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Kempeleenlahden käyttö-ja hoitasuunnitelma

1. JOHDANTO

Kempeleenlahden ranta-alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan valtakunnallisena kohteena.
Se on ainoa suojeluohjelmiin kuuluva kohde Oulun kaupungin alueella ja samalla pohjoisin
Perämeren laakeista suojelunarvoisista rannoista, jotka alkavat Siikajoelta ja joiden keskeiset
alueet sijaitsevat Liminganlahdella ja Hailuodossa. Lintuvesivaraukseen kuuluvat Oulun
kaupungin omistamat alueet on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla 31.8.1986.
Kempeleenlahti on tyypillistä alavaa maankohoamisrantaa. Maa nousee alueella lähes senttimetrin vuodessa, ja alue viettää hyvin loivasti, joten uutta rantaa paljastuu nopeasti.
Kempeleenlahden kasvillisuudelle on tyypillistä rannansuuntainen vyöhykkeisyys. Samojen
tyyppilajien luonnehtimat vyöhykkeet sijaitsevat samassa jäIjestyksessä, joskin eri levyisinä
läpi koko rannan. Sarja muuttuu vedessä kasvavista uposkasveista rantaniittyjen kautta lehtimetsiksi. Rannan kohotessa vyöhykkeet siirtyvät vastaavasti ulommaksi. Maaperän suolaisuus
ja jäiden aiheuttamat maaperänmuodot aiheuttavat vaihtelua kasvillisuuteen. Ennen alueella on
laidunnettu, mikä paikoin näkyy vielä avoimmuutena. Laajimmat rantaniityt on havaittavissa
Kempeleen rajalla ja alueen pohjoisosissa.
Lahden linnusto on runsas, vaikkakin avorannan umpeenkasvu uhkaa vesilintu- ja kahlaajakantoja. Umpeenkasvusta hyötyvät varpuslinnut, joista ruokokerttunen on runsain. Lahden
ranta-alueet ovat tärkeitä muuttolintujen levähtely- ja kertymäalueita erityisesti keväällä.
Luonnonsuojelualueella sijaitsee yleisöä palveleva parkkipaikka, jolta lähtevät pitkospuut lintutornille. Tornista voi helposti tarkkailla Myllyojan suun seudun linnustoa. Polun varressa on
neljä alueen luonnosta kertovaa taulua. Alueella on kielletty luontoa vahingoittava tai muuttava toiminta sekä uudistushakkuut.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu Oulun kaupungin ympäristövirastossa. Työstä on vastannut ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä.
Vastaavia reheviä merenrantoja koskevia käyltö- ja hoitosuunnitelmia on tehty mm. pääkaupunkiseudulla (Laajalahti ja Vanhankaupunginlahti-Viikki). Hoitosuunnitelmia on laadittu
myös lähialueille, mm. Liminganlahdelle, Hailuodon Isomatalalle ja Oulunsalon Akionlahdelle. Lintuvesien käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemisen avuksi Metsähallitus on julkaissut
oppaan "Lintuvesien kunnostus ja hoito".
Suunnitelman tavoitteena on säilyttää ja lisätä alueen linnuston arvoa. Se perustuu julkaistuun
ja suulliseen tietoon alueen luonnosta.

2. ALUEEN KUVAUS
2.1. YLEISTÄ

Kempeleenlahden luonnonsuojelualue sijaitsee Kempeleen- eli Oulunlahden pohjukassa, eteläisessä Oulussa, Kaakkurin suuralueella (kuva 1). Alue alkaa Kempeleen rajalta ja jatkuu
rantaviivaa pohjoiseen kolmisen kilometriä Kiviniemen koulun kohdalle. Suojelualueen koko
vesialueineen on n. 160 ha, josta maapinta-alaa on n. 70 ha. Suojeltavan rannan leveys
vaihtelee 10:stä 400 metriin ja on keskimäärin n. 200 m. Alueeseen kuuluvan vesialueen
leveys on runsaat 200 m. Lisäksi alueeseen kuuluu Selkäkarin saari, jota eri kartoissa on
nimitetty myös Piispanletoksi ja Surrnankareiksi, ja sitä ympäröivä vesialue.
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Kuva 1. Kempeleenlahden luonnonsuojelualue.
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Kempeleenlahdesta 206 ha:n suuruinen alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvesiensuojelualueeksi. Kaupunki on rauhoittanut omistamansa lintuvesirajauksen sisäpuoliset
alueet, yhteensä 160 ha. Rauhoittamattomat 46 ha koostuvat Kempeleen kunnan puolelle jäävästä osasta, sekä Uusiranta-nimisestä yksityispalstasta (Yhteismaa RN:o 33:1) Myllyojan
suulta n. 500 m lounaaseen.
Kempeleenlahdelle on tyypillistä maaperän voimakas kohoaminen, joka aiheuttaa rantaviivan
siirtymisen merellepäin. Kohoaminen on n. 8 mm vuodessa, mikä vastaa laakealla rannalla
noin kahden metrin rantaviivan siirtymistä. Paikoin siirtymä voi olla moninkertainen. Rannan
siirtymistä edesauttaa jonkinverran myös lahteen laskevien ojien, erityisesti Myllyojan, tuoma
aines, joka mataloittaa entisestään rantavesiä. Oulun edustalla veden suolapitoisuus on alhainen, vain 0-3 promillea, ja se vielä laskee lahdenpohjukkaa kohti siirryttäessä.
2.2. KALLlO- JA MAAPERÄ

Pääosa alueen kallioperästä on jotunista savikiveä, joka kuuluu ns. Muhoksen muodostumaan.
Se koostuu pääasiassa pehmeästä savikivestä. Aivan alueen koillisosassa on kovaa graniittia.
Rannan maaperä on pääasiassa hietaa, jota paikoin peittää hiekka ja paikoin jopa parikymmensenttinen eloperäinen turvekerros. Kalliopaljastumia tai siirtokiviä ei ole, vaan maaperä on melko paksu. Kempeleen puolella on irtonaisten maakerrosten paksuudeksi mitattu jopa 103 m. Alue on pinnanmuodoiltaan tasaista rantatasannetta ja kuuluu osana Limingan lakeuteen.
2.3. VESIOLOT

Suojelualueen läpi laskee useita ojia, joista suurin on Myllyoja (kuva 2). Alueen läpi laskevien
ojien valuma-alueen pinta-ala on noin 32 km', josta pelkästään Myllyojan osuus on 25 km'.
Valuma-alue koostuu rannan tuntumassa pääasiassa peltomaasta, nelostien tuntumassa asutus- ja teollisuustonteista ja kauempana pelloista, metsistä ja soista. Peltoja ja pakettipeltoja
pinta-alasta on n. 45 %. Loput pinta-alasta jakautuu melko tasan asutuksen, metsämaan ja
soiden kesken. Soista suurin osa on ojitettu. Valuma-alueesta n. 55 % kuuluu Kempeleen
kuntaan ja loput Oulun kaupunkiin.
Myllyojan virtaamaa ei ole seurattu. Suoritettavia ojitustoimenpiteitä varten on mitattu keskiylivirtaama ja tulvahuippu. Keskiylivirtaama on 2,95 m3/s ja tulvahuippu 3,30 m3/s. Tämä
vastaa keskimäärin 120 litran valumaa sekunnissa neliökilometriItä. Koko luonnonsuojelualueen läpi virtaa kevättulvan aikaan siten vajaat 4 m3/s. Myllyojan keskivirtaama jäänee
kuitenkin alle 200 litran sekunnissa.
Oulun edustan merialueen yhteistarkkailussa on yksi havaintopiste keskellä KempeIeenlahtea
pari kilometriä Selkäkarista länteen. Sen vedenlaatutietoja on esitetty liitteessä 1. Alue kuuluu
veden laadun perusteella sekä virkistyskäyttö- että kalatalousluokituksessa luokkaan tyydyttävä.
2.4. KASVILLISUUS

Alueen kasvillisuutta ovat selvittäneet useat tutkijat. Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto teetti vuonna 1990 luonnonsuojelualueen kasvillisuuskartoituksen, joka on esitetty liitteenä 2. Seuraava kuvaus perustuu pääosin tähän kartoitukseen.
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Kuva 2. Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen kautta laskevien ojien valuma -alue (n. 32
km 2).
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Vesikasvillisuutta (hydrolitoraali) luonnehtivat laikuttaisesti esiintyvät upos- ja pohjalehtiset
kasvit, joista tärkeimpiä ovat merihaura, hapsiluikka, mutayrtti ja uposvesitähti. ilmaversoisista kasvustoja muodostavat vähäisessä määrin rantaluikka ja järvikorte sekä suuremmassa
määrin sinikaisla ja järviruoko. Kaislikot reunustavat lähes katkeamattomana vyöhykkeenä
ruovikoita ja rantaniittyjä veden puolella. Ruovikot sijoittuvat kais!ikoiden rannanpuolelle.
Laajin ruovikko on Myllyojan länsipuolella. Ruovikot yltävät paikoin aina rantapensaikkoon.

Kempeleenlahden rantavyöhykkeen (geolitoraalin) leveys vaihtelee 200 ja 400 metrin välillä.
Rantakasvillisuudelle luonteenomaisia ovat märät saraniityt. Tyypillisiä kasvustoja ovat suolasaraniityt, vesisaraniityt, luhtakastikkaniityt, punanataniityt (erityisesti alueen pohjoisosissa),
merisaraniittylaikut, vihnesaraniityt, tupassaraniityt, luhtakastikka-Iuhtavillaniityt, rönsyrölliniityt sekä mesiangervoniityt, jotka kasvanevat pajukoiksi.
Niittyjen yläpuolella kasvaa rantapensaikko, jonka valtalaji on kiiltopaju ja sen seassa on mosaiikkina saraniittyjä. Selkäkarin yläosissa on myös kuiva niittyalue. Metsät ovat mesiangervolepikoita.
Erityisesti alueen lounaisosissa on luhtasoita: sara- ja ruoholuhtia, pensaikkoluhtia ja harmaaleppäluhtia.
Alkuperäinen niittyranta oli suurelta osin kulttuuriperäistä, ihmisen ja kotieläinten muovaamaa. Kempeleenlahden rantaniittyjä hyödynnettiin sekä niittämällä että laiduntamalla. Molemmilla oli rantoja aukeanapitävä vaikutus, mistä puolestaan oli hyötyä useimmille kasvi- ja
eläinlajeille. Toimista kärsivät lähinnä järviruoko ja pajut sekä niitä suosivat lajit.
Alueen luonto alkoi muuttua viisikymmenluvun lopulla, kun Oulunsaloon rakennettiin uusi tie
läheltä rantaa. Se katkaisi rantaniittyjen ja niiden yläpuolisten peltojen yhteyden. Vielä kuusiky=enluvulla pensaikko oli niukkaa, ja enemmän pensastoa oli vain Oulun ja Kempeleen
rajan tienoilla.
Laiduntamisen ja muun rannankäytön loppumisen seurauksena rantojen umpeenkasvu on
kiihtynyt huomattavasti. Viimeiset laidunnetut alueet olivat Vesalan rannassa ja Vihiluodon
vieressä. Umpeenkasvaminen etenee kahdelta taholta. Pensaikko (pääasiassa kiiltolehtipaju)
valtaa rantaniittyä maan puolelta ja järviruoko rannasta päin. Järviruoko peittää ennen aukean
niityn parimetriseen kasvustoonsa ja tukahduttaa massiivisuudel1aan lähes kaikki muut lajit.
Tiheä ruovikko estää kuolleenakin muiden kasvien paitsi uuden ruovikon läpikasvun.
2.5. ELÄIMISTÖ

Alueen eläimistöä, lähinnä !innustoa, on tutkittu jonkin verran. Luonnonsuojelualueen eteläosissa ja osin Kempeleen puolella on seurattu rantalintukantoja ja alueen kultasirkkukantaa
ovat tutkineet useat tutkijat.
Kempeleenlahti on arvokas niin pesimä- kuin muuttolevähtelyalueena. Kempeleenlahden
muutonaikainen merkitys on keväällä syksyä selvästi huomattavampi. Talvinen eläimistö on
melkoisen niukka ja vähälintuinen.
Kevään ensimuuttajat saapuvat lahdelle ja sen takaiselle Perärannan peltoalueelle jo maaliskuun lopulla. Ensimmäisinä saapuvat töyhtöhyypät, pulmuset ja kiurut. Heti perään ilmestyvät
hanhet, kuljet ja petolinnut. Myllyojan auetessa, yleensä toukokuun alussa saapuvat sorsat ja
kahlaajat, mm. suokukot. Keväälle on tyypillistä viereisen peltoaukean ja ranta-alueen välinen
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riippuvuus. Monet linnut oleskelevat ja syövät pelloilla, mutta saapuvat lepäämään jään reunalle. Lahdella voi nähdä kesäisinkin satapäisiä vesilintuparvia. Syksyllä muutto ei ole niin
näkyvää. Rantapensaikot ja -ruovikot vilisevät loppusyksystä rantalintuja, jotka katoavat
melko varhain. Kahlaajamuutto jatkuu läpi kesän aina syyskuulIe. Näkyvimpiä muuttajia ovat
kuovi, suokukko ja erilaiset viklot. Sorsa- ja muita vesilintuja kertyy rantavesiin kesän lopulla.
Metsästys on kielletty Oulun kaupungin omistamilla mailla, minkä takia suuriakin määriä
vesilintuja saattaa parveutua Kempeleenlahdelle.
Pesimälinnusto on sangen monipuolinen. Siitä ei ole julkaistu tutkimuksia, lukuunottamatta
ympäristöviraston laskentoja viime vuosilta. Laskentatuloksia esitetään liitteessä 2.
Vesilinnut ovat Kempeleenlahden näkyvin linturyhmä. Sinisorsa ja tukkasotka ovat yleisimpiä, mutta kaikki Suomessa tavattavat puolisukeltajasorsat, harvinainen harmaasorsa mukaanluettuna, asustavat Kempeleenlahdella. Kaikki puolisukeltajasorsat ovat vähentyneet parinkymmenen viimeksikuluneen vuoden aikana.
Kahlaajat ovat kuuluvia, kovaäänisiä lahden asukkaita, jotka ovat tyypillisiä maankohoamisrannoille. Niiden kannat ovat vähentyneet umpeenkasvun seurauksena. Kuuluvin laji on
punajalkaviklo. Sitä runsaampia ovat kuitenkin kuovi ja taivaanvuohi. Muita alueelle tyypillisiä kahlaajia ovat suokukko, Iiro, valkoviklo, töyhtöhyyppä, pikkutylli ja meriharakka.
Myös joitakin kala- ja naurulokkipareja asustaa rannan tuntumassa. Petolinnuista ruskosuohaukkaa näkee saalistamassa laajentuneiden ruovikoiden yllä. Läheisillä peltoaukeilla
saalistelee tuulihaukka (silmälläpidettävä laji) sekä suo- ja sarvipöllö, jotka joinakin vuosina
pesivätkin luonnonsuojelualueen puolella.
Umpeenkasvusta on ollut suoranaista hyötyä monille pikkulinnuille. Alueen yleisin laji on
ruokokerttunen, joita räksyttää alkukesästä jokaisessa ruovikko- ja pajupöheikössä. Se muodostaa yli kolmanneksen kaikista ranta-alueen linnuista. Myös pajulintu, pajusirkku, punakylkirastas, lehtokerttu ja punavarpunen ovat runsaita. Kolme runsainta lajia muodostavat
kolme neljännestä kaikista pesivistä pareista. Kaikkiaan rantavyöhykkeellä pesii noin 300
lintuparia neliökilometrillä. Linnusto on tiheimmillään pajuvaltaisissa kasvustoissa.
Linnustossa esiintyvä kultasirkku on siperialainen
erikoisuus, jonka läntisimmät esiintymät ovat Suomessa. Kempeleenlahden Myllyoja on maailmankuulu kultasirkuistaan, joita ihailemaan joka kesä
saapuu ulkomaisia lintuturisteja. Ympäristöviraston
tekemien laskentojen mukaan kultasirkkukanta on
90-luvulla kuitenkin selvästi taantumassa. Mahdollisesti pensaikko on käymässä liian tiheäksi ja korkeaksi alueen ennen runsaalle kannalle.

Kultasirkkukannan kehitys Kempeleenlahdella ympäristöviraston
tekemien laskentojen mukaan:
1990
1992
1993
1994
1995

8
8
5
3
2

Samanaikaisesti kultasirkkupopulaation painopiste on muuttunut pohjoisemmaksi. Vielä
1980-luvulla kultasirkkuja lauloi runsaasti Myllyojan suussa (nykyisen lintutornin seuduilla)
ja lähellä Vihiluotoa kunnanrajan paikkeilla. Tällöin nykyisen luonnonsuojelualueen pohjoisosien rannan linnustoa ei juurikaan tutkittu; joskin esim. vuonna 1973 täällä havaittiin neljä
reviiriä. Jo vuonna 1990 havaitusta kahdeksasta reviiristä vain kaksi sijaitsi Myllyojan lounaispuolella ja kuusi koillis- ja pohjoispuolella. Vuosina 1993-1995 kaikki reviirit sijaitsivat
suojelualueen pohjoisrajalta vajaan kilometrin matkalla etelään.
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Vastaavia aikaisemmin laidunnettuja maankohoamisrantoja on tutkittu Porin seudulla, missä
vesilintu- ja kahlaajakannat ovat selvästi taantuneet, vaikkakin kokonaislaji- ja -parimääriä
katsottaessa tämä peittyy umpeenkasvusta hyötyvien varpuslintulajien määrän kasvun alle.
Avoimuutta suosivien lajien parimäärät ovat laskeneet yli 60 %. Umpeenkasvusta ovat hyötyneet useat pensaikkolajit, pääasiassa varpuslinnut. Rantalinnuista kuovi ja taivaanvuohi ovat
hieman hyötyneet, kaikki muut ovat kärsineet.
Muu eläimistö elää piileskellen. Ranta-alueella voi nähdä silloin tällöin hirven. Pikkunisäkkäistä ajoittain yleisiä ovat vesimyyrä, vesipäästäinen ja peltomyyrä, samaten niitä saalistavat pikkupedot (lumikko, kärppä, minkki ja kettu). Sammakoista tavataan sekä tavallista
että viitasammakkoa. Kempeleenlahden selkärangattomia ei ole tutkittu.
Kempeleenlahdella on myös huomattava paikallinen kalataloudellinen merkitys, joskin Oulun edustan vesien rehevöityminen on huomattavasti vaikeuttanut alueella kalastamista. Lahti
toimii kalojen kutualueena, jonka mukaan lintuvesien suojeluohjelmassa alue oli luokiteltu
kalataloudellisesti ensimmäiseen luokkaan.

2.6. SUOJELUARVO
Alue on Oulun yleiskaavassa 2010 merkitty suojelualueeksi (SL), jota ympäröivät maa- ja
metsätalousalueet, joilla on ympäristö- ja ulkoiluarvoja (MU). Pohjoisessa aluetta rajoittaa
virkistysalue (V), jolla sijaitsee Kiviniemen uimaranta. Asemakaavoitus etenee Kiviniemessä
rantaa pohjoisesta etelään. Asutuksen ja suojelualueen väliin kaavoissa jää puistoaluetta.
Kempeleenlahti on mukana valtakunnallisessa lintuvesiohjelmassa (Komiteanmietintö 71:32).
Ohjelmaa valmisteltaessa alueen merkitys on tutkittu niin linnuston kuin muun eläirnistön ja
kasvillisuuden suhteen. Lahden linnustoon perustuva suojelupistearvo on 72 ja se on pysynyt
suunnilleen samassa, vaikka tarkemman tutkimuksen seurauksena lajimäärä alueella on kasvanut. Suojeluarvoa nostavat kalasto ja se, että lahti on tärkeä vesilintujen levähtelyalue.
Liitteessä 4 on esitetty Kempeleenlahden suojeluarvoon vaikuttavia tekijöitä lintuvesiensuojeluohjelman ja nykytietämyksen mukaan sekä verrattu aluetta muihin vastaaviin.
Yksittäisten uhanalaisten lajien suojelun kannalta Kempeleenlahti on merkityksellinen. Alueella on pesinyt lapinsirri (vaarantunut merialueilla), jonka paluu olisi mahdollista hoitotoimenpiteillä (laji havaittiin laskennoissa vuonna 1994). Etelänsuosirri (erittäin uhanalainen)
pesii muilla samantapaisilla rannoilla lähiseuduilla.
Alueella tavataan useita uhanalaisia kasvilajeja (liite 5): vesihilpi, nelilehtivesikuusi, otalehtivita, ruijanesikko, lettotähtimö, nuokkurusokki, ahonoidanlukko, sammakonleinikki ja kolmihedevesirikko. Silrnälläpidettävää heinäsarpiota todennäköisesti kasvaa alueella, sillä se on
löydetty Kempeleenlahdelta aivan suojelualueen pohjoispuolelta.
2.7. MUUTOSPAINEET
2.7.1. Lintuturismi
Kempeleenlahtea käytetään runsaasti luontoharrastukseen. Myllyojan suu on tunnettu lintupaikka, erityisesti keväällä. Varhain keväällä sulava ojansuu houkuttelee lintuharrastajia. Uusi
lintutomi on selvästi lisännyt alueen käyttöä, mutta se on myös kanavoinut retkeilyä helpottaessaan rantaanpääsyä. Tomi on lähellä tietä, ja siellä on helppo poiketa vaikka käytäessä
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Liminganlahdella tai Hailuodossa. Alueelle kohdistuu myös ilkivaltaa: kesällä 1993 tomin
lavarakenteet poltettiin.
Kesällä alueella vierailevat lähinnä lintuturistit, jotka haluavat nähdä ja kuulla kultasirkun.
Kempeleenlahti on mainittu ulkomaisissa lintumatkaoppaissa varmana kultasirkkupaikkana.
Erityisesti kesäkuussa Myllyojalla voi törmätä erityisesti englantilaisiin, saksalaisiin ja ruotsalaisiin lintuturisteihin, joita käy paikalla jopa linja-autoittain. Kultasirkun väheneminen ja
siirtyminen Myllyojan suusta lisää turhaa liikkumista lajia etsittäessä.
2.7.2. Metsästys
Rauhoitetun Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen sisälle jää yksityinen maa-alue, joka on
aiemmin ulottunut rantaan. Valitettavasti sorsastajat ovat saattaneet kulkeutua myös rajojen yli
luonnonsuojelualueelle. Metsästys lähellä suojelualuetta supistaa sorsien syksyistä lepäilyaluetta huomattavasti.
2.7.3. Vedenlaatuja tiesuunnitelmat
Kempeleenlahden veden laadun huononeminen on vaikuttanut alueen kalastoon. Rehevöityminen on myös vaikuttanut kasvillisuuteen. Ruovikot ja kaislikot ovat levinneet, eikä kasvitonta rantaa ole enää.
Kempeleenlahden pelloilla ja niiden lähialueilla on tehty ojituksia, jotka ovat vaikuttaneet
ojien ja sitä kautta meren vedenlaatuun. Joitakin ojia on kaivettu myös suojelualueen läpi.
Oulunsalon lentokentälle vievää tietä kehitetään kasvavan liikenteen takia tiepiirin ja alueen
kuntien järjestämän suunnittelukilpailun pohjalta. Tie säilyy paikallaan ja luonnonsuojelualueen sekä Kempeleenlahden erityispiirteet otetaan jatkosuunnittelussa huomioon.
2.7.4. Virkistyskäyttö
Vihiluodossa on Kempeleen ainoa venesatama. Lisäksi Vihiluodon rantamille on ruopattu venevalkamia. Luonnonsuojelualueella Myllyojan pohjoispuolella on venevalkama, jonka pito
alueen sääntöjen mukaan on sallittua. Sinne vie autolla ajettava tie. Valkamasta pohjoiseen
pitkin suojelualueen rantaa on pidetty veneitä, joille kulku aiheuttaa ongelmia. Rantaa Äimärautiolta aina Myllyojalle asti käytetään ratsastukseen ja ravihevosten harjoitteluun, mikä
erityisesti lintujen pesimäaikana saattaa aiheuttaa vahinkoa.
Oulun moottorikeikkailun yleissuunnitelmassa esitetään väliaikaisilla luvilla toimivan Myllyojan jäätä pitkin kulkevan moottorikeikkareitin virallistamista. Oulun hyväksytyssä ulkoilureittisuunnitelmassa suunniteltu Kempeleenlahden reitti kulkee alueen ohi. Reittiä toteutettaessa suojelualueen läheisyys on otettava huomioon. Talvisin erityisesti Kempeleenlahden jää
on suosittua hiihtomaastoa, mistä Selkäkarin saaren puusto on selvästi kärsinyt: mm. v. 1995
saaren ainoa pihlaja kaadettiin.

3. HOITO JA KÄYTTÖ

3.1. HOIDON JA KÄYTÖN TARKOITUS
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen hoidon tarkoituksena on elvyttää ja säilyttää runsas ja
monipuolinen rantalinnusto. Rantaniittyjä hoidetaan siten, että umpeenkasvusta kärsineilIe
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harvinaisille kasvilajeille luodaan mahdollisuus runsastua tai palata entisille kasvupaikoilleen.
Hoidon tarkoituksena on myös vähentää häiriötekijöitä suojelualueen aroilla alueilla ja keskittää toiminta sellaisiin paikkoihin, jotka parhaiten sitä kestävät. Alueen maisemaa hoidetaan
siten, että saadaan aikaan miellyttävä avoniityn ja pensaikon mosaiikki, joka ei peitä merta ja
rantaa näkyvistä.
Käytön suunnittelun tavoitteena on parantaa luonnonharrastuksen mahdollisuuksia. Erityisesti
otetaan huomioon kasvava lintuturismi. Luontoharrastus pyritään kanavoimaan siten, ettei se
häiritse alueen luontoa. Samalla parannetaan tiedotusta ja alueen käyttömahdollisuuksia biologian ja maantiedon opetuskohteena.
3.2. HOITO

Alueen hoitamista varten kasvillisuus on inventoitu. Linnuston inventointi jatkuu vuosittain.
Kartoitusten pohjalta laaditaan tarkempi osa-aluejako, johon perustuu eri osien hoito. Hoitoon
luetaan tässä yhteydessä myös alueen rakentaminen ja edelleenkehittäminen. Tarvittavat toimenpiteet voidaan ryhmitellä neljään ryhmään:
1. Kasvillisuuden ja eläimistön hoito
2. Merkintä ja rakentaminen
3. Luonnonsuojelualueen ylläpito ja hoito
4. Sääntöjen ja alueen tarkistukset
3.2.1. Kasvillisuuden ja eläimistön hoito

Avoimen niittyrannan palauttamiseksi rantaa on käsiteltävä voimakkaasti ja suunnitelmallisesti. On pyrittävä toistamaan tai jäljittelemään vanhoja rannankäyttötapoja. Mahdollisia
hoitotoimia on esitelty tarkemmin liitteessä 6. Hoitotoimet on esitetty seuraavassa ohjeellisessa aika- ja toimenpidetaulukossa:

kartoitus
alueiden rajaus ja tarkennukset
raivaus ja mahdollinen niitto
seuranta
mahdollinen laidunnus

jatkuvasti
kevät 1996
kesästä 1996 alkaen
kesästä 1996 alkaen
kesä 1997 alkaen

ympäristövirasto
ympäristövirasto
tekninen palvelukeskus
ympäristövirasto
tekninen palvelukeskus

Kasvillisuuden hoito aloitetaan kesän 1996 aikana. Uusirannan RN:o 33:1 hoitamisesta
perinnemaisemana neuvotellaan alueen omistajan kanssa.
3.2.2. Merkintä ja rakentaminen

Merkintä
Luonnonsuojelualueen merkinnässä on nykyisellään puutteita. Alue merkittään maastoon
Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden hoitotyöryhmän mietinnön (1985) suositusten
mukaisesti. Myös Selkäkarin saari merkitään selvästi eri puolilta siten, että talvisin hiihtäjät ja
kesäisin veneilijät tietävät saaren olevan rauhoitettu.
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Alueelle laaditaan oma rauhoituskyltti (liite 7), josta ilmenee alueen nimi, rauhoitusaste ja
pääasialliset rajoitukset. Kyltit laitetaan rajalle paikkoihin, mistä on oletettavissa kulkua alueelle sekä muutoinkin ainakin näköetäisyyden päähän toisistaan. Raja merkitään valkoisin
maalimerkein rajalla oleviin puihin tai keltaisin tolpin siten, että tolpat erottuvat selvästi ja
erottavat rauhoitetun alueen ulkopuolisesta.
Merkinnästä vastaa teknisen palvelukeskuksen metsien ja vesialueiden vastuualue. Merkintätyössä on otettava huomioon myös mahdollinen laiduntaminen, jolloin osa alueen rajoista voi
toimia karja-aitana.
Rakentaminen
Alueella oleva autojen parkkipaikka on puutteellinen varusteiltaan. Varustusta parannetaan
pöydällä tuoleineen eväidensyöntiä varten sekä roska-astialla. Alueelle tulevaa tietä kunnostetaan. Rakentamisesta vastaa teknisen palvelukeskuksen metsien ja vesialueiden vastuualue.
Olemassaolevaa luontopolkua laajennetaan ja parannetaan. Liitteessä 8 on esitetty ehdotus uuden polun linjaamiseksi sekä rasteiksi. Tekemisesta vastaa teknisen palvelukeskuksen metsien
ja vesialueiden vastuualue yhdessä ympäristöviraston kanssa.
Pysäköintialueen opastustaulua muutetaan informatiivisemmaksi (liite 9), jolloin se toimii
luontopolun aloitustauluna ja luonnonsuojelualueen yleisopasteena. Siihen lisätään erilliset
englannin-, saksan- ja ruotsinkieliset opasteet. Samalla parannetaan merkintöjä lintutomille
vievästä polusta. Nykyinen pitkospolun pää on vaikea löytää.
Merkintä ja rakenteiden parantaminen aloitetaan kevään 1996 aikana.
3.2.3. Luonnonsuojelualueen ylläpito ja hoito
Alueen käytön kannalta on tärkeää sen siisteys. Pysäköintialue sekä luontopolun ympäristö
siivotaan vuosittain kertyneestä rojusta. Samalla koko luonnonsuojelualueen siisteyden voi
tarkastaa ja poistaa näkyvi=ät meren tuomat tai muuten alueelle ilmestyneet rojut ja roskat.
Vastuu alueen siivouksesta on teknisen palvelukeskuksen metsien ja vesialueiden vastuualueelIa.
Alueen käytön helpottamiseksi tie pysäköimisalueelle ja itse pysäköirnisalue olisi avattava jo
huhtikuun puolella. Samoin pitkospolun varresta on poistettava ruovikko ainakin puolentoista
metrin matkalta molemmin puolin. Varsinkin loppukesästä polun yli kaatuva ruovikko vaikeuttaa huomattavasti polulla liikkumista.
Lintutomi varustetaan erillisillä ilkivallankestävillä havainto- ja vieraskirjoilla. Kesäkauden
ajan alueen rakennelmia ja rauhaa tarkkaillaan viikoittain, kesäkuussa usea=inkin.
3.2.4. Sääntöjen ja alueen tarkistukset
Nykyisin voimassaolevat säännöt ovat liitteenä 10. Alueen häiriintymisen estämiseksi olisi
syytä harkita rauhoitussääntöjen tarkistamista esim. siten, että merkityiltä poluilta poistuminen
lintujen pesimäaikana (1.5.-15.7.) kielletään. Kieltoalue voidaan suunnitella ja rajata hoitosuunnitelman tarkentamisen yhteydessä. Selkäkari pienenä saarena ei sovellu Iinnuston ja
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kasviston kärsimättä lainkaan virkistykseen, joten sille olisi myös asetettava maihinnousukielto samaksi ajaksi.
Alueen kokonaisuuden kannalta olisi aloitettava neuvottelut tilan 33:1 (Uusiranta) liittämisestä
suojelualueeseen. Kempeleen kunnan puolelle jäävä lintuvesialueen osa olisi saatava rauhoituksen piiriin. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen olisi neuvoteltava asiasta Kempeleen
jakokunnan kanssa. Samassa yhteydessä olisi syytä harkita luontopolun tai vastaavan rakentamista alueen lounaispäähän palvelemaan Kempeleen kunnan ja erityisesti Vihiluodon kasvavia ulkoilutarpeita.
Rauhoitussäännöissä ei mainita alueen vesien käytöstä kalastukseen, joskin eläinten hätyyttämiskiellon voi tulkita myös kalastuskielloksi. Sääntöjä olisi tässä suhteessa selvennettävä ja
sallittava virkistyskalastus.
Sääntöihin tulisi myös kiIjata kohta luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman
laatimisesta ja alueen luonnon hoidosta.
3.3. KÄYTTÖ

Alueen käyttö on sallittua rauhoitussääntöjen puitteissa (liite 9). Sääntöjen mukaista tai
lääninhallituksen/ympäristökeskuksen hyväksymää käyttöä ovat tällä hetkellä:
-pysäköintialue, luontopolku ja lintutomi Myllyojan eteläpuolella
-luonto/ulkoilupolku Kiviniemen koulun luona
-venevalkama Myllyojan suun pohjoispuolella
- lintujen rengastaminen ruokokerttusprojektin yhteydessä (pyynti lopetettu toistaiseksi)
-epävirallinen moottorikelkkareitti Myllyojaa pitkin
- merialueella tapahtuva virkistys- ja kotitarvekalastus (kalatalousselvityksen mukaan yksi
kalastaja pitää paria verkkoa ja katiskaa rauhoitusalueella tai sen tuntumassa).
Kaupunki on rakentanut ja rakentaa laitteita ja rakenteita, jotka palvelevat kaupunkilaisten
virkistäytymistä ja luontoharrastusta, ja ohjaavat samalla toimintaa. Kempeleenlahti kuuluu
biologian ja maantiedon opetuskohteisiin, ja alueen käyttö on jatkuvaa ja lisääntyvää.
Myös lintuturismilla on kasvava merkitys. Rakenteet, polut ja erityisesti vieraskieliset opasteet
ovat tarpeen kanavoimaan turismia. Ulkomaisten munarosvojen takia erityisesti pesimäaikaista
valvontaa on tehostettava. Harvinaisen kultasirkun munat ovat myös haluttuja.
Tiedottamista on parannettava. Alueesta laaditaan esite, joka esittelee luontoa, kulttuurivaikutuksia ja laadittavaa luontopolkua. Esitettä jaetaan kaupungin tiedotuskeskuksessa, ympäristövirastossa sekä teknisessä palvelukeskuksessa ja se toimitetaan kaikkiin kouluihin. Esitteen
laatii ympäristövirasto yhdessä teknisen palvelukeskuksen metsien ja vesialueiden vastuualueen kanssa.
Käytön koordinoimiseen kuuluu myös lintu- ja kasviretkien jäIjestäminen luontopoluIle ja
lintutomille lähinnä keväällä. Retket suunnataan toisaalta kaupunkilaisille ja toisaalta kouluille. Retkien jäIjestämisen vastuu on ympäristövirastolla ja liikuntavirastolla, koulujen tarpeisiin jäIjestettyjen retkien osalta myös opetusvirastolla.
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Kaupungin suunnittelema ulkoilureitistö ohjataan kulkemaan rauhoitusalueen ulkopuolella, ja
se liittyy Kempeleenlahden luontopolkuun pysäköintialueelle tulevan tien kautta. Ulkoilureiteillä turvataan kuitenkin yhteydet kaupungin muihin virkistys- ja ulkoilualueisiin. Hiihtoreittejä voi suunnata läpi alueen. Moottorike1kkareitit on ohjattava alueen ulkopuolelta tai
jäätynyttä Myllyojaa pitkin. Ulkoilua ei suunnata Selkäkarille.
On harkittava ulkoilureittien jatkamista kaupungin rajan yli siten, että Kempeleenlahdelta voi
pyöräillä tai muuten ulkoilla suoraan etelämpänä oleville lintupaikoille. Tällaisia retkeilykohteita ovat Vihiluoto, Liminganlahti ympäristöineen, Akionlahti ja Hailuoto. Reittisuunnitelmissa on tehtävä yhteistyötä alueen kuntien, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja
Pohjois-Pohjarunaan liiton kanssa.
Alueella olevan venevalkaman siirtämisestä pois olisi neuvoteltava. Mikäli valkama pidetään
entisellä paikallaan, on sen tasoa nostettava siten, että sinne mahtuu kunnolla pysäköirnään 12 autoa. Varsinainen muu pysäköinti on ohjattava alueen ulkopuolelle. Suunnittelematon
kulku alueelle saattaa johtaa ympäröivän luonnon vahingoittumiseen. Samaten itse valkamaa
olisi parannettava, joskin ruoppausten tekoa on syytä harkita tarkkaan. Erillisten venepaikkojen pidosta pitkin suojelualueen rantaa on luovuttava.
Ympäristökeskus voi myöntää luvan harjoittaa tieteellistä tutkimusta alueella. Tällä hetkellä
Myllyojan suussa saa pyydystää verkoilla muuttavia ruovikkolintuja. Nämä tulokset ovat käytettävissä alueen tilan seurannassa. Vastaavia tutkimuksia käynnistynee alueen hoidon seurannan yhteydessä, jolloin hyväksytään myös tutkimus- ja seurantaohjelma. Muusta tutkimuksesta on aina erikseen sovittava. Erityisen toivottavaa olisi saada käyntiin alueen
tyyppilajin (kultasirkun) tutkimus, mikä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Oulun yliopistossa
opinnäytetyönä. Sen kannanvaihtelujen seuranta lienee mahdollista suorittaa virkatyönä.
3.4. ALUSTAVA HOITOSUUNNITELMA

Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen hoito voidaan aloittaa seuraavanlaisen alustavan osaaluejaon ja suunnitelman mukaan (kuva 3) pohjalta:
1. Kunnanrajan tienoo: Alueelta raivataan valikoidusti tiheimpiä pensaikkoja siten, että

näköyhteys merelle avautuu ja maisemakuva paranee. Alueelle pyritään saamaan laidun
tien ja rannan väliin, joko lehmille tai hevosille, koska alue on ollut viimeksi laidunnuskäytössä. Ongelmiksi muodostuvat suuret aitauskulut sekä maapohjan vetisyys ja pehmeys.
2. Lintutornin seutu: Alueelle rakennetaan yleisöpalveluvarustus pysäköintipaikalle ja lintutorniin sekä luontopolku. Alueelle tulevaa tietä ja parkkipaikkaa parannetaan. Kultasirkkukannan palauttamiseksi pajupensaikkoa harvennetaan paikoin. Mikäli Uusirannan
RN:o 33:1 alueen perinnemaiseman hoito alkaa, vastaavia hoitotoimenpiteitä voidaan
kohdistaa myös luonnonsuojelualueen puolelle.
3. Pol\ioisranta (500 - 1000 m suojelualueen pohjoisrajalta etelään, paaaslassa peltojen
kohdalta): Alueella raivataan paikoin pensaikkoa kultasirkkukannan säilymisen turvaamiseksi.
Kultakin alueelta laaditaan tarkempi suunnitelma työn pohjaksi, jossa yhteydessä katsotaan
mm. poistettavat pensas/puuryhmät, niitettävät alueet ja ruovikot sekä tarkennetaan suunniteltavao luontopolun sijainti ja rakenteet.
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Hoitotoimenpiteiden edistyessä tarkennetaan sekä alueita että niille kohdistuvia toimia edellä
esitettyjen periaatteiden sekä liitteen 6 mukaisesti.
Vuosittaisista hoitosuunnitelmista neuvotellaan Pohjois-Pohjanmaan
kanssa ja lopullinen työsuunnitelma hyväksytetään siellä.

1. Vesalanranta
- pensaikonraivausta

2. Lintutomin seutu
- raivausta
- rakenteiden ja op~teiden parantamista
- luontopolku
3. Kunnanrajan tienoo
- pensaikonraivausta
- mahdollisesti laiduntamista

+

4. Merkintöjen parantaminen
(myös Selkäkarilla)
5. Mahdollisia maiseman- ja perinnemaiseman hoitotöitä luonnonsuojelualueen ulkopuolella

500

o

I

1

+

5
Kuva 3. Kempeleenlahdenluonnonsuojelualueen alustavat hoitokohteet.
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Liite 1. Vedenlaatu.

Kempeleenlahden keskimääräinen vedenlaatu kesällä (kesä- ja elokuu) sekä talvitilanteessa
(huhtikuussa) v. 1984-1994.

Muut1juja (syv;y;ys).yksikkö

huhtikuu

kesä/elokuu

vuodet 1984-8'7 198.8-91 1992-94-- 1984..:.87 1988-91 1992-94
sähkönjohtavuus (1m) mS/m

353

318

287

16

32

33

47

51

45

72

77

85

7,0-7,7

7,3-7,6

7,3-7,8

5,3-7,8

6,5-7,1

6,8-7,3

sameus (1m) NTU

1,2

1,2

1,7

1,1

1,5

2,7

kokonaisfosfori (1m) flgll

17

19

20

24

25

34

2

2

3

8

5

11

397

356

335

598

501

523

NH4+ N03-typpi (1m) !tgll

70

32

26

262

137

175

rauta (1m) mg/l

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,7

happi (1m) kyll. %

87-99

80-103

92-104

66-74

69-87

83-85

happi (pohjasta 1 m) kyll. %

83-97

83-102

90-100

57-77

79-86

79-82

8,7

10,2

6,7

-

-

-

2,0
1,1-3,1

-

1,6
1,1-1,9

-

-

-

väri (1m) mg Pt/l
pH(lm)

P04-fosfori (1m) flgll
kokonaistyppi (1m) flg/l

a-klorofylli (1m) !tg/l
näkösyvyys m
(minimi-maksimi)
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1. JOHDANTO

Kempeleenlahden kasvillisuuskartoitukseen liittyvät maastotyöt tehtiin syyskuun alkupäivinä
1990. Tällöin suojelualuerajauksen piiriin kuuluvalta ranta-alueelta rajattiin ilmakuvalle alueen kasvustotyypit ja inventoitiin putkilokasvil. Putkilokasvilajiston inventoinnin on suorittanut LuK Ari-Pekka Huhta. Muutamien lajien kohdalla määrityksen on varmentanut museonhoitaja Tauno Ulvinen.
Kempeleenlahti on laaja, topografialtaan hyvin tasainen ja alava lahti. Luonteenomaista on
myös, että matala vesialue jatkuu kauaksi rantaviivasta. Laakean rannan niitty- ja pensaikkovyöhykkeet ovat leveät ja maankohoamisen ansiosta jatkuvassa vähittäisessä muutostilassa.
Ranta-alueen kasvillisuus on yleisluonteeltaan kaikkialla hyvin mosaiikkimaista, sillä pienetkin muutokset rannan topografiassa heijastuvat välittömästi paikan kasvillisuuteen.

2. KASVILLISUUSTYYPIT
Seuraavassa on lyhyesti kuvailtu inventointialueella esiintyneitä ja kasvillisuuskartassa
käytettyjä kasvillisuustyyppejä. Vesi- ja rantakasvillisuuden tyypittelyssä on pääosin tukeuduttu Siiran (1979) Liminganlahden alueelta esittämiin vyöhykesarjoihin sekä Vartiaisen
(1963) Perämeren saarilla suorittamiin tutkimuksiin. Merenrannan lehtimetsien rajaus perustuu
Havaksen (1967) luokitukseen. Luhtaisten alueiden osalta luokittelu noudattelee Suotyyppioppaan jaottelua (Eurola & Kaakinen 1978).

2.1. Vesikasvillisuus
Keskivesitason alapuolisille rannan osille eli hydrolitoraaliin sijoittuva kasvillisuus luetaan
kuuluvaksi vesikasvillisuuden piiriin. Kempeleenlahdella hydrolitoraalin kasvillisuus koostuu
pääosin ilmaversoiskasvillisuudesta ja pohja-, upos- sekä kelluslehtisten vesikasvien osuus
jää suhteellisen vaatimattomaksi.
Upos- ja pohjalehtinen vesikasvillisuus. Pohjalehtinen vesikasvillisuus koostuu matalista,
lähes pohjanmyötäisesti kasvavista ruohomaisista lajeista, jotka ovat runsaimmillaan heti
kookkaiden ilmaversoisten vesikasvien muodostaman vyöhykkeen ulkopuolella, matalassa
vedessä sekä pienissä allikoissa kaislikon lomassa. Kokonaisuutena vyöhyke on hyvin laikuttainen ja vaihtelevan levyinen. Paikoittain muutamat lajit muodostavat lähes mattomaisia kasvustolaikkuja. Tärkeimpiä kasvustoja muodostavia lajeja ovat merihaura, hapsiluikka, mutayrtti ja uposvesitähti. Myös katkeravesirikko, pikku- ja isovesitähti, äimäruoho sekä merivita
kuuluvat oleellisina alueen lajistoon. Uposlehtisistä kalvas- ja kiehkuraärviät, ristilimaska,
isovesiherne sekä ahvenvita viihtyvät parhaiten pienissä suojaisissa allikoissa muun kasvillisuuden lomassa.
Kelluslehtinen vesikasvillisuus. Kelluslehtistä vesikasvillisuutta inventoidulla alueella esiintyy hyvin vähän, keskittyen jokialueelle. Täälläkin kasvustot ovat kooltaan hyvin vaatimattomia ja harvoja, suurimmaksi osaksi steriileistä palpakkonauhoista koostuneita.
Rantaluikkakasvustot. Rantaluikkavaltaista ilmaversoiskasvillisuutta esiintyy tavallisimmin
kapeana kaistaleena kaislikon ja joskus ruovikonkin ulkolaidalla sekä pieninä laikkuina niiden
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lomassa märissä painanteissa. Ilmaversoiskasvillisuuden ulkolaidalla kasvustot ovat yleensä
varsin niukkalajisia, mutta ylempää luikkakasvustoista tapaa = . vesikuusta rönsyrölliä ja
myrkkykeisoa. Kempeleenlahdella rantaluikkakasvustot ovat tavallisia koko ranta-alueella.
Kaislikot. Kempeleenlahden rannalla on sinikaisla kaislikoiden muodostaja. Se kasvaa matalassa rantavedessä lähes puhtaina kasvustoina, jotka vuorottelevat pienten rantaluikkakasvustojen kanssa. Hiukan ylempänä rannan märissä notkelmissa kasvustoissa seuralaislajisto on
runsaampaa ja mm. rantaluikan ja kaislan muodostamat pienet sekakasvustot ovat tavallisia.
Kaislikot reunustavat lähes katkeamattomana vyöhykkeenä ruovikoita ja rantaniittyjä veden
puolelta läpi koko inventoidun alueen. Levei=illään kaislikot ovat lahden perukassa Myllyojan pohjoispuolisella alueella.
Ruovikot. Järviruo'on eli rydin muodostamat kasvustot sijoittuvat pääosin varsinaisen kaislikkovyöhykkeen yläpuolelle, vesirajan tuntumaan. Kasvustot ovat kooltaan hyvin vaihtelevia ja
lajistoltaan lähes puhtaita ruovikoita, joissa seuralaislajien osuus on hyvin vaatimaton. Järviruokoa esiintyy tämän lisäksi myös huomattavan laajoilla alueilla keskivesitason yläpuolisella
maarannalla jopa rantapensaikoissa jäänteenä aiemmasta rantakasvillisuudesta tai nykyisistä
kasvustoista levinneenä. Myös ruovikoita reunustavilla niityillä sitä tapaa jonkin verran seoslajina. Inventoidulla alueella laajin yhtenäinen ruovikkoalue on Myllyojan länsipuolella saraja heinäniittyjen yläpuolisella rannalla, jossa se yläosistaan sekoittuu rantapensaikkoon.
Muualla ruovikot ovat kooltaan huomattavasti pienempiä.
Kortteikot. Jokiveden vaikutuspiirissä Myllyojan varressa on kooltaan pieni järvikortekasvusto. Lajistoltaan se on lähes puhdas kortteikko ja sijoittuu rantaluikkakasvuston lomaan.

2.2. Rantakasvillisuus
Keskivesitason yläpuolelle sijoittuvan rannanosan, maarannan luonteenomaisia kasvillisuustyyppejä ovat erilaiset sara- ja heinäniityt. Suojaisella ja laakealla rannalla tämä niittyvyöhyke
on leveä ja tässä tapauksessa märkien saraniittyjen osuus on suurempi kuin kuivempien heinäniittyjen.
Avoimemmilla rannoilla geolitoraalin alaosan luonnehtijalajia, meriluikkaa kasvaa inventointialueella lähinnä vain sen pohjoisimmissa osissa rantaniityn ja ruovikon vaihettumisvyöhykkeessä. Täälläkin sitä esiintyy vain harvakseltaan eikä selvää meriluikkavyöhykettä ole erotettavissa, vaan se on korvautunut saraniityillä (Siira 1970).
Suolasaraniityt. Laajat suolasarakasvustot ovat Kempeleenlahden rantaniityille hyvin luonteenomaisia ja tavallisia. Niitä esiintyy niittyvyöhykkeen alaosista yläpuolisen pensaikon lomaan saakka. Seuralaislajien osuus sarakasvustoissa vaihtelee melkoisesti. Lajeista tavallisimpia ovat luhtakastikka, kmjenjalka, myrkkykeiso ja terttualpi sekä useat muutkin luhtalajit.
Kasvillisuuskartassa suolasara- ja vesisaraniittyjä ei ole eroteltu, vaan ne on piirretty karttaan
samalla symbolilla.
Vesisaraniityt. Toinen tavallinen saraniittyjen muodostaja on vesisara. Lajistollisesti nämä
saraniityt ovat edellisten, suolasaraniittyjen kaltaisia keskittyen kuitenkin makeanveden
vaikutuspiiriin. Seuralaislajistoon kuuluvat kurjenjalka, suoputki, terttualpi, myrkkykeiso,
rentukka ja rantamatara sekä muutamissa kohdin järvikorte.
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Luhtakastikkaniityt. Suola- ja vesisaraniittyjen ohella rannan yleisimpiin niittytyyppeihin
kuuluvat luhtakastikkaniityt. Kempeleenlahdella luhtakastikkaniittyjä esiintyy tavallisimmin
heti ruovikoiden ja kaislikoiden takana saraikkoja hiukan kuivemmilla paikoilta. Tämän lisäksi pienempiä luhtakastikkaniittyjä esiintyy rannan ylemmissä osissa. Luhtakastikkaniityillä
kastikan tavallisimpia seuralaislajeja ovat rantamatara, rönsyrölli, terttualpi. Myös rentukkaa,
suoputkea, vesihierakkaa ja rantanätkelmää esiintyy.
Punanataniityt. Rantaniittyjen kuivimmissa osissa, pensaikon reunassa ja rantaniittyjen pienillä kumpareilla esiintyy monilajista punanadan luonnehtimaa kasvillisuutta. Näillä niityillä
on tavallisesti runsaasti kookkaita ruohoja. Lajistoltaan niityt ovat vaihtelevia. Tavallisimpia
niityillä kasvavia lajeja ovat mesiangervo, rantanätkelmä, hiirenvima, suoputki, kurjenjalka ja
peltovalvatti sekä luhtakastikka. Punanataniityt ovat melko tavallisia, joskin yleensä suhteellisen pienialaisia. Ne reunustavat usein myös pensaikkoja kapeina nauhoina ja jäävät täten monesti lähes huomaamatta. Laajimmat ja komeimmat punanataniityt sijoittuvat tutkimusalueen
pohjoisosaan.
Merisaraniityt. Merisaraniittyjä esiintyy koko ranta-alueella pieninä, usein vain muutaman
neliömetrin kokoisina laikkuina saraniittyjen kosteissa painanteissa. Nämä ympäristöstään selvästi erottuvat, kellan- tai harmaanvihreät ja matalat mattomaiset kasvustot ovat lajistoltaan
niittyrantojen puhtaimpia. Seuralaislajisto on niukkaa, maininnan arvoisia lajeja ovat rantaluikka, myrkkykeiso ja vesihierakka.
Vihnesaraniityt. Vihnesaraniityt ovat harvalukuisia ja pienialaisia. Edustavin ja puhtain vihnesaraniitty sijoittuu inventointialueen pohjoisosaan niittyvyöhykkeen ylänsaan. Niitty rajautuu luhtakastikka ja merisaraniittyihin. Vihnesaran rinnalla niityllä kasvaa pieniä määriä luhtakastikkaa ja myrkkykeisoa.
Tupassaraniityt. Tupassaravaltaisia, mättäisiä niittyaloja esiintyy parissa kohden niittyrannan
yläosassa. Kooltaan ne ovat hyvin pieniä ja vaatimattomia. Niityillä tupassaran ohella kasvaa
mm. mesiangervoa, suoputkea, vesihierakkaa, punanataa ja rantanätkelmää.
Luhtakastikka-luhtavillaniityt. Inventoidulta alueelta löytyi vain yksi pienehkö luhtavillaa
ja luhtakastikkaa kasvava niittykuvio. Em. valtalajien lisäksi paikalla kasvaa suoputki, kurjenjalka, terttualpi ja rantamatara.
Rönsyrölliniityt. Rönsyrölli muodostaa niittyrannan alaosiin lähinnä vain pieniä kasvustoja,
eikä niiden yhteydessä voida useinkaan puhua varsinaisista niittyaloista. Seuralaisina rönsyröllillä näissä kasvustoissa ovat mm. rantaluikka, terttualpi ja vesihierakka
Mesiangervovaltaiset niittyalat. Tämän kartoituksen puitteissa on omaksi "tyypikseen" erotettu kookkaiden ruohojen, lähinnä mesiangervon luonnehtimaa kasvillisuutta. Sitä esiintyy
lähes kaikkialla rantaniittyjen yläosissa ja muuallakin niityn kuivemmilla kumpareilla. Lajistollisesti nämä ovat hyvin punanataniittyjen kaltaisia, mutta ruohojen runsaus on silmiinpistävää ja heiniä (punanataa ja luhtakastikkaa) esiintyy vain nimeksi, jos ollenkaan. Lajistoltaan
samantyyppistä kasvillisuutta esiintyy myös rantapensaikoissa ja etenkin niiden välittömässä
läheisyydessä. Näiden mesiangervovaltaisten alojen voikin odottaa lähitulevaisuudessa toden-
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näköisesti muuttuvan pensaikoiksi, sillä useilla kohdin kookkaiden ruohojen seassa kasvaa
matalaa, muutaman ky=enen senttimetrin kokoista pajuvesaa.

2.3. Välivyöhykkeen kasvillisuus
Ns. välivyöhykkeen eli epilitoraalin kasvillisuuteen luetaan kuuluvaksi korkeimman merivesitason yläpuolelle, mutta silti tyrskyjen ja muutoinkin meriveden vaikutuspiiriin sijoittuva rantojen kasvillisuus.
Rantapensaikot. Mantereen puolelta rantaniittyjä reunustaa kiiltopajuvaltainen pensaikkovyöhyke, joka vähitellen valtaa alaa rannan avoimilta niityiItä. Kokonaisuutena pensaikkovyöhyke on hyvin mosaiikkimainen, suhteellisten kapeista pensaikkojuoteista ja pienistä niittysaarekkeista koostunutta. Pensaikon lomassa saraniityt ovat tavallisimpia. Aluskasvillisuus
pensaikoissa on runsasruohoista ja monilajista. Rantaniittyjen lajisto on hyvin edustettuna.
Näkyvimpiä lajeja ovat mesiangervo, lehtovirmajuuri, suoputki, kurjenjalka, hiirenvima ja
mesimarja. Mukana on jo muutamia metsälajejakin.
Yläniityt. Selkäkarin länsiosassa, saaren korkeimmalla kohdalla on pienehkö kivinen ja hiekkainen niittyalue. Sen kasvillisuus on melko aukkoista ja lajistollisesti vaihtelevaa. Runsaimmin esiintyviä lajeja ovat mm. siankärsämö, hiirenvima, pietaryrtti, sarjakeltanot, niittysuolaheinä ja syysmaitiainen sekä heinistä punanata, nurmirölli ja laikkuna myös rantavehnä.

2.4. Metsäkasvillisuus
Mesiangervolepikot. Merenrantametsien nuorinta sukkessiovaihetta edustaa mesiangervotyypin harmaalepikko. Kartoitusalueella tällaista merenrantalehtoa on lähinnä vain pieninä
laikkuina pajupensaikoiden ja pensaikkoisten luhtien kuivemmissa osissa pienillä kumpareilla.
Näilläkin kohdin lepikko on harvahkoa, puut suhteellisen nuoria ja kookasta pajupensaikkoa
on runsaasti. Pensaikon lomassa kasvaa myös muutamia kookkaita koivujakin. Aluskasvillisuus on kuitenkin jo lehtomaiselle mesiangervolepikolle tunnusomainen. Mesiangervon ohella
paikoilla kasvaa mm. lehtovirmajuurta, mesimarjaa, hiirenvimaa sekä heinistä nurmirölliä ja
nurmilauhaa. Yksi kookaspuustoinen ja puhdas mesiangervolepikkokin kuitenkin löytyy.
Kooltaan se on pienialainen ja voimakkaasti kulttuurivaikutteinen (mm. nurmilauha ja nokkonen ovat tavallisia), laidunnettu ja sijoittuu aivan alueen koilliskulmaan.

2.5. Suokasvillisuus
Sara- ja ruoholuhdat. Suokasvillisuuden piiriin luettavaa ruohoista luhtaa esiintyy lähinnä
tutkimusalueen lounaisosissa. Ne ovat ohutturpeisia ja märkiä, paikoin hyvin vetisiäkin avosoita. Valtalajina luhdilla on pääsääntöisesti järvikorte. Tämän ohella esiintyy runsaasti erilaisia ruohoja (=. kuIjenjalka, myrkkykeiso, rentukka, suoputki, terttualpi, vesihierakka ja mesiangervo), joista valtaosa kuuluu myös rantaniittyjen vakiolajistoon. Uutena lajina mainittakoon paikoin varsin runsaana kasvava raate. Saroja (vesi- ja pullosara) sitä vastoin esiintyy
yleensä niukahkosti. Pohjakerroksesta tapaa sieltä täältä hiukan suosammalia.
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Pensaikkoluhdat. Pensaikkoluhdat ovat matalaa, harvahkoa pensaikkoa kasvavia saraisia ja
ruohoisia luhtia. Ne muistuttavat aluskasvillisuudeltaan suuresti edellisiä, ruohojen määrä on
kuitenkin paikoin hiukan suurempi. Nämä ovat edellisten tapaan osin hyvin märkiä ja vetisiä.
Pensaskerros muodostuu yleensä kiiltopajusta. Sekä tässä tyypissä että emo avoluhdalla esiintyy vetisimmillä kohdilla runsaasti irrallaan kelluvaa pikkulimaskaa.
Harmaaleppäluhdat. Alueen harrnaaleppää kasvavat luhta-alueet eivät ole tyypillisimmillään
suotyyppioppaan esittämiä metsäisiä luhtia. Kyseisillä alueilla kookasta pajukkoa on runsaasti
ja lepikko on harvahkoa, myös muutamia kookkaita koivuja esiintyy. Nämä ovat hyvin märkiä
ja vaikeakulkuisia ryteikköjä. Aluskasvillisuus on ruohovaltaista ja edellä muiden luhtien yhteydessä mainitut lajit ovat täälläkin tavallisimpia.

Alueen läntisimmässä (ilmakuvalta puuttuva) osassa kasvillisuus jatkuu samantyyppisenä kuin
muuallakin rannalla. Ulommaisen ilmaversoisvyöhykkeen muodostavat mosaiikkimaisesti
rantaluikka ja sinikaisla. Vyöhykkeen lomassa ja sen ulkopuolella on hiukan pohja- ja uposlehtistä vesikasvillisuutta. Yläosastaan se puolestaan rajautuu järviruokolaikkuihin sekä luhtakastikka ja saraniittyihin. Niittyvyöhykkeessä on paikoin hiukan seoslajeina sekä ruokoa että
kaislaa.

3. KASVILAJISTO
Tutkitulta mannerrannalta on inventoitu kaikkiaan 97 putkilokasvilajia ja Selkäkarista 61 lajia.
Lajisto on kokonaisuudessa esitetty taulukossa 1. Nimistö on Retkeilykasvion (Hämet-Ahti
ym. 1986) mukainen.
Lajistollisesti mielenkiintoisimmat ryhmät, jotka alueella esiintyvät ovat ns. Primula sibirica
-ryhmä ja alueen kotoperäiset lajit. Kokonaisuutena varsin heterogeenisen Primula sibirica eli ruijanesikkoryhmän lajien pää!evintäalue on pohjoisen Jäämeren ja Vienanmeren rannoilla
ja erillisesiintymä Itämeren piirissä, missä eräitä tavataan vain Perämeren alueella. Tähän ryhmään kuuluvia lajeja ovat inventoiduista suolasara, merisara, vihnesara, suolasänkiö, merihanhikki, vesihilpi sekä peltovalvatin merenrantamuoto (Ericson & Wallentinus 1979, Mäkinen & Mäkinen 1964). Endeeminen eli kotoperäinen laji alueelle on perämerensilmäruoho.
Lajin esiintymisalue on hyvin suppea eikä sitä tavata muualla kuin Perämeren alueella
(Ericson & Wallentinus 1979).
Oulun Pohjanmaalla uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja tutkimusalueella ovat perämerensilmäruoho, vesihilpi, nuokkurusokki, lettotähtimö ja kolmihedevesirikko. Kaikki emo lajit ovat
uhanalaisuusluokittelussa silmälläpidettäviä lajeja. Uhanalaisten kasvien kasvupaikat on
esitetty erillisessä kartassa (kuva 1).
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Taulukko 1. Tutkimusalueella tavatut putkilokasvilajit. Taulukossa on vahvennettuna alueen
silmälläpidettävät lajit sekä muuten merkillepantava merenrantalajisto.
A=mannerranta, B=Selkäkari

.

.

--:::;:-

A

B

X
X
X
X

X
X
X

.

jPWUT iJ}\ PENSAAT
Alllus illcalla, harmaaleppä
Betula pubescells, hieskoivu
Salix phylicifolia, kiiltopaju
Salix repells, hanhenpaju
Sorbus aucuparia, pihlaja

X

VARVUT JA RUOH(f)VARTISET KASVR'

Achillea millefolium, siankärsämö
Achillea ptarmica, ojakärsärnö
Agrostis capillaris, nurmirölli
Agrosris callilla, luhtarölli
Agrostis stolollifera, rönsyrölli
Alisma plalltago-aquatica, ratamosarpio
Alisma walzlellbergii, upossarpio
Alopecurus aequalis, rantapuntarpää
Atriplex prostrata, isornaltsa
Bidells cemlla, nuokkurusokki
Bidells tripartita, turnrnarusokki
Calamagrostis callescellS, viitakastikka
Calamagrostis epigejos, hietakastikka
Calamagrostis stricta, luhtakastikka
Calla palustris, vehka
Callitriche cophocarpa, isovesitähti
Callitriclze lzenllaplzroditica, uposvesitähti
Callitriche palustris, pikkuvesitähti
Catabrosa aqllatica, vesihilpi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
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Cardamine pratensis, luhtalitukka
Carex acuta viiltosara
Carex aqllatilis, vesisara
Carex Izaloplzila, suolasara
Carex paleacea, vihnesara
Carex mackellziei, merisara
Carex nigra subsp. jllncella, tupassara
Cicuta virosa, myrkkykeiso
Comus suecica, ruohokanukka
Desclzampsia. cespitosa, nurmilauha
Elali/le Izydropiper, katkeravesirikko
Eleoc/zaris acicularis, hapsiluikka
Eleocharis palllstris subsp. palustris varo lindbergii, rantaluikka
Eleocharis uniglllmis, meriluikka
Epilobium angustifolium, maitohorsma
Epilobillm palllstre, suohorsma
Eqllisetum arvense, peltokorte
Eqllisetum flllviatile, järvikorte
Erioplzorum angllstifolillm, luhtavilla
Ellplzrasia bottllica, perämerensilmäruoho
Ellplzrasia frigida, pohjansilmäruoho
Festllca pratensis, nurminata
Festllca rllbra, punanata
Filipendllla lllmaria, mesiangervo
Galiulll palllstre, rantamatara
Hieracillm Umbellata -ryhmä, sarjakeltano
Hippllris vlllgaris, (lampare)vesikuusi
jllllCllS balliclls, merivihvilä
JllllCIlS bllfonills, konnanvihvilä
JllllCUS filiformis, jouhivihvilä
jllllCllS gerardii, suolavihvilä
Lathyrlls palustris, rantanätkelmä
Lemna minor, pikkulimaska
Lel1l1la trislllca, ristilimaska
Leontodon alltulllnalis, syysmaitiainen
Lellcanthemllm vlllgare, päivänkakkara
Linaria vlllgaris, (kelta)kannusruoho
Lilllosella aqllalica, mutayrtti
Lysimaclzia thyrsiflora, terttualpi
Lysimachia vlIlgaris, ranta-alpi
Menyanthes trifoliata, raate
Myrioplzyllllm sibiricum, kalvasärviä
Myrioplzylllllll verticillatlllll, kiehkuraärviä
Odolltites litoralis, suolasänkiö
Pamassia palustris, vilukko
Pediclllaris palllstris, luhtakuusio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
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Peucedanum palustre,suoputki
Phragmites australis, järviruoko
Poa palustris, rantanurrnikka
Poa pratensis, niittynurmikka
Polygonum hydropiper, katkeratatar
Potamogetonfilifomlis, merivita
Potamogeton natans, uistinvita
Potamogeton pectinatus, hapsivita
Potamogeton perfoliatus, ahvenvita
Potentilla anserina subsp. egedii, merihanhikki
Potelltilla palustris, kurjenjalka
Pyrola rotundifolia, isotalvikki
Rallll1lCulus sceleratus subsp. sceleratus, konnanleinikki
Rhinanthus serotinus, isolaukku
Rorippa palustris, rantanenätti
Rubus arcticus, mesimarja
Rwnex acetosa, niittysuolaheinä
Rumex acetosella, ahosuolaheinä
Rumex aquaticus,vesihierakka
Sagittaria natans x sagittifolia, kelluskeiholehti x pystykeiholehti
Schoenoplectus tabernaemontani, sinikaisla
Sonchus arvellsis varo maritimus, peltovalvatti
Sparganium emersum, rantapalpakko
Stellaria crassifolia, lettotähtimö
Stellaria graminea, heinätähtimö
Stellaria palustris, luhtatähtimö
Subularia aquatica, äimäruoho
Taraxacum sp., voikukka
Trintalis europaea, metsätähti
Trifolium repens, valkoapila
Triglochin maritima, merisuolake
Triglochin palustre, hentosuolake
Tripleurospermwl inodorum, peltosaunio
Urtica dioica, nokkonen
Utricularia intermedia, rimpivesiheme
Utricularia vulgaris, isovesiheme
Vaccinium uliginosum, juolukka
Valeriana sambucifolia, lehtovirmajuuri
Vicia cracca, hiirenvima
Viola palustris, suo-orvokki
Zallllichellia palustris subs. repells, merihaura
,:
lajeja y4teensä
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Liitekartta. Luonnonsuojelualueen kasvillisuuskartta 1:4000.

1. Merkkien selitykset.

KASVll1.JSUUSKARTAN SYMBOLIT
kelluslehtinen vesikasvillisuus
(palpakosto)

" "
"

nO

O~

rantapensaikko

"0

luikkakasvusto

rnesiangervolepikko

kortteikko

_\V/_

sara- ja ruoholuhta

'''1 - \"1

rnn
LUJ

N

~

kaislikko

pensaikkoluhta

ruovikko

harmaaleppäluhta

saraniitty

cm

rnerisaraniitty

punanataniitty

Cp

vihnesaraniitty

tie I pyörätie

luhtakastikkaniiUy

rnesiangervovaltainen niittyalue

r:-:l
~

yläniitty

pe-

pelto

lintutomi

2. Selkäkari.

N

II
o

2.00m
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3. Alueen pohjoisosa.
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Liitekartta. Luonnonsuojelualueen
kasvillisuuskartta 1:4000.
4. Myllyojan pohjoispuoli.
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Liitekartta. Luonnonsuojelualueen kasvillisuuskartta 1:4000.
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Liite 3. Linnustolaskennat.

3.1.

Lintuparien määrä luonnonsuojelualueella vuosina 1990 ja 1992-1995 (Selkäkari ei
mukana) kiertolaskentojen mukaan

Laji

mjnjmi

keskiarvo

mediaani

maksimi

0
0
0
12
3
0
1
1
4
8
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
7
3
4
1
1
0
0
3
2
0
1
0
0

1,6
0,6
0,2
20,2
10,4
1,6
5,6
3,0
8,4
16,6
0,2
0,4
4,8
0,2
1,0
0,6
0,4
0,6
0,2
2,0
11,0
6,0
5,6
3,2
1,4
0,6
0,4
8,8
13,6
0,2
1,8
0,6
1,0

1
0
0
17
6
1
2
3
8
11
0
0
4
0
1
1
0
1
0
2
10
6
4
3
1
1
0
7
14
0
2
0
1

6
3
1
36
26
3
19
4
16
28
1
2
7
1
1
1
1
1
1
4
17
9
10
5
3
1
2
18
25
1
2
2
2

,yhteensä

96

129,8

119

187

uikkulinnut
sorsalinnut
petolinnut
kahlaajat
lokkilinnut

0
45
1
24
4

2,2
71,4
1,2
40,8
17,2

1
54
1
40
18

6
123
2
57
29

Silkkiuikku
Härkälintu
Merihanhi
Sinisorsa
Tavi
Heinätavi
Haapana
Jourusorsa
Lapasorsa
Tukkasotka
Punasotka
Isokoskelo
Tukkakoskelo
Sinisuohaukka
Ruskosuohaukka
Meriharakka
Tylli
Pikkutylli
Karikukko
Töyhtöhyyppä
Kuovi
Taivaanvuoru
PunajalkavikIo
ValkovikIo
Liro
Rantasipi
Lapinsirri
Suokukko
Naurulokki
Pikkulokki
Kalalokki
Lapintiira
Kalatiira

Podiceps cristatus
Podiceps griseigella
Allser allser
Allas platyrhYllchos
Allas crecca
Allas querquedula
Allas pellelope
Allas acuta
Allas clypeata
Aythya [uligula
Aythya terilla
Mergus mergallser
Mergus serrator
Circus cyalleus
Circus aerugillosus
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticola
Charadrius dubius
Arellaria illterpres
Vallellus vallellus
Numellius arquata
Gallillago gallillago
Trillga totallus
Trillga Ilebulariaa
Trillga glareola
Actitis hypoleucos
Calidris temmillckii
Philomachus pugllax
Larus ridiblllzdus
Larus millutlls
Larus callus
Stema paradisaea
Stema hirulldo
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3.2.

Linjalaskentojen tulokset lintuvesivarauksella v. 1990 (linjan pituus 3600 m), 1992
(3500 m) ja 1995 (2200 m) metsähallituksen käyttämillä kertoimilla laskettuna.
LAJI
Paä- Tutk. Tih:eys.
Pareja
Domiminjmj
sarka sarka ~ari3LKm2
maksimi naJlssi. .
Ruskosuohaukka Circus aerugillosus
2
0,2
0
1 0,1 %
Fasaani
Phasiallus colchicus
1
0,1
0
1 0,0 %
Töyhtöhyyppä
Vallellus vallelllls
4
0,7
1
2 0,2%
Gallillago gallillago
Taivaanvuohi
14
2
2,3
2
3 0,8 %
Numellius arqllata
Kuovi
4
24
2,8
4
1,0 %
3
Trillga erythropus
Mustaviklo
1
0,2
1 0,1 %
0
Trillga
totallllS
Punajalkaviklo
1,4
1
6
1
2 0,5 %
Trillga Ilebularia
Valkoviklo
1
0,1
0
1 0,0%
Actitis hypoleucos
Rantasipi
1
0,5
0
11
0,2%
Sepelkyyhky
Columba palumbus
4
0,8
1
2 0,3 %
Cuculus callorus
1
0,1
Käki
0
1 0,0%
Alauda arvellsis
Kiuru
1
0,3
0
1 0,1 %
Allthus
trivialis
Metsäkirvinen
4
1,7
2
0,6%
3
Prullella modlllaris
Rautiainen
1
2 0,2%
0,6
1
Erithaclls rubecllla
Punarinta
1
1
2
0,7
1
0,2%
Räkättirastas
TlIrdlls pilaris
1
11
8,3
12
2,8%
8
Punakylkirastas Turdusiliacus
2
4
6
3
3
1,0%
Ruokokerttunen Acrocephalus
73
177
110,5
110
170 37,0%
schoellobaelllls
Sylvia curruca
Hernekerttu
1
2
1,2
2
1
0,4%
Sylvia borill
Lehtikerttu
1
15
8,1
8
12 2,7%
Phylloscoplls
Pajulintu
47
134
60,9
60
90 20,4%
trocllilus
Harrnaasieppo
MlIscicapa striata
2
2,9
1
3
1,0%
5
Parus mOlltallllS
Hömötiainen
1
1,1
1
2
0,4%
Parus major
Talitiainen
3
2,4
2
4 0,8 %
Pica pica
Harakka
3
9
2
2
3
0,7 %
Corvus corOlle
Varis
3
0,3
0
1 0,1 %
Stumlls vulgaris
Kottarainen
2
0,7
1
2
0,2%
Frillgilla coelebs
Peippo
1
3,5
6
3
5
1,2%
Vihervarpunen Carduelis SpillllS
2
1,6
3
2
0,5%
3
Carpodaclls
Punavarpunen
1
9
3,6
3
1,2%
5
elythrilllls
Emberiza citrillella
Keitasirkku
2
2 0,3 %
0,8
1
Emberiza allreola
Kuitasirkku
11
19
22,6
22
35
7,6%
Emberiza schoelliclus
Pajusirkku
31
92
53,1
50
80 17,7%
yhteensä
Kololinnut
Pääsarkatiheys paria/km"
Lajirnäärä
Linj an pituus (km)
Linjaa/suojeluvarauksen pinta-ala

183
393,5
33
9,3
9,69

562

299

290

4,2

4

450 100,0%
6

1,4%
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Liite 4. Lintuvesiensuojeluohjelma.

Valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa (komiteanmietintö 1981:32) esitetyt Kempeleenlahtea koskevat tiedot.
Kempeleenlahden ranta, Oulu ja Oulunsalo
Kempeleenlahti on laaja ja avara lahti. Valuma-alue on vähäinen. Alueen laakeuden ansiosta
pensaikko- ja saraniittyvyöhykkeet ovat laajat ja yhtenäiset. Matala vesialue ulottuu varsin
kauaksi rantaviivasta. Suhteellisen vähäalaisen ruoikkovyöhykkeen valtalaji on järviruoko.
Sen ohella tavataan kaisloja ja järvikortetta. Kasvistoa ei ole tarkemmin tutkittu. Kahlaajat
ovat tälläkin alueella tinnuston parhaimmin edustettuna oleva ryhmä. Huomiota ansaitsee
myös varpuslintujen suurehko lajimäärä. Kokonaislajimäärää ja suojelupjstearvoa ovat nostaneet eräät harvinaisuudet. Kempeleenlahti on myös arvokas muutonaikainen levähdysalue,
jonne pysähtyy mm. hanhia ja joulsenia. Lahden kalataloudellinen arvo on huomattava. Alue
on myös tärkeä luonnonharrastus- ja opetuskohde.
Lahden ranta rajoittuu eteläosaltaan maantiehen, pohjoispää puolestaan asutusalueeseen. Niittyvyöhykkeelle ei kuitenkaan ole rakennettu.
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liite 4

Kempeleenlahtea koskevat muuttujat lintuvesiensuojeluohjelman mukaan Ga suluissa luonnonsuojelualuetta koskeva vastaava nykytieto):
Valtakunnallisesti arvokas kohde
Suojelurajaus 96 ha maa- ja 140 ha vesialuetta
Maa-alueesta 12 ha pensaita ja rantametsää, loput niittyä
Rantaviivaa 5,3 km (5,0) ja 0,1 km (0,8) saarilla
Rantaviivasta peltoa 13 % ja rakennettu 7 %
Vedet lievästi rehevöityneet
Rantametsän pituus koko rannan pituudesta 5/5
Pensaikon pituus 4/5, leveys 3/3
Saraniityn pituus 5/5, leveys 3/3
Ruoikon pituus 3/5, leveys 1/3
Uposlehtisten määrä 1/3
Kelluslehtisten määrä 2/3
Ilmaversoisten määrä 1/3
Kasvillisuuden runsausluku 28
Ruoikko: 60 % järviruokoa, loput kaisloja ja järvikortetta
Kalataloudellinen arvo laaj a-alainen
Muutonaikainen merkitys huomattava
Metsästettävien pesiviä lintuja 10 lajia ja 74 paria
Riistantuottopistearvo 40 (vastaa 40 heinäsorsaparia)
Vesilintuja 9 lajia ja 65 paria
Päiväpetolintuja, rantakanoja, lokkeja ja pöllöjä 3 lajia
Kahlaajia 9 lajia ja 70 paria
Varpuslintuja 10 lajia
Lintulajien kokonaismäärä 31
Linnuston suojelupistearvo 72

(sama)
(70 ha ja 90 ha)
(n.22)
(5,0 ja 0,8)
(0 ja 0)
(rehevöityneet)
(4/5)
(5/5 ja 3/3)
(5/5 ja 3/3)
(4/5 ja 3/3)
(1/3)
(1/3)
(2/3)
(33)
(60 ja 40 kaislaa)
(laaja-alainen)
(huomattava)
(10 ja 95)
(33)
(11 ja 53)
(7)
(13 ja 37)
(13)
(44)
(75)

Joidenkin lintuvesien kokonaisarvo (A: I=kansainvälisesti, II=valtakunnallisesti arvokas kohde) , kasvillisuuden runsausluku (B), riistantuottopistearvo (C) ja suojelupistearvo (D)

A

Lintuvesi
Liminl'anlahti
Hailuodon etelärannat
Hailuodon Kirkkosalmi
Siikajoki-Merikylänlahti
Siikaioen Säikkä ja Hietaniitty
Lumijoen Säärenperä
Iin Hiastinlahti
Kempeleenlahti
Pattijoen Olkijokisuu
Haapaveden Ainali
Haapajärven järvet (mukana Ainam
Kärsämäen Nurmesjärvi
Kuivaniemen Mursunjärvi
Pudasjärven Aittojärvi
Pudasjärven Sotkajärvi

I

B
35

I
I
I
I
II
II
II
II
I
I
I
I
I
II

C
438

31
34
30
33
26
31
28
28
38

36
30
35
35

55

D
260

-

220

65
26
11
40
36
212
45
48
90

110
62
53
72
58
136
184
89
82
82
59
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Liite 5. Uhanalaiset kasvit.

Oulun ympäristövirastossa olevat tiedot uhanalaisista putkilokasviIajeista esiintymispaikkoineen (myös yhtenäiskoordinaatit) ja -aikoineen Kempeleenlahden luonnonsuojelualueella ja
sen läheisyydessä. Pohj. on yhtenäiskoordinaatiston pohjoiskoordinaatti ja itä itäkoordinaatti
(Ympäristövirasto 1994).
K=
H
E
V
Sh
St
Sp

uhanalaisuusluokka:
Hävinneet
Erittäin uhanalaiset
Vaarantuneet
Silmälläpidettävät, harvinaiset
Si1mälläpidettävät, taantuneet
Silmälläpidettävät, puutteellisesti tunnetut

Ilaji

I~

nuokkurusokki
nuokkurusokki

Sh Kiviniemi
Sh Kiviniemi

ahonoidanlukko
vesihilpi
vesihilpi
vesihilpi

St
Sh
Sh
Sh

Kiviniemi
Kiviniemi
Kiviniemi
Perävainio

vesihilpi
vesihilpi
vesihilpi
vesihilpi
vesihilpi
ko1mihedevesirikko

Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sp

Perävainio
Kiviniemi
Kiviniemi
Kiviniemi
Kiviniemi
Perävainio

nelilehtivesikuusi
otalehtivita

St Kiviniemi
Sb Perävainio

otalehtivita
ruijanesikko
sammakonleinikki

Sh Perävainio
St Kiviniemi
V Kiviniemi

lettotähtimö

St Perävainio

lettotähtimö

St Kiviniemi

N=
K
T
#

kau,pungin- paikka
osa
polun varsi, ojassa
uimaranta 800 m S, ojan
pohja
Vesala, rantaketo
Koulu W, viemärilinja
Vesala, oia
niitty tien ja lahden välissä,
oiapainanne Myllyoja W
Myllyojaan laskeva oja
koulun luota rantaan
kostea oja ja polku
merenranta
Vesalan koulu, viemärilinja
Myllyojan venesatama,
matalassa rantavedessä
Vesala
painanne tien ja
Kempeleenlahden välissä
oja Kempeleen rajalla
koulun kohdalla rannalla
koululta rantaan menevän
kostean polun varsi
Myllyojan suu NE,
rantapensaikossa
Vesala

esiintymän nykytila
kasvaa edelleen
ei havaittu, tarkastettava
ei tietoa, tarkastettava

pohj.

itä hav. N'
vuosi

72080
72082

4288 1990 K
4286 1990 K

720
7208
7208
7206

42
428
429
427

1940
1993
1958
1979

#
K
#
#

7206
428 1985 #
72085 4286 1990 K
72085 4288 1988 K
428 1970 #
7208
7208
428 1993 K
72075 4287 1990 K
7208
7206

428 1958 T
427 1979 K

72062
7208
72085

4277 1988 K
428 1955 T
4288 1988 K

72071

4287 1990 K

7208

428 1964 #
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Liite 6. Mahdollisia hoitotoimenpiteitä.

Kartoitus. aluejako ja hoitosuunnitelman tarkennukset
Aluejaon perustaksi tehdyn koko aluetta koskevan kasvillisuus- ja eläimistökartoituksen (liite
2 ja 3) lisäksi selvitetään entisaikaiset käytetyt laidun- ja niittoalueet. Kartoitus ja sen tulostaminen kartoiksi sekä tarkempi aluejako tehdään ympäristövirastossa.
Kartoituksessa selvitetään tarke=in käytettävät hoitotoimet ja alustavieo töiden tarve raivaukseo, niiton ja laiduntamisen aloittamiseksi. Kempeleen jakokunnan kanssa on neuvoteltava yhteistyöstä, sillä se omistaa eteläisen rannan kempeleenpuoleisen osan aina Vihiluotoon
asti. Todennäköisesti Uusirannan (tila Yhteismaa RN:o 33:1) ja Vihiluodon välinen, noin 1015 hehtaarin laajuinen alue soveltuisi erinomaisesti raivattavaksi ja laidunnettavaksi. Samoin
Uusirannan tilan omistajan kanssa on neuvoteltava hoitotoimien aloittamisesta myös siellä.
Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös ne alueet, joilla järviruokokasvustot säilytetään.
Niistä hyötyvät mm. ruokokerttunen sekä alueelle viime vuosina kotiutunut ruskosuohaukka,
joita varten tulee säilyttää useiden hehtaarien laajuisia ruovikoita. Laajimmat ruovikot lienee
järkevintä säilyttää luontopolunja lintutomin lähimaastossa, missä häirintä on suurinta.
Raivaus ja niitto
Ensimmäisenä tulisi poistaa ruovikkoa kevättalven aikaan jäältä. Niitetty ruovikko on keväällä
niin matalaa, että useat avoniitylle pesivät lajit jäävät alueelle pesimään. Jäältäniitto ei
kuitenkaan vähennä ruovikon kasvua. Tutkimusten mukaan niitetyn ruovikon tiheys kasvaa.
Toimenpiteellä on lintujen määrää nostava vaikutus, ja mikäli siihen liitetään laiduntaminen,
vähentää se myös ruovikoiden määrää.
Jäältäniiton lisäksi ruovikko voidaan niittää myös kesäaikaan. Ruovikon poisto on tehokkainta
silloin, kun koko ruovikko jyrsitään maanpinnan tason alle ja kaikki ruokojätteet poistetaan.
Toimenpide on voimakas, ja sen käyttöä on harkittava tarkoin. Sitä ei kannattane käyttää, ellei
muilla hoitokeinoilla päästä tulokseen. Jyrsintä saattaa edesauttaa kahlaajien suosimien
matalien vesilutakoiden syntyä
Niitto tulisi tehdä tarpeeksi ajoissa heinäkuussa, jolloin järviruoko saadaan helpommin poistetuksi, eikä uusintaniittoja seuraavina vuosina tarvita niin paljon. Niitettävän ruovikon on oltava täysmittaista, mutta ravinteiden ku1keutuminen juuriin ei olisi saanut vielä alkaa. Toisaalta
niittoa ja raivausta ei tulisi tehdä liian aikaisin. Rannalla pesivien lintujen poikasten pitää
päästä lähtemään pesistään ennen käsittelyjä. Nämä tekijät rajaavat toimenpiteet ainakin niiton
osalta heinäkuun puoliväliin-loppupuolelle.
Ruovikko voidaan poistaa myös tavallisena niittona pitkin kesää, jolloin se jossain maarm
vastaa laiduntamista. Tällöin kasvanut odelma poistetaan useasti kesässä, mikä pitemmän
päälle vähentää rydin kasvua ja saattaa täysin hävittääkin sen. Niiton ja raivauksen yhteydessä
syntynyt ruoko- ja pensasjäte tulisi aina viedä pois alueelta.
Pensoittuneet alueet tulisi raivata valikoidusti pois siten, että syntyvä maisemakuva sisältää
sekä täysin avoimia että osin su1keutuneita alueita. Raivaus voidaan suorittaa jo kesän
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alkupuolella, mikäli se ei kestä kauan. Raivaus jouduttaneen uusimaan joitakin kertoja, koska
pajut ja lepät versovat runsaasti. Taimien kurissapitoon laiduntaminen on tehokasta.
Raivauksen toteuttamisessa voidaan harkita yhteistyötä paikallisten tai valtakunnallisten
luonnonsuojelu- ja luontoharrastusyhdistysten kanssa. Tällaisia yhdistyksiä Oulussa ovat
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry. (Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry.), LuontoLiiton Pohjois-Suomen piiri ry., Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry., Maailman
Luonnon Säätiö (yVWF) ja Oulun Luonnonystäväin yhdistys ry. Suomen ympäristökeskus
tekee perinnemaisemaselvitystä, missä yhteydessä apua ja kokemuksia saa myös paikallisesta
ympäristökeskuksesta. Perinnemaisemien ylläpitoon yksityismailla on saatavissa myös maatalouden erityistukea.
Laidunnus
Laiduntaminen pitää kasvillisuuden matalana. Laiduntaminen vaatii kuitenkin huolelliset
valmistelut. Laitumen tulisi olla aidattu, mikä aiheuttaa kustannuksia. Laiduntamisopimuksen
olisi myös oltava pitkäaikainen, ainakin joitakin vuosia, joten sopivan yrittäjän löytäminen
saattaa olla ongelmallista.
Rannalla voidaan käyttää lehmiä, hevosia tai lampaita. Lampaat ovat tehokkaimpia kasvillisuuden käyttäjiä, ja niitä laidunnettaessa onkin pidettävä huoli siitä, ettei maasto kärsi liikalaidunnuksesta. Sopiva määrä on noin kaksi lammasta hehtaarille, lehmiä ja hevosia puolestaan
käytetään eläin hehtaarille. Hevonen olisi sopivin laidunnettava, sillä se päIjää parhaiten
märillä rantaniityillä.
Mikäli käytetyt eläinmäärät eivät nouse yli emo yksilömäärien, laiduntamisen aiheuttamat
pesä- ja poikastuhot eivät yleensä ole suuria. Pesimisajan jälkeen heinäkuun lopulta eläinmääriä voi nostaa laidunnustehon parantamiseksi.
Laiduntamisen voi aloittaa vain pienialaisesti ja siirtää laidunta maaston kulumisen mukaan.
Tavoitteena tulisi kuitenkin olla suurehkot vuosittain käytössä olevat laitumet. Järviruoko
katoaa tehokkaimmin, mikäli odelma syödään aina sen syntyessä.
Seuranta
Rannan hoitoon liittyy olennaisesti seuranta. Alkukartoitusta vastaava kasvillisuuskartoitus
tulisi uusia vähintään 5-10 vuoden välein hoidon vaikutuksen selvittämiseksi. Tarkimmin
seurattaisiin noin joka toinen vuosi kartoitettavia kestoruutuja, joita sijoitetaan käsiteItäville ja
vertailun vuoksi käsittelemättömille alueille 3-4 kpl.
Vastaava seuranta ulotettaisiin myös linnustoon. Linnuston kartoitus olisi järkevintä toteuttaa
virkatyönä, joskin tämä ei liene suuressa mittakaavassa mahdollista. Nopein ja helpoin tapa on
tehdä joitakin kierto- ja/tai linjalaskentoja läpi pesimäkauden. Vertailulaskennat tehdään myös
käsittelemättömällä alueella. Vesilinnut lasketaan kevätkesällä 2-3 kertaa ja maalinnut hieman
myöhemmin pari kertaa.
Vertailuaineistoa saadaan myös ruokokerttusprojektista, joka on aloitettu kesällä 1989. Käsittelyalueita valittaessa olisi katsottava, ettei näiden pyyntialueiden välittömään läheisyyteen
kajota. Pyyntejä tulisi jatkaa vuosittain. Ruovikon poiston rantaniityiltä pitäisi näkyä tuloksissa, sillä ruokokerttunen suosii nimenomaan niitä.
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Seuranta voidaan tehdä virkatyönä, mikäli se sisältää kasvillisuuden kestoruudut ja !innuston
linja- tai pistelaskennat sekä vakiopyynnin. Laajemmat kartoitukset tulee toteuttaa konsulttityönä. Seurannan tulee olla jatkuvaa, joskaan ei välttämättä jokavuotista.
lalkohoito
Ensimmäisten vuosien hoito antaa osviittaa jatkotoimenpiteiIIe. Tulosten perusteella toimintaa
tarkennetaan ja toimintamuotoja voidaan muuttaa tarkoituksenmukaise=aksi, mikäli se on
tarpeen.
Alueen hoito etenee jatkossa osa-alueittain esim. seuraavan toimenpideluettelon mukaan:
- niitto kevättalvella
- tarvittavat pensaikonpoistot
- ruovikon niitto kesällä
- laiduntaminen.
Rydin kasvua hillitään tavallisin niitoin ja laiduntamalla. Mikäli niillä ei rytiä saada taantumaan, harkitaan alueen jyrsintää. Laiduntaminen jatkuu koko ajan kasvillisuuden lyhyenä
pitämiseksi.
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Liite 7. Merkintätaulu.
Esitys Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen rajoilla käytettäväksi merkintätauluksi.

KEMPELEENLAHDEN
LUONNONSUOJELUALUE
Lain nojalla rauhoitettu lintuvesialue
Oulun lääninhallituksen päätös 98H/1986
--- --

.or=- h-~
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t=1t:!!l.

--------------
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------------

~
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1;1:'\

Piirros (esimerkiksi maisemakuva Kempeleertl:ahdesta)
-

"

\ r

~,

.~\

~

)

Alueella on kielletty:
kasvien ja eläinten kaikenlainen vahingoittaminen,
keruu ja pyynti (mm. metsästys)
maisemakuvan turmeleminen
tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen
suunnistus- ym. harjoitukset ja -kilpailut
Pitäkää koirat kiinni!
Lisätiedot:
Oulun kaupungin ympäristövirasto
Kauppatori, 90100 OULU, puh. 3144411
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Liite 8. Luontopolku.

Alustava ehdotus Kempeleenlahden luonnonsuo' ualueella K
esittelykohteiksi.
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Liite 9. Pääopastustaulu.

Alustava ehdotus Kempeleenlahden luonnonsuojelukeskuksen pääopastustauluksi. Opaste rakennetaan Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden hoitotyöryhmän mietinnön 1 (1985) ohjeiden mukaisesti. Lisäksi opasteen yhteyteen laitetaan lisätaulu, jossa on tiivistetyt englannin-,
saksan- ja ruotsinkieliset opasteet.
Opaste koostuu neljästä A2-kokoisesta taulusta, jotka vaativat pohjakseen kaksi A1-telinettä.
Taulut sisältävät seuraavat esittelykohteet mahdollisimman selvästi ja kuvitetusti:
1.
Yleinen opaste
- kartta
- yhteystiedot
- säännöt
- muut virkistys- ja luonnonsuojelukohteet Oulussa
Yleinen esitys Kempeleenlahdesta
- alueen yleiskuvaus
- kasvillisuus
- pesivät linnut
-ym.

2.
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Liite 10. Rauhoitussäännöt.

Lääninhallituksen 31.1.1986 hyväksymät Kempeleenlahden rauhoitussääonöt (n:o 98H):

1.

Alueella on kielletty:

1.1.

maan käyttö viljelykseen;

1.2.

ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja
kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen lukuunottamatta alueella jo olevien laskuojien, venepaikan ja sille vievän tien kunnossapitoa;

1.3.

luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen kuitenkin niin, että alueen metsästyskäytöstä päättää maanomistaja;

1.4.

rakeDDusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen lukuunottamatta luontopolun
ja venepaikan tarvitsemia rakenteita;

1.5.

tien ulkopuolella tapahtuva kulkeminen moottoriajoneuvoilla sulan maan aikana lukuunottamatta elo-syyskuussa tarvittavaa alueen hoitoon liittyvää liikeDDettä;

1.6.

tulenteko, telttailu ja muu leiriDtä;

1.7.

suuDDistus- ym. maastokilpailut ja harjoitukset;

1.8.

samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai
vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilyttämiseen.

2.

Uudistushakkuita ei alueella sallita. Luontaiseen kasvatukseen tähtäävät harvennushakkuut sallitaan vain lääninhallituksen luvalla.

3.

Maanomistajalla on oikeus tarkistuttaa alueen maanpuoleista rajaa, jos alue maankoboamisen takia laajenee. Tarkistuksessa alue ei saa pienetä, eikä sen luoDDe tai maisemakuva muuttua.

4.

Edelläolevista määräyksistä saadaan lääninhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaan poiketa, sikäli kuin se on luoDDonsuojelualueen hoidon ja käytön kannalta perusteltua.

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:
1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
1/1990
2/1990
1/1991
2/1991
3/1991
4/1991
5/1991
6/1991
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
1/1994
2/1994
3/1994
4/1994
5/1994
6/1994
1/1995
2/1995
3/1995
4/1995
1/1996

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1987.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1. Ympäristön tila.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1988.
Oulun suuret ja erikoiset puut.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 2. Tavoitteet ja
toimenpiteet.
Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.
Ympäristötietoutta oululaisilie.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1989.
Oulun ympäristömeluselvitys.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1990.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja
käyttösuunnitelma.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1991.
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1992.
Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1992.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.
Oulun ympäristön tila 1993
Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.
Uppopaistorasvatutkimus 1993.
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1993.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus
1994.
Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus sekä pakkausmerkinnät
Oulussa ja lähikunnissa 1994.
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1994.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1995
Arvio Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1994.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori
90100 OULU
puh. 981-3144411
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