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Alkusanat

Kempeleen ja Oulunsalon kunnissa sijaitsevan Kempeleenlahden
alueen maisemaselvitys on tehty Plaana Golfin golfkenttähanketta
varten. Koska alue on merkitty yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaaksi, tämä selvitys tarvitaan alueen osakaavoitusprosessin aloittamista varten.
Maisemaselvityksessä esitetään golfkentän soveltuvuus alueelle ja
sen vaikutukset nykyiseen maisemaan.
Selvityksen on laatinut golfarkkitehti Jari Rasinkangas GolfArk Oy:stä.

Oulussa 28. syyskuuta 2009
Jari Rasinkangas
Golfarkkitehti
GolfArk Oy
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Selvityksen toteutus
Maisemaselvitys on laadittu karttojen, ilmakuvien ja maastotyöskentelyn pohjalta. Selvitystä tehtäessä oli käytössä aluetta koskevia
ilmakuvia, alueen yleiskaava-aineisto ja kaavan pohjakartta.

Alueen sijainti
Plaana Golfin golfkentän suunnittelualue sijaitsee Kempeleenlahden
alueella pääosin Kempeleen kunnassa. Suunnittelualue ulottuu myös
pieneltäosin Oulunsalon kunnan puolelle. Pohjoisosasta alue rajoittuu
Oulun kaupungin rajaan.
Golfkentän arvioitu pinta-alatarve on 60 – 70 ha. Maisemaselvitys
ulottuu golfkentän ulkopuolelle kaikkiin ilmansuuntiin. Tarkastelualueen kokonaisalue on n. 500 ha.

Kuva 1. Maisemaselvityksen tarkastelualue (sininen rajaus) ja
golfkentän suunnittelualue (punainen rajaus)
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Kuva 2. Golfkentän layout
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Yleiskuvaus
Tarkastelualue on maisemallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö, jonka toiminnot ovat pitkälti painottuneet maanviljelykseen.
Maiseman pääelementtejä ovat peltoaukeat, metsäpalstat ja hajanainen rakennuskanta. Kempeleenlahden alue on vanhaa merenpohjaa.
Oulun seudun yleiskaavassa tarkastelualue on maisemallisesti arvokasta aluetta (MA), asuinrakentamisaluetta (A) sekä suojelualuetta
(SL).
Alueen yleiskaavan maisemallisesti arvokkaiden alueiden rajaamisen
keskeisenä kriteerinä on ollut vanhimpien viljelyalueiden säilyttäminen.
Alueen viljelyskulttuuriympäristö esittelee tyypillisen ns.
Limingan lakeuden peltoviljeyalueen. Yleiskaava tukee vanhojen peltojen säilymistä viljelyssä.

Kuva 3. Ote yleiskaavasta
Tarkastelualue
Tarkastelualueen pääväylät ovat Lentokentäntie ja Eteläsuomentie
(entinen valtatie 4). Alueen keskellä kulkee länsi-itäsuuntaisesti Teppolantie. Kevyen liikenteen väylät kulkevat Lentokentäntien ja Eteläsuomentien varressa. Myllyojan varressa on myös moottorikelkkareitti. Kempeleenlahden ranta on suojeltua Natura-aluetta. Alueen
reunoilla on haja-asutusta.
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Pääosa tarkastelualueesta on kaavan mukaan maanviljelyskäytössä.
Avoimuuden säilyttäminen ja pitkät peltonäkymät ohjaavat kokonaissuunnittelun periaatteita.
Maisemapeltoja hoidetaan maanviljelyn
keinoin. Viljelymaisemaa ryhmittäviksi elementeiksi on jätetty puustoiset metsäsaarekkeet.
Suunnittelualue
Golfkentän suunnittelualue rajoittuu lännessä Lentokentäntiehen ja
Alueen eteläosassa kulkee sorapintainen
pohjoisessa Myllyojaan.
yksityistie Teppolantie. Suunnittelualue on valtaosa on peltoa, jonka
reunoilla ja keskellä on metsittyneitä palstoja. Suunnittelualueella ei
ole muita rakennuksia kuin latoja.
Korkeussuhteet
Alue on topografialtaan hyvin tasaista entistä merenpohjaa.
maanpinta viettää kaa-kosta luoteeseen kohti meren rantaa.

Alueen

Pintavesialueet
Tarkastelualue kuuluu Kempeleenlahden valuma-alueeseen.
alue on voimakkaasti ojitettu maatalouskäyttöön.

Koko

Alueen pääojat ovat Virtaoja ja Vääräoja, jotka yhtyvät Myllyojaksi,
joka laskee Kempeleenlahteen. Alueen pellot on pääosin ojitettu
näihin ojiin. Näin ollen näiden ojien veden laatuun vaikuttavat maatalouden, erityisesti pelto-viljelyn päästöt.

Kuva 4. Myllyoja
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Pohjavesialue
Tarkastelualueen eteläosassa on soraharju, jonka alueella on pohjavesialue. Golfkentän rakentamisella ei kuitenkaan ole haitallista vaikutusta pohjaveteen, koska kenttä sijaitsee lähes 1 km etäisyydellä
pohjavesialueesta.
Myös veden virtaama on poispäin pohjavesialueesta. Golfkentän lannoitemäärät ovat myös selvästi pienemmät
kuin nykyisen peltoviljelyn määrät.
Eläimistö
Alueella tehdään myöhemmin erillinen luontoselvitys, jossa alueen
eläimistö selvitetään.
Kasvillisuus
Alueella tehdään myöhemmin erillinen luontoselvitys, jossa alueen
kasvillisuus selvitetään tarkemmalla tasolla.
Suurin osa tarkastelualueesta on peltoa, joka on pääosin aktiiviviljelyksessä.
Tarkastelualueen reunavyöhykkeistä selkeimmät ovat
Myllyojan rantaviivaan rajautuvat metsävyöt ja ojan muu rantakasvillisuus. Muita merkittäviä reunavyöhykkeitä ovat Kempeleenlahden Natura-alueen rantakaislikko ja –pensaikko sekä alueen itäosassa sijaitsevat kapeat metsäsaarekkeet. Golfkentällä ei kuitenkaan ole vaikutusta luonnonsuojelualueeseen, koska Lentokentäntie
erottaa ne toisistaan.
Tarkastelualueen metsiköt ovat pääosin metsittynyttä entistä peltoa.
Puusto on melko huonolaatuista muutamaa yksittäistä puuta lukuunottamatta.

Kuva 5. Metsittynyttä peltoa Myllyojan varressa
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Kuva 6. Metsittynyttä peltoa Myllyojan varressa

Kuva 7. Peltoa ja metsittyneitä peltopalstoja
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Kasvillisuustyypit
Alla olevassa ilmakuvassa metsäalueet on merkitty vihreällä. Kuvan
muut alueet ovat peltoa tai rakennustontteja.

Kuva 8. Alueen kasvillisuustyypit
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Maisemavauriot
Maisemaa rikkoo lounas-koillissuuntainen suurjännitelinja.

Kuva 9. Suurjännitelinja
Teppolantien pohjoispuolella on maisemaa rikkova läjitysalue, johon
on läjitetty maata jopa 5 m korkeiksi kasoiksi. Läjitysalueen omistaja
on saanut huomautuksen palauttaa alue ennalleen.

Kuva 10. Läjitysalue Teppolantien varressa

11/26

Plaana Golf - Maisemaselvitys

Kempeleenlahden maisema
Kempeleenlahden rannan avoimet pellot kuuluvat maisemakuvan
kannalta arvokkaaseen viljelymaisemaan ja muodostavat metsäsaarekkeineen arvokkaan kulttuurimaisemakokonaisuuden. Varsinaista
alkuperäistä metsää alueella ei ole.
Näkymät
Tarkastelualueen keskeinen maisema on avonainen pelto, joka muodostaa pitkiä ja laajoja näkymiä. Osaltaan maisemaan vaikuttavat
alueen reunoilla sijaitsevat metsäalueet ja yksittäiset rakennukset.

Kuva 11. Peltomaisemaa Kempeleenlahdella
Reunavyöhykkeet
Tarkastelualueella tärkeät reunavyöhykkeet tarkoittavat lähinnä metsänrajoja. Reunavyöhyke kehystää maisemaa ja katkaisee näkymää.

Kuva 12. Reunavyöhyke (metsittynyt pelto)
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Ongelma-alueet
Maisemakuvan ongelma-alueiksi on määritelty hoitamattomat tai
muutoin maisemakuvallisesti häiritsevät kohteet. Kempeleenlahden
peltoalueella selkeimmät ongelma-alueet ovat läjitysalue Teppolantien varrella sekä pelto-ojat, joiden varrella kasvava pajukko ja puut
peittävät avointa maisemaa.

Kuva 13. Maa-ainesläjiä Teppolantien varressa

Kuva 14. Puustoa ja pajukkoa ojan varressa
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Maiseman arvot ja ongelmat
Kulttuurimaiseman arvoista
Kulttuuriympäristö on osa yhteistä kansallisomaisuutta. Se on määritelty ihmisen rakentamaksi ja käyttämäksi ympäristöksi, johon kuuluvat rakennukset ja maisema.
Kulttuuriympäristön vaaliminen on maiseman ja rakennetun ympäristön historiallisen kehityksen kaikkien eri vaiheiden jälkien etsimistä,
tunnistamista ja hoitamista. Kulttuuriympäristön jäljet on tunnistettava ja ymmärrettävä, jotta voimme vaalia sitä perintönä tulevillekin sukupolville.
Kempeleenlahden kulttuurimaisema edustaa tyypillistä Pohjois-Pohjanmaan alueen merenkohoamisen seurauksena syntynyttä viljelyskäytössä olevaa tasankoaluetta.
Arvokkaat viljelyalueet
Kempeleenlahden maiseman pääelementti on ns. Limingan lakeuden
tyyppinen peltomaisema, joka on aktiivisessa maatalouskäytössä.
Viljelyalueet liittyvät alueen kulttuurimaisemaan ja muodostavat
yhdessä kylien, reunametsien ja vesistöjen kanssa yhtenäisiä arvokkaita kulttuurimaisemakokonaisuuksia.
Umpeenkasvu ja pirstaloituminen
Viljelymaisema Kempeleenlahden alueella on kokenut viimeisten
vuosikymmenten aikana muutoksia, jotka ovat vähentäneet sen
aikaisempaa arvoa. Luonnonniityt ja -laitumet ovat jääneet pois
käytöstä ja jotkut peltosarat ovat metsittyneet ja pusikoituneet.
Pelloille levinnyt epäsäännöllinen haja-asutus on myös jonkin verran
pirstaloittanut maisemakuvaa. Samalla vuosisatojen aikana saavutettu kaunis kulttuurimaisema ja monipuolinen luonto on yksipuolistunut.
Vanha ja uusi rakentaminen
Perinteinen maatalousrakentaminen on väistynyt ja taajamat ovat
laajentuessaan levinneet myös vanhoille pelloille. Yhtenäisiksi kaavoitetut, jo pitkään paikalla olleet asuinalueet, ovat vuosien myötä
rehevöityneet ja avoimista peltoalueista on kehittynyt hiljalleen puutarhamaisia pientaloalueita.
Paikoissa, missä hajanainen uusi asutus tai yksittäiset rakennukset
ovat sijoittuneet entisille pelloille, jäävät asunnot irtonaisiksi kappaleiksi maisemaan, vailla yhteyttä paikkaan. Uudet rakennukset ovat
avoimessa maisemassa myös erittäin näkyviä, kun niiden lähellä ei
ole vielä rajaavaa kasvillisuutta. Ne tarvitsevat suojaavaa ja perinteiseen tapaan pihapiirit rajaavaa kasvillisuutta ympärilleen.
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Maaseutumaisessa ympäristössä ja maaseudulla rakentamistavan
pitäisi olla maisemaan sitoutunut ja sitä hyödyntävä. Maaseudulle
muuttavia asukkaita kiinnostaa kaunis vanha kulttuurimaisema,
mutta vanhoille viljelyalueille asettuessaan asutus muuttaa maisemaa. Kulttuurimaisemaan rakentaminen vaatii perinteisten rakennuspaikkojen ja rakentamistavan tuntemista ja noudattamista.
Tiestön muutokset
Tiestön parantaminen aiheuttaa ongelmia kulttuurimaisemalle. Vanhojen tielinjojen oikominen ja uusien puhkominen maiseman poikki
ovat herkässä ympäristössä vaikeasti yhteensovitettavissa.
Kempeleenlahden alueella on tiheä tieverkosto, joka on jakanut alkuperäisen laajan peltomaiseman erillisiksi peltoalueiksi. Alueen suurimmat tiet ovat moottoritie, vanha valtatie ja Lentokentäntie. Teiden varsille on syntynyt uusia asutusalueita sekä liike- ja teollisuuskiinteistöjä.
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Golfkentän maisemavaikutukset
Maisema eri ilmansuunnista
Myllyojan varressa sijaitseva metsäinen alue peittää
suunnasta Kempeleenlahden alueen avointa peltomaisemaa.

useasta

Pohjoisesta ja idästä katsottuna metsä peittää täysin näkymän.
Golfkentän rakentaminen ei poista näitä metsäalueita, joten näistä
ilmansuunnista näkymä säilyy täysin entisellään kentän rakentamisen
jälkeenkin. Golfkenttää ei näe näistä ilmansuunnista lainkaan. Myös
lännestä Lentokentäntieltä katsottuna metsä peittää lähes kokonaan
peltomaiseman. Vain lyhyeltä matkalta Myllyojan kohdalta avautuu
näkymä pelloille.
Avoin peltomaisema avautuu parhaiten etelästä Teppolantieltä ja
Alakylän asuinalueelta. Jotta kentän maisemavaikutus voidaan minimoida, sijoitetaan peliväylät pääosin alueen metsäpalstojen lomaan
tarkastelualueen reuna-alueelle.
Tällä tavalla peliväylät kulkevat
enimmäkseen metsäisten alueiden lomassa, jolloin golfkentän peliväylät eivät katkaise alueen yhtenäistä avointa peltomaisemaa.
Koska kenttää ei siis sijoiteta keskelle peltoaukeaa, säilyy peltomaisema avoimena ja viljeltynä.
Metsäpalstojen hyödyntäminen
Metsäpalstat tuovat golfkentälle maisemallista vaihtelua, pelistrategisia elementtejä ja tuulensuojaa. Peliväylien johdattaminen metsiköiden lomassa pehmentää myös nykyisiä suorakaiteen muotoisia
metsittyneitä peltopalstoja. Umpeen kasvaneet pensaikot ja taimikot
myös siistiytyvät kentän rakentamisen myötä.
Metsäpalstojen lisäksi golfkentän alueelle ei tarvita puuistutuksia.
Näin alueen maiseman avonaisuus säilyy vähintäänkin nykyisellään.

Kuva 15. Metsäpalstojen reunustamaa peltoa
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Alla oleva kuvapari esittää miten maisema voisi muuttua golfkentän
rakentamisen yhteydessä. Kuten kuvasta näemme maiseman pääpiirteet eivät juuri muutu. Peltoaukeaa rajaava metsä säilyy sellaisenaan ja myös pellolla olevat ladot voidaan jättää paikoilleen. Peliväylän pinta muotoillaan maltillisesti, joten kentän pinnan muoto
soveltuu hyvin tasaiseen maastoon. Peliväylän reunoilla kasvaa pitkää niittymäistä heinää, joka liittää peliväylän pehmeästi ympäröivään maisemaan.

Kuva 16. Metsäpalstojen reunustamaa peltoa

Kuva 17. Golfkentän peliväylä
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Karheikot ja reuna-alueet
Golfkentästä ei rakenneta yhtenäisen vihreää ja tasalaatuista aluetta.
Viheriöt ja peliväylät ovat lyhyeksi leikattua aluetta, mutta niiden
väliin ja kentän reunoille jäävät ns. karheikkoalueet ovat vaihtelevan
korkuista heinää. Esimerkiksi leikkaamattoman punanadan avulla
saadaan tehtyä luonnonmukaisia niittyalueita, jotka monimuotoistavat maisemaa.
Noin 70% kentän pinta-alasta on karheikkoa ja aluetta, jolla ei pelata. Golfkenttien reuna-alueilla heinikot niitetään kerran vuodessa ja
vesakoita raivataan parin-kolmen vuoden välein.

Kuva 18. Niittyä golfkentän reunalla

Kuva 19. Niittymäinen karheikko reunavyöhykkeellä
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Alla oleva kuvapari esittää miten eri korkuisen karheikkoheinän avulla
peliväylä liitetään luonnollisesti ympäröivään metsä- ja pensaikkomaisemaan.

Kuva 20. Alkuperäistä peltomaisemaa

Kuva 21. Peliväylän maisemointia karheikon avulla
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Alla oleva kuvapari esittää miten golfkentälle luodaan vaihtelevaa
maisemaa käyttämällä erilaisia ruoholajeja, erilaista leikkuukorkeutta
ja erilaista hoitotasoa kentän eri alueilla.

Kuva 22. Alkuperäistä peltomaisemaa

Kuva 23. Vaihtelevaa nurmikkoa ja heinikkoa
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Rakennukset
Tarkastelualueen nykyinen rakennuskanta muodostuu yksittäisistä
asuinrakennuksista ja maanviljelyskäyttöön tarkoitetuista rakennuksista.
Golfkentän tarvitsemia rakennuksia ovat klubitalo paikoitusalueineen
sekä huoltohalli kentänhoitokalustoa varten. Golfkentän rakennusten
vaikutus maisemaan pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä
sijoittamalla
rakennukset
alueen metsäsaarekkeiden lomaan.
Rakennusten profiili ja väritys valitan myös maisemaan sopivaksi.
Korkeuserot
Alue on topografialtaan hyvin tasaista entistä merenpohjaa.
maanpinta viettää kaakosta luoteeseen kohti meren rantaa.

Alueen

Golfkentän rakentamisessa kentän pintamuotoilun ensisijainen tehtävä on pitää peliväylät kuivina. Tällöin pelaaminen on miellyttävää,
ruohon kasvu on tasalaatuista ja kentän hoitaminen on mahdollista
myös sateisella säällä.
Peliväylien kuivatus tehdään pääasiassa pintakuivatuksen avulla.
Tätä varten rakennetaan loivapiirteisiä painanteita, joiden avulla pintavedet ohjataan pois peliväyliltä. Pintaveden virtaaminen vaatii
vähintään 2 % kaltevuuden. Alueen nykyiset peltosarat on monin
paikoin muotoiltu kuperaan muotoon käyttämällä vastaavaa
kaltevuutta, jolloin pintavesi valuu sarkojen väliseen ojaan.
Kentänhoidollisten tekijöiden lisäksi kentän muotoilun avulla luodaan
peliväylille erilaisia pelistrategisia elementtejä ja miellyttävää
vaihtelevaa maisemaa.
Koska Kempeleenlahden alue on hyvin tasaista täytyy golfkentän
muotoilun olla hyvin maltillista, jotta kenttä saadaan sovitettua maisemaan mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi pintamuotoilu tehdään
enimmäkseen rakentamalla painanteita, jotka laskevat ojiin ja kentän
alueelle rakennettaviin tekolampiin. Tällöin peliväylille saadaan tarvittava pintakaltevuus ilman, että joudutaan rakentamaan ympäröivän maiseman maanpinnan yläpuolelle nousevia kumpumuotoja.
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Alla olevat kuvat ovat esimerkkejä golfkentistä, jotka on rakennettu
tasaiselle pellolle.

Kuva 24. Golfkentän viheriö ja hiekkaeste

Kuva 25. Näkymä peliväylän avauslyöntipaikalta
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Vesialueet
Alueen pintavesien kerääjänä toimii Myllyoja, joka laskee Kempeleenlahteen.

Kuva 26. Myllyoja
Golfkentän kastelu tapahtuu pumppaamalla vettä peliväylille kentän
sisälle rakennettavista tekolammista. Lammet toimivat veden keräilyaltaina, joihin golfkentän pintavedet ja alueen ojitus johdetaan.
Sademäärien vaihtelun mukaan lampien vettä täydennetään pumppaamalla sitä Myllyojasta tai käyttämällä pohjavettä. Myös merivettä
voidaan käyttää, koska se ei ole kovin suolapitoista.

Kuva 27. Tekolampi Sankivaaran golfkentällä
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Oulun seudun yleiskaavan vaikutusten arviointiraportissa on seuraava
maininta:
”Veden kierron ts. sade- ja huleveden imeytymisen, viiveen ja
puhdistumisen varmistamiseksi sekä pienilmaston parantamiseksi
olisi yleiskaavassa hyvä osoittaa alueita ja toimenpiteitä kuten
huleveden purkupaikkoihin rakennettavia kosteikkoja tai sadevettä imeyttäviä ja viivyttäviä painanteita.”
Edellä mainitut golfkentän sisälle rakennettavat tekolammet ja muut
kosteikkorakenteet ovat mitä parhaimpia rakenteita sade- ja huleveden imeytymisen, viiveen ja puhdistumisen varmistamiseksi sekä
pienilmaston parantamiseksi.
Luonnon monimuotoisuus
Oulun seudun yleiskaavan vaikutusten arviointiraportissa mainitaan:
”Perinnebiotooppisopimuksilla hoidetaan mm. niittymäisiä luonnonlaitumia. Täällä merenrantaniittyjä hoidetaan pääosin laidunnuksen avulla, osaa myös niittämällä. Tavoitteena on ylläpitää
niityillä elävien luonnonkasvien, -hyönteisten, -lintujen ja –eläinten elinympäristöjä sekä pitää maisemaa avoimena.”
”Kaavoituksessa tulisi ottaa myönteinen ja lisäävä kanta merenrantamaiseman avoimena pitäviin perinnebiotooppisopimuksiin
sekä edesauttaa muun viljelymaiseman avoimena pitämistä turvaamalla perusmaatalouden harjoittamisen mahdollisuudet. Erityisesti karjatalouden jatkuminen olisi turvattava laiduntamisen
tärkeyden vuoksi.”
Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta golfkenttä on karheikkoniittyineen, vesilammikoineen sekä puu- ja pensasryhmineen hyvin
monimuotoinen. Tukholman alueella vuonna 2007 laaditun yliopiston
ympäristöselvityksen mukaan alueen golfkentillä on Tukholman alueen monimuotoisin kasvi- ja eläinkunta.

Kuva 28. Peliväylien reuna-alueilla on elintilaa harvinaistuville
keto- ja niittykasveille
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Yhteenveto
Tässä maisemaselvityksessä on esitetty Kempeleenlahden alueen
maiseman nykytila sekä ne seikat, joiden perusteella golfkenttä voidaan sovittaa Kempeleenlahden maisemallisesti arvokkaalle alueelle.
Golfkentän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään seuraavia keinoja sovittamaan kenttä alueen maisemaan:






Peliväylät pyritään sijoittamaan metsäpalstojen viereen ja
niiden lomitse
Peltoalueille ei tehdä puuistutuksia
Peliväylien ulkopuolelle jätetään vapaasti kasvavaa pitkää
niittymäistä heinää
Peliväylät muotoillaan maltillisesti
Rakennukset toteutetaan matalaprofiilisina ja sijoitetaan
metsäalueiden lomaan
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Lähteet
Kartat
Opaskartta, Oulun kaupunki
Oulun seudun yleiskaava 2020, Oulun kaupunki
Ilmakuva
Kempeleen kunta
Valokuvat
GolfArk Oy
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