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Kempele - Oulunsalo
Golf-alueen osayleiskaava / luontoselvitys

1. Alueen rajaus ja ympäristö
Alue sijaitsee Oulunsalon ja Kempeleen kuntien alueella, Kempeleenlahden ja
lentoaseman tien kaakkoispuolella. Kempeleenlahden rannalla alueen välittömässä läheisyydessä on luonnonsuojelualue ja Natura-alue. Myllyoja laskee
kaavaillulta Golf-kentän alueelta Kempeleenlahteen suojelualueen sisällä. Lähtökohtaisesti Golf-kentän toiminnot eivät saa merkittävästi heikentää Naturaalueen arvoja.
Natura 2000 –alue on nimeltään Kempeleenlahden ranta (FI1103000). Se sisältää mm. merenrantaniittyjä, maankohoamisrannikon sukkessiovaiheita, rantasoita ja linnuston kokoontumisalueita. Se kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, ja alueella on myös yksityismaiden luonnonsuojelualue.
Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena. Alueella on
myös tunnettu ja paljon käytetty lintutorni.
Selvitettävä kaavoitusalue on pääosin peltoa. Alueella on runsaasti myös peltoojia. Lähinnä Myllyojan varressa ja siihen liittyen on muutamia metsiköitä ja
pensaikoita. Alueella on myös yksi kosteikko, jota on ojitettu, mutta ojitus ei ole
sitä täysin kuivannut.

2. Aiemmat tiedot
Geologisen tutkimuskeskuksen vapaassa jakelussa olevista maaperätiedoista
tehtiin alueen maaperäkartta (Kartta 2). Karttaan käytettiin ESRI .shp –muotoisia tiedostoja. Kartasta käy ilmi, että alueen maaperä on kartan mukaan pääosin hienoa hietaa ja osin hiekkaa. - Hiekkaa ei maastossa näkynyt, ja paikalle
osunut maanviljelijä sanoi peltojen olevan ”savikoita”. Maaperä on joka tapauksessa hienojakoista, hyvin vettä pidättävää ja routivaa. Tyypillistä puu- ja pensaslajistoa ovat hieskoivu ja pajut.
Alueelta ei ole aiemmin tiettävästi
tallennettu kasvillisuustietoja. Myllyojan ja sen itäpuolinen, Oulun
kaupungin puolella oleva alue, on
kartoitettu Oulun kasvit Pilpasuolta Piimäperälle –teoksen selvityksissä(2005). Teoksen alkuperäiset
kenttäkortit on tallennettu Oulun
yliopiston kasvimuseolle ja ne olivat käytössä tätä selvitystä tehdessä. Selvityksen tekijä (Lassi
Kalleinen) oli myös itse yksi Oulun
kasvit –kirjan tekijöistä. Käytännössä Oulun kasvit –teoksen selvitys tarkoittaa, että Myllyojan kasvillisuus on selvitetty 2000-luvun
alun inventoineissa. Oulun kasvit
–projektin selvitykset tehtiin neliökilometreittäin. Tässä tulee kysy-
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mykseen ruudun 7206:428 (YKJ) kasvilajisto. Lajisto on varmasti samantapaista niin Myllyojan itä- kuin länsipuolenkin pelloilla. Sen sijaan ruudun 7206:428
merenrantalajisto (esim. vihne- ja suolasara) eivät yllä peltoalueelle. Lajisto on
tämän selvityksen liitteenä, ja liitteeseen on merkitty myös tältä selvitysalueelta
syyskuussa 2011 havaitut lajit (7.9.2011 ja 17.9.2011).
Nyt tutkittavalta pelto-alueelta ei ole aiemmin tiedossa uhanalaisia, mutta Myllyojan itäpuolisen peltoalueen pelto-ojista ja Myllyojan vieressä olevalta peltotieltä on löydetty useaan eri otteeseen sammakonleinikkiä (Ranunculus reptabundus, uhanalaisluokka VU, vaarantunut). Sammakonleinikin seurassa on
pelto-ojissa kasvanut myös toista juuri Oulun seudulle tyypillistä kasvia, vesirannalla kasvavaa heinää, silmälläpidettävää (NT) vesihilpeä (Catabrosa aquatica). – Tämän alueen selvityksessä otettiin lähtökohdaksi näiden kahden lajin
esiintymisen selvittäminen Golf-kentän alueella.
Maastoselvitykset tehtiin syyskuun 2011 ennen yöpakkasia. Selvityksen yhteydessä otettuja valokuvia on katsottavissa Googlen palvelussa. Kuvat on
georeferoitu eli niiden metatiedot sisältävät kuvan ottopaikan koordinaatit.
Googlen palvelussa niitä voi katsella myös kahdella erilaisella karttapohjalla.

3. Tulokset
Myllyojassa oli syyskuussa 2011 runsaasti vettä. Myllyojan rannoilla on vahva
saraikko; se on vesisaraa. Lisäksi on helpiä ja kastikoita, horsmaa ja mesiangervoa eli runsasta typpeä suosivaa
lajistoa. Ojan varressa on kiiltopajuja,
hieskoivua, halavaa ja harmaaleppää.
Vain yhdessä paikassa havaittiin mäntyjä (kartta 2, kohde 4). Männyt kannattaa
tällaisella alueella säästää. Samassa
metsikössä on ojavarressa myös joukko
näyttäviä koivuja, jotka kannattaa säästää (kartta 2, kohde 5).
Osa pelloista oli viljelyssä, osa kesannolla, osa viherlannoituksessa ja osalla
kasvoi pystyyn jätettyä timoteita. Ojien
varsissa oli paikoin korpikastikkaa, helpiä ja järviruokoa. Tällaiset ojat ovat lähes umpeen kasvaneita, eikä matalammilla kasveilla ole juuri mahdollisuuksia.
Pelto-ojien reunoilla oli tyypillisiä peltorikkoja kuten peltohatikkaa, savijäkkärää
ja piha- ja peltosaunioita. Alueen eteläkärjen peltolohkoilla oli kostean paikan
lajistoa, ja pelloilla kasvoi rikkana jopa
tummarusokkia ja ojasorsimoa. Nämä
eivät ole Oulun seudulla aivan yleisiä
kasveja. Pelto-ojien pohjalla oli yleisesti amerikanhorsmaa ja samannäköistä
mutta valkokukkaista lännenamerikanKartta 2 Kohteet kartalla. Ks teksti.
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horsmaa. Näitä ei ole havaittu 7206:428 -ruudulta. Kyse onkin intensiivisesti
leviävistä tulokkaista. Amerikanhorsmat ja ojasorsimo olivat ainoat uudet lajit
verrattuna em. ruudun lajistoon. Edellä on mainittu, että alueella on yhdellä lohkolla (maaperä kartan mukaan hiekkaa) mäntyjä ja varttuneita hieskoivuja, mutta myös yksi nuori rauduskoivu. Missään ei ole kuusia. Alueen muita puulajeja
ovat kosteassa viihtyvät halavat ja harmaalepät sekä pihlajat ja tuomet.
Alueen eteläkärjestä viimein löydettiin erityisesti etsittyä sammakonleinikkiä
(Kartta 2 kohde 1; kasvupaikka kansikuvan oikeanpuoleinen pelto-oja). Puhdasta, risteytymätöntä sammakonleinikkiä löydettiin kaikkiaan kahdesta paikasta, mutta pelto-alueen ojista vain alueen eteläreunalta. Lisäksi sitä löytyi Teppolantien varressa olevan varastoalueen taakse tehdystä kosteikosta (Kartta 2
kohde 2). Sekä pelto-alueella että kosteikolla kasvoi yleisempänä ei-uhanalaista konnanleinikkiä. Konnanleinikki ja sammakonleinikki risteytyvät keskenään ja
muodostavat sekakasvustoja. Tällaisista oli myös nyt kyse.
Teppolantien varastoalueen melko laajan kosteikon luonne ei selvinnyt inventoinnissa. Kosteikon rannalla on lintujen tarkkailuun tarkoitettu koju, ja kosteikon ympäristössä on runsaasti sinne ajettuja jyviä. Lammessa kasvaa mm.
järviruokoa, osmankäämiä, ahvenvitaa ja kaisloja, ja rannoilla on runsaasti konnanleinikkiä. Ympärillä on mm. ruokohelpiä ja juolavehnää. Sammakonleinikkiä on niukasti ja risteymää konnanleinikin kanssa jonkin verran. Määrät ovat
arvioita, koska rajanveto on välillä hankalaa. Vesihilpeä kosteikosta ei tavattu.
Kosteikko on rakennettu kaivamalla ja tukkimalla alueen läpi menevä oja. Kosteikko osoittaa, että alueelle voidaan melko helposti rakentaa kosteikkoja myös
vesien suojelun mielessä. Tällaiset kosteikot voisivat toimia sammakonleinikin
siemenpankin ylläpitäjänä. Maallikolle vettä pitävä maaperä näyttäytyi savena.

Kuva 1. Kaivanto, jolla kasvaa sammakonleinikkiä
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4. Pohdintaa ja suosituksia
Oheisessa sammakonleinikin kuvassa näkyy maaperään varisseita siemeniä.
Tiedetään, että sammakonleinikillä on siemenpankki, ja että kasvin esiintyminen ja runsaus vaihtelee eri vuosina. Usein se ryöpsähtää runsaaksi kasvustoksi kaivamisen tms. maaperän häiriön jälkeen, jos kosteutta on riittävästi. Siemenpankki tarkoittaa myös sitä, että kasvin siemeniä on maaperässä, vaikka
itse kasvia ei olisi näkyvissä.

Kuva 2. Sammakonleinikki ja siemenpankki.

Siemenpankin takia sammakonleinikin runsautta on vaikea päätellä. Mutta tietyillä alueilla Oulun seudulla sopivista paikoista etsimällä sen yleensä löytää.
Kaivaminen sinänsä ei hävitä sitä, ehkä jopa päinvastoin. Mutta maamassojen
vaihtaminen ja kuivaaminen hävittää sen kyllä. Siksi erityisesti golfkentän rakentamisen yhteydessä se pitäisi huomioida erityisellä tavalla. Kentän yhteyteen, viheriöitten ulkopuolelle, tulisi jättää alkuperäistä maata, ja niille sopisi
rakentaa kosteikkoja. Alue sopisi ylipäätään kosteikkojen rakentamiseen.
Golfkentän suunnittelun –osayleiskaavan -yhteydessä olisi syytä suunnitella
myös Myllyojaan laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä ja kosteikkoja. Ehkä luontaista kosteaa aluetta, jota nyt on yritetty kuivata, voitaisiin käyttää Myllyojan
vesien puhdistukseen. (Kartta 2, kohde 3)
Kuvassa 2, pelto-ojan pohjalla, näkyy tumma, sinimusta läikkä - mahdollisesti
merkki alunamaasta eli sulfaattisavesta. Onko näin - asia olisi syytä tutkia. Näil-
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lä seuduilla voi olla sulfaattimaita, ja ne voivat esiintyä laikullisesti. Ne eivät tule
ilmi maaperäkartoissa. Sulfaattimaan kuivattaminen saattaa tuottaa maaperään
metalleja ja rikkihappoa, mikä aiheuttaa mm. vesien äkillisen happamoitumisen
ja myrkyttymisen. Tällainen vaikuttaisi esimerkiksi Myllyojaan ja ulottuisi sitä
kautta Kempeenlahden Natura-alueelle. Ilmiö on vaarallinen erityisesti kalastolle ja vesien eliöyhteisöille.
Sulfaattimaista on Internetissä runsaasti tietoa. Raporttiin on liitetty Geologisen
tutkimuskeskuksen kaksisivuinen esite happamien sulfaattimaiden tunnistuksesta. Tämän raportin kuvan kaksi tumma nsinistä läikkää voi verrata esitteen kuviin.

LÄHTEET
Geologinen tutkimuskeskus, Maaperäkartat
Oulun kasvit Piimäperältä Pilpasuolle –teoksen kenttäkortit. Oulun yliopiston
kasvimuseo.
Väre, Henry , Ulvinen, Tauno , Vilpa, Erkki ja Kalleinen, Lassi 2005: Oulun kasvit
Piimäperältä Pilpasuolle

LIITTEET (2 kpl)
Geologinen tutkimuskeskus, Happamat sulfaattimaat - tunnistaminen. Esite.
Kasvilajisto
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HAPPAMAT SULFAATTIMAAT
Tunnistaminen
Happamat sulfaattimaat
esiintyvät Suomessa
pääasiassa entisen
Litorinameren peittämillä
alueilla - alueiden yleiskartoitus on parhaillaan
käynnissä. Kartoitus
valmistuu vuoden 2015
loppuun mennessä.

Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien
vähentäminen - sopeutumiskeinoja ilmastonmuutokseen (CATERMASS) Life+ -hanke
2010-2012
Hankkeen osapuolet: !"# $" %$$ &     ' *   /         
sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteistyökumppanit: 3      8  ;* Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, sidosryhmät
Rahoittajat: EU:n Life+ -ohjelma, maakuntaliitot, säätiöt
ja ministeriöt

LISÄTIETOJA:
HAPPAMOITUMISESTA AIHEUTUVIA
ONGELMIA OVAT MM.
  
    
  
      
  
        
monimuotoisuuteen
    
           

            
suudet.

   
  
PL 97 (Vaasantie 6), 67101 Kokkola

 

www.gtk.fi/tutkimus2/tutkimusohjelmat/
ymparistovaikutukset/sulfaattimaat.html
www.ymparisto.fi/syke/catermass
www.catermass.fi



Valokuva: Rainer Rosendahl

Valokuva: Emmi Rankonen, GTK

Litorinameren peittämä alue
n. 8 000 vuotta sitten

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä
luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä
(savi, siltti tai lieju).
Happamilla sulfaattimaa-alueilla esiintyy yleisesti sekä todellinen hapan sulfaattimaa (THS) sekä sen alapuolella, hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan
alapuolella potentiaalinen hapan sulfaattimaa (PHS).
Hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan alapuolella
kyseiset rikkipitoiset sedimentit eivät aiheuta haittaa
ympäristölleen.
Pohjavedenpintaa laskettaessa esim. kuivatusojitusten yhteydessä sulfidisedimentit (PHS) hapettuvat ja
syntyy todellinen hapan sulfaattimaa (THS). Hapettumisen seurauksena syntyy rikkihappoa, joka happamoittaa maaperää ja vesistöjä. Hapettumisprosessin
seurauksena myös maakerroksen pH laskee yli 6,0
arvosta alle pH 4,5. Lisäksi happamoitumisen seurauksena voi maaperästä lieuta vesistöihin ympäristölle haitallisia metalleja.

HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN TUNNISTAMINEN

Vaaleanruskea harmaa hapettunut sulfidihiesu, jossa ruosteenväristen rautasaostumien lisäksi kellertävää
jarosiittia

Valokuvat: Emmi Rankonen, GTK
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Vaaleanruskean harmaa hapettunut sulfidihiesu, jossa ruosteen värisiä rautasaostumia

POTENTIAALINEN HAPAN SULFAATTIMAA
(PHS)

Massiivinen hiilenmusta liejupitoinen sulfidihiesu

Sinisenmusta sulfidisavi, jossa “haamumaista” kerroksellisuutta (tummat ja vaaleammat kerrokset)

Valokuvat: Emmi Rankonen, GTK

Vihertävän “likaisen” harmaa kerroksellinen sulfidihiesu
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LIITE Ruudun 7206:428 (YKJ) lajit / selvitysalueen lajit

Calamagrostis epigejos

hietakastikka

Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides

korpikastikka

x

Punaisella on merkitty kriittiset, seurattavat lajit. X = hav. tutkimusalueella 2011

Calamagrostis stricta

luhtakastikka

x

Callitriche hermaphroditica

uposvesitähti

Callitriche palustris

pikkuvesitähti

Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Caltha palustris subsp. palustris

rentukka

Achillea millefolium

siankärsämö

x

Campanula rotundifolia

kissankello

Achillea ptarmica

ojakärsämö

x

Capsella bursa-pastoris

lutukka

x

Agrostis canina

luhtarölli

x

Carex aquatilis

vesisara

x

Agrostis capillaris

nurmirölli

x

Carex aquatilis

vesisara

Agrostis stolonifera

rönsyrölli

x

Carex brunnescens var. brunnescens

polkusara

Agrostis stolonifera

rönsyrölli

Carex canescens

harmaasara

Alisma plantago-aquatica

ratamosarpio

x

Carex halophila

suolasara

Alnus incana subsp. incana

harmaaleppä

x

Carex halophila

suolasara

Alopecurus aequalis

rantapuntarpää

Carex halophila

suolasara

Alopecurus geniculatus

polvipuntarpää

x

Carex halophila

suolasara

Alopecurus pratensis

nurmipuntarpää

x

Carex halophila

suolasara

Angelica sylvestris

karhunputki

x

Carex halophila

suolasara

Anthoxanthum odoratum subsp. alpinum

pohjantuoksusimake

Anthriscus sylvestris

koiranputki

x

Carex halophila x paleacea

Artemisia vulgaris var. vulgaris

pujo

x

Carex mackenziei

merisara

Atriplex prostrata subsp. prostrata

isomaltsa

Carex nigra subsp. juncella

tupassara

Barbarea stricta

rantakanankaali

x

Carex nigra subsp. juncella

tupassara

Betula pendula

rauduskoivu

x

Carex nigra subsp. nigra

jokapaikansara

x

Betula pubescens subsp. pubescens

hieskoivu

x

Carex rostrata

pullosara

x

Bidens radiata

säderusokki

x

x

Carex halophila x paleacea

Carum carvi

kumina

Bidens radiata x tripartita

Catabrosa aquatica

vesihilpi

Bidens radiata x tripartita

Catabrosa aquatica

vesihilpi

Bidens tripartita

tummarusokki

Catabrosa aquatica

vesihilpi

Bistorta vivipara

nurmitatar

x

Catabrosa aquatica

vesihilpi

Bromus inermis

idänkattara

Cerastium fontanum subsp. vulgare

nurmihärkki

x

Bromus inermis

idänkattara

Chenopodium album -ryhmä

jauhosavikat

x

Galium uliginosum

sarjakeltanot

x

x

Gnaphalium uliginosum

savijäkkärä

x

x

Heracleum sibiricum

idänukonputki

syysmaitiainen

x

Hieracium umbellatum

sarjakeltanot

Deschampsia cespitosa

nurmilauha

x

Hippuris vulgaris

vesikuusi

Dryopteris carthusiana

metsäalvejuuri

x

Hippuris vulgaris

vesikuusi

Elatine hydropiper

oikovesirikko

Hippuris x lanceolata

rannikkovesikuusi

Elatine hydropiper

oikovesirikko

Hippuris x lanceolata

rannikkovesikuusi

Eleocharis acicularis

hapsiluikka

Hippuris x lanceolata

rannikkovesikuusi

Eleocharis palustris var. palustris

rantaluikka

Elymus repens

juolavehnä

Empetrum nigrum subsp. nigrum

variksenmarja

Epilobium angustifolium

maitohorsma

x

Epilobium palustre

suohorsma

x

Juncus gerardii

suolavihvilä

Equisetum arvense

tanakkasilmäruoho

Lathyrus palustris

rantanätkelmä

x

Equisetum fluviatile

kiertotatar

Lemna minor

pikkulimaska

x

Eriophorum angustifolium

luhtavilla

Lemna trisulca

ristilimaska

Eriophorum angustifolium

luhtavilla

Lemna trisulca

ristilimaska

Erysimum cheiranthoides subsp. altum

nurmiukonnauris

Lemna trisulca

ristilimaska

Erysimum cheiranthoides subsp. cheiranthoides

peltoukonnauris

Leontodon autumnalis var. autumnalis

syysmaitiainen

Euphrasia nemorosa

tanakkasilmäruoho

Leymus arenarius

rantavehnä

Euphrasia stricta var. stricta

ketosilmäruoho

Leymus arenarius

rantavehnä

Festuca brevipila

jäykkänata

Leymus arenarius

rantavehnä

Festuca rubra

punanata

Leymus arenarius

rantavehnä

Festuca rubra subsp. arctica

punanata

Leymus arenarius

rantavehnä

Cicuta virosa var. virosa

myrkkykeiso

Cirsium arvense var. mite

pelto-ohdake

Cornus suecica

ruohokanukka

Crepis tectorum

x

x

x

Juncus alpinoarticulatus subsp. nodulosus

rantavihvilä

x

Juncus bufonius subsp. bufonius

konnanvihvilä

x

Juncus filiformis

jouhivihvilä

x

Juncus gerardii

suolavihvilä

x

x

Festuca trachyphylla

jäykkänata

Leymus arenarius

rantavehnä

Filipendula ulmaria

niittymesiangervo

x

Linaria vulgaris

kannusruoho

x

Galeopsis bifida

peltopillike

x

Lysimachia thyrsiflora

terttualpi

x

Galium album

paimenmatara

Maianthemum bifolium

oravanmarja

x

Galium album

paimenmatara

Maianthemum bifolium

oravanmarja

Galium palustre

rantamatara

Matricaria matricarioides

pihasaunio

Galium trifidum

pikkumatara

Melampyrum pratense

kangasmaitikka

x

x

Montia fontana

hetekaali

Potamogeton pusillus

Myosotis arvensis

peltolemmikki

Potentilla anserina subsp. egedii

merihanhikki

x

Myriophyllum sibiricum

kalvasärviä

Potentilla palustris

kurjenjalka

x

Myriophyllum sibiricum

kalvasärviä

Prunus padus subsp. padus

tuomi

x

Myriophyllum verticillatum

kiehkuraärviä

Puccinellia distans subsp. borealis

luotosorsimo

Paris quadrifolia

sudenmarja

Puccinellia distans subsp. borealis

luotosorsimo

Parnassia palustris

vilukko

Puccinellia distans subsp. borealis

luotosorsimo

Parnassia palustris

vilukko

Puccinellia distans subsp. distans

kujasorsimo

Pedicularis palustris subsp. palustris

luhtakuusio

Puccinellia distans subsp. distans

kujasorsimo

Pedicularis palustris subsp. palustris

luhtakuusio

Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia

pyöreälehtikihokki

Persicaria lapathifolia subsp. pallida

peltoukonnauris

Ranunculus acris

niittyleinikki

Peucedanum palustre

suoputki

Ranunculus auricomus -ryhmä

kevätleinikki

Phleum pratense subsp. pratense

korpi-imarre

Ranunculus auricomus -ryhmä

kevätleinikki

Phragmites australis

järviruoko

Ranunculus repens

rönsyleinikki

x

Picea abies

metsäkuusi

Ranunculus reptabundus

sammakonleinikki

x

Pinus sylvestris

(metsä)mänty

x

Ranunculus reptabundus

sammakonleinikki

Plantago major subsp. major

piharatamo

x

Ranunculus reptabundus

sammakonleinikki

Plantago maritima

meriratamo

Ranunculus reptabundus

sammakonleinikki

Plantago maritima

meriratamo

Ranunculus sceleratus

konnanleinikki

Plantago maritima

meriratamo

Ranunculus sceleratus

konnanleinikki

Plantago maritima

meriratamo

Ranunculus sceleratus

konnanleinikki

Plantago maritima

meriratamo

Rhinanthus minor subsp. minor

pikkulaukku

Poa annua

kylänurmikka

x

Rhinanthus serotinus

isolaukku

Poa palustris

rantanurmikka

x

Ribes nigrum

mustaherukka

Poa pratensis

niittynurmikka

x

Ribes spicatum subsp. spicatum

punaherukka

x

x

x
x

pikkuvita

x

x

x

Poa subcaerulea

matalanurmikka

Rorippa palustris

rantanenätti

x

Poa trivialis

karheanurmikka

Rubus arcticus

mesimarja

x

Polygonum aviculare

pihatatar

Rumex acetosa

niittysuolaheinä

Polygonum aviculare subsp. microspermum

tannerpihatatar

Rumex acetosella

ahosuolaheinä

Rumex aquaticus

vesihierakka

Rumex aquaticus

vesihierakka

Rumex longifolius

hevonhierakka

Potamogeton alpinus

purovita

Potamogeton perfoliatus

ahvenvita

Potamogeton pusillus

pikkuvita

x

x

x
x

Salix cinerea

tuhkapaju

Salix pentandra

halava

Salix pentandra

halava

Salix phylicifolia

kiiltopaju

Salix repens subsp. repens

hanhenpaju

Salix repens subsp. repens

hanhenpaju

Schoenoplectus tabernaemontani

merikaisla

Schoenoplectus tabernaemontani

merikaisla

Scutellaria galericulata

luhtavuohennokka

Sedum acre
Silene dioica
Solidago virgaurea subsp. virgaurea

kultapiisku

Sonchus arvensis var. arvensis

peltovalvatti

Sonchus arvensis var. bottnicus

peltovalvatti

Zannichellia palustris

pikkuhaura

Sonchus arvensis var. maritimus

merivalvatti

Zannichellia palustris

pikkuhaura

Sorbus aucuparia subsp. aucuparia

pihlaja

x

Sparganium emersum

rantapalpakko

x

Spergula arvensis subsp. sativa

peltohatikka

x

Epilobium adenocaulon

amerikanhorsma

x

Stellaria crassifolia

lettotähtimö

Epilobium ciliatum

lännenamerikanhorsma

x

Stellaria crassifolia

lettotähtimö

Glyceria fluitans

ojasorsimo

x

Stellaria graminea

heinätähtimö

Trifolium repens
x

valkoapila

x

Triglochin palustris

hentosuolake

Triglochin palustris

hentosuolake

Tripleurospermum inodorum

peltosaunio

x

Tussilago farfara

leskenlehti

x

Urtica dioica

nokkonen

x

Utricularia vulgaris

vesiherne

Utricularia vulgaris

vesiherne

Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia

lehtovirmajuuri

keltamaksaruoho

Veronica longifolia

rantatädyke

punakoiso

Vicia cracca

hiirenvirna

x

x

Viola arvensis

pelto-orvokki

x

x

Viola palustris

suo-orvokki

x

x

x
x

x

Stellaria longifolia

metsätähtimö

Stellaria media

pihatähtimö

Stellaria palustris

luhtatähtimö

Stellaria palustris

luhtatähtimö

Tanacetum vulgare

pietaryrtti

x

Taraxacum

voikukka

x

Thalictrum flavum

keltaängelmä

x

Thlaspi arvense

peltotaskuruoho

Thlaspi arvense

peltotaskuruoho

Trientalis europaea

metsätähti

x

Trifolium pratense

puna-apila

x

Sonchus arvensis var. arvensis x var. maritimus

x

x

