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1 Työn tausta
1.1

Yleistä
Pateniemen suuralueeseen kuuluvat Herukan, Pateniemen ja Rajakylän kaupunginosat. Väestömäärän mukaan Pateniemi on suuralueista toiseksi suurin. Pateniemen suuralueen asukasluku oli 13 096 vuonna 1999, joka jakautuu varsin tasaisesti kaupunginosittain. Nuorten,
alle 18-vuotiaiden ikäluokkien osuus on huomattava erityisesti Herukassa. Pateniemen kaupunginosassa yli 65-vuotiaiden ikäluokan osuus väestöstä on huomattavasti suurempi kuin
Herukassa ja Rajakylässä. Asuntokanta on omakotitalovaltaista. Suuralueella sijaitsee 8 päiväkotia ja 3 ryhmäperhepäiväkotia. Ala-asteet sijaitsevat Herukassa, Pateniemessä ja Rajakylässä. Yläasteita on 2, Pateniemessä ja Rajakylässä. Lukio sijaitsee Rajakylässä. Alueella
toimii viitisenkymmentä erilaista sidosryhmää.
Pateniemen suuralueen viheralueet sijaitsevat pääosin merenrannassa ja Kuivasojalaaksossa. Muut viheralueet sijoittuvat pohjoisosassa Herukanojalaaksoon. Rajakylässä Kuivasojan
eteläpuolella viheralueet sijaitsevat kapeina rinteiden suuntaisina nauhoina. Muita merkittäviä
viheralueita ovat Pateniemen saha-alueen vehreät osat.
Alueen luonnonarvot ovat huomattavat. Alueella on kaksi luonnontilaisena säilytettäviksi varattua virkistysaluetta, Kuivasojalaakso ja Piimäperä. Etelässä suunnittelualuetta rajaa Letonniemen Natura-alue. Kulttuurihistoriallisia merkittäviä alueita ovat Porila (Pateniemen sahan
vanhojen konttori- ja asuinrakennusten alue) sekä Karinkannan pihapiiri.
Alueella on voimassa vahvistettu Oulun yleiskaava 2010. Alue on myös pääosin asemakaavoitettu. Vuonna 2000 on vahvistettu Pateniemen suuralueelta joitakin uusia asemakaavoja.

1.2

Työn sisältö ja kulku
Ouluun Pateniemen suuralueelle laadittava viheraluesuunnitelma on tehty vuorovaikutuksessa tilaajan, viranomaisten, eri sidosryhmien, asukkaiden ja muiden osallisten kanssa.
Viheraluesuunnitelman tavoitteena on ollut tarkentaa Pateniemen suuralueen osalta tavoitesuunnitelmassa (T.Kurttila) esitetyn viherverkoston luonnetta ja esittää ne toimenpiteet, jotka
turvaavat sen toimivuuden. Tavoitteena on ollut laatia viheralueiden yleispiirteinen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan tarvittaessa yksityiskohtaisemmat viherrakennussuunnitelmat.
Työssä on laadittu nykytilanteen selvitys, jossa on tarkistettu viheralueiden merkittävyysluokitus, tarkennettu tavoitesuunnitelman käyttöluokitusta ja arvioitu toimintojen tarkoituksenmukaisuutta. Alueellisesti ja paikallisesti merkittävät kohteet on kartoitettu olemassaolevien selvitysten avulla. Toimintojen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa ja viheralueiden käyttöluokituksen tarkentamisessa on hyödynnetty asukaskyselyä. Lisäksi viheralueiden nykytila on tarkistettu maastossa pääpiirteissään. Hankkeen alussa laadittiin myös osallistumissuunnitelma.
Nykytilanteen analysoinnin, asukaskyselyjen ja yleisötilaisuuden perusteella on laadittu kehittämisehdotukset puisto / viheralueittain.
Hankkeen tilaajana on Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelut. Kaupungin puolesta suunnittelutyötä on ohjannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut maisema-arkkitehti Liisa
Kääriä-Fischer. Työryhmän jäseninä ovat olleet Oulun kaupungilta kaupunginpuutarhuri Taina
Penttilä (Katu- ja viherpalvelut), yleiskaava-arkkitehti Kristiina Anttonen (Kaavoitus), arkkitehti
Anne Olsbo/Herukka ja kaavoitusarkkitehti Marja-Liisa Teppo/ Rajakylä ja Pateniemi (Kaavoitus), kaupunginmetsänhoitaja Veli Puolakka (Maa ja mittaus) ja ympäristönsuojelusuunnittelija
Marketta Karhu (Ympäristövirasto).
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Työn on laatinut JP-Transplan Oy-Suunnittelukolmio hankenumerolla S00341YM, jossa työstä
on vastannut maisema-arkkitehti Pirjo Sirén ja suunnitteluhortonomi AMK Risto Väisänen. Alikonsulttina on toiminut PSV-Maa ja Vesi Oy, FM Olli-Matti Tervaniemi ja biologi Sari YliTulkkila.

1.3

Aiemmat viheralueita koskevat suunnitelmat
Oulun yleiskaavan 2020 kaavoitusprosessia varten laadittiin Oulun kaupunkiseudun virkistysja vapaa-ajan alueiden suunnitelma VIVA sekä Oulun kaupunkiseudun maisemarakenneselvitys vuonna 1998 (maisema-arkkitehtitoimisto T. Kurttila).
Tämän työn pohjana on aiemman virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma VIVA:n pohjalta laadittu viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelma (maisema-arkkitehtitoimisto T. Kurttila,
1999).
Tavoitesuunnitelmassa viheralueet muodostavat yhtenäisen verkoston. Keskeisenä viheralueena on kaupungin ydinviheralue, suisto. Sitä ympäröivät kehämäiset vihervyöhykkeet (ydin-,
sisä- ja ulkokehä). Pateniemen alueella ulkokehä sijaitsee suunnittelualueen pohjoisosassa
Herukkaojan laaksoa mukaillen. Sisäkehä sijaitsee Kuivasojan laaksossa. Viherkehiä yhdistävät viherkiilat, joista rannan viherkiilan osa sijaitsee suunnittelualueella. Pääviherkäytävät liittävät toisiinsa kehiä ja kiiloja, ja saaristosta aina Kiiminkiin asti ulottuvan pääviherkäytävän
osa sijaitsee Pateniemessä. Viherakseli määriteltiin viheralueista muodostuvaksi ydinviheralueen ja viherkehät halkaisevaksi tai niitä sivuavaksi yhtenäiseksi viheralueeksi. Pateniemen
alueella viherakseli sijaitsee Pohjantien ja rautatien välissä.
Lisäksi yksittäisistä viheralueista on laadittu erilaisia suunnitelmia.
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2 Viheralueiden nykytilanteen selvitys
Nykytilanteen selvityksessä on kuvattu Pateniemen suuralueen maisemarakenne ja –kuva,
luonnon olosuhteet ja esi- ja kulttuurihistorialliset arvot olemassa oleviin selvityksiin pohjautuen. Tämän perusteella on tarkennettu tavoitesuunnitelman käyttöluokitusta ja arvioitu toimintojen tarkoituksenmukaisuutta. Tämän perusteella on laadittu koonta: arviointitaulukko, johon
on koottu em. lähtökohtatiedot viheralueittain. Arviointitaulukon perusteella on tarkistettu viheralueiden merkittävyysluokitus.

2.1

Luonto, kasvillisuus ja eläimistö

2.1.1 Kasvillisuus
2.1.1.1 Alueen metsät
Pateniemen suuralueen Oulun kaupungin hallinnassa olevista metsäalueista valtaosa on iältään n. 50-vuotiaita. Yli 100-vuotiasta puustoa on pieninä pirstaleina. Metsätyypeistä vallitsee
tuore kangas, kuivahkoa kangastakin esiintyy jonkin verran. Lisäksi Pateniemen suuralueella
esiintyy lehtomaista kangasta useana pienehkönä kuviona. Puuntuotannon ohella alueita käytetään mm. viher-, virkistys- ja suojelualueina.

2.1.1.2 Alueen merenranta
Pateniemen suuralueen kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan mielenkiintoisin vyöhyke on merenranta. Merenrannikon erikoispiirteitä ovat vähäsuolainen murtovesi ja maannouseminen. Meriveden korkeuteen vaikuttavat lähinnä tuulen suunta ja voimakkuus. Maankohoamisnopeus
on Oulun seudulla n. 80-90 cm sadassa vuodessa. Maankohoamisen seurauksena meren alta
paljastuu jatkuvasti uutta maata kasvillisuuden vallattavaksi (primäärisukkessio). Rantojen
maisema muuttuu nopeasti. Rantakasvillisuuden kehitys näkyy vyöhykkeisyytenä ja kasvillisuus muuttuu yleensä järjestyksessä: vesijättö/merenrantaniitty/ruovikko – pensaikko – lepikko – koivikko – sekametsä – havumetsä. Suhteellisen luonnontilaisia sukkessiosarjoja on Oulun kaupungin alueella nähtävissä Letonniemen ja Piimäperän rannoilla. Koska merenrantojen
sukkessiokasvillisuus on alueen alkuperäistä luontoa, on erityisen tärkeää säilyttää vielä luonnontilaisina säilyneet edustavat alueet. Alkuperäinen luonto monipuolistaa alueen ympäristöä
huomattavasti.
Oulun pohjoisin merenranta-alue, Herukassa sijaitseva Piimäperä rajoittuu pohjoisessa Herukkaojaan ja etelässä Taskisen venesatamaan. Alueella on matalakasvuisia merenrantaniittyjä, pajukkoja sekä merenrantalehtoja. Piimäperän rantaniitty on myös tärkeä lintualue. Aluetta käytetään maankohoamisrannan kasvillisuuden ja lajiston opetukseen. Pateniemen suuralueen eteläosassa Taskisen jätevedenpuhdistamolta Rajahautaan leviävät rantaniityt ovat
suhteellisen luonnontilaisia.

2.1.1.3 Kuivasojan varsi
Ruskeavetinen Kuivasoja saa alkunsa Kuivasjärvestä ja laskee mereen. Ojan varrella kulkee
polkuja ja paikoin pururatakin. Kuivasojan varsi on luonnoltaan monipuolinen.
Rehevä purolaakso kiermurtelee kapean harjumaisen hiekkaselänteen poikki, alueella esiintyy
tuoretta, kuivahkoa ja lehtomaista kangasta. Lehtomaisella kankaalla puustossa on runsaasti
tervaleppää. Laji ei ole Oulun seudulla kovinkaan yleinen. Ruohoista tavataan mm. kieloa,
nuokkuhelmikkää, käenkaalta, oravanmarjaa, sudenmarjaa ja hiirenporrasta.
Kuivasojan varressa, Pateniemen suuralueen itäpuolella sijaitsee Palosuo, ainoa Oulun keskustan läheisyydessä sijaitseva suhteellisen luonnontilainen suo. Tämä laajahko kosteikko on
keskiosiltaan luonnontilainen ja tyypeiltään monimuotoinen rämealue. Suon laidat ovat hie-
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man muuttuneet. Suota ympäröivät kuivahkot ja tuoreet kankaat. Palosuon kohdalla Kuivasojan varressa on luhtaista ruoho- ja heinäkorpea sekä rehevää, iäkästä tulvametsää. Lisäksi alueella tavataan laikkuina luhtanevaa sekä vanhoja metsittyneitä luhtaniittyjä. Alueen
maisema on paikoin viehättävä. Kuivasojan länsiosan varrella vallitsee nuorempi pensaikko ja
aluetta vaivaa roskaantuminen.
Kuivasojan vartta käytetään lehtomaisen metsän sekä tuoreen ja kuivahkon kankaan opetuskohteena. Kuivasojan suussa voi puolestaan tutustua merenrannan kasvillisuuteen. Alueella
on reheviä merenrantalehtoja ja koivikkoja, ojan suun eteläpuolella ja kapealti suullakin esiintyy ruovikoituneita rantaniittyjä. Alueella on useita uhanalaisten kasvien esiintymiä. Suunnittelualueella ojan keskiosat on määritelty Oulun kaupungin metsäsuunnitelmassa avainbiotoopiksi. Kuivasojan varren maasto on paikoin kulunut ja roskaantunut. Ojan varrella on myös
sortumia.

2.1.2 Kasvisto
Oulun yliopiston kasvimuseo on kartoittanut Oulun kaupungin kasvistoa neliökilometriruuduittain. Pateniemen suuralueella kasvistoltaan mielenkiintoisin merenranta-alue on selvitetty
kauttaaltaan Pateniemen sahan ympäristöä lukuun ottamatta (tutkitaan kesällä 2001).

2.1.2.1 Uhanalaiset kasvilajit
Uuden, vielä vahvistamattoman, IUCN-luokituksen (valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus)
mukaan Pateniemen suuralueelta on tiedossa kahden uhanalaisen kasvilajin, sammakonleinikin ja ruijanesikon esiintymät (taulukko 1), joista ruijanesikon havainnot ovat vanhoja ja epätarkasti tallennettuja. Silmälläpidettäviä (NT) lajeja on neljä (ahonoidanlukko, vesihilpi, paunikko ja etelänhaarapalpakko). Voimassaolevan alueellisen uhanalaisluokituksen mukaan uhanalaisia lajeja on 13.
Kasvin nimi
Tieteellinen

Suomi

Botrychium multifidum
Catabrosa aquatica
Ceratophyllum
demersum
Crassula aquatica
Dianthus superbus

AhonoidanLukko
Vesihilpi
Karvalehti

Eleocharis quinquiflora
Primula nutans var.
Jokelae
Ranunculus confervoides
Ranunculus reptabundus
Sparganium
erectum subsp. Erectum
Stellaria crassifolia
Stellaria nemorum
Trollius europaeus

Jouhiluikka

Paunikko
Pulskaneilikka

Ruijanesikko

IUCNluokitus

Alueel.
uhanal. Luokka
St

Tietoa esiintymästä

NT

Sh
Sh

useita esiintymiä
useita esiintymiä

NT

Sh
St

useita esiintymiä
vanha tieto, tarkka sijainti ei
tiedossa
yksi esiintymä

NT

St
EN

Sh

vanha tieto, tarkka sijainti ei
tiedossa
yksi esiintymä

VU

V

useita esiintymiä

NT

E

useita esiintymiä

St
St
St

useita esiintymiä
yksi esiintymä
vanha tieto, tarkka sijainti tiedossa

Hentosätkin
SammakonLeinikki
EtelänhaaraPalpakko
Lettotähtimö
Lehtotähtimö
Kullero

St

yksi esiintymä

Taulukko 1. Pateniemen suuralueen uhanalaiset putkilokasvilajit (Valtakunnallinen IUCN-luokitus: EN = erittäin uhan
alainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä; Alueellinen luokitus: E = erittäin uhanalainen, V = vaarantunut, St =
silmälläpidettävä taantunut, Sh = silmälläpidettävä harvinainen).

Sammakonleinikkiä esiintyy Suomessa ainoastaan Haukiputaan-Raahen-Vaalan kolmiossa,
joten Oulun seudun kuntien on pidettävä lajin säilymisestä erityistä huolta. Toppila-Pateniemi
–alueella sammakonleinikki esiintyy usein samoilla kasvupaikoilla vesihilven kanssa.
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Oulun ainoat etelänhaarapalpakko esiintymät sijaitsevat Kuivasojan puron suussa sekä puron
eteläpuolella merenrannalla. Kuivasojan suussa sijaitsevan karvalehden uskotaan levinneen
alueelle vastikään.

2.1.2.2 Luonnonmuistomerkit
Suuralueelta on luonnonmuistomerkkinä suojeltu Pateniemessä Bergbomintien reunassa kasvava komea ja isolatvuksinen Bergbomin mänty. Herukassa esiintyy lisäksi kaksi muuta kookasta mäntyä (Ratsuhalosentie 4, Eikantie 2) ja Pateniemessä iäkkäitä kuusia (Kuuselantie,
Puhakantie 1-3).

2.1.3 Eläimistö
2.1.3.1 Linnusto
Merenrannan niityt ja matalikot sekä saaristo ovat vesi- ja rantalinnuille erittäin merkittäviä pesimäalueita sekä muutonaikaisia levähdyspaikkoja. Pateniemen suuralueella on tehty lintulaskentoja Letonniemessä, Piimäperällä ja Kuivasojan suulla.
Piimäperän rantaniitty on erinomainen vesi- ja rantalintujen pesintä- ja muuttolevähdysalue.
Alueen monipuoliseen linnustoon kuuluvat mm. lapinsirkku, suokukko, taivaanvuohi, kuovi,
punajalkaviklo, silkkiuikku ja nokikana.
Alueella on tavattu melko säännöllisesti kultasirkkua, sirittäjää ja satakieltä. Vuonna 2000 kultasirkkua ja satakieltä ei alueella tavattu. Kuivasojan suun alueella tavataan runsaasti vesi- ja
rantalintuja. Kahlaajia on melko niukasti. Vesilintuja on enemmän ja useampia lajeja kuin Piimäperällä, mm. heinätavi ja lapasorsa.
Vuoden 2000 laskentojen (Oulun kaupungin julkaisematon aineisto) mukaan suunnittelualueella pesi varmasti tai todennäköisesti noin 70 lintulajia, joista kaksi on luokiteltu erittäin
uhanalaisiksi ja 6 luokiteltu uhanalaisiksi. Lisäksi silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja pesi
myös kahdeksan. Harvinaisimmat pesivät lajit olivat rantakurvi (uhanalaisuusluokka
CR=äärimmäisen uhanalainen) ja pikkutiira (uhanalaisuusluokka EN=erittäin uhanalainen).
Muut alueella ainakin mahdollisesti pesivät uhanalaiset lajit (vaarantuneet=VU) olivat naurulokki, selkälokki, lapinsirri, käenpiika, pikkutikka ja tiltaltti. Silmälläpidettävistä (NT) lajeista
alueella pesi tai havaittiin pohjantikka, kivitasku, pikkulepinkäinen, kottarainen, varpunen, ruskosuohaukka, sinisuohaukka ja käki. Myös vaarantunut räyskä havaittiin alueella.
Sisämaassa olevien yksittäisten viheralueiden luontoarvoissa ei ole voitu huomioida linnuston
arvoa, sillä laskentojen alueellinen tarkkuus on liian karkea.

2.1.3.2 Nisäkkäät
Tiedot Oulun seudun nisäkkäistä ovat hajanaisia. Myöskään Pateniemen suuralueen luonnonvaraisista nisäkäslajeista ei ole tutkimuksista saatua tietoa. Kaikki luonnonvaraiset eläimet
ovat kaupungissakin riippuvaisia riittävän rauhallisista ja muuten lajikohtaisesti soveliaista
metsä- tai puistoalueista. Jotkut lajit vaeltavat säännöllisesti vuodenaikojen mukaan mieluiten
säännöllisiä reittejä (esim. hirvi), toiset satunnaisemmin. Kaikilla lajeilla on syystä tai toisesta
tarve liikkua laajoillakin alueilla. Asustuksen keskellä tämä mahdollistuu parhaiten yhtenäisten
metsäisten alueiden kautta. Pateniemen suunnittelualueella hirven tyypillisiä kesälaitumia ovat
meren rannikon rehevät alavat alueet. Talveksi ne siirtyvät kangasmaille.

2.1.4 Lähialueiden luonto
Pateniemen suuralueen edustalla, Kuivasmeren takana sijaitsevalla suurella Kraaselin saarella (Haukipudas) esiintyy laajahkoja niittyjä ja lintumatalikkoja. Saaren arvioidaan kuuluvan Oulun seudun lintualueiden kärkijoukkoon.
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Suuralueen eteläpuolella sijaitsee Letonniemen Natura-alue, joka on kasvillisuudeltaan, kasvistoltaan ja linnustoltaan arvokas ranta-alue.
Suuralueen itäpuolella sijaitsee Oulun toiseksi suurin järvi, Kuivasjärvi.

2.2

Maisemarakenne ja –kuva

2.2.1 Selänteet
Suunnittelualueen pohjoisosassa on itärajalta merenrantalaaksoon ulottuva 2-3 km leveä selänteiden vyöhyke. Vyöhykkeen kapeat, matalat, harvat pitkittäisselänteet ovat kaakko-luodesuuntaisia. Selänteiden tyyppi on pääasiassa mäntyvaltaisia tuoreen tai kuivahkon kankaan
moreeniharjanteita. Selänteiden vyöhykkeen merkittävin vedenjakaja-alue kulkee Aakarintien
länsipäädystä Rantakalliontielle ja edelleen Herukan lähivirkistysalueen A 8 pohjoispuolitse
Herukanojan laaksoalueen eteläpuolelle. Em. vedenjakaja-alueelta etelään sijaitsee joitakin
kapeita, pitkittäisiä, länsi-itä-suuntaisia rinnevyöhykkeen kärkien päätteitä, jotka toimivat myös
vedenjakaja-alueina.
Suunnittelualueella sijaitsee myös Kuivasojan ojalaaksosta Pateniemen suuralueen etelärajalle ulottuva moreeniselännevyöhyke keskimäärin +10 mpy. Selänteen lakialue ulottuu laajana,
suhteellisen tasaisena vyöhykkeenä +12 mpy idässä junarataan asti. Selännevyöhyke rajautuu lännessä alavaan, pääosin 1-2 metrin korkeudella sijaitsevaan merenrantalaaksoon. Kuivasojan pohjoispuolella sijaitsee em. selännevyöhykkeen pääty keskimäärin +10-11 mpy
kaartaen Haukiputaantietä Palosuontien tuntumaan. Selänteiden sekä väli- ja rinnevyöhykkeiden korkokuva on jäätikön aiheuttamaa kerrostumiskorkokuvaa, pääasiassa moreenipeitteitä.

2.2.2 Väli- ja rinnevyöhykkeet
Väli- eli rinnevyöhykkeet sijaitsevat kaakko-luode- suuntaisten pitkittäisten, kumpareisten selänteiden, Kuivasojan eteläpuolisen selännevyöhykkeen ja ojalaaksojen sekä merenrantalaakson välissä. Rinnevyöhykkeille on ominaista erittäin loiva rinnekaltevuus, pitkittäisselänteiden luoteiskärkien muodostamat päätteet sekä runsas rinnevyöhykkeitä jäsentävä matala
pienmuodosto; pienialaiset kumpareet ja painanteet.

2.2.3 Laaksot
Merenranta Oulujokisuistolta pohjoiseen Pateniemen alueelle on 0…0,5 km levyinen hietamaa -alue. Vyöhyke on pääosin matalaa maankohoamisen seurauksena paljastunutta maata,
jolla esiintyy tyypillinen ruovikko- ja pehmeäpuuvyöhyke.
Kuivasojalaakson päätteenä, suunnittelualueen ulkopuolella idässä, sijaitsee Kuivasjärvi –
Pyykösjärvilaakso, joka on 4 km pitkä ja 0,2…2 km leveä. Se sijaitsee soistuneella tasaisella
välivyöhykkeellä.
Herukkaoja ja Kuivasoja ovat suuralueen pieniä, mereen laskevia ojia. Ojat ovat pääosin olleet luontaisesti mutkittelevia, mutta rakennetuilla alueilla niitä on oiottu. Herukkaojan laakso
suunnittelualueen pohjoisosassa laskee koillisen laajahkolta laaksoalueelta kapenevana ojauomana mereen ja pääosin oiottu. Herukkaojan laakso yhtyy rantavyöhykkeellä Piimäperän
luonnon olosuhteiltaan arvokkaaseen alueeseen.
Kuivasojan laakso suunnittelualueen eteläosassa laskee Kuivasjärveltä mereen. Kuivasojan
laakson törmät ovat suhteellisen jyrkät. Kuivasojan suusta Rajahautaan päin on merenrantaniitty, jossa uloinna on rantaluikkavyöhyke ja sisempänä luhtakastikkavyöhyke. Metsät ovat
mm. mesiangervoa kasvavaa rantalehtoa.
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Merenrantalaakso muodostaa yhtenäisen, kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokkaan
laaksovyöhykkeen Piimäperän luonnonsuojelualueelta Letonniemeen ja edelleen suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolelle. Pääosa merenrantalaaksoa on matalaa maankohoamisrannikkoa saraikko- ja niittyrantoineen, pajukkoineen ja lehtipuuvyöhykkeineen.

Kuva 1. Herukkaojan laaksoa.

2.3

Esi- ja kulttuurihistoria
Kiinteitä muinaisjäännöksiä ja perinnemaisemia ei suunnittelualueella ole. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita on Pateniemen alueella kaksi: Porila ja Karinkanta.

2.3.1 Porila
Porila on Pateniementien, Sahantien ja Tokantien varsille ryhmittyneitten Pateniemen sahan
vanhojen konttori- ja asuinrakennusten alue. Vuonna 1873 perustetun sahan rakennuksista
vanhimmat ovat 2-kerroksinen ruokala ja 1-kerroksinen asuinrakennus (peräisin vuodelta
1880) sekä 2-kerroksinen terveysaseman ja kaksi asuinhuoneistoa käsittävä rakennus (peräisin vuodelta 1910). Sahantien pohjoispuolelle sijoittuvaa rakennusryhmää täydentävät 1950luvun alkuvuosina rakennetut paloasema ja konttorirakennukset sekä 1962 rakennettu henkilökunnan rivitalo.
Sahantien eteläpuolella ja Tokantien varressa on 1930- ja -40- luvulla rakennettu asuntoalue.
Osa rakennuksista on tiettävästi tehty vuosina 1921-1924 Varjakan sahan asuintaloiksi, josta
ne on siirretty Pateniemen sahan käyttöön vuonna 1932 ja pystytettiin kertoman mukaan Tokantien varteen Honkalan ja Koivukankaan alueelle.
Pateniemen ja Sahantien kulmauksessa on viiden asuinrakennuksen ja ulkorakennuksen
muodostama, vuosisadan alkupuolen työväen asuntorakentamista edustava rakennusryhmä.
Kaksikerroksiset rakennukset on tehty samojen piirustusten mukaan kuin Varjakan sahan
asuinrakennukset. Rakennukset on kunnostettu v. 1984–85 edelleen asuinkäyttöön.
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Tehtaan konttorirakennusten pihapiiri sekä Pateniemen ja Sahantien kulmauksen asuinrakennukset on v. 1981 vahvistetussa asemakaavassa vahvistettu säilytettäviksi ympäristöineen.
Pateniemen sahaympäristöön ei ole joidenkin läpikäytyjen lähteiden perusteella laadittu vanhoja puisto- tai puutarhasuunnitelmia (Pohjois-Pohjanmaan maakunta-arkisto, maakuntamuseo, Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut). Maastokäynnillä saharakennusten ympäristössä
oli havaittavissa tavanomaista, vanhoihin puutarhoihin kuuluvaa kasvilajistoa, mm. syreeneitä
ja kookkaita vanhoja pihapihlajia. Sahantien pylväshaapakujanteella on myös paikallista maisemakuvallista ja puutarhataiteellista merkitystä. Sahantien ja Pateniementien risteyksen koillispuolella sijaitseva iäkäs männikkö on alueen sisääntulonäkymä vanhan rakennuskannan
ohella. Männiköstä osa on vanhoja kilpikaarnamäntyjä. Männikkö on maisemakuvallisesti
merkittävä ja on myös osa Porilan miljöötä.
Porilan alueella sijaitsevat viheralueet A11 ja A12. Aluetta rajaavat viheralueet A10, A13, A16,
H1 ja H2.

2.3.2 Karinkanta
Karinkannan pihapiirin arvokkain rakennus on kertoman mukaan isonvihan ajoilta peräisin
oleva luhtirakennus, jonka läpikuljettava alaosa on maalauksin koristeltu: toisella seinällä
miekkaa, toisella pikaria pitelevä sotilas. Luhdin läpikäynnin seinässä on kaiverrus CB 1799.
Tilan päärakennus ja navetta ovat 1920-luvulta. Pihapiirin koillispuolella sijainnut kaksikerroksinen aitta on kesällä 1981 siirretty uudisrakennuksen tieltä päärakennuksen pohjoispäähän.
Talouskeskus on jäämässä omakotiasutuksen keskelle.
Luhdin säilyttämisen turvaamiseksi voidaan harkita sen siirtämistä esim. museoalueelle.
Asemakaavassa alue on enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten tai rivitalojen korttelialuetta.
Karinkannan alueella ei varsinaisesti sijaitse viheralueita. Aluetta rajaavat viheralueet A22, B2
ja D2. Viheralueella on katajikkoja.

2.4

Viheralueiden nykytila ja toiminnot

2.4.1 Rannan viherkiila
2.4.1.1 Alue D1, Piimäperä
Alue on Piimäperän luonnon olosuhteiltaan erityisen arvokas alue. Aluetta käytetään lintujen
ja luonnon tarkkailuun ja ulkoiluun. Rantaan johtaa useita kapeita polkuja Piimäperäntieltä. Istutuskuusikot ovat tiheitä. Venesatamaa rajaavat pajukot ovat huonokuntoisia.

2.4.1.2 Alue B1, Taskisen venesatama, Ojakylänpuisto
Alue sijaitsee Piimäperän ja Pateniemen saha-alueen välisellä alueella. B1-alueella sijaitsee
Herukan Rykyn vierasvenesatama, kalastusmökkirivistöt alueen etelä- ja itäreunalla sekä kalastusta ja veneilytoimintaa palveleva pieni toimisto. Alueelle on alettu syksyllä 2000 rakentaa
paikoitustilat ja uudet liikennejärjestelyt. Alueella on runsaasti venepaikkoja sekä venetelit.
Ojakylänpuistossa kasvaa tiivis pajukon pioneeripuusto sekä nuori koivikko.

2.4.2.3 Alue B2, Jukurinpuisto, Pateniemenpuisto, Karinkannanranta
Alue sijaitsee Länsi-Patelan rantalaaksossa, Pateniemen saha-alueen ja Karinkannan asuinalueen välillä. Alueella sijaitsee luonnonmukainen Pateniemen uimaranta, Länsi-Patelan venesatama sekä Karinkannan ruopattu, veneilykäytössä oleva väylä venepaikkoineen.
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Pateniemen uimaranta on viehättävä pieni, hiekkapohjainen lahdenpoukama, jota rajaavat
ruovikko, pajukko sekä tuore kangas, jossa kasvaa tiivis lepikko sekä nuori koivikko. Alueella
sijaitsee pohjois-eteläsuuntainen, vanhan voimalinjan linjausta noudattava käytävä. Uimarannalla on maannosta.
Länsi-Patelan venesatama on alueen toinen virallinen pienvenesatama. Venepaikat sijaitsevat
kapean, ruopatun lahden rannalla. Rannat ovat rakennetut ja tuetut lohkareikkokivillä. Lahden
päädyssä on veneteli. Alue on siistissä kunnossa. Lähes koko alueella on tehty runsaita puuston ja pensaikon harvennuksia.

Kuva 2. Rajahaudan uimaranta

2.4.2.4 Alue B3, Rajahaudan puisto
Alue sijaitsee Rajakylän Rajahaudan rantalaaksossa, Kuivasojan ja Letonniemen Naturaalueen välillä. Alueella sijaitsee Raja-Taskilan venesatama sekä uimaranta. Venesataman
alueella on runsaasti venepaikkoja sekä venetelit. Rannat ovat rakennetut ja tuetut lohkareikkokivillä. Lohkareikon rajaus on paikoin epäselvä ja reuna-alue on vesottunut/heinittynyt. Veneet säilytetään alueen itäreunalla. Myös kasvullisten alueiden reunamia on käytetty varastointiin ja/tai jätteiden säilytykseen. Alue on pääosin siistissä kunnossa. Alueelle johtavan tien
varteen on sijoitettu yksi roskalaatikko.
Muu alue on maannousemarannikon kasvillisuusvyöhykkeitä; ruovikkoa, tiiviihköä pensasvyöhykettä sekä nuorta koivikkoa. Uimarannan ja venesataman sekä viereisen asuinalueen
välinen kasvullinen vyöhyke on kapea, kapeimmillaan vain vajaat 20 m. Rantaan johtaa useita
kapeita polkuja viereisiltä asuinalueilta.
Uimaranta on hiekkapohjainen lahdenpoukama, jota rajaavat maannousemarannikon kasvillisuusvyöhykkeet: ruovikkoa, pajukko ja lehtomainen kangas. Uimarannalla on betoninen rengas tulentekopaikkana sekä puinen opastustaulu.
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2.4.2.5 Alue H1
Alue sijaitsee Pateniemen saha-alueen pohjois- ja eteläpuolella merenrantalaaksossa. Alue
H1 on saha-alueen eri toiminnoille varattua, pääosin kasvullista aluetta, jonka maaperässä on
saastuneita aineksia. Alueella kasvaa tiiviihkö, pioneeripajukko sekä nuori koivikko.

2.4.2 Ulkokehä
2.4.2.1 Alue A1, Herukkakankaan viheralue
Alueen itäosassa sijaitsevat läjitysmäet, joiden toimintoina on pulkkailu, hiihto ja ulkoilu. Maastoon on kulunut polkuja ojan varteen, läjitysalueen päälle sekä radalle johtavalle rinteelle. Mäki ja Herukkaojanvarsi on vesottunut.
Läjitysalueiden länsipuolella sijaitsee voimakkaasti pajuttunut vanha pelto, jossa kasvaa myös
kookkaampaa koivikkoa. Kenttäkerroksessa on mm. mesiangervoa sekä lauhoja.
Riekonmarjatien varrella, Herukkaojaan rajoittuen sijaitsee sorakenttä sekä maalit. Tien toisella puolella ojan varsi on sortunut. Alueelle on johdettu sadevesien betoninen vesiputki. Sortunut hiekkatörmä, putkesta valuva sekä ojassa virtaava vesi ovat muodostaneet lasten vesileikkien poukaman. Riekonmarjatieltä länteen ojavartta rajaa etelässä nuori taimikko, jossa
kasvaa laikkuina kookkaampia koivuja ja kuusia kasvavia kuvioita. Pohjoisessa ojanvartta rajaa hoidettu tuoreehkon kankaan kookasta havupuustoa kasvava metsäalue.
Viheraluetta rajaavat viereisiin asuinalueisiin pääosin tuoreen kankaan nuoret kasvatusmetsät. Puusto on havupuuvaltaista.

2.4.2.2 Alue E2
Alue sijaitsee Herukan pohjoisosassa Piimäperäntien varrella tielle osittain avautuen. Avoin
peltoalue on ollut aiemmin huomattavasti laajempi. Nykyisen peltoalueen itäpäädyssä ja eteläosassa sijaitsee metsäalue F1, joka on aiemmin ollut peltoa. Alue on umpeenkasvanut pioneeripuuston pajukko ja nuori koivikko.

2.4.2.3 Alue E3
Alue sijaitsee alueen ulkokehän pohjoisrajalla Lehmisuontielle avautuen. Pihapiiriin johtaa
Lehmisuontien varrella kasvava pylväshaapakujanne, joka on lähes yhtä komea kuin Pateniemen Sahantien kujanne.
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Kuva 3. Maisemallisesti viehättävä vanhaan pihapiiriin saapuminen.
2.4.2.4 Alue E4
Avoin peltoalue sijaitsee Herukan pohjoisosassa Taskisenperällä. Pellon reunavyöhyke on
puustoinen, pääasiassa koivua. Avoin peltoalue on ollut aiemmin huomattavasti laajempi. Nykyistä peltoaluetta ympäröivät umpeenkasvaneet vanhat pellonpohjat, joissa kasvaa tiivis pajukko, nuorehko koivikko ja lehtipuustoa.

2.4.3 Pääviherkäytävä
2.4.3.1 Alue A10
Alue sijaitsee Leppiojantien varrella. Alue on vanhaa umpeenkasvanutta pellonpohjaa. Alueella sijaitsee ryhmäpuutarha-alue. Polkuja ja siltoja menee ojan yli tien eteläpuolelle. Kevyen liikenteen väylien kehittämistarve.

2.4.3.2 Alue A14, Ainonpuisto
Alue sijaitsee Herukassa Pekankujan päässä. Puusto on sekapuustoa, pääosin koivua.

2.4.3.3 Alue H2
Alue sijaitsee saha-alueen itäpuolella merenrantalaaksossa. Se on vanhaa pellonpohjaa, joka
kasvaa tiivistä pajukko-pioneeripuustoa sekä nuorta koivikkoa. Alueen halki kulkee länsi-itäsuunnassa polku. Alueella kulkee myös yksitäisiä pohjois-etelä- suuntaisia polkuja asuinalueita yhdistämässä. Aluetta rajaa pohjoisessa oja, jonka ylitse on rakennettu kaksi siltaa.

2.4.3.4 Alue H3
Alue sijaitsee Raitotien pohjoispuolella Risuniityn asuinalueen eteläosassa Herukassa. Alue
on myös vanha pellonpohja, joka kasvaa tiivistä pajukko-pioneeripuustoa sekä nuorta koivik
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koa. Haukiputaantien varrella lehtipuusto on kookkaampaa, nuorta kasvatusmetsää, lähinnä
koivikkoa. Lähellä tietä on myös yksittäinen tuoreen, kuusivaltaisen, vanhemman metsän kuvio. Alueen kesiosissa sijaitsee heinävaltaisen niityn avoin aukea. Alueen halki kulkee länsiitä- suunnassa käytävä vanhaa, suoraviivaista rautatielinjaa noudattaen. Alueella kulkee myös
yksittäisiä pohjois-etelä- suuntaisia polkuja asuinalueita yhdistämässä. Aluetta rajaa pohjoisessa oja, jonka ylitse on tehty joitakin pitkospuutyyppisiä ylityksiä. Ojan ja pohjoispuolella sijaitsevan asuinalueen väliin sijoittuu hoidettu, viehättävä tuoreehkon mäntyvaltaisen kankaan
laajahko metsäkuvio.

2.4.4 Sisäkehä
2.4.4.1 Alue D2, Kuivasojan varsi
Alue on Kuivasojan varren luonnon olosuhteiltaan erityisen arvokas alue. Aluetta käytetään
ulkoiluun ja kuntoiluun, maasto-opetuskohteena ja kalastukseen. Kuivasoja on roskainen ja
Kuivasojan varren pajukot ovat huonokuntoisia. Kuivasojan varrella kulkee polusto/käytävä
Kuivasojan suulta läpi alueen Kuivasjärvelle.
Aluetta myötäilevä polku/käytävä katkeilee paikoitellen, erityisesti Paneelitien ja Possakantien
eteläpuolella sekä suunnittelualueen itäreunalla rautatien ja moottoritien rajoittamalla alueella.
Alueella liikkumista tukevia siltoja on Haukiputaantien ja Ratamotien välisellä alueella riittävästi. Muualla sijaitsee vain yksi silta Kuivasojan länsipäädyssä lähellä Kuivasojan suuta.

2.4.5 Pohjantien viherakseli
2.4.5.1 Alueet E5-E7
Alue E5 sijaitsee Syrjäläntien eteläpuolella Herukassa rautatien ja Pohjantien rajoittamalla
alueella. Pohjoisosa on Herukkaojan varrella säilynyt pääosin avoimena. Alueen reunoilla on
hieman pajukkoa ja pioneeripuustoa. Eteläosa on sulkeutunut nuori koivikko. Reuna-alueella
kasvaa männyn taimikkoa.
Alue E6 sijaitsee Timolantien ja –kujan ympäristössä. Peltoalue on avoin. Aluetta rajaa etelässä ja idässä tuoreen kankaan varttuneempi, hoidettu, kuusivaltainen sekametsä. Pohjoisessa aluetta rajaa vanha, metsittynyt pelto, jossa kasvaa koivuvaltainen nuorehko lehtimetsä.
Alue E7 sijaitsee Sahantien ja Pohjantien liittymän luoteispuolella, rautatien ja Pohjantien rajoittamalla alueella. Peltoalue on viljelyssä enää alueen itäreunalla sekä yksittäisinä sarkoina
muualla. Pääosa peltoalueesta on hiljalleen pajukoitumassa ja kasvamassa umpeen. Etelässä
aluetta rajaavan tien varrella kasvaa nuori, hoidettu, havupuuvaltainen metsä pääpuulajina
mänty.

2.4.5.2 Alue F2
Metsäalueista on koottu tiedot vain kaupungin omistamilta mailta, joita alueella on vähemmistö. Tästä syystä on tässä työssä muut metsäalueet kuvattu hyvin karkeasti väärävärikuvan ja
pääpiirteittäisten maastotarkistusten avulla.
Alue F2 sijaitsee Kalimentien pohjoispuolella rautatien ja Pohjantien välisessä maastossa. F2
on suurelta osin varttunutta havupuuvaltaista sekametsää. Sähkölinjan alla metsänraja on yksitoikkoisen suora. Alueen länsiosassa vanhat pellonpohjat ovat sekapuustoittuneet. Rautatiehen rajoittuen alueella kasvaa pieninä kuvioina myös nuorta lehtimetsää. Moottoritien varsi
on hoidettu ja harvennettu. F2(2) on mäntytaimikkoa kasvava läjitysalue, jossa moottoritielle
erottuva rinne on paljas.
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2.4.5.3 Alue F3
Alue sijaitsee Kalimentien ja Raitotien välisellä osuudella Pohjantiehen sekä rautatiehen rajoittuvalla alueella. Metsät koostuvat sekä varttuneemmista havupuuvaltaista sekametsistä että
vanhoista pellonpohjista, joissa kasvaa nuorempaa koivikkovaltaista sekametsää. F3 (1) ja
peltoalue E5 ovat vanhaa pellonpohjaa, jossa kasvaa nuori koivuvaltainen lehtipuusto. F3(2)
on tuoreen kankaan varttunut kuusikko, jossa sekapuuna on koivua. Alueella on harvennustarpeita. F3(3) on ylitiheä tuoreen kankaan mänty-koivusekametsä, jossa on hyvin tiheä kuusialikasvos. F3(4) on tuoreehkon kankaan nuori sekametsä, jossa runsaasti koivua. F3(5) on
tuoreen kankaan sekametsä, jossa moottoritien varressa kasvaa kookkaampaa kuusta. F3(6)
on Herukkaojan varren tuoreen kankaan nuori koivuvaltainen sekametsä. Pohjantien ja herukkaojan välinen alue on lähes umpeenkasvanut erityisesti alueen eteläosassa. F3(7) on
vanhan pellonpohjan nuori koivuvaltainen lehtipuusto. F3(8) tuoreen kankaan nuori koivuvaltainen sekametsä, jossa Pohjantien varrella kasvaa jo varttuneempaa kuusikko-koivikkoa.
F3(9) on varttunut, hoidettu, tuoreen kankaan kuusikko, jossa sekapuuna kasvaa mäntyä.
Kenttäkerroksessa on mm. suopursua. F3(10) on erittäin kostea, hoidettu, tuore kangas, jossa
kasvaa nuorehko koivikko. Joukossa on joitakin mäntyryhmiä. Alueella on 1-5 m:n kuusialikasvos.
F3(11) on pääosin varttuneempaa, hoidettua ja harvennettua, mäntyvaltaista havumetsää. F3
(14) on vanhan pellonpohjan nuorehkoa, koivuvaltaista lehtipuustoa. Alueella sijaitseva maastonmuotoilu kasvaa tiivistä mänty-koivutaimikkoa. F3(15) on pääosin tuoreehkon kankaan
varttunut, mäntyvaltainen kasvatusmetsä. F3(16) on vaihtelevaa, eri-ikäistä mäntyvaltaista
tuoretta ja kuivahkoa kangasta, jossa alueen keskelle sijoittuu Timonsuon räme- ja korpialue
F3(17) on eri-ikäistä sekametsää. F3(18) on hoidettu, harvennettu mänty-koivu-sekametsä,
jossa havualikasvos.

2.4.5.4 Alueet F4 ja F5
Alue sijaitsee Raitotien eteläpuolella suunnittelualueen etelärajaan, Pohjantiehen sekä rautatiehen rajoittuvalla alueella. Alueen F4 metsät koostuvat Kuivasojan pohjoispuolella rämeen
kitukasvuista männiköistä ja havupuuvaltaisista tuoreehkon kankaan kasvatusmetsistä. Kuivasojan eteläpuolella alueella on rämeiden kitukasvuisten männiköiden lisäksi Kuivasojan varren vanhojen peltojen koivikko-pajukkoa.
Alueella F4(1) on lisämetsitystarve: alue on aukko muutoin lehtipuuvaltaisessa, varttuneemmassa tuoreen kankaan metsikössä. F4(2) on Raitotien ja kevyen liikenteen väylän välistä
nuorta, hoidettua ja harvennettua koivu-mänty-sekametsää. F4(3) on myös tuoreehkon kankaan nuorta, hoidettua ja harvennettua koivu-mänty-sekametsää, jossa joukossa on laikkuina
kuusta sekä edustavia haaparyhmiä. F4(4) on moottoritien liittymän tiiviihkö, eri-ikäistä männikköä kasvava alue. F4(5) on tuoreehkon kankaan sekametsä, jossa pääpuulajina on koivu
ja paikoitellen kuusta ja mäntyä. F4(6) on vanhan pellonpohjan nuori, koivua kasvava kasvatusmetsä. F4 (7) on varttuneempi mäntyvaltainen tuoreehko kangas, jossa alla kuusentaimikko. F4 (8) on pääosin tuoreehkon kankaan eri-ikäistä mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Moottoritien varrella kasvaa nuorta, tiivistä männikköä. F4(9) on pajukoitunut metsänrajan alue, jonne on tuotu maamassoja. Kuntoradan käyttäjät käyttävät aluetta paikoitukseen. F4(11) on
pääosin nuorta muuntuman kitukasvuista männikköä. Pohjoisosassa on tuoreehkon kankaan
harvennettu ja hoidettu koivikko. F4(12) ja (13) ovat mäntyvaltaista kasvatusmetsää. F4(14)
on tuoreehkon kankaan nuorta, tiivistä männikköä. F4( 15) on Kuivasojan varren varttuneempaa kuusivaltaista sekapuustoa, jossa joukossa kasvaa runsaasti lehtipuita. Kuivasojan varrella kasvaa myös runsaasti sekapuuna lehtipuuta (koivu, haapa, vanhat pajukot, lahopuuta).
F4(16) on Kuivasojan varren mänty-koivu-taimikkoa, jossa sekapuuna on myös mäntyä. F4
(17) on rämeen kitukasvuista, harvahkoa männikköä kuten pääosin F4(18) ja F4(19). F4(18)
rajautuu pohjoispäästään Kuivasojaan, jonka varrella kasvaa myös runsaasti sekapuuna lehtipuuta (koivu, haapa, vanhat pajukot, lahopuuta). F4(20) on Kuivasojan varren vanhan pellonpohjan umpeenkasvanutta koivikko-pajukkoa. F4(21) on Kuivasaojan varren pajukko- ja
pensasvyöhykettä. Alueella F4(22) rämeen kitukasvuinen männikkö rajaa Teknologia IIaluetta, Kuivasojan varressa räme muuttuu tiiviiksi pajukko- ja pensasvyöhykkeeksi.
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2.4.6 Lähivirkistysalueet, rakennetut leikkipuistot
Yleistä
Rakennettuja leikkipuistoja on Pateniemen suuralueella yhteensä kahdeksan.
Alue A1, Herukkalammenpuisto
Herukkalammenpuisto on pieni leikkipuisto lähellä Herukkaojaa pääosin Herukkaojanlaaksossa. Puisto on rakennettu 1997. Leikkipuisto sijaitsee männikön keskellä puistometsässä, suojaisella ja rauhallisella paikalla. Puistossa on perusvarustelu; hiekkalaatikko, tasapainopuomi,
keinu kahdelle, katos ja spiraaliliukumäki. Puiston reunaan on rakennettu mäki, jossa sijaitsee
rinneliukumäki. Puistosta puuttuu pallokenttä tai vauhdikkaampien leikkien alue kokonaan.
Oleskeluryhmän ympäristö tarvitsee lisäistutuksia. Suora yhteys läheiseen päiväkotiin puuttuu.
Alue A 4, Herukkapuisto, Herukka
Herukkapuisto sijaitsee Herukassa Kalimentien ja Herukantien välissä lähivirkistysalueella A
4. Vuodelta 1985 peräisin olevassa suunnitelmassa esitettyjä toimintoja ovat sadekatos, hiekkalaatikko, rinneliukumäki, rinneportaat ja kiipeilyteline, jotka on myös toteutettu. Puistoon johtaa useita polkuja viereisen metsäalueen läpi. Suunnitelman mukaista käytäväyhteyttä ei ole.
Samoin alueen rajaus ympäröivästä metsästä on puutteellinen. Pinnoitteet ovat rajauksiltaan
epämääräiset. Puistossa olevan pallokentän rajaus kaipaa tarkentamista.
Alue A7, Kilpukkapuisto
Kilpukkapuisto sijaitsee Herukassa lähivirkistysalueella A 7. Kilpukkapuisto on rakennettu
1996 ja se on yhä hyväkuntoinen. Puistossa on suunnitelmassa vuodelta 1995 esitetty perusvarustelu: hiekkalaatikko, maamäki, sadekatos, keinut, kiipeilyteline. Tila on jaettu kumpareella sorapintaiseen pallokenttään ja leikkialueeseen. Alueiden rajaukset, pinnoitteet ja kasvillisuus ovat hyväkuntoisia.
Alue A 8, Heikkeliinin puisto, Herukka
Heikkeliininpuisto sijaitsee Herukassa lähivirkistysalueella A 8. Leikkipuistoa ympäröi asuinalueet sekä mäntyvaltainen tuoreen kankaan uudistuskypsä metsikkö (kuvio 25, metsäsuunnitelma), tuoreen kankaan nuori kasvatusmetsikkö (kuvio 26) sekä tuoreen kankaan varttunut
kasvatusmetsikkö (kuvio 29).
Osa metsien puustosta on määritelty iäkkäämmäksi. Leikkipuisto on lakkautettu noin 10 vuotta sitten jatkuvan ilkivallan seurauksena. Nykyisin leikkipuisto on aktiivikäytössä vain talvisin,
kun maavalleilta lasketaan mäkeä. Puiston toimintoina on maamäki keskellä puistoa ja toisella
reunalla pallokenttä maaleineen. Muita toimintoja tai varusteita alueella ei ole. Ympäröivä
metsän reuna on pajukoitunut ja levinnyt osin puiston alueelle.
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Kuva 4. Heikkeliininpuisto
Alue A 12, Honkalanpuisto, Länsi-Patela
Honkalan puisto sijaitsee Pateniemessä Honkapirtin ja palvelukeskuksen vieressä yli 100vuotiaassa komeassa männikössä. Leikkipuisto on kooltaan varsin pieni ja täyteen ahdettu.
Vuonna 1988 tehdyn suunnitelman mukaiset välineet ovat keinut, sadekatos, lullat, maamäki,
liuku, hiekkalaatikko ja pieneen puistoon sopimaton massiivinen kiipeilyteline. Puistosta puuttuu pallokenttä ja valaistus. Puiston vieressä kulkee vilkkaasti liikennöity Pateniementie. Puiston rajaus tiensuuntaan ei ole suunnitelman mukainen. Samoin kulku puistoon viereiseltä kevyen liikenteen väylältä ei ole suunnitelman mukainen.
Alue A17, Palosuonpuisto, Itä-Patela
Palosuon puisto sijaitsee Pateniemessä Palosuontien eteläpuoleisella viheralueella A 17. Lähellä puistoa sijaitsee Palosuon päiväkoti. Alue on rauhallinen. Leikkipuisto rajautuu pohjoispuoleltaan havupuuvaltaiseen puistometsään. Metsän ja puiston välissä kulkee pieni oja.
Leikkipuiston varustus on tavanomainen; hiekkalaatikko, keinut, Hags:n keinutorni ja liuku.
Puistossa sijaitsee nurmialueiden lisäksi hiekkapintainen pallokenttä. Pallokentän rajaus on
puutteellinen. Pallokentän ongelmana on myös sen läpi kulkeva kevyen liikenteen käytävä.
Palosuon puistoon on laadittu saneeraussuunnitelma. Palloilukenttä ja käytävät lanataan ja
pintaan levitetään ohut kerros mursketta. Leikkialueen pintaan levitetään ohut kerros seulottua
soraa. Pajuttuneet avo-ojat ja tukkeutuneet rumpuputket avataan. Kaivojen lietepesät tyhjennetään sekä nurmikot paikataan tarvittaessa. Tämän lisäksi puiston valaistus on puutteellinen.
Alue A20, Talvikkipuisto
Talvikkipuisto sijaitsee Rajakylän kaupunginosassa lähivirkistysalueella A 20. Se rajoittuu
pohjoisessa Pateniemen kaupunginosan rajaan ja luonnonvaraiseen Kuivasojan purouomaan,
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idässä rivitalokortteleihin, etelässä kerrostalovaltaiseen asuntoalueeseen sekä lännessä Haukiputaantiehen.
Hyvien ulkoilumahdollisuuksien ohella Talvikkipuiston toimintoja ovat myös rakennetut liikunta- ja urheilupalvelut. Talvikkipuistossa on tällä hetkellä valaistu lenkkipolku, joka toimii talvisin
hiihtolatuna sekä valaistu pallokenttä, jossa on talvella luistinrata ja jääkiekkokaukalo. Kesällä
kentällä on mahdollisuus rajoitettuun yleisurheilun harrastamiseen.
Talvikkipuistoa rakennetaan parhaillaan suuralueen keskusleikkipuistoksi
Alue G2, Rajakylän leikkipuisto
Rajakylän leikkipuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Koisotien varrella. Puiston vieressä on Rajakylän päiväkoti. Välineitä puistossa ovat mm. sadekatos, keinu, kiipeilytorni, liukumäki ja riipuntateline. Välineet ovat pääasiassa hyväkuntoisia.
Leikkipuisto on kooltaan isohko ja alue on rajattu kolmeen laajaan osa-alueeseen pensailla.
Osa-alueilla sijaitsevat leikkivälineet, palloilutila sekä köysirata ja kuntovälineet. Jaottelu on
toimintojen kannalta onnistunut. Hiekka-allas ja leikkialue on erotettu vauhdikkaiden leikkien
alueesta istutuksilla. Alueiden pinnoitteet ja pinnoitteiden rajaukset ovat paikoitellen huonokuntoiset ja rajauksiltaan epämääräiset. Alueen valaistus on puutteellinen. Leikkipuisto on rajattu tiestä tiheällä orapihlaja–koivuangervo–pihlajaistutuksilla, jotka suojaavat pölyltä ja melulta.
Vuonna 2000 tehdyssä leikkipuistojen huoltotarkastuksessa on laitteiden kunto todettu pääosin hyväksi.
Alue H8, Suolaheinä
Suolaheinä sijaitsee Rajakylässä viheralueella H 8, omakotialueen keskellä. Aluetta rajaa pieni maakumpu, joka toimii liukumäkenä. Puiston vieressä on nurmikenttä, joka toimii pallokenttänä. Varusteita ovat mm. hiekkalaatikko, keinu ja jousieläin. Leikkipuistojen huoltotarkastuksessa kesällä 2000 on kiipeilyristikko jouduttu poistamaan vian takia. Myös muissa varusteissa on havaittu iästä johtuvaa kulumista. Valaistus on puutteellinen.

Muut lähivirkistysalueet A
Muut lähivirkistysalueet A2-A22 on kuvattu myöhemmin kohdassa 5.7.

2.4.7 Suojaviheralueet
2.4.7.1 Alue C1
Alue C 1 sijaitsee Kalimentien ja rautatien risteyksen lounaispuolella. Tienvarsimetsänä kasvaa iäkäs kuivahkon kankaan männikkö. Aluskasvillisuus on hyväkuntoinen ja siisti.

2.4.7.2 Alue C2
Alue sijaitsee Haukiputaantien varrella Herukantien ja Risuniityntien välillä. Tienvarsimetsä
Hälintien korkeudelle asti on nuorta koivuvaltaista tuoretta kangasta, jossa kenttäkerros on
heinävaltainen. Puustossa on runsaasti sekapuuna leppää ja pajua. Hyvösentieltä Hälintielle
asti puuston joukossa kasvaa jo kookkaampaa kuusta.
Tien länsipuolella on joitakin aukkoja, jotka muodostavat puuston suojavaikutukseen katkoksen. Alueella C2 sijaitsee latureitti, joka yhdistyy Pohjantien itäpuolelle muualle kaupunkiin.
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2.4.7.3 Alue C3
Alue sijaitsee Herukassa Risuniityntien ja Sipolantien välillä rautatien ja pientalojen asuinalueen välillä. Radanvarsimetsä on pääosin kaupungin omistuksessa. Alueella kasvaa mäntykuusi-koivu-sekametsä, jossa puusto on iäkästä.

2.4.7.4 Alue C4
Alue sijaitsee Haukiputaantien varrella Sahantien ja Possakantien välillä. Tienvarsimetsät ovat
nuorta koivuvaltaista tuoretta kangasta, jossa kenttäkerros on heinävaltainen. Puustossa on
runsaasti sekapuuna leppää ja pajua, Piispantien korkeudelta etelään puustossa on jo havupuustoa, lähinnä nuorta mäntyä ja kuusialikasvosta. Tiivis pioneeripuusto vaikeuttaa paikoin
monilajisen ja –kerroksisen suojapuuston syntymistä. Tienvarsimetsistä kuviot 35,38, 42,46 ja
50 ovat Oulun kaupungin omistuksessa.
Keskuskadun ja Haukiputaantien risteysalue on Pateniemen keskeisimpiä kokoojakatuja. Risteysalueen koillispuolella kasvaa varttuneen tuoreehkon kankaan mäntyvaltainen metsäkuvio,
jossa sekapuuna kasvaa koivua. Alueella on voimakas ja tiheähkö kuusialikasvos, jolla on jo
harvennustarve. Risteysalueen kaakkoispuolella kasvaa koivuvaltainen tuoreen kankaan suojapuusto, jossa on noin 3 metrin korkuinen kuusialikasvos. Paikoin joukossa kasvaa myös
haapaa ja muita lehtipuita.
Piispantien korkeudelta Possakantielle asti tienvarsipuustossa on tuoreen kankaan lajiston lisäksi havupuustoa, lähinnä nuorta mäntyä ja kuusialikasvosta. Alueella on joitakin aukkoja,
jotka katkaisevat puuston suojavaikutuksen. Tällä jaksolla suojapuustolla on jo kookkaampi
kuusialikasvos.
C4 Possakantien ja Haukiputaantien risteyksen ympäristössä on myös Pateniemen keskeisimpiä kokoojakatuja.

2.4.7.5 Alue C5
Alue sijaitsee Sahantien ja Kuivasojan välisellä alueella asuinalueen ja rautatien välissä. Alueen pohjoispäässä sijaitseva metsäkuvio 44 on kaupungin omistuksessa. Suojapuusto on tuoreen kankaan mäntyvaltaista, iäkästä sekapuustoa. Alue on harvennettu ja hoidettu. Pylvästien ja Palosuontien korkeudella sijaitseva jakso on nuorta, koivuvaltaista tuoretta kangasta,
jossa kasvaa runsaasti pajua pioneeripuustona.
Muu osa aluetta on kitukasvuista mäntyä kasvavaa rämeikköä/tuoretta kangasta, jossa sekapuuna kasvaa myös nuorta koivua. Alueella C5 sijaitsee latureitti, joka yhdistyy Pohjantien
itäpuolelle muualle kaupunkiin.

2.4.7.6 Alue C6
Alue sijaitsee Pohjantien liittymän lounaispuolella. Alueen puusto on nuorta tuoreehkon kankaan männikköä, jossa sekapuuna kasvaa koivua. Metsikkö on hoidettu ja harvennettu.

2.4.7.7 Alue C7
Alue sijaitsee Haukiputaantien varrella, tien itäpuolella Kuivasojan ja Koisotien välillä. Suojapuusto on nuorehko tuoreen kankaan mänty-koivu-valtainen sekapuusto, jossa joukossa kasvaa myös edustavia haaparyhmiä. Alueella kasvaa voimakas kuusialikasvos 1-3 m. Suojapuustossa on joitakin aukkoja. Aukkoja on myös tien länsipuolella. Empankujan korkeudella
on runsaasti vesakkoa ja pioneeripuustoa.
Kevyen liikenteen alikulun ja kevyen liikenteen järjestelyjen ympäristö Rajakylän palvelukeskukselle saavuttaessa on pääosin heinävaltaista nurmea.
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2.4.7.8 Alue C 8
Alue sijaitsee Ratamotien eteläpäässä. Puusto on vaihtelevan ikäistä, mäntyvaltaista puistoja tienvarsimetsää. Osalle kuvioista on osoitettu taimikonhoitotoimenpiteitä. Muutoin alue toimii suojapuustona viereistä rautatietä vasten.

2.4.8 Erityisviheralueet G
Erityisviheralueiksi määriteltiin aiemmassa tavoitesuunnitelmassa mm. julkisten laitosten kasvulliset viheralueet.

2.4.8.1 Voikukan päiväkoti
Voikukan päiväkoti sijaitsee Rajakylässä Voikukkatien päässä lähivirkistysalueella A21:n mutta on aidalla erotettu alueesta. Puusto päiväkodin ympärillä on varttunutta mäntyvaltaista tuoretta kangasta. Päiväkodin tontilla on pieni leikkialue välineineen. Ympäristö päiväkodin läheisyydessä on miellyttävä, ainoastaan suora yhteys virkistysalueeseen puuttuu.

2.4.8.2 Rajakylän yläaste, kirjasto, terveysasema, päiväkoti ja nuorisotilat
Kokonaisuus sijaitsee Rajakylässä Ruiskukkatien varrella. Pohjoisessa aluetta rajaa lähivirkistysalue A 20 ja etelässä Rajakylän leikkipuisto. Tontteja rajaa harva männikkö. Kadun varteen
on istutettu puita. Alueen pohjoispäässä olevan hiekkakentän rajaus on epäselvä. Pihat ovat
pääosin pysäköintialueina.

2.4.8.3 Kuivasojan peruskoulu
Kuivasojan peruskoulu sijaitsee Haukiputaantien ja Pateniementien risteyksessä. Tonttia ympäröi iäkäs puusto. Ympäristö on siisti. Pyöräpaikoitus on sijoittunut sekaisin koko pihaalueelle. Käynnissä on liikuntarakennuksen saneeraus ja piha-alue on saanut pienen lisäalueen.

2.4.8.4 Pateniemen ja Palokan päiväkoti
Pateniemen päiväkoti sijaitsee Palosuon puiston vieressä. Piha on leikkialueena ja tukee hyvin päiväkodin toimintoja. Palokan päiväkoti sijaitsee Länsi-Patelassa palvelukeskuksen vieressä. Päiväkodilla ei ole omaa piha-aluetta.

2.4.8.5 Pateniemen yläaste
Pateniemen yläasteen piha-alue on suuri. Asfaltoitu kenttä toimii pääasiassa pysäköintialueena, pyöräpaikoitusalueena ja ulkoilualueena. Tonttia ei ole selkeästi rajattu Sahantielle. Jätehuolto on rakennuksen takana.

2.4.8.6 Herukan peruskoulu
Herukan peruskoulu sijaitsee Risuniityntien varressa. Koulun piha on siisti ja hyväkuntoinen.
Koulun vieressä on iso hiekkakenttä, jota ei ole selkeästi rajattu viereisistä teistä.

2.4.8.7 Herukan päiväkoti
Herukan päiväkoti sijaitsee Taskisentiellä Tulvapuiston vieressä. Päiväkodilla on oma pieni
leikkipuistonsa.
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2.4.8.8 Riekonmarjan toimintakeskus
Riekonmarjan toimintakeskus sijaitsee Herukassa Herukkaojan eteläpuolella. Piha-alue on
siisti ja hyväkuntoinen.

2.4.9 Muut viheralueet H
2.4.9.1 Muut osa-alueet H4-H8
Alue H4 sijaitsee Palosuontien pohjoispuolella Pateniemessä. Alueella on ylitiheä mäntyvaltainen reunapuusto. Alue H5 sijaitsee useassa osassa Itä-Patelassa. Alueet ovat asuinalueen
pienialaisia reunapuustoja.
Alue H5 on tonttien välistä havu- ja sekapuustoa.
Alue H6 on Rajakylän lähiörakenteen sisällä sijaitsevia metsäisiä puustokaistoja. Niistä ensimmäinen on kuusivaltainen puustokaista. Aluskasvillisuus on siistiä, kehittynyt kuusentaimikko. Polkuverkosto ei ole aiheuttanut voimakasta kenttäkerroksen kulumista.
Alue H7 on Rajakylässä tonttien välistä havu- ja sekapuustoa.
Alue H8 on entinen pelto Kotilaisentien varrella Herukassa.
Alue H9 on havupuuvaltaista tonttia rajaavaa puustoa Risuniityntien eteläpuolella.

2.4.10 Ulkoilureitit
Pateniemen suuralueella on suunniteltu Pateniemen pääulkoilureittiä, joka johtaisi Kauppatorilta Tervaporvarin siltojen kautta Tuiraan, josta Toppilansalmen alueelle reitin osana toimisi
jokirannan puistoalueelle rakennettu kevyen liikenteen tie. Toppilansalmen alueella suunniteltu reitti on linjattu salmen rantaan, josta reitti jatkuisi venesatamantietä ja merenrannan vihervyöhykkeitä myöten kunnan pohjoisrajalle Piimäperäntielle. Reitiltä olisi yhteydet Oulujoen
pohjoispuolen; Hietasaaren ja Kuivasjärven reiteille. Lisäksi reitiltä olisi yhteydet merialueen
laduille. Reitin kokonaispituus olisi 11,9 km.
Toinen suunnittelualueelle suunniteltu reitti on Kuivasoja/Taskila-Saarela-Oritkari. Reitti olisi
pohjoispäästään kaksihaarainen. Pohjoisempi haara alkaisi Kuivasojan suulta Karinkannan
puistosta kulkien ojan pohjoisreunaa Sahaajanpuiston ja Possakantien alikulkukäytävän kautta kevyen liikenteen väylää Kuivasojan yli Rajakylän Talvikkipuistoon. Tästä reitti jatkuisi ojan
etelärantaa rautatien alitse Pohjantien alikulkukäytävän kautta Kuivasjärven länsipäähän. Kehäreitti yhdistäisi säteittäiset reitit ulkoilureittiverkostoksi.

2.5

Arvo- ja merkittävyysluokituksen tarkentaminen
Aiemmassa viheralueverkoston tavoitesuunnitelmassa viheralueiden tilalliset, toiminnalliset,
visuaaliset ja ekologiset ominaispiirteet olivat lähtökohtina viheralueiden arvoja määritettäessä. Arviointikriteereitä oli 10. Jokaista arvotekijää verrattiin viheralueesta saatuihin tietoihin.
Merkittäviä viheralueita olivat alue D1, Piimäperä ja alue D2, Kuivasojan varsi. Kaupunginosien sisäiset viheralueet olivat jokseenkin merkittäviä. Muut viheralueet olivat merkittäviä.
Tässä työssä viheralueiden arvottamiseksi on laadittu tarkennettu arviointikriteeriluettelo ja –
taulukot (liite 1). Arviointikriteereihin on lisätty paikallinen kokemusperäinen merkittävyys, jolloin eri ikäisille asukkaille merkittävät, arvostetut viheralueet tulevat esille. Arvioinnin ulkopuolelle ei ole jätetty yleiskaavan mukaisia suojelumerkinnällä osoitettuja viheralueita. Ne on arvioitu merkintänsä ansiosta hyvin merkittäviksi. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty mittakaavaltaan hyvin pienet, aiemmassa tavoitesuunnitelmassa numeroimattomat viheralueet.
Viheralueiden arvoa on tässä työssä mitattu 11 arvokriteerin avulla. Kohde on ollut:
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-

maisemarakenteen kannalta merkittävä, kun siitä suurin osa sijaitsee maisemarakenteen
äärialueilla

-

maisemakuvallisesti merkittävä, kun se on ranta- tai muu reunavyöhyke tai se sijaitsee
maisematilojen kannalta herkillä, haavoittuvilla alueilla (avoin laakso, selännealueet, maisemarakennetta jäsentävä pienmuodosto

-

viherverkoston kannalta merkittävä, kun kohteesta suurin osa kuuluu viherverkkoon

-

käytön kannalta merkittävä on, kun alueelle sijoittuu toiminto tai reitti. Seudulliset reitit on
arvioitu merkittävimmiksi kuin alueelliset reitit

-

kaupunkirakenteen kannalta merkittävä, kun se jäsentää kaupunkirakennetta

-

kaupunkikuvallisesti merkittävä, kun se on keskustapuisto tai julkiseen rakennukseen liittyvä viheralue

-

luonnonarvojen kannalta merkittävä: Erityisen merkittävä on alue, jolla sijaitsee Natura- tai
luonnonsuojelualue tai valtakunnallisesti arvokas kasvi-/eläinlaji. Merkittävä on alue, jolla
sijaitsee metsä-, vesi- tai luonnonsuojelulain mukainen avainbiotooppi tai luonnonmuistomerkki. Myös puuston ikä, kasvupaikkatyyppi, kasvillisuus tai eläimistö voi merkittävällä
alueella olla huomionarvoista tai edustavaa.

-

kulttuurihistoriallisesti merkittävä, kun se on osa arvokasta maisema- tai miljöö-aluetta tai
sillä on poikkeuksellisen suuret puutarha- ja puistokulttuuriarvot. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet on arvioitu erityisen merkittäviksi, (ei ole Pateniemessä), seudulliset ja alueelliset miljööt on arvioitu merkittäviksi.

-

arkeologisesti merkittävä, kun alueella on vahvistettu muinaisjäännös ( ei ole Pateniemessä)

-

kaupunkihygieenistä suojaa antava, kun alue toimii suojana, liikennealueiden reunana tai
on teollisuuden viheralue

-

kokemusperäisesti merkittävä, kun alueen ominaispiirteet ja arvot toistuvat asukaskyselyissä, sidosryhmätapaamisissa ja yleisötilaisuuksissa.

Em. arvokriteereillä mitattuna eri viheralueiden saamat pisteet liikkuvat välillä 2-10. Merkittävyysluokituksen tarkentamisessa tässä arvioinnissa on käytetty tavoitesuunnitelman mukaisesti kolmea merkittävyysluokkaa, joita ovat: hyvin merkittävä, merkittävä ja jokseenkin merkittävä viheralue.
Kunkin viheralueen merkittävyys on määräytynyt tarkennettujen, paikallisten ja alueellisten arviointikriteereiden perusteella. Hyvin merkittäviä ovat yhä alueet D1 ja D2.
Esi- ja kulttuurihistoriaa sekä maisemakuvaa ja –rakennetta koskevissa tekijöissä ei tullut esille olennaisia, merkittäviä muutoksia aiemmissa suunnitelmissa esiintyviin tietoihin. Näiden tekijöiden perusteella ei alustavasti ole katsottu aiheelliseksi tarkentaa eri alueiden merkittävyyttä esimerkiksi jokseenkin merkittävästä merkittäväksi.
Kasvillisuutta ja eläimistöä koskevissa tekijöissä on tullut esille olennaisia muutoksia aluetta
koskevissa uusimmissa selvityksissä. Niiden perusteella hyvin merkittäviksi alueiksi osoitetaan tavoitesuunnitelmasta poiketen rannan viherkiilan osa-alueita B1, B2 ja B3. Alueella B1
on uusimpien kasvillisuus- ja linnustokartoitusten mukaan kolme uhanalaista kasvilajia; vesihilpi (Catabrosa aquatica), lettotähtimö (Stellaria crassifolia) sekä sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus). Uhanalaisia lintulajeja ovat rantakurvi, tiltaltti ja naurulokki. Alueella B2 si
jaitsee uhanalainen etelänhaarapalpakko (Sparganium erectum subsp. Erectum) sekä pesii
pikkutikka. Alueella B3 pesii pikkutikka. Uhanalaisia kasvilajeja ovat sammakonleinikki sam-
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makonleinikki (Ranunculus reptabundus), vesihilpi Catabrosa aquatica) ja etelänhaarapalpakko (Sparganium erectum subsp. Erectum).
Lähivirkistysalueista merkittäväksi alueeksi on arvioitu tavoitesuunnitelmasta poiketen pääviherkäytävän osaa A13, Pateniemen urheilukeskus, sekä aluetta A17, Palosuon puisto. Molemmissa kohteissa merkittävyyden tarkennus tehtiin asukaskyselyjen tulosten perusteella.

2.6

Käyttöluokituksen tarkentaminen ja toimintojen tarkoituksenmukaisuus
Viheralueet jaoteltiin viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelmassa käyttötarkoituksen perusteella kahdeksaan viheraluetyyppiin. Lisäksi esitettiin nykytilanteen mukainen käyttömuoto.
Toiminnot jaettiin viiteen luokkaan.
Käyttöluokituksen mukaisia viheraluetyyppejä käytetään myös tässä työssä. Käyttöluokitusta
on tarkennettu niin, että julkisten rakennusten piha-alueet (päiväkodit, koulut, kirkko) on luokiteltu erityisviheralueiksi.
Lähivirkistysalueilla on tarpeellista tarkentaa kaupunginosaleikkipuistojen määrää, esittää uusia korttelileikkipuistoja sekä tarkentaa toimintojen määrää ja tasoa.
Rannan viherkiilalla ja ulkokehällä on tarkoituksenmukaista kehittää nykyisiä toiminnallisia
alueita. Pääviherkäytävällä on tarpeellista kehittää Ainonpuiston (A10) toimintoja viereisen
koulun tarpeita palveleviksi. Viereisen Pateniemen urheilualueen toimintoja on tarkoituksenmukaista kehittää pieneksi urheilukeskukseksi. Viherkiilalla, ulkokehällä, pääviherkäytävällä,
sisäkehällä ja viherakselilla on tarkoituksenmukaista kehittää niiden viheralueita yhdistäviä
reittejä sekä reittien varrelle sijoittuvia, virkistystä ja ulkoilua palvelevia toimintoja (opastus,
luontotaulut, taukopaikat, jne.)
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3 Kokonaistavoitteet
Viheraluesuunnitelma sisältää viisi suurta viheraluekokonaisuutta sekä muut osa-alueet. Suuria viheraluekokonaisuuksia ovat merenrannan viherkiila, ulko- ja sisäkehä, pääviherkäytävä
ja Pohjantien viherakseli. Niihin kuuluvia viheralueita ovat ulkoilu- ja retkeilyalueet B1-B3, suojelualueet D1-D2, maatalousalueet E1-E7 ja metsäalueet F1-F4 ja muut viheralueet H1-H3.
Lisäksi suunnitelma sisältää lähivirkistysalueet A2-A9, A11-A13, A15-A21; suojaviheralueet
C1-C8; erityisviheralueet G1-G9 ja viheralueet H4-H7. Viheralueet ja niiden osa-alueet on luetteloitu liitteessä 5.
Tavoitesuunnitelmassa viheralueet luokiteltiin ja numeroitiin. Viheralueet A1-21 ovat lähivirkistysalueita, B1-3 ulkoilu- ja retkeilyalueita, C1-8 suojaviheralueita, D1-2 suojelualueita, E1-7
maatalousalueita, F1-4 metsäalueita, G1-9 erityisviheralueita ja H1-9 muita viheralueita.
Suunnitelmaosuus on jaettu kolmeen osaan: 1) kokonaistavoitteet sisältäen viheraluesuunnitelman suuret linjaukset, 2) virkistys- ja vapaa-ajan reitistö sekä 3) kehittämisehdotus viheralueittain.
Kokonaistavoitteissa on esitetty suurten viheraluekokonaisuuksien ja viheralueiden rajaukset
ja numerot, niiden kehittämisen tavoitteet, suuria kokonaisuuksia yhdistävät reitit, vihervyöhykkeet, ekologiset käytävät, arvokkaat luonnonalueet sekä kasvillisuudeltaan erityisen
arvokkaat luonnonalueet. Kokonaistavoitteet on esitetty liitteessä 2.

3.1

Viherkiila
Suunnittelualueen merenrannassa sijaitsee asutukseen rajautuen viheralueet B1-B3, D1, E1
sekä muut viheralueet H1. Ne muodostavat lähes yhtenäisen viherkiilan, jolla on suuri maisemallinen ja ekologinen merkitys. Viherkiilalla on laajoja maankäytön selvitysalueita, joiden
kaavoituksellisesta käytöstä ei suunnitteluhetkellä ole täyttä varmuutta. Näitä ovat kokonaisuudessaan Pateniemen saha-alue ja alueet H1.
B1 on Taskisen venesatama sekä Ojankyläntiehen rajoittuva, Ojakylänpuiston pajukkoa ja
koivikkoa kasvava ulkoilu- ja retkeilyalue.
B2 on Jukurinpuiston, Pateniemenpuiston sekä Karinkannan ranta-alueen viheralue, jossa
luontoarvoja ovat laaja, lehtomainen metsä-pensaikkovyöhyke ja laajahko rantaniitty. Alueella
on myös erityisiä uhanalaisen linnuston ja kasvillisuuden arvoja. Uhanalainen kasvillisuus on
merkitty karttaliitteeseen 1 kasvillisuudeltaan erityisen arvokkaina luonnonalueina.
B3, Rajahaudanpuisto, on Kuivasojan ja Letonniemen välinen viheralue, jossa luontoarvoja
ovat laajahko rantalehto ja rantaniitty. Alueella on myös erityisiä uhanalaisen linnuston ja kasvillisuuden arvoja.
D1 on Piimäperän arvokas luonnonalue. Oulun yleiskaavassa 2010 koko Piimäperän alue on
merkinnällä V/S (luonnontilaisena säilytettävä virkistysalue). Alueen luonne ja kaavamerkintä
ohjaavat alueen kehittämistä siten, etteivät alueen luonnonolosuhteet saa muuttua. Alueen
luonnonarvoja ovat luonnontilaiset maannousemarannan kasvillisuusvyöhykkeet, voimakasoksaiset männiköt ja painanteiden rehevät metsälaikut. Alueella on myös erityisiä uhanalaisen linnuston ja kasvillisuuden arvoja.
Osin umpeenkasvava maatalousalue E1 rajautuu Piimäperän alueelle.
Pääosa Pateniemen saha-alueen H1 selvitysalueesta on avointa entistä teollisuuskenttää.
Alueen pohjoisosa on kasvullista aluetta, jolla sijaitsee myös entinen kaatopaikka. Alueen ete
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läosan sorakentillä kasvaa myös pajukkoa. Alueella on myös erityisiä uhanalaisen linnuston ja
kasvillisuuden arvoja.
Viherkiilan maisema-arvot perustuvat luonnonarvojen lisäksi sijaintiin meren rannalla.
Viherkiilan kehittämisen kokonaistavoitteita ovat:
- viheryhteyden osoittaminen maankäytön selvitysalueilla
- kehittäminen mahdollisimman luonnonmukaisena ja –tilaisena
- erityisen arvokkaiden luonnonalueiden säilyttäminen
- viljelymaiseman piirteiden säilyttäminen
- viheralueiden yhdistäminen rantareitillä
Pateniemen saha-alueen rantaan on osoitettu ohjeellinen vihervyöhyke, joka mahdollistaa saha-alueen viheryhteyden ja suojaa uhanalaista kasvillisuutta. Erillinen, ohjeellinen ekologinen
käytävä hyödyntää olemassaolevia kasvullisia alueita.
Viherkiilan muut kasvulliset osat ovat metsä- ja pensasvyöhyke, laajahkot rantaniityt sekä muu
avoin rantavyöhyke. Ne toimivat kokonaisuutena ekologisena käytävänä Letonniemestä Piimäperälle. Niitä kehitetään mahdollisimman luonnonmukaisena ja –tilaisena metsän- ja maisemanhoidollisilla toimenpiteillä.
Rantareitti yhdistää viheralueita. Toiminnalliset alueet sekä uudet, käyttöä tukevat toiminnot sijaitsevat sen varrella.

3.2

Ulkokehä
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee lähivirkistys-, metsä- ja maatalousalueita, jotka ovat
osa läpi Oulun kulkevaa yhtenäistä viheralueiden ulkokehää. Ulkokehään kuuluvat lähivirkistysalue A1, maatalousalueet E2-E4 ja metsäalueet F1.
Alue A1 on Herukkakankaan lähivirkistysalue rajoittuen Haukiputaantiehen, Herukantiehen ja
rautatiehen. Sen vetovoimatekijöitä ovat Herukkaoja ja vaihtelevat metsiköt. Alue E2, Piimäperän pohjoisosan pelto; E3, suunnittelualueen pohjoisrajaan rajoittuva pelto sekä E4, Taskisenperän pelto ovat avoimia maisematiloja ja vielä viljelykäytössä.
F1, Piimäperän ja Taskisenperän koivikko-pajukkoa kasvava metsäalue rajaa osaa em. maatalousalueita.
Ulkokehän kehittämisen kokonaistavoitteita ovat:
- säilyttäminen mahdollisimman luonnonmukaisena
- viljelymaiseman piirteiden säilyttäminen
- viheralueiden yhdistäminen Herukkaojan polulla
Kasvulliset alueet kehitetään mahdollisimman luonnonmukaisina ja –tilaisina metsän- ja maisemanhoidollisilla toimenpiteillä. Ne toimivat myös ekologisena käytävänä Pohjantien viherakselilta rannan viherkiilalle.
Herukkaojan polku yhdistää ulkokehän rantareittiin. Toiminnalliset alueet sekä uudet, käyttöä
tukevat toiminnot sijaitsevat polun varrella.

3.3

Sisäkehä
Suunnittelualueen eteläosassa, sijaitsee asutukseen rajautuen Kuivasojan ojanvarsialue D2,
joka on osa läpi Oulun kulkevaa yhtenäistä viheralueiden sisäkehää. Oulun yleiskaavassa
2010 Kuivasojan laakso on merkinnällä V/S (luonnontilaisena säilytettävä virkistysalue) ja se
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on yksi suunnittelualueen arvokkaimmista luontokohteista. Alueen luonne ja kaavamerkintä
ohjaavat alueen kehittämistä siten, etteivät alueen luonnonolosuhteet saa muuttua.
Alue jakaantuu kolmeen osaan: Kuivasojan suuhun (välillä merenranta-Haukiputaantie), Kuivasojaan välillä Haukiputaantie-rautatie ja Kuivasojaan välillä rautatie-Pohjantie.
Kuivasojan suun luontoarvoja ovat rehevä puronvarsikasvillisuus, metsälaidunnuksen pienialaiset katajikot ja koivikot. Alueella on myös erityisiä uhanalaisen kasvillisuuden arvoja. Maisema-arvoja vahvistaa em. tekijöiden lisäksi avoimena säilyneet vanhat pellot sekä ojanvarren
viehättävä lähimaisema.
Kuivasojan luonnonarvoja välillä Haukiputaantie-rautatie ovat paikoin rehevä puronvarsikasvillisuus ja tuoreen sekä kuivahkon kankaan iäkäs puusto avainbiotooppeina. Maisema-arvoja
vahvistaa em. tekijöiden lisäksi ojanvarren erittäin viehättävä lähimaisema. Kuivasojan luonnonarvoja välillä rautatie-Pohjantie ovat rehevä tulvametsä, vanhat metsittyneet luhtaniityt ja
luhtainen ruoho- ja heinäkorpi.
Sisäkehän kehittämisen kokonaistavoitteita ovat:
- säilyttäminen mahdollisimman luonnonmukaisena ja -tilaisena
- erityisen arvokkaiden luonnonalueiden säilyttäminen
- viheralueiden yhdistäminen Kuivasojan polulla
Kuivasojan polku yhdistää alueen rantareitille. Toiminnalliset alueet sekä uudet, käyttöä tukevat toiminnot sijaitsevat polun varrella. Kasvulliset alueet säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena metsän- ja maisemanhoidollisilla toimenpiteillä. Erityistä huomiota kiinnitetään
puronvarteen. Ne toimivat myös ekologisena käytävänä Pohjantien viherakselilta rannan viherkiilalle.

3.4

Pääviherkäytävä
Suunnittelualueen keskellä, Raitotien sekä Sahantien pohjoispuolella, sijaitsee viheralueita,
jotka ovat osa Kiimingistä merelle ja saariin kulkevaa pääviherkäytävää. Se toimii viheralueverkoston selkärankana ja sen merkitys viheraluejärjestelmässä on toiminnallisten, ekologisten ja visuaalisten yhteyksien kannalta merkittävä. Pääviherkäytävään kuuluvat viheralueet
A10 ja A14 sekä H2-H3.
Pääviherkäytävällä on maankäytön selvitysalueita, joiden kaavoituksellisesta käytöstä ei ole
täyttä varmuutta. Näitä ovat alue H2 Sahantien pohjoispuolella, joka on tiivistä koivikkopajukkoa ja alue H3 Raitotien pohjoispuolella, joka on osin kasvullista entistä peltoa. Pääviherkäytävän muut kasvulliset osat ovat alueen A14, Ainonpuiston ja alueen A10, Lautatarhanpuiston metsät ja pajukot.
Pääviherkäytävän kehittämisen kokonaistavoitteita ovat:
-

visuaalisen, tilallisen ja ekologisen toimivuuden osoittaminen
riittävien vihervyöhykkeiden osoittaminen maankäytön selvitysalueilla
seudullisesti merkittävän ulkoilureitin sijoittaminen, yhteyden esittäminen olevaan ulkoilureittiin Oulun seutukunnan toisiin kuntiin

Alueille H2 ja H3 on osoitettu ohjeellisia vihervyöhykkeitä vanhan rautatielinjan eteläpuolelle.
Ne vahvistavat pääviherkäytävän ekologista, tilallista ja visuaalista toimivuutta. Kasvulliset
alueet hoidetaan metsän- ja maisemanhoidollisilla toimenpiteillä. Pääviherkäytävä on tällöin
myös katkonainen ekologinen käytävä Pohjantien viherakselilta rannan viherkiilalle.
Pääviherkäytävän reitti yhdistää rantareitin ja olevan kuntoradan.
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3.5

Pohjantien viherakseli
Suunnittelualueen itäreunassa Pohjantien ja pohjoiseen menevän radan välissä sijaitsee laajahkoja metsä- ja maatalousalueita, jotka ovat osa läpi Oulun kulkevaa viherakselia. Viherakseliin kuuluvat metsäalueet F2-F4 sekä maatalousalueet E5-E7. Pohjantien viherakselin metsä- ja maatalousalueiden kaavoituksellisesta käytöstä ei ole täyttä varmuutta. Yleiskaavan
mukaan alueita F3-F4 ja E7 voidaan käyttää asunto-, työpaikka- ja pienteollisuusalueena.
Arvokkaita luonnonalueita ovat Timonsuo ja Kuivasojan varsi. Timonsuon luonnon arvoja ovat
rämeiden ja korpien tyypillinen lajisto.
F2 sijaitsee Kalimentien pohjoispuolella rautatien ja Pohjantien välisessä maastossa. F2 on
suurelta osin varttunutta havupuuvaltaista sekametsää. Alueen länsiosassa vanhat pellonpohjat ovat sekapuustoittuneet.
F3 sijaitsee Kalimentien ja Raitotien välisellä osuudella Pohjantiehen sekä rautatiehen rajoittuvalla alueella. Metsät koostuvat sekä varttuneemmista havupuuvaltaista sekametsistä että
vanhoista pellonpohjista, joissa kasvaa nuorempaa koivikkovaltaista sekametsää.
F4 sijaitsee Raitotien eteläpuolella suunnittelualueen etelärajaan, Pohjantiehen sekä rautatiehen rajoittuvalla alueella. Metsät koostuvat Kuivasojan varren arvokkaasta luonnonalueesta
sekä rämeen kitukasvuista männiköistä ja havupuuvaltaisista tuoreehkon kankaan kasvatusmetsistä.
Viherakselin kehittämisen kokonaistavoitteita ovat:
metsien merkityksen säilyttäminen maankäytön muutoksissa
lähiökehien sopeuttaminen luonnonmukaisesti maisemaan
Pohjantien varressa lähiökehälle saapumisen osoittaminen
arvokkaiden luonnonalueiden säilyttäminen
niiden viljelyalueiden säilyttäminen, joihin ei kohdistu maankäytön muutospaineita

-

Metsäalueet F2-F4 hoidetaan havupuuvaltaisina maisemametsinä ja suojaviheralueina. Pohjantien tienvarsimetsiä hoidetaan maisemanhoidollisilla toimenpiteillä. Kuivasojan varren ekologisen käytävän ydinalue säilytetään luonnontilaisena.

3.6

Muut osa-alueet
Muita osa-alueita ovat lähivirkistysalueet A2-A9, A11-A13, A15-A21; suojaviheralueet C1-C8;
erityisviheralueet G ja muut viheralueet H4-H8. Rakennetut lähivirkistysalueet sijaitsevat
asuinalueiden sisäisinä tai niitä reunustavina viheralueina. Tavoitteena on kehittää alueita niiden ominaispiirteiden mukaisesti.
Suunnittelualueen halkaisevan Haukiputaantien varrella sekä Raitotien ja rautatien varrella sijaitsee suojaviheralueita, joita ovat:
- Kalimentien ja rautatien suojaviheralueet C1
- Haukiputaantien suojaviheralueet C2, C4, C7
- rautatiehen rajoittuva Herukan suojaviheralue C3
- Raitotiehen ja rautatiehen rajoittuva suojaviheralue C5
- Pohjantien liittymän ympäristö, C6, on osa Pohjantien viherakselia
- rautatiehen rajoittuva Rajakylän suojaviheralue C8
Alueiden kehittämisen tavoitteena on kasvattaa suojavaikutuksiltaan tehokas monikerroksinen
ja –lajinen metsä. Erityisviheralueet sijaitsevat julkisten rakennusten (päiväkodit, kirkko, koulut) yhteydessä. Niiden kehittämisen tavoitteena on muodostaa julkisen rakennuksen ympäristöstä korkeatasoinen, rakennuksen toimintaa tukeva viheralue. Muut osa-alueet ovat pääosin
asuinalueiden sisäisiä viheralueita, pienialaisia puistometsiä, joiden tavoitteena on kehittää
aluetta sen ominaispiirteiden mukaisesti.
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4 Virkistys- ja vapaa-ajan reitistö
Reitistö, alikulut ja reitistön varrelle sijoittuvat toiminnot on esitetty liitteessä 3. Maankäytön
selvitysalueilla, Pateniemen saha-alueella sekä viheralueella H2 reitistö on ohjeellinen. Suurin
osa uusista alikuluista on esitetty aiemmin maantie 847 parantamisen yleissuunnitelmassa
(Oulun kaupunki, Oulun tiepiiri, 1996).

4.1

Rantareitti
Rantareitti (n. 6,5 km) yhdistää rannan viherkiilan viheralueita. Reitti on opastettu. Piimäperälle, Karinkannan rantaan sekä alueelle B3, Rajahaudanpuistoon on osoitettu tavoitteellinen
rantareitin linjaus. Tavoitteellinen osuus toteutetaan pitkällä aikavälillä. Kaikkien tavoitteellisten osuuksien tarkka linjaus määritellään jatkosuunnittelussa.
Piimäperän alueella rantareitti linjataan vanhaa, umpeutunutta, havumetsän reunaa noudattavaa polkua myöten Herukkaojan polulle. Pehmeikkö osuus Herukkaojan polun ympäristössä
tehdään pitkospuilla. Piimäperällä tavoitteellinen rantareitti linjataan Herukkaojan polulta pensaikkovyöhykkeen sisään. Tavoitteellinen rantareitti yhtyy nykyisille poluille alueen pohjoispäässä.
Pateniemen saha-alueella rantareitti on esitetty ohjeellisena rantarajaan. Alueella B2, Jukurinpuistossa ja Pateniemenpuistossa, rantareitti sijoittuu nykyiselle polulle. Rajahaudanpuistossa se linjataan vanhan voimalinjan pohjalle, jossa kunnostus edellyttää pajukon ja nuoren
pioneeripuuston raivausta.
Reitin varrella sijaitsee 9 opastuspistettä, 3 taukokatosta, 3 oleskelupistettä, pitkällä aikavälillä
toteutettava lintutorni ja luontotauluja. Opastuspisteet sijaitsevat keskeisten reitistöjen risteyksissä sekä toiminnallisilla alueilla. Luontotaulut sijaitsevat arvokkaiden luonnonalueiden lähettyvillä.

4.2

Herukkaojan polku
Herukkaojan polku (noin 2 km) yhdistää ulkokehän viheralueita. Polku on opastettu.
Polku sijoittuu pääosin olemassaolevalle polulle Piimäperältä Haukiputaantielle. Uusi osuus
linjataan Ratsu-Halosen tien ympäristöön, edelleen Herukkaojan varteen ja sillalla Herukkaojan ylitse Haukiputaantien alikululle. Siitä polku linjataan olevalle polulle. Lähivirkistysalueella
A1 linjaus hyödyntää pääosin nykyisiä polkuja. Polku alittaa rautatien Herukan pohjoisosan
olemassa olevasta alikulusta. Se linjataan olevalle Herukkaojan vartta seurailevalle polulle,
josta se yhtyy kuntopolulle.
Polun varrella sijaitsee 6 opastuspistettä, oleskelupiste ja lähiliikuntapiste. Opastuspisteet sijaitsevat keskeisillä risteysalueilla sekä polun itäpäässä. Luontotaulut sijaitsevat arvokkaiden
luonnonalueiden lähettyvillä.

4.3

Pääviherkäytävän reitti
Pääviherkäytävän reitti on seudullisesti merkittävä opastettu ja valaistu ulkoilureitti. Reitin pituus on noin 2,4 km. Se on katkeamaton ja ympärivuotinen. Reitti on talvella hiihtolatuna.
Reitti sijoittuu pääosin vanhalle rautatien pohjalle. Aiempaan selvitykseen kuulumaton alikulkuvaraus osoitetaan pääviherkäytävän reitin ja Haukiputaantien risteykseen. Raitotien kolmiaukkosillan pohjoisaukkoon rakennetaan alikulku, josta reitti linjataan sähkölinjan pohjaa myö-
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ten Kuivasjärven valaistulle kuntopolulle. Opastuspisteet 5 kpl sijaitsevat keskeisillä risteysalueilla.

4.4

Kuivasojan polku
Kuivasojan polku (n. 2,5 km) yhdistää sisäkehän viheralueita. Polku on opastettu.
Polku sijoittuu pääosin olemassa olevalle polulle. Kuivasojan suulla kunnostetaan lyhyt osuus
Haukiputaantielle asti. Polun jatkuvuus taataan uudella sillalla Turusentien eteläpuolella. Haukiputaantien alikululta itään polku hyödyntää olemassa olevaa polkua ja kevyen liikenteen
väylää. Se yhtyy Ratamotien vartta pitkin Kuivasjärven kuntopolkuun.
Polun varrella sijaitsee 9 opastuspistettä, 1 taukokatos, 6 oleskelupistettä ja luontotauluja.
Opastuspisteet sijaitsevat keskeisten reitistöjen risteyksissä. Polun varrelle sijoitetaan alueen
luontoa ja rikasta pienmaisemaa havainnollistavia luontotauluja.

4.5

Muut reitit
Ratsastusvaellus
Ratsastusvaellus mahdollistetaan ratsastusvaellusreitillä, joka kulkee Sahantien pohjoispuolisen toimintakeskus 4 hanhen pihasta itään rantareitille. Saha-alueella ja alueella H1 linjaus on
ohjeellinen. Alueella B2 se sijoittuu nykyiselle osuudelle rantareittiä, jonka päällyste on kestänyt ratsastuksen. Alueella B3 se sijoittuu kunnostettavalle rantareitille, jonka päällyste valitaan
toiminnan kestäväksi. Piimäperällä ratsastusvaellus on tapahtunut rantarajassa.

Hiihtoladut
Nykyinen, rakennettu hiihtolatu on osoitettu kartassa. Rakennettava hiihtolatu perustetaan
pääviherkäytävän reitille.
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5 Kehittämisehdotus viheralueittain
Kehittämisehdotus viheralueittain on esitetty liitteessä 4. Siinä on esitetty leikkipuistojen hierarkia ja varustelutaso, toiminnot, kasvillisuuden käsittely sekä reitistö ja sen varren toiminnot.
Viheralueet on jaettu kaavoituksen, metsäkuvioiden ja muun kasvillisuuden muodostamiin
osa-alueisiin, joita on tarpeen käsitellä. Käsittelyn tavoitteet ja suurehkot lisäistutukset on esitetty kartalla. Tarpeen mukaiset osa-aluekohtaiset muut hoitotoimenpiteet (harvennus, raivaus, pienialaiset täydennys- ja lisäistutukset ) on esitetty tarkemmin tässä raportissa.

5.1

Rannan viherkiila, viheralueet B1-B3, D1, E1, H1

5.1.1 Yleistä
Viherkiilan viheralueet sisältävät metsä- ja pensasvyöhykkeen, avoimia rantavyöhykkeitä, laajahkoja rantaniittyjä ja erityisen arvokkaita luonnonalueita. Viherkiilan toiminnallisia alueita ovat
2 uimarantaa ja 3 venesatamaa. Uudet, käyttöä tukevat toiminnot sijaitsevat rantareitin varrella.
Metsä- ja pensasvyöhyke on kokonaisuutena arvokas ja se pyritään pitämään mahdollisimman luonnontilaisena. Vyöhykkeeseen jätetään useita luonnontilaisia ja lahopuuta sisältäviä
alueita. Pensasvyöhyke pyritään säilyttämään.
Laajahkot, avoimet rantaniityt ja kasvillisuudeltaan erityisen arvokkaat alueet säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina ja avoimina.
Avoin pelto pyritään pitämään avoimena maisematilana. Varsin puustoittunut pelto pyritään
hoitamaan pitkällä aikavälillä puoliavoimena tilana, jolloin puustoa harvennetaan ryhmiin.

5.1.2 B1, Taskisen venesatama ja Ojakylänpuisto
Alueelle sijoitetaan seuraava toiminto:
 taukokatos tulentekomahdollisuuksineen sijoitetaan satama-alueelle B1(1)
Satamaa ympäröivä, osin kaatunut pajukko- ja lehtipuustovyöhyke harvennetaan alueella
B1(1). Metsä- ja pensasvyöhykettä hoidetaan metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Puustoa hoidetaan maannousemarannikon pääosin suljettuna metsävyöhykkeenä. Alueilla B1(2) ja B1(3)
ryhmäharvennetaan pioneeripuustoa ja pajukkoa Ojakyläntien varrella. Puuston vaihtelevuutta
ja moni-ilmeisyyttä parannetaan suosimalla koivikko-pajukon alla ja aukoilla kuusialikasvosta.
Kuusialikasvos sijoitetaan ryhmiin.

5.1.3

B2, Jukurinpuisto, Pateniemenpuisto, Karinkannan ranta
Alueella sijaitsee Pateniemen uimaranta, Länsi-Patelan venesatama sekä Karinkannan ruopattu veneilyväylä.
Pateniemen uimarantaa esitetään kehitettäväksi varoen luonnonmukaisuuden ehdoilla. Se
toimii matalavetisenä, pienimuotoisena uimarantana. Alueelle sijoitetaan seuraavat toiminnot:
 uimarannan sisääntulon yhteyteen pukusuoja sekä jätehuolto- ja opastuspiste
Uimarannan ruoppaustarve määritellään erikseen. Uimarantaa eteläpuolella rajaavasta metsänrajasta raivataan vesakkoa.
Länsi-Patelan venesatamaa kehitetään edelleen pienvenesatamana. Alueelle sijoitetaan seuraavat toiminnot:
 venesataman pohjoispuolelle taukokatos, jossa tulentekomahdollisuus
 jätteiden lajittelu- ja opastuspiste sisääntulon yhteyteen
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Satama-alueen tilajäsentelyä tarkennetaan, liikenne- ja paikoitusalueet sekä veneiden talvisäilytys rajataan selkeästi.
Muutoin alue on noin 60…130:n metrin levyinen metsä- ja pensasvyöhyke sekä laajahko rantaniitty. Metsä- ja pensasvyöhykkeeltä on harvennettu puustoa ja poistettu pensaskerros. Metsä- ja pensasvyöhykkeen hoidon tavoitteena on muodostaa puoliavoin-suljettu metsävyöhyke,
jolta avautuu joitakin näköaloja merelle. Säästyneet tiheiköt pyritään säilyttämään.
Kehittämistoimenpiteet osa-alueittain pohjoisesta etelään ovat:
-

5.1.4

B2(1): Uimarantaa pohjoisessa rajaava puoliavoin koivikko pensaskerroksineen säilytetään
B2 (2): Uimarantaa etelässä rajaavasta tiheiköstä harvennetaan metsänrajasta pensaskerrosta, muutoin alue säilytetään suljetumpana tiheikkönä
B2 (3): Tiheikön eteläpuolella oleva näköalalinja harvoine koivuryhmineen säilytetään
B2 (4): Em. näköalalinjan ja Heikkisentien välisen, harvennetun lepikon annetaan kehittyä
puoliavoimeksi (pensaskerroksen annetaan kehittyä ryhmiin erityisesti rantarajaan)
B2 (5): Heikkisentien ja Karhulantien välinen suljetumpi tiheikkö säilytetään
B2 (6): Karhulantien ja venesataman välisen harvennetun lepikon annetaan kehittyä puoliavoimeksi (pensaskerrosta annetaan kehittyä ryhmiin erityisesti rantarajaan)
B2 (7): näkymälinja säilytetään
B2 (8): Venesataman ja Kuuselantien välinen alue säilytetään suljetumpana tiheikkönä
B 2(9-11): Kuuselantien ja Sylitien välisellä alueella säilytetään nykyiset näköalalinjat, aluetta kehitetään puoliavoimeksi (pensaskerrosta annetaan kehittyä ryhmiin erityisesti rantarajaan)
B2(12): Sylitien eteläpuolella sijaitseva lehtomainen metsä säilytetään suljetumpana tiheikkönä
B2(13) ryhmäharvennetaan pioneeripuustoa ja vesakkoa, eteläosaan täydennysistututetaan katajia Hämäläntien varteen
B2 (14) säilytetään avoimena nykyisessä palstaviljelytoiminnassa
B2(15-16) ryhmäharvennetaan pioneeripuustoa ja vesakkoa,
Kuviot 54 ja 55 ryhmäharvennetaan pioneeripuustoa ja vesakkoa
Kuvion 60 pohjoisreunalta harvennetaan varoen ylitiiviitä kuusiryhmiä
Karinkannassa pyritään pitkällä aikavälillä palauttamaan luontaisia merenrantojen sukkessiokasvillisuuden alueita (ruovikko-pajukot) ruopattujen alueiden ympärille

B3, Rajahaudanpuisto
Alueella sijaitsee Rajahaudan venesatama sekä uimaranta. Rajahaudan venesatamaa kehitetään edelleen pienvenesatamana. Alueelle sijoitetaan seuraavat toiminnot:
 venesataman yhteyteen uusi opastus- ja jätteiden lajittelupiste
 uimarannan lähistölle taukokatos tulentekomahdollisuuksineen, pukusuoja
Venesataman tilajäsentelyä tarkennetaan rajaamalla liikenne- ja paikoitusalueet sekä veneiden talvisäilytys Muulla alueella tavoitteena on pääosin suljettu metsä- ja pensasvyöhyke.
Maiseman monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta parannetaan olevien pääpolkujen ympäristössä
avaamalla varoen näkymiä merelle. Muuta metsävyöhykettä hoidetaan varoen metsänhoidollisilla toimenpiteillä.
Alueittaiset kehittämistoimenpiteet pohjoisesta etelään ovat:
-

B3(1) Kuivasojan suulla ja ojanvarressa ojanvarsipajukkoa ryhmäharvennetaan. Veteen
kaatunut pajukko raivataan
B3(2) Rykmannintien päädyssä olevan vanhan pellonpohjan koivikko pidetään nykyisen
kaltaisena, puoliavoimena, vailla pensaskerrosta
em. alueelta avatulta näköalalinjalta pidetään pensaskerros poissa
B3(3-5) nykyisten polkujen ympäristössä avataan näkymiä ryhmäharventamalla pensaskerrosta ja puustoa n. 10-15 m:n vyöhykkeeltä polun molemmin puolin
kuviolla 84 ryhmäharvennetaan varoen rantareitin ympäristöä n. 10-15 m:n vyöhykkeeltä

32
PATENIEMEN SUURALUEEN VIHERALUESUUNNITELMA
______________________________________________________________________________
-

B3(6) harvennetaan ylitiivistä sekapuustoa
B3(7) Rajahaudan venesatamaa rajaavassa metsässä ryhmäharvennetaan pensaskerrosta rantareitin välittömässä läheisyydessä. Venesatamaa rajaavan reunavyöhykkeen kaatunutta pajukkoa raivataan

5.1.5 D1, Piimäperän suojelualue
Alueelle sijoitetaan seuraavia toimintoja:
 tavoitteellinen lintutorni niemenkärkeen
 talvinen oleskelupiste uusitaan rannalle
 opastuspisteet venesatamaan, rantareitin ja Herukkaojan polun risteykseen
 rantareitin ja Herukkaojan polun varrelle luontotauluja opetustarkoitukseen
(lintutornilla linnusto ja rantaniitty, Herukkaojan polulla kasvillisuusvyöhykkeet)
Metsävyöhykettä hoidetaan varoen metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Istutuskuusikot ovat erittäin tiheitä ja erottuvat luontaisesta metsävyöhykkeestä. Niitä on tarpeellista harventaa varoen
lehtipuustoa suosien. Piimäperäntien varrella, kaupungin metsäkuvion ja Tiiliruukinkujan välillä, on tarpeellista harventaa tien varren ylitiivistä reunapajukkoa sekä pienialaista, ylitiivistä
kasvatusmännikköä.

5.1.6 E1, Piimäperän peltoalue
Alueen E1 eteläosa on pääosin avoin maatalousalue ja pyritään säilyttämään sellaisena. E1
on pohjoisosaltaan umpeenkasvamassa. Koko Pateniemen suuralueella avoimet maatalousalueet ovat voimakkaasti vähentyneet. Alue E1 sijaitsee lähellä Piimäperän laajaa E2peltoaluetta. Alueen E1 pohjoisosaa pyritään hoitamaan pitkällä aikavälillä puoliavoimeksi, jolloin nuorta koivikkoa harvennetaan ryhmiin.

5.1.7 Pateniemen saha-alue, alueet H1
Rantaan on osoitettu ohjeellinen vihervyöhyke, jonka laajuus, rajaukset ja luonne määrittyvät
maankäytön selvitysten myötä. Se suojaa myös kasvillisuudeltaan erityisen arvokkaita luonnonalueita. Sitä pyritään hoitamaan kasvullisilta osiltaan maannousemarannikon metsävyöhykkeenä. Se on osin lisäistutettava alue.
Myös ohjeellisen ekologisen käytävän laajuus ja rajaukset määrittyvät maankäytön selvitysten
myötä. Sitä pyritään hoitamaan kasvullisilta osiltaan maannousemarannikon metsävyöhykkeenä. Puuston vaihtelevuutta ja moni-ilmeisyyttä pyritään parantamaan suosimalla koivikkopajukon alla kuusialikasvosta, joka sijoitetaan ryhmiin. Ohjeellinen ekologinen käytävä on osin
lisäistutettava alue. Aukkoja pyritään metsittämään. Puuston vaihtelevuutta ja moni-ilmeisyyttä
pyritään parantamaan suosimalla aukoissa lehtomaista, monimuotoista metsitystä (harmaaleppää ja täydennyspuina raita, tuomi).

5.2

Ulkokehä, viheralueet A1, E2-E4, F1

5.2.1 A1, Herukkakankaan viheralue
A1:tä, Herukkakankaan lähivirkistysaluetta Haukiputaantien, Herukantien ja rautatien välisellä
alueella kehitetään ekologisena puistovyöhykkeenä. Alueen luonnon tarjoamia mahdollisuuksia -ojaa, vanhan pellon niittyä, ojan varren metsiköitä- hyödynnetään.






ojaa palautetaan luontaiseen muotoon ja levennetään pieniksi lammikoiksi
ojan varrelle istutetaan kosteikkokasvillisuutta
uusi kevyen liikenteen käytävä rakennetaan
yhteyttä ympäröiviin asuinalueisiin parannetaan kahdella uudella sillalla
kosteaa niittyä kehitetään kukkivaksi niityksi monipuolistamalla lajistoa
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 pajukkoa ryhmäharvennetaan itäisen niityn ympärille
 Herukkaojan polku rakennetaan pitkospuilla niityn kohdalla
 ympäröiviä asuinalueita rajataan puustoryhmiä istuttamalla
 radan varressa olevien mäkien virkistyskäyttöä parannetaan. Pitkospuusilta kunnostetaan
kaiteelliseksi sillaksi
 pohjoinen mäki muotoillaan ja istutetaan
 eteläisen mäen juurelle rakennetaan pienimuotoinen sora-aukio Herukkaojan polun päätepisteeksi. Toimintoina ovat oleskelupaikka ja lähiliikuntapiste. Aukio rajataan pensas- ja puustoistutuksin
 ojan varren sortumaan kehittynyt luonnonmukainen vesileikkipaikka säilytetään
Eteläistä mäkeä ympäröivältä pellonpohjalta rajoittuen Herukkaojaan, asuinalueisiin ja rautatiehen raivataan vesakko. Mäkien vesakko raivataan. Eteläisen mäen radan vierusta lisämetsitetään mäntymetsityksellä.
Ojan varren vesakkoa ja pioneeripuustoa ryhmäharvennetaan koko alueella. Riekonmarjatien
ympäristössä sorakentän rajausta parannetaan tiealueesta lisäistutuksilla.
Alueen A1 metsiä hoidetaan puistometsinä ja Haukiputaantien sekä rautatien varrella suojapuustoina. Haukiputaantien ja Riekonmarjatien välisiä metsäalueita hoidetaan puistometsinä.
Alueeseen A1 kuuluu kuviot 2, 3, 7-11, 13-20 sekä A1(1).
-

Kuvion 7 ylitiivistä sekapuustoa harvennetaan
Kuvion 9 mäntyvaltaista sekapuustoa harvennetaan Herukkaojan varrella Haukiputaantiehen liittyen
Kuvioilla 10 ja 15 harvennetaan ylitiivistä mäntyvaltaista reunapuustoa Haukiputaantien
varrella
Kuvioiden 13 ja 14 ylitiivistä kuusivaltaista puustoa harvennetaan tontteihin liittyen
Kuvion 16 eteläistä osaa harvennetaan puistometsäksi
Kuvion 17 tiivistä keskiosaa harvennetaan puistometsäksi
Kuviolla 15 harvennetaan Herukkaojan varren tiivistä reunavyöhykettä
Kuvion 18 itäosista poistetaan käytävän varren vesakko
Alueelta A1(1) raivataan vesakkoa

5.2.2 E2-E4, Piimäperän ja Taskisenperän pellot
Avoimet, viljelykäytössä olevat pellot pyritään pitämään viljeltyinä. Alueet E2-E4 ovat avoimia
maisematiloja ja vielä viljelykäytössä. Aluetta E2 rajaa kahteen lohkoon ojanvarsipuusto.
Ojanvarsipuuston poistamisella saadaan avattua pitkä näkymälinja Piimäperäntieltä avoimeen
viljelymaisemaan.

5.2.3 F1, Piimäperän ja Taskisenperän metsäalue
Aluetta kehitetään puistometsäksi. Metsän valoisuutta lisätään. Puuston vaihtelevuutta ja moni-ilmeisyyttä parannetaan.
-

-

F1(1) ryhmäharvennetaan ojanvarren tiivistä pioneeripuustoa ja pajukkoa
F1(2) koivikko-pajukkoa ryhmäharvennetaan, koivikon alla suositaan kuusialikasvosta, joka sijoitetaan ryhmiin
F1(3) Vanhan pellon ojiin kasvaneet luontaiset koivurivit säilytetään, muu alue pidetään
avoimena. Koivikkoa ja pajukkoa ryhmäharvennetaan
metsälaidunnuksesta kertovia pienialaisia katajikkoja Herukkaojantien varrella hoidetaan,
niiden ympäristöön ei anneta kehittyä pioneeripuustoa ja vesakkoa
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5.3

Sisäkehä, D2, Kuivasojan varsi
Alueelle sijoitetaan seuraavat toiminnot:
 Kuivasojan polulle rakennetaan uusi silta Turusentien eteläpuolelle
 polun varrelle sijoitetaan luontotauluja
 virkistystä ja liikuntaa palvelevia tukitoimintoja kehitetään
- oleskelupiste sijoitetaan Haukiputaantien länsipuolella, pienimuotoinen kalastus
- taukokatos sijoitetaan Haukiputaantien länsipuolelle
- 3 kpl uusia oleskelupisteitä sijoitetaan Haukiputaantien itäpuolelle
- Haukiputaantien itäpuolella oleva lähiliikuntapiste säilytetään
- Talvikkipuistosta Possakantielle johtavan sillan kaiteet kunnostetaan
Alueittaiset kehittämistoimenpiteet ovat:
- D2(1) Kuivasojan suulla ja ojanvarressa ojanvarsipajukkoa ryhmäharvennetaan
- Veteen kaatunut pajukko raivataan. Vanhoja, metsälaidunnuksesta kertovia yksittäisiä,
pienialaisia katajikkoja hoidetaan harventamalla niiden ympäristön puustoa ja vesakkoa
- D2(2-5) pienialaiset peltolaikut ovat avoimia pääosin hevoslaidunnuksen johdosta, jota pyritään jatkamaan, alueen D2(2) länsireunaa istutetaan puustoryhmillä
- D2(6) peltoalue pyritään säilyttämään avoimena, ojanvarsipajukkoa raivataan varoen
Kuivasojan pohjaa puhdistetaan roskista ja oksista Haukiputaantieltä Kuivasojan suulle asti.
Kuivasojaa rajaavat vanhat pellot Haukiputaantien molemmin puolin käsitellään maisemaniittyinä korostamaan Kuivasojan varteen avautuvaa näkymää. Kenttäkerroksen lajistoa monipuolistetaan tuoreeksi, kukkivaksi niityksi.
-

D2(7) Haukiputaantien länsipuolella maisemaniityn alueella yksittäiset pensaikkoryhmät,
muutama nuori koivu sekä pioneeripuustoa poistetaan, kookkaammat puuyksilöt säilytetään
D2(8) Haukiputaantien itäpuolella maisemaniityn alueella ylitiivistä kuusikonreunaa harvennetaan. Tien varrelle istutettujen nuorten männyntaimien vartuttua tarkennetaan niiden
mahdolliset harvennustarpeet näkymien säilyttämiseksi
D2(9) Kahvakarintien pohjoispuolen tontit ja peltoaukea pyritään säilyttämään avoimina

Alueen metsiä hoidetaan arvokkaat luonnonolosuhteet ja maisema-arvot huomioiden luonnontilaisena.

5.4

Pääviherkäytävä, viheralueet A10 ja A14, H2 ja H3
Aluetta kehitetään monipuolisena ratsastus-, virkistys- ja ulkoilukohteena sekä yläasteen koulun lähiliikunta-alueena. Uusina toimintoina alueelle sijoittuvat:
 koulun lähiliikuntaan liittyvät 600 m:n ja 800 m:n pituiset kuntoradat. Noin puolet
radasta sijoittuu nykyisille poluille
 kuntoratojen yhteyteen 12-16-vuotiaille suunniteltuja lähiliikuntapisteitä
Olevia metsäalueita hoidetaan puistometsinä, joita käytetään lähivirkistysalueena. Puuston
vaihtelevuutta ja moni-ilmeisyyttä parannetaan raivaamalla pajukkoa alueen länsiosassa.
- Kuviolla 34 harvennetaan vanhojen mäntyjen lähiympäristöstä kasvua haittaavia kuusia ja
lehtipuita
- A10 (1) pyritään säilyttämään avoimena
- A10 (2) säilytetään avoimena nykyisessä palstaviljelytoiminnassa

5.4.1

H2
Alueelle H2 osoitetun ohjeellisen vihervyöhykkeen laajuus, rajaukset ja luonne määrittyvät
maankäytön selvitysten myötä. Ympäröivän maankäytön luonne ohjaa alueen käsittelyä myö-
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hemmässä suunnittelussa. Sitä pyritään hoitamaan puistometsänä, jota käytetään lähivirkistysalueena. Puuston vaihtelevuutta ja moni-ilmeisyyttä parannetaan pajukkoa raivaamalla.

5.4.2 A14, Ainonpuisto ja H3
Alueelle H3 osoitettujen ohjeellisten vihervyöhykkeiden rajaukset määrittyvät maankäytön selvitysten myötä. Niitä pyritään kehittämään puistometsänä, jota käytetään lähivirkistysalueena.
Muut metsäalueet hoidetaan puistometsinä, joita käytetään lähivirkistysalueina.
Aluettaiset hoitotoimenpiteet ovat:
- Kuviolla 38 lisätään kuusialikasvosta pohjoispäähän monikerroksisuuden saavuttamiseksi
ja ryhmäharvennetaan muualta koivikko-pajukkoa
- Kuvion 39 ja 43 merkityt osat pyritään metsittämään männyllä
- A14 (1) raivataan vesakko
- A14 (2) Jaatisentien tontin ja pääviherkäytävän välinen kapea osuus täydennysistutetaan
kuusella, jotta yksityinen kiinteistö rajautuu selkeästi pääviherkäytävältä
- A14(3) Terätien eteläpuolella, pääviherkäytävän ja kiinteistöjen välillä, raivataan kaatunut
pajukko ja harvennetaan varoen koivikko-pajukkoa
- Kuviolla 40 harvennetaan varoen tiiviitä puustoryhmiä itäpäädystä pääviherkäytävän reitin
varrelta. Saman kuvion keskiosassa harvennetaan varoen tiivistä nuorta koivikkoa ja raivataan vesakkoa
- Kuviolla 41 raivataan kuvion länsilaidalta koivikosta pajukkoa
- koko pääviherkäytävän reitin vierustalla ryhmäharvennetaan tiivistä pajukkoa ja pioneeripuustoa.

5.5

Viherakseli, Pohjantien maatalousalueet E5-E7 ja metsäalueet F2-F4

5.5.1 Pohjantien varren maatalousalueet E5-E7
Alueen E5 pohjoisosa pyritään säilyttämään avoimena. Alueen E5 eteläosa voi pysyä nykyisen kaltaisena. Alue E6 on viljelykäytössä. Alueelle E7 on osoitettu yleiskaavassa 2010 teollisuus- ja työpaikkarakentamista.

5.5.2 F2-F4, Pohjantien varren metsäalueet
Metsäalueet on ryhmitelty niiden sijainnin, kaavavarausten ja käyttötarkoituksen mukaisesti ja
toimenpidesuositukset on tehty tältä pohjalta. Metsien käsittelyssä noudatetaan kaavoituksen
ja alueen muun tulevan käytön mukaisia tavoitteita, Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä taajamametsien käsittelyohjeita.
Metsien hoidon ensisijaisena tavoitteena on kasvukunnon ja jatkuvuuden turvaaminen sekä
luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen. Metsien suojavaikutukset otetaan aina huomioon.
Niitä parannetaan yksityiskohtaisten suunnitelmien perusteella toteutetuilla hoitotoimenpiteillä
etenkin pääliikenneväylien varsilla. Luontoarvoiltaan erityisen arvokkaat metsäalueet kuten
avainbiotoopit, lehdot ja lehtomaiset metsät, luonnontilaiset suot ja kosteikot, vanhat havupuustot ja lahopuuta sisältävät metsät pyritään säilyttämään.
Yleiskaavan mukaan rakennettavien alueiden ja radan sekä Pohjantien väliset metsäalueet
hoidetaan suojapuustona. Metsikköihin pyritään aikaansaamaan kaksi, jopa kolme latvuskerrosta. Valtapuuston kasvukunnosta huolehditaan metsänhoidollisin harvennuksin. Alikasvosta
ja juurimetsää ei tässä vaiheessa käsitellä. Metsäalueiden keskiosien kasvukunnosta huolehditaan suorittamalla metsänhoidollisia alaharvennuksia. Rakennettavien alueiden puustoa
valmennetaan rakentamiseen.
Pääkulkuväylien varrelle tullaan rakentamisen yhteydessä rakentamaan meluvallit. Siihen
saakka näitä metsiä hoidetaan maisemallisina tienvarsimetsinä. Pienpuustoa ja vesakkoa
poistetaan ja varttunutta puustoa harvennetaan puiden runkopilariston korostamiseksi ja mai-
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seman avartamiseksi. Hoidettavan kaistan leveys voi olla 20-40 m. Metsäkuvioiden keskiosat
käsitellään normaalilla metsänhoidollisella alaharvennuksella.
Pohjantien viherakselin pohjoisin metsäalue F2 hoidetaan havupuuvaltaisina maisemametsänä ja suojaviheralueena. Metsäalueiden F3 käsittely ei olennaisesti poikkea metsäalueen F2
käsittelystä. Metsiä hoidetaan sekametsinä niin, että koivun osuus puustosta olisi noin kolmannes. Harvennukset suoritetaan metsänhoidollisina alaharvennuksina. Alikasvosta voidaan
poistaa maisemallisesti tärkeillä alueilla. Näillekin jätetään kuusialikasvosta ryhminä. Muilta
alueilta juurimetsää ja alikasvosta ei poisteta.
Linnanmaan ja Raitotien välisen viherakselin metsäalueen F4 käsittelyn tavoitteet ovat pääosin samat kuin viherakselin muillakin osilla. Teknologiakylän läheisyys, tienvarsimetsien suuri
osuus ja Kuivasojan ekologinen käytävä otetaan kuitenkin huomioon. laakson ekologisen käytävän ydinalue F4 (15, 18, 19, 20, 21, 22) säilytetään luonnontilaisena. Vanhan voimalinjan
alustan annetaan metsittyä.
Pohjantien varren maisemallisten tienvarsimetsien hoitotoimenpiteet ovat: (raivaus ja harvennus koskee n. 20- 40 m:n levyistä vyöhykettä):
F2:
- F2(1) raivataan mäntytaimikon vesakko ja lisämetsitetään moottoritien vartta
F3:
- F3(5) raivataan kuusikon reunavesakko
- F3(6) maastonmuotoilun nuori mänty-koivupuusto harvennetaan, vesakko raivataan sekä
maastonmuotoilusta että moottoritien varresta
- F3(6) eteläosassa ryhmäharvennetaan tiivistä pajukko-koivikkoa
- F3(8) varttuneesta kuusikko-koivikosta harvennetaan eteläosan kuusikkoa, vanhan pellon
pohjan vesakkoa raivataan
- F (12) vanhan pellon pohjan vesakkoa raivataan
- F3(14) raivataan vanhojen pellon pohjan reuna-alueelta vesakkoa, maastonmuotoilun tiivis taimikko harvennetaan
- Alueen F3(18) pohjoispäästä poistetaan vesakko
F4:
- F4(1) täydennetään metsitystä
- F4(9) kunnostetaan kuntoradan paikoitustilaksi. Pajukko raivataan, läjitysmassat poistetaan, ympäristö kunnostetaan
- F4(14) harvennetaan tiivistä nuorta männikköä
- F4(15) harvennetaan eteläosasta varoen Kuivasojan varren kaatunutta pajukkoa ja ylitiivistä nuorta pioneeripuustoa
- F4(18) ja F4(20) raivataan varoen Kuivasojan varresta kaatunutta pajukkoa ja pioneeripuustoa
- Alueella F4(20) ryhmäharvennetaan moottoritien varresta varoen tiivistä pajukkokoivikkoa

5.6

Rakennetut lähivirkistysalueet A
Leikkipuistojen määrää, sijaintia sekä toimintojen määrää ja tasoa on arvioitu kolmessa Oulun
kaupungin selvityksessä (Oulun yleiskaava 2020, Viher- ja virkistysaluesuunnitelma, Oulun
kaupunkisuunnittelu, sarja A 145, Oulu 2000; Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma 19831992, Oulun kaupunkisuunnittelu, sarja A71, Oulu 1984; sekä Kokkonen, Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, Oulun kaupunginosapuistojen nykytila). Lisäksi leikkipuistojen nykytilaa on
arvioitu maastokäynneillä sekä leikkipuistojen kuntotarkastusraporteista. Leikkipuistojen kunnostus/saneeraustiedot ovat peräisin Vihertyöt-yksikön Oulun leikkipuistot v. 1999yhteenvedosta. Tämän lisäksi selvityksissä on esitetty väestöpohjaa, toimintoja ja yhteyksiä
koskevia vaatimuksia.
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5.6.1 Leikkipuistojen hierarkia ja varustelutaso
Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmassa vuosille 1983-1992 määritellään
leikkipuistojen hierarkia; keskusleikkipuisto, kaupunginosaleikkipuisto ja korttelileikkipuisto.
Leikkipuistojen varustelutaso on määritelty Oulu kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmassa 1983-1992, jota on sovellettu Pateniemen väestöpohjan erityispiirteisiin sopivaksi.
Leikkipuistoverkoston mitoituksessa on otettu huomioon, että ylemmänasteinen leikkipuisto
korvaa alemmanasteisen.

5.6.1.1 Keskusleikkipuisto
Oulun kaupungin viher- ja virkistysaluesuunnitelmassa 2000 on tavoitteena perustaa keskusleikkipuisto jokaiselle suuralueelle. Talvikkipuistoa kehitetään parhaillaan suuralueen keskusleikkipuistoksi.

5.6.1.2 Kaupunginosaleikkipuisto
Kaupunginosaleikkipuisto kuuluu lähipalvelukeskuksen palveluihin, jolloin väestöpohja on n.
2000–3000 asukasta. Puisto sijaitsee ulkoilupuiston yhteydessä lähipalvelupisteiden läheisyydessä ja sinne tulee olla hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Kaupunginosaleikkipuistossa tulee
varata tilaa seuraaville toiminnoille: ruohokenttä, sorakenttä, päällystettyä aluetta ryhmäleikkejä ja pyöräleikkejä varten, hiekkaleikkipaikka ja rakennusleikkipaikka. Tämän lisäksi kaupunginosaleikkipuiston toimintoja ovat mäki, pyörärata maastoon sijoitettuna sekä 12-vuotiaille mitoitetut yleisurheilun suorituspaikat. Sisätilat järjestetään päiväkodin tai nuorisotalon tiloista tai
erillisestä puistorakennuksesta.

5.6.1.3 Korttelileikkipuistot
Korttelileikkipuistoja rakennetaan noin 1 kpl / 1000 asukasta. Korttelileikkipuistoja perustettaessa tavoitteena on helppohoitoinen, perustamis- ja hoitokustannuksiltaan edullinen ja luonnonmukainen lähileikkipaikka. Leikkipaikat eivät ole voimallisesti rakennettuja. Leikkivälineitä
voi olla lukumääräisesti vähän, ne sijoitetaan luonnon keskelle, puistometsään tai muulle viheralueelle. Korttelileikkipuisto sisältää pikkulasten ja koululaisten leikkipaikan. Korttelileikkipuistossa tulee varata tilaa seuraaville toiminnoille: ruohokenttä, hiekkakenttä, hiekkaleikkipaikka, päällystettyä aluetta sekä mahdollisuuksien mukaan sisätila.

5.6.2 Uudet kaupunginosa- ja korttelileikkipuistot
Väestöpohjan, olemassaolevien korttelileikkipuistojen ja keskusleikkipuiston, sopivien viheralueiden koon ja sijainnin, yhteyksien sekä asukaspalautteen perusteella uusia kaupunginosaleikkipuistoja sijoitetaan Pateniemen suuralueelle yksi. Kaupunginosaleikkipuistotasoisiksi
puistoiksi kehitetään seuraavat olemassaolevat korttelileikkipuistot; Kilpukkapuisto, Herukkalammenpuisto, Palosuonpuisto, sekä Rajakylän leikkipuisto. Uutena kaupunginosaleikkipuistona kehitetään Gustav Bergbomin puisto. Kaupunginosaleikkipuistojen kehittämistarpeita ovat
merkittävimmät puuttuvat toiminnot; kovapintainen kenttä ja -rata sekä ruohokenttä.
Uusia korttelileikkipuistoja esitetään Pateniemen suuralueelle 3 kappaletta. Sijoituspaikkoja
ovat Taskisenperän puisto, Heikkeliininpuisto sekä Laholaisen puisto. Nykyisistä korttelileikkipuistoista poistuu Honkalanpuisto. Pateniemen alueella uusien korttelileikkipuistojen varustelutasossa huomioidaan väestöpohjan moni-ikäisyys. Puistoon hankitaan oleskeluun, ulkoiluun
ja palloiluun liittyviä varusteita hiekkaleikkien, keinunnan, kiipeilyn ja liu’unnan varusteiden lisäksi.
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5.6.2.1 Uusien kaupunginosa- ja korttelileikkipuistojen kehittäminen
Alueeseen A2 kuuluu A2(1-3).
A2 sijaitsee hiljalleen omakotivaltaiseksi muuttuvalla, rakennettavalla asuinalueella. Koko, sijainti ja ympäröivien asuinalueiden väestöpohjan kehitys on uuden korttelileikkipuiston kehittämisen perusteena. Väestöpohja on moni-ikäinen: lapsiperheitä on muuttanut aikuis- ja vanhusväestön joukkoon. Alueelle A2(2) sijoittuvat korttelileikkipuiston toiminnot ja varusteet. Alueet A2(1) ja A2(3) hoidetaan puistometsänä. Metsän valoisuutta lisätään harventamalla koivikkoa ja raivaamalla vesakkoa.
Pateniemen pienkiinteistöyhdistyksen aloitteen mukaisesti Ratsu-Halosentien jatkona olevan
kevyen liikenteen väylän reunoilta poistetaan pajukko sekä kaivujätteet poistetaan Ratsupuistosta.
Alueeseen A8 kuuluu varsinainen Heikkeliininpuisto, A8 (1) sekä kuviot 25,26 ja 29.
A8 on Heikkeliininpuisto ja sitä ympäröivät metsäalueet 25, 26 sekä 29. Heikkeliininpuiston
koko, sijainti, väestöpohja, olemassa olevat maaston muotoilut, aktiivinen talvikäyttö sekä
asukaskyselyn esitykset ovat uuden korttelileikkipuiston kehittämisen perusteena. Ympäröivien asuinalueiden väestöpohja on moni-ikäinen: lapsiperheitä on muuttanut aikuis- ja vanhusväestön joukkoon. Alueet A8 (1) ovat tuoreen kankaan sekametsäsaarekkeita tonttien väleissä
Aapelintien vieressä Herukassa. Eteläosassa aluetta on harvennettu koivikko, joukossa hieman kuusta. Kaijantien varrella puusto on kuusivaltaista tontinrajapuustoa. Reunavyöhykkeeltä raivataan pioneeripuustoa ja pajukkoa.
Alueeseen A15 kuuluu varsinainen Laholaisenpuisto, alueet A15(1-4) sekä kuvio 47.
A15(4) Laholaisenpuisto sijaitsee asuinalueen keskellä. Koko, sijainti ja väestöpohja ovat uuden korttelileikkipuiston kehittämisen perusteena. Ympäröivien asuinalueiden väestöpohja on
moni-ikäinen: lapsiperheitä on muuttanut aikuis- ja vanhusväestön joukkoon. Alueen metsä on
pääosin sekametsää, pohjoisosassa on lehtipuuvaltainen alue. Lehtipuuvaltaista aluetta harvennetaan ja reunavyöhykkeeltä raivataan pioneeripuustoa ja vesakko.
A15(1) on kapea pajukoitunut lehtipuuvaltainen puustokaistale tonttien välissä Jalopuuntien
varrella. Valtapuuna on koivu, tien reunassa on myös muutama haapa. Pajukko ja pioneeripuusto raivataan suuremmat koivut säästäen.
A15(2) lehtipuuvaltaisia puustokaistaleita tonttien välissä Palosuontien pohjoispuolella. Pajukko ja pioneeripuusto raivataan suuremmat koivut säästäen.
A15(3)on pensoittunutta reunapuustoa Raitotien eteläpuolella, pioneeripuusto ja pajukko raivataan.
Kuvio 47 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti puistometsänä. Puistometsien
valoisuutta ja turvallisuutta kehitetään. Reunavyöhyke pidetään avoimena pajukkoa ja pioneeripuustoa poistamalla.
A12, G. Bergbomin puisto sijaitsee Sahantien varrella. Tontti on tällä hetkellä lähinnä hevoslaidunnuksessa. Alueen liittymistä ympäröiviin uusiin tontteihin kehitetään puustoryhmiä istuttamalla ja olevien puustoryhmien vesakkoa poistamalla. Kaavaan merkitty kevyen liikenteen
väylä kunnostetaan nykyisen polun kohdalle. Muu alue yhdistetään polulla Honkalanpuistoon.
Kasvilajeina käytetään vanhan kulttuuriympäristön lajikkeita.
Bergbomin kaupunginosaleikkipuisto korvaa tulevaisuudessa Honkalanpuiston.
G. Bergbomin puiston kehittäminen uudeksi kaupunginosaleikkipuistoksi perustuu sen kokoon
ja sijaintiin. Uuden kaupunginosaleikkipuiston suunnittelussa huomioidaan saha-alueen histo-
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ria. Tavoitteena on saha-alueen rakennuskantaan, mittakaavaan ja väreihin sopivat varusteet
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle sopivat kasvilajit. Alueelle sijoitetaan:
- luonnonmukainen oleskelu- ja hiekkaleikkipaikka pohjoisosaan
- pieni sora-alue eteläosaan, keinuminen ja kiipeily
Uuden kaupunginosaleikkipuiston suunnittelussa otetaan huomioon eri toimintojen tilavaatimukset sekä varusteiden ja laitteiden soveltuvuus eri ikäisille käyttäjille.

5.6.3 Nykyiset leikkipuistot
Alueet A1, A4, A7, A17, Rajakylän puisto ja alue H7 ovat nykyisiä korttelileikkipuistoja. Talvikkipuisto on nykyinen keskusleikkipuisto.

5.6.3.1 A1, Herukkalammenpuisto
Herukkalammen puisto on rakennettu v.1997. Puistossa on perusvarustelu; hiekkalaatikko, tasapainopuomi, keinu kahdelle, katos ja spiraali- ja rinneliukumäki. Välineet ovat huoltotarkistuksen mukaan pääosin hyväkuntoisia.
Herukkalammenpuistoa kehitetään kaupunginosaleikkipuistoksi. Uuden kaupunginosaleikkipuiston suunnittelussa otetaan huomioon eri toimintojen tilavaatimukset sekä varusteiden ja
laitteiden soveltuvuus eri ikäisille käyttäjille. Valaistus rakennetaan vuonna 2001.

5.6.3.2 A4, Herukkapuisto
Herukkapuisto on rakennettu v.1986. Puiston toimintoja ovat mm. sadekatos, hiekkalaatikko,
rinneliukumäki, rinneportaat ja kiipeilyteline. Välineet ovat huoltotarkistuksen mukaan pääosin
hyväkuntoisia.
Leikkipuistoa kehitetään uusimalla huonokuntoiset pinnoitteet sekä selkeyttämällä pinnoitteiden aluerajauksia. Valaistus rakennetaan vuonna 2001.

5.6.3.3 A7, Kilpukkapuisto
Kilpukkapuisto on rakennettu v.1996. Puistossa on perusvarustelu: hiekkalaatikko, maamäki,
sadekatos, keinut, kiipeilyteline. Välineet ovat huoltotarkistuksen mukaan pääosin hyväkuntoisia. Tila on jaettu kumpareella sorapintaiseen pallokenttään ja leikkialueeseen. Alueiden rajaukset, pinnoitteet ja kasvillisuus ovat hyväkuntoisia.
Kilpukkapuistoa kehitetään kaupunginosaleikkipuistoksi. Uuden kaupunginosaleikkipuiston
suunnittelussa otetaan huomioon eri toimintojen tilavaatimukset sekä varusteiden ja laitteiden
soveltuvuus eri ikäisille käyttäjille.

5.6.3.4 A12, Honkalanpuisto
Honkalanpuisto on rakennettu v.1989. Leikkipuisto on kooltaan varsin pieni ja täyteen rakennettu. Leikkipuiston käyttö on aiheuttanut kulumista lähimetsän kenttäkerroksessa. Puiston välineitä ovat keinut, sadekatos, lullat, maamäki ja liuku, hiekkalaatikko ja pieneen puistoon sopimaton massiivinen kiipeilyteline. Laitteet ovat osittain huonokuntoisia.
Leikkipuisto korvataan saneerausvaiheessa, Bergbomin puistoon rakennettavalla kaupunginosaleikkipuistolla.

5.6.3.5 A17, Palosuonpuisto
Palosuonpuisto on rakennettu v.1979. Alue on rauhallinen ja hyväkuntoinen. Leikkipuiston varustus on tavanomainen; hiekkalaatikko, keinut, keinutorni ja liuku. Välineet ovat huoltotarkistuksen mukaan pääosin hyväkuntoisia. Puistossa sijaitsee nurmialueiden lisäksi hiekkapintai-
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nen pallokenttä. Asukaskyselyistä tuli esille toive saada pallokentän maaleihin verkot sekä
harventaa puustoa mäenlaskupaikan alapuolelta.
Leikkipuisto rajautuu pohjoispuoleltaan havupuuvaltaiseen puistometsään. Metsän ja puiston
välissä kulkee pieni oja. Metsän valoisuutta ja turvallisuutta parannetaan raivaamalla vesakko
ja pioneeripuusto. Palosuonpuistoa kehitetään kaupunginosaleikkipuistoksi. Uuden kaupunginosaleikkipuiston suunnittelussa otetaan huomioon eri toimintojen tilavaatimukset sekä varusteiden ja laitteiden soveltuvuus eri ikäisille käyttäjille sekä puistoon tehty saneeraussuunnitelma. Suunnitelman mukaisesti pallokenttä ja käytävät lanataan ja pintaan levitetään ohut kerros mursketta. Leikkialueen pintaan levitetään ohut kerros seulottua soraa. Pajuttuneet avoojat ja tukkeutuneet rumpuputket avataan. Kaivojen lietepesät tyhjennetään sekä nurmikot
paikataan.

5.6.3.6 A20 Talvikkipuisto
Talvikkipuistoa rakennetaan suuralueen keskusleikkipuistoksi, jonka ydin on puistorakennus.
Sen ympärille rakennetaan ulkoilu- ja suorituspaikat. Vuoden 1998 hankesuunnitelman mukaan toteutetaan puistorakennus sekä peli-, leikki-, rullalautailu- ja seikkailualueet.

5.6.3.7 G2 Rajakylän leikkipuisto
Rajakylän leikkipuisto on rakennettu v.1979 ja puisto on saneerattu vuonna 1991. Asemakaavassa leikkipuistoalue on yleisten rakennusten korttelialuetta. Välineitä ovat mm. sadekatos,
keinu, kiipeilytorni, liukumäki ja riipuntateline. Välineet ovat huoltotarkistuksen mukaan pääosin hyväkuntoisia.
Leikkipuisto on kooltaan isohko ja alue on rajattu kolmeen laajaan osaan pensailla: leikkivälineet, palloilutila sekä köysirata ja kuntovälineet. Jaottelu on toimintojen kannalta onnistunut.
Hiekka-allas ja leikkialue on erotettu vauhdikkaiden leikkien alueesta istutuksilla.
Rajakylän leikkipuistoa kehitetään kaupunginosaleikkipuistoksi. Leikkipaikalle sijoitetaan toinen keinuteline asukasaloitteen mukaisesti.

5.6.3.8 H7, Suolaheinikko
Suolaheinikon leikkipuisto on rakennettu v.1974. Aluetta rajaa pieni maakumpu, joka toimii liukumäkenä. Puiston vieressä on nurmikenttä joka toimii pallokenttänä. Varusteita ovat mm.
hiekkalaatikko, keinu ja jousieläin. Huoltotarkastuksessa kesällä 2000 on viallinen kiipeilyristikko poistettu. Myös muissa varusteissa on havaittu iästä johtuvaa kulumista.
Puiston kunnostamiseksi laaditaan saneeraussuunnitelma.

5.6.3.9 Toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys
Palosuon puisto ja Rajakylän leikkipuisto ovat kiireellisimmin kunnostusta vaativat. Molemmissa on syytä toteuttaa saneeraussuunnitelman mukaiset toimenpiteet kokonaisuudessaan.
Suolaheinän leikkipuistoon laaditaan saneeraussuunnitelma. Muut leikkipuistot kunnostetaan
iän mukaan, mikäli alueiden tulevassa kehityksessä ei ilmene aihetta toimia toisin. Muille leikkipuistoille laaditaan saneerausohjelma, jossa huomioidaan sekä ikä että käyttöaste.

5.7

Muut lähivirkistysalueet A

5.7.1 Alueet A3-A9
A3 on puoliavoin vanha pellonpohja kevyen liikenteen väylän läheisyydessä sekä tonttien rajoilla Haukiputaantien varrella. Katkonaista reunapuustoa täydennetään istutuksin pyörätien
molemmin puolin. Huonokuntoinen puusto poistetaan suuret kuuset säästäen.
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Alueeseen A4 kuuluu Herukkapuisto sekä kuviot 21 ja 22. Kuviot 21 ja 22 ovat puistometsää
asutuksen keskellä Herukantien eteläpuolella. Puusto on harvaa ja mäntyvaltaista, seassa
hieman koivua sekä vähäinen kuusialikasvos. Puiston valoisa yleisilme säilytetään pitämällä
reunavyöhyke avoimena. Kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti aluetta hoidetaan puistometsänä.
Alueeseen A5 kuuluu Tulvapuisto sekä alue A5(1). A5 sijaitsee Herukassa Taskisentien varrella lähivirkistysalueella. Tulvapuisto on entistä pajuttunutta ja pioneeripuustoittunutta peltoa.
Pajukkoa ryhmäharvennetaan, harvat koivuryhmät säästetään. Alueella A5(1) Taskisentien ja
kevyen liikenteen väylien reunavyöhykkeeltä on paikoitellen raivattu pajukkoa. Väylien varrelta
raivataan lisää pajukkoa.
Alueeseen A6 kuuluvat alueet A6 (1-2). A6 kehitetään uuden korttelileikkipuiston metsäiseksi
sisääntuloalueeksi korttelileikkipuistoon. Pioneeripuustoa ja vesakkoa harvennetaan. A6(1) ja
A6(2) ovat asutuksen keskelle jäänyttä entistä peltoa oleva vesakoitunut saareke. Puusto on
tiheää pajukkoa, jossa hieman nuorta koivua. Pajukko raivataan nuoret koivut säästäen.
Alueeseen A7 kuuluvat varsinainen Kilpukkapuisto, A7(1-4) sekä kuviot 24, 27 ja 28. Kuviot
24, 27 ja 28 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti puistometsinä. Puistometsän
valoisuutta ja turvallisuutta kehitetään. Reunavyöhyke säilytetään avoimena.
A7(1-4) ovat Sarkkisentien ympäristössä sijaitsevat puustoalueet. Vesakko raivataan ja kevyen liikenteen väylien reunat pidetään avoimina.
Alueeseen A9 kuuluvat alueet A9(1-2) sekä kuvio 32. Kuvio 32 on havupuuvaltainen tuoreen
kankaan varttunut kasvatusmetsikkö Risuniityntien pohjoispuolella. Vesakko raivataan. Pohjoisosan pioneeripuusto harvennetaan. Aluetta hoidetaan puistometsänä kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti.
Alue A9(1) Herukan koulun kentän pohjoisosa on harvennettu koivikko Herukan koulun kentän
ja Jussintien välissä. Kentän länsipuolella sijaitsevia kentän ja tonttien välisiä metsäsaarekkeita täydennysistutetaan lehtipuustolla.
Alue A9(2) Lallintien vierellä tonttien keskelle jäänyt, pääosin avoin viheralue. Reunapuustosta
raivataan pajukko. Aluetta täydennetään harvana sekapuustoistutuksena. Kenttäkerroksen
aukot nurmetetaan.

5.7.2 Alue A13, Pateniemen urheilukenttä
Alue A13 on Pateniemen urheilukeskus. Viher- ja virkistysaluesuunnitelmassa 2000 on tavoitteena kehittää aluetta pienenä urheilukeskuksena. Alueella A13 sijaitsee pieni ja iso sorakenttä sekä pieni ja iso nurmikenttä. Alueen paikoitusjärjestelyt ja huoltotilat ovat toimivat.
Alueelle sijoitetaan pienen urheilukeskuksen lisätoiminnot:
 kovapintainen skate-/rullaluistelukenttä noin 20X40 m, jossa ramppi
 kenttää hyödynnetään katukoriksessa sekä muissa palloilulajeissa
 skaten ja rullaluistelun taitorata, kovapintainen
Aluetta jäsennöidään selkein käytävärajauksin ja lisäistutuksin (paikoitusalueiden rajaus).
Säästyvää koivikko-pajukkoa kehitetään puistometsäksi pajukkoa raivaamalla.

5.7.3

Alueet A11, A16, A18-A22
A11 on lähivirkistysalue Sahantien päässä. Sahantien eteläpuolella harvan, iäkkään koivikon
vesakko raivataan. Tokantien länsipuolella aluetta täydennetään harvoina koivuistutuksina.
Alueeseen A16 kuuluvat alueet A16(1-4).
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A16(1) on pieni lähivirkistysalue Pateniementien ja Haukiputaantien välissä. Reunavyöhykkeen pajukko raivataan. Alue hoidetaan puistometsänä.
A16(2) on pieni lähivirkistysalue Pateniementien ja Haukiputaantien välissä. Pioneeripuusto ja
vesakko raivataan. Aluetta hoidetaan puistometsänä.
A16(3) on pieni lähivirkistysalue Pateniementien ja Haukiputaantien välissä Parkettitien päässä. Reunavyöhykkeeseen istutetaan lisää mäntyjä.
A16(4) Sahanhoitajan puisto Keskustien päässä on lehtipuuvaltainen tuoreen kankaan metsäkuvio, jonka reunalla on muutamia suuria kuusia. Pioneeripuusto ja pajukko raivataan, suuret
kuuset säästetään. Tienvarren vesakko raivataan.
Asunto-osakeyhtiö Patenpuisto on aloitteessaan esittänyt Talttapuiston salaojitusta tai viemäröintiä.
Alueeseen A18 kuuluu kuviot 52 ja 56. A18 on varttunut tuoreen kankaan harva ja aukkoinen
männikkö asuinalueen vierellä. Pioneeripuusto ja pajukko raivataan. Hoidetaan kaupungin
metsäsuunnitelman mukaisesti, kuviot 52 ja 56.
A19 on tienvarsimetsikkö Ratamotien varrella. Tuoreen kankaan varttunut kuusikko, sekapuuna koivu ja haapa. Possakantien varrella on iäkkäämpää männikköä, lähinnä tontinrajapuustoa. Asuinalueen läheisyydestä raivataan vesakko. Hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman
mukaisesti, kuvio 58.
Alueeseen A20 kuuluvat varsinainen Talvikkipuisto ja alueet A20(1-6) sekä kuvio 72. A20(1)
on pensoittuvaa entistä peltoa tonttien ja suojapuuston välissä. Puustoa hoidetaan pajukkoa ja
pioneeripuustoa ryhmäharvennetaan. A 20(2) on pensoittuvaa entistä peltoa Kraaselintien varrella. Kookkaiden puiden ympäristöstä raivataan vesakko ja pioneeripuusto. Muualla pioneeripuusto ja vesakko ryhmäharvennetaan. Alueen A20(3) Kuivasojan lähellä sijaitsevan metsäalueen tiivis nuori männikkö harvennetaan. A20(4) ylitiivis sekapuusto harvennetaan puistometsäksi. Alueella A20 (5) lisäistutetaan vanhaa pellonpohjaa havupuustolla. Kuviolla 72 harvennetaan tiivis, nuori männikkö. A20(6) on puistometsää Talvikkipuiston eteläosassa. Kohteessa on havupuuvaltaista kuivaa kangasta. Alueella on myös harrastuksiin liittyvää toimintaa, hiekkakenttä. Pioneeripuusto ja vesakko raivataan.
Alueeseen A21 kuuluvat alueet A21(1-2) sekä kuviot 88, 91, 92, 93, 94 ja 95. A21(1) Kohde sijaitsee Kissankellontien pohjoispuolella, Horsmatien päässä. Alue on pieni avoin nurmikenttä,
jossa puistokäytävä läpi kentän. Reunavyöhykkeen vesakko raivataan. Aluetta hoidetaan
avoimena lähivirkistysalueena. A21(2-3) ovat lehtipuuvaltaisia kapeita puustokaistaleita tonttien väleissä. Pioneeripuusto ja pajukko raivataan. Voikukkapuiston alueelta poistetaan suuret
kivet ja alue nurmetetaan kohteesta tehdyn asukasaloitteen mukaisesti. Kuviot 88, 91, 92, 93,
94, 95 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti.
Alueeseen A22 kuuluvat alueet A22(1-4). A22(1) on avoimehko entinen pelto Pateniementien
varrella. Peltoa reunustaa koivikko. Vesakko raivataan. A22(2) on avoimehko entinen pelto
Pateniementien varrella. Kunnostettava rantareitti rajataan tonteista mäntyistutuksilla. A22(3)
on varttunutta havupuustoa tontinrajoilla Karinkannassa. Hoidetaan puistometsänä. A22(4) sijaitsee Pateniementien varrella. Lähellä, Pateniementie 9:ssä sijaitsee Karinkannan kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskohde. Alueen kulttuurimaiseman piirteitä vahvistetaan.
Avointa vanhaa peltoa kehitetään maisemaniityksi. Reunavyöhykkeen puusto on nuorta lehtipuustoa ja männikköä. Reunavyöhykkeellä on myös ryhminä katajaa. Vesakko raivataan. Katajaryhmien ympäriltä raivataan pioneeripuusto ja vesakko.
Kuviot 88, 91-95 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsän valoisa yleisilme säilytetään pitämällä reunavyöhyke avoimena asuinalueen lähettyvillä.
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5.8

Suojaviheralueet C
Suojaviheralueet on eritelty sellaisiin osa-alueisiin, joiden suojapuustovaikutusta ja/tai kaupunkikuvallista yleisilmettä on tarkoituksenmukaista kehittää. Osa-alueittaiset kehittämistoimenpiteet ovat:
C1, Kalimentien ja rautatien suojaviheralueet johon kuuluu alueet C1(1 ja 2)
sekä kuvio 23:
- C1(1) täydennysistutetaan lehtipuilla tontteihin rajautuen
- C1(2) varttuneen havupuuvaltaisen suojapuuston reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko
- Kuviolla 23 raivataan vesakko ja hoidetaan suojapuustona kaupungin metsäsuunnitelman
mukaisesti
C2, Haukiputaantien suojaviheralue johon kuuluu alueet C2(1-9):
- C2(1) täydennetään kuusentaimilla, ylitiivistä reunapajukkoa ja pioneeripuustoa harvennetaan varoen
- C2(2) pohjoisosassa harvennetaan ylitiivistä pioneeripuustoa, eteläosassa raivataan vesakkoa
- C2(3) aukkoihin lisätään kuusialikasvosta, muualla harvennetaan ylitiiviitä puustoryhmiä
nuoria kuusia suosien, eteläosassa maastonmuotoilun vesakko raivataan
- C2(4) täydennetään tonttia rajaavaa puustoa havupuuistutuksin
- C2(5) täydennetään tontin reunapuustoa havupuuistutuksin
- C2(6) nuorta, harvaa koivikkoa täydennetään kuusialikasvosistutuksin
- C2(7) harvaa ja aukkoista pajukko-koivikkoa täydennetään kuusialikasvoksella
- C2(8) harvaa kuusialikasvosta täydennetään suojapuustoalueen kapeudesta johtuen
- C2(9) harvaa ja aukkoista pajukko-koivikkoa täydennetään kuusialikasvoksella
C3, rautatiehen rajoittuva Herukan suojaviheralue johon kuuluu alueet C3(1-6),
kuviot 30 ja 31:
- C3 (1) tienreunan vesakko raivataan
- C3 (2) harvennetaan pioneeripuustoa ja pajukkoa
- Alue C3 (3, 4, 5 ja 6) täydennysistutetaan männyllä
- Kuviot 30 ja 31 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti suojametsinä
C4, Haukiputaantien suojaviheralue johon kuuluu alueet C4(1, 2) sekä kuviot 35,
42 ja 46:
- C4(1) harvennetaan tiivistä koivikko-pajukkoa
- Kuvio 35 harvennetaan tien varrelta, kuvion eteläosasta, tiivistä pioneeripuustoa
- Kuvio 42 harvennetaan tiivistä koivikko-pajukkoa
- Kuvio 46 poistetaan vesakkoa tien varresta ja harvennetaan kuusitaimikkoa kuvion eteläosassa
- C4(2) harvennetaan ylitiivis sekametsä
- C4 (3) lisätään kuusialikasvosta suojapuustoalueen kapeudesta johtuen
- C4(4) harvennetaan varoen pioneeripuustoa nuoria kuusia suosien
- C4 (5) harvennetaan kuusitaimikkoa alueen pohjoisosassa
- C4(6) ja (7) harvennetaan ylitiivistä suojapuustoa kuusitaimikkoa suosien
- C4(8) täydennetään Vesiniitynkujan varren puustoa havupuuistutuksin
C5, Raitotiehen ja rautatiehen rajoittuva suojaviheralue johon kuuluu alueet C5(1-6)
Sekä kuviot77 ja 79:
- C5(1) on lehtipuuvaltaista suojapuustoa Raitotien eteläpuolella
- C5(2) täydennysistutetaan männyllä suojapuustoksi, suojavaikutusta voimistetaan meluaidalla
- C5(3) täydennysistutetaan männyllä
- C5(4) ja C5(5) raivataan vesakko
- C 5(6) raivataan vesakko
- Kuviot 77 ja 79 ovat havupuuvaltaisia suojapuustokuvioita
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C7, Haukiputaantien suojaviheralue johon kuuluvat alueet C7(1-4):
- C7(1) pohjoisosassa harvennetaan ylitiivistä suojapuustoa kuusentaimia suosien
- C7(2) aukkoihin lisätään kuusialikasvosta, pohjoisosassa harvennetaan ylitiivistä reunapuustoa kuusentaimia suosien
- C7(3) harvennetaan tiivis pioneeripuusto
- C7 (4) lisätään havupuuistutuksia tonttia rajaamaan
Lisäksi merkittävimpiä Haukiputaantien risteyskohtia kehitetään kokonaisvaltaisella ympäristösuunnittelulla asuinalueiden porttikohdiksi. Näitä risteyskohtia ovat:
- Taskisentien ja Kalimentien risteys
- Leppiojantien ja Risuniityntien risteys
- Keskuskadun ja Palosuontien risteys
- Pateniementien ja Possakantien risteys
- Rajahaudantien ja Koisotien risteys
- kevyen liikenteen järjestelyjen ympäristö saavuttaessa Haukiputaantieltä Rajakylän palvelukeskukselle
Myös Haukiputaantien tonttien liittymiseen tie- ja viheralueisiin (tonttien aidat, istutukset, olevan kasvillisuuden hoito) on tarpeellista kiinnittää huomiota.
C8, rautatiehen rajoittuva Rajakylän suojaviheralue johon kuuluu kuviot 77, 79, 83, 85, 86, 87,
89 ja 90:
- Kuvio 77, 79 ja 83 hoidetaan suojapuustona
- Kuviot 85, 86 ja 87 ovat eri-ikäisiä havupuuvaltaisia metsäkuvioita, joita hoidetaan suojapuustona. Kuviolla 86 istutetaan lisää koivua Ratamotien reunaan
- Kuviot 89 ja 90 ovat eri-ikäisiä sekapuustokuvioita, joita hoidetaan suojapuustona. Ratamotien reunavyöhykkeeltä raivataan pioneeripuusto ja pajukko

5.9

Erityisviheralueet G
Julkisten rakennusten piha-alueet (päiväkodit, koulut ja kirkko) on luokiteltu erityisviheralueiksi
Pateniemen suuralueella.
G1, Voikukan päiväkodin piha on pieni leikkialue välineineen. Suoraa yhteyttä virkistysalueeseen kehitetään.
G2, Rajakylän yläasteen, ala-asteen, kirjaston, terveysaseman ja nuorisotilojen pysäköintialueita jäsennetään istutuksin. Rakennusten lähiympäristöä kehitetään detaljisuunnittelulla korkeatasoiseksi edustapihaksi.
G3, Kuivasojan peruskoulun tonttia ympäröivää iäkästä puustoa voi paikoitellen täydentää.
Pyöräpaikoitukselle osoitetaan tila ja telineet.
G4, Palokan päiväkodin piha-aluetta kehitetään detaljisuunnittelulla korkeatasoiseksi edustapihaksi.
G5, Pateniemen yläasteen piha-alueella pysäköinti erotetaan selkeämmin omaksi alueekseen
lisäistutuksin. Samoin tontin rajausta Sahantien suuntaan selkeytetään lisäistutuksin. Rakennuksen lähiympäristöä kehitetään detaljisuunnittelulla korkeatasoiseksi edustapihaksi.
G6, Pateniemen päiväkoti sijaitsee Palosuon puiston vieressä. Piha-alue on hyväkuntoinen.
G7,Herukan peruskoulu sijaitsee Risuniityntien varressa. Koulun piha on siisti ja hyväkuntoinen. Koulun viereinen kenttä rajataan viereisistä teistä lisäistutuksilla.
G8, Herukan päiväkoti sijaitsee Taskisentiellä Tulvapuiston vieressä. Piha-alue on hyväkuntoinen.
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G9 Riekonmarjan toimintakeskus sijaitsee Herukassa Herukkaojan eteläpuolella. Yhteys viereiseen Herukkaojan leikkipuistoon kehitetään.

5.10 Muut viheralueet H
H 4 hoidetaan asuinalueen pienialaisina puistometsinä. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko. H4 on havupuuvaltaista puustoa tonttien väleissä. Joukossa on hieman koivua ja nuorta
lehtipuuta. Reunavyöhykkeiltä raivataan vesakko. Eteläosa hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti (kuvio 49).
Alueeseen H5 kuuluvat H5(1-5) sekä kuviot 57 ja 59.
H5 on iäkkäämpää havupuuvaltaista puustoa, jonka reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
H5(1) on tiheä koivuvaltainen sekapuusto tonttien välissä. Kuusialikasvokselle tehdään tilaa
harventamalla koivikkoa. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
H5(2-3) ovat varttunutta sekapuustoa tonttien välissä, jotka harvennetaan kookkaammat puut
säästäen. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
H5(4-5) ovat iäkkäämpää havupuuvaltaista puustoa tonttien välissä. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
Kuviot 57 ja 59 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
Alueeseen H6 kuuluvat H6(1-5) sekä kuviot 68, 75, 76 ja 80.
H6(1) on havupuuvaltainen sekapuusto, alla kuusentaimikko. Reunavyöhykkeeltä raivataan
vesakko.
H6(2) on havupuuvaltaista puustoa tonttien välissä. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
H6(3-4) ovat Ratamotien varrella havupuuvaltaista puustoa tonttien väleissä. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
H6(5) on voimakkaasti pensoittunut pelto, jossa mänty-koivu- sekapuustoa. Ratamotien reunavyöhykkeen tiivis vesakko raivataan.
Kuviot 68, 75, 76 ja 80 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti. Reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.
Alueeseen H7 kuuluvat H7(1-5).
H7(1), H7(2) ja H7(4) ovat lehtipuuvaltaista sekapuustoa tonttien välissä. Reunavyöhykkeeltä
raivataan vesakko.
H7(3) on mäntyvaltainen tuoreen kankaan metsäkuvio, joka on reunoiltaan voimakkaasti
pensoittunut. Tien reunan pajukko ja pioneeripuusto raivataan.
H7(5) on avoin viheralue Ratamotien varressa. Olemassa olevat puuryhmät hoidetaan poistamalla pajukko ja pioneeripuusto.
Kuvio 80 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti. Ratamotien reunavyöhykkeen
vesakko raivataan. Kuviot 81 ja 82 hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti.
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Kurjenpolvitien ja Ratamotien välisestä alueesta on tehty asukasaloite. Siinä toivotaan kohteen salaojitusta sekä istutuksia ja maastonmuotoilua. Lehdokkitie 9 polun ja tien välinen vesilammikko täytetään kohteesta tehdyn asukasaloitteen mukaisesti.
H8 pohjoisosan pioneeripuusto ja pajukko ryhmäharvennetaan. Eteläosassa reunavyöhykkeen puustoa täydennetään istutuksin.
H9 on Iäkästä havupuuvaltaista tontinrajapuustoa Risuniityntien eteläpuolella, reunavyöhykkeeltä raivataan vesakko.

47
PATENIEMEN SUURALUEEN VIHERALUESUUNNITELMA
______________________________________________________________________________

6 Hoitoluokat ja detaljisuunnittelua vaativat kohteet
Viheralueiden, reittien välittömän lähiympäristön sekä reittien uusien, käyttöä tukevien toimintojen hoitoluokka on määritelty.
Lähivirkistysalueet:
-

Leikkipuistot:
- hoitoluokka A2. Tällöin hoitotoimet rajataan koskemaan leikkipuistojen lisäksi myös
niitä leikkipuistojen metsäisiä reunavyöhykkeitä, joilla on leikkipuistoon liittyviä toimintoja tai rakenteita. Puiston tulee olla viihtyisä, turvallinen ja kaikilta osiltaan toimiva.
Koska kysymyksessä ovat leikkipuistot tulee rakenteiden ja laitteiden turvallisuuteen
sekä alueen hygieenisyyteen kiinnittää erityistä huomiota

-

Muut lähivirkistysalueet:
- Alueet A2-A9/ hoitoluokka C1. Kaupungin metsäkuvioiden hoitoluokka C4, hoito erillisen kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti
- Alue A10/ hoitoluokkaC1. Alueella sijaitsevien metsäkuvioiden hoitoluokka C4, hoito
erillisen kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti
- Alueet A11-A12/ hoitoluokka C1
- Alue A13, urheilualue/hoitoluokka A2, ympäröivien metsien ja metsäisten alueiden
hoitoluokka C1
- Alue A14/metsien hoitoluokka C2. Alueella sijaitsevien metsäkuvioiden hoitoluokka
C4, hoito erillisen kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti
- Alueet A15-A21/ hoitoluokka C1
- Alue A22/ maisemaniityn hoitoluokka B2

Ulkoilu- ja retkeilyalueet B:
- Metsä- ja pensasvyöhyke/ hoitoluokka C4, hoito erillisten yksityisten maanomistajien
mahdollisten metsäsuunnitelmien sekä Oulun kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti
- Venesatamat ja uimarannat/ hoitoluokka A3, välitön ympäristö/ hoitoluokka C1
Suojaviheralueet C1-C8:
- Suojapuustona hoidettavat alueet/ hoitoluokka C3
- Puistometsänä hoidettavat alueet/ hoitoluokka C2
- Metsäkuvioiden hoitoluokka C4, hoito kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti
Suojelualue D1:
- Metsäalueiden hoitoluokka C4, hoito erillisten yksityisten maanomistajien mahdollisten metsäsuunnitelmien ja Oulun kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti
- Maisemaniitty/ hoitoluokka B2
Metsäalueet F1-F4:
- Alue F1/ hoitoluokka C2
- Alue F2-F4/ hoitoluokka C4, hoito erillisten yksityisten maanomistajien mahdollisten
metsäsuunnitelmien sekä Oulun kaupungin metsäsuunnitelman mukaisesti
Erityisviheralueet G:
- Hoitoluokka A2
Muut viheralueet H:
- Hoitoluokka C1
Rantareitin, pääviherkäytävän reitin, Herukkaojan polun sekä Kuivasojan polun taukokatokset,
oleskelupisteet, opastuspisteet, luontotaulut, sillat sekä reitin välitön ympäristö/hoitoluokka
C1.
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Detaljisuunnittelua edellyttäviä kohteita ovat:
-

uudet korttelileikkipuistot A2, A8 ja A15
Suolaheinän korttelileikkipuiston saneeraus
Kilpukkapuiston ja Honkalanpuiston valaistus
lähivirkistysalueen A1 ojan muotoilu, istutukset sekä aukio
lähivirkistysalueen A10 kuntoradat ja alueen A13 skaterata ja -kenttä
venesatamien aluejäsentelyt
Haukiputaantien keskeisimmät risteysalueet
Raitotien eteläpuolen suojapuustovyöhykkeen meluaita ja täydennysistutukset, alueet C
5(1-3)
Piimäperän rantareitti, Herukkaojan polun uusi osuus ja alikulku, pääviherkäytävän reitin
uusi osuus ja alikulku, Kuivasojan polun alikulku
erityisviheralue G 2, Rajakylän yläaste, ala-aste, kirjasto, terveysasema ja nuorisotilat; G
5, Pateniemen yläaste. Rakennuksen välitön lähiympäristö
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7 Lähteet
Painetut lähteet:
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Oulun kaupunki, Ympäristöinstituutti,
Ympäristönsuojelutoimisto. Julkaisu 2/1988.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2. Oulun kaupunki, Ympäristöinstituutti,
Ympäristönsuojelutoimisto. Julkaisu 4/1989.
Hanski, K. 1999: Vesiluonto ja kalastus. Teoksessa: Oulun luonto. Kustannus Pohjoinen.
Kaakinen , E. 1999: Maankohoamisrantaa ja arvosoita. Lähiympäristön arvokkaita luontokohteita. Teoksessa Oulun luonto. Kustannus Pohjoinen
Kangasperko, H. 1999: Oulun seudun nisäkkäät ja niiden vaellusreitit. Teoksessa: Oulun luonto. Kustannus Pohjoinen.
Karhu, M. 1999: Ilmanlaadun kehitys. Teoksessa: Oulun luonto. Kustannus Pohjoinen.
Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma 1983-1992, Oulun kaupunkisuunnittelu, sarja A71, Oulu
1984
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille. Oulun kaupunki, Ympäristövirasto.
Julkaisu 1/1995.
Oulun kaupungin liikunta- ja liikuntapaikkasuunnitelma. Oulun kaupunki, Talous- ja suunnitteluosasto. Sarja A 105, 1994.
Oulun kaupungin linnustolaskennat 1990 – 1996. Oulun kaupunki, Ympäristövirasto. Julkaisu
5/1997.
Oulun luonnonsuojelualueet. Luontopolut ja lintutornit. Oulun kaupunki. Ympäristövirasto. Esite.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys. Oulun kaupunki, Ympäristöinstituutti, Ympäristönsuojelutoimisto. Julkaisu 5/1991.
Oulun kaupungin metsän hoito- ja käyttösuunnitelma vv. 1989 - 1998. Oulun kaupunki.
Oulun kaupungin Vihertyöt -yksikön hoitamien puistometsien kuntoarvio ja hoitosuunnitelma.
Oulun kaupunki.
Oulun kaupunkiseudun maisemarakenne. Ouluseutu -sarja No:7. Oulu 1998.
Oulun moottorikelkkailun yleissuunnitelma. Sarja A 120, Oulu 1996.
Oulun suuret ja erikoiset puut. Oulun kaupunki, Ympäristösuojelutoimisto. Julkaisu 3/1989.
Oulun yleiskaava 2020, Viher- ja virkistysaluesuunnitelma, Oulun kaupunkisuunnittelu, sarja A
145, Oulu 2000
Pulliainen, E. 1999: Kestävän kehityksen kaupungiksi. Teoksessa: Oulun luonto. Kustannus
Pohjoinen.
Puolakka, V. 1999: Metsät. Teoksessa: Oulun luonto. Kustannus Pohjoinen.
Rönkä, A. 1999: Linnustossa kohtaavat etelä ja pohjoinen, meri ja taiga. Teoksessa Oulun
luonto. Kustannus Pohjoinen
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Tilastollinen vuosikirja 1997. Oulun kaupungin keskusvirasto, Suunnittelupalvelut. Oulu 1998.
Ulkoilureittisuunnitelma. Oulun kaupungin keskusvirasto, Talous- ja suunnitteluosasto. Sarja A
100, Oulu 1990.
Ulvinen, T. 1999: Upossarpiosta lettorikkoon. Teoksessa: Oulun luonto. Kustannus Pohjoinen.
Viherympäristöliitto ry, kaupunginpuutarhurien seura ry. Viheralueiden hoitoluokitus. Viherympäristöliitto ry julkaisu 16. Helsinki 2000.
Vilpa, E. 1999: Ulos luontoon! Teoksessa: Oulun luonto. Kustannus Pohjoinen.
VIVA, Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma. Ouluseutu -sarja
No:8. Oulu 1998.

Kartta- ja kuvalähteet:
Oulun liikuntapalvelut. Esite. Kirjapaino Kaleva, 1996.
Oulun luonnonsuojelualueet; Luontopolut ja lintutornit. Esite. Oulun kaupunki, Ympäristövirasto. Oulun kaupungin tekninen keskus, Kartastopalvelut, 1998.
Oulun yleiskaava 2010 1:30 000. Oulun kaupungin keskusvirasto. Oulu 1990.
Oulun yleiskaava 2020, Alustavat tavoitteet, Pääulkoilureitistö. Rakentamisaste 1.11.1997,
Suunnittelupalvelut 1998.
Perus- ja kiinteistökartta 1:5 000, väri-ilmakuvat, vääräväri-ilmakuvat
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8 Liitteet
Liite 1. Viheralueiden merkittävyysluokitus
Liite 2. Kokonaistavoitteet, piirustusnumero 1/3
Liite 3. Reitistö, piirustusnumero 2/3
Liite 4. Kehittämisehdotus viheralueittain, piirustusnumero 3/3
Liite 5. Viheralueet ja niiden osa-alueet

PATENIEMEN SUURALUEEN VIHERALUESUUNNITELMA, MERKITTÄVYYSLUOKITUKSEN TARKENTAMINEN
Liite 1.
Sivu 1.

Maisemarakenteellisesti merkittävä

Maisemakuvallisesti merkittävä

Viheralueverkostollisesti merkittävä

Kaupunkirakenteellisesti merkittävä

Kaupunkikuvallisesti merkittävä

Luonnon arvoiltaan merkittävä

X
Sijainti Herukkaojan
laaksossa, osa
selänteen lakialueella
Maisemaa jäsentävää pienmuodostoa

X
Alava, paikoin
avoin purolaakso,
törmät äärialueita

XX
Sijainti viheraluejärjestelmän ulkokehällä

X

X

X
Iäkästä puustoa,
lehtomainen kangas

X
k-osan sisäinen
viheralueyhteys

X

X

Viheralue
Tyyppi ja nro
A. Lähivirkistysalueet
A1
Herukkalammen
puisto

Pintaala ha

A2

5,4

A3

1,3

A4
Herukkapuisto

0,3

A5

2,1

A6

1,4

A7
Kilpukkapuisto

6,2

A8
Heikkeliininpuisto

10

A9

4,9

A10

5,7

Maisemaa jäsentävää pienmuodostoa

XX
Pääviherkäytävä
Kiimingistä merelle

X

A11

1,0

X
Sijainti merenrantalaakson mäkikumpareella

XX
Pääviherkäytävä
Kiimingistä merelle

X

A12
Honkalanpuisto

9,0

XX
Pääviherkäytävä
Kiimingistä merelle

X

A13

6,4

X

A14

6,1

XX
Pääviherkäytävä
Kiimingistä merelle
XX
Pääviherkäytävä
Kiimingistä merelle

A15

4,8

X
k-osan sisäinen
viheralueyhteys

X

A16

1,8

A17
Palosuonpuisto

1,8

A18

1,8

A19

1,0

A20
Talvikkipuisto

13,2

A21

12,8

23,5

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä

X
X
k- osan sisäinen
viheralueyhteys

X
X

Maisemaa jäsentävää pienmuodostoa

Käytön kannalta
merkittävä

Kaupunkihygieenistä suojaa antava

Kokemusperäisesti merkittävä

Yht.

Arvoluokka

X
Leikkipuisto,
Maastonmuotoilu
pulkkailulle

X

X
1 maininta

10

merkittävä

X

X
1 maininta

5

merkittävä

2

Jokseenkin
merkittävä

4

Jokseenkin
merkittävä

2

Jokseenkin
merkittävä
Jokseenkin
merkittävä
Jokseenkin
merkittävä

X
Asutuksen pieni
lähivirkistysalue
X
Leikkipuisto

X
Iäkästä puustoa
X
Kirkon piha

X
X
k- osan sisäinen
viheralueyhteys
X
k-osan sisäinen
viheralueyhteys

X
X

X
Lehtomainen kangas
X
Iäkästä puustoa

X
Leikkipuisto

X Vanha männikkö
osana Porilan
aluetta, Sahantien
kujanne, maisemamänty

X
Sijainti rinnevyöhykkeen kohoumalla ja päätteellä

X

X
X
Iäkästä puustoa,
Lehtomainen kangas

XX
Sij viheralueverkoston sisäkehällä
X
Sijainti muulla
viherkäytävällä

X
Rajaa Porilaa

X
Moottorikelkkareitti,
viljelypalstat

X
Iäkästä puustoa

4

8

Jokseenkin
merkittävä –
merkittävä
Jokseenkin
merkittävä
Merkittävä

5

Merkittävä

2
X

X
1 maininta

X
Sijainti Porilan
alueella
X
Sijainti Porilan
alueella

X
Muut merkittävät
toiminnot

X
1 maininta

8

Merkittävä

X
Rajaa Porilaa

X
Urheilukenttä,
liikuntatoiminnot

X
20 mainintaa

6

Merkittävä

7

Merkittävä

2

Jokseenkin
merkittävä

2

Jokseenkin
merkittävä
Merkittävä

X
Iäkästä puustoa,
lehtomainen kangas

X
X
k-osan sisäinen
viheralueyhteys
X
k-osan sisäinen ja
yhteys Kuivasojan
laaksoon

4
X
1 maininta

X

X
Sijainti rinnevyöhykkeen päätteellä, pienmuodostoa

Arkeologisesti
merkittävä

X

X
Rajaa Porilaa

XPäiväkodin lähimetsä
X
Leikkipuisto

X
6 mainintaa

3

X

2

Jokseenkin
merkittävä

X

1

Jokseenkin
merkittävä
Merkittävä –
Hyvin merkittävä
Merkittävä

X
X

X
Iäkästä puustoa

X
Leikkipuisto, harrastoiminnot
X
Asutuksen pieni
lähivirkistysalue

X
X

X
9 mainintaa

6
5

Liite 1.
Sivu 2.
Viheralue
Tyyppi ja nro
A22

Pintaala ha
2,6

Maisemarakenteellisesti merkittävä

Maisemakuvallisesti merkittävä

Viheralueverkostollisesti merkittävä

Kaupunkirakenteellisesti merkittävä

Sijainti rinnevyöhykkeen matalalla mäkikumpareella

X Sijainti osin
mäkikumpareella,
laidunnuksen piirteitä (katajikot)

X yhteys Kuivasojanlaaksoon
sisäkehälle

X

Kaupunkikuvallisesti merkittävä

Luonnon arvoiltaan merkittävä

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä

Arkeologisesti
merkittävä

Käytön kannalta
merkittävä

Kaupunkihygieenistä suojaa antava

Kokemusperäisesti merkittävä

X
Rajaa Karinkankaan aluetta

Yht.

Arvoluokka

6

Merkittävä

B. Ulkoilu- ja
retkeilyalueet
B1

4,5

X
Sijainti merenrantalaaksossa

X
Sijainti merenrantalaaksossa, 2 ha:n
koivu-kuusi-kangas

XX
Sijainti rannan
viherkiilalla

X

XX
Sammakonleinikki,
kasvillisuus

B2

25,1

X
Sijainti merenrantalaaksossa

X
Sijainti merenrantalaaksossa

X

B3

24,1

X
Sijainti merenrantalaaksossa

X
Sijainti merenrantalaaksossa

XX
Sijainti rannan
viherkiilalla, yhdistää pääviherkäytävää ja sisäkehää
XX
Sijainti rannan
viherkiilalla, yhdistää sisäkehää ja
Letonniemeä

XX
Iäkästä puustoa,
lehtomainen kangas, pikkutiira,
naurulokki
XX
Laajahko rantalehto, naurulokki,
pikkutikka

C. Suojaviheralueet
C1

1,2

X
Sijainti osittain
selänteen lakialueella

X
Sijainti osittain
selänteellä

XX
ulkokehän ja viherakselin kohtaamispisteessä

X

C2

8,0

Maisemaa jäsentävää pienmuodostoa

X
Osa sisääntuloaluetta

XX
Yhdistää ulkokehän
ja pääviherkäytävän, sisäinen ulkoilureitti

X

C3

2,5

C4

6,3

C5

7,7

C6

4,0

X
Sisääntuloalue
Pateniemeen

C7

3,5

X
Osa sisääntuloaluetta

C8

5,7

X

X
osa sisääntuloaluetta

X
X
Osa sisääntuloaluetta

XX
Yhdistää pääviherkäytävän ja sisäkehän, sisäinen ulkoilureitti

X

XX
X
Yhdistää pääviherkäytävän ja sisäkehän, sisäinen ulkoilureitti
XX
X
Osa viherakselia
Sisäinen ulkoilureitti
X

X
Rajaa Karinkankaan miljöötä

X
Veneily, kalastus
(venesatama)

X
1 maininta

9

Hyvin merkittävä

X
Venesatama, Jukurinpuiston uimaranta, jäälatu

X
4 mainintaa

10

Hyvin merkittävä

8

Hyvin merkittävä

X

6

Jokseenkin
merkittävä

X
X
Sisäinen ulkoilureitti

7

merkittävä

X

3

X

7

Jokseenkin
merkittävä
Merkittävä

X
X
Sisäinen ulkoilureitti

5

Merkittävä

X
X
Sisäinen ulkoilureitti

7

Merkittävä

X

4

Jokseenkin
merkittävä

X

6

Merkittävä

9

Hyvin merkittävä

X
Venesatama, veneväylä, uimaranta

X
Iäkästä puustoa
X
osa sisääntuloaluetta

X sisäinen ulkoilureitti päädyssä

X
Sisääntuloalue
Pateniemeen
X
Osa sisääntuloaluetta

XX
X
Osa viherakselia
Sisäinen ulkoilureitti

X
Iäkästä puustoa

X
Hiihtolatu, sisäinen
ulkoilureitti

XX
Osa viherkiilaa

XX
LS-/Natura-alue,
kasvillisuus, linnusto

X
Maastoopetuskohde

D. Suojelualueet
D1

40,1

X
sijainti merenrantalaaksossa

X
Sijainti kasvillisuudeltaan arvokkaassa merenrantalaaksossa

X

X
1 maininta

Liite 1.
Sivu 3.

Maisemarakenteellisesti merkittävä

Maisemakuvallisesti merkittävä

Viheralueverkostollisesti merkittävä

Kaupunkirakenteellisesti merkittävä

X
sijainti Kuivasojanlaaksossa

X
Sijainti luonnoltaan
arvokkaassa laaksossa, paikallisesti
viehättäviä ojan
niemiä ja törmiä

XX
Osa sisäkehää

X

Kaupunkikuvallisesti merkittävä

Luonnon arvoiltaan merkittävä

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä

Arkeologisesti
merkittävä

Käytön kannalta
merkittävä

Kaupunkihygieenistä suojaa antava

Kokemusperäisesti merkittävä

Yht.

Arvoluokka

X
3 mainintaa

10

Hyvin merkittävä

Viheralue
Tyyppi ja nro
D2

Pintaala ha
56,4

E. Maatalousalueet
E1

1,7

X
Sijaitsee Herukkaojanlaaksossa

X
Suhteellisen avoin
maisematila

XX
Sijaitsee ulkokehällä

X

X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä

6

Merkittävä

E2

6,0

X

X
Suhteellisen avoin
maisematila

XX
Sijaitsee ulkokehällä

X

X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä

6

Merkittävä

X
Suhteellisen avoin
maisematila, pihapiirissä maisemakuvaa jäsentävä
kujanne
X
Suhteellisen avoin
maisematila
X
Suhteellisen avoin
maisematila
X
Suhteellisen avoin
maisematila
X
Suhteellisen avoin
maisematila

X
Yhteys ulkokehään

X

X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä

4

Merkittävä

X
Sijaitsee viherkiilan
yhteydessä
XX
Sijaitsee viherakselilla
XX
Sijaitsee viherakselilla
XX
Viherakseli ja
pääviherkäytävä
kohtaavat
X
Yhteys merenrantalaaksoon

X

X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä
X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä
X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä
X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä

4

Merkittävä

6

Merkittävä

5

Merkittävä

5

Merkittävä

X
Jäljellä olevaa
viljelykäyttöä

4

Merkittävä

X
Herukkaojan laakson ja pellon reunavyöhyke, pohjoisessa laidunnuksen
piirteitä (katajikot)
X Pohjantien varren
maisema,
Herukkaojanlaakson reunavyöhyke

X
Sijaitsee osittain
ulkokehällä

X

6

Merkittävä

XX
Sijaitsee viherakselilla

X

5

Merkittävä

X Pohjantien varren
maisema,
rajaa paikoitellen
suhteellisen avointa
peltolaaksoa, Timonsuolla paikallista maisemallista
arvoa
X Pohjantien varren
maisema,
rajaa pieneltä osin
suhteellisen avointa
peltolaaksoa

XX
Sijaitsee viherakselilla

X

X
Maastoopetuskohde,
valaistu kuntorata

X

7

Merkittävä

XX
Sijaitsee viherakselilla

X

X
Moottorikelkkareitti,
pieni osa valaistua
kuntorataa

X

5

Merkittävä

XX
Sijaitsee viherakselilla

X

X
Moottorikelkkareitti

X

4

Merkittävä

Sijaitsee osittain
Herukkaojanlaaksossa
E3

3,7

E4

1,6

E5

2,3

E6

4,5

E7

8,9

E8

2,3

X
Sijaitsee Herukkaojanlaaksossa

X
Suhteellisen avoin
maisematila

XX
X
Avainbiotooppi,
Rajaa Karinkaniäkäs metsä, linnus- kaan aluetta
to

X
X
X

X

X
Maastoopetuskohde,
kalastus

F. Metsäalueet
F1

19,1

F2

9,6

F3

47,3

F4

34,6

F5

2,7

X
Sijaitsee osittain
Herukkaojanlaaksossa

Alueella selänteen
lakialue, maisemaa
jäsentävää pienmuodostoa

X
Kasvupaikkatyyppi
lehtoa

X

X
1 maininta

X

X
1 maininta
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Maisemarakenteellisesti merkittävä

Maisemakuvallisesti merkittävä

Viheralueverkostollisesti merkittävä

Kaupunkirakenteellisesti merkittävä

X
Sijaitsee merenrantalaaksossa
X
Sijaitsee merenrantalaaksossa
X
sijaitsee vedenjakajan läheisyydessä,
pintavesien päävalumasuunta merenrantalaaksoon
Pateniemessä

X
sijaitsee merenrantalaaksossa
X
sijaitsee merenrantalaaksossa

XX
Sijaitsee viherkiilalla
XX
Sijaitsee viherkiilalla
XX
Sijaitsee pääviherkäytävällä

X

Kaupunkikuvallisesti merkittävä

Luonnon arvoiltaan merkittävä

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä

X
Uhanalaisen kasvin
esiintymiä

X
Rajaa Porilan
aluetta
X
Rajaa Porilan
aluetta

Arkeologisesti
merkittävä

Käytön kannalta
merkittävä

Kaupunkihygieenistä suojaa antava

Kokemusperäisesti merkittävä

Yht.

Arvoluokka

X
3 mainintaa

8

Merkittävä

X
1 maininta

7

Merkittävä

5

Merkittävä

Viheralue
Tyyppi ja nro
H. Muut viheralueet

Pintaala ha

H1

46,4

H2

22,6

H3

8,6

H4

1,9

X
Muodostaa korttelin
sisäisen viherverkon

X

2

Jokseenkin
merkittävä

H5

2,7

X

3

Jokseenkin
merkittävä

H6

4,9

XX
Muodostaa korttelin
sisäisen viherverkon
XX
Muodostaa korttelin
sisäisen viherverkon

X

3

Jokseenkin
merkittävä

H7

1,9

X

1

H8

2,0

Jokseenkin
merkittävä
Jokseenkin
merkittävä

X
Muodostaa korttelin
sisäisen viherverkon

X
X

X

X
Moottorikelkkareitti
polustoa, siltoja

X
Itäreunalla iäkästä
puustoa

X
Pieni osa lehtomaista kangasta

X
Leikkipuisto

4

Viheralueiden arvoa on tässä työssä mitattu yhdentoista arvokriteerin avulla. Kohde on ollut:
maisemarakenteen kannalta merkittävä, kun siitä suurin osa sijaitsee maisemarakenteen äärialueilla, merkintä x
maisemakuvallisesti merkittävä, kun se on ranta- tai muu reunavyöhyke tai se sijaitsee maisematilojen kannalta herkillä, haavoittuvilla alueilla (avoin laakso, selännealueet, maisemarakennetta jäsentävä pienmuodosto), merkintä x
viherverkoston kannalta merkittävä, kun kohteesta suurin osa kuuluu viherverkkoon. Viherkehiin, pääviherkäytävään, viherakseliin tai viherkiilaan kuuluvat alueet on arvioitu merkittävimmiksi (merkintä xx) kuin alueen sisäistä viherverkkoa muodostavat alueet (merkintä x)
käytön kannalta merkittävä on, kun alueelle sijoittuu toiminto tai reitti. Seudulliset reitit, merkintä xx, on arvioitu merkittävimmiksi kuin alueelliset reitit, merkintä x
kaupunkirakenteen kannalta merkittävä, kun se jäsentää kaupunkirakennetta, merkintä x
kaupunkikuvallisesti merkittävä, kun se on keskustapuisto tai julkiseen rakennukseen liittyvä viheralue, merkintä x
luonnonarvojen kannalta merkittävä. Erityisen merkittävä on alue, jolla sijaitsee Natura- tai luonnonsuojelualue tai alueella esiintyy valtakunnallisesti uhanalainen kasvilaji taikka pesii valtakunnallisesti uhanalainen lintulaji (merkintä xx). Merkittävä on alue, jolla on , metsä-, vesi- ja/tai luonnonsuojelulain mukainen avainbiotooppi tai kasvillisuus, puuston ikä, kasvupaikkatyyppi tai eläimistö on huomionarvoista/edustavaa. Merkittävällä alueella voi myös sijaita luonnonmuistomerkki. Alueella voi myös olla uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviä (NT) kasvi- tai eläinlajeja. (merkintä x)
kulttuurihistoriallisesti merkittävä, kun se on osa arvokasta miljöö-aluetta tai sillä on poikkeuksellisen suuret puutarha- ja puistokulttuuriarvot. Valtakunnallisesti arvokkaita alueita Pateniemessä ei ole (merkintä xx), seudulliset ja alueelliset miljööt on arvioitu merkittäviksi (merkintä x)
arkeologisesti merkittävä, kun alueella on vahvistettu muinaisjäännös, merkintä x
kaupunkihygieenistä suojaa antava, kun alue toimii suojana, liikennealueiden reunana tai on teollisuuden viheralue, merkintä x
kokemusperäisesti merkittävä, kun alueen ominaispiirteet ja arvot toistuvat merkittävissä määrin asukaskyselyissä, sidosryhmätapaamisissa ja yleisötilaisuuksissa, merkintä x, täydentyy myöhemmin
Tässä työssä arviointikriteereihin on lisätty em. paikallinen kokemusperäinen merkittävyys, jolloin eri ikäisille asukkaille merkittävät, arvostetut viheralueet tulevat esille. Arvioinnin ulkopuolelle ei ole jätetty arvioinnin kattavuuden vuoksi yleiskaavan mukaisia suojelumerkinnällä osoitettuja viheralueita. Ne ovat merkintänsä ansiosta hyvin merkittäviä ja ovat osa viheraluejärjestelmää.

Liite 5. Viheralueet ja niiden osa-alueet.
Viheraluenumero

Osa-alueiden numerot

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
D1
D2
E1-E7
F1
F2
F3
F4
G1-G9
H1, H2, H8, H9
H3
H4
H5
H6
H7

kuviot 2,3, 7-10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, A1(1)
A2(1-3)
Ei erillisiä osa-alueita
kuviot 21 ja 22
A5(1)
A6(1, 2)
A7(1-4), kuviot 24, 27 ja 28
A8(1) ja kuviot 25, 26, 29
A9(1-2), kuvio 32
A10(1-2), kuviot 33-35
Ei erillisiä osa-alueita
A12 G. Bergbomin ja Honkalan puisto, kuvio 39
urheilukeskus, kuvio 42
A14(1-3), 38-41, 43-45
A15(1-4), kuvio 47
A16(1-4)
A17, Palosuonpuisto
kuviot 52 ja 56
kuvio 53
A20(1-6)
A21(1,2) sekä kuviot 88, 91-95
A22(1-4)
B1(1-3)
B2(1-14), kuvio 60
B3(1-7), kuvio 84
C1(1-2), kuvio 23
C2(1-9)
C3(1-6), kuviot 30 ja 31
C4(1-8), kuvio 50
C5(1-6)
Käsitelty osana Pohjantien viherakselia, F3(17-18), F4(2-4)
C7(1-4)
kuviot 77, 79, 83, 85-87, 89 ja 90
kuviot 4,12
D2(1-8), kuviot 57-59, 61-67, 70,71, 73
ei erillisiä osa-alueita
F1(1-3), kuvio 5, 6
F2(1)
F3(1-18)
F4(1-22)
Ei osa-alueita
Ei osa-alueita
Kuvio 36
H¤, kuvio 49
H5(1-5), kuviot 57 ja 59
H6(1-5), kuviot 68, 75, 76, 80
H7(1-3), kuviot 81 ja 82

