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1

JOHDANTO
Tehtävänä oli suorittaa luontoselvitys Ritaportin kaupallisella alueella. Tutkittavaa aluetta oli
yhteensä n. 60 ha.
Tutkittava alue kuuluu Herukan ja Pateniemen kaupunginosiin ja sijaitsee Ritaharjun
länsipuolella. Alueelta on noin 8 kilometriä Oulun kaupungin keskustastaan. Alue rajautuu
idässä Pohjantiehen ja lännessä rautatiehen. Selvitysalueen rajaus on esitetty liitteessä 1.
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SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA
Luontoselvityksen periaatteina ovat olleet Ritaportin alueen luonnon yleispiirteiden
selvittäminen sekä arvokkaiden luontokohteiden paikantaminen ja rajaaminen. Selvityksessä on
annettu ohjeita arvokkaiden luontokohteiden suojelemiseksi ja suosituksia maankäytön
suunnittelulle.
Luontoselvitys on laadittu alueelta olemassa olevien tietojen (mm. metsätalousinventointi,
raportit, linnustotiedot), kartta- ja ilmakuvatulkinnan, uhanalaisten lajien rekisteritietojen ja
maastokäyntien pohjalta.
Ritaportin alueen maastoselvitykset suorittivat FM Sari Ylitulkkila ja Fil. yo. Tiina Sauvola.
Maastokäynnit tehtiin kesä-heinäkuussa 2008. Lisäksi alueelle tehtiin 6.6.2008 maastokäynti
maisema- ja luontoasiantuntijoiden yhteiskäyntinä (Liisa Kääriä-Fischer, Terttu Kurttila, Sari
Ylitulkkila).
Maastossa tarkastettiin luonnonarvojen kannalta merkittävät kohteet, kuten mahdollisten
luonnonsuojelulain (N:o 1096, § 29) mukaisten luontotyyppien, metsälain (N:o 1093, § 10)
tarkoittamien erityisen arvokkaiden elinympäristöjen sekä vesilain 15 a ja 17 a §:n mukaisten
vesiluonnon suojelutyyppien esiintyminen alueella. Alueen kasvillisuus kuvioitiin kartalle (liite
2). Lisäksi maastossa huomioitiin alueen kasvillisuuden kulutuskestävyyttä sekä yleispiirteisesti
alueen maisemaa.
Linnusto ja muu eläimistö on selvitetty olemassa olevien tietojen perusteella. Linnuston osalta
on tukeuduttu lähinnä Oulun seudun ympäristöviraston Lintuatlas-tietoihin.
Liitteessä 4 on esitetty valokuvia eri puolilta tutkimusaluetta. Valokuvien ottopaikat on esitetty
liitteessä 1.
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KALLIOPERÄ, MAAPERÄ JA PINNANMUODOT
Ritaportin alueella maasto on varsin loivapiirteistä. Ritaharjun alueella, pohjantien itäpuolella
maiseman selkärangan muodostaa Aaltokankaan ja Kummunkankaan selännevyöhyke.
Selännevyöhykkeen länsipuolelle muodostuu laaksovyöhyke, joka jatkuu Pohjantien
länsipuolelle Ritaportin alueelle. Alueelle tyypillisiä maakerroksia ovat moreeni ja
moreenialueiden lievealueet. Lievealueiden maaperä on moreenin päällä olevaa hiekkaa tai
hiekkakerroksen alla olevaa silttiä. Selvitysalueella on myös turvemaata (Oulun kaupunki 2004;
Oulun kaupungin tekninen keskus 2005).
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KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS
Ritaportin alueen kasvillisuuskuviointi on esitetty liitteessä 2. Selvitysalueen kasvillisuus
koostuu pääosin kangasmetsistä, soistuneista kankaista ja kosteikoista. Alueen metsät ovat
talouskäytössä, alueelle on tehty myös ojituksia. Puusto on pääsin nuorehkoa kasvatusmetsää,
paikoin metsä on varttuneempaa. Komeita mäntyjä on esimerkiksi alueen keskiosissa (valokuva
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10, liite 4). Lisäksi alueella on pienialaisesti peltoa sekä vanhoja, käytöstä jääneitä niittyjä, joilla
kasvaa koivupensaikkoa ja paikoin jo vähäisesti havupuutakin.
Alueen metsät ovat pääosin tuoreita (VMT l. puolukka-mustikkatyyppi) ja kuivahkoja (EVT l.
variksenmarja-puolukkatyyppi) kankaita. Puustoa hallitsee mänty, paikoin puusto on männyn ja
kuusen muodostamaa havumetsää. Paikoin sekapuuna on myös koivua. Kuivaa kangasta (ECT l.
variksenmarja-kanervatyyppi) esiintyy pienialaisesti selvitysalueen keskiosan länsilaidalla,
missä on hiekkaista maaperää.
Ritaportin alueen puustoiset kosteikot ovat suopursun hallitsemaa isovarpuista rämettä (IR),
variksenmarjarahkarämettä (VaRaR), ja kuusikkoista kangaskorpea (KgK). Alueella on myös
laajoja soistuneen kankaan kuvioita ja vanhoja ojia, jotka ovat muuttaneet suokasvillisuutta
kankaan suuntaan. Alueen pohjoispuoliskossa Timonsuon eteläpuolella on luonnontilainen
avosuokuvio. Suon länsireunalla on pieniä rimpiä sisältävä oligotrofinen nevaräme (OlNR), joka
vaihettuu itään päin isovarpurämeeksi (IR) ja variksenmarjarahkarämeeksi (VaRaR). Avosuon
pohjoispuolella on luhtaisuutta ja suursaraista nevaa. Vajaa sata metriä avosuon
kaakkoispuolella on syvä oja. Ojituksen vaikutukset ulottuvat avosuon reunarämeille.
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UHANALAISET JA HUOMIOITAVAT KASVILAJIT
Ritaportin alueen uhanalaisten putkilokasvilajien esiintymätiedot tarkastettiin Oulun seudun
ympäristöviraston Oulun floora –tietokannasta (Matti Tynjälä 19.6.2008). Ritaportin alueella ei
ole tehty havaintoja uhanalaisten kasvilajien esiintymistä.
Maastokäynnillä alueella ei havaittu uhanalaisia kasvilajeja.
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LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ
Ritaportin alueen linnustotiedot tarkastettiin Oulun seudun ympäristöviraston Lintuatlastietokannasta (Matti Tynjälä 19.6.2008). Suunnittelualue sijoittuu pääasiassa kahden
atlasruudun alueelle (ruudut R2026, R2226), joiden linnustotiedot on tässä selvityksessä
huomioitu.
Suunnittelualueen linnusto koostuu pääasiassa havu- ja sekametsien yleislajeista. Vähemmissä
määrin alueella tavataan myös soiden tyyppilintuja, vesilintuja sekä petolintuja. Atlastietojen
mukaan suunnittelualueella on tavattu kaikkiaan 49 lajia joista 25 pesivinä (liite 3). Lisäksi 15
lajin pesimistä alueella voidaan pitää todennäköisenä. Pesimälinnuston valtaosan muodostavat
yleiset metsälajit kuten peippo, kirjosieppo, vihervarpunen sekä metsäkirvinen. Vesilinnuista
alueella esiintyvät mm. silkkiuikku, tavi ja sinisorsa. Suo- ja kosteikkolinnuista alueen lajistoon
kuuluvat liro ja valkoviklo.
Pesivistä lajeista EU:n lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin kuuluvat pyy ja liro (liite 3). Suomen
kansainvälisiä erityisvastuulajeja (EVA) suunnittelualueella pesii 3 lajia. Suomen kansallisessa
uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2001) yksi alueella pesivä laji (varpunen) kuuluu
luokkaan vaarantunut (VU). Selvitysalueella ei ole olemassa olevan tiedon perusteella tavattu
pesivänä luonnonsuojelulain (46 § ja 47 §) mukaisia uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia
lintulajeja. Alueella todennäköisesti pesivistä lajeista yksi lukeutuu lintudirektiivin liitteen I
lajeihin ja kaksi Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (liite 3). Lisäksi kaksi lajia kuuluu
Suomen kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa luokkaan silmälläpidettävät (NT).
Silmälläpidettäviä ovat lajit, jotka eivät täytä vaarantuneiden lajien kriteerejä eivätkä ne lukeudu
varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin.
Linnuston kannalta suunnittelualueen keskeisiä elinympäristöjä ovat alueen yhtenäiset havu- ja
sekametsät, joiden lajisto muodostaa alueen linnuston pääosan.
Vallitsevasta
biotooppirakenteesta poikkeavia elinympäristöjä ovat Timonsuon eteläpuoleinen pieni suoalue
sekä Erkkilä peltoalue, jolla voi olla merkitystä linnuston muutonaikaisena levähdys ja
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ruokailualueena. Kokonaisuudessaan suunnittelualueen linnusto on tavanomaista havu- ja
sekametsien osin kulttuurivaikutteista lajistoa.
Alueen maaeläimistö on niin ikään tavanomaista. Lajistoon kuuluvat mm. metsäjänis, kettu,
hirvi sekä metsäkauris.
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KULUTUSKESTÄVYYS
Kasvillisuuden kulutuskestävyyden kannalta kestävimpiä metsätyyppejä ovat varpuvaltaiset
kuivahkot ja tuoreet kankaat. Kuivien ja karukkoisten, jäkälävaltaisten kankaiden ja toisaalta
rehevien, ruohovaltaisten lehtometsien kulutuskestävyys on heikko. Suokasvillisuuden
kulutuskestävyys on sitä heikompi, mitä kosteampia alueet ovat ja mitä ruohoisempaa, ts.
leveälehtisempää kasvillisuus on.
Ritaportin alueen kulutuskestävyys on pääasiassa hyvä. Alueen pohjoispuolella oleva
luonnontilainen suo on paikoin hyvin märkä, joten sen kulutuskestävyys on suhteellisen heikko.
Alueen länsiosassa esiintyy myös kuivia mäntykankaita, joiden kulutuskestävyys on
varpuisempia kankaita heikompi.
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LUONTOARVOJEN KANNALTA HUOMIOITAVAT KOHTEET
Ritaportin selvitysalueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000 –alueverkoston
kohteita tai kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja lintualueita (FINIBA-alueita). Alueella ei
esiinny myöskään luonnonsuojelulain (N:o 1096, § 29) nojalla suojeltavia luontotyyppejä,
metsälain (N:o 1093, § 10) tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesilain 15 a ja 17
a §:n mukaisia vesiluonnon suojelutyypejä, arvokkaita maisemakokonaisuuksia eikä arvokkaita
perinnemaisemia.
Ritaportin alueen kasvillisuus on seudulle tyypillistä luontoa. Selvitysalueen pohjoispuoliskossa
sijaitseva avosuokuvio kuitenkin lisää alueen kasvillisuuden monimuotoisuutta.
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YHTEENVETO
Ritaportin alue on pääosin tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Alueella on myös soita ja soistuneita
kankaita, osa kosteikoista on muuttunut vanhojen ojien seurauksena. Selvitysalueella on yksi
luonnontilainen avosuokuvio Timonsuon eteläpuolella. Suokuvion kaakkoispuolella on syvä
oja; avosuon vesitalous on kuitenkin keskeisillä osilla säilynyt ennallaan.
Ritaportin alueen linnusto ja muu maaeläimistö
kulttuurivaikutteisten sekametsien lajistoa.

ovat

lajistoltaan

tyypillistä

osin

Ritaportin selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita eikä siellä
tiedetä olevan uhanalaisten kasvilajien esiintymiä. Luonnonsuojeluun liittyvien näkökohtien
perusteella alueen suunnittelulle ei ole rajoituksia. Selvitysalueen luonto on seudulle tyypillistä
metsä- ja suoluontoa. Selvitysalueen luonnon monimuotoisuutta lisäävänä kohteena voidaan
kuitenkin nähdä alueen pohjoispuoliskossa sijaitseva avosuokuvio.
Selvitysalueen kasvillisuuden kulutuskestävyys on pääosin hyvä. Kulutuskestävyyden kannalta
herkimmät ympäristöt ovat Timonsuon eteläpuolella sijaitseva avosuo sekä selvitysalueen
länsirajan tuntumassa olevat mäntyvaltaiset kuivat kankaat.

9M608098
4

10

LÄHTEET
Oulun kaupungin tekninen keskus, Air-Ix Suunnittelu Ympäristötaito Oy, Air-Ix ympäristö Oy,
Liidea Oy & Geobotnia Oy 2005: Oulu. Ritaharju. Ritaharjun kaavarunko.
Oulun kaupunki 1995: Maasto-opetuskohteita
Ympäristövirasto. Julkaisu 1/1995.

Oulun

kouluille

ja

päiväkodeille.

Oulun kaupunki 2004: Ritaharjun tavoitesuunnitelma. Oulun kaupunki. Keskusvirasto.
Suunnittelupalvelut.

Liite 1. Selvitysalueen rajaus ja valokuvien ottopaikat.
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Liite 2. Selvitysalueen kasvillisuuskuviointi
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Liite 3

Ritaportin alueella pesivät ja todennäköisesti pesivät lintulajit Oulun kaupungin lintuatlastietojen mukaan
(ruudut R2026, R2226). Suojelullinen asema: DIR = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, EVA = Suomen
kansainvälinen erityisvastuulaji, VU/NT = Suomen kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi/
silmälläpidettäväksi luokiteltu laji.
Pesivät lajit
Laji
silkkiuikku
tavi
sinisorsa
pyy
riekko
kuovi
liro
käpytikka
haarapääsky
metsäkirvinen
västäräkki
räkättirastas
pajulintu
harmaasieppo
kirjosieppo
hömötiainen
sinitiainen
talitiainen
harakka
varis
varpunen
peippo
viherpeippo
vihervarpunen
punatulkku
Lajeja
yhteensä

Suojelullinen asema
Podiceps cristatus
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus
Numenius arquata
Tringa glareola
Dendrocopos major
Hirundo rustica
Anthus trivialis
Matocilla alba
Turdus pilaris
Phylloscophus trochilus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus montanus
Parus caeruleus
Parus major
Pica pica
Cornix corax
Passer dometicus
ingilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Pyrrhula pyrrhula
25

EVA
DIR
EVA
DIR, EVA

VU
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Todennäköisesti pesivät lajit
Laji
Suojelullinen asema
telkkä
DIR
Bucchephala clangula
varpushaukka Accipiter nisus
teeri
DIR, NT, EVA
Tetrao tetrix
taivaanvuohi
Gallinago gallinago
valkoviklo
Tringa nebularia
kesykyyhky
Columba livia
käki
NT
Cuculus canorus
tervapääsky
Apus apus
punarinta
Erithacus rubecula
leppälintu
EVA
Phoenicurus phoenicurus
laulurastas
Turdus pilaris
punakylkirastas Turdus iliacus
hernekerttu
Sylvia curruca
punavarpunen Carpodachus erythrinus
keltasirkku
Emberiza citrinella
Lajeja
15
4
yhteensä

Liite 4.1
Valokuvia Ritaportin alueelta

Kuva 1. Tuoretta mäntykangasta.

Kuva 2. Kankaat ovat monin paikoin soistuneita.

Kuva 3. Alueella on muutama vanha, metsittyvä
niittykuvio.

Kuva 4. Timonsuon etelänpuoleinen nevaräme on
alueen ainoa avosuo.

Kuva 5. Avosuon reunamilla on paikoin komeita
tupasvillamättäitä.

Kuva 6. Nevan reunalla on saranevaa.

Liite 4.2

Kuva 7. Kankailla on jonkin verran polkuja. Kuvassa
kuivahko kangas.

Kuva 8. Komeaa puustoa alueen pohjoisosassa,
kuntoreitin varrella.

Kuva
9.
Selvitysalueella
on
kulutusherkempää kuivaa kangasta.

Kuva 10. Komeita mäntyjä kankaalla.

pienialaisesti

Kuva 11. Kangaskorpea alueen eteläosassa.

Kuva 12. Isovarpuista rämettä.

