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Hämeenkylmänkukka 
Nipsippa 
Pulsatilla patens 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN) EU:n lajikoodi: 1477 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa huono, heik-
kenevä  

 
Luonnehdinta 
Hämeenkylmänkukka on mätästävä, kukkimisaikana noin 
10–30 cm korkea, valkokukkaista kangasvuokkoa (Pulsa-
tilla vernalis) muistuttava monivuotinen kasvi. Toukokuussa 
avautuvat isot yksittäiset kukat ovat siniset tai violetinsini-
set, ja niiden ulkopinta on valkokarvainen. Kasvilla on ku-
kinta-aikana vain valkokarvaisia varsilehtiä. Pystyt, liuskai-
set aluslehdet puhkeavat vasta kukkimisen jälkeen. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Hämeenkylmänkukka kasvaa kuivahkoilla ja valoisilla hiek-
kakankailla, harjunrinteillä, harjulehdoissa ja moreenikum-
pareilla. Nykyään yhä suurempi osa kasvupaikoista on pol-
kujen reunoilla, rajalinjoilla ja muilla ihmisen avoimena pi-
tämillä paikoilla. Aiemmin vastaavia, kylmänkukalle 
suotuisia elinympäristöjä kehittyi metsäpalojen ja metsä-
laidunnuksen seurauksena. Suomessa kasvia tavataan vain 
suppealla alueella Etelä-Hämeessä. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Viime vuosisadan ja erityisesti viime vuosikymmenien ai-
kana hämeenkylmänkukan esiintymien määrä on vähentynyt 
alle puoleen. Valtaosa olemassa olevista kasvustoista on su-
pistunut yhden tai korkeintaan muutaman yksilön ryhmiksi. 
Uhkatekijöinä ovat kasvupaikkojen kunttaantuminen ja hei-
nittyminen, puuston, etenkin metsien uudistamisessa synty-
neiden tiheiden taimikoiden varjostus, soranotto, rakentami-
nen ja keräily. Vain noin neljäsosa hämeenkylmänkukan ny-
kyisistä kasvupaikoista on suojeltu, mutta suurin osa lajin 
elinvoimaisista esiintymistä on suojelualueilla. 
 
Hoitosuositukset 
Hämeenkylmänkukalle haitallista kasvillisuuden liiallista 
sulkeutumista voidaan ehkäistä yksittäisten puiden, etenkin 
varjostavien kuusten poistolla. Tavanomaiset metsätalous-
toimenpiteet eivät sovellu lajin kasvupaikoille. Hakkuiden 
jälkeinen maanpinnan muokkaus voi tuhota esiintymiä. Met-
sänhoidon kriittisin vaihe hämeenkylmänkukan elinvoimai-
suuden kannalta on ylitiheä taimikkovaihe, joka edesauttaa 
pohjakerroksen sammaloitumista. Tiheitä taimikoita tulee 
siksi harventaa. Kulotus tai kevyt maanpinnan rikkominen 
olisi lajin uudistumisen kannalta suositeltavaa. Luonnonhoi-
dollisen kulotuksen toteuttamiseen on mahdollista hakea ra-
hoitusta METSO-ohjelman kautta. 
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