
JUHA SUOMINEN

KASVIT

Etukansi Tyrni on Satakunnan maakuntakukka, yleinen koko rannikolla, niin kuin se on myös 

muualla Pohjanlahden rannoilla. Hopeanharmahtava keltamarjainen tyrni muodostaa läpitun-

kemattomia pensastoja avomeren äärellä. Kasvualue siirtyy jatkuvasti länteen meren perässä, 

jatkona tyrnin monituhatvuotiselle historialle ylitse koko Satakunnan. Valokuva Seppo Keränen. 

Ahlainen, Iso-Enskeri, Haminakari, marraskuu 2010.

Takakansi Tuomi, Pirkanmaan kukka, lähettää Pirkkalan lehtokeskuksesta länttä kohti nuo 

monelle lajille ominaiset kolme kielekettä. Merenrannikollakin tuomi viihtyy mainiosti. Puu on 

myös istutettu pihan koristeeksi lukemattomiin kyliin ja taloihin. Joskus on jo vaikea päätellä 

onko tuomi alkuaan tuotu vaiko sittenkin alkuperäinen. Valokuva Tuomo Hurme. Honkilahti, 

Mannila, 1987. 

SATAKUNNANSATA- 
KUNNAN

KASVIT

JUHA SUOMINEN
ISSN 0780-3214

ISBN 978-952-10-8803-2 



SISÄLTÖ

Juha Suominen 2013: Satakunnan kasvit. — Norrlinia 26: 1–783.

ISSN 0780-3214
ISBN 978-952-10-8803-2

Copyright © 2013 Juha Suominen ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS 
Valokuvat © Tuomo Hurme, Seppo Keränen, Matti Kääntönen ja Juha Suominen
Kasvipiirrokset ja kasvistoaluekartta © Marja Koistinen
Tilastokartat ja diagrammit © Raino Lampinen
Englanninkielen tarkastus Ari Taponen
Ulkoasu ja taitto Leena Helynranta
Kuvankäsittely Pauli Nikkilä (Vammalan Kirjapaino Oy), Seppo Keränen, Leena Helynranta
Painatus Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala, 2013

Satakunnan alue ................................................................ 5

Kallioperästä ............................................................. 9

Maalajeista ja Itämeren vaiheista ............................. 13

Korkeussuhteista ..................................................... 17

Vesistöistä ............................................................... 19

Metsäkasvillisuusvyöhykkeistä ja soista ................... 26

Asutushistoriasta ..................................................... 31

Liikenneväylistä ...................................................... 35

Kasviston tutkimisesta ..................................................... 38

Lajikartoista ja -teksteistä ........................................ 43

Lajien ryhmittelyä ja tilastointia ............................. 45

Kasvistollinen aluejako ........................................... 63

Kiitokset .......................................................................... 66

Flora of Satakunta, province in western Finland .............. 67

Karttamerkit / map symbols ............................................ 68

Lyhenteitä ....................................................................... 68

Lajikartat ja -tekstit ................................................. 69–761

Kirjallisuutta ................................................................. 762

Hakemisto (Index) ........................................................ 771

Norrlinian osan 26 kirjoittaja, 
dos. Juha Suominen (1936–) 
on 1950-luvulta lähtien tutkinut 
määrätietoisesti Satakunnan flooraa. 
Hänen työuransa keskeinen tehtävä on 
ollut hyvin kansainvälinen, Euroopan 
kasvikartaston, Atlas Florae Europaeae, 
tieteellisenä sihteerinä toimiminen 
hankkeen suunnitteluvaiheesta alkaen 
vuonna 1999 ilmestyneeseen osaan 12 
asti. Siinä työssä auttoi myös hänen 
kirjoittaja- ja toimittajakokemuksensa, 
aluksi Luonnon Tutkijassa ja 
myöhemmin Lutukassa, lehden ensi 
vuosikerrasta alkanut ja yhä jatkuva. 
Ahkerana maastobotanistina, avuliaana 
harrastajien auttajana, erinomaisena 
Suomen kasviston tuntijana ja 
tärkeänä Retkeilykasvion kirjoittajana 
ja toimittajana hänen merkityksensä 
suomalaiselle kasvistotutkimukselle on 
erittäin merkittävä. — Pertti UotilaM
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Kasvien alueissa ja varsinkin nii-
den yksityiskohdissa ja erillislöytöpai-
koissa näkyy usein pienilmastosta ja 
muista syistä johtuvien poikkeuksel-
lisen edullisten kasvupaikkojen vaiku-
tus. Se ei ole kovin tavallista luontonsa 
puolesta suurpiirteisellä Suomenseläl-
lä eikä toisaalta Kaakkois-Satakunnan 
tasaisella savikollakaan. Yleensä on 
kysymys alueista, millä on vaihteleva 
kallioperä tai pinnanmuodostus, läm-
pimiä rinteitä, harjuja, jyrkänteiden 
juuria, purojen koskilehtoja, lähteitä, 
järven- ja joenrantoja ynnä muuta sel-
laista, mikä milloin millekin kasville 
on otollista. 

Vyöhykkeisyys heijastuu myös tu-
lokaslajeihin, vanhoihin ja uusiin, sil-
lä myös ihminen hakeutui usein ja 
ensiksi sinne, missä maatalouden ja 
muun elämisen edellytykset olivat 
parhaat. Samaa riippuvuutta ilmastos-
ta tavoittelevat yhä vaikkapa puutar-
haviljelyn vyöhykkeet ja EU:n maata-
lousrajat.

Merikarvialla Merikarvianjoen 
Lankosken varressa, monen mainion 
lehtokasvin keskittymässä on mm. 
valkovuokkoa, vaahteraa (ohut runko 
äärimmäisenä oikealla), pähkinäpen-
sasta ja hentokiurunkannusta. Ne 
ovat täysin luontaisia ja luoteisella 
erillispaikallaan. Etelä-Pohjanmaalla on 
näistä neljästä vain valkovuokkoa ja 
sitäkin paikoitellen.

In NW Satakunta by the Lankoski rapid 
there is an isolated locality of many 
grove plants, including Anemone 
nemorosa, Acer platanoides, Corylus 
avellana and Corydalis intermedia. 
Behind the N border, in the province 
of Etelä-Pohjanmaa, only Anemone is 
locally found.

S. Keränen 21.5.2006
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Maakunnalla on mittaa etelästä 
pohjoiseen noin 180 km ja saa-

ristosta sisämaahan enimmillään 120 
km. Rannikkosijainti erityisesti mut-
ta myös maaston korkeuden vaikutus 
lisäävät pelkistä kilometreistä aiheu-
tuvia ilmastoeroja. Kasvilajien aluei-
den sekä lajien yleisyys- ja runsausero-
jen pääpiirteiden ilmastollisina selittä-
jinä on luontevaa käyttää kasvillisuus-
vyöhykkeitä, erityisesti metsä- mutta 
myös suokasvillisuuden.

Satakunta sijoittuu kolmeen eri 
metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen, he-
miboreaaliseen, eteläboreaaliseen ja 
keskiboreaaliseen (Ahti ym. 1968). 

Vaikka Yläneen eteläkärjestä on 
vain kolme peninkulmaa Turun kes-
kustaan ja idempänä Mellilä yltää Ylä-
nettäkin etelämmäs, ollaan kuitenkin 
selvästi sisämaassa, Yläneellä korkeah-
kolla vedenjakajalla ja Mellilässä tasai-
sella savikolla. Niinpä hemiboreaali-
sen vyöhykkeen, ns. tammivyöhyk-
keen pohjoinen erilliskappale sijoit-
tuu Rauman keskustan pohjoispuo-
lelle merenlahtien, niemien, saarien ja 
salmien suojaisaan sokkeloon. 

Suurin osa Satakunnasta kuuluu 
eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, 
joka Suomen länsiosassa on paljon ka-
peampi kuin idempänä, jo Hämees-
sä. Vyöhykettä kyllä jatkuu ranni-
kolla pohjoiseen Kokkolan paikkeille 
asti, mutta Satakunnan pohjoisrajan 
tienoilla tämä eteläboreaalinen ran-
nikkokaista kuroutuu hyvin ohueksi, 
jopa katkeaa. 

Keskiboreaalista vyöhykettä on 
Satakunnasta se, mikä arkisemmin sa-
nottuna kuuluu Suomenselkään tai 
on Satakunnan Lappia. Siihen sisälty-
vät Merikarvian pohjoisosa, Siikainen 
pääosin, Honkajoki ja Karvia, Parka-
no lähes kokonaan sekä Kihniö, lisäk-
si Kankaanpään, Jämijärven ja Ikaalis-
ten pohjoisosia. Vyöhykerajan piirtä-
minen riippuu tietysti yleistysastees-
ta, mutta merkittävin mutka on siinä 
missä eteläboreaalinen vyöhyke työn-
tyy Kyrösjärveltä Parkanonjärven ka-
peahkoa laaksoa myöten melkein Par-
kanon kirkolle. Matkailija panee tä-
män merkille ajaessaan valkovuokon 
kukkimisaikaan etelästä 3-valtatietä ja 
vihdoin Parkanon keskustaan johta-

METSÄK ASVILL ISUUSV YÖHYKKEISTÄ JA SOISTA

Hämeenkyrön Laitilan lehtokuusikon puronotkossa kasvaa mm. korpisorsimoa, 
korpinurmikkaa ja kevätlinnunsilmää. Seutu kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkee-
seen, sen parhaisiin maihin lukeutuvaan Pirkkalan lehtokeskukseen.

Southern Boreal spruce forest in Hämeenkyrö, E Satakunta, the lush brookside with 
Glyceria lithuanica, Poa remota and Chrysosplenium alternifolium. 

Huittisten Isonsuon eteläosan Mustasaari. Lehtomainen eteläboreaalinen metsä-
saareke, jonka lajistossa on mm. metsäruusua, kalliokieloa ja mäkilehtolustetta.

A small Southern Boreal deciduous wood in Huittinen, Central Satakunta, with 
demanding plants like Rosa majalis, Polygonatum odoratum and Brachypodium 
pinnatum.

J. Suom
inen 10.9.2009

J. Suom
inen 6.8.2009

vaa ylämäkeä. Suomenselkä on muu-
ta Satakuntaa korkeammalla, ilmasto 
ankarampi ja hallaisempi, lämpösum-
ma pienempi, lumi tulee aikaisemmin 

ja sulaa myöhemmin kuin muualla. 
Maaperä on karua ja maalajit karke-
ahkoja, maat enimmäkseen tasahkoja 
ja soiden ala suuri.

S. Keränen 19.5.2007
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1940-luvun saksalaisjoukkojen myö-
tä vaan kulkeutuivat rautateitse Venä-
jältä. Poriin ne saapuivat 1900-luvun 
alussa, Raumalle (Lahtonen 1985) 
1980-luvulla.

Painolastipaikkoja ja niiden tu-
lokkaiden (puolisentoista sataa la-
jia) kasvistollista merkitystä on käsi-
telty Satakunnan liikenneväylien yh-
teydessä (s. 35). Sama koskee saksa-
laisjoukkojen mukana 1940-luvul-
la Porin Mäntyluotoon ja Raumalle-
kin kulkeutunutta kymmenen kertaa 
pienempää lajijoukkoa, josta ainoas-
taan hietapitkäpalko (Cardaminopsis 
arenosa) levisi laajemmalle ja vakiin-
tui. Tärkeimmän painolastipaikan, 
Porin Reposaaren kasveja on esitelty 
perusteellisesti kirjallisuudessa (Häy-
rén 1909 b, Kalinainen 1987, Kalinai-
nen & Lampolahti 1994, Jutila 2000, 
Lehtonen ym. 2007).

Säkylän sokeritehtaalle on ai-
nakin pääosin tanskalaisten sokeri-

juurikkaiden mullassa kulkeutunut 
1960-luvulta lähtien kymmenittäin 
hyvinkin vieraita kasvilajeja (Kause 
1979, Parnela 2000). Osa niistä va-
kiintui ainakin joksikin aikaa.

Köyliön karpalokoekentän poh-
joisamerikkalaiset muodostivat Suo-
messa ainutkertaisen satunnaistulo-
kasryhmän. L.O. Ervi keräsi museo-
näytteet ja mainitsi (1956) lajeista 
kolme.

Viola lanceolata
Lysimachia terrestris
Juncus canadensis
Agrostis scabra

Puutarhoista, kukkaistutuksista 
yms. on aikojen kuluessa tavattu niin 
ikään monenkirjavaa lajistoa, jonka 
alkuperäksi voi arvailla keittiökasvien 
ja kukkien siemeniä ja taimia; eräät la-
jeista ovat pesiytyneet taimistoihim-
me. Esimerkkejä:

Corydalis ophioglossifolius
Cerastium glomeratum
Silene noctiflora
Rorippa sylvestris 
R. × armoracioides
Cardamine flexuosa
Anagallis arvensis
Sherardia arvensis
Solanum nigrum
S. physalifolium
Veronica persica
Legousia speculum-veneris
Galinsoga ciliata
Commelina communis

Samantapaisilla paikoilla kanojen 
ym. rehuun sisältyneistä siemenistä 
itäneisiin kuulunevat mm.

Axyris amaranthoides
Abutilon theophrasti
Melilotus indicus
Leonorus cardiaca ssp. villosus
Solanum rostratum
Datura stramonium
Ambrosia artemisiifolia

◄ Tältä peltoaukealta Karkun 
Aluskylässä kitkettiin 1903 peltokanan
kaalia suuriksi kasoiksi (Hjelt 1906). 
Heinänsiemenessä 1800luvun lopulla 
meille kulkeutunut kanankaali keltaa 
silti tätäkin peltoa yhä edelleen.

Large heaps of Barbarea vulgaris were 
torn up from this field in 1903 (Hjelt 
1906). Despite of this, the hay seed 
immigrant from Central Europe estab
lished itself and has been common ever 
since.

◄ Loimaan viljavarastolta on löydetty 
kymmenittäin hyvinkin harvinaisia 
viljatulokkaita 1950luvulta alkaen. 
Siilojen vierustaa raiteineen ei kuvassa 
näy, mutta eivät kasvitkaan olleet 
nähtävissä vuotta paria pitempään. 

From Loimaa granary tens of casual 
grain immigrants have been collected 
since the 1950s, many of these species 
being very rarely found in Finland.

UUSTULOKKAITA, viime vuo-
sisatoina ja valtaosin vasta 1800-lu-
vulla tai myöhemmin saapuneita laje-
ja on tavattu Satakunnasta hieman alle 
450 (446) lajia. Eri tavoin tahattomas-
ti kulkeutuneita on niistä kutakuinkin 
300 (297), suurin osa vain kesän tai 
muutamia kasvaneita satunnaiskasve-
ja ja monet ainoastaan kerran tai joi-
takin kertoja löydettyjä. – Loput noin 
150 (149) uustulokaslajia ovat viljely-
karkulaisia tai -jäänteitä (ks. s. 60). Li-
kimain puoliksi viljelyperäisiä ja puo-
liksi tahattomasti kulkeutuneita lajeja 
on hyvin vähän.

pui yli 30 lajia, niistä yli 20 erityises-
ti peltoheinätulokkaina. Lähes puolet 
kaikista on vakiintunut, yleisimmiksi 
seuraavat:

Cerastium arvense
Barbarea vulgaris
Thlaspi caerulescens
Galium album

Siemenviljatulokkaita kulkeutui 
varsinkin Venäjältä, katovuosien jäl-
keen 1800-luvun lopussa ja 1900-lu-
vun alussa. Lajeja oli toistakymmentä, 
aikoinaan runsaana ja näkyvänä au-
rankukka (Agrostemma githago). Ny-
kyaikaan saakka säilyneitä ovat mm. 
ukonpalko (Bunias orientalis) ja kent-
tätyräkki (Euphorbia esula) sekä suu-
relta osin vasta 1960-luvulla kulkeu-
tunut hukkakaura (Avena fatua).

tavattu noin 80. Suomeen hyvin har-
voin kulkeutuneita on kerätty eten-
kin Loimaan viljavarastolta, suuri osa 
1950-luvulla (Niilo T. Salo). Sieltä on 
löydetty lähes 60 viljatulokasta, joista 
27 on Satakunnassa nähty ainoastaan 
Loimaalla. 

Rautatiekasvit ovat, tulotavas-
taan riippumatta, levittäytyneet ra-
doille kartallakin näkyvällä tavalla. 
Joitakuita kasvaa nykyään myös muu-
alla, osa vasta näyttää olevan asettu-
massa maakunnan radoille.

Berteroa incana
Lepidium densiflorum
(Euphorbia esula)
Chaenorhinum minus
Conyza canadensis
(Artemisia campestris)
Senecio viscosus
Tragopogon pratensis

Lisäksi on Porin Mäntyluodosta 
ja Rauman satamasta tavattu yhteen-
sä 15–20 lajia, jotka eivät tulleet me-
ritse esimerkiksi painolastimaassa tai 

Uustulokaslajien ruuduittaiset määrät. Pääosin noin 50–80 
ruutua kussakin yhdeksässä lajimääräluokassa.

Species richness of newcomers in the 5 km x 5 km squares, 
divided into nine frequency classes.

Tahattomien uustulokkaiden ruuduittaiset määrät. Kahdek
saa monilajisinta ruutua lukuun ottamatta karttamerkit viiden 
lajin porrastuksin.

Species richness of unintentionally arrived newcomers in the 
5 km x 5 km squares, divided into nine frequency classes with 
intervals of five species, except for the eight richest squares.
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Kaatopaikoilta ja rikkakasoilta 
on vuosikymmenien mittaan löydet-
ty sekalaista kasvilajistoa, maakuor-
mista versoneita ja itäneitä, mylly- ja 
teollisuusjätteistä lähteneitä (jokunen 
myös puuvilla- ja villajätteistä), lin-
nunruokintapaikoilta peräisin ollei-
ta ja viime aikoina useasti viemäriliet-
teestä itäneitä.
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Myllykasveja, valtaosin satunnai-
sia viljatulokkaita eri maanosista on 
löydetty erityisesti Rauman myllyiltä 
ja Loimaan viljavarastolta, varsin vä-
hän muualta Satakunnasta. Lajeja on 

Heinänsiementulokkaista osa 
saapui nurmiheinän siemenessä hei-
näpelloille (”kylvöniityille”) erityises-
ti 1800-luvun lopussa mutta jossain 
määrin myöhemminkin. Osa taas kul-
keutui nurmikkoheinän siemenessä 
puistoihin ja pihanurmikoille sama-
ten jo 1800-luvulla mutta usein myös 
1900-luvun mittaan. Pelkästään tai 
enimmäkseen heinänsiemenessä saa-

◄

23-168 (75)
14-22   (72)
11-13   (58)
8-10     (86)
7          (47)
6          (61)
4-5     (120)
3          (55)
1-2       (63)

41-120   (8)
36-40     (0)
31-35     (5)
26-30     (3)
21-25     (8)
16-20   (22)
11-15   (42)
  6-10 (165)
  1-5   (380)
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Galium boreale L.
Ahomatara 382

Toukarilla ja Kahaluodossa. Porin itä-
puolella Kullaan laaksosta koilliseen ja 
Sääksjärvestä pohjoiseen on laaja löy-
dötön alue, jota jo ennakoivat vähäi-
set autiot Kiikan, Tyrvään ja Karkun-
kin luoteisperukoilla. Samanlaista riit-
tää Karhijärven länsipuolitse kiertäen 
Kankaanpäähän ja siitä itään lähelle 
Kyrösjärveä ja tämän pohjoispuolitse 
Ikaalisten ja Viljakkalan karuihin koil-
lismetsiin.

Karvianjoen ja sen suuhaarojen 
alueella ahomatara on suorastaan har-
vinainen mutta silti osittain alkuperäi-
nen. Ei tiedetä, mistä on otettu näyte 
”Honkajoki, ranta” 1929 Yli-Vakku-
ri (H), mutta kauhajokinen koululai-
nen, sittemmin metsäprofessori tuskin 
oli vaeltanut alas Kankaanpään rajal-
le Honkajoen Vatajankoskelle, minkä 
puronvarressa on Karvianjokivarren 
ylin tunnettu kasvupaikka. Alempaa 
on tiedossa toistakymmentä luonnon-
paikkaa erityisesti koskikohdilta, ei 
kuitenkaan jokaisen tutkitun kosken 
varrelta. Eteläjoen alin on Noormar-
kun Matalakoskella, Merikarvianjoen 
varmasti luontainen puolestaan Lan-
koskella, mutta suuhaaroista keskim-
mäisellä, Pohjajoella, luontaisen tun-
tuinen ahomatara saavuttaa Ahlais-
ten Keikveden. Tällä samalla lahdel-
la moni muukin sisämaalaji tavoittaa 
merenrannan. Läntisimmän Satakun-
nan pohjoisin luontainen löytöpaikka 
on Siikaisjärven pohjoisrannalla ja sii-
hen laskevan pikkujoen koskilehdos-
sa. Idässä ahomatara etenee luontaise-
na Kyrösjärveltä pohjoiseen, idempää 
jokireittiä ainakin Parkanon Ruojär-
velle asti, Parkanonjärven rantamaita 
taas moneen kohtaan ja runsaanakin 
Parkanon kirkonkylän laaksoon.

Kaikkialla ahomatara on paljon 
hyötynyt raivauksista, metsien väl-
jentymisestä ja hakkuista. Se viihtyy 
avomaiden ruohostoissa, niin rauta-
kaudelta asti aukeina olleilla kedoil-
la kuin nuorenlaisissa kylissä, pellon-
pientareilla, laidunkumpareilla, ha-
kamailla ja eri-ikäisten teiden varsil-
la. Mahdoton on monesti sanoa, mikä 
nimenomainen kasvukohta on jään-
ne alkuperäisesta metsäesiintymäs-
tä, mikä taas vasta ihmisen ansiosta 
saatu. Kumpiakin on paljon. Kausen 
(1972) toteamus ”puuttuu asumat-
tomilta metsäalueilta” viittasi ihmis-
toiminnan suureen osuuteen ainakin 
lounaassa. Kaiken kaikkiaankin kult-
tuuripaikat ovat kyllä kovin usein hy-
väpohjaisia ja monesti kivikkoisia rin-

teitä, kumpareita, kallionsyrjiä ja ran-
tatörmiä, aina turvassa vedenvaivalta, 
jo luonnon oloissa ahomataralle mai-
niosti sopineita metsiä. Yleisvaikutel-
maksi jää, että kasvi on alkuperäisil-
lä sijoillaan tai aivan läheltä levinnyt.

Pitempimatkainen, karttakuvaa 
muuttava kulkeutuminen on siten ol-
lut aika vähäistä. Pohjoisen luonnos-
taan tyhjältä alueelta on löydetty vain 
muutamia selviä tulokaspaikkoja. Sel-
laisia ovat Ikaalisten koillislaidan tien-
varsi ja piennar, Parkanon Häädetjär-
ven venekota (Engman 1928) ja luul-
tavasti Linnanjärven rannan pellon-
piennarkatajikko talon lähellä sekä 
(MK & TL, H-ark.) Kihniön ainoa 
löytöpaikka. Merikarvialla ahomatara 
on tulokas pohjoisessa Kallträskin pi-
hakedolla ja Honkajärvellä tienvarren 
kiviaidan vierellä, niin myös sataman 
liepeellä sahan kedolla ja mahdollisesti 
myös Kirkonkylän kasvupaikoillaan. 
Merkille pantavasti on Porin lähiym-
päristöstä lähes pelkkiä mäki- ja keto-
löytöjä. Todennäköisesti tulokkaasta 
on usein ollut kysymys myös Lounais-
Satakunnan rannikolla ja harvoilla 
saarilöytöpaikoilla, Luvian Säpin ma-
jakkasaarella aivan ilmeisesti.

Tieteellisestä ja suomalaisesta nimes-
tään huolimatta ahomataramme on 
yleisin etelässä ja alun perin metsä-
kasvi. Metsänarvioinnin näytealojen 
mukaan (Kujala 1964) sen valta-alue 
ulottuu eteläisestä Hämeestä ja Uu-
denmaan sisämaasta lounaiseen saa-
ristoomme. Pohjanlahden rannik-
koa ahomatara välttelee vielä visum-
min kuin Suomenlahden puolta, jopa 
niin että lähes koko Satakunnassa sitä 
on selvästi vähemmän kuin Hämeen 
metsissä.

Itäinen kasvi ahomatara Satakun-
nassa onkin, yleisin ja runsain Kyrös-
järveltä, Karhijärveltä ja Kokemäel-
tä maakunnan kaakkoisosaan. Myös 
lounaassa sitä kuitenkin on melkoi-
sesti. Mutta kyse tuskin on johdatte-
lusta kohti lounaista saaristoamme. 
Satakunnan merensaarilta ahomata-
ra näet puuttuu lähes tyystin, ja Lou-
nais-Satakunnan alue on myös jon-
kin verran erillään itäisestä. Perussyyl-
tä tuntuvatkin lounaan diabaasikalli-
oiden tuoreuttamat metsämäet ja ki-
vikkorinteet. Ahomatara käyttäytyi-
si siis samalla tavalla kuin monen mo-
net etelään ja sisämaahan painottuvat 
lehtomaisten metsien lajit, sikäli vain 
useimmista poiketen että se on ylei-
nen myös Kaakkois-Satakunnan sa-
vikolla.

Luoteeseen ja pohjoiseen men-
täessä muutos on jyrkkä. Porin seu-
tuvilla ahomataraa on vain paikoit-
tain; Häyrén (1909 b) oli itse nähnyt 
sitä vain Kokemäenjoen suun koillis-
liepeen kivikkomäillä ja katajikoissa 

Galium odoratum (L.) Scop.
Tuoksumatara 3

ta vuoden 1950 tietämissä, ja sitten 
1960 muutamista lähekkäisistä pai-
koista rannikolta Porin ja Luvian ra-
jan kahden puolen. Nämä ovat länti-
sen Suomen pohjoisimmat löytöpai-
kat. Satakunnan tuoksumataralehto-
jen rehevyys on diabaasikallioperän 
loihtimaa, ja ainakin Luvian ja Porin 
lehdoissa on lähdevaikutusta.

Yhtäkään kasvupaikoista ei tiettä-
västi ole ojitettu. Mutta kaikki lehdot 
hakattiin ankarin ottein aukeiksi. Ja 
näyttää pahasti siltä, että Porin tuok-
sumatara ei tätä kohtelua kestänyt, ei-
vätkä eräät vaateliaat seuralaisetkaan. 
Säkylästäkin se jo näytti hävinneen, 
kunnes 2002 taas löytyi pieni kasvus-
to. Luvian tuoksumataran on todet-
tu selviytyneen paremmin ja kasvavan 
nuoren näreikön varjossa. Ensi sijas-
sa tämän Luvian metsikön myöhem-
mästä käsittelystä siis riippuu, säilyykö 
tuoksumatara maakunnan kasvistossa.

[Rauma, Sorkka (Valle 1918 a; ”värima-
ratti (Asperula odorata)” on otsikkovirhe, 
tarkoitti värimarattia, A. tinctoria).] – Luvia, 
Niemi, Sunti, Viasvedenlahden rantametsä 
lähellä Porin rajaa, n. 250 kukkivaa yksilöä 
1960 IK (OULU, TUR; Kause 1962 b), 1964, 
1968 IK (OULU), muutama pieni kasvusto ja 
yksi isompi (Kause 1972), metsä avohakattu 
(Kause 1976), ”Karhunkiven tuoksumarat-
tiesiintymä”, tiheä nuori kuusikko, n. aarin 
kokoinen kasvusto, n. 200 yksilöä 1984 PK 
(H; Hakila & Kalinainen 1984, Kalinainen & 
Hakila 1985: 122). – Säkylä, Kolvaa, pähki-
nälehto Haukkavuoren W-puolella, löydön 
on tehnyt mv. Anton Korva jo useita vuo-
sia sitten (Kallio 1954 b), Haukkavuoren ke-
säkodista n. 1 km NW (tai N), pähkinälehto, 
melko niukka 1952 HS (H, TUR; Såltin 1955 
a), lehto vastikään hakattu, ei löydetty tiu-
hasta saniais- ja tesmakasvustosta 1983 eikä 
1984 (Hakila & Kalinainen 1984), ”Perttulan 
lehto”, 30 vuotta sitten tavattuja tesmayrt-
tiä, lehtomataraa ja tuoksumataraa emme 
löytäneet (Kalinainen & Hakila 1985: 190), 
Ojalan talosta N, kuusivaltainen loiva rin-
nelehto, muutaman m2:n alalla 2002 Puo-
lasmaa & Rautiainen (TUR-A). – Pori, Vias-
vesi, Hakkiluoto, Luvian paikasta n. 2 km 
itään, kostea kuusikko, n. 25 yksilöä 1960 
IK (OULU, TUR; Kause 1962 b), pieni kasvus-
to (Kause 1972), metsä avohakattu (Kause 
1976), 1960-luvulla tavattu tuoksumarattia 
(Hakila & Kalinainen 1984, Kalinainen & Ha-
kila 1985: 153). 

Tuoksumatara eli tuoksumaratti on 
Suomessa harvinainen. Etelärannikol-
la ja lounaisessa saaristossa sitä on ki-
vikkolehdoissa, mutta sisämaassa se 
pitäytyy lähdelehtokorpiin, jotka ei-
vät talvella routaannu. Satakunnasta 
laji löydettiin ensiksi Säkylästä, vas-

Galium triflorum Michx.
Lehtomatara 67
Satakunnan kartta on samantapainen 
kuin monella eteläisellä ja sisämaata 
suosivalla lehtokasvilla. On lehtoma-
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Galium triflorum
Lehtomatara

tarakin lehtokasvi ja myös sisämainen, 
mutta eteläinen se ei ole. Se on poh-
joisten havumetsien, taigan asukas, 
joka ei kunnolla kurkottaudu edes 
Baltiaan, eteläiseen Ruotsiin eikä län-
tiseen Norjaan. Suomessa sitä on La-
pissa saakka ja idässä jonkin verran 

enemmän kuin lännessä, nirsona leh-
toihin hakeutujana ei kuitenkaan mis-
sään yleisenä.

Vaateliaisuus senkin selittää, mik-
si lehtomataraa ei lainkaan ole siinä 
osassa Satakuntaa missä sitä oikeas-
taan pitäisi olla eniten: koillisessa. Ky-
symys on suuresta Suomenselän ka-
rukkojen autiosta, myös merenranni-
kon tavoittavasta. Aution itäraja on 
Hämeessä Näsijärven ja sen ylävesi-
en rantamilla, pohjoisraja – tai parem-
minkin vain yksittäiset lehtomataran 
löytöpaikat – aika kaukana Pohjan-
maan puolella. Merkille pantavaa on 
koko Kyrösjärven alueen täydellinen 
löydöttömyys, vaikka siellä sentään 
on lehtoja, rinteitä ja kallionjyrkän-
teitäkin. Sitten kuitenkin Hämeenky-
rön eteläosista ja Kuloveden ympäris-
töstä länteen Laviaan asti on kolmat-
takymmentä löytöpaikkaa. Syyksi so-
pinee Tampereen liuskevyöhyke, jo-
hon sisältyy kasvien kannalta parem-
pia kivilajeja kuin mitä on pohjoisem-
malla, kallioperältään pääosin karulla 
seudulla.
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Kallioperän suorastaan määräävää 
vaikutusta osoittaa tilanne lounaas-
sa. Kause (1972) luetteli 19 lehtoma-
taran löytöpaikkaa, ja niistä 18 sijoit-
tui diabaasialueille. Diabaasialustal-
ta on tehty myös Lapin viisi havain-
toa (Såltin 1965) ja siltä tai kivilajin 
vaikutuspiiristä melkein kaikki muut-
kin lounaan löydöt, Porista, Köyliöstä, 
Säkylästä, Honkilahdesta ja Yläneeltä. 
Jopa maakunnan pohjoisimmat lehto-
matarat Merikarvialla ovat niillä tie-
noin, missä vähäiset diabaasijuonet ri-
kastuttavat kallio- ja maaperää. Lähes 
yhtä pohjoinen ja varsin erillinen löy-
tö on Kankaanpään Sinahmin Juurak-
kolahden lehmuspaikalta (Henttonen 
1999), mutta sille ei taida olla kallio-
peräselitystä.

Lounaan diabaasin ja Tampereen 
liuskevyöhykkeen väliin jää hyvin laa-
ja alue, jolla on vain viitisentoista löy-
töpaikkaa etäällä toisistaan. Kaikkein 
vähiten lehtomataraa on kaakkoisel-
la savikolla ja muilla niukkakallioisilla 
tasamailla. Kaakon ainoat kolme tie-
toa ovat Loimaalta Kojonperän Antti-
lan luota (1913 Sauramo, H, OULU, 
TUR; Sauramo 1916), Loimaalta 
Oripään kankaan itälaidan lehdosta 
(1960 NS, TUR) ja jostain Alastarolta 
metsästä (1922 Uotila, TUR).

Satakunnasta tunnetaan noin 90 
lehtomataran kasvupaikkaa. Museo-
näytteiden ja kirjallisuuden löytö-
paikkaluetteloiden ansiosta tiedot nii-
den luonteesta ovat varsin kattavat. 
Kallionseinämien juuria ja louhik-
kolehtoja on 25, puron ja joskus jo-
enkin koskia, useimmiten kivikkoi-
sia ja sammalpaatisia, on toiset 25, ja 
muutoin vain lehtoja tai tuoreita met-
siä on noin 30, usein kivikkoisia ne-
kin; lehtomaisia korpia on viisi mut-
ta varsinaisia lähteikköjä ei yhtään. 
Välitön tuntuma kallioon ja kiviin on 
siis hyvin tavallista. Lehtomatara viih-
tyy varjossa sankankin kuusikon alla, 
ja sitä sanotaan ihmispakoiseksi. Silti 
ei pellonraivaus ole voinut kovin pa-
hasti ulottua sen kivikkoisille asuinsi-
joille. Joskus metsän paljaaksihakkuu 
hetkeksi jopa runsastuttaa lehtoma-
taraa, ja Säkylästä, Kiikasta, Karkusta 
ja Mouhijärveltä on tieto kasvamises-
ta kannossa tai kuusenkannon ympä-
rillä. Satakuntalaisalue on paitsi luon-
tainen myös pysyvä; lehtomataraa on 
nähty myöhemminkin useimmil-
la Hjeltin (1923) ja Mäkelän (1936) 
kertomilla paikoilla tai aivan niiden 
lähistöllä.

Galium uliginosum L.
Luhtamatara 523

pikkutien pyörtänöä, laihaa laidun-
ta ja hakamaata, keskimäärin selväs-
ti kuivempaa matalaa ruohostoa kuin 
mitä kasvin nimestä voisi päätellä.

Alkuna ja ytimenä on kuiten-
kin aito luhtamatara, kosteikkokas-
vi, tihkupaikkojen ja lähteikköjen, re-
hevien niittyjen ja suonreunojen asu-
kas. Tuommoiset paikat vain ovat lä-
hes järkiään jääneet raivauksen ja lai-
dunkarjan jalkoihin, kuivahtaneet tai 
muutoin muuttuneet. Niille luhtama-
tara on silti jäänyt elelemään ja siirty-
nyt yhä uusille kuivanlaisille paikoille. 
Mutta tulokas se voi olla myös koste-
alla laitumella, vallan mainiosti myös 
lähdeperäisellä.

Luontaisia kosteikkokasvupaik-
koja lienee ollut eri puolilla Satakun-
taa ainakin harvakseltaan. Havaintoja 
häiriöttömistä on vain kovin niukalti. 
Rauman Kukolanlahden heterinne ja 
Porin edustan Svälsöön saaren pikku-
lähteikkö sen paremmin kuin Karkun 
Sorjan lähdekään (1912 Meurman, H) 
eivät ole erämaassa, ja harjulähteiden 
lajistoon luhtamatara ei näytä kuu-
luvan. Vakuuttavin oli löytö Ikaalis-
ten takamailta Juhtimäestä, rinteen-
juuren lähteikköisestä rinnekorves-
ta ja letonreunasta 1970 (H); vähän 
myöhemmin tämäkin suo lettovilloi-
neen (Eriophorum latifolium) kaikki-
neen mentiin ojittamaan. Lettokasvit 
katosivat mutta tuskinpa luhtamata-
ra tästäkään.

Vähäpätöisen oloinen ja tavallisek-
si tiedetty luhtamatara on kasvistom-
me ylenkatsotuimpia jäseniä. Tahol-
ta toiselle se on Satakunnasta ilmoi-
tettu yleiseksi tai melko yleiseksi, kas-
vupaikkojen laadusta kiinnostumatta. 
Häyrén (1909 b) sentään kertoi Porin 
puolen kasvupaikoista; monisanainen 
kuvailu lienee tiivistettävissä soistu-
miksi sekä kosteiksi ja märiksi niityik-
si. Ainakin Lounais-Satakunnan löy-
töpaikat sirottuivat jotakuinkin tasai-
sesti (Kause 1972: kartta 379). Maa-
kunnan merensaarilta löytöjä on kui-
tenkin vähän. Ulompaa pienehköil-
tä saarilta on vain muutamia, jokunen 
Luvialta, yksi Porista Preiviikinlahden 
Kallioluodolta (Kalinainen 1985) ja 
yksi Merikarvialta Ourasta (JL). 

Sekä lounaassa että idän Karkus-
sa luhtamatara kyllä vähenee ja jopa 
loppuu isoille ja yhtenäisille metsä- 
ja suoalueille mentäessä. Samaa voi 
aavistella yhdeksi syyksi maakunnan 
kartan tyhjille 5 × 5 km:n ruuduille. 
Sellaisia on etelässä Köyliön, Huittis-
ten ja Kokemäen rajamailla, keskem-
pänä Sääksjärven pohjoispuolen erä-
maassa ja pohjoisessa Suomenselän ta-
kamaiden metsissä ja suurilla rahka-
soilla. Outoa sen sijaan on toistuva 
löytymättömyys Karhijärven pohjois-
puolelta ja siitä kauas länteen, osaksi 
hyvinkin asutuilta mailta. 

Kaikesta tuntuu silti suodattuvan 
asuttujen maitten kasvi, asutuksen iäl-
le tai maaperän laadulle mitään vaa-
timuksia asettelematon. Valtaosa kas-
vupaikoista on kylää ja pihapiennarta, 

Galium palustre L.
Rantamatara 613
Hyvin yleinen kasvi on hyvin yleinen 
myös Satakunnassa: 303 osa-aluetta 
Lounais-Satakunnan 305:stä, Lapis-
sa 100/100, Sastamalan lounaispuo-
liskossa 98/100 ja Karkussa 167/190. 
Nuo lounaisen Sastamalan kaksi paik-
kaa olivat yhtenäisiä karuja vedenja-
kajametsiä, ja Karkun neliökilomet-
rin osa-alueista löydöttä jääneet oli-
vat lähes kaikki luoteessa ja pohjoi-
sessa, vesistötöntä metsää ja rahkasuo-
ta. Maakunnan lounaisosan ja Sasta-
malan hienoinen yleisyysero on enne 
siitä, että edelleen pohjoiseen ja koil-
liseen Satakuntaan mentäessä rakoi-
lee jo yltyleisenkin ja vaatimattoman 
kasvin valta. Lähes 40 vaille havaintoa 
jäänyttä 5 × 5 km:n ruutua eivät kaik-
ki varmaankaan ole täydellistä ranta-
matara-autiota joka kolkaltaan. Osu-

vasti ne silti sijoittuvat, syrjään järvistä 
ja joista, lähes asumattomien etämet-
sien karukkokankaille, mäntyrämeille 
ja avarille keitaille.

Paljosta paitsi pitää kulmakun-
nan olla, jotta rantamatara käy vähiin 
tai peräti puuttuu. Se sentään kasvaa 
järven kuin järven rannalla, pienen-
kin lammen kunhan se ei ole rannoil-
taan ihan karu tai suoranainen suo-
allikko. Se seurailee vähäisiäkin jokia 
ja kasvaa myös keskinkertaisissa luh-
dissa ja korvissa puroineen. Kaiken li-
säksi rantamatara kansoittaa hanakas-
ti ihmisen luomia kaivantoja, pellon-, 
tien- ja metsäojia, maanottokuoppia 
ja lätäköitä. Erityinen viehtymys ran-
tamataralla on lähteisiin, hetepinnoil-
le, lähdepuronvarsiin – myös purojen 
uposkasvina – ja lähdekorpiin. Siitä-
pä seuraa, että tyhjinä eivät enemmälti 
ammota pohjoisenkaan isojen hiekka-
kankaiden karukkoruudut; lähteensil-
mäke ja pienoinen lähdenoro jo tarjo-
avat rantamataralle oivat olot, ja niil-
le se on lähes takuuvarmasti myös löy-
tänyt.

Merenrannoilla rantamatara on 
kerrassaan yleisimpiä ja runsaimpia 
kasveja. Sitä on lahdenpohjukoiden 
maatumaniityiltä, lampareista ja ojista 
aina etäisille ulkosaarille saakka. Ran-
takivikon lomassa ja yleensäkin kovil-
la avorannoilla sen paljous oikein ko-
rostuu kukinta-aikana.

Pääosa Satakunnan rantamataras-
ta on pikkurantamataraa, ssp. palustre. 
Epäilemättä myös isorantamatara, ssp. 
elongatum (C. Presl) Lange, kuuluu 
maakunnan kasvistoon, vaikkei kro-
mosomilukumäärityksiä liene eikä ul-
koisten tuntomerkkien luotettavuu-

desta ole takeita. Jo Sauramo (1916) 
ilmoitti sen kahdesta paikasta Loi-
maalta, ja Kausen (1972) mukaan se 
on varsin yleinen lounaassa. Isoran-
tamataraan hyvin todennäköisesti lu-
ettavia museonäytteitä on toistakym-
mentä, enimmäkseen Satakunnan ete-
läpuoliskon puronvarsista ja rehevistä 
korvista.

Galium trifidum L.
Pikkumatara 296

koilta Sauramo (1916) tiesi vain yh-
den paikan, koululaisen Metsämaal-
ta jokirannasta löytämän. Mutta mik-
si Herman Adolf Printz, tarkka bota-
nisti hänkin, keräsi 1908 ja 1910 pik-
kumataraa Hämeenkyrön Mahnalan 
Liinalammensuolta niin kovin run-
saasti, toistakymmentä näytearkillista 
vähintään? Siksikö, ettei ollut nähnyt 
sitä muualla? Hämeenkyrössä ympä-
ristöineen sitä kuitenkin on moniaal-
la. Lounais-Satakunnassa Jalas (1954) 
ei pikkumataraa kohdannut, Säkylässä 
Såltin (1955 a) näki sitä vain yhdessä 
paikassa, Köyliössä Ervi (1956) ei ker-
taakaan. Toista äärimmäisyyttä edusti-
vat 1930-luvun tiedot keskisen Koke-
mäenjoen varrelta. Kokemäeltä pikku-
matara mainittiin tuon joen rannoilla 
melko yleiseksi (st fq) ja muualla har-
vinaiseksi (kolme löytöpaikkaa; Poh-
jala 1934), Huittisista lähes yhtä ylei-
seksi (p – st fq), täsmennyksin: ”kas-
vaa usein pienien suoläikkien laidoil-
la jokialueen ulkopuolellakin” (Erä-
metsä 1953).

Siperiasta ja Pohjois-Venäjältä pikku-
mataraa riittää pääosaan Fennoskan-
diaa, mitä nyt puuttuu läntisestä Nor-
jasta, eteläisimmästä Ruotsista ja lä-
hestulkoon myös Baltian maista. Har-
vinaisenpuoleisena sitä on Suomes-
sa usein pidetty, paljolti syyttä suotta. 
Onhan kasvi kyllä perin pieni ja muis-
tuttaa lisäksi yltyleisen rantamataran 
(G. palustre) kituliasta hahmoa. Kas-
vupaikatkin ovat samantapaisia, pik-
kumatara vain vieläkin märemmille, 
vetelän hyllyville paikoille hakeutu-
va. Sellaisillahan ei vanhan hyvän ajan 
kasvitieteilijä edes käyskennellyt; kun-
non kumisaappaat tulivat vasta melko 
myöhään. Toki jo Malmgren (1861) 
retkikumppaneineen tapasi pikkuma-
taraa siellä täällä (h. o. d.), nähtäväs-
ti kuitenkin ensi sijassa Merenkurkun 
tienoilla, ja siellä täällä myös Hjelt 
(1923).

Porin seudulta Häyrén (1909 b) ei 
maininnut pikkumataraa lainkaan. Ei 
sitä juuri olekaan kaupungin lähistön 
järvettömällä tasangolla. Vielä ym-
märrettävämpää on, että kaakon savi-

Miten tämä tulisi tulkita? Riemas-
tuiko Printz tosiaan rohmuamaan pik-
kumataraa sitä vihdoin löydettyään? 
Jos sitä ei ollut Porin ja Loimaan joki-
maisemissa, ei sitä luulisi moisin mää-
rin olleen niiden välilläkään Kokemä-
ellä ja Huittisissa edes Kokemäenjoen 
tulvalampareiden äärillä. Ilmaantuiko 
pikkumatara Pyhäjärven ja Köyliön-
järven rannoille vasta 1950-luvun jäl-
keen? Oliko taustalla todellisia muu-
toksia 1900-luvun mittaan vaiko vain 
huomaamisen ja tuntemisen hapa-
rointia, niin suuntaan jos toiseenkin?

Satakunnan kartta näyttää ensi si-
jassa sen, mitä neljä henkilöä on näh-
nyt 1900-luvun jälkipuoliskolla, Sål-
tin (1965), Kause (1972) ja Kal-
lio (2007) lounaassa, valtaosin minä 
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