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1.5.7 Eläimistö ja linnusto
Tämän hankkeen yhteydessä ei ole kartoitettu alueen eläimistöä eikä linnustoa.
1.5.8 Suojelualueet
Suojelualueet ja -kohteet on merkitty kartalle 16T-2.
Kohteet on kerätty Ympäristöhallinnon Lapio-palvelusta, Museoviraston RKY ja
muinaismuistorekisteristä ja yleiskaavan teemakartoilta. Tiejakson lähialueella ei sijaitse
luonnonsuojelualueita, Natura-alueita, rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohteita,
muinaismuistoja eikä maakunnallisesti merkittäviä luonnon, maiseman tai kulttuuriympäristön
kohteita tai alueita.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö on tarkastanut tiejakson
lähialueen uhanalaisten lajien esiintymispaikkatiedot joulukuussa 2016. Tie- ja sen lähialueelta on
tiedossa uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja.
Suunnittelualueen Oritkarin puoleisessa päässä, tien läheisyydessä olevilla rakentamattomilla
kenttäalueilla, tavataan uhanalaisia lintulajeja. Osa näistä lajeista on äärimmäisen uhanalaisia.
Oulun kaupungilla on rantakenttätyöryhmä, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa lajisuojelun tarpeita
ja erilaisia toimintoja satama-alueella. Oulun seudun ympäristötoimi on todennut, että
tiesuunnitelman toteuttaminen hävittää pesä- ja ruokailualueita, mutta alueen linnuille on tarjolla
vastaavia paikkoja muualla sataman alueella ja uusia rakentuu töiden edistyessä.

5.3.2 Vaikutukset luonnonympäristöön
Kartalle 16T-2 on merkitty rekistereistä saatavilla olleet tiedot muinaisjäännöksistä,
kulttuuriympäristön arvokohteista, luonnonsuojelualueista, natura-alueista ja sekä suojelluista
eläin- ja kasviesiintymistä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonto- ja
alueidenkäyttöyksikkö on tarkistanut Poikkimaantien lähellä olevat uhanalaistiedot niin eläinten
kuin kasvien suhteen joulukuussa 2016.
Ympäristösuunnittelun pienryhmäpalaverissa 28.2.2017 Oulun kaupungin edustajien kanssa
käytiin läpi kartalle 16T-2 merkityt alueet ja todettiin, että tiesuunnitelman mukaiset
rakentamistoimenpiteet eivät uhkaa alueen luonnonympäristöä.
Tiesuunnitelman toteutuessa alueelta poistuu uhanalaisten lintujen pesimäpaikkoja. Ruokailu- ja
levähtelypaikkoja poistuu vasta asemakaavan toteutuessa. Uusia ruokailupaikkoja syntyy alueelle
tien merenpuolelle asemakaavan mukaiselle uudelle hulevesialtaalle.
Pesimä- ja ruokailupaikkoja syntyy Oritkarin alueella satamatoimintojen kehittyessä. Uusia kenttiä
rakennetaan ruoppausmassoista Oritkarin kärkeen.
Linnuston pesimä-ja ruokailupaikkojen säilyminen Oritkarin alueella on ratkaistu alueen
asemakaavassa ja satamatoimintojen kehittämissuunnitelmissa. Tiesuunnitelman vaikutukset
uhanalaisiin lintuihin jäänevät vähäisiksi, koska uudet pesimä- ja ruokailupaikat toimivat korvaavina
elinympäristöinä. Oulun kaupungin asettama rantakenttätyöryhmä seuraa vuosittain alueen
uhanalaisten lintujen esiintymistä satama-alueella, ja sitä kautta muutoksiin on voitu puuttua
muuttamalla alueella toimivien toimintatapoja.

