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1. Johdanto
Oulun tiepiiri ja Oulun Seudun Sähkö tilasivat Destia Oy:ltä / Suomen Luontotieto Oy:ltä kasvillisuusselvityksen suunnitteilla olevan Oulunsalon-Hailuodon kiinteän yhteyden alueelta
sekä tuulivoimalapuiston lähialueelta. Selvitys kuuluu hankkeiden ympäristösuunnitteluun ja
ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Destia Oy:ssä tehtävän yhteyshenkilönä on
toiminut Heimo Rintamäki ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Oja.
Työn tarkoituksena oli selvittää inventointialueen rantojen ja saarten sekä luotojen putkilokasvillisuuden lajisto ja kasvillisuudeltaan arvokkaat/merkittävät kohteet. Perämeren alueen
maannousemarannikon putkilokasvilajisto on ainutlaatuista ja kasvilajistoon kuuluu runsaasti uhanalaista tai vaateliasta lajistoa, joista merkittävimmät kuuluvat ns. ruijanesikkokasviryhmään. Suurin osa näistä lajeista vaatii uutta avointa kasvutilaa, jota alueella syntyy sekä
maankohoamisen että voimakkaiden eroosiovoimien (tuulet ja erityisesti jään liikkuminen ja
kasaantuminen).

2. Aineisto ja menetelmät
Kasvillisuusselvitys toteutettiin perinteisellä kasvillisuusselvityksellä, jossa inventointialueelta
haettiin systemaattisesti kaikki putkilokasvilajit ja kuvattiin rantojen sekä saarien ja luotojen
kasvillisuustyypit. Maastokierroksia oli yhteensä kaksi ja näiden lisäksi kasvillisuutta selvitettiin toukokuussa ja kesäkuussa linnustoselvityksen yhteydessä sekä syyskuun alussa, jolloin
kierrettiin uudestaan Jussinmatalan ja Kolmenkoivunkarin länsipuoleinen luoto. Saarten ja
luotojen pienen koon vuoksi putkilokasvilajistosta oli mahdollista tehdä mahdollisimman täydellinen selvitys. Inventointi jatkettiin kullakin saari/luoto kohteella niin pitkään että viimeisen uuden lajin löytymisestä oli kulunut puoli tuntia
Selvitys tehtiin 6.6–18.9 välisenä aikaa. Alueella tehtiin linnustoselvityksiä touko-kesäkuussa 2009, jolloin myös kasvillisuutta alustavasti selvitettiin. Linnustoselvityksen yhteydessä havaittiin mm. alueen ainoat ruijanesikot (18.6). Perämeri-Life hanke aloitti Riutunkainalon
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alueen laidunnuksen kesällä 2009 ja tämä vaikutti jonkin verran kasvillisuusselvityksen toteuttamiseen. Heinäkuussa osa alueesta oli syöty melko matalaksi ja mahdollisesti muutamia
kasvilajeja jäi alueella havaitsematta. Karjan kulkureitti kulki matalaa rantaviivaa pitkin ja
suoraan Riutunkainalon tyven upossarpioesiintymän poikki. Heinäkuun lopussa esiintymästä
ei ollut jäljellä ainoatakaan yksilöä. Jo yhden kesän laidunnus vaikutti huomattavasti alueen
umpeenkasvuun ja alueen ennallistaminen sai hyvän alun. Nenännokan hoitoniitty inventoitiin ennen alueen koneellista niittoa. Alueella käytiin kuitenkin myös niiton jälkeen syyskukkivia lajeja etsimässä.
Inventointialueen kasvillisuustyypit kartoitettiin ja ne rajattiin kartalle. Saarten ja luotojen
kasvillisuus kuvattiin lyhyesti eikä näiltä kohteilta rajattu kasvillisuustyyppejä. Natura-alueilta
tehtiin lisäksi Natura-luontotyyppirajaus. Luontotyyppirajauksen perusteet poikkeavat kasvillisuustyyppien rajauksista, joten rajaukset ovat erilaiset.
Kasvillisuusselvityksen maastotöistä vastasivat Jyrki ja Satu Oja Suomen Luontotieto
Oy:stä. Maastoinventointeihin osallistui myös Rami Lindroos ja Jari-Pekka Tuokko sekä veneenkuljettajana toiminut Heikki Olkkonen. Kasvillisuusselvityksen raportin kirjoittivat Jyrki
ja Satu Oja.

3. Alueen kasvillisuuden yleispiirteet
Luonnonmaantieteellisesti suunnittelualue kuuluu keskiboreaaliseen Pohjanmaan- Kainuun
kasvillisvyöhykkeen läntiseen osaan, joka sisältää leviämishistorialtaan hyvin erityyppisiä
kasviyhteisöjä. Alueella sekoittuvat lounaiset merilajit sekä arktiset ruijanesikko–ryhmän lajit.
Alueella on useita Itämeren alueelle kotoperäisiä putkilokasvilajeja. Suunnittelualue sijoittuu
Perämeren
maankohoamisrannikon alueelle, missä nopea maankohoaminen on merkittävä eliöiden
elinympäristöjä ja maisemaa muovaava prosessi. Maankohoaminen näillä alueilla voi olla
jopa 8 - 9 mm vuodessa ja sen aiheuttamat muutokset kasvillisuudessa ovat hyvin nopeita.
Varsin nopea maankuoren kohoaminen Perämerellä on myös geologisesti merkittävä ja monessa mielessä ainutlaatuinen ilmiö.
Toinen merkittävä alueen rantojen kasvillisuuteen vaikuttava tekijä on veden, tuulen ja erityisesti jään aiheuttama eroosiovaikutus. Avoimilla rannoilla ja erityisesti luodoilla talviaikainen jääeroosio voi nopeasti muuttaa lajien elinympäristöjä. Erityisesti ruijanesikko- ryhmän
lajeille eroosio on välttämätön kasvupaikkojen umpeutumisen estäjänä.

4. Tulokset
4.1 Alueen kasvillisuuden yleispiirteet
Vesikasvillisuus
Suunnittelualueen vesikasvillisuus on alueelle tyypillistä hiekka- ja liejurantojen lajistoa.
Uposlehtisten ja kelluslehtisten lajien esiintyminen rajoittuu alueen suojaisimpiin ympäristöihin ja ahvenvitaa (Potamogeton perfoliatus) lukuun ottamatta matalikkojen pohjilla ei muita
putkilokasvilajeja esiinny.
Suojaisten rantojen avovesivyöhykkeessä esiintyy muutamia upos- ja pohjalehtisiä lajeja,
joiden runsain edustaja on useimmilla rannoilla hapsiluikka (Eleocharis acicularis). Suunnittelualueen matalissa rantavesissä tavataan uposlehtisistä ahvenvitaa, hapsivitaa (P. pectinatus),
merihauraa (Zannichellia palustris var. repens), kalvasärviää (Myriophyllum sibiricum), uposvesitähteä (Callitriche hermaphroditica) sekä merivitaa (P. filiformis). Alueen lajistoon kuuluu
myös rantavesissä esiintyvät hentovita (Potamogeton pusillus) ja tähkä-ärviä (Myriophyllum
spicatum), joista tähkä-ärviää kasvoi hyvin niukkana Riutunkainalossa. Avovesialueen reunalla kasvavista lajeista merkittävin on kuitenkin uhanalainen uposarpioa (Alisma wahlenbergii),
jonka säilymisessä kansainvälinen erityisvastuu on Suomella.
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Rantaniityt
Rantaniittyjen ulkoreunan kasvillisuus on monin paikoin ilmaversoiskasvillisuuden dominoimaa. Järviruoko on levinnyt lähes kaikille alueen rannoille Nenännokan aluetta lukuun
ottamatta ja monin paikoin yhtenäinen järviruokokasvillisuus ulottuu metsänrajasta avoveteen saakka. Yhtenäisen järviruokokasvuston lisäksi järviruokoa esiintyy harvoina kasvustoina
muun rantakasvillisuuden joukossa. Toinen avovesirajan valtalaji on sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani), joka muodostaa hyvin yhtenäisiä kasvustoja aivan vesirajan tuntumaan. Maatumisen ja maannouseman seurauksena sinikaisla väistyy nopeasti rannanpuolelta
muun kasvillisuuden tieltä. Muut uloimman rantavyöhykkeen lajit muodostavat huomattavasti pienempialaisia kasvustoja ehkä rantaluikkaa (Eleocharis palustris var. lindbergii) lukuun
ottamatta, joka muutamin paikoin muodostaa laajoja yhtenäisiä kasvustoja aivan vesirajan
tuntumaan.
Matalakasvuisina säilyneiden rantojen uloin vyöhyke on rönsyröllivyöhyke (Agrostris stolonifera). Erityisesti merihanhet, mutta myös haapanat laiduntavat mieluusti rönsyröllivyöhykkeellä pitäen kasvillisuuden hyvin matalana. Rönsyröllivyöhyke muodostaa usein muiden
lajien kuten sinikaislan sekä luikkien kanssa mosaiikkimaisia kasvillisuuskuvioita, jolloin rantaniityn vyöhykkeisyys on hankalasti havaittavissa. Rönsyröllivyöhykkeen rannanpuoleisella
reunalla on usein epäselvärajainen suolavihviläniitty, joskin suolavihvilää kasvaa alueella
usein koko kostealla rantavyöhykkeellä.
Mikäli ranta ei ole järviruon valtaama seuraava rannanpuoleinen kasvillisuusvyöhyke on
usein luhtakastikkaniitty, jossa valtalajistoon kuuluu myös punanata, mutta kosteimmilla kohdilla alueen vallitseva kasvillisuustyyppi on saraniitty. Alueen saraniityt ovat lajistoltaan poikkeuksellisia sillä vesisaran(Carex aquatilis) lisäksi niiden lajisto koostuu ruijanesikko- ryhmään kuuluvista lajeista, joista suolasara (C.halophila), vihnesara (C. paleacea) ja merisara
(C. mackenziei) sekä näiden yleisesti muodostamat risteymät ovat
paikoin vallitsevia.
Tuoreita suurruohoniittyjä esiintyy alueella lähinnä pensaikkovyöhykkeellä, jossa kiiltopajun joukossa voi esiintyä lähes puhtaita
mesiangervokasvustoja. Rantaniittyjen metsänpuoleisella reunalla ja
erityisesti vanhoilla laidunalueilla,
kuten Nenännokan rantaniityllä
sekä paikoin myös Riutunkainalossa on reheviä, osin kulttuurivaikutteisia tuoreita niittylaikkuja, jossa
perusheinien lisäksi valtalajistoon
kuuluu mm. lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia) ja mesiangervo
(Filibendula ulmaria), rantanätkelmä (Lathyrus palustris), hiirenvirna
(Vicia cracca), rantamatara (Galium palustre), rentukka (Caltha
palustris), kurjenjalka (Gomarum
palustre), luhtakuusio (Pedicularis
palustris ssp. palustris) ja , vilukko
(Parnassia palustris). Kuivemmilla
kohdin syyskukkijoiden valtalajistoon kuluu myös syysmaitiainen
(Leontodon autumnalis).
Vihnesara
5

Suomen Luontotieto Oy
OULUNSALON-HAILUODON KIINTEÄN YHTEYDEN JA TUULIPUISTON LÄHIALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2009

Pensaikkovyöhyke
Alueen rantoja reunustaa monin paikoin ennen varsinaista metsänrajaa pensaikkovyöhyke,
jonka lajiston muodostavat kiiltopaju, tuhkapaju, harmaaleppä ja paikoin myös hieskoivu.
Vähälukuisempaan pensaskerroksen lajistoon kuuluu hanhenpaju sekä hyvin niukkana esiintyvä suomyrtti (Myrica gale). Lähes kaikkialla pensaikon seassa kenttäkerroksen valtalajistoon
kuuluu järviruoko sekä mesiangervo. Matalakasvuista niittyä ei näillä kohdin esiinny ja tuoreeksi suurruohoniityksi luokitellut kohteet ovat hyvin pienialaisia mosaiikkimaisia laikkuja.
Pienialaisia suurruohoniittylaikkuja ei eritelty pensaikkovyöhykkeestä. Rikkonaisia pensaikkoalueita esiintyy erityisesti Riutunkainalossa, mutta myös Huikun lauttasataman pohjoispuolella muutamissa kohdin. Putkilokasvilajistoltaan pensaikkovyöhyke on melko tavanomaista,
mutta esim. ainoa alueella havaittu ruijanesikko havaittiin tällä kasvillisuustyypillä. Pensaikkovyöhyke on erittäin tärkeä vesilintujen pesimäalueena ja mm. useat puolisukeltajasorsat
rakentavat pesänsä yleensä pensaikon suojiin.
Huikun puolella pensasvyöhykettä on raivattu yksityisten maanomistajien sekä metsästysseuran suorittamissa rantojenhoitotoimissa. Riutunkainalossa Life-hankkeen jatkotoimissa on
tarkoitus raivata myös pensastoa (FCG Planeko Oy 2009).

Rantametsät
Rantametsiä ei tässä selvityksessä inventoitu. Rantoja reunustaa useimmissa kohdin lehtipuuvaltainen reunus ja useissa kohdin ensimmäinen rannan puoleinen metsävyöhyke on luokiteltavissa
harmaaleppää ja pajuja kasvavaksi rantalehdoksi. Ravinteisia Filipendula tyypin (FiT) lehtoja on sekä Riutunkainalossa että myös Huikun rantametsissä. Nenännokan alueella niitty
vaihettuu useissa kohdin kuitenkin hyvin nopeasti kuivaksi puolukkatyypin (VT) mäntykankaaksi. Huikun alueen näyttävä pieni erikoisuus ovat kuivien hieskoivikoiden talvikkityypin
(PyT) lehtomaiset kankaat, joita alueella esiintyy useissa kohdissa.

4.2 Suunnittelualueen putkilokasvilajisto alueittain
Inventoitujen alueiden sijainti esitetään liitekartassa 1. Ranta-alueiden kasvillisuusvyöhykkeet
esitetään liitekartoissa 2-4. Saarilta ei tehty erillisiä kasvillisuuskuvioita ja niiden kasvillisuus
kuvataan alueiden kuvauksen yhteydessä.

Alueen luodot ja saaret

Jussinmatala (KKJ:N: 7214127 E: 2556834)

Jussinmatala on reheväkasvuinen ruohovaltainen saari, josta jääeroosio pitää pensaat ja puut
poissa. Reheväkasvuisuus johtuu alueella pesivästä harmaalokkikoloniasta. Luodon reunaosat ovat kasvittomia, mutta keskiosa on kokonaan kasvipeitteinen.
Saari kuuluu Perämeren saaret FI 130 0302 Natura-alueeseen
Natura-luontotyyppi: Itämeren boreaaliset luodot ja saaret
Edustavuus: Huono. Roskaantunut, kalastajien rakenteita, kulttuurilajeja.
Putkilokasvilajilista
Ahosuolaheinä (Rumex acetosella)
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)
Hapsivita (Potamogeton pectinatus)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Isomaltsa (Atriplex prostrata)
Jauhosavikka (Chenopodium album)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Juolavehnä (Elymus repens)
Järviruoko (Phragmites australis)
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Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
Merirannikki (Glaux maritima)
Meriratamo (Plantago maritima)
Merisara (Carex mackenziei)
Merisaunio (Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum)
Merivihvilä (juncus balticus)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Mesiangervo (Filipendula ulmaria)
Perämerensilmäruoho (Euphrasia bottnica)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pihasaunio (Matricaria matricarioides)
Pihatähtimö (Stellaria media)
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica)
Pohjansilmäruoho (Euphrasia frigida)
Pujo (Artemisia vulgaris)
Punanata (Festuca rubra)
Rantakukka (Lythrum salicaria)
Rantamatara (Galium palustre)
Rantavehnä (Leymus arenarius)
Rentukka (Caltha palustris)
Ruokohelpi (Phalaris arundinacea)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani)
Suola-arho (Honckenya peploides)
Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis)
Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora)
Vihnesara (Carex paleacea)

Suola-arhokasvusto Jussinmatalalla
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Kolmenkoivunkarin länsipuoleiset luodot (KKJ: N: 7213337 E: 2558634)

Kolmenkoivunkarin länsipuolella sijaitsee pieni kaksiosainen lintuluoto, jotka matalanveden
aikaan ovat maayhteydessä toisiinsa. Kummatkin karit ovat kivikkoisia ja reheväkasvuisia.
Rantaviiva on somerikkoinen, mutta luotojen keskiosa on maapeitteinen. Kummatkin luodot
ovat merkittäviä lintujen pesimäluotoja. Luodot ovat matalia ja jääeroosio vaikuttaa koko alueelle. Luodon länsipuoleinen vesialue on kivikkoista ja matalaa ja tällä alueella on yhtenäisiä
ahvenvitakasvustoja. Luoto ei kuulu Natura-alueeseen.
Putkilokasvilajilista
Ahosuolaheinä (Rumex acetosella)
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Jauhosavikka (Chenopodium album)
Järviruoko (Phragmites australis)
Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Merinätkelmä (Lathyrus japonicus)
Merirannikki (Glaux maritima)
Merisaunio (Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Ojakärsämö (Achillea ptarmica)
Peltosaunio (Tripleurospermum inodorum)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica)
Punanata (Festuca rubra)
Rantamatara (Galium palustre)
Rentukka (Caltha palustris)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Siankärsämö (Achillea millefolium)
Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani)
Vesihierakka (Rumex aquaticus)

Kolmenkoivunkarin rehevä lintuluoto
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Äijänkumpele (KKJ: N: 7219017: E: 2553494)

Äijänkumpele on kahdesta osasta muodostunut kivikkoinen luoto, jonka länsireunassa on
merimerkki. Luodon länsiosa, jossa pesii pieni merimetsokolonia, on kasviton, mutta luodon
itäosa on ruohopeitteinen ja osin lintujen ulosteiden rehevöittämä. Jääeroosio vaikuttaa luotoon säännöllisesti ja puut ja pensaat puuttuvat luodolta kokonaan. Luodon reunaosat ovat
täysin kasvittomia.
Saari kuuluu Perämeren saaret FI 130 0302 Natura-alueeseen
Natura-luontotyyppi: Itämeren boreaaliset luodot ja saaret
Edustavuus: Kohtalainen. Runsas pesimälinnusto
Luonnontilaisuus: Heikko, roskaantunut, rakenteita
Putkilokasvilajilista
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Jauhosavikka (Chenopodium album)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Järviruoko (Phragmites australis)
Luhtakastikka (Calamagrostis neglecta)
Meriluikka (Eleocharis uniglumis)
Merirannikki (Glaux maritima)
Merisaunio (Tripleurospermum
maritimum ssp. maritimum)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Peltopillike (Galeopsis bifida)
Peltovalvatti (Sonchus arvensis)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pihasaunio (Matricaria matricarioides)
Pihatatar (Polygonum persicaria)
Pihatähtimö (Stellaria media)
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica)

Pujo (Artemisia vulgaris)
Punanata (Festuca rubra)
Rantavehnä (Leymus arenarius)
Rentukka (Caltha palustris)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani)
Suolavihvilä (Juncus gerardii)
Vihnesara (Carex paleacea)
Voikukka (Taraxacum officinale)

Äijänkumpeleen itäosaa
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Hailuodon/Oulunsalon Laitakari (KKJ:N: 7217827 E: 2554694)

Metsäinen, hiekkakummun päälle syntynyt saari, jonka itäreunassa on suurikokoinen puinen
merimerkki. Vaikka saarella ei ole kesäasutusta on se suosittu veneilijöiden rantautumispaikka ja saaren itäreuna on hyvin kulunutta. Saaren eteläreuna on somerikkoista, lähes kasvitonta eroosiorantaa.
Saari kuuluu Perämeren saaret FI 130 0302 Natura-alueeseen
Natura-luontotyyppi: Itämeren boreaaliset luodot ja saaret
Edustavuus: Kohtalainen
Luonnontilaisuus: Kohtalainen. Alueella rakenteita, veneilijöiden aiheuttamaa maaston kulumista, nuotionpohjia ym.
Putkilokasvilajilista
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Harmaaleppä (Alnus incana)
Heinätähtimö (Stellaria graminea)
Hieskoivu (Betula pubescens)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Isolaukku (Rhinanthus angustifolius)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Jäkki (Nardus stricta)
Järviruoko (Phragmites australis)
Kataja (Juniperus communis)
Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
Kissankello (Campanula rotundifolia)
Kurjenjalka (Potentilla palustris)
Lampaannata (Festuca ovina)
Lillukka (Rubus saxatilis)
Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
Merikohokki (Silene uniflora)
Meriluikka (Eleocharis uniglumis)
Merirannikki (Glaux maritima)
Meriratamo (Plantago maritima)
Merisara (Carex mackenziei)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Mesiangervo (Filipendula ulmaria)

Metsälauha (Deschampsia flexuosa)
Metsätähti (Trientalis europaea)
Niittysuolaheinä (Rumex acetosa)
Oravanmarja (Maianthemum bifolium)
Peltokorte (Equisetum arvense)
Peltovalvatti (Sonchus arvensis)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pihlaja (Sorbus aucuparia)
Pohjansilmäruoho (Euphrasia frigida)
Punanata (Festuca rubra)
Ranta-alpi (Lysymachia vulgaris)
Rantakanankaali (Barbarea stricta)
Rantamatara (Galium palustre)
Rantavehnä (Leymus arenarius)
Rentukka (Caltha palustris)
Ruokohelpi (Phalaris arundinacea)
Siankärsämö (Achillea millefolium)
Suola-arho (Honckenya peploides)
Suolavihvilä (Juncus gerardii)
Suomyrtti (Myrica gale)
Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis)
Vadelma (Rubus idaea)
Variksenmarja (Emperetum nigrum)
Vesihierakka (Rumex sanguineus)
Vilukko (Parnassia palustris)

Laitakari
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Saapaskari (KKJ:N: 7218057 E: 2555394)

Saapaskari on metsäinen saari, jonka pohjoisreunassa on jonkin verran kosteaa, ruovikoitunutta rantaniittyä ja länsireunassa on pienialainen kivikkoinen rantaniitty. Saaren itäpäässä
on useita kesäasutuksia ja alueelle on rakennettu laitureita ym. muita rakennelmia. Saari ei
ole luonnontilainen ja alueella näkyy kulumisen merkkejä. Saari ei kuulu Natura-alueeseen.
Putkilokasvilajilista
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Harmaaleppä (Alnus incana)
Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)
Hieskoivu (Betula pubescens)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Isolaukku (Rhinanthus serotinus)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Järviruoko (Phragmites australis)
Karhunputki (Angelica sylvestris)
Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
Kurjenjalka (Potentilla palustris)
Lampaannata (Festuca ovina)
Luhtakuusio (Pedicularis palustris)
Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
Merihaura (Zannichellia palustris var. repens)
Merikohokki (Silene uniflora)
Meriluikka (Eleocharis uniglumis)
Merisuolake (Triglochin maritima)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Mesiangervo (Filipendula ulmaria)
Peltovalvatti (Sonchus arvensis)

Perämerensilmäruoho (Euphrasia bottnica)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pihlaja (Sorbus aucuparia)
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica)
Poimuhierakka (Rumex crispus)
Punanata (Festuca rubra)
Rantakukka (Lythrum salicaria)
Rantaluikka (Eleocharis palustris)
Rantanätkelmä (Lathyrus palustris)
Rantavehnä (Leymus arenarius)
Rauduskoivu (Betula pendula)
Rentukka (Caltha palustris)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Suola-arho (Honckenya peploides)
Suolavihvilä (Juncus gerardii)
Suomyrtti (Myrica gale)
Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis)
Tuhkapaju (Salix cinerea)
Vadelma (Rubus idaea)
Vilukko (Parnassia palustris)

Merikohokki on alueen saarilla yleinen
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Korkiakari (KKJ: N: 7219587: E: 2554154)

Korkiakari on melko suurikokoinen metsäinen saari, jonka itäpäässä on tiheää kesäasutusta.
Saaren metsäistä keskiosaa kiertää kapea kivikkoinen rantaniittyreunus. Saaren länsipäässä
on kivikkoista eroosiorantaa. Saari ei kuulu Natura-alueeseen.
Putkilokasvilajilista
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Harmaaleppä (Alnus incana)
Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)
Hieskoivu (Betula pubescens)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Järviruoko (Phragmites australis)
Kangasmaitikka (Melampyrum pratense)
Karhunputki (Angelica sylvestris)
Kataja (Juniperus communis)
Keltano sp. (Hieracium sp.)
Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
Lampaannata (Festuca ovina)
Lillukka (Rubus saxatilis)
Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
Meriratamo (Plantago maritima)
Merisara (Carex mackenziei)
Merivihvilä (Juncus balticus)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Metsälauha (Deschampsia flexuosa)
Niittysuolaheinä (Rumex acetosa)
Nurmirölli (Agrostis capillaris)
Peltokorte (Equisetum arvense)

Peltopillike (Galeopsis bifida)
Peltovalvatti (Sonchus arvensis)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pihlaja (Sorbus aucuparia)
Pohjanlahdensilmäruoho (Euphrasia baltica)
Punanata (Festuca rubra)
Rantakanankaali (Barbarea stricta)
Rantavehnä (Leymus arenarius)
Rauduskoivu (Betula pendula)
Ruohokanukka (Cornus suecica)
Ruokohelpi (Phalaris arundinacea)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Suola-arho (Honckenya peploides)
Suomyrtti (Myrica gale)
Vilukko (Parnassia palustris)

Ranta-alueet

Hailuoto

Huikun rantaniitty ja hiekkaranta Huikun lauttasatamasta etelänsuuntaan n. 1.5 km ja 300 m
pohjoisen suuntaan.
Huikun ranta-alue Huikun satamasta etelänsuuntaan on maapohjaltaan lähes puhdasta
hiekkaa. Rantavyöhyke on melko kapea, mutta ranta jatkuu paikoin satoja metrejä matalana
kasvittomana hiekkarantana meren suuntaan. Matalakasvuista rantaniittyä ei alueella esiinny, mutta lähellä lauttarantaa on pieniä saraniittylaikkuja, joissa valtalajina kasvaa vesisara,
seuralaislajeinaan mm. suola-ja vihnesara. Lähes puolet alueesta on järviruon ja kiiltopajun
dominoimaa umpeutunutta rantavyöhykettä, josta osa on raivattu ja tasoitettu kesäasukkaiden
tonteiksi. Erityisesti hiekkaan rajautuvien sinikaislakasvustojen välissä on matalia lampareita,
joissa upossarpiota esiintyy. Lampareet ovat keskiveden aikaan pääosin yhteydessä mereen.
Hiekkapohjaisten lampareiden sijainti muuttuu lähes vuosittain jääeroosion ja veden vaikutuksesta.
Lauttasatamasta pohjoiseen Huikun ranta-alue on erityyppistä. Rannanpuolella rantaniitty rajautuu metsään ja pensaikkovyöhyke on melko kapea. Aluetta hoidetaan niittämällä ja
rantaniityn vyöhykkeisyys on täällä melko hyvin näkyvissä. Aivan lauttasataman kupeessa on
melko liejupohjaista aluetta, jossa kasvillisuus on mosaiikkimaista ja sarakasvustoja esiintyy
myös lähellä rantaviivaa. Järviruoko on levinnyt myös tälle alueelle, mutta kasvustot ovat harvempia ja hajanaisempia kuin lauttasataman eteläpuolella.
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Huikun rantaa. Edessä sinikaislaa. Takana yhtenäinen järviruokokasvusto
Putkilokasvilajilista
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Hanhenpaju (Salix repens)
Hapsivita (Potamogeton pectinatus)
Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)
Harmaaleppä (Alnus incana)
Harmaasara (Carex canescens)
Hentosuolake (Triglochin palustrin)
Hieskoivu (Betula pubescens)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Isolaukku (Rhinanthus serotinus)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Jouhivihvilä (Juncus filiformis)
Juolavehnä (Elymus repens)
Kangasmaitikka (Melampyrum pratense)
Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum)
Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
Kurjenjalka (Potentilla palustris)
Lampaannata (Festuca ovina)
Luhtakastikka (Calamagrostis stricta)
Luhtakuusio (Pedicularis palustris)
Luhtamatara (Galium uliginosum)
Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
Matalanurmikka (Poa subcaerulea)
Meriluikka (Eleocharis uniglumis)
Merinätkelmä (Lathyrus japonicus)
Merisuolake (Triglochin maritima)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Mesiangervo (Filipendula ulmaria)
Metsätähti (Trientalis europaea)

Mänty (Pinus sylvestris)
Ojakellukka (Geum rivale)
Ojakärsämö (Achillea ptarmica)
Peltovalvatti (Sonchus arvensis)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pikkutalvikki (Pyrola minor)
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica)
Pohjansilmäruoho (Euphrasia frigida)
Punanata (Festuca rubra)
Rannikkovesikuusi (Hippuris x lanceolata)
Ranta-alpi (Lysimachia vulgaris)
Rantaleinikki (Ranunculus reptans)
Rantaluikka (Eleocharis palustris)
Rantamatara (Galium palustre)
Ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica)
Rentukka (Caltha palustris)
Ruohokanukka (Cornus suecica)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani)
Suolasara (Carex halophila)
Suomyrtti (Myrica gale)
Suoputki (Peucedanum palustre)
Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis)
Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora)
Tuhkapaju (Salix cinerea)
Uposvesitähti (Callitriche hermaphroditica)
Variksenmarja (Emperetum nigrum)
Vesisara (Carex aquatilis)
Vihnesara (Carex paleacea)
Vilukko (Parnassia palustris)
Voikukka (Taraxacum officinale)
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Riutunkari

Riutunkarin lauttasatamaan johtavan pengertien reunoilla on kulttuurivaikutteista merenrantaa sekä vanha jo osittain pensoittunut läjitysalue joka rajautuu eteläosiltaan Riutunkainalon
laidunalueeseen. Pengertien reunoilla on hiekkarantaa ja jopa pieniä dyynimuodostelmia,
jossa kasvaa näyttäviä suola-arhokasvustoja ja myös muuta hiekkaisten merenrantojen lajistoa kuten merinätkelmää sekä meriketohanhikkia. Alueella on myös kylvettyjä nurmialueita,
parkkialueita ja varastokenttiä, jossa putkilokasvilajisto on voimakkaasti kulttuurivaikutteista.
Vanha läjitysalue on pääosin ruovikoitunut ja altaita kiertää hieskoivu- ja kiiltopajureunus.
Näillä kohdin rannan lajistoon kuuluu myös runsaasti alkuperäistä niittylajistoa ja alueelta
kasvaa mm. merisaraa, suolasaraa ja vihnesaraa. Rannan tuntumassa on myös upossarpiolle
sopivia kasvupaikkoja, mutta lähimmät esiintymät sijaitsevat kuitenkin Natura-alueen puolella. Koko alue on melko kulunutta ja paikoin myös roskaantunutta.
Putkilokasvilajilista (ei täydellinen kulttuurilajien osalta)
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Hanhenpaju (Salix repens)
Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)
Harmaaleppä (Alnus incana)
Harmaasara (Carex canescens)
Hieskoivu (Betula pubescens)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Isolaukku (Rhinanthus serotinus)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Jouhivihvilä (Juncus filiformis)
Juolavehnä (Elymus repens)
Kangasmaitikka (Melampyrum pratense)
Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Karhunputki (Angelica sylvestris)
Kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum)

Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
Koiranputki (Anthriscus sylvestris)
Kurjenjalka (Potentilla palustris)
Lampaannata (Festuca ovina)
Luhtakastikka (Calamagrostis stricta)
Luhtakuusio (Pedicularis palustris)
Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
Matalanurmikka (Poa subcaerulea)
Meriluikka (Eleocharis uniglumis)
Merinätkelmä (Lathyrus japonicus)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Mesiangervo (Filipendula ulmaria)
Mänty (Pinus sylvestris)
Ojakellukka (Geum rivale)
Ojakärsämö (Achillea ptarmica)

Riutunkainalon laidunaluetta
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Peltovalvatti (Sonchus arvensis)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pikkutalvikki (Pyrola minor)
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica)
Pohjansilmäruoho (Euphrasia frigida)
Punanata (Festuca rubra)
Ranta-alpi (Lysimachia vulgaris)
Rantaluikka (Eleocharis palustris)
Rantamatara (Galium palustre)
Ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica)
Rentukka (Caltha palustris)
Ruohokanukka (Cornus suecica)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani)

Suolasara (Carex halophila)
Suomyrtti (Myrica gale)
Suoputki (Peucedanum palustre)
Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis)
Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora)
Tuhkapaju (Salix cinerea)
Uposvesitähti (Callitriche hermaphroditica)
Variksenmarja (Emperetum nigrum)
Vesisara (Carex aquatilis)
Vihnesara (Carex paleacea)
Vilukko (Parnassia palustris)
Voikukka (Taraxacum officinale)

Riutunkari-Nenännokka

Riutunkarin-Nenännokan rantavyöhyke. Mukana uusi laidunalue ja Nenännokan hoitoniitty
Nenännokalle saakka.
Inventointialue käsittää Riutunkainalon-Leppänenän –Nenännokan välisen rantavyöhykkeen. Riutunkainalon-Leppänenän välinen ranta-alue on pahoin ruovikoitunut ja pensoittunut. Matalakasvuista rantaniittyä ei tällä alueella enää esiinny. Alueen laidunnus aloitettiin
kesällä 2009 Perämeri-Life hankkeen toimesta. Nenänokan rantaniittyä on hoidettu niittämällä jo pitkään ja alueella on laaja luhtakastikkavaltainen, mutta kasvilajistoltaan melko
monotoninen niitty. Varsinaisen rantaviivan kasvillisuus on näillä kohdin tavanomaista. Nenänokalta Liminganlahden pohjukan suuntaan alkaa hiekkainen, matala dyynialue, johon
myös Nenännokan kärki kuuluu. Riutunkainalon pohjukka on liettymässä ja alueella on jonkin verran upottavaa liejupohjaa. Nenännokan ja Nenän niityn alueella rannan maapohja on
hiekkaa.

Nenännokan niityn luikka-sinikaislavyöhykettä
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Putkilokasvilajilista
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Hapsivita (Potamogeton pectinatus)
Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)
Hanhenpaju (Salix repens)
Harmaaleppä (Alnus incana)
Harmaasara (Carex canescens)
Hentosuolake (Triglochin palustrin)
Hieskoivu (Betula pubescens)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Isolaukku (Rhinanthus serotinus)
Jokapaikansara (Carex nigra)
Jouhivihvilä (Juncus filiformis)
Juolavehnä (Elymus repens)
Kangasmaitikka (Melampyrum pratense)
Ketohanhikki (Potentilla anserina)
Kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum)
Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
Kurjenjalka (Potentilla palustris)
Lampaannata (Festuca ovina)
Luhtakastikka (Calamagrostis stricta)
Luhtakuusio (Pedicularis palustris)
Luhtamatara (Galium uliginosum)
Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
Matalanurmikka (Poa subcaerulea)
Merihaura (Zannichellia palustris var. repens)
Meriluikka (Eleocharis uniglumis)
Merinätkelmä (Lathyrus japonicus)
Merisuolake (Triglochin maritima)
Merivirmajuuri (Valeriana ssp. salina)
Mesiangervo (Filipendula ulmaria)
Mesimarja (Rubus arcticus)
Metsätähti (Trientalis europaea)
Mänty (Pinus sylvestris)

Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla)
Ojakellukka (Geum rivale)
Ojakärsämö (Achillea ptarmica)
Peltovalvatti (Sonchus arvensis)
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
Pikkutalvikki (Pyrola minor)
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica)
Pohjansilmäruoho (Euphrasia frigida)
Punanata (Festuca rubra)
Raita (Salix caprea)
Rannikkovesikuusi (Hippuris x lanceolata)
Ranta-alpi (Lysimachia vulgaris)
Rantaleinikki (Ranunculus reptans)
Rantaluikka (Eleocharis palustris)
Rantamatara (Galium palustre)
Ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica)
Rentukka (Caltha palustris)
Ruijanesikko (Primula nutans)
Ruohokanukka (Cornus suecica)
Rönsyrölli (Agrostis stolonifera)
Sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani)
Suolasara (Carex halophila)
Suomyrtti (Myrica gale)
Suoputki (Peucedanum palustre)
Syysmaitiainen (Leontodon autumnalis)
Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora)
Tuhkapaju (Salix cinerea)
Uposvesitähti (Callitriche hermaphroditica)
Variksenmarja (Emperetum nigrum)
Vesisara (Carex aquatilis)
Vihnesara (Carex paleacea)
Vilukko (Parnassia palustris)
Voikukka (Taraxacum officinale) Joku alkuperäinen merenrantalaji + kulttuurilajeja

Nenännokan niukkakasvuista hiekkarantaa
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4.3 Uhanalaiset lajit
Uhanalaisten lajien esiintymien säilyminen on pyrittävä varmistamaan maankäytön suunnittelussa. Luonnonsuojelulain (19961096, 46 §) mukaan on määrätty uhanalaisiksi lajit, joiden
luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksessa. Lisäksi on laadittu listaukset valtakunnallisesti silmälläpidettävistä ja alueellisesti uhanalaisista lajeista (Rassi ym. 2000).
Uhanalaisten lajien kansainvälinen IUCN-luokitus (Rassi ym. 2001) on seuraava:
 CR äärimmäisen uhanalainen (Critically Endangered)
 EN erittäin uhanalainen (Endangered)
 VU vaarantunut (Vulnerable)
 NT silmälläpidettävä (Near Threatened, ei uhanalainen)
 LC elinvoimainen (Least Concern)
 RT alueellisesti uhanalainen (Regionally Threatened)
Uhanalaisista lajeista osa on luokiteltu luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. Näiden lajien säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä
heikentää. Hävittämis- ja heikentämiskielto astuu voimaan alueellisen ympäristökeskuksen
tehtyä esiintymän rajauspäätöksen. Lajin rauhoitus (luonnonsuojelulaki 42 §) puolestaan kieltää kasvin tai sen osien poimimisen tai hävittämisen. Suomen kansainvälisiä vastuulajeja ovat
lajit, joiden säilymisessä Suomella voidaan katsoa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu.
Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit ovat EU:n tärkeinä pitämiä lajeja. Liitteen II lajien
suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita eli Natura 2000 –alueita. Liitteen IV lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Kasvilajien kohdalla suojelu tarkoittaa, että lajien
esiintymäpaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

5.1 Alueella esiintyvät uhanalaiset putkilokasvilajit sekä lajit joiden
suojelussa Suomella on erityisvastuu
Ruijanesikko (Primula nutans) Luontodirektiivin IV laji

Ruijanesikko on lyhytikäinen monivuotinen tai yksivuotinen matalakasvuisten merenrantaniittyjen laji. Lajin seuralaislajeina ovat tyypillisesti sarat, eri heinälajit sekä erityisesti suolavihvilä. Kasvupaikoille on tyypillistä maaperän jatkuva kohoaminen merestä, jolloin ruijanesikko huonona kilpailijana kykenee levittäytymään umpeutuvilta rantaniityiltä hiljan
merestä paljastuneelle maalle. Ruijanesikko leviääkin sekä siementen avulla että kasvullisesti
sivurönsyjä muodostamalla. Ruijanesikko on hyönteis- ja ristipölytteinen distylisten kukkien
vuoksi. Pölyttäjähyönteisiä ei tunneta.
Ruijanesikko on taantunut voimakkaasti rantaniittyjen ruovikoituessa laidunnuksen ja niiton päätyttyä vesistöjen samanaikaisesti rehevöityessä, sekä rantojen rakentamisen vuoksi.
Laji on nykyisin valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji, ja se on rauhoitettu vuonna 1997.
Taantumisen vuoksi laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2001). Se kuuluu myös EU:n direktiivilajeihin (Luontodirektiivin liitteen IV
laji)
Ruijanesikko lienee ollut suunnittelualueella aiemmin huomattavasti runsaslukuisempi
laji. Rantalaidunnuksen loppuminen ja matalakasvuisten rantaniittyjen rehevöityminen sekä
erityisesti järviruon voimakas lisääntyminen on hävittänyt lajin kasvupaikkoja Oulun seudulla. Laji on uhanalaisrekisterin mukaan aiemmin havaittu Riutunkainalon alueella 6.6.2008.
Samalta alueelta löytyi neljä kukkivaa yksilöä 18.6.2009. Aluetta laidunnettiin kesällä 2009 ja
laidunnuksella on mahdollista estää alueen täydellinen umpeutuminen ja esiintymän häviäminen. Esiintymän pienuuden vuoksi lajia on käytännössä lähes mahdotonta löytää alueelta
kukinnan jälkeen.
Riutunkainalon ruijanesikkokasvuston koordinaatit:
KKJ: N 7211805 E 2557873
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Upossarpio (Alisma wahlenbergii)

Upossarpio kuuluu harvoihin Suomessa esiintyviin nk. endeemisiin eli kotoperäisiin putkilokasvilajeihin. Upossarpio on ulkonäöltään vaatimaton kasvi ja se kasvaa koko elämänsä
upoksissa veden alla. Lajin varsi kasvaa noin 10–30 cm korkeaksi ja varren tyveltä lähtee
noin kymmenkunta nauhamaista ja rentoa 1-3mm levyisiä lehtiä. Lehtien muodostaman ruusukkeen keskeltä lähtee vähähaarainen kukinto. Heinä-elokuussa kukkivan lajin kukat ovat
pieniä ja valkoisia noin viiden mm. kokoisia halkaisijaltaan. Upossarpiota esiintyy yleisimmin
matalissa merenlahdissa, merenrantaniityn painanteissa, sinikaisla vyöhykkeen tai rantaluikka/hapsiluikka kasvustojen allikoissa. Kasvupohjana on yleensä lietteen sekaista hiekkaa tai
hiesua. Upossarpiota ei esiinny kovin syvissä vesissä, sillä vain poikkeuksellisesti lajia on
tavattu puolen metrin syvyydeltä. Lajia ei myöskään tavata kivikkoisilla paikoilla eikä avoimilla rannoilla. Yleisimmin upossarpiota tavataan merenrannan tuntumassa sijaitsevissa rantalammikoissa, joissa murtovesi vaihtuu säännöllisesti. Liikkuva vesi ja erityisesti jääeroosio
muokkaavat sen kasvupaikkoja jatkuvasti ja kasvupaikat vaihtuvat hyvin nopeasti. Maankohoamisen vuoksi lajin kasvupaikat muuttuvat muutamassa vuosikymmenessä sopimattomiksi
ja kasvin on hakeuduttava uusiin kasvupaikkoihin.
Upossarpion esiintymisalueen keskus on Perämeren itäreunalla. Lajia esiintyy kuitenkin
hyvin niukkana myös Ruotsin puolella sekä myös Suomenlahden perukassa. Venäjän puolella
laji on hengissä, mutta Suomen puolelta se on hävinnyt. Inventointialue sijoittuu lajinlajin
levinneisyysalueen ytimeen. Vaikka perämeren maankohoamisalueilla lajin kasvupaikat tuhoutuvatkin, syntyy tilalle kuitenkin koko ajan uusia elinympäristöjä. Laji suosii rantalaitumia
ja laji onkin kärsinyt perinteisen laidunnuksen loppumisesta. Upossarpio on harvinainen,
vaarantunut ja kuuluu uhanalaisten kasvien joukkoon. Se kuuluu myös EU:n luontodirektiivin
erityisesti suojeltu laji.
Taulukko. Upossarpion esiintymät Huikun ranta-alueella

Esiintymispaikan
koordinaatit, KKJ

yksilömäärät

7217214: 3408484
7217186: 3408384
7217165: 3408372
7217146: 3408343
7217091: 3408215
7217031: 3408067
7217023: 3408032
7216979: 3407905
7216942: 3407817
7216925: 3407778
7216910: 3407708
7216834: 3407572

8 yksilöä
8 yksilöä
140 yksilöä
94 yksilöä
8 yksilöä
7 yksilöä
10 yksilöä
189 yksilöä
178 yksilöä
13 yksilöä
11 yksilöä
212 yksilöä
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Taulukko. Upossarpion esiintymät Riutun-Nenännokan alueella

Esiintymispaikan
koordinaatit, KKJ
7212347 :2557932
7212215: 3416064
7212204: 3416040

yksilömäärät
87 yksilöä
76 yksilöä
4 yksilöä

Upossarpiota kasvaa alueella useissa eri paikoissa ja esiintymiä voi pitää elinvoimaisina. Riutunkainalon- Nenännokan alueella laji lienee aiemmin ollut runsaampi, mutta koska lajille
ovat tyypillisiä voimakkaat vuosien väliset vaihtelut yksilömäärissä, ei havainto välttämättä
viittaa lajin taantumiseen Riutunkainalon-Nenännokan välisellä alueella. Huikun lauttasataman eteläpuolella lajia kasvaa runsaana useissa kohdin ja nämä esiintymät ovat hyvin elinvoimaisia. Riutunkainalon laiduntava karja hävitti toisen Riutunkainalon esiintymän kokonaan,
sillä esiintymä kasvoi karjan suosimalla kulkureitillä rantaviivan tuntumassa.

Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla)

Nelilehtivesikuusi on ratamokasveihin kuuluva onttovartinen vesikasvi. Säteittäin lähtevät lehdet ovat kapeita ja noin 7-15mm pitkiä ja asettuvat 4-6 kappaleen ruusukkeina pitkin vartta.
Lehdet ovat kasvin nivelväliä lyhyemmät. Nelilehtivesikuusi on sirkumpolaarinen ja se kasvaa
pohjoisen pallonpuoliskon merten rannikoilla. Laji kasvaa vain niukasti suolaisessa murtovedessä kuten rannikkovesikuusikin. Nelilehtivesikuusta esiintyy pehmeäpohjaisilla ruovikon
ja saraikon aukkopaikoilla sekä laidunnettujen rantaniittyjen lampareissa. Maankohoamisen
vuoksi lajin kasvupaikat eivät ole pitkäikäisiä. Kasvin täytyy siirtyä uusiin lampareisiin etenevän rannan perässä sekä siementen että juurakon kappaleiden avulla. Laji risteytyy myös vesikuusen eli lamparevesikuusen kanssa ja risteymien tunnistaminen on melko vaikeaa. Monilla
nelilehtivesikuusen entisillä kasvupaikoilla tavataan nykyään ainoastaan lamparevesikuusta
sekä risteymää, rannikkovesikuusta. Nelilehtivesikuusen yhtenä taantumisen syynä saattaa
olla Itämeren rehevöityminen, joka on tihentänyt ruovikoita ja rantalaidunnuksen päättyminen on vähentänyt rantaniittyjen allikoita ja rakentaminen. Nelilehtivesikuusi on Suomessa
rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja se on EU:n luontodirektiivin liitteen II ja IV laji. Uhanalaisluokituksessa (Rassi P. ym. 2001) laji on merkitty tunnuksella EN, erittäin uhanalainen.
Lajin vanha esiintymispaikka Hailuodossa tarkastettiin tuloksetta, mutta yllättäen pieni
esiintymä löytyi Riutunkainalon rantaniityltä. Riutunkainalon Natura-alueelta löytyi noin
neliömetrin kokoinen nelilehtivesikuusiesiintymä, jonka seassa kasvoi rannikkovesikuusta. Yhteensä varmasti
määritettyjä nelilehtivesikuusiyksilöitä oli 12.
Seuralaislajeina
kasvoi
sinikaislaa, rantaluikkaa,
myrkkykeisoa ja ratamosarpiota. Esiintymän
koordinaatit ovat KKJ
N: 7212236: E: 3416091

Upossarpioita
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5. Yhteenveto
Suunnittelualueen saarten ja luotojen sekä ranta-alueiden kasvillisuus selvitettiin kesällä
2009 tehdyillä maastoselvityksillä. Kasvillisuusselvityksen tarkoituksena oli selvittää alueen
uhanalainen putkilokasvilajisto sekä arvokkaat luontotyypit. Saatu aineisto on osa Oulunsalon-Hailuodon välisen pengertien sekä tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin
taustaselvityksiä ja selvitystä voidaan käyttää myös mahdollisten seurantatutkimusten lähtöaineistona. Inventointialueelta löytyi kolmen uhanalaisen putkilokasvilajin esiintymiä. Upossarpio kasvaa alueella useissa kohdin ja esiintymiä voi pitää elinvoimaisina. Ruijanesikko on
lähes hävinnyt alueelta, ja lajia löytyi ainoastaan Riutunkainalosta, jossa kukkivia yksilöitä
havaittiin neljä. Kasvupaikka kuuluu nyt laiduntamalla ennallistettavaan ranta-alueeseen.
Riutunkarin-Nenännokan väliseltä alueelta löytyi ennestään tuntematon nelilehtivesikuusen
esiintymä, mutta Hailuodon puolelta lajia ei enää tavattu. Nelilehtivesikuuselle sopivia kasvupaikkoja on alueella runsaasti ja lajin taantumisen syy ei tällä alueella ole sopivien elinympäristöjen puute. Luotojen kasvilajisto on alueelle tyypillistä, mutta vaateliasta lajistoa ei
kohteilta perämerensilmäruohoa lukuun ottamatta löytynyt. Saapaskarilla havaittu, vaikeasti
tunnettava perämerensilmäruoho saattaa esiintyä muuallakin inventointialueella, sillä esim.
lähellä sijaitsevalla Kempeleenlahdella on useita esiintymiä. Oulun seudulla perämerensilmäruoho ei ole uhanalainen laji.

Pohjanlahdenlauha
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Liitekartta 2. Liminganlahden Natura-alueet
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Liitekartta 3. Nenännokka
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Liitekartta 4. Pirtinvainio
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