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LIIKKUMISRAJOITUKSET LINTUJEN PESINNÄN TURVAAMISEKSI OULUN EDUSTAN SAARILLA 

 

PPLY ehdottaa lintujen pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousukieltoa seuraaviin Oulun 

kaupungin saaret ja luodot -luonnonsuojelualueen (Suojelualuetunnus YSA 205687) saariin, jotka 

kuuluvat Perämeren saaret -nimiseen Natura 2000 -kohteeseen (FI1300302): 

 

1. Esitämme maihinnousukieltokieltoa Hermanniin ja Kahvankariin ajalle 1.5.-15.7.  

Perusteena molemmissa saarissa useiden merihanhiparien ja seuraavien uhanalaisten lajien 

pesiminen: tukkasotka (EN), etelänsuosirri (EN), naurulokki (VU), harmaalokki (VU) ja pajusirkku 

(VU). Runsaan virkistyskäytön vuoksi etenkin merihanhien pesinnät ovat useana kesänä 

häiriintyneet ja jopa keskeytyneet. 

 

Aloitusaika on ajateltu siten, että merihanhien aikainen pesinnän aloitus ajoittuu saarissa vapun 

tienoille ja lopetusaikaan heinäkuun puolivälissä normaalivuonna on hanhilla jo isot poikaset, 

kahlaajilla ne ovat myös jättäneet pesän. 15.7. jälkeen jäisi saarten virkistyskäytöllekin vielä 

loppukesä aikaa. 

 

2a. Ehdotamme tekstiksi kyltteihin Hermannissa ja Kahvankarissa: 

Maihinnousu ja asiaton liikkuminen kielletty lintujen pesimäaikana 1.5.-15.7. 

Saari on osa Oulun kaupungin saaret ja luodot -luonnonsuojelualuetta.  

(Luonnonsuojelulaki 18 §, 39 §) 
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2b. Ehdotamme, että luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä säädetty liikkumisrajoitus 

Parmiineilla ja Runniletolla säilytetään ja siellä pesimäaikainen maihinnousukielto olisi sen 

mukainen eli kaksi viikkoa myöhäisempi. Vuonna 2020 Parmiineilla pesi uhanalaisista lajeista 

(suluissa UHEX-luokka) suokukko (CR), tukkasotka (EN), heinätavi (VU), harmaalokki (VU), merilokki 

(VU) ja pajusirkku (VU) sekä lisäksi useita pareja merihanhia. Runniletossa pesi 2020 tietojen 

mukaan merihanhi sekä uhanalaisista harmaalokki (VU) ja pajusirkku (VU). 

 

Tällöin Parmiineille ja Runnilettoon tarvittaisiin kyltit, joissa lukee: 



Maihinnousu ja asiaton liikkuminen kielletty lintujen pesimäaikana 15.5.-31.7. 

Saari on osa Oulun kaupungin saaret ja luodot -luonnonsuojelualuetta.  

(Luonnonsuojelulaki 18 §, 39 §) 
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3. Kyltit on hyvä pystyttää näkyvälle paikalle, josta rantautuminen todennäköisesti tapahtuu ja jos 

mahdollista, kohtaan, joka on vähintään metrin korkeudella merenpinnasta. Kylttien jalat saisivat 

olla lujaa tekoa, jotta kestävät saariin nousevia jäitä. 

 

Hermannissa huomionarvoista on, että saari on kolmeosainen, joihin ainakin kahteen 

eteläisempään on tarpeen laittaa kyltti. Kahvankariin olisi myös hyvä olla kaksi kylttiä, toinen 

mantereen ja toinen meren puoleiselle rannalle, koska siellä ei riittävän korkeaa avointa paikkaa 

ole helppo löytää. 
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