Lämsänjärvi
Miksi mennä?
Lämsänjärvellä voi tutustua tuoreen
ja kuivan kankaan kasvillisuuteen,
soihin sekä vesiluontoon.
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Miten mennä?
Alue sijaitsee Oulunsuussa. Alueella
on Lämsänjärven koulu ja päiväkoti.
Uimaranta, kaupunkileirikeskus ja
Lämsänjärven leikkipaikka ovat
lapsiperheiden suosiossa.

Lämsänjärvellä on enimmäkseen kuivahkoa ja tuoretta kangasta sekä rämettä ja nevaa.
Alueen pääpuulaji on mänty, etelä- ja länsipuolella kasvaa lisäksi kuusta ja raitaa.
Eteläpuolella A kasvaa kuivahkoa mäntykangasta sekä rämettä. Kasvillisuus koostuu
mustikasta ja puolukasta ja satunnaisesti suopursusta lähempänä rantaa. Pyörätien
varressa on kosteamman painanteen kasvusto, jossa kasvaa pikku- ja isotalvikkia sekä
nuokkutalvikkia.
Seurakunnan leirikeskuksen pihassa kasvaa hiirenvirnaa, valkoapilaa, piharatamoa,
siankärsämöä, nurmirölliä, metsälauhaa sekä syrjemmällä mustikkaa, metsälauhaa ja
oravanmarjaa. Rannassa kasvaa karun vesistön lajeja kuten kurjenjalkaa, terttualpea,
harmaa- ja pullosaraa. Pensaskerros koostuu pihlajasta, pajusta ja koivusta. Järven
länsikulmassa on lähes luonnontilainen suo, jossa esiintyy rämettä, nevaa ja luhtaa B .
Rämeen kummut yltävät korkealle ja niissä kasvaa suopursua, vaiveroa, hillaa ja
suokukkaa.
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1.Pullosaraa Lämsänjärven rannalla

Seurakunnan kaupunkileirikeskus
Lämsänjärvellä ennen toiminut hiihtomaja kuuluu nykyään
Karjasillan seurakunnalle. Vielä 1950- ja 1960-luvulla moni
koululainen on voittanut mitalit kaulaansa ja juonut majalla
mustikkasoppaa päälle. Talvisin Lämsänjärvellä voi edelleen
hiihtää, ja keväisin siellä järjestetään Lämsänjärven
ympäriajot.
Rämeen keskellä nevalaikuissa kasvaa suokukkaa, pyöreälehtikihokkia, isokarpaloa,
tupasvillaa, sielikköä ja muta-, harmaa- sekä polkusaraa. Neva on kuivunut, eikä raatetta
enää esiinny. Luhtaisella lampareella kasvaa pullosaraa.
Pohjoispuolella puusto on keski-ikäistä männikköä. Kasvillisuus koostuu enimmäkseen
mustikasta ja puolukasta. Rannassa kasvaa terttualpea, kurjenjalkaa sekä muta-, harmaa- ja
polkusaraa. Itärannalla C kasvaa kurjenjalkaa, röyhyvihvilää sekä polku- ja harmaasaraa.
Eteläpuolella D nuorehkolla mäntykankaalla kasvaa rehevämpiä tuoreen kankaan
metsäkasveja, kuten mustikkaa, metsätähteä, kevätpiippoa, metsälauhaa, hiirenvirnaa ja
niittynurmikkaa. Voimalinjan alla kuivalla kankaalla voi tutustua kanervaan, sianpuolukkaan
ja torvijäkälään. Lämsänjärvellä drumliineja on lähinnä pohjoisosan lakialueella. Siellä
kasvillisuus on enimmäkseen kuivahkoa kangasta.
Järvi on kunnostettu vuonna 1989. Järvellä ei ole lasku-uomaa, ja veden pinta vaihtelee
jonkin verran kesän sateisuuden mukaan. Lämsänjärvi on Oulun suosituimpia uimapaikkoja.
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