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Alkusanat

Hiukkavaaran luonto- ja maisemaselvitys on laadittu kesällä 2001. Selvitys antaa lähtötietoja Hiukkavaaran yleiskaavoitusta ja tavoitesuunnittelua varten.
Luonto- ja maisemaselvityksen laadintaa on ohjannut Oulun kaupungin
nimeämä viheraluejärjestelmätyöryhmä, johon ovat kuuluneet :
Maisema-arkkitehti Liisa Kääriä-Fischer Katu- ja viherpalveluista
Yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala Keskusvirastosta
Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu Ympäristövirastosta
Kaupunginmetsänhoitaja Veli Puolakka Maankäyttöpalveluista
Arkkitehti Leena Kallioniemi Kaavoituksesta
Luonto- ja maisemaselvityksen on laatinut Arkkitehtiasema Oy, jossa
pääsuunnittelijana ja projektivastaavana on toiminut maisemaarkkitehti Terttu Kurttila. Biologi Sari Ylitulkkilan käsialaa on elollisen
luontotekijöiden selvitys. Selvityksen maaperää tarkastelevan osan
työstänyt DI Markku Salo Oulun Viatek Oy:stä.
Suunnittelutyön aikana työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Lisäksi
työryhmä on tarkastellut selvitysluonnoksen tuloksia 21.9.2001 erillisellä
maastokatselmuksella.
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1.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Hiukkavaaran luonto- ja maisemaselvityksen lähtökohtana on ollut Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelma, pääosalle aluetta laadittu metsäsuunnitelma, maaperäkartta ja kasvillisuuden osalta aiemmin laaditut selvitykset.
Luonto- ja maisemaselvityksen keskeinen tavoite on tuottaa lähtötiedot Hiukkavaaran yleiskaavoitusta ja tavoitesuunnittelua varten. Selvityksen tarkoituksena
on antaa suositukset rakentamiseen soveltuvista alueista ja viheralueista, turvata alueen pääviheryhteydet, osoittaa luonnon ja maisemansuojelun kannalta
merkittävät alueet ja sellaiset alueet, joiden maaperä soveltuu heikommin rakentamiseen.
Selvitys on tehty Oulun kaupungin toimesta laadittujen aiempien selvitysten, ilmakuvan ja eri selvityksissä merkittäviksi osoittautuneiden kohteiden maastokatselmuksen avulla noin 2 400 ha:n alueelle. Aluerajaus on Kuvassa 1.

Kuva 1. Selvitysalue
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1.1

Selvityksen sisältö ja tekotapa
Luonto- ja maisemaselvitys on laadittu alkuvaiheessa erillisinä tarkasteluina ja tämä raportti on erillisselvitysten yhteenveto. Yhteenveto on luonnon ja maiseman erityispiirteet huomioonottava maankäyttösuositus Hiukkavaaran alueelle. Asiakirja sisältää seuraavat kartat:
Rakennettavuuskartta/maaperä
Kulutuskestävyydeltään heikot alueet/kasvillisuus
Maisemarakenne ja merkittävät alueet
Viheralueet ja ongelma-alueet
Maankäyttösuositus

2.

66/2030/01
66/2030/02
66/2030/03
66/2030/04
66/2030/05

Luontoselvitys
Tehtävänä oli koota Hiukkavaaran (n. 2 400 ha) luonnosta olemassa oleva tietous ja täydentää sitä alueen yleiskaavoitusta ja tavoitesuunnittelua silmällä pitäen. Työ pohjautuu pitkälle Oulun kaupungin omistaman alueen (n. 1 150 ha)
käsittävään metsäinventointiin (Tekninen keskus 2000). Tutkimusalueen rajaus
on esitetty piirustuksessa 02.

2.1

Biotoopit
Tutkimusalueen kasvillisuus kuvioitiin peruskarttojen ja ilmakuvien avulla,
apuna käytettiin myös metsäinventoinnin karttoja (Hiukkavaaran metsäinventoinnin tulokset). Metsäinventointialueella (Kuva 1) sekä sen ulkopuolella sijaitseville erityisen arvokkaille kohteille tehtiin tarkastavia maastokäyntejä heinä-elokuussa 2001. Kaavoitusta silmällä pitäen kasvillisuudesta on esitetty kartalla kulutuskestävyydeltään heikot alueet (piirustus
02).

Metsät
Suurin osa Hiukkavaaran alueesta on rakentamatonta metsämaata. Metsätalousinventoinnin (Tekninen keskus 2000) mukaan Hiukkavaaran metsät ovat suhteellisen karuja, nuorehkoja, soisia ja mäntyvaltaisia, aivan
kuten muutkin Oulun alueen metsät (Puolakka 1999). Hiukkavaaran alueella ei esiinny vanhoja, luonnontilaisia metsiä pökkelöineen ja lahopuineen, vaan kaikki alueet ovat talouskäytössä.
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Kuva 2. Maa-aineksen mukana kulkeutunut jättipalsami
Impatiens glandulifera keskellä Hiukkavaaran kuivaa mäntykangasta.

Metsäinventoinnissa tutkituista metsistä mäntyvaltaisia oli 73%, kuusivaltaisia
12% ja koivuvaltaisia 15%. Yli puolet (56%) tutkitusta metsämaasta oli kuivahkoa
kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavia soita. Tuoreita kankaita oli 27%, lehtomaisia kankaita 4% ja lehtoja 0.1% kokonaispinta-alasta. Metsätyyppikohtainen
kasvupaikkakartta on esitetty Metsäinventointiraportissa (Tekninen keskus 2000:
piirustus 02). Tutkitusta pinta-alasta yli puolet oli turvepohjaista maata.
Metsäinventoinnissa tutkittujen alueiden puuston keski-ikä oli 55 vuotta. Metsien
ikärakenne painottui nuoriin kasvatusmetsiin (58% metsäpinta-alasta). Varttuneita kasvatusmetsiä oli 28%, taimikoita ja uudistusaloja 12 % pinta-alasta. Nuorien
kasvatusmetsien pinta-ala oli kaksinkertainen tavoitejakaumaan verrattuna ja
vanhat metsät puuttuivat lähes kokonaan. Vinoutunutta kehitysluokkajakaumaa
pyritään korjaamaan tavoitejakauman mukaiseksi, tämän arvioidaan vievän 20-30
vuotta (Tekninen keskus 2000).
Metsäinventointialueen ulkopuolisten alueiden (piirustus 02) metsät vastaavat
pitkälle inventoinnissa tutkittuja alueita.

Kosteikot
Suurin osa Hiukkavaaran metsänkasvatusta ajatellen ojituskelpoisista soista
(läh. rämeet ja korvet) on ojitettu (Hiukkavaaran metsäinventoinnin tulokset).
Luonnontilaisena säilyneitä kosteikkoja on käsitelty kohteittain kappaleessa 2.4.

2.2

Uhanalaiset kasvilajit
Hiukkavaaran uhanalaistiedot tarkastettiin Oulun yliopiston kasvimuseolta
(26.6.2001), alueen uhanalaiset kasvi- ja sienilajit on esitetty taulukossa 1.
Uhanalaistietoja päivitettiin kesällä 2001, kun Oulun yliopiston kasvimuseo jatkoi
alueella Oulun kaupungin kasviston ATLAS-kartoitusta. Tällä hetkellä tutkimusalueen 36 neliökilometriruudusta suurin osa on kartoitettu.
ARKKITEHTIASEMA OY
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Uhanalaisluokittelu on parhaillaan uudistumassa. Valtakunnallisesti uhanalaiset
luokitellaan
nykyään
kansainvälisen
IUCN-luokituksen
mukaisesti
(www.vyh.fi/luosuo/lumo/lasu/uhanal/uhanal.htm). Alueellisesti uhanalaisten lajien yhä voimassa oleva ”vanha” luokitus on esitetty taulukon 1 sarakkeessa ”alueel.” (Ohenoja 1995). Taulukossa on esitetty lisäksi tämän hetkinen tilanne alueellisesta IUCN-luokituksesta (Oulun yliopiston kasvimuseo 28.6.2001).
Tutkimusalueen uhanalaisista lajeista valtaosa esiintyy kosteikoilla, uhanalaisesiintymät keskittyvät Harakkasuon-Harakkalammen alueelle (piirustus 02).
Taulukko 1. Hiukkavaarassa esiintyvät uhanalaiset kasvilajit ja sienet (lyhenteet: valtak.
= valtakunnallinen uhanalaisuus, VU (vulnerable) = vaarantunut, NT (near threatened)
= silmälläpidettävä (ei uhanalainen), alueel. = alueellinen uhanalaisuus, V = vaarantunut, St = silmälläpidettävä taantunut, Sh = silmälläpidettävä harvinainen, RT (regionally
threatened) = alueellisesti uhanalainen, rauh. = rauhoitettu, dir. = luontodirektiivin
(92/43/ETY) liitteen II laji.
latinaksi

suomeksi

Carex heleonastes
Dactylorhiza incarnata
subsp. cruenta
Dactylorhiza incarnata
subsp. incarnata
Dactylorhiza traunsteineri
Galium trifidum
Hammarbya paludosa
Juncus stygius
Lycopodiella inundata
Rhynchospora fusca
Saxifraga hirculus
Thelypteris palustris
Hamatocaulis vernicosus
Agrocybe paludosa

lettosara
verikämmekkä

valtak.
IUCN
VU
VU

alueel.
V
V

punakämmekkä

NT

St

kaitakämmekkä
pikkumatara
suovalkku
rimpivihvilä
konnanlieko
ruskopiirtoheinä
lettorikko
nevaimarre
kiiltosirppisammal
sammalpiennarsieni

VU

V
V
St

NT
VU
VU

alueel.
IUCN

Sh
V
V
V
St
Sh

rauh.

dir.

X
RT

RT
RT
RT

X

RT
RT

X
X
X

X
X

NT

Uhanalaisten kasvien esiintymispaikat on annettu piirustuksessa 02.

2.3

Eläimistö
Alueen eläimistöä on selvitetty linnuston osalta. Muu eläimistö on todennäköisesti tavanomaista metsälajistoa.

Linnusto
Alueen linnustotiedot perustuvat Oulun kaupungin ympäristöviraston ATLAStietoihin. Hiukkavaaran linnusto on seudulle tyypillistä. Alueella esiintyy erilaisten
metsien, avosoiden, vesistöjen, rantojen ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Alueella
pesivät (varma, todennäköinen tai mahdollinen pesintä) sekä muut alueella tavatut uhanalaiset lajit on esitetty taulukossa 2.
Oulun kaupungin alueella vuosina 1990-1996 suoritetuissa linnustolaskennoissa
Valkiais- ja Niilesjärvillä havaittiin tavanomaista vesi- ja rantalinnustoa. Niilesjärven rehevyydestä kertoi alueella pesinyt silkkiuikku. Molemmilla järvillä tavattiin
myös pikku- ja naurulokkeja (VU l. vaarantunut). Musta- ja Harakkalammen linnusto koostui pääosassa sorsista (Ympäristövirasto 1997).
Taulukko 2. Hiukkavaarassa esiintyvät uhanalaiset lintulajit. Valtakunnallinen
IUCN-luokitus www.birdlife.fi/suojelu/uhex/uhex-lista.html (lyhenteet: VU (vulnerable) = vaarantunut, NT (near threatened) = silmälläpidettävä (ei uhanalainen),
dir. = lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I laji.
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latinaksi

suomeksi

Circus aeruginosus
Cuculus canorus
Emberiza hortulana
Falco tinnunculus
Larus ridibundus
Oenanthe oenanthe
Passer domesticus
Philomachus pugnax
Phylloscopus collybita
Picoides tridactylus
Saxicola ruberta
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

ruskosuohaukka
käki
peltosirkku
tuulihaukka
naurulokki
kivitasku
varpunen
suokukko
tiltaltti
pohjantikka
pensastasku
teeri
metso

valtak.
IUCN
NT
NT
VU
NT
VU
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT

dir.
X
X

X
X

X

Muu eläimistö
Hiukkavaaran alueen muuta eläimistöä ei ole tutkittu, todennäköisesti alueella ei
esiinny uhanalaisia lajeja. Maastossa nähtiin jonkin verran hirven jälkiä ja jätöksiä, Isosuolla jälkien jättäjäkin, kookas uroshirvi. Lisäksi metsissä nähtiin oravia,
kyykäärme sekä jäniksen jätöksiä ja Mustalammen ympärillä sekä Harakkasuolla
sisiliskoja.

2.4

Tärkeät kohteet ja suositukset maankäytölle
Harakkasuon-Harakkalammen alue on Hiukkavaaran tutkimusalueen kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan arvokkain kohde. Alueella sijaitsee ainoa Oulun kaupungin alueelta tunnettu letto (runsasravinteinen suo). Harakkasuon lettorämeellä ja Oulun alueella ainutlaatuisessa ruosteisessa lähteikössä kasvaa kasvilajeja,
joita ei tavata missään muualla Oulun kaupungissa. Alueella esiintyy useita
uhanalaisia lajeja, mm. lettorikko Saxifraga hirculus, verikämmekkä Dactylorhiza
incarnata subsp. cruenta sekä suovalkku Hammarbya paludosa (Puolakka 2000,
Ulvinen & Vilpa 2000). Harakkalammen ympäristöön on perustettu n. 27 ha
suuruinen luonnonsuojelualue (13.7.2001 YSA 1/7832). Suojelualueen rajaus
on esitetty piirustuksessa 02 ja 05. (Maanmittauslaitos 2000). Alle hehtaarin kokoinen Harakkalampi lähiympäristöineen on suojeltu myös metsälain erityisen
tärkeänä elinympäristönä sekä vesilain luontotyyppinä (Kuva 3).
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Kuvat 3 ja 4. Harakkalampi (yllä) ja Mustalampi ovat karuja ulpukkatyypin lampia.
Mustalammen reunaa kiertävät pitkospuut.
Karikko-kankaat, jotka sijaitsevat Valkiaisjärven itäpuolella, ovat maisemallisesti
arvokkaat. Metsiä ei ole hakattu 30 vuoteen ja alue on liitetty HarakkasuonHarakkalammen suojelualueeseen tulevana aarnialueena (Puolakka 2000). Alue
soveltuu ohjattuun virkistyskäyttöön.
Valkiaisjärvi (31 ha, 4.7 m) on kirkasvetinen ja karu järvi (Kuva 5). Tämä Oulun
syvin järvi saa vetensä joko pohjavesipurkautumina tai hiekkaisten kankaiden läpi suotovesinä. Hiekkapohjaisen järven rannatkin ovat paikoin muodostuneet
hiekkakankaista. Valkiaisella kasvaa mm. nuottaruohoa Lobelia dortmanna ja
tummalahnaruohoa Isoëtes lacustris. Veden laatu (käyttökelpoisuus) on erinomainen, eikä järvellä ole levähaittoja. Järvi on laskuojaton (Rehell 1991; Hanski
1999; Ulvinen 1999; Oulun lähialueen järvet -esite). Valkiaisen pohjoisranta on
tiheään asutettu, itärannat kuuluvat Harakkasuon-Harakkalammen luonnonsuojelualueeseen. Myös järven etelärannan kangas kannattaa jättää rakentamatta,
sillä sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Mustalammen länsipuolinen luonnontilainen neva.

ARKKITEHTIASEMA OY
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Kuva 5. Kirkasvetisellä Valkiaisjärvellä kasvaa runsaasti hyvästä uimavedestä
kertovaa nuottaruohoa Lobelia dortmanna. Taustalla keskellä Karikkokangas.
Niilesjärvi (71 ha, 1.6 m) on ruskeavetinen ja rehevä (Kuva 6). Järven rannat
ovat muodostuneet paikoin hiekkakankaista. Niilesjärven pohjassa esiintyy paikoin runsaana pikkuvitaa Potamogeton berchtoldii. Järvellä tavataan satunnaisia
levähaittoja, veden laatu (käyttökelpoisuus) on tyydyttävä. Sekä Valkiaisella että
Niilesjärvellä on merkitystä harrastuskalastuksen kannalta (Rehell 1991; Hanski
1999; Ulvinen 1999; Oulun lähialueen järvet -esite). Asutus keskittyy Niilesjärven
pohjoisrannalle. Järven itäpuolisella suoalueella sijaitsee metsälain tärkeä
elinympäristö, luonnontilainen ja rehevä ruohoinen sarakorpi. Niilesjärven eteläpuolella vallitsevat soistuneet kangasmetsät ja rämeet.

Kuva 6. Niilesjärvi on ruskeavetinen ja rehevä. Kuvassa Raitasaari.
Mustalampi (Kuva 4) on karu lampi, jota ympäröivät luonnontilaiset, vähäravinteiset (oligotrofia) nevat sekä rämeet (rahkaräme, tupasvillaräme, isovarpuräme).
Alue on maisemallisesti merkittävä ja lammella myös kalastetaan (Tekninen keskus 2000). Niin Mustalammella kuin Harakkalammellakin kukkivat kauniisti pohjanlumme Nymphaea candida sekä ulpukka Nuphar lutea. Mustalammen lähiymARKKITEHTIASEMA OY
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päristö ojittamattomine soineen suositellaan jätettäväksi ennalleen virkistysalueeksi. Lampea kiertävät hyväkuntoiset pitkospuut.
Kalimeenojan varsi on sekä luonnonsuojelullisesti että maisemallisesti merkittävä. Kalimeenojan varren luonnontilaiset puronvarsimetsät on luokiteltu metsäinventoinnissa metsälain mukaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi ja kuvioitu
paikoin ravinteisuustasoltaan lehtomaisiksi kasvupaikoiksi. Maankäyttöä ei pidä
ulottaa Kalimeenojan varteen saakka.
Myllyoja on Niilesjärven laskuoja, joka kulkee Hiukkavaaran läpi ja laskee Oulujokeen. Myllyojan varren luonnontilaiset puronvarsimetsät on luokiteltu metsäinventoinnissa metsälain mukaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi. Metsälailla
suojellut puron osat on jätettävä maankäytön ulkopuolelle. Koko ojan alueella on
huolehdittava virtaaman säilymisestä.
Käärmekuusi Picea abies f. virgata (Kuva 7), joka kasvaa Sangintien laidassa
lähellä Vaalantien risteystä, on erityisen kookas. Tämä lonkero-oksainen kuusi
on syntynyt mutaation tuloksena. Puu on suojeltu luonnonmuistomerkkinä luonnonsuojelulain nojalla.

Kuva 7. Sangintien laidan käärmekuusi on
suojeltu luonnonmuistomerkkinä

Hiukkavaaran alueen harvat luonnontilaisina säilyneet kosteikot on
syytä jättää rakentamisen ulkopuolelle, alueita ei myöskään pidä ojittaa.
Suot ovat lähinnä karuja nevoja ja rämeitä.

ARKKITEHTIASEMA OY
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Isosuo (Kuva 8) on valtaosaltaan vähäravinteinen (oligotrofinen), pieneltä
alalta keskiravinteinen (mesotrofinen) väli- ja rimpipintainen neva. Alue on
luonnontilainen lukuun ottamatta puustoisen lounaslaidan ojituksia, jotka
ovat kuivattaneen suon laitaa. Suon reunalla kulkee myös moottorikelkkareitti, josta on jäänyt rumat jäljet kulutuskestävyydeltään heikolle pinnalle.

Kuva 8. Isosuo on säilynyt suurelta osin luonnontilaisena.
Haukkasuotakin on ojitettu laidoilta, suon keski- ja itäosat ovat kuitenkin
luonnontilassa. Karujen välipintojen lisäksi Haukkasuolla on kookkaita
keskiravinteisia rimpiä (Kuva 9). Avosuota reunustavat rämeet. Haukkasuota on käytetty keveiden kranaatinheittimien maalialueina. Suoalueella voi olla räjähtämättä jääneitä panoksia. Tämä tulee ottaa alueen tulevaa käyttöä suunniteltaessa huomioon.

Kuva 9. Laajalla Haukkasuolla vuorottelevat väli- ja rimpipinta.
Mertalampi on pieni rimpipinnan ympäröimä umpeenkasvava lampare
(Kuva 10). Myös Mertalammen ympärillä on ojituksia.
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Kuva 10. Mertalampi kasvaa hiljalleen umpeen.
Tutkimusalueen uhanalaisista kasvilajeista valtaosa esiintyy kosteikoilla, uhanalaisesiintymät keskittyvät Harakkasuon-Harakkalammen
alueelle (piirustus 02). Maankäyttöä suunniteltaessa on pyrittävä estämään uhanalaisesiintymien elinympäristöjen muuttuminen (piirustus 05).
Lajin rauhoitus puolestaan (luonnonsuojelulaki 42§) kieltää kasvin tai sen
osien poimimisen tai hävittämisen.

3.

Rakennettavuusselvitys
Oulun kaupungin alueen kallioperä on lähes kokonaisuudessaan proterotsooista liusketta ja graniittia. Tutkimusalueen kallioperässä ei esiinny
kasvillisuuden kannalta erityisen viljavia kivilajeja. Hiukkavaaran alueen
maaperää on tutkinut PSV-Maa ja Vesi Oy (2000) kaupungille tulleiden
maiden osalta.

3.1

Maastonmuodostus
Maanpinnan korkeus alueella vaihtelee välillä +20...+40. Maanpinta viettää loivasti lounaaseen päin Oulujokea kohti. Maanpinta on suhteellisen
tasainen lukuun ottamatta muutamia ympäröivää maastoa korkeampia
moreeniharjanteita. Alueen keskiosissa hiekka-alueilla esiintyy selväpiirteisiä maanpinnan muodostumisvaiheessa syntyneitä rantavalleja.

3.2

Maa- ja kallioperä
Suurella osalla aluetta maaperä on pintaosiltaan hienoa hiekkaa tai keskihiekkaa. Hiekkakerrosten paksuus vaihtelee ollen enimmillään useita metrejä. Alueen eteläreunalla sekä korkeimpien harjanteiden kohdilla pohjamaa on moreenia. Valkiaisjärven pohjoispuolella sekä aivan alueen lounaisreunalla pohjamaa on silttipitoista. Valkiaisjärven ranta-alueet ovat
kuitenkin pääasiassa hiekkaa ja moreenia.
Hiekkakerrostumia paikoin peittävien turvekerrosten paksuus on yleensä
enimmillään alle 1 m. Valkiaisjärven pohjois- ja itäpuolella sekä Niilesjärven itäpuolella sijaitsevilla alueilla turvekerrosten paksuus on kuitenkin
huomattavasti suurempi.
Hiukkavaaran ympäristö kuuluu Muhoksen seudun savikivialuetta ympäröivään vyöhykkeeseen jossa kallioperä on graniittia. Alueella ei sijaitse
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laajoja avokallioalueita. Niilesjärven itäpuolella kallion päällä sijaitsevan
moreenikerroksen paksuus on alle 1 m. Muilla alueilla kallion päällä olevien maakerrosten paksuus on yli 1 m.

3.3

Pohjavesi
Pohjavedenpinnan korkeusasemasta ei käytettävissä ole mitattua tietoa.
Rakentamattomassa ympäristössä Oulun lähialueilla pohjavesi sijaitsee
yleensä alle 2 m syvyydellä maanpinnasta.
Hiukkavaaran lähiympäristössä ei sijaitse tärkeitä pohjavesialueita.

3.4

Alueen rakennettavuus
Lähes koko alueella maaperä on rakentamiseen kohtuullisen hyvin soveltuvaa hiekkaa ja moreenia. Hienoa hiekkaa ja keskihiekkaa olevat alueet
sijaitsevat limittäin toistensa ja moreeniselänteiden kanssa.
Keskihiekkaa ja moreenia olevilla alueilla maaperä on suhteellisen tiiviissä
tilassa ja kantavuusominaisuuksiltaan hyvää.
Hienohiekka-alueita peittää yleisesti ohut turvekerros. Hienohiekkakerrokset saattavat paikoin rakeisuusominaisuuksiensa perusteella lähestyä silttiä tai sisältää silttisiä välikerroksia. Silttipitoiset maakerrokset ovat yleensä löyhässä tilassa ja kantavuusominaisuuksiltaan keskihiekka- ja moreenialueita huonompia.
Paksujen turvekerrosten kohdilla ja silttialueilla löyhien maakerrosten
paksuus voi olla huomattava ja rakentamistoimenpiteiden edellyttämät
pohjanvahvistustoimenpiteet laajoja.
Maaperän ollessa hiekkapitoista, on maanalaisten tilojen ja rakenteiden
rakentamista suunniteltaessa otettava huomioon pohjavedenpinnan taso
ja maaperän suhteellisen hyvät vedenjohtavuusominaisuudet.
Siltti-, hienohiekka- ja moreenialueilla maaperän routivuus edellyttää routamitoitettujen rakenteiden käyttöä.

3.5

Johtopäätökset
Pohjamaan laadun perusteella arvioituna lähes koko suunnittelualue on
rakentamiseen kohtuullisen hyvin soveltuvaa aluetta. Heikommin rakentamiseen soveltuvat alueet ovat suhteellisen pienipinta-alaisia ja sijoittuvat
silttisille ja paksujen turvekerrostumien alueille. Myös näitä alueita on
mahdollista ottaa rakentamiskäyttöön esirakentamis- tai pohjanvahvistustoimenpiteiden avulla.
Rakennettavuuskartta on piirustuksena 01.
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4.

Maisemaselvitys
Maisemaselvitys on laadittu ilmakuvan, peruskartan, viheraluejärjestelmän ja
metsäinventoinnin pohjalta. Maastokäyntien aikana on valokuvattu maisemallisesti merkittäviä alueita ja maiseman ongelmakohteita.

4.1

Maisemarakenne
Hiukkavaaran alueen maisemarakennetta on selvitetty Oulun kaupunkiseudun maisemarakenneselvityksen yhteydessä. Selvityksessä on maisemaa tarkasteltu sen geomorfologisen kehittymistavan ja maisematyyppien pohjalta.

Kuva 11. Oulun kaupunkiseudun maisemarakenneselvityksen karttaliitteiden perusteella uudelleen muokattu piirros.
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Hiukkavaaran alueen maisemarakenteessa erottuu päävedenjakajana
harjanne, joka kulkee Niilesjärven ja Valkiaisjärven välistä Hiukkavaaran
kautta Rannanperää kohti. Sivuvedenjakajia on useampia, niistä merkittävimmät ovat Sarvikankaan – Aalikkokankaan muodostuma, ja Vaalantien
tuntumassa sijaitsevat: Kiviharju, Mustikkakangas, Nykäsenkangas,
Markkuunkangas. Rannanperän ja Hönttämäen liepeillä sivuvedenjakajina
toimivat kapeat soiden poikki kulkevat kannakset.
Laaksopainanteista merkittävimmät suopainanteet ovat; Isosuo, Haukkasuo, ja Harakkasuo sekä purolaaksot; Kalimeenojan varsi, Myllyojan
varsi, Kero-ojan varsi ja Harakkaoja..
Sarvikangas, Kiviharju ja Hiukkavaara hahmottuvat maisemakuvassa selvästi havupeitteisinä selännemetsinä. Alueen järvet, Niilesjärvi ja Valkiaisjärvi ovat ranta-asutuksesta huolimatta säilyneet luonnonmukaisina. Alueen maisemarakenteessa hahmottuvat selvästi kapeat kaarrot, soista
nousevat rantavallit, jotka ovat perinteisiä kulkureittejä niin eläimille kuin
ihmisillekin. Vallit tukeutuvat sormimaisina muodostumina kankaisiin.
Maisemarakenteen arvokkaita alueita Hiukkavaarassa ovat järvet, ojittamattomat suot, korkeimmat kankaat ja oikaisemattomat purot.
Alueen maisemarakenne on esitetty piirustuksessa 03.

Kuva 12. Maisemallisesti merkittävän Sarvikankaan mäntymetsää.
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4.2

Viherverkosto
Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelmassa vuodelta 2000 Hiukkavaaran
alueelle on merkitty useita laajoja maisema-alueita, joiden suunnittelussa
ympäristöarvot on otettava huomioon. Tällaisia ovat Valkiaisjärven ja Niilesjärven seudut, Kalimeenojan ja Myllyojan laakso sekä yksittäisalueina
Sarvikangas, Kiviharju ja Mustikkakangas.

Kuva 13. Ote Oulun Yleiskaava 2020. Viher- ja virkistysaluesuunnitelma
Viheryhteystarpeet on osoitettu Markkuun ryhmäpuutarhalta Kiviharjun,
Sarvikankaan ja Niilesjärven kautta Harakkalammelle, Lylyjärveltä Joutsenlammen ja Harakkalammen kautta Kalimeenvaaralle sekä Sarvikankaalta Myllyojan vartta pitkin Haapalehtoon ja Myllyojalle. Lisäksi viheryhteystarve on osoitettu Sarvikankaalta Hiukkavaaran kautta Hönttämäkeen.

ARKKITEHTIASEMA OY

15

Hiukkavaaran luonto- ja maisemaselvitys

Kuva 14. Ote Oulun Yleiskaava 2020. Viher- ja virkistysaluesuunnitelma.
Toiminnallinen verkko.
Toiminnallisessa verkossa merkittäväksi alueeksi on osoitettu Myllyojan
laakso sekä Niilesjärven ja Valkiaisjärven ympäristö. Hiukkavaaran nykyisen kasarmialueen tuntumaan on kaavailtu teemapuistoa ja isoa urheilukeskusta. Pääviherreittejä on alueella kaksi: Sanginjoen reitti ja Kempeleenlahden – Sanginjoen –Kalimeenojan- Herukan reitti.
Hiukkavaaran luonto- ja maisemaselvityksessä on kaupunkirakenteen
kannalta merkittävät viheryhteydet ja toiminnallinen verkko osoitettu piirustuksessa 04.

4.4

Maiseman käyttö
Hiukkavaaran maiseman pääasiallinen käyttäjä on ollut Suomen puolustusvoimat, jonka harjoitusalueita on useissa eri paikoissa. Harjoitusalueiden maaperää on selvittänyt PSV-Maa ja Vesi (1999).
Harjoitusalueita ovat olleet:
Hirsikangas
Valkiasjärventien risteys
Sarvikangas
Aalikkokangas
Mustalampi

kaatopaikka, läjitysalue
täyttömaita
varastokenttä, linnoitusalue
ajoharjoittelualue, täyttömaita, ampumarata,
lampia, räjäytetty silta
telakuorma-autojen vesiharjoittelupaikka,
upotettu savupanoksia ja rasioita
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Valkiaisjärvi

pioneeriranta, vesistökoulutus, purettuja varastoja
Valkiaisenkangas
kaatopaikka, läjitysalue
Haapaselkä
räjäytysharjoitusalue, lähinnä miinoja
Hiukkavaara, itäosa
räjäytysalue
Hiukkavaara, pohjoisosa käsikranaattien heittopaikka
Haukkasuo
kevytkranaatinheittimien maalialue
Hiukkavaaran rakennetun ympäristön historiaa ja rakennusten käyttöä ei
ole selvitetty tämän työn yhteydessä.

4.5

Merkittävät kohteet
Paikallisesti merkittävinä kohteina on tässä suunnitelmassa pidetty niitä
alueita ja kohteita, jotka käytön tai maisemarakenteen kannalta ovat viheralueina kehittämisen tai säilyttämisen arvoisia. Merkittävät kohteet on
rajattu piirustuksessa 03.

Kivikkokumpareet
Oulun luetteloidut merkittävät rakkakivi- ja kivikkokumpareet sijaitsevat
kaikki Hiukkavaarassa. Niitä ovat Aalikkokangas (NN + 35), Sarvikangas
(NN + 45), Kiviharju (NN + 37) ja Mustikkakangas (NN + 35). Sarvikankaan rinteillä sijaitsevat laajimmat rakkakivikot.
Aalikkokankaalla on laajoja maa-ainestenottojälkiä. Kaikki säilyneet kivikkokumpareet ovat ulkoilun ja virkistyksen kannalta merkittäviä. Näillä selänteillä on marjastajia, sienestäjiä ja retkeilijöitä.

Purot ja lammet
Maisemallisesti merkittävät vesiaiheet ovat Hiukkavaarassa Kalimeenoja,
Niilesjärvi , Harakkalampi, Valkiaisjärvi sekä Myllyoja ja Mustalampi.
Virkistyskäytön kannalta merkittäviä ovat Valkiaisjärven alue ja Kalimeenojan laakso. Valkiaisjärven ja Niilesjärven rannoilla on lomaasutusta. Lisäksi Valkiaisjärven länsirannalla on yleinen uimaranta. Kalimeenojan laakso on retkeiliijöiden ja virkistyskalastajien suosima kohde.

Kuva 15. Puusto varjostaa Valkiaisjärven uimarantaa iltapäivisin.
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Rakennettu ympäristö
Kasarmialueen sotilaskodin ja asuinalueen pihamiljööt sopeutuvat hyvin
maisemaan. Ne ovat runsaspuustoisia. Alueille on istutettu paljon koristepensaita.

Kuva 16. Sotilaskodin edustapuiston pilarimännikköä.

Vapaa-ajan reitit
Reiteistä piirustukseen 04 on merkitty moottorikelkkareitti, valaistu kuntorata ja hiihtolatu. Viheryhteystarpeet on osoitettu viitteellisesti Oulun
Yleiskaava 2020 raportin perusteella.

4.6

Ongelma-alueet
Maisema-ongelmia ovat Hiukkavaaran alueella kuluneet selännemetsät,
hoitamattomat sähkölinjakadut, maa-ainesten otto-läjitys-varastopaikat,
suorat tielinjat ja hoitamaton metsäkuva Vaalantien varrella. Myös Valkiaisjärven uimarannan ympäristö on pahoin kulunut.
Puolustusvoimien jäljiltä koko alueella on runsaasti juoksuhautoja, poteroita, korsurakennelmia yms. kaivantoja.
Kasarmialue on sotilaskodin ympäristöä ja asuinaluetta lukuun ottamatta
rapistunut ja paljas.
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Kuva 17. Valkiaisjärven uimarannan kulunutta kuivaa kangasmetsää.
Ongelmakartoitukseen on lisäksi merkitty PSV-Maa ja Vesi Oy:n tutkimat
alueet.
Ongelma-alueet on osoitettu piirustuksessa 04.

5.

Maankäyttösuositus
Maankäyttösuositus on laadittu erillisinä tarkasteltujen luonto-maaperämaisemakartoitusten pohjalta. Tavoitteena on säilyttää viheralueina ne alueet,
jotka luonto-maaperä-maisematarkasteluissa ovat osoittautuneet merkittäviksi.
Erillisillä rajauksilla on lisäksi osoitettu luonnon kannalta arvokkaita alueita ja
kohteita, jotka tulisi jättää kokonaan rakentamisen ulkopuolelle. Näiden alueiden
lähiympäristön rakentamisessa tulee myös huomioida kohteiden luonnontalous.
Erityisesti vesitalouden muutokset lähiympäristössä voivat pitkällä aikajänteellä
vaikuttaa arvokkaiden kohteiden säilymiseen.
Maankäyttösuositus-piirustuksessa erottuu pelkästään maisemarakenteen kannalta merkittävien alueiden osia (selännealueet, harjanteet). Näitä alueiden osia
voidaan sisällyttää rakennettuun ympäristöön. Ne voivat jäsentää korttelirakennetta ja antaa viitteitä alueen luontaisesta maisemakuvasta.
Ongelma-alueiksi merkityt kohteet voidaan kunnostaa joko sijoittamalla alueille
tie- maa- puisto- tai talorakentamista. Niistä voidaan kehittää aktiivisen virkistyskäytön alueita tai niitä voidaan ennallistaa luonnonmukaisiksi viheralueiksi.
Maankäyttösuositus on piirustuksessa 05.
Kaavarunko-asemakaavoitusvaiheessa tulee laatia viheralueiden hoitosuunnitelma. Tässä kaavoitusvaiheessa tulee myös ratkaista selänneviheralueiden
laajuus ja säilymisedellytykset.
Maankäyttösuositus palvelee Hiukkavaaran yleiskaavoitusta ja tavoitesuunnittelua ja se riittää turvaamaan arvokkaat luonto-maaperä-maisemakohteet ja alueet.
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