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Liminka, Tupos, asemakaavoitettavan Ankkurilahden 
laajennusalueen luontoselvitys

Ankkurilahden laajennus viittaa alueen länsipuoliseen kaavoi-
tukseen moottoritien kahta puolta. Nyt selvitetty alue on rajattu 
oheiseen karttaan. Sen länsipuolella on suuri huoltoasema, jossa 
käy runsaasti raskasta liikennettä. 

Tämä selvitys on lisäys vuonna 2008 tehtyyn Ankkurilah-
den luontoselvitykseen (Natans Oy, Lassi Kalleinen). Ankkuri-
lahden luontoselvityksen yleiskuvaus luonnosta ja maaperästä 
pätee täälläkin. 

Alueen halkaisee Tyrnävän tie, koillisreunalla on Naulaoja 
ja lounaisreunalla Peräoja. Alue on suurimmaksi osaksi peltoa 
pelto-ojia, mutta alueella on myös kaksi lohkoa, joilla kasvaa 
lehtipuustoa ja –pensaikkoa.

Aiemmat tiedot

Aiemmat tiedot kasvillisuudesta tarkastettiin Oulun yliopiston Kasvimuseon kortis-
toista ja tiedostoista. Havaintoja juuri tältä alueelta ei ollut. Uhanalaisuutensa vuok-
si tarkkailtavia kasveja ovat sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus) ja vesihilpi 
(Catabrosa aquatica) samoin Ankkurilahden aiemmassa luontoselvityksessä (2008). 
Sen perusteella tiedetään, että sekä Perä- että Naulaojan kasvistoon kuuluu täällä yhä 
sammakonleinikki. Vesihilvestä ei 2008 ollut havaintoja, mutta sitä saattaa olla alueella 
tie- ja pelto-ojissa. 

Alueen kasvillisuutta tarkasteltiin toukokuussa 2010 hellejakson aikaan (18.5. ja 
30.5.). Kasvu oli juuri lähtenyt käyntiin.  Suuri osa tavanomaisesta kasvillisuudesta 
oli taimettunut ja tunnistettavissa. Pelto-ojista oli jopa helppo etsiä merkkejä vanhoista 
vesihilpikasvustoista. Ojissa oli esimerkiksi vanhoja rönsyröllikasvustoja (Agrostis sto-
lonifera), mutta vesihilpeä ei havaittu edellisvuotisena eikä taimettuvana.

Sammakonleinikkiä sen sijaan ei voi havainnoida toukokuussa.  Toisaalta se il-
mestyy eri kesinä vaihteleviin paikkoihin, koska sillä on maassa siemenpankki ja koska 
se hyötyy maanpinnan häiriöistä. Mielestäni tämän alueen kaavoituksen kannalta ei ole 
välttämätöntä tietää tarkkaa ilmaantumispaikkaa, jos sellainen tällä alueella tänä vuon-
na on tulossa. Sammakonleinikki on syytä huomioida Naula- ja Peräojan koko alueella 
ja suunnitella ojien hoitoa myös sen ehdoilla. Lähistöllä varsinaisella Ankkurilahden 
alueella havaittiin 2008 laaja esiintymä.  - Alueella havaittiin pesivänä kuovi, töyhtö-
hyyppä ja kiuru, vaikka lintuja ei erikseen kartoitettu.

Pelto-ojat

Pelto-ojien pientareilla kasvaa pääasiassa korkeita, runsaasta typestä hyötyviä ruohoja, 
jotka koollaan tukahduttavat muita niittykasveja. Ojien valtakasveja ovat koiran- ja kar-
hunputki (Anthriscus sylvestris. Angeliga sylvestris), mesiangero (Filipendula ulmaria), 
järviruoko (Phragmites australis),  rohtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia). Arvokas-
veja ei havaittu.

Kartta:  Rajaus ilmakuvalla
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Pellot

Pellon reunalla havaittiin yksi kasvusto leskenlehteä (Tussilago farfara), joka ei Oulun 
seudulla ole kovin yleinen. Muut havaitut olivat tavallisia peltorikkoja.

Lehtimetsät – pensaikot

Metsiä ja pensaikkoja luonnehditaan pohjoisesta etelään.  Pohjoisin lohko on lähinnä 
pusikkoista heittopeltoa.  Nurmilauhan (Deschampsia cespitosa) valtaamalla mättäisel-
lä pellolla kasvaa vanhoja ränsistyneitä kiiltopajupensaita (Salix phylicifolia). Tämän 
lohkon Tyrnävän tien eteläpuolella olevassa osassa kasvaa kiiltopajupensaikkojen li-
säksi nuorta koivikkoa (Betula pubescens). Koivikossa havaittiin muutamia punaheruk-
kapensaita (Ribes spicatum). Reheville pelloille tulee metsittyessä usein enemmänkin 
lehtolajeja, nyt havaittiin  myös sudenmarjaa (Paris quadrifolia) .

Alueen kaakkoisnurkan metsälohkossa oli käynnissä puiden kaato. Metsikössä on 
kasvanut pääosin hieskoivua . Alue oli kosteampi kuin edellinen. Kosteimpien ojien 
partailla kasvaa rivistöinä kookasta, puumaista halavaa (Salix pentandra).  Halava on 
arvokas maisemapuu erityisesti syysasunsa takia – kun muut puut ovat lehdettömiä, 
erottuvat koristeelliset siemenvillaiset emipuut maisemassa hyvin.  Halavien tyvellä 
ojissa kukki rentukkaa (Caltha palustris). Metsikön halavat olivat jo kuitenkin aika 
iäkkäitä. Ehkä joukossa olisi riittävästi nuorempiakin, jos johonkin kohtaa voisi jättää 
halavakujanteen entisen pelto-ojanvarteen. – Halava ei kuitenkaan kuulu uhanalaisiin 
kasveihin.

Kuva 1 Halavarivistö



4n a t a n s  o y  30.05.2010

Kivirauniot

Tyrnävän tien pohjoispuolella on karttaan merkitty kaksi kivirauniota, joita peittää 
myös pensaikko ja muutamat puut. Tällaisten raunioiden maisemointia ja paikoilleen 
jättämistä voisi suosia, sillä ne toimivat muuten melko yksipuolisessa luonnossa moni-
muotoisuuskeskuksina. Kivirauniot tarjoavat asuinpaikkoja piennisäkkäille, hyönteisil-
le ja linnuille.  Ainakaan niitä ei kannata hävittää asiaa ajattelematta. Jos päädytään hä-
vittämiseen, voisi vielä harkita voisiko kiviä käyttää ojien maisemointiin tai virtauksen 
hillintään jollain tavoin. – Kivirauniot on merkitty ilmakuvalle (renkaat). Niiden koor-
dinaatit (ETRS-TM35FIN)  ovat N7193526 E430405 (itäreuna), N7193730 E430413 
(Naulaoja, N-reuna)

Yhteenveto ja suositukset

Alueella ei havaittu suojeltuja tai harvinaisia luontotyyppejä eikä metsälakikohteita. 
Aluetta rajaavista Perä- ja Naulaojasta tiedetään, että niissä esiintyy sammakonleinik-
kiä. Asiaa on käsitelty aiemmassa Ankkurilahden luontoselvityksessä. Lähialueilta on 
vanhoja tietoja vesihilvestä. Vesihilpeä tarkkailtiin, mutta ei havaittu.

Alue on pääosin entistä peltoa ja pelto-ojia. Muutamat kiiltopajupensaikot ja hies-
koivumetsät ovat nekin syntyneet entisille peltosaroille. Yhdessä metsiköistä on kook-
kaita halavarivistöjä, joilla voisi olla maisemallisia arvoja syysasunsa vuoksi. Tyrnä-
vän tien pohjoispuolella on kaksi isompaa kivirauniota, joita suositellaan säästettäväksi 
maaseutualueen luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Luonnonarvot eivät estä 
rakentamista.

Kuva 2 Kiviraunio pelto-ojan varrella
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Kuva 3 Entistä peltoa peräojan suuntaan

Kuva 4 Peräojaa
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Kuva 5 Naulaojaa

Kuva 6 Leskenlehtiä
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