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Kylmäpihlajan kahdeksan hehtaarin saari on lähes 
puuton, kallioinen ulkoluoto. Tyrnin peitossa oleva 
osa on haahkoille suojaisaa pesimäaluetta, länsipuoli 
on avokalliota. Katajaa ja variksenmarjaa on paikoin 
mattomaisena kasvustona, ohutturpeisia soistumia ja 
kausikosteita painanteita löytyy kallioilta useita. Oma 
lajistonsa on myös levävalleilla, kallion halkeamien 
kapeilla ruohojuonteilla, rannan kivikolla sekä itse 
majakan ja muiden rakennusten välittömässä läheisyydessä.  
 
Saaren kokoon ja kallioisuuteen nähden 162 kasvilajin määrä on runsas. Vieraimmilta 
lajeilta tuntuvat majakan pihaan istutetut vuorenkilpi ja hansaruusu sekä opasmajan 
edustan lupiini. Majakan edustalta löytyy myös omenapuu.  
 
Lajeja, joita löytyy vain yksi tai muutama yksilö tai yksi pienehkö kasvusto, ovat 
pensaikkotatar, pohjansilmäruoho, syyläjuuri, kesämaksaruoho, kissankäpälä, riippasara 
ja kallioimarre. 
 
  
Lajilista 2001         
(162 lajia)  
 
Achillea millefolium  siankärsämö 
 
Achillea ptarmica  ojakärsämö 
 
Agrostis stolonifera  rönsyrölli 
 
Agrostis capillaris  nurmirölli 
 
Alchemilla vulgaris  piennarpoimulehti 
 
Allium schoenoprasum  ruoholaukka 
 
Alnus glutinosa  tervaleppä 
 
Alopecurus aequalis  rantapuntarpää 
 
Alopecurus geniculatus  polvipuntarpää 
 
Angelica archangelica  karhunputki 
 
 



Angelica archangelica ssp litoralis  
meriputki 

 
Antennaria dioica  kissankäpälä 
 
Anthriscus sylvestris  koiranputki 
 
Artemisia vulgaris  pujo 
 
Aster tripolium  meriasteri 
 
Atriplex prostrata  isomaltsa 
 
Bergenia cordifolia  vuorenkilpi 
 
Betula pendula  rauduskoivu 
 
Betula pubescens  hieskoivu 
 
Bidens tripartita  tummarusokki 
 
Bolboschoenus maritimus  

merikaisla 
 
Calamagrostis epigejos  hietakastikka 
 
Calamagrostis stricta  luhtakastikka 
 
Calluna vulgaris  kanerva 
 
Campanula rotundifolia  kissankello 
 
Capsella bursa-pastoris  lutukka 
 
Carex canescens  harmaasara 
 
Carex magellanica  riippasara 
 
Carex nigra  jokapaikansara 
 
Centaurium littorale  isorantasappi 
 
Cerastium fontanum ssp. vulgare  

piennarnurmihärkki 
 
Cirsium arvense  pelto-ohdake 
 
Cirsium palustre  suo-ohdake 
 
Cirsium vulgare  piikkiohdake 



 
Cornus suecica  ruohokanukka 
 
Deschampsia bottnica  pohjanlahdenlauha 
 
Deschampsia flexuosa  metsälauha 
 
Dryopteris filix-mas  kivikkoalvejuuri 
 
Eleocharis uniglumis  meriluikka 
 
Elymus repens  juolavehnä 
 
Empetrum nigrum  variksenmarja  
 
Epilobium angustifolium  maitohorsma 
 
Epilobium palustre  suohorsma 
 
Equisetum fluviatile  järvikorte 
 
Eriophorum angustifolium  

luhtavilla 
 
Erophila verna  kevätkynsimö 
 
Erysimum strictum  rantaukonnauris 
 
Euphrasia frigida  pohjansilmäruoho 
 
Euphrasia stricta  ketosilmäruoho 
 
Euphrasia nemorosa  tanakkasilmäruoho 
 
Fallopia dumetorum  pensaikkotatar 
 
Festuca ovina  lampaannata 
 
Festuca rubra  punanata 
 
Filipendula ulmaria  mesiangervo 
 
Fragaria vesca  ahomansikka 
 
Galeopsis speciosa  kirjopillike 
 
Galeopsis bifida  peltopillike 
 
Galium palustre  rantamatara 
 



Galium verum  keltamatara 
 
Glaux maritima  merirannikki 
 
Hieracium umbellatum  sarjakeltano 
 
Hieracium vulgata  ahokeltano 
 
Hippophae rhamnoides  tyrni 
 
Hippuris vulgaris  vesikuusi 
 
Isatis tinctoria  morsinko 
 
Juncus filiformis  jouhivihvilä 
 
Juncus gerardii  suolavihvilä 
 
Juniperus communis  kataja 
 
Lemna minor  pikkulimaska 
 
Leontodon autumnalis  syysmaitiainen 
 
Linaria vulgaris  kannusruoho 
 
Linum catharcticum  ahopellava 
 
Lupinus polyphyllus l upiini 
 
Luzula multiflora  nurmipiippo 
 
Lysmachia vulgaris  ranta-alpi 
 
Lythrum salicaria  rantakukka 
 
Malus domestica  tarhaomenapuu 
 
Matricaria matrcarioides pihasaunio 
 
Myosotis arvensis  peltolemmikki 
 
Odontites litoralis  suolasänkiö 
 
Parnassia palustris  vilukko 
 
Persicaria minor  mietotatar 
 
Peucedanum palustre  suoputki 
 



Phalaris arundinacea  ruokohelpi 
 
Phleum pratense  timotei 
 
Phragmites australis  järviruoko 
 
Picea abies  kuusi 
 
Pinus sylvestris  mänty 
 
Plantago major  piharatamo 
 
Plantago major ssp intermedia  

rantapiharatamo 
 
Plantago maritima  meriratamo 
 
Poa annua   kylänurmikka 
 
Poa pratensis  niittynurmikka 
 
Polygonum aviculare  pihatatar 
 
Polypodium vulgare  kallioimarre 
 
Populus tremula  haapa 
 
Potamogeton filiformis  merivita 
 
Potamogeton pectinatus hapsivita 
 
Potamogeton perfoliatus ahvenvita 
 
Potentilla anserina ssp anserina  

pihaketohanhikki 
 
Potentilla anserina ssp egedii  

merihanhikki 
 
Potentilla argentea  ketohopeahanhikki 
 
Potentilla palustris  kurjenjalka 
 
Puccinellia distans ssp borealis  

luotosorsimo 
 
Ranunculus acris  niittyleinikki 
 
Ranunculus baudotii  merisätkin 
 



Ranunculus repens  rönsyleinikki 
 
Rubus chamaemorus  suomuurain 
 
Robus idaeus  vadelma 
 
Robus saxatilis  lillukka 
 
Rumex acetosella  ahosuolaheinä 
 
Rumex acetosella ssp tenuifolius  

kaitasuolaheinä 
 
Rumex crispus  poimuhierakka 
 
Rumex longifolius  hevonhierakka 
 
Sagina nodosa  nyylähaarikko 
 
Sagina procumbens  rentohaarikko 
 
Salix caprea  raita 
 
Salix phylicifolia  kiiltopaju 
 
Salix repens  hanhenpaju 
 
Schoenoplectus tabernaemontani  

sinikaisla 
 
Scrophularia nodosa  syyläjuuri 
 
Scutellaria galericulata  luhtavuohennokka 
 
Sedum acre  keltamaksaruoho 
 
Sedum annuum  kesämaksaruoho 
 
Sedum telephium  isomaksaruoho 
 
Senecio sylvaticus  kalliovillakko 
 
Senecio viscosus  tahmavillakko 
 
Silene uniflora  merikohokki 
 
Sonchus arvensis  peltovalvatti 
 
Sorbus aucuparia  pihlaja 
 



Sparganium natans  pikkupalpakko 
 
Spergularia salina  suolasolmukki 
 
Stellaria graminea  heinätähtimö 
 
Stellaria media  pihatähtimö 
 
Tanacetum vulgare  pietaryrtti 
 
Taraxacum   voikukka 
 
Thlaspi arvense  peltotaskuruoho 
 
Trientalis europaea  metsätähti 
 
Trifolium hybridum  alsikeapila 
 
Trifolium repens  valkoapila 
 
Triglochin maritima  merisuolake 
 
Triglochin palustris  hentosuolake 
 
Tussilago farfara  leskenlehti 
 
Typha latifolia  osmankäämi 
 
Urtica dioica  nokkonen 
 
Vaccinium myrtillus  mustikka 
 
Vaccinium oxycoccos  isokarpalo 
 
Vaccinium uliginosum  juolukka 
 
Valeriana sambucifolia  lehtovirmajuuri  
 
Valeriana sambucifolia ssp salina  

merivirmajuuri 
 
Veronica chamaedrys  nurmitädyke 
 
Veronica longifolia  rantatädyke 
 
Veronica officinalis  rohtotädyke 
 
Viburnum opulus  koiranheisi 
 
Vicia cracca  hiirenvirna 



 
Viola canina  aho-orvokki 
 
Viola tricolor  keto-orvokki    
  
  
Yleisöltä saatu täydennystieto, jota ei ole varmistettu: 
Arctium minus pikkutakiainen 
 
 
 
Löysitkö Kylmäpihlajasta putkilokasvin, jota ei ole yllä olevassa luettelossa. Ilmoita löydöstäsi Kylmäpihlajan opasvajaan 
tai sähköpostitse osoitteella ymparistopalaute@rauma.fi. 
 
 
 
 

   


