien siementen kerryttäminen voidaan to-
teuttaa myös edellisten näkökulmien yhdistelmänä, 
perustamalla rakenteita, joissa edelliset näkökulmat 
ovat läsnä samassa rakenteessa, kuten Hiedanran-
nan rikastamisniityssä toteutuu.
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9. Kasvillisuuden käyttötapojen suositukset
Samalla kun Hiedanrannan ja Lielahden alueelta 
valikoitiin kasvilajeja tulevien viheralueiden jatko-
kehittämiseen, hahmotettiin erilaisia käyttötapoja 
kasvillisuudelle. Hahmotetut käyttötavat perustuvat 
valittujen kasvilajien sopiviin kasvupaikkoihin ja 
kasvilajien muodostamien ryhmien tunnistamiseen. 
Valituista kasvilajeista muodostettiin seuraavat 
suositusluonteiset käyttötavat uusia viheralueita 
perustaessa: 

1) Kuiva, mutta melko ravinteikas niitty 

Merkittävä osa Hiedanrannan ja Lielahden alueelta 
valitusta kasvilajistosta menestyy kuivilla, mutta 
jokseenkin rehevillä kasvupaikoilla. Vaikka näiden 
kasvilajien joukossa on runsaasti pelkällä hiekalla tai 
soralla viihtyviä kasvilajeja, kasvaa niitä Hiedanran-
nassa ja muualla Tampereella myös kuivilla rinteillä, 
joiden kasvualustat on perustettu multaa levittä-
mällä  Sopiva kasvualusta voi siten olla hiekkaa 
tai soraa, johon on sekoittunut humuspitoisempaa 
pintamaata tai multaa. Myös sepeli tai kalliomurske 
käy paikoitellen. Nämä kasvilajit soveltuvat myös vi-
herkatoille. Suositeltava tapa hoitoon tämän ryhmän 
kasvilajeille on niitto ja niittojätteen poisto syksyllä 
kerran vuodessa tai kahden vuoden välein. 

Kasvilajeja: kelta-apila, imeläkurjenherne, punakatko, 
neidonkieli, nurmimailanen, jauhosavikka, harmio, 
kultapiisku, mäkivirvilä, karvaskallioinen, koiranheisi, 
kissankita ja jänönapila. 
 
2) Puolivarjon kuiva mutta ravinteikas viher-
rakenne 

Toinen merkittävä ryhmä Hiedanrannan ja Lielah-
den jatkokäsittelyyn valituista kasvilajeista olivat 
puolivarjon tuoreen kasvupaikan lajit. Niille sopivia 

ympäristöjä ovat puustoiset metsäniityt ja kuivahkot 
lehdot. Kasvualustaksi näille kasveille sopii multa. 
Sopiva tapa hoitoon voisi olla  hallittu hoitamatto-
muus. Se olisi seurantaan perustuva hoitotapa, jossa 
toivottuja kasvuprosesseja vahvistetaan ja haitalli-
seksi koettuja torjutaan. Näistä kasvilajeista muo-
dostettuja viherrakenteita voi hoitaa myös dynaami-
sina ympäristöinä (Karilas 2019) yhdistämällä niitä 
pensaiden ja puuston kasvatukseen samalla alueel-
la. Kierumatara sopii kasvamaan pensaiden päälle. 

Kasvilajeja: kierumatara, punakatko, jänönsalaat-
ti, syyläjuuri, kultapiisku, kyläkellukka, punakatko, 
purtojuuri ja karvapillike (jos löytyy vielä Niemenran-
nasta). 

3) Kalkkivaikutteinen keto 

Hiedanrannan, Lielahden ja Niemen alueen kasvilli-
suudessa on useita lajeja, jotka ovat niin sanottuja 
kalkinsuosijoita tai -sietäjiä. Niitä on kulkeutunut 
alueelle esimerkiksi kalkkikiven mukana. Niitä varten 
voisi perustaa eräänlaisen kalkkikivikedon tai murs-
katun kierrätysbetonin avulla “betonikedon” (vrt. 
Nieminen 2020, sivut 23 ja 29). 

Kasvilajeja kalkki- tai betonikedolle: neidonkieli, 
masmalo, ukontulikukka, mäkitervakko, jänönsa-
laatti, imeläkurjenherne, puna-ailakki, kelta-apila ja 
punakatko.

4) Tulevan kaupunginosan spontaanisti le-
viävä kasvillisuus ja verkostot 

Tulevassa Hiedanrannan kaupunginosassa voidaan 
luoda niittymäisen kasvillisuuden ylläpitämä verkos-
to, jossa populaatioiden tuottokyky on jatkuvaa ja 
kasvilajit leviävät laikkujen välillä. Hallitusti hoita-
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mattomat alueet kuten nurmikot, tienvierustat ja pi-
hat mahdollistavat valittujen kasvilajien leviämisen. 
Suurinta osaa tässä selvityksessä jatkokäsittelyyn 
valituista kasvilajeista löytyy nykyisellään kaupun-
gista spontaanisti. Tällöin ei kuitenkaan voi perustaa 
intensiivisesti hoidettuja puisto- tai nurmialueita. 
Esimerkkejä tällaiselle kasvillisuuden vaalimisen ta-
voille löytyy Porin Reposaaresta (kuvat alla), Helsin-
gin Suomenlinnasta tai Hangosta. 



10. Johtopäätökset  
10.1. Uuden toimintatavan tarkastelu liike-
toimintamallien kehittämisen näkökulmasta 

Jos viherrakentamisessa käytettyjen luonnonkasvien 
siementen alkuperään ei kiinnitetä huomiota, me-
netetään eri kasvilajien paikallisesti muodostuneet 
rodulliset sopeumat. Sillä voi olla vaikutuksia myös 
hyönteisiin, sillä hyönteiset voivat olla ravintokas-
viensa suhteen sopeutuneet käyttämään jonkin lajin 
tiettyä paikallista kantaa, eikä saman lajin edustaja 
muualta välttämättä kelpaa. 

Viljelyyn perustuva paikallisten luonnonkukkien 
siementuotanto on nouseva sektori luonnonkasvien 
siementen tuottamisessa eri puolilla maapalloa 
(Pedrini ym. 2030, De Vitis ym. 2017, White ym. 2018). 
Yhdysvalloissa ennallistamiseen, luonnonhoitoon ja 
luonnonmukaiseen viherrakentamiseen tarkoitettu-
jen kotimaisten ja paikallisten kasvilajien tuotannon 
sekä kaupan arvo on miljardin dollarin luokkaa (Whi-
te ym. 2018). Yhdysvalloissa taimi- ja siementuotan-
nosta vastaavat pääosin yrityksinä toimivat taimistot. 
Yhdysvalloissa taimistot voivat olla erikoistuneita 
esimerkiksi tietyn alueen, lajiryhmän tai luontotyypin 
kasvillisuuden tuottamiseen.  

Saksassa on niittymäisten elinympäristöjen en-
nallistamista varten kehitetty siementen siirtelyä 
varten vyöhykkeet (seed transfer zones). Ekologisessa 
ennallistamisessa tulee käyttää samalta vyöhykkeel-
tä alkuperää olevia siemeniä. Mallinnus perustui 
valittujen kasvilajien populaatioiden geneettisen 
rakenteen analyysiin, jossa kiinnitettiin huomiota 
etäisyyksiin ja alueiden eriytyneisyyteen sekä ilmas-
tollisiin olosuhteisiin. Eri kasvilajeilla vyöhykkeet 
ovat erilaisia. Ruohovartiset kasvilajit ovat geneetti-
sesti pitkälle eriytyneet Saksan eri osissa. Saksassa 

säädellään noin 150 ruohovartisen kasvilajin sie-
menten siirtoja ekologisissa ennallistamisprojekteis-
sa kuten niittyjen perustamisessa. Kasvilajeja saa 
siirrellä vain noin 22 määritellyn vyöhykkeen sisällä 
(Rieger ym. 2014, 112).  

Saksassa siementen tuottaminen rajatuilla vyöhyk-
keillä on standardoitua ja sertifioitua (Rieger ym. 
2014, 114). Biodiversiteetin vaalimiseen liittyvien kri-
teerien täyttämisen lisäksi sertifioitujen siementen 
tuottamiseen liittyy dokumentaatio. Standardeja ja 
sertifiointeja on useita erilaisia. 

Tässä selvityksessä kuvattua uutta toimintatapaa 
voidaan toteuttaa monipuolisesti eri alueilla Suo-
messa. Toimintatapaa voidaan toteuttaa myös jo 
olemassa olevilla alueilla, ei vain rakennettavilla 
uusilla alueilla. Siten uuden toimintatavan sovelta-
misen kohteita on runsaasti. Standardien ja serti-
fiointien kehittäminen vauhdittaisi alan kehittymistä 
siten, että suunnitelmallisesti perustettujen niittyjen 
merkitys biodiversiteetin ja paikallisen luonnon vaa-
limisessa olisi mahdollisimman vahva.  

Jo tällä hetkellä Suomessa on käynnissä vahva trendi 
rakennettujen alueiden luonnonmonimuotoisuuden 
lisäämiseksi myös kaupunkiympäristöissä. Esimerkik-
si BREEAM -ympäristösertifikaatti, joka on yleistynyt 
Suomessa räjähdysmäisesti kolmen viime vuoden 
aikana, vaatii luonnon monimuotoisuuden lisäämis-
toimien toteuttamista käyttäen alkuperäisiä luon-
nonvaraisena esiintyviä kasveja.  

Myös erilaiset luonnon monimuotoisuutta lisäävät 
ennallistamistoimet yksityisten toimijoiden omis-
tamilla maa-alueilla ovat lisääntymässä. Erilaiset 
organisaatiot ja yksityiset ihmiset haluavat toteut-

taa niittyjä ja ketoja omilla alueillaan, pihoillaan tai 
pelloillaan. Trendi on nousussa, ja jo nykyisellään 
olemassa olevien siementen tuottajien siemenet 
eivät riitä vastaamaan koko tarpeeseen Suomessa. 

Nykyisten tuottajien siementuotto ei myöskään pysty 
vastaamaan paikallisen siemenen tarpeeseen eikä  
kompensoimaan alueiden alkuperäisen luonnon 
säilyttämistä alueita rakentaessa esimerkiksi kau-
pungeissa. Paikallisten siementen tuottamisessa on 
runsaasti mahdollisuuksia erilaisten liiketoiminta-
mallien kehittämiseen. 

Paikallisen alkuperäislajiston siementuotannon  ja 
taimikasvatuksen kehittäminen tukisi myös hiilineut-
raaliustavoitteita vähentäen taimien kuljetusmatko-
ja. Kohteen alkuperäisluonnon talteenotto on myös 
eräänlaista luonnon kierrättämistä (Nieminen 2020). 
Elävän luonnon elementtien kierrättäminen tukee 
kestävän viherympäristön rakentamista ja ylläpitoa. 

Alkuperäisten siementen tuotannossa ja taimikasva-
tuksessa on myös potentiaalia uutena toimintamalli-
na maaseudulle lisätulonlähteenä tai erikoistuneena 
elinkeinona. Taimistoilla ja luonnonkukkien pelto-
viljelyllä on potentiaalia myös tuottaa matkailu- ja 
hyvinvointipalveluita. 

Taimitarhat toimisivat itsessään myös luonnon 
monimuotoisuuskohteina tarjoten uhanalaisille ja 
monimuotoisuusarvoiltaan merkittäville kasvilajeille 
ja kasviyhteisöille elinympäristölaikkuja, tukien myös 
näistä yhteisöistä riippuvaisia eläinlajeja. Taimitar-
han tai luonnonkukkien viljelyyn perustuva toiminta 
tukisi myös ekologisen kompensaation periaatteen 
mukaista toimintaa ja sen kehittämistä.
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Tuotettavat palvelut ja tuot-
teet: 

- Kasvillisuuden potentiaalin 
selvittäminen
- Uudenlainen vihersuunnitel-
ma 

Palvelun tuottaja: 

- Luontokartoittaja
- Maisema-arkkitehti 
- Vihersuunnittelija
- Maisemasuunnittelija 

Asiakas: 

- Kaavoitus 
- Vihersuunnittelu 
- Luonnonsuojelu
- Alueen tai kiinteistön kehit-
täjä

Selvitys Keruu Kerryttäminen Rakentaminen Hoito ja ylläpito

Liiketoimintamalli ja tuotantoketju paikallisten kasvilajien siementen 
tuottamiseen ja niittyjen perustamiseen

Tuotettavat palvelut ja tuot-
teet: 

- Siementen keruu 
- Kasvullisesti lisättävän ainek-
sen kerääminen

Palvelun tuottaja: 

- Luontoselvittäjä 
- Maisema-arkkitehti 
- Vihersuunnittelija
- Maisemasuunnitelija
- Paikallinen luontoyritys taimi-
tarha, siementen tuottaja
- Luonnon keruutuoteyrittäjä 

Asiakas: 

- Kaavoitus 
- Vihersuunnittelu 
- Luonnonsuojelu
- Alueen tai kiinteistön kehit-
täjä 
- Taimitarha, siementen viljelijä

Tuotettavat palvelut ja tuot-
teet: 

- Siementen lisäys ja kerryttä-
minen
- Taimikasvatus 

Palvelun tuottaja: 

- Erikoistunut yrittäjä (uusi 
yritysmalli) 
- Paikallinen luontoyritys, tai-
mitarha ym. 
- Maatila tai muu maanomis-
taja (sivutuloina tai erikoistu-
neena) 
- Ekosysteemihotelli , kasvilli-
suuden rikastamisalue (uusi 
toimintatapa)

Asiakas: 

- Viherrakennuttaja 
- Asiakkaina voi olla myös esim. 
viherkattorakentajia, ja muiden 
BREEAM kohteiden rakentajia 
yms. Myös mittavia ekologisia 
ennallistamishankkeita teettä-
vät yritykset

Tuotettavat palvelut ja tuot-
teet:  

- Suunnitelmat 
- Rakentaminen 
- Valvonta 

 
Palvelun tuottaja: 

- Erikoistunut yritys 
- Viherrakentajat 

Asiakas: 

- Kiinteistön omistaja

Tuotettavat palvelut ja tuot-
teet:  

- Hoito- ja ylläpito 
- Koulutus 
- Turismi ja hyvinvointipalvelut 
- Luontokompensaatio 
- Ennallistamiskohteiden seu-
ranta – monimuotoisuus seu-
ranta ja tavoitteiden seuranta 

 
Palvelun tuottaja: 

- Erikoistunut yritys 
- Viheralueiden ylläpito 
- Asiantuntija (koulutus) 
- Kiinteistön omistaja (kompen-
saatio) 

Asiakas: 

- Kiinteistöjen hoito 
- Kiinteistön omistaja
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10.2. Pohdintaa selvityksen alueellisesta 
rajauksesta 

Hiedanrannan ja Lielahden teollisuusalue on riittä-
vän laaja, jotta alueen kasvilajeista voidaan koota 
monipuolinen ja kiinnostava kokoelma. Koottujen 
harvinaisempien kasvilajien määrä on riittävä, jotta 
muodostetuilla uusilla kasvustoilla kuten niityillä 
olisi erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuuden 
vaalimisen kannalta. 

Selvityksen alue kohdennettiin aluksi Hiedanrannan 
yleissuunnitelman mukaan. Rajausta laajennettiin 
työn aikana Niemen alueelle, kun Niemen alueelta 
peräisin olevan kasvillisuuden merkitys Hiedanran-
nalle tarkentui. Kun tavoitteena on vaalia paikallista 
kasvillisuutta, liittyy tarkasteltavan alueen rajaami-
seen haasteita. Näkökulmat liittyvät jatkokehittelyyn 
valikoitujen kasvilajien osalta sekä siementen alku-
perään liittyen. Tässä työssä valittiin lähtökohdiksi 
vaalia Hiedanrannan nykyisellä alueella esiintyviä 
kasvilajeja. Siten myös siementen keruu rajattiin 
Hiedanrannan alueelle.  

Kansainvälisessä keskustelussa paikallisten siemen-
ten käyttö biodiversiteetin vaalimisessa on nopeasti 
kasvava aihe (ks. esim. la Tour 2020, White ym. 2018, 
Pedrini ym. 2020), joskin sen näkökulma liittyy vah-
vasti ekologiseen ennallistamiseen ja alkuperäisten 
luontotyyppien vahvistamiseen. 

Hiedanrannan ja Lielahden tapauksessa ei ole 
osoitettavissa mallikohdetta tai Suomen luonnon 
alkuperäistä luontotyyppiä, jolla esiintyisi valikoidut 
kasvilajit. Hiedanrannan kasvillisuuden jatkokäytön 
tarkastelu tuottaa siten uuden kasviryhmän, jota 
aiotaan vaalia tulevaisuudessa.  

Vaikka uudet kasviryhmät on valikoitu harkinnan 
mukaan, ne ilmentävät ekologisia ja alueellisia 
valintakriteereitä. Siten kasviryhmän vaaliminen on 
perusteltua myös luonnonsuojelullisesti ja kulttuu-
rillisten merkitysten näkökulmasta. Valikoinnissa 

Hiedanrannan nykyistä kasvilajistoa karsitaan, kon-
sentroidaan, kehitetään laadullisesti ja kerrytetään 
määrällisesti, jotta kasvillisuus olisi yhdistettävissä 
kasvavan ja tiivistyvän kaupungin kehittämiseen, 
jossa viheralueita on aiempaa vähemmän. 

Hiedanrannassa jatkokäsiteltäväksi valikoitujen 
kasvilajien näkökulman osalta laajempaa alueen 
rajaamista voisi pohtia lisää esimerkiksi seuraavista 
näkökulmista: 

1) Tampereen ratapihalle tyypillinen harvinainen 
kasvillisuus oli jokseenkin hyvin edustettuna Lie-
lahden ja Hiedanrannan alueella. Hiedanrannan 
yleissuunnitelman etelän puoleisessa rajauksessa 
on mukana radanvarren pohjoispuoli, jossa kasvaa 
muun muassa ketotyräruohoa, keltamaitetta, ukon-
tulikukkaa ja mäkitervakkoa. Hiedanrannan alueelta 
puuttuu kuitenkin joitain rata-alueiden kasvilajeja ja 
joidenkin lajien esiintymät olivat sen verran pieniä, 
että niistä ei voi kerätä kovin paljon siemeniä. 

Voisiko radanvarren ottaa mukaan vahvemmin 
teemaksi Hiedanrantaan joko huomioimalla joitain 
kasvilajeja lisää tai laajentamalla siementen ke-
ruualuetta Hiedanrannassa esiintyvien ratapihan 
kasvilajien osalta? Esimerkiksi mäkitervakon kasvu-
paikat ovat Hiedanrannassa hyvin vähäisiä, mutta 
niitä löytyisi ratapihan alueelta enemmän. Aikoinaan 
Lielahden tehdasalueella on ollut oma ratapiha, joka 
on ollut yhteydessä Tampereen ratapihaan. Vuoden 
1946 ilmakuvan mukaan tulkittuna ratapihat ja nii-
den välisten ratojen pengerrykset ovat olleet tuolloin 
hiekkaa ja soraa, joten on oletettavaa, että harvi-
naisempia ratapihan kasvilajeja on ollut runsaam-
min myös Lielahden tehdasalueella eli nykyisessä 
Hiedanrannassa. 

2) Tampereen seudun harjujakson kasvillisuutta 
oli Hiedanrannassa niukasti edustettuna, mutta 
näkökulmaa voisi vahvistaa tuomalla lajeja alueen 
ulkopuolelta, mutta kuitenkin vain noin kymmenen 
kilometrin etäisyydeltä Hiedanrannasta. Epilänhar-

ju on Hiedanrannan vieressä, joten harjuteeman 
huomioiminen alueella vahvemmin olisi perusteltua. 
Jos kasvilajeja ja niiden siemeniä etsittäisiin kymme-
nen kilometrin etäisyydeltä, mukaan voisi huomioida 
tuolloin muun muassa tunturikurjenherneen, nuok-
kukohokin, harjuhäränsilmän ja masmalon. 

Hiedanrannasta löytyi vuoden 2020 maastokar-
toituksissa vain yksi masmalon yksilö, joka on 
mahdollisesti kulkeutunut alueelle Ylöjärven Pin-
siönkankaalta tuodun hiekan ja soran mukana. Jos 
yhdestä masmalon yksilöstä ei saada kerryttämällä 
tuotettua tarpeeksi siemeniä Hiedanrannan tulevien 
viheralueiden tarpeisiin, voisiko sen siemeniä tuoda 
alueelle Ylöjärveltä noin kymmenen kilometrin etäi-
syydeltä? Kansainvälisessä keskustelussa kymmenen 
kilometrin etäisyys olisi hyvin lyhyt siirtymä paikal-
listen siementen ja kasvilajien käytössä.

3) Niemen alueen erikoisuuksia löytyi melko niukas-
ti ja niistä ollaan suurin osa jo menetetty alueelta. 
Hiedanrannan ja Lielahden alueen tarkastelussa 
Niemen vanhan sahan alueelta alkuperäisin olevia 
kasvilajeja olivat imeläkurjenherne, punakatko ja 
kierumatara. Voisiko joitain vanhoja Niemen sahalla 
esiintyneitä mutta jo kadonneita lajeja tuoda muual-
ta?  

Esimerkiksi Niemen alueella esiintynyt ketoraunikki 
(nykyään Psammophiliella muralis, ennen Gypsophi-
la muralis) olisi ollut merkittävä kasvilaji Hiedanran-
nan viheralueiden kehittämisessä, jos sitä olisi vielä 
säilynyt alueella. Ketoraunikilta on noin 30 vuoden 
sisältä havaintoja Tampereen kantakaupungin 
alueelta myös muualta kuten esimerkiksi Tesomalta, 
Hyhkystä, Pispalasta, Nekalasta ja Viinikasta. Jos lajia 
löytyy vielä myöhemmin jostain Tampereen seu-
dulta, voisiko siitä kerätä siemeniä ja liittää kasvin 
siten osaksi Hiedanrannan valikoitua kasvillisuutta? 
Kasvista on useita tuoreempia havaintoja muualta 
Pirkanmaalta ja Etelä-Suomesta enemmänkin. Miten 
paikallisuuden kriteerejä tulisi tulkita, että kauem-
paa kerättyjä siemeniä voisi vielä hyödyntää Hiedan-
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rannassa? Joissain valtioissa kuten Saksassa paikal-
lisen siemenen määritelmä saattaa kattaa alueen, 
jonka läpimitta on noin 200-300 kilometriä (esim. 
Rieger ym. 2014). Ketoraunikki on Suomessa muinais-
tulokas, eikä se ole siten niin tiukasti alkuperäisiin 
Suomen luonnon luontotyyppeihin ja kasvupaikkoi-
hin kiinnittynyt. 

4) Tampereen seudulla kasvaa joitain harvinaisia 
kulttuurivaikutteisia pihojen ja joutomaiden kasvila-
jeja, jotka voisivat sopia myös Hiedanrantaan. Eräs 
sellainen voisi olla vaikkapa koirankieli (Cynoglos-
sum officinale), jolla on kaksi melko runsasta esiin-
tymää noin viiden ja kymmenen kilometrin päässä 
Hiedanrannasta. Laji on Suomessa erittäin uhan-
alainen muinaistulokas. Sen molemmat lähialueen 
kasvupaikat ovat runsaiden lupiinin kasvustojen 
uhkaamia, joten lajin siirtäminen siementen avulla 
Hiedanrantaan voisi olla lajin säilymisen jatkuvuu-
den kannalta merkittävää pitkällä aikavälillä.  

10.3. Paikallisen kasvilajiston vaalimisen hal-
linnolliset haasteet 

Kun merkittävää kasvillisuutta valikoidaan Hiedan-
rannan alueelta, stabiloidaan samalla ekologinen 
muodostuma ja yksikkö, jota jatkokehitetään tulevai-
suudessa. Samalla poissuljetaan muita vaihtoehtoja 
paikallisen tai seudullisen kasvilajiston vaalimiseen. 
Hiedanrannan ja Lielahden alueen kasvillisuuden 
valikoiminen on uudenlaisen merkityksellisen luon-
non tuottamista, jossa on jossain määrin mukana 
seudun alkuperäistä luontoa, mutta sitäkin vahvem-
min ihmistoimintojen vaikutuksesta alueelle kulkeu-
tuneiden kasvilajien kokoamisesta. Samalla luon-
non jatkuvuuden dynamiikka ja painopiste siirtyy 
spontaanien ekologisten prosessien toteutumisesta 
tarkoituksellisesti ja suunnitelmallisesti tuotettuihin 
tapahtumakulkuihin. 

Eräs haaste on erilaisten harvinaisten, uhanalaisten 
ja merkittävien kulttuurivaikutteisten kasvilajien 
vaaliminen pitkälle tulevaisuuteen. Kuinka monen 
erilaisen kasviryhmän vaalimiseen voi olla resursseja 
Tampereen kokoisella alueella? Koska Hiedanran-
nan alueella valikoidut kasvilajit ilmentävät pitkälle 
myös Tampereen muuta paikallista ja seudullista 
kasvilajistoa, voisiko Hiedanrannan kasviryhmä olla 
vain erikoistapaus tai poikkeama jostain laajem-
masta kasviryhmästä, joka ehkä joskus myöhemmin 
valitaan jatkokehittämiseen ja -kasvatukseen koko 
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Tampereen seudulla? Vai kannattaako Hiedanrannan 
alueella vaalittavan kasviryhmän lajistoa laajentaa 
esimerkiksi uhanalaisilla lajeilla, jotta käytetyllä 
resursseilla saataisiin tehokkaampi vaikutus? Vai 
voisiko paikallisen kasvilajiston siementuotantoon 
perustuva suojelun menetelmä saada tulevaisuu-
dessa niin paljon suosiota, että resursseja riittäisi 
useamman erilaisen kasviryhmän vaalimiseen?

Lupiinin uhkaamia erittäin uhanalaisen koirankielen kasvustoja Villilässä
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