Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus
Luonnon ja maiseman suositukset maankäytölle, Oulu

Kartta 2.5

6. Ritaharju - Kuivasjärvi - Kalimenoja
Huomioitavat piirteet:
- uusi asuinalue rakentunut/rakentumassa ennestään
laajalle luonnontilaiselle alueelle
- elinympäristöjen monimuotoisuus
- merkittävä ja monipuolinen virkistyskäyttöpotentiaali
Tärkeimmät ekosysteemipalvelut:
- arvokkaat elinympäristöt
- ulkoilu ja liikunta
- veden pidätys ja puhdistus
- hiilen sidonta
- marjastus ja sienestys
- kalastus ja metsästys

Merenrannan
viherakseli

Mahdollisuudet kehittämiselle:
- monipuolisen virkistysverkoston kehittäminen
- Kuivasjärven kulutus- ja käyttöpaineen ohjaaminen
- riittävän leveiden ja laadukkaiden viheryhteyksien
säilyttäminen alueen sisällä ja alueelta toiselle
- potentiaaliset kohteet: Aaltokankaan ratsastusalue,
Kalimenojan varsi, Kalimenkylä
Pääviherkäytävä
Hämeenjärvelle

±

5. Pyykösjärvi - Kalikkalampi - Auran maja
Huomioitavat piirteet:
- laaja, yhtenäinen metsäalue rakennettujen alueiden välissä
- kiilamainen yhteys laajemmille luonnontilaisille alueille
- elinympäristöjen monimuotoisuus
- arvokkaat luontokohteet ja suojelualue
- uhanalaiskeskittymä
- merkittävä ja monipuolinen virkistyskäyttöpotentiaali
Tärkeimmät ekosysteemipalvelut:
- arvokkaat elinympäristöt
- lähivirkistys / ulkoilu ja liikunta
- hiljaisuuden kokemus (koillisosa)
- marjastus ja sienestys
- veden pidätys ja puhdistus
- hiilen sidonta
Mahdollisuudet kehittämiselle:
- virkistyspalveluiden kehittäminen, aktiiviliikkuminen, talviliikunta
- Pyykösjärven kulutus- ja käyttöpaineen ohjaaminen
- potentiaaliset kohteet: Auran maja, Ruskotunturi, Pyykösjärvi,
Kalimenoja, Huutilampi
Pääviherkäytävä
Jääliin

6

Pyykösjärven ja
Kalimenojan viherkiila

Pääviherkäytävä
Pateniemen rantaan

Pääviherkäytävä
Hämeenjärvelle
Pääviherkäytävä
Jäälinjärvelle
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7. Hiukkavaara - Sanginjoki - Kalimenoja
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Huomioitavat piirteet:
- uusi asuinalue rakentunut/rakentumassa ennestään
laajalle luonnontilaiselle alueelle
- elinympäristöjen monimuotoisuus
- luonnon monimuotoisuuskeskittymä
- merkittävä ja monipuolinen virkistyskäyttöpotentiaali
- Oulujokivarren läheisyys (vuorovaikutusvyöhyke)

4. Perämerenranta
Huomioitavat piirteet:
- merenrantaniityt
- tuuli- ja rantakerrostumat
- tulva-alueet
- arvokkaat luontokohteet ja
–biotoopit
- maankohoamisrannat,
sukkessiorannat
- avoin merenrantamaisema
- luonnon estetiikka ja inspiraatio
- vapaa rantaviiva

Tärkeimmät ekosysteemipalvelut:
- arvokkaat elinympäristöt
- ulkoilu ja liikunta
- veden pidätys ja puhdistus
- hiilen sidonta
- marjastus ja sienestys
- kalastus ja metsästys
Mahdollisuudet kehittämiselle:
- monipuolisten virkistyspalveluiden kehittäminen
- herkkyyskohteiden osoittaminen ja suojaaminen
- kulutus- ja käyttöpaineen ohjaaminen
- riittävän leveiden ja laadukkaiden viheryhteyksien
säilyttäminen alueen sisällä ja alueelta toiselle
- luontomatkailupotentiaali
- potentiaaliset kohteet: Sanginjoen retkeily- ja
virkistysalue, Valkiaisjärvi, Niilesjärvi, Aallikkokankaan
liikuntamaa, Lylyjärvi,

Tärkeimmät ekosysteemipalvelut:
- lähivirkistys ja kalastus
- ulkoilu ja liikunta
- merenrantamaisema
- arvokkaat rantavyöhykkeen
elinympäristöt
- tulvien hallinta
- kulttuurihistorialliset arvot

Pääviherkäytävä
Sanginjoelle
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Mahdollisuudet kehittämiselle:
- rannan virkistyskäyttö: luonto osaksi
ihmisten arkea
- ulkoilu-, urheilu- ja retkeily
- matkailupotentiaali
- potentiaaliset kohteet: venesatamat,
Kalimenojan suu, Piimäperä,
Pateniemenranta, Letonniemi,
Rantatoppila

Ydinviheralue

F
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3. Oulujoki ja suisto
Huomioitavat piirteet:
- Oulun raakavesilähde
- maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokas alue
- merkittävä ja monipuolinen virkistysalue
- avoimet peltomaisemat
- monimuotoinen luonnon ja kulttuurihistorian rantavyöhyke
- Oulun oma kaupunkipuisto
- visuaalinen ja maisemarakenteellinen solmukohta
- estetiikka ja inspiraatio
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Tärkeimmät ekosysteemilpalvelut:
- lähivirkistys ja kalastus
- maisema
- luonnon estetiikka ja inspiraatio
- arvokkaat rantavyöhykkeen elinympäristöt
- veden kierto ja tulvien hallinta
- raakavesi
Mahdoll. kehittämiselle:
- joen kulttuurihistoriallisen arvon hyödyntäminen
- joen ja suiston virkistyskäyttö, retkeily ja matkailu
- maankäytön intressien yhteensovittaminen ja kestävä käyttö
(suistoalue)
- kulutus- ja käyttöpaineen ohjaaminen
- rantojen herkkyyskohteiden osoittaminen ja suojaaminen
- tulva-alueiden turvaaminen
- potentiaaliset kohteet: Oulujoen kirkon ympäristö, Värtönranta,
Hupisaaret, Oulujoen suiston saaret, Hietasaari, Nallikari,
Mustasaari, Toppilansalmi, Oulujoen rantaviheralueet
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1. Kaupunginoja

Oulujoen
rantojen viherkiila

2. Kempeleenlahti
Huomioitavat piirteet:
- merenrantaniityt
- tulva-alueet
- arvokkaat luontokohteet ja –biotoopit
- Selkäkarin Natura -alue
- maankohoamisrannat
- avoin merenrantamaisema
- vapaa rantaviiva

Pääviherkäytävä
Kempeleenlahdelle
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Kaupunginojan
varren viherkiila

Tärkeimmät ekosysteemipalvelut:
- merenrantamaisema
- arvokkaat rantavyöhykkeen elinympäristöt
- tulvien hallinta
Mahdollisuudet kehittämiselle:
- rannikon virkistyskäyttö: ulkoilu, urheilu ja retkeily
- luontoarvojen turvaaminen
- kulutus ja käyttöpaineen ohjaaminen
- rantojen herkkyyskohteiden osoittaminen ja suojaaminen
- tulva-alueiden turvaaminen
- maisemanhoito: avoimen maiseman säilyttäminen
- potentiaaliset kohteet: Oritkari, Äimäraution ravi- ja ratsastusalue, Äimäraution siirtolapuutarha, Kempeleenlahden luontoalue

Huomioitavat piirteet:
- rakennetun miljöön rajaama viherkiila
- maisema- ja virkistysarvoiltaan merkittävä vihervyöhyke
- merkittävä lähivirkistysalue
- kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue
- viheralueen jatkumo ulkokehältä kohti Oulujoen
ranta-alueita ja suistoa (ydinviheralue)
Tärkeimmät ekosysteemipalvelut:
- maisema ja lähivirkistys
- kulttuurihistorialliset arvot
- ulkoilu ja liikunta
- veden pidätys ja puhdistus
Mahdollisuudet kehittämiselle:
- alueen laajuuden, yhtenäisyyden ja
toiminnallisuuden säilyttäminen
- yhteyksien säilyttäminen alueelta toiselle
- monipuolisten virkistyspalveluiden kehittäminen
- potentiaaliset kohteet: Hiirosen ulkoilualue,
Kaakkurin liikuntamaa, Lämsänjärvi, Kaupunginojan
varren viheralueet

Merenrannan
viherakseli
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Selitteet
Tärkeä viheralueverkoston osa
Alueisiin sisältyy
- Ydinviheralue
- Merenrannan viherakseli
- Kaupunginojan varren viherkiila
- Oulujoen rantojen viherkiila
- Pyykösjärven - Kalimenojan viherkiila

Kehitettävä tärkeä viheralueverkoston osa
Alueet ovat osa ulkokehää

Viherkehä (ydinkehä, sisäkehä, ulkokehä)
Pääviherkäytävä

Lähde:
1) Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 11/2013
2) Suomen Ympäristökeskuksen OIVA-aineisto 11/2013
3) Oulun seudun karttapalvelu 2013-2014
4) Oulun kaupungin toimittamat aineistot 11/2013 - 6/2014
5) Uuden Oulun yleiskaava, kartta 2 3/2014
6) Oulun luonnon monimuotoisuusselvitys 11/2013
* Res-alueet sekä uudet ja täydennettävät A-, C-, P-, TP- ka T-alueet

Suojelualue (lähdeviittaus 4)
Natura-alue (2)
Monimuotoisuuskeskittymä (6)
Uhanalaiskeskittymä (6)
Virkistysalue (V,VU) (5)
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M,MA,MU,MY) (5)
Loma- ja matkailualue (RA,RM,RP) (5)
Hautausmaa-alue (EH) (5)
Suojaviheralue (EV) (5)
Tie (1)
Rautatie (1)
Rakennettu alue (4)
Rakentamiseen varattu alue* (5)
Vesistö (1)

Kaaviotarkastelu Oulun keskeisen
kaupunkialueen viheralueverkostosta

