
 
 

Hailuodon Marjaniemen alueen 

kasvillisuusinventointi 
 

 

 
 Merinätkelmää Marjaniemen majakan edustalla 
 
 
 

 
Karita Saravesi 

 
 
 
 
 

 1



1. Taustaa 
 
Hailuodon Marjaniemen alueen rakennuskanta ja sitä ympäröivä kasvillisuus muodostavat 
historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kasvillisuus on omaleimaista ja se 
sisältää valtakunnallisesti harvinaisia kasvillisuustyyppejä sekä alueellisesti uhanalaisia ja 
kasvilajeja. Marjaniemen alueen luonnonarvoista erityisesti ranta- ja vesibiotooppien osalta on 
raportoitu aiemmin (Markkola & Merilä 1990). Lisäksi alueen kasvilajiston tuntemusta on 
edistänyt vuosikymmeniä jatkuneet maastokurssit Oulun yliopiston biologian laitoksen toimesta 
sekä muut alueella järjestetyt luontoretkeilyt. Tämä kasvillisuusinventointi liittyy asemakaavan 
laatimiseen Marjaniemen alueelle. Suunnittelualue kattaa lähinnä nykyisen Luototalon ja 
entisen Perämeren tutkimusaseman rakennusten ympäristön sekä osan kalasataman itäpuolen 
kesämökkialueesta. Inventointityön tilaajana on Hailuodon kunta.  
 
Kasvillisuuskartoitus tehtiin 1.-2. ja 12.7.2008. Suunnittelualueen koko on noin 4,5 ha ja sen 
inventointiin käytettiin aikaa 13 tuntia. Inventoinnin tulokset esitellään kasvillisuustyypeittäin. 
Alueella havaitut uhanalaiset kasvilajit ja kasvillisuustyypit on erotettu omaksi 
kokonaisuudekseen. Liitteessä 1 on lueteltu kunkin kasvillisuustyypin tärkeimmät lajit. 
 
2. Kasvillisuustyypit 
 
2.1 Ketokasvillisuus 
 
Keskeisin osa suunnittelualueesta on matalaa pihamaan ketokasvillisuutta (Kuva 1). Se ympäröi 
entisen tutkimusaseman rakennuksia sekä Luototalon ja majakan seutua rajautuen metsä- ja 
dyynikasvillisuuteen. Pihamaalta löytyi enimmäkseen tyyppillisiä karujen ketojen heiniä 
(lampaannata, punanata, nurmirölli) ja ruohoja (ahosuolaheinä, hopeahanhikki, siankärsämö, 
ahosilmäruoho, kissankello). Pohjakerroksessa esiintyi usein tiiviinä mattona sammalia 
(kangaskarhunsammal, suikerosammal, palmusammal, niittyliekosammal) ja jäkälää 
(ruskonahkajäkälä). Paikoin pihaketo on kuitenkin rehevöitynyt suurten heinien ja ruohojen, 
kuten juolavehnän (Elymus repens), timotein (Phleum pratense), maitohorsman (Epilobium 
angustifolium) ja valkoapilan (Trifolium repens) vallatessa alaa ketokasvillisuudelta. Tällaisia 
rehevöityneitä alueita löytyy erityisesti rakennusten ympäriltä, Luototalon länsipuolelta, 
parkkipaikkojen laitamilta sekä istustusten ympäriltä. Lisäksi pihakedossa on paikoin tuoreita 
niittylaikkuja (esimerkiksi entisen aseman toimisto- ja majoitusrakennuksen takana; katso 
ketoneilikan kasvupaikka alempana), jossa vallitsevat suuret heinät ja ruohot kuten niitty- ja 
rantanurmikka (Poa pratensis, P.  palustris), juolavehnä (Elymus repens), niittyleinikki 
(Ranunculus acris), puna-ailakki (Silene dioica), piennarmatara (Galium × pomeranicum) ja 
niittysuolaheinä (Rumex acetosa). Osa ketokasvillisuudeksi merkitystä alueesta on sorakenttää 
tai –tietä, jonka laitamilla ketokasvillisuus on kulunut ja jossa esiintyy lähinnä pihasauniota 
(Matricaria discoidea) ja punasolmukkia (Spergularia rubra). 
 
Luotsiaseman luona on aikaisemmin tavattu luohoa (Apera spica-venti; Markkola & Merilä 
1990), jota ei tämän kartoituksen yhteydessä enää löytynyt. Luoho on harvinaistunut 
viljapeltojen rikkaheinä, mutta sitä ei ole luokiteltu uhanalaiseksi. 
 
2.2  Dyynikasvillisuus 
 
Suunnittelualueen eteläosissa vallitsee dyynikasvillisuus (Kuva 1), jolle luonteenomaista on 
laikuittainen kasvipeite ja osittain liikkuvat lentohietikot. Alueella esiintyi merenranta-
hietikoille tyypillisiä lajeja, kuten rantavehnää ja merinätkelmää. Merinätkelmä (Lathyrus 
japonicus ssp. maritimus) harvinainen merenrannikoiden kasvilaji, mutta se ei ole Pohjanmaan 
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alueella uhanalainen. Lisäksi dyyneillä kasvoi yleisesti lampaannataa, metsälauhaa, 
sarjakeltonoa ja sammalia (karvakarhunsammal, hietikkotierasammal).  
 
Alueen länsiosassa dyynikasvillisuuteen rajautuen on pieni kaistale avointa 
variksenmarjanummea, joka jatkuu leveänä vyöhykkeenä suunnittelualueen ulkopuolelle. 
Ketojen tavoin merenrantanummet ovat kulttuuriympäristöjä, jotka ovat syntyneet laidunnuksen 
vaikutuksesta ja muodostavat tasaisen kulutus- eli deflaatiopinnan, josta tuuli on puhaltanut 
hienojakoisen hiekan pois. Variksenmarjanummella esiintyi laikuittain variksenmarjaa, ruohoja 
ja heiniä (sarjakeltano, metsälauha) ja jäkäliä (valko- ja harmaaporonjäkälä, torvijäkälät).  
 
2.3 Metsä 
 
Suurin osa kartoitetusta alueesta on merkitty metsäksi (Kuva 1). Keskeinen osa tästä 
kasvillisuustyypistä onkin kuivahkoa kangasta, jonka valtapuuna on mänty. Paikoin alueella on 
arvoikkaita vanhoja tai keski-ikäisiä monihaaraisia mäntyjä, kuten Luovontien eteläpuolella ja 
suunnitttelualueen eteläosassa. Pensaskerroksessa on yleisesti katajaa. Kenttäkerroksessa 
vallitsevat varvut (puolukka, mustikka, vanamo) ja myös ruohoja ja heiniä esiintyy paikoin 
runsaasti (oravanmarja, metsätähti, kultapiisku, metsälauha). Pohjakerros on 
seinäsammalvaltainen, joskin myös jäkälät (poronjäkälät, isohirvenjäkälä) ovat myös yleisiä.  
 
Luovontien eteläpuolella kangasmetsään avautuu harvapuustoisia heinä- ja ruohovaltaisia 
niittyalueita, joilla vallitsevat niittyrölli (Agrostis capillaris), metsälauha (Deschampsia 
flexuosa), heinätähtimö (Stellaria graminea), puna-ailakki (Silene dioica) ja maitohorsma 
(Epilobium angustifolium).  
 
Luovontien pohjoispuolella, kesämökkialueella metsäkasvillisuus on mosaiikkimaista 
kasvipeitteen kulumisen ja kasvillisuustyyppien sekoittumisen vuoksi. Siellä metsäkasvillisuus 
vaihettuu dyynikasvillisuuteen, jossa esiintyy muun muassa rantavehnää (Leymus arenarius), 
suola-arhoa (Honkenya peploides) ja merinätkelmää (Lathyrus japonicus ssp. maritimus). 
Samoin metsäkasvillisuus muistuttaa paikoin merenrannan nummikasvillisuutta, jonka 
valtalajeina ovat variksenmarja (Empetrum nigrum) ja kanerva (Calluna vulgaris). 
 
2.4 Joutomaa 
 
Joutomaaksi luokiteltiin sellaiset alueet, jotka ovat selvästi rehevöityneet maansiirron vuoksi tai 
joita on käytetty puutarhajätteen kaatopaikkana. Näillä alueilla suuret heinät ja ruohot, kuten 
juolavehnä (Elymus repens), nokkonen (Urtica dioica), koiranputki (Anthriscus sylvestris), 
voikukka (Taraxacum sp.) ja maitohorsma (Epilobium angustifolium) ovat vallanneet alaa 
alkuperäiskasvillisuudelta. Joutomaata esiintyi entisen tutkimusaseman sauna- ja 
laboratioriorakennuksen takana ja piha-alueilla. Joutomaan kasvilajeja ei ole lueteltu liitteessä. 
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Kuva 1. Marjaniemen suunnittelualueen kasvillisuustyyppien rajat ja uhanalaisten tai 
harvinaisten kasvilajien esiintymät. 
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3. Marjaniemen uhanalaiset kasvit ja luontotyypit 
 
Marjaniemen alueella havaittiin kaksi Pohjanmaan alueella uhanalaista ja valtakunnallisesti 
silmälläpidettäväksi luokiteltua kasvilajia. Näistä ahonoidanlukon (Botrychium multifidum) 
esiintymä (Kuvat 1 ja 2) sijaitsee Marjaniemen parkkialueen itäpuolella ja Luovontien 
eteläpuolella kasvavassa männikössä. Esiintymä on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. 
Ahonoidanlukko on tyypillinen ketokasvi, jonka kasvupaikat ovat taantumassa. Alueelta 
löydettiin 23 ahonoidanlukkoyksilöä, jotka kasvoivat noin aarin alalla. Vuonna 2006 Oulun 
yliopiston kasvitieteen kenttäkurssilaiset kartoittivat samalta alueelta niinikään 23 
ahonoidanlukkoyksilöä, joten populaatio näyttää säilyneen samankokoisena viime vuosien 
aikana. Aiemmin paikalta on kartoitettu jopa 54 ahonoidanlukkoa (Kari Kukko-oja 1998, tiedot 
uhex-kortista). Noidanlukkojen tiedetään joinakin vuosina piilottelevan maan alla 
muodostamatta ilmaversoja, joten Marjaniemen noidanlukkopopulaatio voi todellisuudessa olla 
kartoitusajankohtana arvioitua suurempi. 
 

 

a) b) 

Kuva 2. a) Alueellisesti uhanalainen ahonoidanlukko (Botrychium multifidum)  
ja b) noidanlukon kasvupaikka Luovontien eteläpuolella. 
 
Myös toinen Pohjanmaalla uhanalaiseksi luokiteltu laji, ketoneilikka (Dianthus deltoides) löytyi 
entisen tutkimusaseman toimisto- ja majoitusrakennuksen kaakkoiskulmalta (Kuvat 1 ja 3). 
Myös ketoneilikka on taantunut ketojen vähenemisen myötä. Kartoituksessa havaittiin noin 15 
kukkivaa ketoneilikan versoa ja useita steriilejä versoja kasvamassa harvakseltaan noin 2 
neliömetrin alalla. Ketoneikikkaesiintymästä ei löydy museonäytteitä tai uhanalaiskortteja, 
joten sen alkuperää ja ikää vaikea arvioida. 
 

 

a) b) 

Kuva 3. a) Alueellisesti uhanalainen ketoneilikka (Dianthus deltoides) ja  
b) ketoneilikan kasvupaikka entisen tutkimusaseman toimistorakennuksen takana. 
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Tuoreessa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kedot on luokiteltu koko maassa 
äärimmäisen uhanalaisiksi habitaateiksi, jotka ovat häviämässä perinteisen käytön eli niiton ja 
laidunnuksen loppumisen sekä rehevöitymisen vuoksi (Schulman ym. 2008). Hailuodon 
pohjois- ja länsiosat olivat 1950-luvulle saakka vapaan laidunnuksen piirissä (Merilä 2003). 
Marjaniemen pihakedot ovat todennäköisesti syntyneet osittain myös tallauksen vaikutuksesta, 
mikä edelleen lienee yksi tärkeimmistä ketokasvillisuutta säilyttävistä tekijöistä paikalla. 
Vaikka Marjaniemen pihakedot ovat paikoin rehevöityneet, alueella on säilynyt kasvistoltaan 
edustavia, vaikkakin pienialaisia ketolaikkuja.  
 
Myös merenrantojen dyyni- ja nummikasvillisuus ovat uhanalaisia luontotyyppejä, jotka on 
luokiteltu vaarantuneiksi (Kekäläinen ym. 2008). Dyynikasvillisuutta uhkaa kuluminen, 
nummikasvillisuutta lisäksi myös metsittyminen perinteisen laidunkäytön loputtua. 
 
4. Hoito- ja käyttösuositukset  
 
Marjaniemen ydinalueen pihakedot sopivat hyvin ympäristönsä vanhaan rakennuskantaan ja 
muodostavat luonnollisen ja kukkimisaikaan värikkään taustan rakennuksille. Huomioiden 
ketojen valtakunnallisen taantumisen, tulisi pihamaa jättää luonnontilaan. Puutarhakasvien 
istutuksia alueelle tulisi välttää niiden rehevöittävän vaikutuksen vuoksi. Jo rehevöityneitä 
alueita voisi hoitaa köyhdyttämällä maata niittämällä suuret heinät ja viemällä niitoksen pois.  
 
Matkailun lisääntyessä Marjaniemen alueella erityisesti dyynikasvillisuus voi altistua liialliselle 
kulumiselle. Kulumisen merkkejä näkyy jo nyt esimerkiksi merinätkelmäkasvustoissa, jotka 
ovat vetäytyneet rantaan vievien polkujen varrelta. Kävijöitä olisi hyvä entistä tehokkaammin 
ohjata opasteilla käyttämään rannan pitkospuita. 
 
Alueellisesti uhanalaisia ahonoidanlukkoa ja ketoneilikkaa uhkaavat Marjaniemen 
esiintymisalueilla lähinnä rakentaminen tai pihamaiden luonnonkasvillisuuden korvaaminen 
istutuksilla. Pienimuotoiset hoitotoimenpiteet molempien lajien kasvupaikoilla voisivat olla 
näille kasveille edullisia. Ahonoidanlukon kasvupaikalle on nousemassa tiheäkasvuinen nuori 
männikkö (Kuva 2b). Osan puista voisi varoivaisesti poistaa tulevina vuosina, jotta kasvupaikka 
säilyisi avoimena ketona. Tällä hetkellä kasvupaikka näyttää vielä melko avaralta. Samoin 
ketoneilikkakasvuston ympärillä kasvaa runsaasti ruusuja ja vadelmaa, joita olisi hyvä poistaa 
etteivät ne kasvaessaan tukahduta neilikkaesiintymää. Samoin paikalle voisi harkita niittoa 
loppukesällä neilikan tuleennuttua ja siementen kypsyttyä. 
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Karita Saravesi 
biologi 
040-5717215 
karita.kuikka@oulu.fi 
 
 
 
 

 6



Kirjallisuus 
 
Markkola J. & Merilä E. (1990) Ekologiset ja kulttuurihistorialliset lähtökohdat Marjaniemen 

alueen suunnittelulle. Mare Botnicum, Hailuodon kunnan tilaustyö. 22 s + 9 liitettä. 
 
Merilä E. (2003) Toisten nurkista. Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma. Hailuodon kunta, Pohjois-

Pohjanmaan ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Tornion kirjapaino. 136 s. 
 
Kekäläinen H., Keynäs K., Koskela K., von Numers M., Rinkineva-Kantola L. ym. (2008) Suomen 

luontotyyppien uhanalaisuus (toim. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.) Osa 2. 
Luontotyyppien kuvaukset. 2 Itämeri ja rannikko. 2.2 Itämeren rantaluontotyypit ss. 35-88. 

 
Schulman A., Alanen A., Hæggström C.-A., Huhta A.-P., Jantunen J., ym. (2008) Suomen 

luontotyyppien uhanalaisuus (toim. Raunio A., Schulman A. & Kontula T.) Osa 2. 
Luontotyyppien kuvaukset. 7 Perinnebiotoopit. ss. 397-466. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



Liite 1. Marjaniemen alueella esiintyvät keskeisimmät kasvilajit kasvillisuustyypeittäin.  
    RT = alueellisesti uhanalainen laji. 
 

2.1 Ketokasvillisuus 
Achillea millefolium siankärsämö 
Agrostis capillaris nurmirölli 
Botrychium multifidum (RT) ahonoidanlukko 
Brachythecium sp. suikerosammal 
Campanula rotundifolia kissankello 
Climacium dendroides palmusammal 
Crepis tectorum ketokeltto 
Deschampsia flexuosa metsälauha 
Dianthus deltoides (RT) ketoneilikka 
Euphrasia stricta ketosilmäruoho 
Festuca ovina lampaannata 
Festuca rubra punanata 
Hieracium umbellatum sarjakeltano 
Peltigera rufescens ruskonahkajäkälä 
Polytrichum juniperinum kangaskarhunsammal 
Potentilla argentea hopeahanhikki 
Rhytidiadelphus squarrosus niittyliekosammal 
Rumex acetosella ahosuolaheinä 
  

2.2 Dyynikasvillisuus 
Agrostis stolonifera rönsyrölli 
Fetuca ovina lampaannata 
Honkenya peploides suola-arho 
Lathyrus japonicus merinätkelmä 
Leymus arenarius rantavehnä 
Polytrichum piliferum karvakarhunsammal 
Racomitrium canescens hietikkotierasammal 

 
2.2.1 Variksenmarjanummi 
Cladina arbuscula valkoporonjäkälä 
Cladina rangiferina harmaaporonjäkälä 
Cladonia spp. torvijäkälät 
Deschampsia flexuosa metsälauha 
Empetrum nigrum variksenmarja 
Hieracium umbellatum sarjakeltano 
Polytrichum piliferum karvakarhunsammal 
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Liite 1. jatkuu 
 

2.3. Metsä 
Cladina arbuscula valkoporonjäkälä 
Cladina rangiferina harmaaporonjäkälä 
Cetraria islandica isohirvenjäkälä 
Dechampsia flexuosa metsälauha 
Dicranum polysetum kangaskynsisammal 
Hieracium umbellatum sarjakeltano 
Juniperus communis kataja 
Linnea borealis vanamo 
Maianthemum bifolium oravanmarja 
Pleurozium schereberi seinäsammal 
Solidago virgaurea kultapiisku 
Trientalis europaea metsätähti 
Vaccinium myrtillus mustikka 
Vaccinium vitis-idaea puolukka 
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