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LEMMENPOLUN OPASTAULUJEN AIHEET
1. Tervetuloa Lemmenpolulle!

6. Oulujoen ja Pyhäkosken synty

Lemmenpolun aloitustaulut sijaitsevat polun molemmissa päissä. Niissä
kerrotaan yleistietoa ja ohjeita Lemmnpolusta ja sen kulkemiseen.
Lemmenpolun varrella kerrotaan alueen historiasta ja sen vaikutuksista
nykyisen Lemmenpolun maisemaan ja merkitykseen. Luontopolku on
osa Rokua Geoparkia, joka esittelee alueen kallioperän syntyä sekä
viimeisimmän jääkauden, virtaavan veden ja puhaltavan tuulen jälkiä
täkäläisessä maisemassa.

Kohde esittelee Oulujoen kehitysvaiheet Muhoksen aluetta painottaen.
Joki syntyi 9 500 vuotta sitten, kun Vaalankurkku kohosi Ancylusjärven
pinnan yläpuolelle. Maankohoamisen myötä joen suisto on siirtynyt
länteen ja joki vastaavasti jatkunut alajuoksultaan. Nykyisen Oulujoen
pituus on yli sata kilometriä ja korkeusero Vaalankurkusta mereen on
122 metriä.

2. Oulujoki
Opastaulussa kerrotaan Oulujoesta ja sen käytöstä virkistysalueena.
Oulujoki on 107 km pitkä Oulujärven laskujoki, joka laskee perämereen.
Oulujoessa on kaikkiaan 8 voimalaitosta, joiden rakentamisen vuoksi
vaelluskalat eivät päässeet enää nousemaan jokeen. Nykyisin Oulujoen
käyttöä
pyritään
moninaistamaan
mm.
parantamalla
kalastusedellytyksiä ja muutenkin kehittämällä jokivarren alueen
virkistyskäyttöä.

3. Kallioperän suurrakenteita ja kivettynyttä soraa
Noin 1200 miljoonaa vuotta sitten kerrostuneesta jokisorasta
kivettyneelle konglomeraattikalliolle pystytetty opastaulu kertoo
Suomen oloissa erikoisesta Muhoksen hiekka- ja savikivialueesta. Viime
jääkaudella löyhärakenteisesta sedimenttikivialueesta irtosi runsaasti
hiekkaista ainesta. Se kuvastuu mm. Rokualla hiekkavaltaisena
harjumuodostumana.

4. Kalastajan Oulujoki
Opastaulussa esitellään kalastuksen historiaa Oulujoella, joka oli
aikoinaan Suomen parhaimpia lohijokia. Kalastus väheni
voimalaitosrakentamisen myötä 1940-luvulla, kun lohi ei enää päässyt
nousemaan Oulujokeen. Urheilukalastusta alettiin harrastaa
pyhäkoskella 1920-luvulla. Kalastajia saapui myös ulkomailta asti. Heitä
kutsuttiin ns. lohilordeiksi.

7. Oulujoki – kuohuva kulkureitti
Opastaulussa esitellään Oulujokea historiallisena kulkureittinä.
Oulujokea on hyödynnetty tukkien uittoväylänä 1700-luvulta aina
vuoteen 1982 asti. Ennen voimalaitosten rakennustöitä koskenlasku
Oulujoen kuohuissa oli matkailijoiden suosiossa. Oulujoki on ollut myös
tärkeä tervankuljetusreitti Kainuusta Ouluun 1500-luvulta 1900-luvun
alkuun asti.

8. Monimuotoinen metsäluonto
Taulu sijaitsee lehtomaisessa sekämetsässä raviinin rinteellä. Taulua
ympäröivä suojeltu metsä edustaa Oulujokilaaksolle tyypillistä
jokivarren lehtoa. Rinteessä taulun lähellä on lähde, joka kertoo
pohjaveden läheisyydestä. Mikroilmastollinen vaihtelu on usein selvästi
havainnoitavissa raviinin pohjalle laskeuduttaessa. Taulussa kerrotaan
lehtojensuojelualueista, lehtojen tyyppilajeista ja monimuotoisuudesta
sekä lehtometsän kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä.

9. Vesivoimaa ja sähköntuotantoa
Opastaulussa
kerrotaan
Pyhäkosken
voimalaitoksen
rakentamisurakasta. Ennen voimalaitosta Pyhäkoski oli 12 km pitkä
koskijakso Oulujoessa. Koskijakson putous (58,5 m) on jaettu kolmen eri
voimalaitoksen (Pälli, Pyhäkoski ja Montta) kesken. Vuonna 1949
käyttöönotettu Pyhäkosken voimalaitos on yksi Suomen suurimmista
vesivoimalaitoksista ja sen omistaa Fortum Oyj.

5. Pyhäkosken graniitti

10. Jokisuisto- ja merikerrostumia 1200 miljoonan vuoden
takaa

Opastaulun aiheena on Pyhäkosken graniittina tunnettu paikallinen
kivilaji. Voimakkaan punasävyinen graniitti on kiteytynyt syvällä
muinaisen vuorijonon alla, rikkoutunut maankuoren liikunnoissa
murros- ja siirrosvyöhykkeiden rajaamiksi lohkoiksi ja kohonnut pitkän
kulutuskauden
tuloksena
nykyiseen
maanpintaleikkaukseen.
Pyhäkoskella
murrosvyöhykkeeseen
hakeutuneen
Oulujoen
pohjoisrannan muodostaa graniittijyrkänne.

Opastaulussa kerrotaan Muhoksen sedimenttikivialueen yleispiirteet.
Viime jääkaudella tämä kulutukselle altis ja löyhärakenteinen
sedimenttikiviesiintymä toimi alueen yli Rokun suuntaan virranneen
jäätikköjoen kuljettaman aineksen lähdealueena. Sedimenttikivialueen
läheisyys selittää osaltaan Rokuan harjumuodostuman suuren koon ja
aineksen hiekkaisuuden.

LIIMANNINKOSKEN OPASTAULUJEN AIHEET
1. Liimanninkosken lehtojensuojelualue
Taulu sijaitsee pysäköintialueen reunalla luontopolun lähtöpisteessä.
Taulussa kerrotaan yleisesti Liimanninkosken lehtojensuojelualueesta
ja
sen
luontotyypeistä.
Muhosjoen
laaksoon
sijoittuva
lehtojensuojelualue on perustettu vuonna 1992. Se kuuluu sekä
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan että Natura2000ohjelmaan ja on osa Rokua Geoparkia. Jokilaakson pohjoispuolen
rinteet ovat olleet viljely- ja laidunnusmaita ja ne ovat arvokasta
perinnemaisemaa. Joen eteläpuolella esiintyy rinne- ja jokivarsilehtoja.
Laakson pohjalla virtaava vesi muovaa jatkuvasti maisemaa. Jokilaakso
onkin sekä geologisesti että biologisesti hyvin monimuotoinen alue.
Taulussa kerrotaan, mitkä aktiviteetin ovat suojelualueella sallittuja ja
mitkä eivät.

2. Liimanninkosken
mutkissa

lehtojensuojelualue

Muhosjoen

Taulu sijaitsee luontopolun varrella laavun vieressä. Liimanninkoskella
Muhosjoki on uurtanut itselleen 25 metriä syvän laakson. Maaperä on
tasalaatuista hiekkaa, joten joki on myös meanderoinut. Paikoin joki on
jo saavuttanut kivisen pohjamaan, jonka graniittikalliot ohjaavat virran
kulkua. Virta kuluttaa joen rantaa ulkokaarteesta ja kerrostaa irronnutta
hiekkaa sisäkaarteeseen. Mutkat jyrkkenevät ja siirtyvät alajuoksulle
päin. Jokilaakso on suojaisa ja rehevä kasvupaikka. Joki on tuonut
maaperään ravinteita ja virtaava vesi pitää laakson ilman kosteana ja
tuo lämpöä pitkälle syksyyn. Joen mutkien nuoret lehtipuuvaltaiset
metsät ja pensaikot, rinteiden lehtometsät ja painanteiden suot ovatkin
monen vaativan kasvi- ja eläinlajin elinpaikkoja. Taulussa mainitaan
muutamia esimerkkilajeja.
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ROKUAN OPASTAULUJEN SIJAINTI

ROKUAN OPASTAULUJEN AIHEET
1. Rokua – Saari jonka meri hylkäsi

8. Saaresta mantereeksi

Opastuskeskus Supassa sijaitseva näyttely kertoo Rokuanvaaran
syntytarinan lähtien viimeisen jääkauden sulamisvaiheesta päätyen
nykypäivään. Jääkauden sulamisvaiheessa sulamisvedet kerrostivat
hiekkaa harjuksi, joka aluksi oli veden alla, mutta maankohoamisen
myötä muodostui saareksi ja lopulta osaksi mannerta. Aaltojen ja tuulen
synnyttämät maanmuodot kirjoavat nykyisin harjun pintaa, samoin kuin
sulaneiden jäälohkareiden jättämät suuret painanteet, supat.
Myöhemmin kasvillisuus, eläimet ja ihmisasutus ovat levinneet harjulle
ja sen reunamaille.

Pookivaaran näkötornin yhteyteen valmisteltu kohde esittelee
karttojen avulla tornista avautuvan maiseman tilan 10 000, 9 500 ja 7
600 vuotta sitten. Viime jääkauden loppuvaiheessa Ancylusjärveen
kerrostunut
vedenalainen
Rokuan
harju
on
muuttunut
maankohoamisen seurauksena nykyisen kaltaiseksi vanhojen
rantavallien ympäröimäksi sisämaan harjuksi.

2. Rokuan harjumuodostuma
Kohde sijaitsee harjutasanteella, josta avautuu laajoja näkymiä
pohjoiseen ja koilliseen. Opastaulussa esitellään Rokuan sisäinen
rakenne ja harjun asema osana satojen kilometrien mittaista
harjujaksoa. Rokua koostuu jäänalaiseen tunneliin tai railoon
kerrostuneesta soravaltaisesta ydinharjusta ja sitä peittävästä
avoimeen jäätikkölahteen kerrostuneesta suistohiekasta.

3. Jään kontaktirinne
Kohde on harjutasanteen reunalta Vaulujärveen laskeva jyrkkä rinne,
jonka hiekkainen aines kerrostui noin 10 500 vuotta sitten korkeaa
jääseinämää vasten. Jään sulaessa siihen tukeutuva harjun osa vajosi
Vaulujärveen viettäväksi 50 metriä korkeaksi rinteeksi. Kohteelta
avautuu näkymiä laaksoon, joka oli hiekan kerrostuessa jäämassojen
täyttämä.

4. Vesi laskee – ranta vetäytyy?
Saarisen suppalammen rannalla sijaitseva opastaulu esittelee
pohjaveden syntyä ja liikkeitä. Pitkät havaintosarjat osoittavat, että
pohjaveden pinnan korkeus vaihtelee Rokualla suuresti. Saarisen pinta
osoittaa pohjaveden nykyisen tason. Koska rantoja kiertää kuiville
jäänyt rantatasanne, pohjaveden pinta on nykyään pitkäaikaista
keskiarvoa alemmalla tasolla.

5. Railoutunut jäätikkölahti
Opastaulu sijaitsee suppalampien välisellä harjuselänteellä, joka
osoittaa
muinaisen
jäätikköjoen
tunneliuoman
sijainnin.
Maakairauksen perusteella maapeitteen paksuus on opastaulun
lähistöllä noin sata metriä. Soraista ydinharjua peittävä hiekka on
kerrostunut avoimeen jäätikkölahteen jäätikköjoen suulle. Supat
syntyivät tasapintaiseen suistohiekkakenttään hautautuneiden
jäälohkareiden sulaessa.

6. Rokuan supat
Syvyydenkaivo on Suomen syvimpiin kuuluva suppa. Se on noin 50
metriä syvä ja pohjalla on lisäksi kahdeksan metriä paksu turvekerros.
Opastaulun ympärillä näkyy tasalaatuiseen hiekkaan syöpyneitä Vlaaksoja eli raviineita ja juuriensa varaan ”kohonneita” puita. Ne
kertovat, että Syvyydenkaivon rinteet kuluvat ja valuvat koko ajan.

7. Rokuan suot
Opastaulussa kerrotaan Rokuan turvekerrostumista. Alueelle
tyypillinen kehityskulku alkaa hiekkaan hautautuneen jäälohkareen
sulaessa syntyneestä suppalammesta, joka on soistuu ja umpeutuu
vähitellen avosuoksi. Syvyydenkaivon suosta kairatut turvenäytteet
osoittavat, että soistumisen alkaessa pohjaveden pinta oli
Syvyydenkaivon kohdalla noin kahdeksan metriä nykyistä alemmalla
tasolla.

9. Kasvillisuusrehevöitymä
Harjun laella sijaitseva opastaulu esittelee karujen jäkäläkankaiden
ympäröimän rehevän ruohovartisten kasvien esiintymän. Kasvillisuuden
rehevyys selittyy pintahiekan alta löytyvällä vettä pidättävällä hieta- ja
hiesukerroksella. Se ovat jäänne ajalta, jolloin alue oli Ancylusjärven
pohjaa. Ympäristön karukkokankailta aallot ovat huuhtoneet vastaavan
vettä pidättävän kerroksen.

10. Graniittilohkareet
Kohteena on Rokuan hiekkaisilla mailla harvinainen kivien ja
lohkareiden esiintymä. Lohkareet ovat noin 1 800 miljoonaa vuotta
vanhaa karkearakeista graniittia, jonka päämineraaleja ovat
vaaleanpunainen maasälpä ja kvartsi. Koska lohkareissa ei ole
harjuainekselle ominaista pyöreyttä, ne ovat kulkeutuneet nykyiselle
paikalleen mannerjäätikön mukana.

11. Rokuan tuulikerrostumat
Dyynille pystytetty opastaulu kertoo Rokuan tuulikerrostumista. Harjun
alarinteiltä löytyy muinaisen rannan suuntaisia kilometrien mittaisia
rantadyynejä.
Lakialueilla
esiintyy
U-kirjaimen
muotoisia
paraabelidyynejä, joiden kaaret taipuvat purjeen tavoin tuulen
menosuuntaan. Paraabelidyynin kerrostaneen tuulen suunnan voi
päätellä myös selänteen epäsymmetrisestä poikkileikkauksesta.

12. Tervetuloa Rokuan kansallispuistoon
Rokuan kansallispuiston infotaulut sijaitsevat Pookivaaran ja
Pitkäjärven pysäköintialueiden vieressä kansallispuiston rajalla.
Tauluissa kerrotaan yleistietoa kansallispuistosta ja niissä on myös
kansallispuiston kartta. Rokuan kansallispuisto on perustettu vuonna
1956 suojelemaan harju- ja dyynimuodostumien herkästi kuluvaa
luontoa. Rokuan alueen metsät ovat melko nuoria metsäpalojen ja
metsien käytön vuoksi. Rokuan metsiä on kuitenkin ennallistettu ja
uhanalaisille harjujen hyönteisille sopivia paahderinteitä hoidettu.

13. Ohjeet ja säännöt
Rokuan kansallispuiston ohjeet ja säännöt sijaitsevat infotaulujen
yhteydessä. Rokuan kansallispuistossa saa: kävellä, hiihtää, uida,
soutaa, meloa, kerätä marjoja ja ruokasieniä. Ei saa: pitää lemmikkiä
vapaana, kerätä tai vahingoittaa muita kuin ruokasieniä ja -kasveja,
vahingoittaa maa- tai kallioperää, häiritä eläimiä, kalastaa, ajaa
ajoneuvolla pl. siihen osoitetuilla teillä, kulkea merkittyjen reittien
ulkopuolella, tehdä avotulta tai leiriytyä muualle kuin erikseen sallituille
paikoille. Siivoa roskasi. Biojätteet voit laittaa taukopaikan
kompostikäymälään, nuotiossa polttaa puhtaan paperin ja pahvin ja
loput lajitella ekopisteessä Opastuskeskus Supan pihalla.

14. Palovartijan painajainen
Opastaulu sijaitsee Pookivaaran laella Pookintornin vieressä. Taulu
kertoo metsäpaloista. Metsäpalot ovat osa luonnon normaalia
kiertokulkua. Ne tuhoavat kasvillisuutta, mutta toisaalta vapauttavat
maahan ravinteita toimien uuden elämän alkuna. Useat eliölajit
viihtyvät ainoastaan vasta palaneilla metsäalueilla. Rokualla metsäpalot
ovat olleet kuivan kangasmetsän vuoksi yleisiä ja sen korkein paikka
Pookivaara on tästä syystä ollut perinteinen palonvartiointipaikka.
Palovartioinnin lisäksi vaaran laelta on suoritettu ilmavalvontaa sotaaikana ja myöhemmin myös kolmiomittauksia.
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OULUJÄRVEN RETKEILYALUEEN OPASTAULUJEN SIJAINTI
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OULUJÄRVEN RETKEILYALUEEN OPASTAULUJEN AIHEET
1. Oulujärvi, Kainuun meri

7. Manamansalo

Opastaulussa esitellään yleisesti Oulujärve ja Oulujärven
retkeilyaluetta. Entisaikaan Oulujärvi toimi vesireittinä mm. kauppiaille,
erämiehille ja tervansoutajille. Oulujärvi on vesistön keskusjärvi, jonka
kautta monet vesireitit ovat johtaneet ikiajat. Nykyisin Oulujärvi tarjoaa
monenlaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia mm. virkistyskalastusta
ja retkeilyä. Oulujärven Niskanselkä ja Ärjänselkä muodostavat
suurimman yhtenäisen järvenselän Suomessa.

Manamansalo on Oulujärven saarista suurin ja Suomen sisävesien
viidenneksi suurin järvi. Taulu esittelee Manamansalon syntyhistoriaa
kansantarinoiden näkökulmasta. Tarinoita Manamansalon ja sen
paikannimien synnystä on useita. Tarinat liittyvät yleensä jättiläisiin ja
heidän tekemisiinsä. Jättiläiset voivat olla taruolentoja, mutta niillä voi
olla myös todellisia esikuvia: Paltamosta ja Puolangalta on lähtöisin
kolme maailman kymmenestä pisimmästä ihmisestä. Taulu sijaitsee
Reetan majassa.

2. Itään kallistuva Oulujärvi
Opastaulussa
esitellään
Oulujärven
ja
Oulujoen
syntyä
maankohoamisen seurauksena, kun mannerjäätikkö oli sulanut. Noin
9500 vuotta sitten viimeinen meriyhteyden muodostanut salmi,
nykyinen Vaalankurkku, kohosi merenpinnan yläpuolelle. Oulujärvi ja
varhainen Oulujoki olivat syntyneet.
3. Ohjeet ja säännöt
Oulujärven retkeilyalueen ohjeet ja säännöt sijaitsevat infotaulun
yhteydessä Teeriniemessä. Oulujärven retkeilyalueella saa: jokamiehen
oikeuksien mukaisesti kävellä, hiihtää, uida, soutaa, meloa, kerätä
marjoja ja ruokasieniä, leiriytyä tilapäisesti ja onkia ja pilkkiä muilla kuin
erillisillä rajoitusalueilla. Rajoitettua on: avotulenteko muualla kuin
siihen osoitetuilla paikoilla, kalastus vain asianmukaisilla luvilla. Ei saa:
tehdä avutulta metsäpalovaroituksen aikana edes rakennetuille
paikoille, vahingoittaa maa- tai kallioperää, ajaa moottoriajoneuvoilla
kuin siihen osoitettuja teitä pitkin, roskata ja vahingoittaa rakenteita.
Siivoa roskasi. Biojätteet voit laittaa taukopaikan kompostikäymälään,
nuotiossa polttaa puhtaan paperin ja pahvin ja loput tuoda maastosta
mukanasi pois.
4. Jäätikön jäljet
Taulu sijaitsee Reetan majassa. Taulu kertoo viimeisimmän jääkauden
vaikutuksesta Manamsalon ja Oulujärven syntyyn sekä nykyään alueella
nähtäviin luonnon ilmiöihin, joista merkittävin on maankohoaminen ja
sen aiheuttama Oulujärven kallistuminen. Useat Manamansalon
hiekkamuodostumat ovat alun perin jäätikkösyntyisiä eli jäätikön
toiminnan kerrostamia ja muovaamia.
5. Oulujärvi – Kainuun meri
Reetan majassa sijaitsevassa taulussa kerrotaan Oulujärven
syntyvaiheista
Ancylusjärvestä
nykyiseksi
järvialtaaksi.
Maankohoaminen on vaikuttanut paljon järvialtaan muotoihin ja
erityispiirteisiin. Myös järven suurella laajuudella on merkitystä, sillä
monet luonnonilmiöt kuten aallokon toiminta tapahtuvat suurempina
ja voimakkaampina kuin pienillä järvillä, muovaten alituiseen rantoja.
Kauppareittinä Oulujärvi on ollut tärkeä etenkin tervankuljetukselle,
jota on harjoitettu Oulujärven ja Oulujoen olosuhteisiin kehitetyillä
tervaveneillä eli paltamoilla.
6. Karu ja kuluva
Reetan majassa sijaitseva taulu kertoo Oulujärven rantojen ja saarten
luonnon erityispiirteistä. Useat saaret ja ranta-alueet ovat hiekkaisia,
josta johtuen sadevesi painuu syvälle maaperään ja maanpinta on kuiva
ja kasvillisuudeltaan karu. Tällainen maasto on herkkä kulutukselle.
Tyyppilaji kuiville kangasmetsille on mänty, jonka seurassa viihtyvät
useat sienet. Myös jäkälät ovat rannoilla ja saarten metsissä yleisiä.

8. Kalaa kaikenlaista
Reetan majassa sijaitseva taulu kertoo Oulujärven kalalajeista ja
kalastuksesta Oulujärvellä. Tärkeitä saaliskaloja ovat muikku, hauki ja
siika. Säännöstely on vaikuttanut etenkin lohikalojen kantoihin, joiden
esiintyminen järvellä on nykyään istutusten varassa. Manamansalon
virkistyskalastusalueen lammissa elää luontaisia kalakantoja, joita
täydennetään säännöllisesti lohikalojen istutuksilla.
9. Kiveksen rosvot
Oulujärvellä liikkui 1800-luvun loppupuolella rosvojoukko, jotka
alkujaan varastivat talojen aitoista ruokaa, mutta sitten alkoivat myös
ryöstää Oulusta palaavien tervansoutajien tuomisia. Rosvot olivat
entisiä tehdastyöläisiä, jotka tehtaan lopetettua ja nälkävuosien
iskettyä alkoivat ryöstellä hengenpitimikseen. Lopulta rosvot jäivät
kiinni Ärjänsaaresta, jota he pitivät tukikohtanaan. Taulu sijaitsee
Reetan majassa.
10. Terva, talonpoikaiskulttuurin säätövoima
Taulussa esitellään tervan valmistamista ja siihen liittyviä eri vaiheita.
Tervaspuuna käytetään mäntyä. Eläviä mäntyjä kuoritaan tyvestä,
jolloin ne joutuvat elämään vähillä ravinteilla ja alkavat kehittää
suojakseen pihkaa. Muutaman vuoden kuluttua männyt pilkotaan
säröiksi ja kuivatetaan. Lopulta ne poltetaan tervahaudassa
turvekummun alla, jolloin kytemällä palavista männyistä alkaa tihkua
tervaa. Terva valutetaan tervatynnyreihin.
11. Lintuluotoja ja harjusaaria
Oulujärven lintulajistossa on useita merellisiä piirteitä. Myös
kasvillisuudessa tavataan mereisiä lajeja. Oulujärven lintulajisto on
monimuotoinen koostuen mm. lokeista, kahlaajista, vesilinnuista kuten
eri sorsista ja kuikkalinnuista. Useat saaret on nimetty linnuston
mukaan. Monia saaria koristaa joko korkeat hiekkatörmät, matalat
hiekkarannat tai gneissiset rantakalliot.
12. Supassa suo tai lampi
Manamansalossa suppakuoppien pohjalla on usein joko suo tai lampi.
Taulussa esitellään eri soistumistapoja ja rahkasammalta yhtenä suon
rakentajana. Taulussa kerrotaan myös suppalampien erityispiirteistä ja
lajistosta.
13. Metsä vanhenee ja kaunistuu
Taulussa kerrotaan metsän sukkessiosta eli luonnollisesta kehityksestä,
jossa metsän vanhetessa metsän puuston ikärakenne monipuolistuu,
metsän tarjoamat elinympäristöt monimuotoistuvat ja lajimäärä
kasvaa. Myös metsän pienilmasto muuttuu

