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TIIVISTELMÄ
Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään linjaus Oulun kaupungin omistuksessa olevan,
2 530 ha laajuisen Sanginjoen ulkometsän kehittämiseksi vuosiksi 2009 – 2020.
Suunnittelualueella on pitkät, 1800-luvun puolelle yltävät metsänhoitoperinteet. Viime
vuosikymmeninä Sanginjoen hyödyntämisessä on siirrytty yhä selvemmin monikäytön
periaatteeseen ja alueelle on perustettu esimerkiksi polkuverkosto opasteineen, taukorakenteita ja
vapakalastusalue. Rakentamattomana ja helposti saavutettavana lähiluontokohteena ulkometsä
soveltuu hyvin myös marjastukseen, sienestykseen ja luonnontarkkailuun. Yhtenäisenä ja
suhteellisen luonnontilaisena säilyneen ulkometsän alueella esiintyy kirjo pohjoisille
havumetsille ominaista eläin-, kasvi- ja sienilajistoa. Suunnittelualue tarjoaa elinympäristön
myös eräille uhanalaisille ja silmälläpidettäville lajeille sekä EU:n lintu- ja luontodirektiiveissä
mainituille lajeille. Uudessa, tulevaa hoitoa ja käyttöä linjaavassa ehdotuksessa esitetään
toimenpiteitä, joilla Sanginjoen ulkometsän suojelullisia ja virkistyksellisiä arvoja edelleen
korostetaan. Suojelullisten päämäärien toteuttamiseksi Sanginjoen suojeluastetta ehdotetaan
nostettavaksi osoittamalla rauhoitettavaksi noin 470 ha yhtenäinen rajaus, joka sisältää
suunnittelualueen lajistollisesti arvokkaimmat osat ja samalla monipuolisesti alueen suo- ja
metsäluontoa sekä pienvesistöjä. Ulkometsän lajistollisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi
ehdotetaan myös metsätalouden mukauttamista enemmän suojelullisia päämääriä tukevaksi sekä
ennallistamistoimia, joiden tarkoituksena on lisätä lahopuun ja hiiltyneen puun määrää sekä
paikoin palauttaa ojituksen seurauksena muuttunut suon ja metsän vesitalous alkuperäiseen
tilaan. Virkistyskäytön lisäämiseksi alueen retkeilyrakenteita esitetään uudistettaviksi
käymälöiden, pitkospuiden, opastuspisteiden ja luontopolun osalta. Alueen tunnettavuuden ja
käyttöasteen lisäämiseksi ehdotetaan myös aiempaa laajamittaisempaa tiedottamista esimerkiksi
ulkometsän alueesta kertovien internet-sivujen sekä esitteiden avulla.
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1 Johdanto
1.1 Suunnittelualueen kuvaus
Sanginjoen ulkometsä on Oulun kaupungin omistuksessa oleva yhtenäinen, n. 2500 ha suuruinen
metsäalue (kuva 1). Alue on itä-länsi –suunnassa 11 kilometrin pituinen ja pohjoiseteläsuunnassa 2-3 kilometrin levyinen. Eteläpuolella suunnittelualue rajoittuu Oulujokeen
laskevaan Sanginjokeen sekä joen pohjoisrantaa kulkevaan Sanginjoentiehen (tie 8331).
Pohjoisessa alue päättyy Kiimingin kuntarajaan sekä sivuaa Oulun pohjoispuolella mereen
laskevaa Kalimeenojaa. Oulun keskustasta ulkometsän länsikärkeen on noin 10 kilometriä.
Hiukkavaaran asuinalueelle sen nykyisessä laajuudessa etäisyys on 4,5 kilometriä. Alueelle on
pääsy etelästä Sanginjoentieltä, pohjoisesta Ylikiimingintien jatkeena olevalta KorpiYlikiimingintieltä (tie 833) sekä lännestä Hiukkavaarasta Valkiaisjärventietä. Suunnittelualueen
lähempi historiallinen, maantieteellinen sekä eliölajistoa koskeva kuvaus on esitetty luvussa 2.

Kuva 1. Sanginjoen ulkometsän sijainti sekä suunnittelualueen kartta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sanginjokea koskevan osayleiskaavan 15.2.1999.
Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 23.3.2001 (päätöksellään 10,9/5231/99) ja kaava tuli
voimaan 7.5.2002. Osayleiskaavassa alue on Isokankaan (331 ha) ja Asmonkorven (2,5 ha)
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja, Myllykankaan (10,1 ha) rauhoitettavaksi varattua
aluetta sekä Myllykosken –Polvikankaan luonnontilaisena säilytettävää virkistysaluetta (67 ha)
lukuun ottamatta merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Metsätalouden ja luonnonympäristöjen
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suojelun lisäksi Sanginjoen ulkometsällä on keskeistä merkitystä Oulun alueen asukkaiden
virkistyskäyttökohteena muun muassa kalastus-, marjastus-, sienestys- ja retkeilyalueena.
Ulkometsää onkin hoidettu useita käyttömuotoja yhteen sovittaen monikäyttömetsänä pyrkien
säilyttämään alue paitsi metsätaloudellisesti tuottavana, myös immateriaalisia arvoja tarjoavana.

1.2 Suunnitteluprosessi
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry, Luonto-Liiton
Pohjois-Suomen Piiri ry ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys tekivät loppuvuodesta
2004 esityksen Oulun kaupunginhallitukselle kansallispuistotasoisen suojelualueen
perustamiseksi Sanginjoen ulkometsän alueelle. Saadun aloitteen seurauksena tekninen keskus
asetti työryhmän käsittelemään suojelualoitetta. Teknisen johtajan päätöksellä asetettiin
25.1.2006 ohjausryhmä koordinoimaan Sanginjoen ulkometsän ympäristön- ja metsänhoidon
kehittämisprojektia. Ohjausryhmään valittiin edustajat yleiskaavoituksesta, Oulun seudun
ympäristövirastosta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, Pohjois-Pohjanmaan
metsäkeskuksesta, Oulun yliopistosta, Metsäntutkimuslaitoksesta, Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellisestä yhdistyksestä sekä Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiristä. Ohjausryhmän
puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Oulun kaupungin edustaja.
Sanginjoen tulevaa käyttöä koskevien linjausten pohjatiedoiksi tehtiin maastokaudella 2006
atlasaineistoihin perustuva linnustoselvitys (Repo 2006), sekä jäkälä- ja kääväkässelvitys
(Halonen & Hyvärinen 2006). Lisäksi tehtiin haastattelututkimukseen pohjautuva kävijäselvitys
(Hautala 2006). Selvitysten pohjalta laadittiin viisi vaihtoehtoa, jotka vaihtelivat täysimääräisestä
hakkuumahdollisuuksien hyödyntämisestä kansallispuistotasoiseen suojelualueeseen:
1.

Käytetään kaikki hakkuumahdollisuudet, luonnonsuojelun ja kestävän metsätalouden
puitteissa.

2.

Jatketaan entisellään monikäyttöalueena.

3.

Virkistyksen ja suojelun merkitystä alueen käytön tavoitteina korostetaan.

4.

Täyssuojelu, kohti kansallispuistotasoista suojelualuekokonaisuutta.

5.

Täyssuojelu, kansallispuisto tai muu suojelualue.

Vaihtoehdot oli laadittu siten, että metsälain (1996/1093) ja luonnonsuojelulain (1996/1096)
puolesta mikä tahansa niistä on toteuttamiskelpoinen. Vaihtoehdot olivat mielipiteiden
esittämistä varten 23.1.-13.2.2007 julkisesti nähtävillä. Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön
vaihtoehtoja koskien järjestettiin myös yleisötilaisuus 5.2.2007.
Tehtyjen osatutkimusten ja maastokauden 2007 aikana hankitun täydentävän lisäinformaation
pohjalta konsulttiyhtiö teki yhteenvedon Sanginjoen ulkometsän luonto- ja virkistysarvoista
(Lehto & Sillanpää 2007). Yhteenvedossa koottiin yhteen eri eliöryhmistä hankitut
inventointitiedot sekä paikannettiin lajiston ja virkistyksen kannalta keskeiset metsäkuviot.
Lisäksi esitettiin toimintavaihtoehto, jossa suojelu ja virkistyskäyttö keskitettäisiin jatkossa
näiden aluerajausten ympärille.
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Vaihtoehtoisiin toimintamalleihin liittyen tekninen keskus pyysi lausunnon
Metsäntutkimuslaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselta sekä Oulun luonnonsuojeluyhdistykseltä. Lausunnot yhdessä kansalaisilta
tulleen palautteen kanssa käsiteltiin ja niiden pohjalta tekninen lautakunta kaupunginhallitukselle
antamassaan esityksessä päätyi suosittelemaan etenemisvaihtoehtoa 3, jossa virkistyksen ja
suojelun merkitystä alueen käytön tavoitteina korostetaan. Keskeisiä alueen kehittämistä
koskevia periaatteita valitussa linjauksessa kirjattiin teknisen lautakunnan kokouksessa 16.1.
2007:







virkistyskäytön merkitystä ja profiilia korotetaan, mikä palvellee myös luonnon
monimuotoisuuden lisääntymistä ja säilymistä.
monimuotoisuuden turvaamiseksi määritellään arvokkaimmille osille riittävät yhtenäiset
alueet ja näitä yhdistävät lisäalueet, joilla on suojelullista potentiaalia.
tärkeimpinä toteutettavina toimenpiteinä virkistyskäytön rakenteiden saneeraus sekä
soiden ennallistamishanke sopiviksi katsotuilla alueilla.
vuotuinen hakkuusuunnite alueella tulevaisuudessa 2500 m3.
Sanginjoki toimii esimerkkialueena ja mallimetsänä moniarvoisesta metsien hoidosta ja
käytöstä.
alue toimii samalla raakamaa- ja energiareservinä.

Oulun seudun ympäristölautakunta antoi asiasta lausunnon 18.12.2007. Oulun kaupunginhallitus
päätti 4.2.2008, että Sanginjoen ulkometsän alueen hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan
vaihtoehdon 3 linjausten mukaisesti. Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua varten perustettiin
ohjausryhmä, johon kutsuttiin edustajat Oulun luonnonsuojeluyhdistyksestä, PohjoisPohjanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä, Oulun yliopistosta, Metsäntutkimuslaitoksesta,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksesta ja Oulun
seudun ympäristövirastosta.
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I ALUEEN LUONTO JA TÄHÄNASTINEN KÄYTTÖ
2 Luonto ja historia
2.1 Yleiskuvaus
Sanginjoen ulkometsä on Oulun kaupungin omistama 2 530 hehtaarin laajuinen,
rakentamattomana säilynyt alue, joka on yleiskaavassa määritelty pääasiallisesti maa- ja
metsätalousalueeksi. Sanginjoen metsät muodostuvat keskiboreaaliseen
kasvillisuusvyöhykkeeseen luettavista kangasmetsistä sekä näiden kanssa vuorottelevista
puustoisista soista. Aluetta rajaavat etelässä Sanginjoki ja pohjoisen-luoteen suunnalla
Kalimeenoja. Aluerajaukseen kuuluu kolme pientä metsälampea: Suolampi, Korpilampi ja
Isonkankaanjärvi. Pohjoisrajalla sijaitsee osittain alueen ulkopuolelle jäävä Kalimeenlampi.
Monikäyttöalueena hoidetussa Sanginjoen ulkometsässä on paikoin säilynyt luonnonmetsän
piirteitä. Voimakkaimmin luonnontila on muuttunut soilla, jotka ovat lähes kauttaaltaan
ojitettuja. Alueen itä- ja pohjoisosissa sijaitsee opastettu polkureitistö, jolla on tärkeä merkitys
alueen retkeilykäytön kannalta. Muita tärkeitä käyttömuotoja ovat Sanginjoenvarren
Lemmenpolulle keskittyvä vapakalastus sekä sienestys ja marjastus.

2.2 Sanginjoen pinnanmuodot
Sanginjoen ulkometsän länsiosat sijaitsevat 10 kilometrin etäisyydellä Kempeleenlahden
merenrantaviivasta ja ovat korkeudeltaan hieman yli 30 m mpy. Oulun edustalla
maankohoaminen on koko maatamme tarkastellen voimakkaimmillaan, nykyisin noin 8-9 mm
vuodessa, joten länsiosiltaan alue on nuorehkoa maankohoamisrantaa. Siirryttäessä itää kohti
ulkometsän alue nousee tasaisesti suopinnan peruskorkeuden ollessa itäpään Kummunkorvessa
noin 65 m mpy. Alueen ylin piste on Isokankaalla sijaitsevan Takaharjun laki, jonka korkeus on
89,6 m. Suhteelliset korkeusvaihtelut alueen sisällä ovat vähäiset kaltevuuksien ollessa
jyrkimmillään noin 1:10. Topografisesti terävimmin erottuvia kohteita ovat yli neliökilometrin
laajuisen Takaharjun alueen lisäksi rajauksen keskiosissa sijaitsevat Iso Polvikangas,
Saunakangas ja Inumakangas. Laaja-alaisia, mutta pinnanmuodoiltaan loivempia kohoumia
muodostavat lisäksi etelälaidan Sadinselkä ja Isoaho sekä pohjoisrajan halkomat
Latvakorvenpalo ja Korpiselkä.

2.3 Vesistöt
Sanginjoen ulkometsä jakautuu kahteen kolmannen jakovaiheen vesistöalueeseen (Ekholm
1992). Alueen etelä- ja itäosat kuuluvat Sanginjoen suualueeseen (59.141), josta vesi virtaa ensin
ulkometsän etelälaitaan rajautuvaan Sanginjokeen ja myöhemmin Sanginsuun kohdalla
Oulujokeen. Pohjoisosat kuuluvat omaan Kalimeenojan vesistöalueeseen (84.043/114).
Kalimeenoja laskee mereen Haukiputaalla Kellon Kraaselin kohdalla. Sekä Sanginjoen että
Kalimeenojan vesi on humuspitoista ja sen seurauksena väriltään ruskeaa. Ympäristöhallinnon
laatiman, veden soveltuvuutta virkistyskäyttöön, vedenhankintaan ja kalavedeksi mittaavan
yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan sekä Sanginjoki että Kalimeenoja kuuluvat
laatuluokkaan tyydyttävä. Myös virkistyskäyttökelpoisuudeltaan Sanginjoen alajuoksun
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vedenlaatu suunnittelualuetta sivuavalta osuudelta on tyydyttävä (Pitkänen 2004). Suurimpia
ongelmia käytön kannalta ovat ajoittain korkeiden a-klorofyllipitoisuuksien seurauksena
kehittyvät leväbiomassat sekä kalaston ja rapujen kannalta aika ajoin kriittisen alhaiseksi laskeva
happamuustaso. Pintavesien ekologista tilaa mittaavassa luokituksessa Sanginjoki luetaan
luokkaan tyydyttävä, Kalimeenoja luokkaan välttävä.
Suunnittelualuerajauksen sisällä on viisi lampea: Kalimeenojan valuma-alueeseen kuuluva, n. 20
ha laajuinen Kalimeenlampi sekä Sanginjoen valuma-alueeseen kuuluvat alle 10 ha kokoiset
Isokankaanjärvi, Korpilampi, Suolampi ja Kangaslampi. Kangaslampi ympäröivine
umpeenkasvureunuksineen ei kuulu varsinaiseen suunnittelualueeseen ja Kalimeenlammesta
noin kolme neljännestä on suunnittelualueen ulkopuolella. Lampien vedenlaatua ei ole
säännöllisesti seurattu. Luonnostaan lammet ovat alueelle tyypillisiä dystrofisia suo- ja
metsälampia, joiden ravinnepitoisuudet ovat alhaisia. Osan luonnontila on kuitenkin ojitusten ja
ravinnekuormituksen seurauksena muuttunut. Etenkin luonnonravintolammikkona
kalankasvatuksessa käytetty Korpilampi on selvästi rehevöitynyt. Vedenlaadultaan parhaan ja
virkistyskäytön kannalta keskeisimmän Isokankaanjärven ravinnepitoisuudet ovat alhaiset:
typpipitoisuus on luokkaa 350 g/l ja fosforipitoisuus noin 10 g/l (Anonyymi 1999a).
Isokankaalla on vedenhankinnan kannalta tärkeä eli luokkaan I kuuluva pohjavesialue (Britschgi
& Gustafsson 1996). Pohjavesialueen 6,35 km2 laajuinen rajaus sijaitsee Oulun kaupungin ja
vähäiseltä osin entisen Ylikiimingin alueella. Varsinaisen vettä hyvin läpäisevän
muodostumisalueen pinta-ala on 3,46 km2, mikä suurimmaksi osaksi sijoittuu Isokankaan
suojelualuerajaukselle.

2.4 Luontotyypit.
Varsinaisia alueen ekologiaan ja eliölajistoon pohjautuvia luontotyyppi-inventointeja ulkometsän
alueella ei ole tehty. Metsätalouskäyttöä varten on viljavuuteen perustuen tehty kuvioluokitus
kasvupaikkatyyppeihin, jota on tarvittaessa täydennetty esimerkiksi tiedoin alueella esiintyvistä
huomionarvoisista lajeista, lahopuun määrästä jne. Metsätyyppien ensimmäinen inventointi on
Sanginjoen alueella tehty jo vuonna 1898. Inventointeja on sittemmin täydennetty siten, että
nykyinen metsänhoitosuunnitelma on järjestyksessään kahdeksas. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa
käytetyt maastotiedot on kerätty kuviokohtaista koeala-arviointia käyttäen vuosina 1997 ja –98 ja
suurelta osin päivitetty vuosina 2002-08.
Metsätalouden kuviotietoaineistossa keskeisimmät jakoperusteet ovat yhtäältä jako
kivennäispohjaisiin kangasmaihin ja turvepohjaisiin suomaihin, toisaalta jako maaperän
viljavuuteen perustuviin kasvupaikkatyyppeihin. Jako kasvupaikkatyyppeihin kattaa metsämaan,
jonka osuus Sanginjoen metsätalousmaasta on 99 % (2453,4 ha). Jäljelle jäävä 1 % (27,7 ha) on
metsätalousnäkökulmasta vähäarvoista ja siten luontotyyppien luokittelussa sivuutettavaa kitu- ja
joutomaata.
Sanginjoen ulkometsästä luetaan noin kaksi kolmannesta kangasmaiksi ja kolmannes soiksi. Jako
on suuntaa-antava ja ajan myötä muuttuva, sillä luonnollisen sukkession seurauksena osalla
kangasmaita on taipumus soistua, ja toisaalta ojituksen seurauksena ohutturpeiset suometsät
muuttuvat kangasmaiksi. Kangasmaitten ja soitten kasvupaikkatyyppien suhteelliset osuudet on
esitetty kuvassa 2.
10

Kangasmaiden ja soiden kasvupaikkatyypit
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Kuva 2. Ulkometsän kangasmaiden ja soiden kasvupaikkatyyppien osuudet
metsätalousmaasta.

Kangasmaista valtaosa (81,4 %, 1305 ha) on karkeita ja siten hyvin läpäiseviä. Hienojakoisia
kankaita on 14,7 % (236 ha) ja kivisiä tai kallioisia 3,9 % (62 ha). Koko kangasmetsäalasta
soistuvaa maata oli inventontiajankohtana 3,7 % (59 ha). Kangasmaitten kasvupaikkatyypeistä
vallitsevia ovat kuivahkot kankaat (46,6 %, 747 ha), joilla kasvava metsätyyppi on PohjoisPohjanmaalla variksenmarja- ja puolukkavaltainen (Empetrum-Vaccinium-tyyppi, EVT) sekä
pohjoisen mustikkatyypin (Vaccinium-Myrtillus-tyyppi, VMT) puolukkaa ja mustikkaa kasvavat
tuoreet kankaat (39,3 %, 630 ha). Variksenmarjan ja kanervan hallitsemia kuivia kankaita
(Empetrum-Calluna-tyyppi, ECT) on pinta-alasta 12,7 % (204 ha) ja kurjenpolven, käenkaalin ja
mustikan luonnehtimia lehtomaisia kankaita (Geranium-Oxalis-Myrtillus-tyyppi, GOMT) 1,2 %.
Kasvupaikkatyyppien ääripäät ovat Sanginjoella heikosti edustettuja: kaikkein rehevimpiä
saniaistyypin lehtoja (Filices-tyyppi, FT) esiintyy vain yksittäisellä 0,2 ha alalla,
vähäravinteisimpia karukkokankaita ei lainkaan.
Suopinta-alasta noin kolme neljännestä (75,4 %, 652 ha) on rämeitä ja hiukan alle neljännes
korpia (23,7 %, 205 ha). Nevoiksi ja letoiksi lasketaan alle prosentti suunnittelualueen suopintaalasta. Lähes koko ulkometsän suoala on ojitettua. Suurin osa puustoisista suotyypeistä
määritellään ojituksen seurauksena nykyisellään muuttumiksi tai turvekankaiksi. Luonnontilaista
tai lähes luonnontilaista suota on suopinta-alasta vain 2,3 % (20 ha).
Sanginjoen ulkometsän alue ei sisällä luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia luontotyyppejä,
joskin laissa mainittujen metsäisten luontotyyppien esiintyminen rajoittuu muutenkin vain
eteläiseen Suomeen. Metsälain määrittelemistä monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä
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elinympäristöistä ovat Sanginjoen ulkometsässä edustettuina lähteiden, purojen ja pysyvän
vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen tai pienten lampien lähiympäristöt sekä pienialaisesti
myös rehevät korvet. Luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesistöjen lähiympäristöjä
sijaitsee pääasiassa Kalimeenojan rannoilla (kuviot 8, 9, 18, 19, 28 ja 30, ks. LIITE 1). Lähteitä
on Kummunkorven alueella lähellä Isokankaan suojelualuerajausta kuviolla 547 (2 kpl) sekä
suojelurajauksen sisällä kuviolla 639. Isokankaanjärven, Kangaslammen, Korpilammen,
Suolammen sekä Kalimeenlammen suunnittelualueen rajauksen sisäpuolelle jäävän osuuden
rannoilla ojitus alentaa luonnontilaa, mutta monimuotoisuuden kannalta niillä on tästä huolimatta
arvoa.
Metsälain mukaisia reheviä, lähes luonnontilaisen kaltaisia korpia esiintyy kuvioilla 30 ja 719.
Kasvillisuudeltaan reheviä korpia esiintyy alueella laajemmaltikin, mutta niiden luonnontilaa
heikentää lähes poikkeuksetta kattava ojitus. Korpikasvillisuuden kannalta yhden
merkittävimmistä kokonaisuuksista muodostavat kuviot 597, 631, 564, 566 ja 568.
Rehevimmillään ja lajirikkaimmillaan kasvillisuus on kuviolla 564, jolla on liikkuvien
pintavesien aiheuttamaa luhtavaikutusta. Luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista nevaa
esiintyy alueella kuvioilla 396, 426 ja 550, joiden yhteispinta-ala on 4,4 ha. Suolammen rannan
kuviolla 236 on suunnittelualueen ainoa lettoalue, joka on laajuudeltaan 4,2 ha.
Lehdoksi luokiteltavia kasvupaikkoja on vain Hirvikankaan kaakkoispuolella sijaitsevalla 0,2 ha
laajuisella kuviolla 589. Pienialaisuutensa ja nuoren havupuuvaltaisen puustonsa vuoksi laikulla
ei Sanginjoen ulkometsän kokonaisuutta tarkasteltaessa ole erityistä arvoa.
Muista arvokkaista elinympäristöistä vanhoja luonnontilaisia havumetsiä esiintyy Asmonkorven
kuviolla 627 sekä Isokankaanjärven luoteispuolella kuviolla 662, missä puusto on vanhimmillaan
160-vuotiasta. Siltä osin kuin katsotaan näiden jo suojeltujen alueiden edustavan harvinaista tai
jäännösluontoista metsäalaa tai alueella elävän EU:n tärkeäksi luokittelemaa eläin- ja
kasvilajistoa, ne voidaan lukea boreaalisiksi luonnonmetsiksi ja siten EU:n luontodirektiivissä
lueteltuihin, ensisijaisesti suojeltaviin luontotyyppeihin.
2.5 Lajisto
2.5.1 Kasvillisuus ja sienet
Käytettävissä oleva Sanginjoen ulkometsän kasvillisuutta koskeva tieto perustuu etupäässä
alueella vuosina 1997-2005 tehtyihin Atlas-kartoituksiin (Väre ym. 2005). Kartoituksissa on
kerätty tietoja alueen putkilokasvilajistosta 43 atlasruudulta, joiden alueella ulkometsä sijaitsee.
Peruskartan yhtenäiskoordinaatiston mukaiset atlasruudut ovat pinta-alaltaan neliökilometrin
laajuisia.
Ulkometsän kasviatlasruuduilta on löydetty yhteensä 375 putkilokasvitaksonia, toisin sanoen
lajia tai alalajia. Puulajeista alueelle tyypillisissä kangasmetsissä sekä korpi- ja rämemuuttumilla
vallitsevat mänty (Pinus sylvestris), kuusi (Picea abies) ja hieskoivu (Betula pubescens).
Valtapuulajien lisäksi yli 40 ruudulla esiintyvät pihlaja (Sorbus aucuparia), haapa (Populus
tremula), harmaaleppä (Alnus incana) ja raita (Salix caprea) sekä pensaista kiiltopaju (Salix
phylicifolia), virpapaju (Salix aurita) sekä kataja (Juniperus communis). Vierasperäisiä puulajeja
esiintyy pienialaisina istutusmetsikköinä. Sadinselällä ja Kontiokoskella on siperianlehtikuusta
(Larix sibirica), Kalimeensuolla ja Kontiokoskella kontortamäntyä (Pinus contorta).
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Varvuista yleisimpiä ovat puolukka (Vaccinium vitis-idaea), mustikka (V. myrtillus), juolukka
(V. uliginosum), suopursu (Ledum palustre), vaivaiskoivu (Betula nana), kanerva (Calluna
vulgaris), suokukka (Andromeda polifolia), vaivero (Chamaedaphne calyculata) sekä
etelänvariksenmarja (Empetrum nigrum ssp. nigrum). Kangasmetsissä ruohovartisten kasvien
tyyppilajistoa ovat kangasmaitikka (Melampyrum pratense), metsälauha (Deschampsia
flexuosa), metsätähti (Trientalis europaea), oravanmarja (Maianthemum bifolium), vanamo
Linnaea borealis), kevätpiippo (Luzula pilosa), nuokkutalvikki (Orthilia secunda) ja kultapiisku
(Solidago virgaurea). Turvepohjaisissa metsissä puolestaan runsaimpina esiintyvät harmaasara
(Carex canescens), pallosara (C. globularis), pullosara (C. rostrata), metsäalvejuuri (Dryopteris
carthusiana), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), lakka (Rubus chamaemorus), tupasvilla
(Eriophorum vaginatum) ja jouhivihvilä (Juncus filiformis).
Viljelymaiden ja tienvarsien kulttuurivaikutteisessa lajistossa Sanginjoen alueella runsaimpia
ovat monet heinät kuten nurmilauha (Deschampsia cespitosa), nurmirölli (Agrostis capillaris),
niittynurmikka (Poa pratensis) ja korpikastikka (Calamagrostis purpurea). Muita leimaa-antavia
pientareiden lajeja ovat esimerkiksi peltokorte (Equisetum arvense), maitohorsma (Epilobium
angustifolium), siankärsämö (Achillea millefolium), piennarnurmihärkki (Cerastium fontanum
ssp. vulgare), piharatamo (Plantago major), ahosuolaheinä (Rumex acetosella) ja rönsyleinikki
(Ranunculus repens).
Vesi- ja rantakasveista yleisimpinä esiintyviä lajeja ovat järvikorte (Equisetum fluviatile), raate
(Menyanthes trifoliata), rantapalpakko (Sparganium emersum), kurjenjalka (Potentilla palustris),
luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata), ulpukka (Nuphar lutea) ja purovita (Potamogeton
alpinus).
Ulkometsän alueella ei tiettävästi esiinny valtakunnallisesti uhanalaisiksi luettavia
putkilokasvilajeja. Alueellisesti uhanalaisia lajeja alueella kasvaa kaksi. Molemmat lajit,
ruskopiirtoheinä (Rhynchospora fusca) ja rimpivihvilä (Juncus stygius), esiintyvät samalla
atlasruudulla Kummunkorven ojitetun rämealueen reunaosassa aivan lähellä Isokankaan
suojelurajauksen reunaa (kuvio 573). Ruskopiirtoheinä on valtakunnallisessa
uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2001) määritelty silmälläpidettäväksi (NT) ja rimpivihvilä
elinvoimaiseksi (LC).
Ulkometsän kasvillisuusatlasruuduilla havaittiin lisäksi 35 harvinaisen tai vain pienessä osassa
Oulun Pohjanmaan eliömaakuntaa esiintyvän alkuperäislajin esiintymiä. Tarkastelu pohjautuu
retkeilykasvion antamaan luokitteluun (Hämet-Ahti ym. 1998). Osan atlasruuduista sijoittuessa
ulkometsän rajalle ja kattavien sijaintitietojen puuttuessa esiintyminen hoito- ja
käyttösuunnitelman kohdealueella ei kaikkien lajien osalta ole varmaa. Tarkasteltavan rajauksen
sisäpuolella esiintyy näistä varmuudella 16 lajia. Huomionarvoisia ovat esimerkiksi Isorölli
(Agrostis gigantea), isoalvejuuri (Dryopteris expansa), kurjenmiekka (Iris pseudacorus),
valkolehdokki (Platanthera bifolia), kellotalvikki (Pyrola media), kaitapalpakko (Sparganium
angustifolium) ja kalvasvesiherne (Utricularia ochroleuca). Todennäköisiä ulkometsän alueella
esiintyviä lajeja ovat esimerkiksi kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) ja pohjanruttojuuri
(Petasites frigidus).
Muita merkille pantavia, lähinnä elinympäristönsä laatua ja osittain myös luonnontilaisuutta
indikoivia lajeja ovat esimerkiksi harvakseltaan soistuvissa metsissä esiintyvät kämmekät
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harajuuri (Corallorhiza trifida) ja herttakaksikko (Listera cordata), harvinaistuneet lettotähtimö
(Stellaria crassifolia) ja kaarlenvaltikka (Pedicularis sceptrum-carolinum), tuoreissa
lehtomaisissa kangasmetsissä viihtyvä sudenmarja (Paris quadrifolia), korville tyypilliset
korpisara (Carex loliacea) ja hentosara (Carex disperma) sekä luonnontilaisia kangasmetsiä
suosiva ketunlieko (Huperzia selago).
Jäkälien osalta atlaskartoitus on kattanut lajiston kannalta parhaiksi arvioidut metsäalueet, joiden
valinnassa on hyödynnetty metsäkuvioiden kehitysluokkatietoja. Inventoidut 13 ruutua
sijaitsevat Kalimeenlammen – Kangaslammen - Latvakorvenpalon maastossa sekä toisaalta
Korpilammen – Isonkankaanjärven –Takaharjun alueella (kuva 3). Päähuomio inventoinneissa
on kohdistettu jäkäliin, joista on etsitty nimenomaan vanhoja metsiä kasvuympäristönään
suosivaa, luonnontilaisuutta ilmentävää lajistoa. Kattavia sammalinventointeja ulkometsässä ei
ole tehty. Muutamat löydökset ovat jäkäläinventointien yhteydessä tehtyjä havaintoja.
Valtakunnallisesti uhanalaisia jäkälälajeja Sanginjoen ulkometsässä ovat vaarantuneet (VU)
takkuhankajäkälä (Evernia divaricata) ja hentokesijäkälä (Leptogium subtile). Takkuhankajäkälä
kasvaa niukkana esiintymänä yhdellä kuusella Asmonkorven suojelualueella (kuvio 627) ja
hentokesijäkälä niin ikään vain yhdellä kasvupaikalla vanhassa kuusimetsässä lähellä
Isonkankaanjärveä (kuvio 726). Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) lajeja ulkometsässä
ovat raidanpiilojäkälä (Arthonia incarnata), partanaava (Usnea barbata), viherneulajäkälä
(Chaenotheca chlorella) ja härmähuhmarjäkälä (Sclerophora coniophaea), joista kaksi viimeksi
mainittua ovat alueellisesti uhanalaisia (RT). Alueellisesti uhanalaiseksi luetaan myös
hentoneulajäkälä (Chaenotheca gracillima), joka on arvioitu valtakunnallisesti elinvoimaiseksi.
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien jäkälien esiintyminen keskittyy Kalimeenojan varren sekä
Asmonkorven ja Isonkankaanjärven ympäristön vanhoihin kuusivaltaisiin metsiin.
Vanhojen metsien indikaattoreina pidettäviä jäkäliä ulkometsän alueelta on löydetty 25 lajia.
Luku sisältää edellä mainitut seitsemän uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia. Indikaattorilajien
havainnot keskittyvät Asmonkorven, Myllykosken, Ison Polvikankaan ja Latvakorvenpalon
iäkkäisiin kangasmetsiin. Sammalhavainnoista merkittävin on alueellisesti uhanalainen
aarnisammal (Schistostega pennata). Sanginjoella tavattavat merkittävät jäkälä- ja sammallajit
on lueteltu liitteessä 4.
Sienistä ulkometsässä on eniten inventoitu kääväkäslajistoa, jota on jäkälien tapaan kartoitettu
arvokkaimmiksi luokitelluilla atlasruuduilla (kuva 3). Inventoinnin kohteena ovat olleet kaikki
kääpälajit ja muista kääväkkäistä vanhojen metsien indikaattorilajit. Alueen helttasienilajistoa ei
ole tutkittu. Sanginjoen alueella on havaittu yhteensä 91 kääpälajia, mikä on 73 % koko
kaupungin metsäalueilta tavatusta kääpälajistosta. Rikkaimmillaan kääpälajisto on Kalimeenojan
ja Ison Polvikankaan alueella sekä Isonkankaanjärven ja Asmonkorven välisellä metsäosuudella.
Valtakunnallisesti uhanalaisia kääpiä ulkometsän alueella ei ole tavattu. Silmälläpidettäviä lajeja
havaittiin kahdeksan: rusokantokääpä (Fomitopsis rosea), silokääpä (Gloeoporus pannocinctus),
korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida), ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus),
istukkakääpä (Rhodonia placenta), kultakurokka (Sistotrema alboluteum), lamokääpä
(Sceletocutis chrysella) ja korpiludekääpä (Sceletocutis odora), joista rusokantokääpä, silokääpä,
korkkikerroskääpä, istukkakääpä ja korpiludekääpä ovat alueellisesti uhanalaisia. Alueellisesti
uhanalaisia, mutta koko maata tarkastellen elinvoimaisia lajeja havaittiin kaksi, lakkakääpä
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(Ganoderma lucidum) ja punahäivekääpä (Leptoporus mollis). Muista kääväkkäistä on havaittu
lisäksi yksi valtakunnallisesti silmälläpidettävä orvakkalaji, aihkirypykkä (Phlebia cornea).
Kotirannan ja Niemelän (1996) luokittelemia vanhojen metsien indikaattorilajeina pidettyjä
kääpiä on tavattu alueelta yhteensä 17 lajia ja muita kääväkkäitä 3 lajia. Kääväkäshavainnot
riittävät nostamaan ulkometsän inventoidut osa-alueet suojelullisesti arvokkaiden metsäalueiden
luokkaan.

Kuva 3. Atlasruudut, joilla on suoritettu jäkälä- ja kääväkäslajiston inventointi.

Monimuotoisena, sekä mänty-, kuusi-, että koivuvaltaisia metsiä käsittävänä alueena ulkometsän
ruokasienilajisto on rikas ja tuottaa kosteina syksyinä runsaasti satoa. Tavallisia, hyvin tunnettuja
lajeja ovat esimerkiksi herkkutatti (Boletus edulis), punikkitatit (Leccinum spp.), kangasrousku
(Lactarius rufus), haaparousku (L. trivialis) ja monet haperot (Russula spp.). Harvinaisempia,
mutta arvostettuja ruokasieniä alueella ovat keltavahvero (Cantharellus cibarius),
suppilovahvero (C. tubaeformis), kosteikkovahvero (C. lutescens) sekä männyntuoksuvalmuska
(Tricholoma matsutake).

2.5.2 Eläimistö
Sanginjoen ulkometsän eläimistöstä on perusteellisimmin kartoitettu linnustoa. Lajistoa on
selvitetty 4 km2 laajuisilla ruuduilla atlaskartoituksin vuosina 1997-99 ja linjalaskennoin vuosina
1997-98 ja 2006. Lisäksi alueelta on kirjattu lajihavaintoja rengastuksen ja muun havainnoinnin
yhteydessä.
Ulkometsän linnusto koostuu tyypillisestä Pohjois-Suomen metsien yleislajistosta.
Parimääriltään runsaimmat pesimälajit ovat pajulintu (Phylloscopus trochilus), peippo (Fringilla
coelebs), vihervarpunen (Carduelis spinus), metsäkirvinen (Anthus trivialis), punarinta
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(Erithacus rubecula), hömötiainen (Parus montanus), harmaasieppo (Muscicapa striata),
hippiäinen (Regulus regulus), talitiainen (Parus major) ja pyy (Bonasa bonasia). Erona muuhun
ulkometsän alueeseen Isokankaan ja Asmonkorven suojelualueilla lukeutuvat kymmenen
runsaimman lajin joukkoon lisäksi leppälintu (Phoenicurus phoenicurus), kirjosieppo (Ficedula
hypoleuca) ja töyhtötiainen (Parus cristatus). Alueen tyyppilajeja ovat myös alueella yleisesti
tavattavat kulorastas (Turdus viscivorus), puukiipijä (Certhia familiaris) ja järripeippo (Fringilla
montifringilla). Viime vuosikymmeninä voimakkaasti taantunut pohjansirkku (Emberiza rustica)
esiintyy ulkometsässä vielä runsaana.
Valtakunnallisesen uhanalaisluokituksen mukaisista vaarantuneista lajeista alueella tavataan
todennäköisesti säännöllisesti pesivänä tiltalttia (Phylloscopus collybita) sekä mahdollisina
pesimälajeina pikkutikkaa (Dendrocopos minor) ja naurulokkia (Larus ridibundus). Yksittäisiä
havaintoja on myös käenpiiasta (Jynx torquilla), sinipyrstöstä (Tarsiger cyanurus) sekä
talviaikoina maakotkasta (Aquila chrysaetos). Silmälläpidettävistä lajeista varmoja pesimälajeja
ovat teeri (Tetrao tetrix), metso (Tetrao urogallus), pohjantikka (Picoides tridactylus) ja
kuukkeli (Perisoreus infaustus), joista pohjantikka ja kuukkeli ovat Pohjamaalla alueellisesti
uhanalaisia. Todennäköisiä pesimälajeja ovat käki (Cuculus canorus), kivitasku (Oenanthe
oenanthe) ja pensastasku (Saxicola rubetra). Mahdollisia, silloin tällöin alueella pesiviä NTlajeja ovat tuulihaukka (Falco tinnunculus), sinisuohaukka (Circus cyaneus), mehiläishaukka
(Pernis apivorus), pikkulepinkäinen (Lanius collurio) ja varpunen (Passer domesticus).
Valtakunnallisesti elinvoimaisiksi luettavista, alueellisesti uhanalaisista lajeista keltavästäräkki
(Motacilla flava) ja liro (Tringa glareola) pesinevät ulkometsän alueella vuosittain.
Euroopan unionin lintudirektiivin I-liitteen lajeja Sanginjoen on tavattu 18, joista kuusi
(mehiläishaukka, sinisuohaukka, teeri metso, liro ja pohjantikka) on uhanalaisia tai
silmälläpidettäviä lajeja. Muista direktiivilajeista varma pesintä on havaittu joutsenella (Cygnus
cygnus), pyyllä, lapinpöllöllä (Strix nebulosa), viirupöllöllä (Strix uralensis), helmipöllöllä
(Aegolius funereus), varpuspöllöllä (Glaucidium passerinum) ja palokärjellä (Dryocopus
martius). Todennäköisiä pesimälajeja ovat kuikka (Gavia arctica), kurki (Grus grus) ja
pikkulokki (Larus minutus), silloin tällöin mahdollisesti pesiviä uivelo (Mergus albellus) ja
huuhkaja (Bubo bubo).
Rakennuskäytöltä säästyneenä ja runsaasti myös vanhan metsän kuvioita sisältävänä Sanginjoen
ulkometsä kelpaa reviiriksi monilajiselle petolinnustolle. Pikkujyrsijöiden kannanvaihtelusta
riippuvana monen lajin pesintä ei ulkometsän alueellakaan ole säännöllistä, mutta ajoittainenkin
esiintyminen osoittaa ympäristön potentiaalin sekä päiväpetolintujen että pöllöjen
elinympäristönä. Kahden viimeisen vuosikymmenen ajalta on varmoja pesimähavaintoja
tuulihaukasta, sinisuohaukasta ja mehiläishaukasta, kanahaukasta (Accipiter gentilis),
varpushaukasta (Accipiter nisus), hiirihaukasta (Buteo buteo), nuolihaukasta (Falco subbuteo),
varpuspöllöstä, helmipöllöstä, viirupöllöstä ja lapinpöllöstä. Mahdollisia satunnaisempia
pesijöitä alueella ovat lisäksi olleet myös ruskosuohaukka (Circus aeruginosus), hiiripöllö
(Surnia ulula) ja huuhkaja. Keskeistä esiintymisaluetta on monien petolintujen osalta Isokankaan
aarnimetsäosa. Muualta pesimähavaintoja on kertynyt muun muassa Polvikankaalta,
Suolammelta, Kalimeenojalta, Kalimeenlammelta, Laukkalasta, Loppulasta sekä
Asmonkorvesta.
Alueellisessa vertailussa runsaat ja elinvoimaiset kannat on myös metsäkanalinnuilla. Runsain
kanalintu on pyy, jonka tiheys linjalaskennoissa on yli 2 paria/ km2 ja parimääräarvio
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suunnittelualueella 47-90 paria. Sanginjoen ulkometsää myös pidetään yhtenä Oulun parhaista
metson esiintymisalueista ja lajin tiheysarvio on noin yksi pari/km2. Metsoa tavataan pesivänä
mm. Polvikankaan-Saunakankaan alueella, Loppulassa sekä Asmonkorven ympäristössä.
Teerikannan tiheysarvio 0,3 paria/km2 ja laji on siten alueella metsoa vähälukuisempi. Myös
eteläistä Suomea kohti harvinaistuvaa riekkoa (Lagopus lagopus) on havaittu Polvikankaan ja
Korpilammen alueilla.
Alueellisesti harvalukuisista tai muuten mainitsemisen arvoisista lajeista ulkometsässä on
havaittu pyrstötiainen (Aegithalos caudatus), peukaloinen (Troglodytes troglodytes),
pensassirkkalintu (Locustella naevia), virtavästäräkki (Motacilla cinerea), idänuunilintu
(Phylloscopus trochiloides), kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera), kalasääski (Pandion
haliaetus NT, I-liite) ja pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes). Talviaikaisia havaintoja on
lisäksi lapintiaisesta (Parus cinctus NT, RT) ja taviokuurnasta (Pinicola enucleator, RE).
Kymmenessä vuodessa, kahden linjalaskennan välisenä aikana havaittujen lintulajien lukumäärä
on ulkometsässä vähentynyt 52 lajista 40 lajiin ja linnuston kokonaistiheys 113 parista/km2
73 pariin. Lajimäärän ja kokonaistiheyden laskua eivät linnustotutkimuksen (Repo 2006)
mukaan selitä ainakaan kokonaan lajien sattumanvarainen havaittavuus eri vuosina tai joidenkin
lajien luontaiset, syklisesti esiintyvät kannanvaihtelut.
Nisäkkäistä runsaimpia ovat pikkujyrsijöiden ja päästäisten ohella kettu (Vulpes vulpes), hirvi
(Alces alces), supikoira (Nyctereutes procyonoides) ja metsäjänis (Lepus timidus).
Valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi luettavaa saukkoa (Lutra lutra) tavataan etenkin
Sanginjokivarressa säännöllisesti. Samassa elinympäristössä tehdään usein havaintoja myös
istutetusta amerikanmajavasta (Castor canadensis). Harvinaisempaa nisäkäslajistoa edustavat
näätä (Martes martes) ja piisami (Ondatra zibethica). Ulkometsän alueella tavataan silloin tällöin
myös suurpetoja. Sekä erittäin uhanalaisiksi luokitellut susi (Canis lupus) ja ahma (Gulo gulo)
että silmälläpidettävät karhu (Ursus arctos) ja ilves (Lynx lynx) on havaittu vuosien 1982-90
välisenä aikana.
Matelijoista ja sammakkoeläimistä alueella esiintyy kyytä (Vipera berus), sammakkoa (Rana
temporaria), viitasammakkoa (Rana arvalis), rupikonnaa (Bufo bufo) sekä vesiliskoa (Lissotriton
vulgaris).

2.6 Historia
Vanhin alueen maankäytön historiaa koskeva maininta on vuodelta 1605, jolloin Ruotsin
kuningas Kaarle IX perusti Oulun kaupungin. Tuolloin Sanginjoen ulkometsä lahjoitettiin
kaupungille ”masto- ja hirsipuumetsäksi”.
1700-luvun alun isoonvihaan asti Sanginjoen varret säilyivät lähes rakentamattomina. Ainoa talo,
Perälä, sijaitsi sekin tarkasteltavan rajauksen lounaispuolella, lähempänä Sanginsuuta. 1700luvun loppuun mennessä Sanginjokivarsi oli kuitenkin saanut jo vahvan asutuksen. Silloinkin
suurin osa uudisasutuksesta sijoittui nykyisen ulkometsän osuuden ulkopuolelle, joko Sanginjoen
yläjuoksulle tai alemmas, lähelle Sanginjoen ja Oulujoen liittymäkohtaa. Ulkometsän
välittömässä läheisyydessä asutusta oli Holtinkosken talossa, joka perustettiin 1750-luvulla,
Kontiokoskella ja Laukkalassa (1775), Viitajylhässä (1780) sekä Koskelassa ja Pirttikoskella
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(1790). Koko Sanginjokivarressa mainitaan 1800-luvun puolivälissä olleen 15 taloa. Ulkometsän
etelälaitaa ja Sanginjokea myötäilevä tie rakennettiin kuvernöörin vuonna 1834 antamalla
päätöksellä. Tie kulki Sanginsuusta Sankilammen taloon ja valmistui ajettavaan kuntoon 1842.
Kiertokoulun pito aloitettiin Sanginjoella vuonna 1859. Kontiokosken kohdalla sijaitseva
Sanginjoen koulu rakennettiin vasta vuonna 1911. (Anonyymi 1999a)
Ennen 1800-luvun puoltaväliä Sanginjoen alueella ei juuri ollut taloudellista merkitystä
kaupungille. Maistraatin vuonna 1865 laatimassa, kaupungin taloudellisen tilan
tervehdyttämiseen tähtäävässä ohjelmassa todettiin, että metsänhoitajan on annettava tutkia
Sanginjoella olevia kaupungin ulkometsiä tehtävänään suunnitella, miten nämä alueet oli
saatettava tuottamaan hyötyä. Vuodesta 1868 ulkometsässä pantiinkin toimeen hätäaputöitä ja
metsää alettiin ensimmäistä kertaa suunnitelmallisesti hakata. Nämä työttömyystöinä tehdyt
hakkuut jatkuivat usean vuoden ajan. 1800-luvun jälkipuolella Oulujokivarressa suoritetun
metsänjaon yhteydessä Oulun pitäjä päätti myös, että yhteisistä metsistä saa kotitarvepuun lisäksi
hakata 20-40 syltä talon manttaalimäärän mukaan.
Jo 1800-luvulla metsävarojen riittävyydestä oltiin huolissaan ja esimerkiksi tervanpoltto
kiellettiin kokonaan Oulujoen pohjoispuolella Sanginjokea myöten. Nousevan metsäteollisuuden
tarpeisiin Sanginjoen metsistä ryhdyttiin hakkaamaan puuta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.
Teollinen puunkäyttö saavutti huippunsa toisen maailmansodan jälkeen. Lisäksi Sanginjoen
metsistä hakattiin edelleen puuta myös kaupungin omiin tarpeisiin. Oulun kaupungin julkisia
rakennuksia, esimerkiksi joitakin kouluja lämmitettiin aina 1980-luvulle asti mm. Sanginjoen
ulkometsästä saaduilla koivuhaloilla. Sanginjoen metsätyyppien inventointi tehtiin alustavasti jo
vuonna 1898, jolloin laadittiin kaupungin metsien ensimmäinen metsänhoito- ja
käyttösuunnitelma. Seuraavat suunnitelmat on laadittu vuosina 1906, 1923, 1952, 1967, 1983,
1989 ja 1998. Järjestyksessä yhdeksännen suunnitelman on määrä valmistua vuonna 2010.

2.7 Nykykäyttö
Sanginjoen ulkometsäaluetta hoidetaan nykyisin monikäyttömetsänä. Tärkeimmät käyttömuodot
ovat puun tuottaminen, retkeily, luonnonharrastus, sienestys, marjastus, riistanhoito, kenneltyö,
opetus- ja tutkimustyö sekä alkuperäisluonnon suojelu. Lemmenpolun alueella
Sanginjokivarressa on erityinen virkistyskalastusalue, jota hoidetaan säännöllisin istutuksin.
Puolustusvoimilla on ulkometsän alueella läpikulkua ja majoittumista koskeva harjoitteluoikeus.
Hoito- ja käyttösuunnitelman kohdealue on osayleiskaavassa valtaosin määritelty maa- ja
metsätalousalueeksi. Suurin osa alueesta on varustettu kaavamerkinnällä MU tarkoittaen maa- ja
metsätalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta. Merkintä edellyttää,
että alueen käytössä on huomioitava erityisesti luonnonarvojen säilyminen ja alueen käyttö
ulkoiluun. Alueelle ei saa rakentaa asuintiloja sisältävää rakennusta eikä alueella rakennuslain
pykälän 124a nojalla sallita ilman kaupunginhallituksen lupaa yli yhden hehtaarin suuruisia eikä
metsäalueiden rajoja muuttavia avohakkuita. Ulkometsän kaakkoisosassa oleva Pöytäsaarensuon
ja Sanginjoen välinen metsäalue on määritelty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla
myös on kielletty asuinrakennusten rakentaminen, mutta jolla ei muusta kokonaisuudesta
poiketen katsota olevan ympäristö- tai virkistysarvoja.
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Sanginjoentien pohjoispuolisella osuudella, mikä muodostaa hoito- ja käyttösuunnitelman
kohdealueen valtaosan, osayleiskaavassa on erotettu luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetuiksi
alueiksi Isokankaan (331 ha) ja Asmonkorven (2,5 ha) luonnonsuojelualueet. Isokankaan
suojelurajauksesta 51 ha kuuluu tiukasti suojeltuun aarniosaan ja 280 ha varovaisen
metsätalouden sallivaan metsäpuisto-osaan. Lisäksi on osoitettu jatkossa rauhoitettavaksi
Myllykankaan (10,1 ha) alue. Suojelualueet on kaavassa varustettu merkinnällä SL, jolla
osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla perustetut luonnonsuojelu-alueet sekä
luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston alueet silloin kun ne on tarkoitus toteuttaa
perustamalla luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. SL -merkinnällä voidaan lisäksi
varata sellaisia alueita, joiden luontoarvojen suojelu on kaavoituksen yhteydessä muutoin
katsottu tarpeelliseksi. Suojeltavien alueiden lisäksi Myllykosken –Polvikankaan alue (67 ha) on
osayleiskaavassa määritelty luonnontilaisena säilytettäväksi virkistysalueeksi (V/s).
Sanginjoentien ja Sanginjoen välinen alue rikkoutuu yksityisomistuksessa olevien tilojen
johdosta useiksi erillisiksi lohkoiksi. Joenvarsivyöhykkeen laajimmat hoito- ja
käyttösuunnitelmaan kuuluvat alueet sijaitsevat Sadinkosken ja Kontiokosken välisellä
osuudella. Sadinkosken alapuolelle sijoittuu myös Lemmenpolun alue, joka on kaavassa varattu
retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Alueelle voidaan sijoittaa retkeily- ja ulkoilukäyttöä palvelevia
rakennuksia sekä polkuja siten, että luonnon ja maiseman erityispiirteet säilyvät. Muut Oulun
kaupungin omistuksessa olevat metsäalueet joen ja tien välisellä vyöhykkeellä ovat pääosin maaja metsätalousaluetta.
Ulkometsän alueella ei ole pysyvää asutusta. Suunnittelualueella Oulun kaupunki omistaa
kuitenkin Kontiokoskella sijaitsevan Sanginjoen vanhan kansakoulun, joka toimii nykyisin
leirikeskuksena sekä tällä hetkellä yksityiskäytössä olevan Loppulan tilan. Rakennukset
pihapiireineen kuuluvat kaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueisiin. Rajauksen
koillisosassa sijaitsee Isokankaan pohjavedenottamo, joka lähiympäristöineen on osoitettu
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Vedenottamon ympärille on rajattu pohjaveden
muodostumisalue, joka karkeasti vastaa Isokankaan suojelualuetta. Pohjavesialueelle ei saa
sijoittaa laitoksia, rakenteita tai toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden likaantumista tai
muuttumista.
Ulkometsän rajauksen välittömässä läheisyydessä on sekä pysyvää asutusta että loma-asuntoja.
Asutus keskittyy Holtinkylän, Laukkalan-Kontiokosken sekä Loppulan-Kinnusenkosken alueille.
Vuonna 1998 tehdyn inventoinnin mukaan Sanginjokivarressa, suunnittelualueen kyljessä on 30
asuinrakennusta ja 41 loma-asuntoa (Anonyymi 1999a).
Sanginjoen ulkometsä on suosittua retkeily- ja ulkoilumaastoa. Ulkometsän alueella tehdyn
kävijätutkimuksen perusteella käyntikertojen määrän arveltiin olevan vuosittain yli 2500
(Hautala 2006). Alueelle on Maa ja Vesi Oy:n vuonna 1989 laatiman monikäyttösuunnitelman
pohjalta tehty polustoa ja sekä rakennettu retkeilyä palvelevia rakenteita (Anonyymi 1989).
Keskeiset virkistystä palvelevat retkeilypolut on merkitty opastein ja varustettu märissä
maastonkohdissa pitkospuilla. Retkeilyreitistön rungon muodostavat alueen itäosaan sijoittuva,
9,8 km mittainen Isokankaan retkeilypolku sekä tähän alueen pohjoisosassa yhtyvä 5,4 km
mittainen Kalimeen retkeilypolku, joka rajautuu osaksi suunnittelualueen ulkopuolelle. Lisäksi
Korpilampea ympäröi 2,2 km mittainen riistanhoitoa käsittelevä teemaluontopolku. Alueen
etelälaidalla Loppulassa sijaitsee 1,5 km mittainen Lemmenpolku, joka Sanginjoen vartta
seuraavana on tarkoitettu ensisijaisesti virkistyskalastuksen tarpeisiin. Retkeilyreittien yhteyteen
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on rakennettu yöpymiseen soveltuvia laavuja, joita sijaitsee Myllykoskella, Kalimeenlammella,
Korpilammella, Takaharjun luoteispäässä sekä Isokankaanjärvellä. Laavujen yhteydessä on
nuotiopaikat, polttopuukatokset sekä Takaharjun laavua lukuun ottamatta puusee. Yöpymiseen
soveltuvien majoitteiden lisäksi reittien varrella on taukokatoksia ja nuotiopaikkoja.

2.8 Sanginjoen alueen merkitys maa- ja valtakunnallisesti
Laajana, omistusoloiltaan yhtenäisenä ja paikoin suhteellisen luonnontilaisena säilyneenä
Sanginjoen ulkometsä on huomionarvoinen aluekokonaisuus. Sen sijainti lähellä Oulun
kaupunkia, virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet sekä toisaalta vanhoja metsiä elinympäristönään
suosiva rikas eliölajisto lisäävät Sanginjoen alueellista merkitystä. Sekä luonnonsuojelun että
virkistysmahdollisuuksien näkökulmasta Pohjois-Pohjanmaan merkittävimmät
metsäluontokohteet painottuvat maakunnan itä- ja pohjoisosiin. Oulun lähistöllä sekä
lajistollisesti merkittäviä että virkistyskäyttöön soveltuvia kohteita on tällä hetkellä vähän ja
niilläkin suojelun painopiste on alueelle tyypillisissä aapasoissa. Metsäluontoa on laajoina
kokonaisuuksina suojeltu Oulun lähipiirissä niukasti. Kaikkineen Oulun lähiseudun
suojelualueilla ja muilla virkistyksen kannalta potentiaalisilla kohteilla on merkittyjä
retkeilyreittejä hyvin vähän. Esimerkiksi laajoilla Litokairan (318 km2), Olvassuon (270 km2) ja
Hirvisuon (44,8 km2) Natura-alueilla on merkittyä reitistöä yhteensä vain noin 10 km, mistä
syystä kohteiden merkitys retkeilijöille on vähäinen.
Valtakunnallisesti tarkasteltuna Sanginjoen alueella ei tällä hetkellä ole virkistyskäyttöä ajatellen
suurta merkitystä. Alueen sijainti ja esimerkiksi kansallispuistojen mittakaavassa melko
vaatimaton pinta-ala huomioon ottaen on kyseenalaista, onko kohteella edellytyksiä jatkossakaan
kehittyä erityisen merkittäväksi. Lähellä Oulua sijaitsevan, tavallista enemmän vanhoja metsiä
sisältävän ulkometsän alueellinen merkitys saattaa kuitenkin kasvaa ja alue voi aikanaan saada
valtakunnallistakin painoarvoa, mikäli sen hoitoa ja käyttöä ohjataan tulevaisuudessa
virkistyskäytön kannalta edulliseen suuntaan. Myös suojelunäkökulmasta Sanginjoen
valtakunnallinen merkitys on ainakin toistaiseksi alueellista vähäisempi, etenkin kun otetaan
huomioon tärkeän lajiston melko voimakas painottuminen rajauksen itä- ja pohjoisosiin, mikä
laskee luonnonsuojelullisesti merkittävän aluekokonaisuuden pinta-alaa karkeasti noin puoleen.
Kuitenkin edes Sanginjoen kokoisten suojeltujen metsäalueiden lähes täydellinen puuttuminen
Oulun lähipiirissä ja Sanginjoen alueella esiintyvä rikas ja osittain vaateliaskin lajisto
muodostavat nimenomaan alueellisesta näkökulmasta vahvan perusteen muuttaa ulkometsän
käyttöä suojelupainotteisempaan suuntaan.
Suomen metsistä on uusimman käytössä olevan tiedon mukaan tiukasti suojeltu 8,2 % (Virkkala
ym. 2000). Kasvullisen metsämaan osalta tiukasti suojellun alueen osuus on 4,5 %. Tiukalla
suojelulla tarkoitetaan suojelukohteiden rajaamista kokonaan metsätalouden ulkopuolelle.
Keskiboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen läntisellä lohkolla, johon Sanginjoen
ulkometsäkin kuuluu, suojellun metsämaan osuus on 1,7 %. Kun tähän lisätään kitumaan osuus,
suojeluaste on 2,6 %.
Vuonna 2008 jättämässään mietinnössä Etelä-Suomen (mukaan lukien Oulun läänin länsiosa)
metsien monimuotoisuuden turvaamista arvioinut METSO -työryhmä arvioi riittävän suojelun
toteutuvan vapaaehtoisiin suojelukeinoihin perustuvalla toimintaohjelmalla. Käytännössä tämä
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tarkoittaa monimuotoisuuden turvaamisen jatkossa perustuvan metsänomistajien kiinnostukseen
ja haluun vapaaehtoisesti suojella metsiensä luonnonarvoja. Omistusolojen säilyessä ennallaan
suojelu on yksityismetsissä mahdollista toteuttaa luonnonarvojen kaupalla. Monimuotoisuuden
kannalta merkittäväksi arvioitujen alueiden suojelu ja hoito voidaan tällöin toteuttaa joko
määräaikaisilla tai pysyvillä sopimuksilla kohteiden ekologisen arvon mukaan. Talousmetsissä
voidaan lisäksi korvata erityisellä ympäristötuella ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä mainittujen
erityisen tärkeitten elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttäminen.
Monimuotoisuuden turvaamista erityisesti kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä selvittäneen
KuntaMETSO -työryhmän kyselyssä todettiin kunnista joka kolmannen pitävän tavoitteenaan
lisätä ulkoilu- ja virkistysmetsien osuutta ja joka viidennen pyrkivän lisäämään suojelumetsien
osuutta (Flander ym. 2006).
Euroopan yhteisön luontodirektiivin asettamien velvoitteiden sisällyttäminen osaksi Suomen
lainsäädäntöä on tuonut ns. suotuisan suojelutason keskeiseksi luonnonsuojelun tavoitteeksi
(Savolainen 1997). Kansainvälisen kehityksen mukana luonnonsuojelulakiin on otettu laajaksi
yleistavoitteeksi lajiston ja luontotyyppien suojelutason säilyttäminen suotuisana. Tämä
edellyttää lajiston tarvitsemien elinympäristöjen jatkuvuutta ja saatavuutta, mikä mahdollistaa
niin ekologisten kokonaisuuksien kuin lajienkin säilymisen pitkällä aikavälillä.
Luonnonsuojelulaissa todetaan eliölajin suojelutason olevan suotuisa, kun laji pystyy pitkällä
aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa elinympäristöissään. Luontotyypin suojelutaso
taas on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja kokonaisala riittävät turvaamaan
luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden pitkällä aikavälillä ja kun
luontotyypille luonteenomaisten eliölajien suojelutaso on suotuisa. Suojelutason suotuisuuden
määritelmässä lajit, populaatiot, elinympäristöt ja luontotyypit liitetään näin toisiinsa. Tällainen
laajentunut, lajiston dynamiikan huomioon ottava näkökulma korostaa elinympäristöjen suojelun
merkitystä suhteessa pienialaisten, lajikohtaisten esiintymien suojeluun. Vaikka nykyisten
ohjeiden ja suositusten mukainen talousmetsien luonnonhoito pitkällä aikavälillä jossakin määrin
vähentää uusien suojelualueiden tarvetta, suotuisan suojelutason saavuttamisessa riittävän
laajalla suojelualueverkolla on silti keskeinen rooli (Syrjänen 2001).
Suojelutarpeen määrittämisessä alueellisesti ja valtakunnallisesti tulee pyrkiä löytämään laajaa
havaintomateriaalia hyödyntävää tutkimustietoa. Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien
suojelutarvetta ovat kattavasti arvioineet Ruuhijärvi ym. (2000). Ekologiseen ja
luonnonsuojelubiologiseen tutkimukseen nojaavassa tarvearviossa todetaan olevan tarpeellista
kehittää metsien suojelua Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla sekä lyhyellä ja että pitkällä
aikavälillä. Metsien suojelun lyhyen aikavälin (alle 20 vuotta) tavoitteena on pysäyttää
mahdollisimman nopeasti elinympäristöjen ja lajien taantuminen. Metsien suojelun pitkällä,
useita kymmeniä vuosia kestävällä aikavälillä päätavoitteena on ylläpitää alueen metsäluonnon
luontaista monimuotoisuutta. Työryhmän mietinnössä todetaan alueella olevan myös syytä
käynnistää ennallistamistarpeen ja -menetelmien selvitys.
Työryhmä arvioi myös, ettei nykyisillä Etelä-Suomen ja Pohjanmaan suojelualueilla kyetä
turvaamaan kaikkia uhanalaisia tai taantuneita metsälajeja, joiden luontainen levinneisyys on
painottunut hemi-, etelä- tai keskiboreaaliselle vyöhykkeelle. Alueella korostuu erityisesti
lehtojen, rehevien kangasmetsien, korpien ja luonnontilaisen kaltaisten metsien sekä näistä
elinympäristöistä riippuvaisten lajien lisäsuojelun tarve.
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Lainsäädännöstä ei seuraa suoraa velvoitetta Sanginjoen ulkometsän kaltaisten kohteiden
suojeluun. Kokonaisuutena tarkastellen alueen merkitys sekä virkistyksen että luonnon
monimuotoisuuden kannalta on kuitenkin alueellisesti niin huomattava, että loogisimpana
vaihtoehtona näyttäytyy kaupunginhallituksen päätöksessään esittelemän linjauksen mukaisesti
toisaalta virkistyskäytön lisääminen ja toisaalta ulkometsän arvokkaimpien osien saattaminen
suojelun piiriin. Oulun kaupungin metsien vuosiksi 1999-2008 laaditun hoito- ja
käyttösuunnitelman linjauksena mainitaan, ettei välitöntä tarvetta uusien, olemassa olevien
kaavavarausten ulkopuolella olevien suojelualueiden perustamiseen ole (Anonyymi 1999b).
Kymmenen vuoden takaisen linjauksen tarkistaminen Sanginjoen hoitolohkon osalta lienee nyt
kuitenkin perusteltua. Suojelun lisäämiseen tähtäävä ratkaisu olisi yhdensuuntainen myös
vuoteen 2015 ulottuvan Pohjois-Pohjanmaan ympäristöstrategian (Anonyymi 2005) kanssa.
Strategiassa kiinnitetään huomiota Oulun läänin länsiosan metsien monimuotoisuuteen ja sen
lisäämiseen valtioneuvoston linjausten mukaisesti.

2.9 Yhteenveto
Oulun kaupungin omistama Sanginjoen ulkometsä on yhtenäinen, noin 25 neliökilometrin
laajuinen metsäalue, joka metsätaloutta lukuun ottamatta on laajalti säästynyt ihmistoiminnan
vaikutuksilta. Asutusta itse ulkometsän alueella ei ole. Metsätalouden vaikutukset ovat paikoin
voimakkaat ja olosuhteet vastaavat normaalin talousmetsän tilaa. Ulkometsän alueella on tällä
hetkellä tiukasti suojeltu Asmonkorven vanha kuusimetsäalue ja Isokankaanjärven aarnialue,
joiden yhteenlaskettu maapinta-ala on noin 55 ha. Isokankaan 280 ha laajuinen metsäpuisto
sijaitsee suureksi osaksi Takaharjun pohjavesialueella ja on rauhoitettu siten, että metsää voidaan
uudistaa ja hakata ilman avohakkuita ja maanpinnan käsittelyä. Virkistyskäyttöön on lisäksi
osayleiskaavassa varattu 67 ha suojelualue Isolta Polvikankaalta. Suojeltujen alueiden
ulkopuolella varsinkin rajauksen itäosissa on kuitenkin lähes luonnontilaisena säilyneitä
aluekokonaisuuksia, joilla sekä eläimistön, kasvillisuuden että sienilajiston osalta on potentiaalia
ylläpitää alueellisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittävää lajistoa.
Ulkometsän alueella esiintyy rikas eliölajisto, johon tähänastisten kartoitusten perusteella kuuluu
valtakunnallisessa ja alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneiksi ja silmälläpidettäviksi
määriteltyjä lajeja, EU:n lintudirektiivin I-liitteessä mainittuja lintulajeja sekä vanhojen metsien
indikaattorilajeina pidettäviä sienilajeja. Säännöllisesti tai satunnaisesti alueella pesii neljä
valtakunnallisesti vaarantunutta ja neljä alueellisesti uhanalaista lintulajia. Jäkälissä
valtakunnallisesti vaarantuneita lajeja on kaksi ja alueellisesti uhanalaisia neljä. Kääväkkäistä
tavataan kahdeksaa, putkilokasvilajeista kahta ja sammallajeista yhtä alueellisesti uhanalaista
lajia. Alueella esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä lintudirektiivissä ja
luontodirektiivissä mainitut lajit on lueteltu liitteissä 4-6.
Alue on etenkin oululaisten, mutta myös lähikunnissa asuvien tärkeä virkistyskäyttökohde.
Kävijöitä on haastattelututkimuksen pohjalta arvioituna vuosittain tuhansia. Tärkeimmät
virkistyskäytön muodot ovat Lemmenpolun alueella tapahtuva kalastaminen, päiväretkeily
merkityillä reiteillä sekä syksyisin marjastus.
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II HOITO JA KÄYTTÖ
3 Hoidon ja käytön tavoitteet
Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön osalta keskeiset tavoitteet liittyvät eri käyttömuotojen
yhteensovittamiseen. Periaatteena on, ettei minkään yksittäisen käyttömuodon edellyttämien
hoitotoimien tai vaikutusten tule olla niin laaja-alaisia tai voimakkaista, että muitten
käyttömuotojen olemassaolo vaarantuu.
Vahvimmassa ristiriidassa keskenään ovat metsätalouskäyttö ja tiukka, täydellistä rauhoittamista
edellyttävä luonnonsuojelu, jotka vaihtoehtoisina käyttömuotoina sulkevat toisensa pois. Kolmas
pääasialliseen käyttömuoto, virkistäytyminen, ei pääosin aseta muulle käytölle suuria rajoitteita
ja on mahdollista sovittaa yhteen sekä metsien talouskäytön että suojelun kanssa. Keskeiset
virkistyskäytön muodot kuten retkeily, sienestys ja marjastus ovat tavallisesti sallittuja
rauhoitetuillakin kohteilla, joten ristiriitaa suojeluun ei esiinny. Metsätalouskäytössä olevien
alueiden huomattavimmat muihin käyttömuotoihin kohdistuvat käyttörajoitteet liittyvät metsän
uudistamiseen ja etenkin avohakkuuna toteutettavaan päätehakkuuseen. Osa virkistyskäytön
muodoista suhtautuu talouskäyttöön ja suojeluun neutraalisti ilman, että rajoitteita puolin tai
toisin juuri ilmenee. Tällaisia käyttömuotoja ovat esimerkiksi kalastus, riistanhoito ja kenneltyö.
Muu kuin metsätalouteen, luonnonsuojeluun tai virkistykseen liittyvä käyttö on tavallisesti
helppo sovittaa yhteen muiden käyttömuotojen kanssa. Yksittäiset säilytettävät kulttuuri- ja
luonnonmuistomerkit ja opetus- sekä tutkimustyö eivät tavallisesti aseta laajamittaisia paineita
alueen maankäytölle.
Keskeisimmät hoidon ja käytön tavoitteet asetetaan seuraavasti:










Saavutetaan Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön osalta tila, jossa vaihtelevat
käyttömuodot mahdollisimman hyvin sovitetaan yhteen ja eri intressiryhmien väliset
konfliktit nykyisen hoito- ja käyttösuunnitelman aikajänteellä minimoidaan.
Ulkometsän lajistollinen ja luontotyyppien monimuotoisuus säilyy vähintään nykyisellä
tasollaan. Kasvattamalla tiukasti suojeltujen, biodiversiteetin kannalta keskeisten alueiden
pinta-alaa ja ennallistamalla sopivia kohteita luodaan pitkällä aikavälillä edellytykset
monimuotoisuuden kasvulle ja alueella tällä hetkellä esiintyvien uhanalaisten ja
silmälläpidettävien eläin-, kasvi- ja sienilajien elinolosuhteiden paranemiselle.
Säilytetään mahdollisuus harjoittaa metsätaloutta ulkometsän niillä osilla, jotka eivät
monimuotoisuuden kannalta ole erityisen merkittäviä.
Ohjattua virkistyskäyttöä lisätään uusimalla retkeilyrakenteita ja parantamalla poluston ja
taukopaikkojen huoltoa.
Luonnossa oppimista edesautetaan suunnittelemalla alueelle uusi luontopolku. Samalla
parannetaan mahdollisuutta käyttää aluetta esimerkiksi koululaisten ja opiskelijoiden
perehdyttämiseen.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tehtyjen linjausten vaikutuksia lajiston ja luontotyyppien
monimuotoisuuteen ja ulkometsän virkistyskäyttöön seurataan inventoinnein ja tekemällä
uusi kävijätutkimus, jotta luodaan päätöksentekoa helpottavaa tietopohjaa alueen
käyttömuotojen painotuksille tulevaisuudessa.
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4 Alueiden käytön vyöhykkeet
4.1 Yleistä
Jaettaessa ulkometsää eri käyttömuotojen mukaisiin osa-alueisiin keskeisen kriteerin
muodostavat kunkin aluekokonaisuuden lajistollinen arvo ja siten luonnonsuojelullinen merkitys.
Kriteerin mukaisesti ulkometsä jaetaan suojeltuun vyöhykkeeseen, mukautetun metsätalouden
vyöhykkeeseen sekä normaalin metsätalouskäytännön vyöhykkeeseen (kuva 4).
Suojeluvyöhykkeen keskeinen tehtävä on ensisijaisesti edesauttaa alueen eliölajiston säilymistä.
Mukautetun metsätalouden vyöhykkeellä on merkitystä sekä talouden että suojelun kannalta.
Vyöhykkeellä alennetaan metsätalouden tuottovaatimuksia ja toimenpiteitä rajoitetaan siten, että
puuntuotannon ohella tuetaan myös suojelullisia päämääriä. Normaalin metsätalouden
vyöhykkeellä pääpaino on puuntuotannossa, kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti otetaan
huomioon ulkometsän muut käyttömuodot.

Kuva 4. Sanginjoen ulkometsän ehdotetut alueenkäytön vyöhykkeet.

Virkistyskäyttö ei aseta merkittäviä rajoitteita kohdealueen muille maankäyttömuodoille vaan on
mahdollista sovittaa yhteen sekä metsätalouden että tiukan luonnonsuojelun kanssa.
Vyöhykejaon myötä retkeily keskittyy suojeluvyöhykkeelle ja mukautetun metsätalouden
vyöhykkeelle. Merkittävimmät retkeilyalueet ovat laajoilta osiltaan suojelurajauksen sisäpuolelle
jäävät Isokankaan ja Kalimeen retkeilypolut alueen itä- ja pohjoisosissa. Myös lajistollinen
tutkimus keskittynee tulevaisuudessa suojeltaville alueille. Kalastuksen osalta suurin käyttöpaine
on etelässä Lemmenpolun alueella, missä harjoitetaan mukautettua metsätaloutta. Muu
virkistyskäyttö, kuten marjastus, sienestys ja kenneltoiminta sijoittuu alueelle hajautetummin,
myös alueen talouskäytössä oleviin länsiosiin, jossa polustoa ja retkeilyrakenteita ei ole.
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4.2 Suojeluvyöhyke
Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisin aiemmasta käytöstä poikkeava linjaus on ulkometsän
lajistollisen monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpien osien osoittaminen metsätalouden
ulkopuolelle kokonaan jääväksi luonnonsuojelualueeksi. Suojelu on loogisinta toteuttaa
rauhoittamalla yhtenäinen aluekokonaisuus (Ia), joka kattaa ulkometsän itä- ja pohjoisosia
Latvakorvenpalon, Kalimeenlammen ja Isokankaanjärven väliin jäävällä alueella (kuva 4).
Suojelurajauksen kokonaispinta-ala on n. 467 ha. Se sisältää yleiskaavaan merkityt Ison
Polvikankaan virkistyskäyttöön varatun suojelualueen (67,0 ha), Myllykosken
suojelualuevarauksen (10,1 ha) ja jo olemassa olevat Isokankaan suojelualueen aarniosan (51 ha)
ja Asmonkorven luonnonsuojelualueen (2,5 ha). Rajaus myötäilee pääasiallisesti kääväkäs- ja
jäkäläkartoituksissa havaittujen uhanalais- ja indikaattorilajien esiintymisalueita.
Suojelurajauksen rungon muodostavat iäkkäät, yli 100-vuotiasta metsää kasvavat kuviot.
Suojeltavien luontotyyppien osalta suojelun painopiste on tuoreissa kuusivaltaisissa
kangasmetsissä sekä luonnontilaisimpina säilyneissä korvissa.
Vanhaa metsää kasvavien osien lisäksi suojelurajaus sisältää yksittäisiä kuvioita, joiden
lajistollinen arvo ei tällä hetkellä ole erityisen merkittävä, mutta joilla on luonnontilaisesti
kehittyessään potentiaalia kehittyä merkittäviksi. Tällaisia kohteita ovat avohakkuualueet,
siemen- ja suojuspuuasentoon hakatut kuviot sekä nuoret metsät, joissa ensiharvennusta ei ole
tehty. Vuonna 2008 valmistuneessa luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa todetaan
runsaslahopuustoisista ja muita luonnontilaisen metsän piirteitä omaavista nuorista metsistä
olevan pulaa (Raunio ym. 2008). Suojelemalla myös joitakin sukkession alkuvaiheessa olevia
metsäkuvioita, saavutetaan ennen pitkää biodiversiteetin kannalta edullinen tilanne, jossa
lahopuuta on kaikenikäisissä metsissä.
Omana suojeluvyöhykkeenään (Ib) säilytetään Isokankaan suojelualueen 280 ha laajuinen
metsäpuisto-osa, jolla noudatetaan alueen rauhoituspäätöksessä mainittuja rajoituksia. Alueella
on avohakkuun ja maanmuokkauksen kieltävien rajoitusten puitteissa mahdollista harjoittaa
vallinneen käytännön mukaista varovaista metsätaloutta. Hitaan uusiutuvuuden vuoksi hakkuut
tulee kuitenkin minimoida. Alueen luontotyypin ja maisemakuvan säilymiseksi tulee
metsäpuisto-osan rauhoitusmääräyksiä jatkossa tarkistaa entistä suojelullisempaan suuntaan.

4.3 Mukautetun metsätalouden vyöhyke
Kokonaan talouskäytöltä suojeltavaan ydinalueeseen rajautuvilla kuvioilla metsätaloustoimia
mukautetaan. Näin pyritään minimoimaan suojelurajauksen sisäpuolella ilmenevä, lähinnä
pienilmaston muutoksesta aiheutuva haitallinen reunavaikutus. Mukautetun metsätalouden alue
(II) käsittää suojelurajauksen ympärille jätettävän, keskimäärin100 metrin levyisen
suojavyöhykkeen, jonka kokonaispinta-ala on noin 120 ha. Mukautetun metsätalouden piiriin
luetaan myös Lemmenpolun alue (18,2 ha), jolla ei kuitenkaan sellaisenaan ole lajistonsuojelun
kannalta keskeistä merkitystä.
Voimakkaasti metsän tilaan vaikuttavissa metsätaloudellisissa toimenpiteissä otetaan
suojavyöhykkeellä huomioon kerrallaan käsiteltävän kuvion koko ja etäisyys muihin
käsiteltyihin kuvioihin sekä mahdollisuuksien mukaan pidennetään kasvatuksen kiertoaikaa.
25

4.4 Metsätalousvyöhyke
Muut kuin edellä esitellyt suojelun ydinalueet ja mukautetun metsätalouden alueet kuuluvat
normaalin metsätalouden piiriin (vyöhyke III). Vyöhykejaon mukaiset pinta-alat on esitetty
taulukossa 1. Metsätalousvyöhykkeellä suojelun tai virkistyksen asettamia suoria rajoitteita ei
ole, mutta metsätalouden käytäntöjen sallimissa rajoissa pyritään pitämään ulkometsän
maisemakuva eheänä sekä välttämään toimenpiteitä, joilla muulla tavoin on voimakas vaikutus
ulkometsän muihin käyttömuotoihin. Erityinen huomio on kiinnitettävä yksittäisiin, lajistollisesti
arvokkaisiin metsäkuvioihin (ks. LIITE 3), kulttuurikohteiden lähiympäristöön sekä
maisemallisesti merkittäviin kohteisiin.
Taulukko1. Ehdotettujen alueidenkäytön vyöhykkeiden pinta-alat.
Vyöhyke
Suojeluvyöhyke (I)
uusi rajaus ja Isokankaan aarniosa (Ia)
Isokankaan metsäpuisto (Ib)
Mukautetun metsätalouden vyöhyke (II)
suojelurajauksen reunavyöhyke
Lemmenpolku
Metsätalousvyöhyke (III)
lajiston kannalta merkittävät erilliskuviot
muu metsätalousvyöhyke
Yhteensä

Pinta-ala (ha)
466,9
272,2
120
18,2
39,7
1613
2530
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5 Luonnon suojelu ja hoito
5.1 Nykytila
Sanginjoen ulkometsän pinta-alasta on tällä hetkellä eriasteisesti suojeltu 331 ha laajuinen
Isokangas sekä 2,5 ha laajuinen Asmonkorven alue. Lisäksi yleiskaavan suojeluvarauksissa on
osoitettu suojelualueeksi Myllykankaalta 10,1 ha ja Myllykosken-Polvikankaan alueelta 67 ha.
Suojeltujen alueiden merkitykseen lajiston kannalta vaikuttaa paitsi alueiden laajuus, myös
niiden suojelun aste. Tiukimmin suojeltu on Asmonkorven aarniometsä, joka on käytännössä
luonnontilainen. Isokankaan 51 ha laajuinen aarnialue on niin ikään lähes luonnontilainen, kun
taas 280 ha käsittävän metsäpuiston osalla harjoitetaan varovaista metsätaloutta. Taulukossa 2 on
esitetty Isokankaan kahden eri osa-alueen rauhoitusmääräykset lääninhallituksen vuonna 1987
antaman suojelupäätöksen mukaisesti.

Taulukko 2. Isokankaan suojelualueen aarnialueen ja metsäpuiston rauhoitusmääräykset vuoden
1987 suojelupäätökseen mukaan.
Aarniosa (51 ha)

Metsäpuisto-osa (280 ha)

1.

1.

Alueella on kielletty:

Alueella on kielletty:

1.1 Maan käyttö viljelykseen
1.2 Ojien kaivaminen, vesien perkaaminen sekä
kaikenlainen muu maa- ja kallioperän
vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten
ottaminen
1.3 Metsänhakkuu ja –lannoitukset sekä
kaikenlainen muu kasvillisuuden
vahingoittaminen ja muuttaminen
1.4 Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten
tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen,
kuitenkin niin, että alueen metsästyskäytöstä
päättää maanomistaja
1.5 Rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen
rakentaminen, lukuun ottamatta luontopolkuja,
ulkoilureittejä ja eläinten ruokintapaikkoja
1.6 Tulenteko, telttailu ja muu leirielämä, lukuun
ottamatta alueita, jotka on tähän tarkoitukseen
kunnostettu ja osoitettu
1.7 Kaikenlainen muu toiminta joka saattaa muuttaa
alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti
kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

1.1 Maan käyttö viljelykseen
1.2 Ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja
patoaminen sekä maa- ja kallioperän
vahingoittaminen ja muuttaminen ja sen ainesten
ottaminen
1.3 Metsämaan auraaminen ja äestäminen
metsänuudistamisen yhteydessä
1.4 Metsän avohakkuut ja –lannoitukset, kuitenkin
niin, että pintakasvillisuuden hoitamiseksi ja
marjasadon lisäämiseksi suoritettavat lannoitukset
sallitaan
1.5 Rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen
rakentaminen, lukuun ottamatta luontopolkuja,
ulkoilureittejä ja eläinten ruokintapaikkoja
1.6 Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten
tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen,
kuitenkin niin, että alueen metsästyskäytöstä
päättää maanomistaja
1.7 Kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa
alueen maisemakuvan tai vaikuttaa epäedullisesti
kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

2.

Edellä olevien säännösten estämättä voidaan
rauhoitusalueella tehdä alueella jo olevien teiden,
voimalinjojen, rakennusten, rakennelmien ja
laitteiden kunnossapitämisen vaatimia
toimenpiteitä.

2. Edellä olevien säännösten estämättä voidaan
rauhoitusalueella tehdä alueella olevien teiden,
vesijohtojen, voimalinjojen, rakennusten,
rakennelmien ja laitteiden kunnossapitämisen
vaatimia toimenpiteitä.

3.

Edellä olevista määräyksistä saadaan lääninhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaan poiketa, sikäli
kuin se on luonnonsuojelualueen hoidon tai käytön kannalta perusteltua.
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Suunnittelualueen metsätaloutta on alueen pitkään jatkuneen virkistyskäytön vuoksi leimannut
varovaisuus ja hakkuumahdollisuuksiin nähden alennettu metsätaloudellinen tuottovaatimus.
Monikäytön periaatteen vuoksi ulkometsän alue on säilyttänyt yhtenäisyyttään ja
luonnontilaisuuttaan paremmin kuin useimmat yksityismetsät. Myös metsien ikäjakauma on
suojelun kannalta edullinen. Vuonna 2006 alueen pinta-alasta oli 21,1 % metsätalouden
näkökulmasta uudistuskypsiä metsiä ja 19,8 % varttuneita kasvatusmetsiä.
Ulkometsän maisemallinen eheys tai edes vanhojen metsien suurehko osuus ei kuitenkaan takaa
vaateliaamman metsälajiston säilymistä talousmetsissä. Lähes kauttaaltaan ojitetut suot ovat
muuttaneet voimakkaasti rämeiden ja korpien luonnontilaa kaventaen siten suolajiston
menestymisedellytyksiä. Toinen ulkometsän silmiinpistävä piirre melkein kaikkialla on
luonnontilaisiin metsiin verrattuna lahopuun vähäinen määrä. Lahopuusta riippuvia metsälajeja
on Suomessa 4000 - 5000 eli 20 – 25 % kaikista metsälajeista (Siitonen 2001). Lahopuun
häviäminen on myös uhanalaisuuden yhtenä syynä 19 %:lle Suomen uhanalaisista lajeista ja
häviämisen yhtenä syynä 11 %:lle hävinneistä lajeista (Rassi ym. 2001). Myös se, ettei
ulkometsässä ole hiljattain palanutta puuainesta on monimuotoisuuden kannalta puute, joskin
metsäpaloja vaativien tai niistä hyötyvien lajien suhteellinen osuus on huomattavasti vähäisempi.
Soiden muuttuneen luonnontilan sekä lahopuun ja hiiltyneen puuaineksen vähentyneen määrän
vuoksi talouskäytössä olevien metsien luonnonsuojelullinen merkitys tulee nykykäytännön
jatkuessa olemaan vähäinen. Myöskään suojeltujen alueiden lajistoa ylläpitävä vaikutus ei
nykyisellään Isokankaan rajauksen laajasta pinta-alasta huolimatta ole erityisen merkittävä.

5.2 Tavoitteet
Esitetyn vyöhykejaon seurauksena tiukasti suojellun metsäalan osuus kasvaa ulkometsän alueella
467 hehtaariin eli noin viidennekseen metsätalousmaasta. Laajennettavan suojelualan
ensisijaisena tarkoituksena on ylläpitää ja kasvattaa alueelle luontaisen pohjoisen havumetsän
lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta ja luoda paremmin luonnontilaa vastaavia
elinympäristöjä myös vaateliaamman ja jopa uhanalaisen lajiston tarpeisiin.
Ensisijaisena huomion kohteena on lahopuun määrän lisääminen. Jättämällä suojeluvyöhyke
kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolelle lahopuun määrä alkaa harvennus- ja päätehakkuiden
loppuessa luontaisesti kasvaa. Prosessia nopeutetaan sopivia alueita keinollisesti ennallistamalla.
Tavoitteena on ennallistettavilla alueilla tuottaa lahopuuta vähintään 20 m3/ha, minkä on arvioitu
olevan vähimmäisedellytys lahopuusta riippuvan uhanalaislajiston menestymiseksi. Toinen
keskeinen tavoite on suon ja soistuvien kangasmetsien palauttaminen luonnontilaan. Saattamalla
tarkoitukseen soveltuvien kohteiden hydrologia mahdollisimman lähelle ennen ojituksia
vallinnutta tilaa lisätään elinympäristöjen monimuotoisuutta alueella. Hiiltynyttä puuainesta
tuottava polttoennallistaminen puolestaan mahdollistaa metsäpaloista hyötyvän lajiston
esiintymisen.
Tehokaskaan suojelu ei takaa yksittäisten lajien säilymistä. Vaikka periaatteellisena tavoitteena
on, ettei mikään alueella havaittu alkuperäislaji häviä, suojelun yleiset tavoitteet on
mielekkäämpää määritellä yhteisötasolla. Parhaan tilastollisesti käsiteltävän taustamateriaalin ja
vertailukohdan tarjoavat ulkometsässä vuosina 1997-98 ja 2006 suoritetut linnuston
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linjalaskennat. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on saada laskentojen osoittama lajirunsauden ja
parimäärien lasku pysähtymään. Nyt tehtävää hoito- ja käyttösuunnitelmaa pidemmällä
aikajänteellä ohjeellisena tavoitteena voidaan pitää linnuston monimuotoisuuden ja tiheyden
lisääntymistä nykyisestä vähintään kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Koska linnuston runsaus
suunnittelualueella riippuu monista, osittain alueen ulkopuolella vaikuttavista tekijöistä,
havainnoituja parametrejä voidaan kuitenkin pitää vain suuntaa antavina.
Putkilokasvien, jäkälien ja kääväkkäiden osalta tavoitteena voidaan pitää lajirunsauden
säilymistä vähintään ennallaan. Pelkässä eri aikoina havaittujen lajimäärien vertailussa on
kuitenkin ongelmana esimerkiksi vaihtelu tehtyjen inventointien tarkkuudessa, tulokaslajien
asema sekä huomiotta jäävät populaatioiden runsausvaihtelut. Eri ajankohtina tehtyjen
selvitysten vertailu vaatii siten lajiryhmän hyvää tuntemusta. Yhteisötason ilmiöiden ohella on
tarkkailtava myös tärkeimpien yksittäisten lajien esiintymistä. Kyseeseen tulevat esimerkiksi
uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit sekä vanhojen metsien indikaattorilajisto.

5.3 Toimenpiteet
5.3.1 Suojeluvyöhykkeen käyttörajoitteet
Tiukasti suojeltu vyöhyke Ia rauhoitetaan ympäristöä voimakkaasti muuttavalta
ihmistoiminnalta. Tavoite on että suojelun myötä vyöhykkeen luonnontilaisuus asteittain kasvaa
ja alue siten pitkälläkin aikavälillä palvelee lajistonsuojelun päämääriä. Virkistys säilytetään
kuitenkin suojelun ohella tärkeänä käyttömuotona ja esimerkiksi retkeilyn edellyttämät
polkuverkoston ja taukopaikkojen huoltotoimet ovat sallittuja. Seuraavassa esitetään ohjeellisesti
muodostettavan suojelualueen (Ia) käyttörajoitukset sekä sallitut toimenpiteet.
Suojeluvyöhykkeellä on kiellettyä










rakentaminen
metsä- ja maataloustoimet (paitsi suojeluvyöhykkeen yläpuolisten alueiden
kuivatusvesien johtaminen vyöhykkeen läpi, sekä siitä aiheutuvat mahdolliset ojien
perkaustyöt suojeluvyöhykkeellä)
maa- ja kallioperän vahingoittaminen (erikseen suunniteltavia, ojitettujen alueiden
ennallistamistoimia lukuun ottamatta)
moottoriajoneuvoilla ajaminen teitä ja tarkoitukseen merkittyjä reittejä lukuun ottamatta
alueen eliöstön vahingoittaminen (erikseen suunniteltavia, lahopuun ja palaneen puun
lisäämiseen tähtääviä ennallistamistoimia lukuun ottamatta)
kelopuiden ja tuulenkaatojen poistaminen muualta kuin teiltä ja merkityiltä reiteiltä
metsästys hirvenmetsästystä lukuun ottamatta
tulenteko, telttailu ja leirintä paitsi alueella, joka on tähän tarkoitukseen varattu
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Suojeluvyöhykkeellä on sallittua








retkeily jalkaisin ja hiihtäen
retkeilyreitistön ylläpitoon liittyvä huolto- ja rakennustoiminta
läpikulku moottoriajoneuvoilla olemassa olevia, tarkoitukseen merkittyjä reittejä pitkin
sekä metsätyökoneilla alueille, jonne ei muuten ole pääsyä
marjastus ja sienestys
vapakalastus asianmukaisin luvin
luvalla tapahtuva tutkimustoiminta, joka ei voimakkaasti ja laaja-alaisesti vaikuta alueen
luonnontilaan
satunnaiset maastossa järjestettävät suunnistus- ja hiihtokilpailut sekä pienimuotoiset
yleisötapahtumat

Luonnonsuojelullisten tavoitteiden saavuttaminen toteutuu käytännössä tarkoituksenmukaisimmin suojelurajauksen rauhoittamisella luonnonsuojelulain (1996/1096) 24§:n
mukaisesti vapaaehtoisena suojeluna Oulun kaupungin ja alueellisen ympäristökeskuksen
yhteisesti sopimin ehdoin (rauhoitusmääräykset). Näin perustettava suojelualue täyttää lain
1. luvun 1§:n mukaiset yleiset tavoitteet sekä osaltaan tukee alueellisesti LSL 5§:ssä mainittua
suotuisan suojelutason pyrkimystä. Luonnonsuojelulain mukaisten perustamisedellytysten
(10.2§) voidaan katsoa täyttyvän rajaukseen sisältyvien alueiden osalta etenkin momentin
kohdassa 7 mainittujen vaatimusten osalta:
”alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon
monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi”
Isokankaan metsäpuisto-osan Ib voimassaolevat rauhoitusmääräykset (taulukko 2) tulee
ajanmukaistaa. Esimerkiksi lannoitukset pintakasvillisuuden ja marjasadon lisäämiseksi sekä
tulenteko muualla kuin tarkoitukseen osoitetuilla alueilla tulee kieltää. Vaikka erityisiä
lajistollisia perusteita alueen täydelliseksi rauhoittamiseksi metsätaloudelta ei ole,
harjumaiseman ja luontotyypille ominaisen luonteen vuoksi tavoitteena tulee jatkossakin pitää
metsien säilyttäminen mahdollisimman yhtenäisinä.

5.3.2 Ennallistettavat alueet
Luonnontilan palautumisen nopeuttamiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi
suojeluvyöhykkeen sisällä suoritetaan ennallistamistoimia. Ennallistamisen pitkän aikavälin
tavoitteena on yleensä itsensä ylläpitävä systeemi, jonka kehitykseen ei enää
ennallistamistoimien jälkeen puututa. Osa ennallistamisen tavoitteista voidaan saavuttaa
välittömästi tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Esimerkiksi pohjavesipinta nousee ennallistetuilla
metsä- ja suoalueilla yleensä välittömästi ojien tukkimisen jälkeen. Sen sijaan esimerkiksi
lahopuun muodostuminen tarvitsee enemmän aikaa toteutuakseen. Vaikka kuolleiden puiden
lahoamisprosessi käynnistyy heti, pitkälle lahonnutta maapuuta syntyy vasta pidemmällä
aikavälillä.
Sanginjoen ulkometsässä ennallistamisen päämääristä tärkein on tuottaa metsiin lahopuuta ja
jäljitellä siten tuulen, lumen ja hyönteistuhojen vaikutuksia puustoon. Lisääntyvästä lahopuun
määrästä hyötyvät erityisesti kääväkkäät, kovakuoriaiset ja sammaleet. Hoidetuissa
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talousmetsissä lahopuuta on keskimäärin 2-3 m3/ha (Tonteri & Siitonen 2001), kun useimpien
lahopuustosta riippuvien lajien elinympäristövaatimukset riittää täyttämään vasta 20-30 m3/ha.
Monien uhanalaisten lajien säännöllinen esiintyminen edellyttää vielä suurempaa lahopuun
määrää. Lajiston kannalta lahopuuta on hyödyllisintä tuottaa topografialtaan ja pienilmastoltaan
erilaisiin paikkoihin. Lahopuulajistolle erityisen arvokasta on rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20
cm paksuinen järeä maapuu, jonka arvo kasvaa lahoamisprosessin edetessä. On myös tärkeää,
että kaikkia kasvupaikalle luontaisia puulajeja esiintyisi kattavasti myös lahopuustossa.
Lahopuuston monimuotoisuuden ja lahopuujatkumon onkin todettu selittävän esimerkiksi
kääväkäslajiston diversiteettiä paremmin kuin pelkän lahopuun määrän (Rassi ym. 2003).
Lahoavan puuaineksen lisääminen on mahdollista myös palauttamalla ojitettujen alueiden
hydrologia ennalleen, jolloin nouseva pohjaveden pinta vähitellen aiheuttaa puustokuolemia.
Toimenpiteellä kasvatetaan samalla soiden ja soistuvien metsien monimuotoisuutta.
Polttoennallistamisella pyritään hiiltyneen puuaineksen tuottamiseen, lahopuusukkession
käynnistämiseen ja metsän rakenteellisen monimuotoisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on
luonnonkuloa jäljittelevä, epätasainen palojälki. Palaneista alueista hyötyvistä lajeista monet
kuuluvat kovakuoriaisiin. Metsäpaloista elinkierrossaan täysin riippuvaiset palonvaatijat
esiintyvät paloalueella 0-5 vuotta palon jälkeen. Tämän jälkeen palonsuosijat hyötyvät
vallitsevista olosuhteista vielä jopa 20 vuotta eli siihen asti kunnes metsä puuston kehittymisen
seurauksena sulkeutuu.
Lahopuun tuottaminen tulee kyseeseen puustoa mekaanisesti vaurioittamalla ja kaatamalla.
Kaadetut puut voivat sijaita hajallaan tai muodostaa pienaukkoja, joiden halkaisija on
esimerkiksi 1,5 x puuston valtapituus. Metsä- ja suo-ojitusten kuivattamilla alueilla
ennallistaminen tehdään ojat kaivinkoneella tukkimalla. Jos ojamaita on riittävästi, ojat täytetään
kokonaan, jolloin alue maisemoituu nopeammin. Mikäli materiaali ei riitä ojien täyttämiseen,
padotaan ojat mahdollisimman tiheästi turvepadoilla. Polttoennallistaminen suoritetaan
useimmiten tasaikäisessä kasvatusmännikössä. Valitulla kohteella kaadetaan puustoa
palokuorman lisäämiseksi polttoa edeltävänä talvena. Näin varmistetaan runkojen ja oksien
kuivuminen. Metsien ja soiden ennallistamismenetelmiä on kuvattu tarkemmin
ennallistamisoppaissa (esim. Tukia 2000; Heikkilä ym. 2002).
Ulkometsän suojeluvyöhykkeellä ennallistamistoimet pyritään tekemään kuvioiden lajistolliset ja
rakenteelliset tekijät huomioon ottaen, jotta monimuotoisuuden lisäämisestä koituva hyöty olisi
mahdollisimman suuri. Samalla tarkoitus on sijoittaa kullakin eri tavalla ennallistetuista kohteista
vähintään yksi retkeilyreitistön varteen niin, että luontopolun informaatiotauluissa voidaan
esitellä ennallistamistoimien tekotapaa ja tavoitteita. Lahopuun tuottoa suunnitellaan hoito- ja
käyttösuunnitelman aikajänteellä toteutettavaksi kokonaisuudessaan 30-40 ha laajuisilla alueilla
Latvakorvenpalossa, Asmonkorvessa ja Kotikorvessa. Hydrologialtaan ennallistettavien
kohteiden kokonaislaajuus on 20-30 ha. Hydrologinen ennallistaminen tulee kyseeseen alueen
ainoalla edes osittain avosuon luonteen säilyttäneellä Korpilamminsuolla (kuvio 461), missä
pohjaveden pinnan nousua voidaan edesauttaa nostamalla Korpilammen patoamiskorkeutta 1020 cm. Korpimaisten metsien osalta ojitusalueiden ennallistaminen on mahdollista esimerkiksi
Asmonkorven alueella. Polttoennallistamisen soveltuvia kohteita ovat Asmonkorven
suojelualueen pohjoiskyljessä sijaitseva mäntykangas (kuvio 594) tai vaihtoehtoisesti
Korpilamminsuon keskellä oleva kangasmetsäsaareke (kuvio 440).
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Erityyppisten ennallistamistoimien kohteiksi ehdotetut metsäkuviot on mainittu taulukossa 3.
Toteutettavista ennallistamistoimista tulee tehdä erillinen kuviokohtainen suunnitelma, jossa
määritellään toimenpiteiden tarkka toteutustapa ja –ajankohta.
Taulukko 3. Ennallistamistoimien kohteiksi ehdotettavat metsäkuviot.
Ennallistamistoimenpide

Laajuus

Lahopuun tuottaminen puustoa mekaanisesti
vaurioittamalla
Hiiltyneen puuaineksen tuottaminen
Hydrologinen ennallistaminen ojia tukkimalla

30-40 ha

Hydrologinen ennallistaminen vesistön
pinnankorkeutta nostamalla

n. 10 ha

3-5 ha
20-30 ha
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Ensisijaiset
kohteet
kuviot 51, 52,
53, 540, 633
kuvio 594
kuviot 461, 540
564, 566, 568
Korpilampi,
kuvio 499

Vaihtoehtoiset
kohteet
kuviot 33, 60,
61, 726
kuvio 440
kuviot 460, 701,
703, 717 718
-

6 Kulttuuriarvojen suojelu
Sanginjoki ympäristöineen on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen alue. Hoito- ja
käyttösuunnitelman alueella sijaitsee yksi Pohjois-Pohjanamaan seutukaavaliiton
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokittelema rakennuskohde, vuonna 1911 rakennettu
Sanginjoen kansakoulu pihapiireineen (Anonyymi 1993). Suunnittelualueen välittömässä
läheisyydessä sijaitsee myös kaksi muuta, kulttuurihistoriallisesti arvokasta maatilan
talouskeskuksen pihapiiriä, Laukkalan 1770-luvulla perustettu alueen 5. manttaalitila sekä
samalla vuosikymmenellä perustettu alueen 6. manttaalitila, Kontiokoski. Oulun kaupungin
omistuksessa oleva Sanginjoen kansakoulu toimii nykyisin leirikeskuksena. Rakennuksen
huollosta ja kunnossapidosta tulee huolehtia siten että kulttuuriympäristön säilyminen turvataan.
Ulkometsän alueella sijaitsee useita muinaismuistolailla (17.6.1963/295) rauhoitettuja
muinaisjäännöksiä (kuva 5). Kohteet ovat esihistoriallisen ajan hautapaikoiksi rakennettuja
kiviröykkiöitä, peuranmetsästykseen käytettyjä pyyntikuoppia sekä saaliin säilyttämiseen
tarkoitettuja rakkakuoppia. Suunnittelualueella sijaitsevat seuraavat, metsätaloudellisissa
toimenpiteissä huomioitavat kohteet:








Saunakangas, kiviröykkiöitä (1)
Iso Polvikangas, kuopanteita ja rakkakuoppia (2 ja 3)
Sadinselkä, kiviröykkiöitä (4 ja 5)
Hirvikangas, kivirakennelmia ja rakkakuoppia (6)
Kummunkorpi, pyyntikuoppia (7)
Järvikangas, kiviröykkiö ja pyyntikuoppia (8 ja 9)
Takaharju, pyyntikuoppia (10)

Kuva 5. Suunnittelualueen kiinteät muinaisjäännökset, jotka on rauhoitettu muinaismuistolailla.
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7 Luonnon käyttö – nykytila, tavoitteet ja toimenpiteet
7.1 Retkeily
Helppokulkuisena, maisemallisesti riittävässä määrin vaihtelevana ja riittävästi taukopaikkoja
tarjoavana ulkometsä soveltuu erinomaisesti retkeilyyn. Retkeilyreitistön keskeiset osat
muodostavat alueen itäosaan sijoittuvasta, 9,8 km mittaisesta Isokankaan retkeilypolusta sekä
tähän alueen pohjoisosassa yhtyvästä, 5,4 km mittaisesta Kalimeen retkeilypolusta. Reitit
kulkevat erityyppisissä metsissä esitellen monipuolisesti alueen maisemakuvaa. Kangasmaista
reitit halkovat maisemallisesti eheimpiä Isoa Polvikangasta, Järvikangasta ja Takaharjua.
Suoalueista huomattavin on avosuon luonteen puolittain säilyttänyt Korpilamminsuo. Reitit
kulkevat myös Kalimeenlammen, Korpilammen ja Isokankaanjärven kautta esitellen
metsälampien rantamaisemia. Ulkometsän tämänhetkiset suojelukohteet, Asmonkorven aarnialue
ja Isokankaan harjumaasto ovat niin ikään reitistön mielenkiintoisimpia tutustumiskohteita.
Pääreittien lisäksi Korpilammen ympärillä kulkee 2,2 km mittainen riistanhoitoa käsittelevä
luontopolku ja Lemmenpolun virkistyskalastuskohteella 1,5 km pituinen, Sanginjoen rantaa
seuraileva tieosuus, joka periaatteessa toimii myös ulkoilualueena ja maisemareittinä.
Virkistyskäyttöä kartoittaneessa tutkimuksessa retkeily ja eväsretkeily olivat yhteen laskien
ulkometsän yleisin käyttömuoto (Hautala 2006). Tehdyn kävijäkyselyn perusteella
retkeilyreittien laajuus ja taukopaikkojen määrä vaikuttaa riittävältä: haastatelluista 83 % oli sitä
mieltä, että alueella on riittävästi taukopaikkoja ja 80 % sitä mieltä, että alueella on riittävästi
polkuja ja reittejä. Myös opastukseen ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä (75 %), mutta
esimerkiksi pitkospuiden on katsottu olevan kunnostamisen tarpeessa.
Akuuttia tarvetta retkeilyreitistön laajentamiselle tai taukopaikkojen lisäämiselle ulkometsässä ei
ole. Mikäli alueen virkistyskäyttö tulevaisuudessa esimerkiksi Hiukkavaaran asuinalueen
laajentuessa huomattavasti lisääntyy, harkittavaksi tulee läntisen yhteysreitin suunnittelu, joka
samalla tulee ulottaa suunnittelualueen ulkopuolelle. Vastaavan, vaellustarkoitukseen soveltuvan
yhteysreitin rakentaminen myös Pilpasuon Natura-kohteelle on jatkossa mahdollista.
Suunnittelualueen sisällä voidaan pohtia, onko Sanginjokivarren maisemia esittelevän
Lemmenpolun liittäminen osaksi alueen retkeilyreitistörunkoa aiheellista. Suurin huomio tulee
lähitulevaisuudessa kiinnittää tiedottamiseen, opastamiseen ja alueen retkeilyreittien sekä
taukopaikkojen huoltoon.
Ulkometsän retkeilymahdollisuuksista tulee olla tietoa helposti saatavilla. Jatkossa pääasiallinen
tiedotuskanava on alueesta kertova verkkosivu, johon löytyy suora linkki Oulun kaupungin
sivuilta. Verkkosivu tulee suunnitella houkuttelevaksi ja informatiiviseksi käyttämällä selkeitä
opaskarttoja ja ulkometsää eri näkökulmista esittelevää kuvamateriaalia. Tekstin osalta voidaan
painottaa esimerkiksi lähiluontokokemuksia, perheiden mahdollisuutta harrastaa ja viettää aikaa
yhdessä sekä tietä omakohtaisista havainnoista elämyksiin ja luonnon syvempään
ymmärtämiseen. Verkosta saatavan tiedon lisäksi alueesta tulee suunnitella paperinen esite, jossa
esitetään ulkometsän tarjoamat harrastusmahdollisuudet, reittikartat lähtöpaikkoineen ja kuvaus
alueen luontoarvoista ja maisemasta. Sekä verkkosivuilla että paperiesitteessä tulee tuoda esiin
ulkometsän uusi, virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottava käyttöstrategia. Molemmissa on
myös mainittava palautekanava, jonka avulla käyttäjät voivat halutessaan ilmaista mielipiteensä.
Sähköpostitse tai puhelimitse annettava palaute mahdollistaa myös nopean tiedonkulun
välittömän huoltotarpeen tai muiden ongelmatilanteiden sattuessa.
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Myös maastossa informaation tulee olla vaivattomasti löydettävissä. Retkeilyn kannalta
tärkeimpiin lähtöpisteisiin Myllykoskelle, Kalimeenlammelle, Isokankaanjärvelle ja
Hirvikankaalle suunnitellaan retkeilyreitit, taukopaikat ja muun perustiedon alueesta esittelevä
opastaulu (ks. luku 10). Myös vilkkaassa käytössä olevalle Lemmenpolun alueelle perustetaan
informaatiopiste, jossa kalastukseen liittyvän tiedon lisäksi perehdytetään ulkometsän
retkeilymahdollisuuksin. Retkeilyreittien osittain huonossa kunnossa olevat viitta- ja
linjaopasteet uusitaan. Tavoitteena opastuksessa on selkeys, joka periaatteessa mahdollistaa
ulkometsässä retkeilyn myös ilman ennalta tapahtuvaa tutustumista.
Polkureittien ja taukopaikkojen huolto on retkeilykäytön kannalta ensiarvoisen tärkeää. Monin
paikoin lahonneiden pitkospuiden jo käynnissä oleva uusiminen on saatettava päätökseen
mahdollisimman pian. Hiljattain uudistetuilla metsäkuvioilla vähiten käytettyjen reitinosien
raivaaminen on umpeenkasvun vuoksi tarpeen. Polttopuu- ja puuseehuolto järjestetään siten, että
käyttöastetta tarkkailemalla vältetään ainakin pitkäaikaiset, virkistyskäytön kannalta
ongelmalliset katkokset. Tiedon kulkua käyttäjiltä huoltavalle taholle parannetaan varustamalla
jokainen taukopaikka yhteystiedot sisältävällä taululla.
Yleistyvän käytännön mukaisesti myös Sanginjoen ulkometsässä pyritään roskattomaan
retkeilyyn. Asiasta tiedotetaan paitsi alueen verkkosivuilla ja esitteessä, myös lähtöpaikkojen
informaatiopisteissä ja taukopaikoilla. Tavoitteena on, että käymälöitä lukuun ottamatta muuta
jätehuoltoa ei tarvita. Palavat roskat voidaan hävittää paikan päällä polttamalla, muun jätteen
kuljettavat retkeilijät mukanaan pois.

7.2 Marjastus ja sienestys
Laajana, eri-ikäisiä ja puulajisuhteiltaan vaihtelevia osa-alueita käsittävänä kokonaisuutena
Sanginjoen ulkometsä tarjoaa erinomaiset puitteet metsästä saatavien keruutuotteiden
hyödyntämiseen. Ulkometsän alue onkin suosittua marjastus- ja sienestysaluetta. Pääasiassa
poiminta tapahtuu yksityistalouksien tarpeisiin, mutta hyvinä satovuosina laajalta alueelta on
mahdollista kerätä marja- ja sienisatoa myös kaupallisiin tarkoituksiin.
Marjoista runsaimman sadon antavat mustikka ja puolukka, jotka molemmat esiintyvät yleisinä
koko ulkometsän alueella. Mustikan parhaat poiminta-alueet sijaitsevat Isokankaalla,
Korpiselässä, Polvikankaalla ja Peräkankaalla. Puolukkaa taas kasvaa runsaana esimerkiksi
Isokankaalla, Hautakankaalla ja Harvikonkankaalla. Vähäisempää satoa saadaan myös ojitettujen
suoalueiden hillasta sekä karpalosta, jota esiintyy runsaana esimerkiksi Kalimeensuolla ja
Kangaslammen soistuneilla reunaosilla. Paikoittain alueella esiintyy myös mesimarjaa.
Ulkometsän sienisadosta tärkeimmän osan muodostavat kangasmetsissä yleiset rouskut, tatit ja
haperot.
Useiden metsäautoteiden, hyvin merkittyjen retkeilyreittien ja osaksi myös aluetta halkovien
sähkölinjojen johdosta ulkometsän alueella on helppo suunnistautua ja alue on siksi otollinen
kohde marjojen ja sienien keräämiseen. Vaikka tarkat kartat ja GPS-paikantimet nykyisin
mahdollistavat helpon liikkumisen maastossa, etenkin monille iäkkäämmille poimijoille tien,
polun tai muun selkeän maamerkin välitön läheisyys on tärkeä metsässä liikkumisen edellytys.
Tältä osin selkeä ja kattava tieverkko palvelee hyvin keruutuotteiden hyödyntämistä. Teiden
lisärakentamiselle tai retkeilypoluston laajentamiselle ei ulkometsässä kuitenkaan marjastuksen
ja sienestyksen näkökulmasta ole tarvetta.
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Marjastukseen ja sienestykseen liittyvä tieto on syytä ottaa osaksi uuden luontopolun sisällön
suunnittelua. Tärkeimpiä talousmarjoja sekä yleisimpiä syötäviä metsäsieniä esittelevät
informaatiotaulut perehdyttävät keruutuotteiden hyödyntämiseen niitä, joille lajien tunnistaminen
tai oikeanlaisten kasvupaikkojen löytäminen voi tuottaa vaikeuksia. Keruuharrastuksen
lisäämiseksi kyseeseen tulee myös muutamien mustikan ja puolukan kannalta keskeisten
poimintapaikkojen osoittaminen karttakuvin.
Jokamiehenoikeuksina sienestys ja marjastus ovat sallittuja niin metsätalouden käyttöön
osoitetulla rajauksella kuin suojelualueellakin. Keruutuotteiden poiminnan kannalta alueiden
tiukalla suojelulla ei ole mainittavia haittavaikutuksia. Tosin iäkkäissä kliimaks-vaiheen
kuusikoissa marjasato ja osin sienisatokin aikaa myöten luontaisesti heikkenee. Toisaalta tällaiset
kokonaan sulkeutuneet, paahteelta suojassa olevat kasvuympäristöt voivat kuivina kasvukausina
olla lähes ainoita poimintapaikkoja. Metsien hydrologisen ennallistamisen myötä lisääntynyt
kosteus on etenkin sienille, mutta myös joillekin marjoille hyödyksi. Ennallistetuilla kohteilla
etenkin puolukan ja hillan marjastusmahdollisuudet pitkällä aikavälillä lisääntyvät ja myös
sienisato saattaa parantua (Koskela ym. 2006).
Talousmetsässä keruutuotteiden poiminnan kannalta haitallisin jakso ajoittuu hakkuita seuraaviin
vuosiin, jolloin ympäristö on useimmille marjoille ja sienille puolukkaa ja korvasientä lukuun
ottamatta liian paahteinen ja nopeasti kuivuva kasvuympäristö. Myös taimikkovaiheessa
marjasato ja kerättäviksi kelpaavien sienilajien sato on useimmiten vielä heikko. Ulkometsän
laajuus ja metsätaloudellisen kiertoajan pituus kuitenkin takaavat sen, että hoito- ja
käyttösuunnitelman kohdealueella on jatkuvasti niin nuoria ja vanhoja kasvatusmetsiä kuin
uudistuskypsiäkin metsäalueita keruutuotteiden poiminnan tarpeisiin. Jotta sato saataisiin
parhaalla tavalla hyödynnettyä, hakkuissa pyritään parhailla sienestys- ja marjastusalueilla
ottamaan huomioon myös kunkin tuotteen poiminta-ajankohta. Muulla tavoin marjastus ja
sienestys virkistyskäytön muotoina eivät metsätaloudellisessa suunnittelussa edellytä erityisiä
toimenpiteitä.

7.3 Kalastus ja metsästys
Metsästyksen rooli virkistyskäytön muotona on nykyisellään vähäinen. Ulkometsän alueella
kuten muuallakin kaupungin omistamilla mailla pienriistan metsästys on kielletty. Sallittavaa
hirvenmetsästystä lukuun ottamatta metsästysharrastus toteutuu Sanginjoella lähinnä
kenneltoimintana ja riistanhoitotyönä. Riistanhoitotyötä ovat esimerkiksi riistan laidunalueiksi
tarkoitetut riistapellot, joita on Korpilammen ja Kangaslammen lähistöllä sekä Asmonkorven
alueella. Korpilammen ympärille on opetustarkoituksiin toteutettu myös metsästykseen ja
riistanhoitoon perehdyttävä luontopolku. Metsästysmääräysten muuttamiseen jatkossa ei ole
suuria paineita, etenkään kun ulkometsän käyttöä tullaan jatkossa kehittämään myös
luonnonsuojelun suuntaan. Metsästyskoirien kilpailumaastoksi on osoitettu neljä erillistä
kohdetta, jotka sijaitsevat Kuparisenpolun länsi- sekä itäpuolilla, Asmonkorvessa ja
Muuraiskankaalla Holtinkylän luoteispuolella (kuva 6). Jotta kilpailutoiminnalle ei aiheutuisi
rajoitteita ja suojelulliset päämäärät eivät vaarantuisi, kilpailujen järjestämiseen osoitettuja
alueita on perusteltua siirtää suojeluvyöhykkeen ulkopuolelle. Uudessa ehdotuksessa
kilpailumaastojen läpi ei myöskään kulje merkittyjä retkeilyreittejä.
36

Kuva 6. Aiemmat metsästyskoirien kilpailumaastot sekä ehdotus uusiksi alueiksi. Ehdotuksessa
Muuraiskankaan rajaus pysyisi ennallaan ja Kuparisenpolun kahta rajausta siirrettäisiin etelään
pois suojelurajaukselta. Asmonkorven rajaus poistuisi käytöstä.

Kalastus on merkittävä ulkometsän virkistyskäyttömuoto. Kalastaminen tapahtuu vapavälinein ja
keskittyy Koskelankosken ja Kontiokosken väliselle Lemmenpolun alueelle Sanginjokivarteen.
Isokankaanjärvessä harjoitetaan jonkin verran ongintaa, etenkin pilkkimistä. Verkkokalastus on
kielletty. Ulkometsän muiden metsälampien käyttö kalastukseen on satunnaista.
Lemmenpolun kalastusalueen tavoitettavuus on erinomainen ja käyttöaste korkea.
Kalastuspaikkojen välittömään läheisyyteen pääsee autolla. Alueella on kuusi taukokatosta ja
seitsemän nuotiopaikkaa, joiden polttopuuhuolto on järjestetty. Alueen kalakantaa tuetaan
säännöllisin istutuksin. Vuonna 2006 istutettiin 1400 kg kirjolohta, 450 kg taimenta ja 320 kg
puronieriää. Istutettavat kalat ovat kalastuskokoisia ja ne istutetaan jokeen kesä-heinäkuussa
viikon väliajoin. Istutuskalojen lisäksi saadaan saaliiksi haukea ja ahventa.
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Sanginjoen kalastusalueelle myydään viikko-, kuukausi- ja vuosilupia, joiden hinnat vaihtelevat
välillä 10 – 30 €, siten että kuukausi- ja vuosilupa on edullisempi paikkakuntalaisille.
Kohdekohtaisen luvan lisäksi tarvitaan voimassa oleva valtion kalakortti. Lemmenpolun alueella
olivat voimassa vuonna 2008 voimassa seuraavat rajoitukset:










Kalastuslain mukainen onkiminen ja pilkkiminen on yli 15-vuotiaille sallittua
Lemmenpolun alueella vain kohdekohtaisen uisteluluvan lunastaneille.
Lemmenpolun alueella kalastus on kielletty muualla kuin Lemmenpolun puoleisella
rannalla.
Verkkokalastus on kielletty Sanginjoessa ja Isokankaanjärvessä.
Kontiokoskessa on kielletty muu kuin perhokalastus.
Lohen ja taimenen kalastus on kielletty Sanginjoessa 11.9.-15.11. välisenä aikana.
Kalastus on kielletty Lemmenpolun alueella keskiviikkoisin klo 9-17. Kieltoaika on
4.6. – 11.7.
Lemmenpolun alueella kalastettaessa saa käyttää vain yhtä vapaa kerrallaan.
Putkiperhon tai heittokalastusvälinein käytetyn pohjaongen suurimmaksi sallituksi 2- tai
3-haaraisen koukun kooksi rajoitetaan n:o 4.
Sanginjoella on saalisrajoitus on enintään kolme lohensukuista petokalaa kalastajaa kohti
vuorokaudessa. Lajeja ovat merilohi, taimen ja kirjolohi.

Lemmenpolun alue on suosittu virkistyskalastuskohde, jonka palvelut ja käyttöperinteet eivät
vaadi merkittäviä muutoksia. Suomessakin jokivesissä mahdollisesti lisääntymään ja leviämään
kykenevän vieraslajin, puronieriän (Salvelinus fontinalis), istuttaminen Sanginjokeen on
kuitenkin syytä pysyvästi lopettaa sen alkuperäislajistolle aiheuttaman riskin vuoksi.
Lemmenpolun ympäristö on hyvin kulunut ja vaikutelma on enemmän puistomainen kuin
luonnonmetsää muistuttava. Siksi Lemmenpolun aluetta on jatkossakin syytä tarkastella ja
kehittää nimenomaan kalastusalueena. Maisemallisesti Lemmenpolun alue on edustava osa
ulkometsää, mutta muuta käyttöä ajatellen runsaan kilometrin mittainen, myös autoin liikennöity
Lemmenpolku on lyhyt ja kesäaikaisen runsaan käytön vuoksi melko rauhaton ulkoilureitti.
Lemmenpolun välitön ympäristö tulee jatkossa lukea mukautetun metsätalouden vyöhykkeeseen.
Ympäristön huomattavan kulumisen johdosta Lemmenpolun alueen metsätaloudellisessa
käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota eroosiohaittoihin. Etenkään alueelle johtavan tien ja
joen välisellä alueella puustoa ei sen maaperää sitovan vaikutuksen takia tule nykyisestään
harventaa. Lemmenpolun alue kärsii jossakin määrin myös roskaantumisesta ja ilkivallasta, mikä
näkyy esimerkiksi taukokatoksiin tehtävinä kaiverruksina. Ilkivallan ehkäisyssä voidaan kokeilla
näkyvästi tiedotettua mahdollisuutta tiedottaa väärinkäytöksistä huollosta vastaavaan taholle.

7.4 Kaivostoiminta ja maa-ainesten otto
Ulkometsän hyödyntämiskelpoisesta, pohjaveden yläpuolisesta maa-aineksesta suurin osa
sijaitsee Isokankaan luonnonsuojelualueella. Maa-aines on pääosin hiekkavaltaista ja
vähemmässä määrin soravaltaista ja murskauskelpoista ainesta. Lisäksi ulkometsän alueella on
moreenimuodostumia, rantakerrostumia, kalliopaljastumia sekä turvekerrostumia. Alueen
malmivaroista ei ole tietoa.
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Ulkometsän alueella ei toistaiseksi ole harjoitettu kaivostoimintaa eikä laajuudeltaan merkittävää
maa-ainesten ottoa. Sekä Isokankaan aarnialueella että metsäpuiston alueella on maa-ainesten
otto ja kallioperän vahingoittaminen kielletty. Myös Isokankaan suojelualueeseen rajoittuvilla
yksityismailla Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ottanut kielteisen kannan soranottoon.
Isokankaan geomorfologisten ja biologisten ominaisuuksien katsotaan edustavan maa-aineslain
3.1 pykälän mukaista erikoista luonnonesiintymää. Myös suojellun rajauksen lähialueiden on
katsottu olevan oleellinen osa samaa esiintymää, jota maakuntakaavan ja Oulun seudun
yleiskaavan suojelutavoitteet koskevat. Siten maa-ainesten oton on arvioitu aiheuttavan kauniin
maisemakuvan turmeltumista ja erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista sekä tärkeän
vesialueen veden laadun ja antoisuuden vaarantumista.
Isokankaan harjualueen ulkopuolella maa-ainesten otto tulee teoriassa kysymykseen ensisijaisesti
soilla. Turvevarojen hyödyntämisen mahdollisuutta on esitetty laajimmilla, paksuturpeisimmilla
ja heikoiten metsänkasvatukseen soveltuvilla suo-alueilla, kuten Isosuolla ja Kummunkorvessa.
Kaivostoiminta ja maa-ainesten otto eivät kuitenkaan ole sopusoinnussa kaupunginhallituksen
tekemän, ulkometsän suojelua ja virkistyskäyttöä painottavan linjauksen kanssa. Maa-ainesten
otosta usein aiheutuvien haittavaikutusten kuten melun, lisääntyneen liikenteen, pölyämisen ja
maisemakuvan voimakkaan muuntumisen vuoksi erityisesti virkistyskäyttöä koskevat tavoitteet
kärsivät. Myös lajistonsuojelun kannalta maa-ainesten otolla on haitallisia vaikutuksia,
voimakkaimmin suojelurajauksen lähialueilla.
Niin vanhoilla suojelualueilla kuin uudella, tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyllä
suojelurajauksella kaivostoimintaa ja maa-ainesten ottoa ei tule harjoittaa. Yleisemminkin
maisemakuvaa voimakkaasti muokkaava ja maastossa pitkään näkyvä maa-aineksen otto tai
kallioperän louhiminen on ristiriidassa alueen muiden, virkistykseen painottuvien
käyttömuotojen kanssa. Perusteita toiminnan harjoittamiseen tulee harkita tapauskohtaisesti.
Kyseeseen tulee enintään pienimuotoinen, alueen sisäisen tiestön kunnostamista ja ylläpitämistä
varten tapahtuva soranotto.

7.5 Metsänhoito
Ulkometsä on tähän asti ollut Isokankaan aarnialueen ja Asmonkorven luonnonsuojelualueita
sekä Myllykosken ja Ison Polvikankaan suojeluvarauksia lukuun ottamatta metsätalouskäytössä.
Isokankaan luonnonsuojelualueelle on laadittu oma hoito- ja käyttösuunnitelma, joka
mahdollistaa varovaiset hakkuut metsäpuiston 280 ha alueella. Avohakkuita, ojitusta ja
maanpinnan muokkausta alueella ei sallita. Alue luetaan suojeluvyöhykkeeseen (Ib), jolla ovat
voimassa vuonna 1987 tehdyssä rauhoituspäätöksessä mainitut hoito- ja käyttöperiaatteet.
Alueen rauhoitusmääräykset tulee kuitenkin ajanmukaistaa entistä suojelullisempaan suuntaan.
Isokankaan luontotyypin alueellisessa tarkastelussa poikkeuksellisen laadun vuoksi alueella on
tulevaisuudessa suojelustatuksen ja rauhoitusmääräysten hengen mukaisesti syytä pyrkiä
metsätaloustoiminnan lopettamiseen kokonaan.
Mukautetun metsätalouden vyöhykkeen osat (II) sijoittuvat suojelurajauksen Ia ympärille ja
Lemmenpolun alueelle. Näillä alueilla otetaan käyttöön erilliset hoitokäytännöt, jotka sallivat
talouskäytön, mutta tukevat samalla luonnonsuojelullisia päämääriä. Metsätaloudessa normaalisti
käytettyjä toimenpiteitä, kuten avohakkuita tai maanmuokkausta ei kokonaan kielletä, mutta
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toimenpiteiden laajuudelle ja ajalliselle frekvenssille asetetaan suuntaa antavia rajoituksia. Hoitoja käyttösuunnitelmassa esitetyillä mukautetun metsätalouden vyöhykkeillä tulee noudattaa
seuraavia metsänhoidon periaatteita:





metsätaloudellista kiertoaikaa pidennetään 10-40 vuotta.
päätehakkuun laajuus on enimmillään 1 ha.
uudistettavaan metsäkuvioon rajautuvilla naapurikuvioilla uudistamisesta tulee olla
kulunut vähintään 10 vuotta.
metsätaloudellisesti vähäarvoista lehtipuustoa ja lahopuuta sisältäviä kuvion osia jätetään
kokonaan käsittelemättä.

Ulkometsän muilla, hoito- ja käyttösuunnitelman talouskäyttöön osoittamilla alueilla (III)
yksittäisten arvokkaiden kuvioiden tai muiden tärkeiden elinympäristöjen, kulttuurikohteiden
lähimetsien sekä maisemallisesti arvokkaiden alueiden käsittelyssä pyritään normaalin
metsätalouden puitteissakin noudattamaan varovaisuutta ja ottamaan toimenpiteiden
toteuttamistavan ja ajankohdan osalta huomioon muut käyttömuodot. Erilliset, suojelurajausten
ulkopuoliset kuviot, joilla on huomattavaa lajistollista merkitystä, on mainittu liitteessä 3.
Muuallakin, esimerkiksi merkittävillä maisema-alueilla, Sanginjoentien ympäristössä ja
vesistöjen lähistöllä suositaan metsän korkokuvan säilyttäviä, tavallista hienovaraisempia
hakkuita. Pysyvästi tuottamattomilla ja kehityskelvottomilla kuvioilla metsätaloustoimia
vältetään. Hakattavilla alueilla mahdollisuuksien mukaan säästetään lahopuustoa, pienialaisia
tiheikköjä ja muita eläinten pesinnän, suojautumisen tai ravinnonhankinnan kannalta tärkeitä
pienympäristöjä. Hakkuut tulee mieluiten keskittää lintujen pesimäajan ulkopuolelle. Parhaiden
marjastusalueiden käsittelyä tulee myös välttää kesken satokauden.
Mahdollisissa kunnostusojituksissa tulee kiinnittää huomiota valumavesien liikkeissä
tapahtuvien muutosten vaikutukseen suojeltaviin alueisiin, erityisesti ennallistamisalueisiin,
joilla metsän alkuperäistä hydrologista tilaa on pyritty palauttamaan. Virtaussuunnassa suojellun
alueen yläpuolella olevien, metsätaloudellisesti hyödynnettävien kuvioiden vesitalous on
kuitenkin pystyttävä järjestämään tarvittaessa myös suojelualueen läpi. Ojitus suunnitellaan
tapauskohtaisesti niin, että suojeltuun alueeseen kohdistuva haittavaikutus minimoidaan.
Koko ulkometsän vuotuiseksi hakkuupotentiaaliksi on rajoittamattomassa metsätalouskäytössä
määritetty 8 000 m3 puuta. Vuosittaiset hakkuut ovat olleet noin 5 000 m3. Uuden, suojelua ja
virkistystä alueen käyttömuotoina painottavan linjauksen pohjalta vuosittaiseksi
hakkuusuunnitteeksi on visioitu 2 500 m3, mikä merkitsee metsästä saatavien tulojen
puolittumista. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyn aluejaon toteutuessa hakkuusuunnite on
mahdollista toteuttaa. Suojeluun varattujen, uudistuskypsien metsäkuvioiden jääminen
hakkuiden ulkopuolelle kompensoituu ainakin osittain kolmen vuoden suunnitteluvaiheen aikana
vallinneen toimenpidekiellon aiheuttamista hakkuusäästöistä.
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7.6 Matkailun yritystoiminta
Ulkometsän monikäytön painottuessa uuden hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti
virkistykseen ja luonnonsuojeluun alueen huomioarvon ja suosion virkistysalueena voidaan
olettaa jatkossa kasvavan. Huollettujen taukopaikkojen ja polkureitistön, parantuneen
opastuksen, retkeilyä ja luontoharrastusta tukevan suojeluvyöhykkeen sekä monimuotoisuuden
lisäämiseen tähtäävien ennallistamistoimien myötä ulkometsä tarjoaa entistä paremmat
mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen.
Vaikka ulkometsän laajuus ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet sallivat nykyistä
huomattavasti intensiivisemmänkin virkistyskäytön, on siitä huolimatta epätodennäköistä, että
kävijämäärien merkittävä kasvukaan synnyttäisi alueelle yksinomaan ulkometsän aluetta
hyödyntävää yritystoimintaa. Alueen aktiivisen käyttöjakson sijoittuminen lumettomaan aikaan
ja retkeilykäytön perustuminen jokamiehenoikeuksiin ja käyttäjälle maksuttomiin
huoltopalveluihin kaventaa ratkaisevasti matkailuyrittämisen toimeentulomahdollisuuksia.
Retkeilyreitistön nykyinen laajuus ja valtakunnallisella tasolla merkittävien nähtävyyksien puute
ei myöskään tee alueesta erityisen otollista kohdetta majoituspalveluita tuottaville yrityksille.
Kyseeseen voivat mahdollisesti tulla vuokralle tarjottavat kämpät, jotka sijaitsevat ulkometsän
välittömässä läheisyydessä ja joiden ylläpitokustannukset ovat pienet. Myös eräopaspalveluiden
tarjoaminen tai muun luontomatkailutoiminnan harjoittaminen ulkometsässä osana laajempaa
kohdeverkostoa on lisääntyvän virkistyskäytön myötä mahdollista.
Osana Oulun seudun luontokohteiden verkkoa suunnittelualueen pohjoiset havumetsät
täydentävät esimerkiksi aapasoilla ja maankohoamisrannikolla sijaitsevia suojelualueita.
Kansainvälisen luontomatkailun - etenkin linnuston havainnoinnin näkökulmasta - monipuolisen,
eri tyyppisiä elinympäristöjä sisältävän kohdevalikoiman ylläpitäminen lähellä Oulua on
toivottavaa. Siksi Sanginjoen alueen säilyttäminen maisemallisesti eheänä ja lajistollisesti
rikkaana edesauttaa maakunnassa harjoitettavaa luontomatkailuun pohjautuvaa yritystoimintaa.
Kävijätutkimuksessa kaikista haastatelluista kävijöistä 84 % ilmoitti asuvansa Oulun alueella,
joten nykyisin käyttäjäkunta koostuu valtaosin paikallisista asukkaista (Hautala 2006).
Tiedottamalla tehokkaasti virkistyskäyttöarvoa lisäävistä muutoksista ja ylläpitämällä hyvin
huollettua polku- ja taukopaikkaverkostoa, ulkometsään on jatkossa paremmat edellytykset
houkutella kävijöitä paitsi Oulusta, myös lähikunnista ja kauempaakin. Näin ollen ulkometsän
kasvavalla käyttöasteella voi olla matkailulle välillistä merkitystä.
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7.7 Maastoliikenne
Pääsääntöisesti ulkometsässä on sallittua ajaa moottoriajoneuvoilla ainoastaan teitä pitkin.
Maastoliikenteestä moottorikelkkailu on sallittua alueen läpi kulkevilla moottorikelkkareiteillä,
jotka säilytetään ennallaan (kuva 7). Moottorikelkan käyttö myös reittien ulkopuolella on
sallittua huolto- ja valvontatarkoituksessa. Myös lumettomana aikana tapahtuvissa
taukopaikkojen ja retkeilyreittien välttämättömissä huoltotöissä on moottoroidun
maastoajoneuvon rajoitettu käyttö sallittua. Ulkometsän alueelle ei tule suunnitella uusia
moottoriajoneuvoille tarkoitettuja reittejä.

Kuva 7. Suunnittelualueella kulkevat moottorikelkkareitit.

Metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla koneilla liikkuminen on sallittu paitsi
metsätalousvyöhykkeellä, myös suojeluvyöhykkeellä, mikäli pääsy metsätalouskäytössä oleville
kuvioille sitä edellyttää. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan käytettävä olemassa olevia ajouria,
sähkölinjoja tai muutoin mahdollisimman vähän vahinkoa aiheuttavaa reittiä.
Kulkeminen jalan ja hiihtäminen on sallittua koko ulkometsän alueella. Suojeluvyöhykkeellä
suosituksena on kuitenkin lintujen pesimäaikaan 1.4. – 1.8. pysyminen merkityillä reiteillä.
Ratsastus ja maastopyöräily retkeilyreiteillä on kielletty.

42

8 Tutkimus ja seuranta
8.1 Lajistotutkimus
Luonnonsuojelulliseksi tavoitteeksi asetettu lajiston monimuotoisuuden säilyminen vähintään
ennallaan edellyttää lajistollisen tutkimuksen jatkumista ja saatujen tulosten huolellista
tarkastelua. Linnuston lajimäärän ja tiheyden tutkimiseksi suunnittelukauden lopulla tulee
suorittaa linjalaskenta vuosien 1997-98 ja 2006 tavoin. Laskentaperusteet ja käytetyt
laskentalinjat on vertailtavuuden vuoksi säilytettävä ennallaan. Käytetyn 24,8 km mittaisen
systemaattisen linjan sekä Isokankaan ja Asmonkorven suojelualueiden yhdistetyn 4,3 km
mittaisen linjan lisäksi voidaan perustaa uusi laskentalinja, jossa hoito- ja käyttösuunnitelmassa
esitetty uusi suojeluvyöhyke on paremmin edustettuna. Vaihtoehtoisesti voidaan systemaattisen
linjan ne osuudet, jotka kulkevat suojeluvyöhykkeen sisäpuolella, rajata omana
kokonaisuutenaan tarkasteltavaksi havaintomateriaaliksi. Tällöin voidaan verrata laji- ja
yksilöparametrien kehittymistä tiukasti suojellulla vyöhykkeellä ja metsätaloudellisen käytön
sallivalla vyöhykkeellä.
Myös kääväkkäiden ja jäkälien esiintymistä ja lajistollista monimuotoisuutta ulkometsässä tulee
jatkossa tutkia toteutettujen suojelulinjausten vaikutusten arvioimiseksi. Vaikka myös koko
suunnittelualuetta koskeva lajistotieto on tarpeellista, atlaskartoituksessa käytettävät
yhtenäiskoordinaatiston neliökilometriruudut eivät tutkimusyksikköinä kykene selkeästi
erottelemaan suojeltavilta alueilta ja entisen kaltaisen käytön verrokkialueilta saatavaa
havaintomateriaalia. Lajistollista tutkimusta on sen vuoksi syytä kohdentaa myös erillisiin
metsäkuvioihin tai muulla tavoin määriteltäviin koealoihin. Koealoja tulee valita niin
metsätalousvyöhykkeen alueelta kuin suojeluvyöhykkeeltäkin. Suojeluvyöhykkeen sisällä
voidaan lisäksi erikseen tutkia ennallistettavien ja nykyisessä tilassaan säilytettävien kohteiden
lajistollista kehitystä.
Melko laajojen metsäalueiden rauhoittaminen talouskäytöltä ja osalla alueista tehtävät
ennallistamistoimet palvelevat paitsi luonnonsuojelun ja osittain myös virkistyskäytön, myös
luonnonsuojelubiologisen tutkimuksen tarpeita. Lajistollisen kehityksen tutkimus luonnontilaan
vähitellen palautuvilla alueilla voi tarjota tärkeää tietoa kasvien, sienten ja eläinten kyvystä
levittäytyä uusiin elinympäristöihin ja hyödyntää ennallistamalla aikaansaatuja resursseja.
Lintujen, jäkälien ja kääväkkäiden lisäksi tutkimuskohteiksi voidaan ottaa esimerkiksi sammaleet
ja kovakuoriaiset, erityisesti elinkierrossaan lahopuusta riippuvat lajit. Saadut tutkimustulokset
voivat osaltaan antaa tieteellistä perustaa luonnonsuojelullisille ratkaisuille ja vaikuttaa
valittaviin käytäntöihin ja suojelustrategiaan laajemminkin.

8.2 Virkistyskäytön kehittämisen seuranta
Ainoa ulkometsän virkistyskäyttöä koskeva selvitys on kolmen vuoden takaa (Hautala 2006).
Selvitys toteutettiin haastattelututkimuksena paikan päällä kesä-elokuussa. Lomakkeessa
tiedusteltiin käyttäjien perustietoja, kuten ikää, koulutusta ja asuinpaikkaa sekä ulkometsän
käyttömuotoa, liikkumisen tapaa, käyttökertojen määrää ja vuodenaikaisia ajankohtia. Lisäksi
kysyttiin käyttäjien mielipiteitä alueen luonnosta, retkeilyreiteistä, huollosta sekä alueen käytön
tulevaisuudesta. Keskeisinä tavoitteina oli selvittää:
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1.
2.
3.

Keitä ovat Sanginjoen ulkometsäalueen käyttäjät?
Mihin Sanginjoen ulkometsäaluetta käytetään ja mille alueille käyttö painottuu?
Millaista ulkometsäalueen käytön tulisi olla käyttäjien mielestä tulevaisuudessa?

Selvityksen yhteenvedossa todetaan:
”Yleisin käyttäjä on työssäkäyvä oululainen, joka saapuu alueelle puolisonsa tai ystävänsä kanssa autolla ja viipyy
muutaman tunnin. Yleisimmät harrastukset ovat marjastus, kalastus, retkeily ja piknikillä käyminen. Metsäalue
voidaan jakaa retkeilyosaan ja idän ja lännen metsäosiin. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta ja havaitusta liikkuu
retkeilyosassa, jonka suosituimmat alueet ovat Lemmenpolun kalastusalue ja Kalimeenlammen taukopaikka.”
”Kyselyyn vastanneiden mielestä Sanginjoen metsäalue tulisi säilyttää kaupunkilaisten virkistysalueena, jossa
tarjotaan mahdollisuuksia harrastaa muun muassa marjastusta, kalastusta ja retkeilyä. Luonnonsuojelun lisäämistä ei
nähdä kovin tärkeänä, mutta metsätaloutta toivotaan virkistysalueelle sopivammaksi.”

Ulkometsän käytön painottuessa jatkossa voimakkaammin virkistyskäyttöön on tärkeää, että
käyttäjät ovat alueen palveluihin, rakenteisiin ja huoltoon tyytyväisiä. Tärkein osa
virkistyskäytön kehittymisen seurantaa on vaivattoman, puhelimitse ja internetin välityksellä
toimivan palautekanavan luominen, jonka avulla käyttäjien havainnot, toiveet ja mielipiteet
välittyvät alueen hoidosta vastaavalle taholle. Huollossa esiintyviin mahdollisiin puutteisiin
reagoidaan mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Kunkin yksittäisen palautteen pääsisältö
talletetaan myöhempää tarkastelua ja mahdollista alueen käytön kehittymisestä tehtävää
yhteenvetoa varten.
Suunnittelukauden lopuksi teetetään vuoden 2006 selvitystä vastaava kävijätutkimus, jonka
tuloksia voidaan verrata aiempaan havaintomateriaaliin. Vuoden 2006 selvityksessä arvioitiin
ulkometsän vuotuisia kävijäkertoja olevan yli 2500. Arvio on karkeahko ja todellinen määrä
voidaan selvittää vain kävijälaskennan avulla. Arviointitavan tarkkuus on kuitenkin riittävä ja
riittää samalla periaatteella toteutettuna jatkossakin kävijämäärien suuruusluokan selvittämiseen.
Uuden kävijätutkimuksen tuloksia käytetään pohjana seuraavan hoito- ja käyttösuunnitelman
linjauksiksi vuodesta 2020 eteenpäin.

8.3 Muu alueella tehtävä tutkimus
Ulkometsän alueella harjoitetaan monipuolista tutkimus- ja opetustoimintaa. Alueella on tehty
sieni- ja marjasatokokeita, ilman epäpuhtauksiin liittyviä tutkimuksia sekä tutkittu alueen
linnustoa, erityisesti peto- ja pönttölintuja. Lisäksi alueella on metsän lannoitukseen ja
uudistamiseen liittyviä koealoja. Aluetta käytetään myös esimerkiksi metsätaloustieteen
kenttäopetuskohteena. Tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavia tahoja ovat Oulun kaupungin
koululaitos, Oulun yliopisto, Oulun metsäkoulu sekä Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen
toimintayksikkö.
Suurimmalla osalla tutkimus- ja opetustoiminnasta on hyvin vähän tai lainkaan vaikutuksia
alueen muihin käyttömuotoihin. Uudesta hoito- ja käyttösuunnitelmasta ei siksi aiheudu
merkittäviä rajoituksia jo käynnissä oleville tutkimuksille tai tulevaisuudessa toteutettaville
koejärjestelyille. Suunnitteilla oleviin tutkimusprojekteihin liittyen luvituksesta vastaavan Oulun
kaupungin teknisen keskuksen tulee tapauskohtaisesti harkita koejärjestelyiden vaikutus
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ympäristöön ja alueen muihin käyttömuotoihin. Voimakkaasti maisemakuvaa muokkaavien
tutkimusten toteuttamiseen etenkin perustettavalla suojeluvyöhykkeellä tulee suhtautua
kriittisesti. Mikäli päätetään luonnonsuojelulain nojalla suojeltavan alueen perustamisesta, lupien
myöntämisestä ainakin suurempiin tutkimusprojekteihin vastaa alueellinen ympäristökeskus.

Kuva 8. Metsäntutkimuslaitoksen koealat suunnittelualueella.

Käynnissä olevien tutkimusten osalta suojelupäätös ei aiheuta muutoksia. METLAn ulkometsän
alueen koealoista (kuva 8) Hautakangas, Santerinräme, Suolamminsuo ja Sadinselkä sijaitsevat
metsätalousvyöhykkeellä, eivätkä koealojen metsänharvennukseen ja mahdolliseen
kunnostusojitukseen liittyvät toimenpiteet aiheuta merkittävää haittaa alueen muulle käytölle.
Koealueilla, joilla tutkitaan tuhkalannoituksen vaikutuksia, marjojen ja sienien mahdollisesti
kohonneista raskasmetallipitoisuuksista tulee tiedottaa poimijoita varoitustauluin. Ehdotetun
suojeluvyöhykkeen sisäpuolella on Asmonkorven alueella käynnissä korpikuusikon luontainen
uudistuminen pienaukkohakkuulla. Tutkimusta varten kolmelle erilliselle koelohkolle (yhteensä
5,5 ha) on tehty 15-25 m halkaisijaltaan olevia pienaukkoja, joiden yhteispinta-ala on 0,6 ha.
Koelohkoista kaksi sijaitsee osittain metsäkuviolla 540, jolla suunnitellaan ennallistamistoimena
lisättävän lahopuuta ja palautettavan hydrologiaa lähemmäs luonnontilaa. Tutkimuskäytön ja
luonnonsuojelullisten päämäärien välinen ristiriita vältetään kohdistamalla ennallistamistoimet
tutkimuskäytössä olevien koelohkojen ulkopuolelle.
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III HALLINTO JA TOTEUTUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
9 Hallinnon ja hoidon järjestäminen
Ulkometsän suojeluvyöhykkeen rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi voi tapahtua Oulun
kaupungin sisäisellä päätöksellä tai luonnonsuojelulain nojalla, jolloin rauhoittamispäätös tulee
hakea alueelliselta ympäristökeskukselta. Rauhoitettaessa alue omalla päätöksellä suojeltavasta
alueesta tehdään kaavavaraus, joka mahdollistaa esimerkiksi metsälain asettamien
metsänhoidollisten velvoitteiden ohittamisen. Virallisen luonnonsuojelualueen perustaminen
yksityismaille tapahtuu alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä. Suojelualueen
perustamispäätökseen kirjataan tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja
tarvittaessa myös hoidosta. Perustamispäätöksessä mainitaan myös, millä ehdoilla rauhoituksesta
voidaan poiketa. Poikkeuksen myöntää alueellinen ympäristökeskus. Alueen rauhoittamisesta
joko kokonaan tai tiettyjen toimintojen suhteen voidaan tehdä myös määräaikainen sopimus
maanomistajan ja alueellisen ympäristökeskuksen välillä.
Suositeltava ratkaisu on rauhoituspäätöksen hakeminen Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselta, missä tapauksessa suojelu toteutetaan siten, että alueen omistusoikeus jää
Oulun kaupungille. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyistä käyttörajoituksista kirjataan
maanomistajan aiheellisiksi katsomat kohdat rauhoittamispäätökseen. Virallisella
suojelupäätöksellä viestitetään selkeimmin kaupunginhallituksen linjauksen konkreettisesta
toteuttamisesta sekä saavutetaan suurin imagohyöty alueen virkistyskäytön kasvattamiseen
tähtäävässä tiedotuksessa.
Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyssä laajuudessa suojelualueen sisällä tehtäville
ennallistamistoimille ei ole suoria lainsäädännöllisiä rajoitteita. Suunnittelemalla ja toteuttamalla
toimenpiteet huolellisesti vältytään potentiaaliselta riskiltä muuttaa yksittäisten, alueella
harvinaisina ja paikallisina esiintyvien lajien elinympäristöä heikompaan suuntaan.
Ulkometsässä ei kuitenkaan esiinny luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavia lajeja,
joiden säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty,
hydrologisesta ennallistamisesta hyötyviä saukkoa ja viitasammakkoa lukuun ottamatta ei
säännöllisesti myöskään luontodirektiivin IV-liitteessä mainittuja lajeja, joiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen kielletään. Metsälakiin ei sisälly säädöksiä
metsien ennallistamiseen liittyen. Suojelualueilla tehtävät luonnonhoidolliset poltot rinnastetaan
kulottamiseen ja niiden toteuttamisessa tulee noudattaa kulottamisesta annettuja säädöksiä.
Polttoennallistamiseen liittyvät toteutustavat, ilmoitusmenettely, mahdollinen asiantuntijatahojen
käyttö sekä riskinhallinta tulee esittää tarkemmin erillisessä ennallistamissuunnitelmassa.

10 Palvelurakenteet ja niiden huolto
10.1 Informaatiopisteet
Ulkometsän alueelle suunnitellaan toteutettaviksi viisi uutta informaatiotaulua, jotka tiedottavat
alueen uusitusta, virkistykseen ja luonnonsuojeluun painottuvasta monikäyttösuunnitelmasta.
Tauluissa esitetään havainnollisin kartoin alueen tiestö, retkeilyreitistö, taukopaikat, muut
informaatiopisteet ja pysäköintialueet. Lisäksi mainitaan suojeluvyöhykettä koskevat ja muut
käyttörajoitukset (esim. tulenteko, koirien irrallaan pitäminen) sekä tiedotetaan roskattomasta
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retkeilystä.
Infotaulut sijoitetaan Myllykoskelle, Kalimeenlammelle, Korpilammelle, Isokankaanjärvelle
sekä Lemmenpolulle (kuva 9). Taulujen tulee olla vankkarakenteisia, säänkestäviä ja riittävän
suurikokoisia, jotta niihin mahtuu monipuolinen informaatio kuvineen selkeyden kärsimättä.

Kuva 9. Suunnittelualueelle ehdotettavien uusien informaatiopisteiden sekä alueella olevien
retkeily- ja taukorakenteiden sijaintipaikat.

10.2 Luontopolku
Alueen huonoon kuntoon ränsistyneet luontopolkutaulut ja niiden tietosisällöt uusitaan.
Uusittujen tietotaulujen teemat voivat liittyä esimerkiksi alueen geologiaan, ekologiaan,
eliölajistoon, tehtyihin ennallistamistoimiin, metsätalouteen, virkistyskäyttöön ja
kulttuurihistoriaan. Taulujen toteutuksessa kiinnitetään huomiota mielenkiintoiseen esitystapaan,
piirros- ja valokuvakuvitukseen sekä säänkestäviin materiaalivalintoihin. Tavoitteena ei ole
kompakti, nopeasti kierrettävä osareitti vaan alueen eri luontokohteita laajalti esittelevä, sekä
Isokankaan että Kalimeenlammen retkeilyreittejä hyödyntävä polkukokonaisuus. Taulukossa 4
on esitelty ehdotuksia mahdollisiksi aiheiksi paikkakohtaisesti.
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Taulukko 4. Ehdotuksia uudistettavan luontopolun rastitaulujen aiheiksi ja sijaintipaikoiksi.
Sijoituspaikka
Iso Polvikangas
Isokangas
Korpiselkä/Isokangas
Kalimeensuo/Korpilamminsuo
Asmonkorpi, kuviot 457/470
Pihlajasaari, kuvio 634
Korpilamminsuo
Asmonkorpi/Korpilamminsuo
Pihlajasaari, kuvio 633
Myllykoski
Isokankaanjärvi
Iso Polvikangas, kuvio 39
Hirvikangas
Asmonkorven ls-alue
Iso Polvikangas, kuvio 22
Takaharju
Mustamaa
Lemmenpolku

Taulun aihe
marjastus, mustikan tärkeimmät satoalueet ulkometsässä
marjastus, puolukan tärkeimmät satoalueet ulkometsässä
sienestys, satoisimmat ruokasienet, tavallisimmat myrkkysienet
soiden geologia
räme ja korpi, puustoiset suot, suo-ojitus
avohakkuu, metsän luontainen sukkessio
suon vesitalouden ennallistaminen
polttoennallistaminen,
ennallistaminen lahopuuta tuottamalla
virtavesi elinympäristönä
metsälampien ekologia
peurakuoppa, pyyntikulttuuri
rakkakuoppa, metsästyskulttuuri
luonnontilainen metsä, uhanalaisuus, monimuotoisuus ja
lajistonsuojelun merkitys
tuoreet kankaat, kasvilajisto
kuivat kankaat, kasvilajisto
lintulajisto
virkistyskalastus, Sanginjoen kalalajisto

10.3 Polut, pitkospuut ja opasteet
Kalimeen ja Isokankaan retkeilypolkujen umpeen kasvaneet osuudet raivataan. Tavoitteena on
noin metrin levyinen ja kahden metrin korkuinen, puuntaimista ja oksista vapaa väylä, jota pitkin
voi kulkea myös rinkan kanssa kumartelematta ja väistelemättä.
Pitkospuiden alkuun saatu uusiminen saatetaan päätökseen. Materiaalina käytetään mieluimmin
2,5- tai 3-tuumaista mänty- tai kuusilankkua, jolloin saavutetaan riittävä, n. 15-20 vuoden
käyttöikä. Korpilammen läheisyydessä on otettava huomioon lammen pinnan mahdollisen noston
aiheuttama korotustarve pitkospuissa.
Monin paikoin epäyhtenäiset ja puolittain sortuneet viittaopasteet vaihdetaan uusiin. Kalimeen ja
Isokankaan retkeilypolut varustetaan reitin nimen osoittavin viitoin, joita asennetaan polkujen ja
teiden risteyksiin, taukopaikoille sekä pisimmille välietapeille. Taukopaikoille ja muille sopiviksi
katsotuille paikoille asennetaan suunnan ja etäisyyden seuraavaan kohteeseen ilmaisevat
välimatkaviitat.

10.4 Taukopaikat, jäte- ja polttopuuhuolto
Suunnittelualueen hirsirakenteiset laavut Myllykoskella, Kalimeenlammella, Korpilammella,
Takaharjun luoteisosassa sekä Isokankaanjärvellä ovat tiiviistä käytöstä huolimatta edelleen
suhteellisen hyväkuntoisia. Laavujen nokisuus ja rakenteisiin tehdyt kirjoitukset ja kaiverrukset
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eivät oleellisesti heikennä niiden käytettävyyttä, ei myöskään Isokankaanjärven laavun lievä
palovaurio. Ilman vakavampaa ilkivaltaa laavujen voidaan olettaa kestävän suunnittelukauden
loppuun, minkä jälkeen uusimistarve tulee arvioida uudelleen. Mahdollista yöpymiskäyttöä
koskien ja laavujen käyttöiän pidentämiseksi kattorakenteet tulee vuosittain tarkistaa ja korjata
vuotovauriot.
Myös taukokatosten kunto on toistaiseksi tyydyttävä. Huonoimmassa kunnossa katokset ovat
Lemmenpolulla, jonka kuudesta katoksesta osassa istuin- ja pöytähirret ovat ilkivallan vuoksi
vaurioituneet ja syytä vaihtaa. Kalimeenlammen, Kangaslamminahon, Hirvikankaan, Ison
Polvikankaan itäpään ja Kalimeenojan kahden, suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevan
taukokatoksen kunto on parempi, eikä kunnostustarvetta toistaiseksi ole. Katosten kuntoa tulee
kuitenkin vuosittain tarkkailla rakenteiden turvallisuuden ja käyttömukavuuden ylläpitämiseksi.
Kalimeenojan kolmesta lähellä toisiaan sijaitsevasta taukopaikasta lähempänä Myllykosken
laavua sijaitseva katos ei ole käyttötarvetta ajatellen välttämätön, joten rakenteen kunnon
heikentyessä voidaan harkita taukopaikan poistamista.
Taukopaikkojen rakenteista heikoimmassa kunnossa ovat lautarakenteiset puuseet, joita sijaitsee
Myllykosken ja Isokankaanjärven laavuilla, Ison Polvikankaan ja Kalimeenlammen
taukokatosten yhteydessä sekä Lemmenpolun kalastusalueella. Ainakin osa rakenteista on
välttämätöntä uusia suunnittelukauden kuluessa. Paras vaihtoehto on siirtyminen kompostoiviin
käymälöihin, joiden yhteyteen rakennetaan käymäläjätteen jälkikompostointikehikot.
Kompostoivan käymälän huoltotarve on jätteen nopeamman hajoamisen takia perinteistä
puuseetä pienempi. Kuitenkin myös käymälähuoltoon tulee kiinnittää aiempaa enemmän
huomiota siten, että säiliön täyttöaste pysyy riittävän alhaisena ja hajoamisprosessin kannalta
välttämättömän kuivikkeen saatavuudesta huolehditaan.
Laavujen ja nuotiopaikkojen polttopuuhuolto järjestetään toimittamalla puut pilkottuna olemassa
oleviin katoksiin. Muissa kuin tien välittömässä läheisyydessä olevissa kohteissa puut pyritään
ainakin pääosin toimittamaan talviaikaan moottorikelkalla. Käyttöasteesta riippuen
polttopuuvarastoja on varauduttava täydentämään 1-3 kertaa vuodessa. Puiden kulumista eri
taukopaikoilla tarkkaillaan ja tiedot kerätään taulukkoon, jonka perusteella täydennystarvetta
pystytään ennakoimaan ja ulkometsän virkistyskäytön kehittymistä seuraamaan. Tilanteeseen
reagoidaan myös annetun palautteen perusteella mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Tavoitteena
kuitenkin on, ettei katkoksia puuhuoltoon ei synny.
Koko ulkometsän alueella pyritään yleistyvän käytännön mukaisesti jätehuoltoon, jossa kävijät
itse huolehtivat syntyvistä roskista. Palavat jätteet, kuten paperi, pahvi, polttokelpoinen muovi ja
tavallisesti pieni määrä orgaanista biojätettä voidaan hävittää paikan päällä polttamalla. Lasin,
metallin ja palamattoman muovin kuljettaa jokainen mukanaan pois ulkometsästä. Roskattoman
retkeilyn periaatteesta tulee tiedottaa alueen kaikissa informaatiopisteissä sekä laavujen ja
taukokatosten yhteyteen näkyvälle paikalle kiinnitettävässä tietotaulussa. Samoissa tauluissa
informoidaan myös palautekanavasta mainitsemalla huoltotahon puhelinnumero ja internet-sivu,
jonka kautta sähköisen palautteen antaminen on mahdollista. Myös laavukohtaisen vieraskirjan
käyttöönotto on perusteltua. Vuosittain tai muutaman vuoden välein uusittavat vieraskirjat ovat
myös vaivaton tapa kerätä tietoa taukopaikkojen käyttöasteesta. Ilkivallan minimoimiseksi ja
käyttökunnon säilymiseksi vieraskirja kynineen tulee sijoittaa laavujen sisäpuolelle
asennettavaan avolaatikkoon.
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11 Valvonta
Ulkometsän alueella ei toistaiseksi lievää ilkivaltaa ja roskaantumista lukuun ottamatta ole
esiintynyt mainittavia valvontaongelmia. Tulevaisuudessa, etenkin käytön lisääntyessä, myös
sääntörikkomuksia ja muita ongelmia saattaa esiintyä enemmän. Erillistä valvontahenkilöstöä ei
ulkometsän alueelle ainakaan toistaiseksi ole tarpeen palkata vaan valvonnasta huolehditaan
taukopaikkojen ja reitistön huollon yhteydessä. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota
seuraaviin asioihin:







moottoriajoneuvojen käyttö maastossa
luvaton puiden kaataminen ja vaurioittaminen nuotiopaikoilla
luvaton tulenteko ja varomaton tulen käsittely
polttopuiden varkaudet ja kohtuuton käyttö
kalastus- ja metsästyssääntöjen rikkominen
ilkivalta ja roskaaminen

Tärkeä osa toimivaa valvontajärjestelmää on myös alueen käyttäjiltä saatava palaute, johon on
oltava valmius reagoida tarvittaessa nopeastikin.

12 Yhteistyö
12.1 Tutkimuksen ja seurannan järjestäminen
Luonnonsuojelullisten tavoitteiden saavuttamista ja virkistyskäytön kehittymistä koskevassa
tutkimustyössä on mahdollisuus monipuoliseen yhteistyöhön. Entistä suojelumyönteisemmän
ulkometsän hoitoa ja käyttöä koskevan linjauksen seurauksena alueen luonnonarvot tulevat
korostumaan ja sen myötä harrastuspohjainen mielenkiinto varsinkin suojeluvyöhykettä kohtaan
todennäköisesti kasvamaan. Ainakin osa seurantaan liittyvästä pohjatiedoista saattaa siten olla
hankittavissa vapaaehtoisvoimin. Potentiaalisia yhteistyötahoja maastotiedon keräämisessä ja
lajintunnistuksessa ovat Oulun yliopiston biologian laitos, kasvimuseo, eläinmuseo, PohjoisPohjanmaan lintutieteellinen yhdistys sekä paikalliset kasvi-, sieni- ja hyönteisharrastajat.
Suojeluvyöhykkeen rauhoittaminen talouskäytöltä käynnistää metsässä prosesseja, joiden
tutkiminen voi tuoda uutta tietoa käytännön luonnonsuojelubiologiaan. Mahdollisia
tutkimuskohteita ulkometsässä voivat olla esimerkiksi eri eliölajien levittäytyminen vähitellen
luonnontilaistuvalle alueelle, metsän sukkessio rauhoitetulla alueella eri ikävaiheista eteenpäin,
lahopuun määrän lisääntyminen talousmetsässä ilman keinollista lisäämistä sekä rauhoittamisen
tai ennallistamistoimien vaikutus alueen lajimääriin tai -koostumukseen. Tilaisuudesta
tutkimusyhteistyöhön on eduksi tiedottaa hyvissä ajoin ennen alueella tehtäviä toimenpiteitä,
jotta pitkäkestoisten tutkimusprojektien suunnitteluun jää aikaa. Tutkimusyhteistyöstä
mahdollisesti kiinnostuneita tahoja ovat esimerkiksi Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
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12.2 Muu yhteistyö
Mikäli Oulun kaupunki ei suoraan vastaa ulkometsän huoltopalveluista, kaupungin teknisen
keskuksen tulee toimia kiinteässä yhteistyössä huollosta vastaavan tahon kanssa. Tällöin
käyttäjiltä ja huoltohenkilökunnalta saatavaan palautteeseen pystytään reagoimaan ja päätökset
mahdollisista toimenpiteistä tekemään mahdollisimman nopeasti. Palautteen perusteella myös
ulkometsän käytön kehittymistä eri muodoissaan voidaan seurata ja kerätä HKS-kauden ajalta
tietoa tulevan päätöksenteon perustaksi.
Uuden alueidenkäytöllisen linjauksen ja toteutettavien uudistusten myötä avautuu mahdollisuus
tehdä Sanginjoen alueesta oululaisille ja myös lähikuntien asukkaille entistä tutumpi ja
suositumpi virkistäytymiskohde. Tehokkaalla tiedotuksella virkistyskäytön astetta voidaan lisätä
ja virkistyskäytön muotoja monipuolistaa. Erilaiset teemaretket, kurssit ja tapahtumat voivat
toimia ratkaisevana houkuttimena tutustua alueeseen varsinkin niille, joilla luonnossa
liikkumiseen ja harrastamiseen ei vielä ole syntynyt kosketuspintaa tai joiden aktiivisuutta
rajoittaa esimerkiksi seuran, kulkuneuvon tai oma-aloitteisuuden puute. Toimimalla yhteistyössä
paikallisten eräoppaiden, luontoharrastajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, kaupunki luo
pohjaa kestävälle ja samalla paikallista taloutta tukevalle lähivirkistäytymiselle. Alueen
tunnettavuuden parantamiseksi ulkometsän uudistettavista virkistyspalveluista voidaan ilmoittaa
esimerkiksi erilaisiin matkailualan rekistereihin ja paikkatietojärjestelmiin, kuten luonto- ja
liikuntamatkailutietojärjestelmään (LUMA).
Ennallistustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, koskien etenkin polttoennallistusta,
on välttämätöntä tehdä yhteistyötä tahojen kanssa, joilla on tietoa ja käytännön kokemusta
ennallistamispolttojen suunnittelusta, paloalueen rajaamisesta, hallitusta poltosta sekä
jälkivartioinnista. Asiantuntevien yhteistyötahoja ennallistamisprojekteissa ovat Metsähallitus ja
Metsäntutkimuslaitos.
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13 Resurssit ja aikataulu
Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannukset muodostuvat pääosin
retkeilyrakenteiden peruskunnostamisesta ja ylläpidosta sekä suunnitelmassa kuvatuista
ennallistamistoimista. Taulukossa 5 on esitetty toimenpiteiden suuntaa antava kustannusarvio.
Kustannusten tasaamiseksi ja työvoiman paremman riittävyyden vuoksi toimenpiteet on
jaksotettu useammalle vuodelle arvioidussa kiireellisyysjärjestyksessä.

Taulukko 5. Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat
kustannukset virkistys- ja suojelutoimintojen osalta. Kustannukset on arvioitu vuoden 2009
hintatasossa.
Toimenpide

Toteutusvuosi
2009
2010

Investoinnit ja ennallistus
Tiestön kunnostus
3 000
Rajojen merkintä
Pitkospuiden kunnostus
10 000
Opasteiden kunnostus
8 000
Informaatiopisteet
3 000
Kompostoivat käymälät
6 000
Taukopaikkojen kunnostus
Reitistön raivaus
Luontopolku
Ennallistaminen, lahopuu
Ennallistaminen, hydrologia
Ennallistaminen, poltto
Kävijätutkimus
Lajistotutkimukset ja seuranta
Markkinointi ja tiedotus
2 000
Investoinnit ja ennallistus yhteensä
32 000
Vuotuiset kustannukset
Jäte- ja polttopuuhuolto
4 000
Matka- ja materiaalikulut
1 000
Vuotuiset kustannukset yhteensä
5 000

3 000
1 500
10 000

2011

2012

2013-2020

3 000

3 000

24 000

6 000

6 000

10 000

3 000
6 000

8 000
4 500
6 000

4 000

500

500

10 000
2 000
8 000
4 000

27 500

26 000

15 500

54 000

4 000
1 000

4 000
1 000

4 000
1 000

32 000
8 000

5 000

5 000

5 000

40 000
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14 Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden arviointi
14.1 Ekologiset vaikutukset
Suunnittelualueella tehtävien rauhoitus- ja ennallistamistoimien ansiosta ulkometsän lajistollinen
ja rakenteellinen monimuotoisuus tulee ajan myötä lisääntymään. Ennallistamisen vaikutuksista
hydrologisen tilan palautuminen ja hiiltyneen puun lisääntyminen polton seurauksena tapahtuvat
nopeimmin. Lahopuun muodostuminen, tapahtui se sitten keinollisesti puustoa vaurioittamalla,
pohjaveden pintaa nostamalla tai polttamalla, vaatii enemmän aikaa. Vaikka lahoamisprosessi
sinänsä alkaa hyvin pian toimenpiteiden jälkeen, pitkälle lahonneen maapuun määrä alkaa
tuntuvasti nousta vasta suunnittelukauden lopussa.
Pelkän suojelupäätöksen vaikutus alueen ekologiaan on kaikkein hitain. Hyvässä kasvukunnossa
olevaan, harvennettuun metsään syntyy ennen sukkession loppuvaihetta vain vähän lahopuuta ja
toisaalta monimuotoisuutta lisäävää taimikkoakaan. Nopeinta suojelun vaikutus lieneekin
kuvioilla, joilla harventamisesta on kulunut pisin aika tai joiden tila vastaa päätehakkuun jälkeen
nuoren metsän sukkessiota. Avoimilla kuvioilla nopeasti kehittyvä lehtipuusto ja alusta lähtien
puuston itseharvenemisen seurauksena syntyvä lahopuuaines lisäävät monimuotoisuutta sekä
kuviokohtaisesti että kokonaisuutta tarkastellen.
Käytännössä kuolevista ja lahoavista puista suoraan tai välillisesti hyötyvät niitä ravintonaan tai
kasvualustanaan käyttävät eläimet ja sienet sekä puissa pesivät linnut. Suurimpia hyötyjiä ovat
lahopuusta riippuvat kovakuoriaiset ja lahottajasienet. Linnuista hyötyvät eniten kolopesijät,
kuten tikat ja tiaiset. Luontaisen valo- ja ravinnekilpailun vuoksi vähitellen kuolevilla ja
lahoavilla puuyksilöillä on merkitystä myös metsän rakenteellisen monimuotoisuuden kannalta.
Tiheänä säilyvä puusto luo eläimille pesä- ja suojautumispaikkoja sekä lisää vaihtelua metsän
pienilmastoon.
Mahdollinen suunnittelukauden aikana tapahtuva alueen käyttöasteen kasvu ei todennäköisesti
oleellisesti heikennä luonnonsuojelun tilaa. Käytön ohjaaminen merkityille reiteille ja
tarkoitukseen varatuille taukopaikoille minimoi esimerkiksi pesiville linnuille aiheutuvan
häiriön. Vaikka liikkuminen on sallittu suunnittelualueen kaikissa osissa, kokemus esimerkiksi
kansallispuistoissa on osoittanut että valtaosa kävijöistä pysyy teillä ja polulla.
Suojeluvyöhykkeellä tapahtuva liikehdintä aiheutuu todennäköisesti pääosin lintujen pesimäajan
ulkopuolisesta sienestyksestä ja marjastuksesta. Vähäinen muu käyttö, kuten valokuvaajien,
lintuharrastajien ja tutkijoiden liikkuminen alueella ei aiheuta mainittavaa riskiä.

14.2 Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
Alueen virkistyspalveluiden uudistamisesta ja luonnonsuojelua tukevien ennallistamistoimien
toteuttamisesta koituu suoria kustannuksia, jotka on esitetty kappaleessa 13. Linjauksen
mukaisesti suunnittelualueelta saatavat vuotuiset hakkuutulot alenevat noin 120 000 eurosta noin
60 000 euroon. Saatavien tulojen puolittumisesta huolimatta ulkometsän alueelta saatavat
puutulot riittävät selkeästi ylittämään virkistyksestä ja luonnonsuojelusta koituvat
investointikulut myös hoito- ja käyttösuunnitelman ensimmäisinä neljänä vuotena, jolloin
palveluita ja suojelua aktiivisimmin kehitetään. Alueen virkistyskäytön edistäminen kasvattaa
lisäksi epäsuoria, vaikeasti rahassa mitattavia hyötyjä, kuten asukkaiden henkistä ja fyysistä
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terveyttä, paikallisten yrityspalveluiden elinvoimaisuutta sekä Oulun kaupungin alueellista
vetovoimaa.
Alueen virkistyskäytön kehittämisestä aiheutuvien sosiaalisten vaikutusten arvioiminen on
monimutkaista. Parantuneet virkistysmahdollisuudet luovat jatkossa edellytyksiä aktiivisempaan
liikkumiseen ja luontoharrastukseen liittyvään yhdistys- ja kerhotoimintaan. Ulkometsän
lisääntyneestä virkistyskäytöstä aiheutuvat suorat tiedolliset, elämykselliset, liikunnalliset ja
sosiaaliset vaikutukset käyttäjiin ovat kuitenkin vaikeasti eriteltäviä. Keskeistä Sanginjoen
ulkometsän kehittämisessä onkin Oulun kaupungin antama selkeä signaali tavoitteestaan lisätä
virkistyspalveluihin panostamalla asukkaiden yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
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LIITE 2. Suojeluvyöhykkeeseen luettavien kuvioiden kuvionumerot pinta-aloineen. (Lihavointi
= kuvio kuuluu kokonaisuudessaan rajaukseen; kursiivi = vain osa kuviosta kuuluu rajaukseen)

Suojeluvyöhyke (uusi rajaus ja Isokankaan aarniosa)
0,9
3,0
2,9
2
50
423
468.1
0,6
1,1
7,8
5
51
424
469
3,7
2,6
1,8
7
52
425
470
1,7
2,3
3,5
8
53
426
472
3,9
2,9
0,2
9
54
427
480
1,1
3,0
2,4
10
55
428
481
0,3
1,2
0,7
13
56
429
482
0,5
1,4
1,8
15
57
430
483
2,0
1,2
1,8
18
58
431
484
7,2
2,2
0,4
19
60
432
485
1,2
2,2
0,8
20
61
433
486
4,3
0,1
8,0
21
62
434
487
3,4
1,1
2,6
22
63
437
498
1,5
0,3
2,0
23
89
438
499
1,3
1,0
0,4
27
91
439
500
0,4
4,2
3,4
28
92
440
501
0,8
1,5
0,6
29
93
447
502
1,4
0,2
1,3
30
94
449
513
0,4
0,7
0,9
31
101
450
514
5,2
1,6
1,7
32
102
457
515
10,7
2,9
14,0
33
130
460
516
3,8
0,4
9,8
34
131
461
517
7,0
2,1
1,2
35
417
462
518
0,5
0,7
1,1
36
418
463
519
12,7
1,6
1,2
37
419
464
521
9,3
1,3
0,7
38
420
465
538
5,2
0,5
2,1
39
421
466
539
0,5
4,9
9,0
48
422
468
540

2,4
2,6
0,9
0,7
2,4
5,1
0,3
0,2
5,0
0,8
2,1
2,0
1,9
1,5
1,8
2,0
0,6
2,6
3,6
2,9
4,4
1,5
1,7
7,4
0,8
1,0
2,0
11,7

541
542
564
565
566
567
568
569
570
571
594
595
596
597
598
599
600
627
628
629
630
631
632
633
634
635
658
659

0,9
4,2
1,5
1,9
3,2
4,5
1,3
0,3
1,9
3,9
5,4
0,7
1,1
3,5
1,6
2,0
1,5
1,8
1,4
0,3
0,3
2,7
2,3
7,5
4,4
2,5
2,5
1,2

660
661
662
664
685
686
687
688
689
690
700
701
702
703
704
705
706
707
717
718
719
720
721
722
726
728

2,9
1,1
14,2
2,9
3,2
0,8
1,6
0,6
5,7
3,3
1,2
0,4
2,7
1,3
13,8
6,9
5,2
1,2
3,0
2,5
1,0
1,5
6,0
4,2
9,8
7,9

Yht. 466,9 ha

LIITE 3. Mukautetun metsätalouden vyöhykkeisiin luettavien Isokankaan metsäpuisto-osan ja
Lemmenpolun alueen sekä lajistollisesti merkittävien erilliskuvioiden kuvionumerot pintaaloineen. (Lihavointi = kuvio kuuluu kokonaisuudessaan rajaukseen; kursiivi = vain osa
kuviosta kuuluu rajaukseen)
Isokankaan metsäpuisto-osa
474
475
487
488
489
490
491

0,6
3,7
2,8
2,7
2,2
2,1
1,4

502
503
504
505
521
522
549

0,6
14,3
4,0
7,3
7,6
9,4
3,9

550
551
552
575
576
577
578

0,6
12,5
2,9
8,9
2,1
1,2
2,4

602
603
604
605
636
637
638

10,9
1,2
4,3
8,2
23,5
21,5
1,0

639
640
665
666
667
691
692

5,0
1,3
3,5
2,2
15,2
33,3
0,8

708
709
730
731
731,1
740

1,1
13,0
3,8
19,2
7,5
2,5

Yht. 272,2 ha

Lemmenpolun alue
669
670

0,5
2,5

1,6
674
674,1 0,8

675
676

1,2
0,8

677
678

0,5
0,6

679
693

0,6
0,7

2,4
695
6,0
710
Yht. 18,2 ha

547
550
573
589
668

0,5
0,6
1,2
0,2
2,7

672
678
679
738

Erilliset kuviot, joilla on erityistä lajistollista merkitystä
44
90
182
196
208

1,9
1,0
0,5
1,4
1,4

225
236
242
248
276

0,3
4,2
0,3
0,8
2,2

277
300
313
356
396

3,0
0,6
0,4
0,7
0,3

406
426
472
508
509

3,7
3,4
0,7
2,9
2,2

0,3
0,6
0,6
1,1

Yht 39,7 ha

LIITE 4. Sanginjoen ulkometsässä tavatut silmälläpidettävät ja uhanalaiset kasvi- ja sienilajit
sekä niiden valtakunnallinen ja alueellinen uhanalaisuusluokka. (Rassi ym. 2001) LC =
elinvoimainen; NT = silmälläpidettävä; VU = vaarantunut; RT = alueellisesti uhanalainen

Laji
Putkilokasvit
rimpivihvilä (Juncus stygius)
ruskopiirtoheinä (Rhynchospora fusca)
Jäkälät ja sammaleet
raidanpiilojäkälä (Arthonia incarnata)
viherneulajäkälä (Chaenotheca chlorella)
hentoneulajäkälä (Chaenotheca gracillima)
takkuhankajäkälä (Evernia divaricata)
hentokesijäkälä (Leptogium subtile)
härmähuhmarjäkälä (Sclerophora coniophaea)
partanaava (Usnea barbata)
aarnisammal (Schistostega pennata)
Kääväkkäät
rusokantokääpä (Fomitopsis rosea)
lakkakääpä (Ganoderma lucidum)
silokääpä (Gloeoporus pannocinctus)
punahäivekääpä (Leptoporus mollis)
korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida)
ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus)
istukkakääpä (Rhodonia placenta)
kultakurokka (Sistotrema alboluteum)
lamokääpä (Skeletocutis chrysella)
korpiludekääpä (Skeletocutis odora)
aihkirypykkä (Phlebia cornea)

Valtakunnallinen Alueellinen
uhanalaisuus
uhanalaisuus
LC
NT
NT
NT
LC
VU
VU
NT
NT
LC
NT
LC
NT
LC
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

RT
RT

RT
RT

RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

RT
RT

LIITE 5. Sanginjoen ulkometsässä tavatut silmälläpidettävät sekä uhanalaiset lintulajit (Rassi
ym. 2001) sekä Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I esiintyvät lajit.
LC = elinvoimainen; NT = silmälläpidettävä; VU = vaarantunut; RT = alueellisesti uhanalainen;
RE = laji hävinnyt alueelta
Laji
helmipöllö (Aegolius funereus)
maakotka (Aquila chrysaetos)
pyy (Bonasa bonasia)
huuhkaja (Bubo bubo)
ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
sinisuohaukka (Circus cyaneus)
käki (Cuculus canorus)
joutsen (Cygnus cygnus)
pikkutikka (Dendrocopos minor)
palokärki (Dryocopus martius)
tuulihaukka (Falco tinnunculus)
kuikka (Gavia arctica)
varpuspöllö (Glaucidium passerinum)
kurki (Grus grus)
käenpiika (Jynx torquilla)
pikkulepinkäinen (Lanius collurio)
pikkulokki (Larus minutus)
naurulokki (Larus ridibundus)
uivelo (Mergus albellus)
keltavästäräkki (Motacilla flava)
kivitasku (Oenanthe oenanthe)
kalasääski (Pandion haliaetus)
lapintiainen (Parus cinctus)
varpunen (Passer domesticus)
kuukkeli (Perisoreus infaustus)
mehiläishaukka (Pernis apivorus)
tiltaltti (Phylloscopus collybita)
pohjantikka (Picoides tridactylus)
taviokuurna (Pinicola enucleator)
pensastasku (Saxicola rubetra)
lapinpöllö (Strix nebulosa)
viirupöllö (Strix uralensis)
hiiripöllö (Surnia ulula)
teeri (Tetrao tetrix)
metso (Tetrao urogallus)
liro (Tringa glareola)

Luokka
LC
VU
LC
LC
NT
NT
NT
LC
VU
LC
NT
LC
LC
LC
VU
NT
LC
VU
LC
LC/RT
NT
NT
NT/RT
NT
NT/RT
NT
VU
NT/RT
LC/RE
NT
LC
LC
LC
NT
NT
LC/RT

Lintudirektiivi
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite

I-liite

I-liite
I-liite

I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite
I-liite

Esiintyminen
pesivä
ei pesivä
pesivä
satunnaisesti pesivä
satunnaisesti pesivä
satunnaisesti pesivä
todennäköisesti pesivä
pesivä
satunnaisesti pesivä
pesivä
satunnaisesti pesivä
todennäköisesti pesivä
pesivä
todennäköisesti pesivä
satunnaisesti pesivä
satunnaisesti pesivä
todennäköisesti pesivä
satunnaisesti pesivä
satunnaisesti pesivä
pesivä
todennäköisesti pesivä
ei pesivä
ei pesivä
satunnaisesti pesivä
pesivä
satunnaisesti pesivä
pesivä
pesivä
ei pesivä
todennäköisesti pesivä
satunnaisesti pesivä
pesivä
satunnaisesti pesivä
pesivä
pesivä
todennäköisesti pesivä

LIITE 6. Sanginjoen ulkometsässä tavatut silmälläpidettävät sekä uhanalaiset nisäkäslajit (Rassi
ym. 2001) sekä Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteissä mainitut lajit.
LC = elinvoimainen; NT = silmälläpidettävä; EN = erittäin uhanalainen
Laji
Nisäkkäät
susi (Canis lupus)
ahma (Gulo gulo)
saukko (Lutra lutra)
ilves (Lynx lynx)
karhu (Ursus arctos)
Matelijat ja sammakkoeläimet
viitasammakko (Rana arvalis)

Status Luontodirektiivi

Esiintyminen

EN
EN
NT
NT
NT

II- ja IV-liite
II-liite
II- ja IV-liite
II- ja IV-liite
II- ja IV-liite

satunnainen
satunnainen
säännöllisesti esiintyvä
satunnainen
satunnainen

LC

IV-liite

säännöllisesti esiintyvä

