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Oulujoen suiston alVokkaat luontokohteet

1.

1

JOHDANTO

Tämä raportti on laadittu helpottamaan suistoalueelta kerätyn runsaan biologisen aineiston
hyödyntämistä mm. suunnittelussa ja erilaisten
toimintojen sijoittelussa. Suiston kasvillisuus
ja muu eliöstö on Oulun runsain. Alueen lajistoa on viime vuosina myös kartoitettu. Pesivä
linnusto on selvitetty Oulun kaupunkilintuatlaksen yhteydessä vuosina 1997-1999. Oulun
yliopiston kasvimuseo on kartoittanut suiston
kasvillisuutta vuosina 1999-2000. Kasvillisuudesta on myös muuta kerättyä aineistoa.

Kerätty aineistot on tallennettu Microsoft
Excelillä ja hyödynnetty MapInfo-ohjelmalla
(versio 5.5 FIN). Tämä raportti on kirjallinen
yhteenveto kerätyistä aineistoista. Se kuuluu
osana Oulujoen suistoalueen kehittämistyöhön.
Raportin on laatinut FM Pasi Anttila, ja sitä
ovat täydentäneet MeIja Kaikkonen ja Matti
Tynjälä. Työtä ovat ohjanneet ympäristönsuojelusuunnitte!ija Marketta Karhu ja ympäristönsuoje1utarkastaja Matti Tynjä!ä Oulun kaupungin ympäristövirastosta. Lisäksi apua on
saatu Oulun yliopiston kasvimuseoIta.

2. TAUSTA
Oulujoen suiston pinta-ala vesistöineen on
2120 hehtaaria. Suisto kuuluu Pohjanmaan
maisemamaakuntaan ja se on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
Oulujokisuu on ollut Pohjanmaan vilkkaimpia
ja vanhimpia kauppapaikkoja. Oulujoen lohirikkaus lienee ollut tärkeä tekijä vakinaisen
asutuksen muodostumiseen. Lohisaaliista onkin tietoja 1500-luvulta saakka. Oulu oli 1800luvulla koko maailman johtava tervanvientisatama. Kalastus ja tervantuotanto säilyivät
pääelinkeinoina 1900-luvun alkuun saakka.
Suistoalueella onkin runsaasti kaupankäyntiin,
hallintoon, teollisuuteen, uittoon ja merenkulkuun liittyviä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakenteita. Alueen luonto ja
luontoarvot ovat tulosta sekä Oulujoen suistoa
muovaavasta vaikutuksesta että lukuisista historiallisista rakentamisvaiheista ja käyttötapojen muutoksista suiston eri osissa.

nite1man "Kosketus mereen ja jokeen" laatimisen myötä. Toimintasuunnitelmassa on kyse
luonnonympäristön, maankäytön suunnittelun,
vesirakentamisen, maa-ainesten hyötykäytön,
matkailun, veneilyn ja kalastuksen kehittämisestä. Tarkoitus on sovittaa yhteen eri toiminnot ja ainutlaatuinen maankohoamisrannikko
siten, että kaupungin merellinen ilme voisi säilyä tulevaisuudessakin.
Hietasaaren alueelta on valmistunut toukokuussa 2000 Suunnitte1ukeskus Oy: n tekemä
käyttö- ja maisemanhoitosuunnitelma, joka
painottuu kaupunginvaltuuston 25.10.1999 hyväksymän Hietasaaren asemakaavan kattamalle alueelle. Tässä yleisluontoisessa suunnitelmassa on pyritty huomioimaan mm. Hietasaaren alueen luonto- ja maisema-arvot, kulttuurihistoria, matkailu, yritystoiminta sekä virkistys- ja vapaa-aika. Yhtenä tavoitteena suunnitelmassa on myös alueen omaleimaisuuden ja
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Oulujoen suistoalueen laajamittainen kehittäminen käynnistyi vuonna 1997 toimintasuun-

3. KASVILLISUUS
Suiston putkilokasvit on kartoitettu ne1iökilometriruuduittain, joita on 15 (kartta 1). Uhanalaisten, rauhoitettujen ja suojeltavien kasvilajien osalta koordinaatit on kartoissa esitetty
hehtaarin tarkkuudella. Yleisimmät kasvilajit
on kartoitettu vain neliökilometrin tarkkuudel-

la. Uhanalaisista ja harvinaisista kasveista on
liitteessä 1 sekä vuodelta 1992 olevan uhana!aisuusluokittelun että vuodelta 2000 olevan
esityksen mukaiset taulukot. Nämä kasvit on
esitetty kartassa 3. Uusi luokittelu ei ole vielä
kuitenkaan virallinen. Luokituksen muuttumi-
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nen rajaisi useita suiston harvinaisia kasvilajeja uhanalaisuuden ulkopuolelle. Nämä kasvit
ovat kuitenkin merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja ne on otettava huomioon suiston maankäyttöä suunniteltaessa.
Kaikkiaan suistoalueelta on kartoitettu ainakin
360 kasvilajia, joista noin 2/3 on luonnonvaraista, eli ne ovat levinneet alueelle omin keinoin - esimerkiksi veden tai eläinten mukana.
Näiden lisäksi suistossa on runsas ihmisten
toimintoihin liittyvä kasvillisuus. Oulun kasviston mielenkiintoisimmat lajit elävät merenrannoilla. Suistoalueen virran puoleiset rannat
ovat tavallisesti jyrkkäreunaisia törrniä, joiden
lajisto on niukka. Vastakkaisilla rannoilla virtaarna on yleensä heikko ja rantojen profiili on
loiva. Niiden pohja on Iietteinen-hiekkainen ja
lajisto tavallisesti runsas.
Eri aikoina suistoalueelta on löytynyt 35 valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista kasvilajia. Määrä on suurin mitä näin pieneltä alueelta on koko Oulun Pohjanmaalta löytynyt.
Lajeista 19 on jo hävinnyt, ja tällä hetkellä alueella kasvaa 6 valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai silmälläpidettävää putkilokasvia (kartta 2), jotka on lueteltu liitteessä 1.
Liitteen 1 taulukoissa ja kartassa 2 on mukana
myös rauhoitetut putkilokasvit, vaikka ne kaikki eivät ole uhanalaisia.
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3.2. Upossarpio
Upossarpio (Alisma wahlenbergii) on harvinainen Perämerelle endeeminen laji. Se on EU:n
luontodirektiivin (92/43/ETY, liite II) suojelema kasvilaji, joten myös se on otettava
maankäytön suunnittelussa huomioon. Upossarpio on rauhoitettu myös luonnonsuojelulain
nojalla. Lajia on löydetty Toppilansaaren merenpuoleiselta rannalta (ns. Redinrannalta).
Muualta Oulusta tiedetään neljä esiintymää.
Upossarpio kasvaa matalassa vedessä.
3.3. Sammakonleinikki
Sammakonleinikkiä (Ranllnc1l11ls reptabllndlls)
tavataan koko Suomessa vain Oulun tienoon
ojista, allikoista ja jokirannoilta. Suistoalueella
laji kasvaa mm. Nallikarin leirintäalueen koillispuolisessa tekolammessa. Ainoa merenrantaesiintymä on Hietasaaren ulkorannalla, missä
sammakonleinikkiä kasvaa hyvin niukasti.
Tällaisilla luonnonvaraisilla kasvupaikoilla
sammakonleinikki on hyvin harvinainen.
Useimmat esiintymistä sijaitsevat vastakaivetuissa ojissa ja allikoissa, joihin sorsalinnut
levittävät sitä.
3.4. Kasvilajisto

Erityistä huomiota on kiinnitettävä lietetattaren
(Persicaria foliosa) esiintymien säilymiseen
jokisuistossa, koska se on EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY, liite II) suojelema kasvilaji.
Tämän lisäksi lietetatar on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja se on koko suistoalueen merkittävin kasvilaji. Oulussa lietetatarta
ei kasva suistoalueen ulkopuolella.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
maankäytössä on otettava huomioon 1aj iston
monimuotoisuuden säilyttäminen ja kaupunkiympäristön viihtyisyys. Tämän edellytyksenä
on tarkasteltavan alueen lajiston tuntemus.
Systemaattisella tutkimuksella saadaan luotettava kuva alueen monimuotoisuudesta. Putkilokasvien monimuotoisuus kuvastaa kohtalaisen hyvin useiden hyönteislajien tai -ryhmien
monimuotoisuutta, mutta selkärankaisten (linnut, nisäkkäät) monimuotoisuuden tulkintaan
se soveltuu huonommin.

Suiston esiintymä on parhaita koko Suomessa
ja Pohjois-Suomen esiintymistä ehdottomasti
runsain. Lietetatar kasvaa vesirajassa sekä
suiston saarten että mantereen puolen suojaisilla liejukkorannoilla (kartta 4). Lietetattaren
kasvupaikka siirtyy rantaviivan mukana, mikäli vedenpinnan korkeuden muuttuminen tapahtuu hitaasti useamman vuoden aikana.

Seuraavassa luettelossa on vain yhdeltä suistoalueen ruudulta havaitut putkilokasvilajit. Listassa ei ole lueteltu kasveja, jotka ovat alueella
tarha- tai vi1jelykarkulaisia. Alueen alkuperäisten kasvien nimet on lihavoitu. Uhanalaiset,
rauhoitetut tai suistoalueella harvinaiset kasvit
on merkitty *:llä ja niiden koordinaatit on ilmoitettu hehtaarin tarkkuudella.

3.1. Lietetatar
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l.
2.
3.
4.
5.

ahojäkkärä (Gnaphalilllll sylvaticlllll)
eteläoaitovirna (Vicia sepilllll ssp. sepilllll)
haarapalpakko (Sparganilllll ereclllm)
hanhentatar (Persicaria lIlaclllosa)
*hentosätkin (Ranllncllllls confervoides)
6. hentovita (Polalllogelon p"sillllS)

7. hietakattara (Brollllls slerilis)
8. *isoalvejuuri (Dryopleris expansa)
9. isolaukku (Rhinanlhlls serotinlls)
10. isovesiherne (UlriClllaria vlllgaris)
11. kaalivalvatti (Sonchlls oleracells)
12. kalvasvesiherne (Ulriclllaria ochrolellca)
13. kanadankoiransilmä (Conyza canadensis)
14. karheapilIike (Galeopsis letrahit)
15. karviainen (Ribes lIva-crispa)
16. katinlieko (Lycopodilllll clavalllm)
17. keltahierakka (Rlmlex maritimlls)
18. keltamo (Chelidonillm majlls)
19. kenttätyräkki (Ellphorbia eSllla)
20. keto-orvokki (Viola Iricolor)
21. ketotädyke (Veronica arvensis)
22. Kierumatam (Galillm aparine)
23. kiiltotuhkapensas (Coloneasler lllcidlls)
24. *kivikkoalvejuuri (Dryopleris jilix-mas)
25. lehtohorsma (Epilobilllll monlanlllll)
26. linnunkaali (Lapsana commllnis)
27. luoho (Apera spica-venti)
28. meripujo (Arlemisia vlIlgaris var. coarclala)
29. meriratamo (Planlago lIlaritima)
30. merisara (Carex mackeenziei)
31. *merivita (Polamogelonjilijormis)
32. metsäkastikka (Calamagrostis arllndinacea)
33. metsäkorte (Eqlliselllm sylvatiCllm)
34. mukulaleinikki (RanllnclIllIs jicaria)
35. munuaispoimulehti (Alchemilla mllrbeckiana)
36. niittyhuma1a (Pl1mella vlIlgaris)
37. niittymaarianheinä (Hierochloe hirla ssp. arctica)
38. nuokkuhelmikkä (Melica nlllans)
39. nunnikohokki (Silene vlIlgaris)
40. otavalvatti (Sonchlls asper)
41. pallosara (Carex globlllaris)
42. peltokurjennokka (Erodillm ciclllarilllll)
43. peltotädyke (Veronica agrestis)

44. piikkiohdake (CirsiulIl vu/gare)
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

*piilovesiherne (Utriclllaria stygia)
pikkupalpakko (Sparganillm nalans)
pikkuvesiherne (Ulriclllaria minor)
pohjansimake (Anlhoxanthllm odoralllm ssp. alpin11m)
pohjanvariksenmarja (Empell1lm nigl7lm ssp. hermaphroditllm)
*pulskaneiliklm (Dianlhlls sllperblls)
punakoiso (Solan11m dlllcamara)
punapeippi (Lamillm pllrpllrellm)
pystykeiholehti (Sagiltaria sagittifolia)
raate (Menyanlhes Irijoliala)
ratakmssi (Lepidillm densij/orlllll ssp. densij/ol1llll)
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Ruudun koordinaatit
7213 000: 3 425 000
7 215 700: 3 425 900
7215000: 3 426000
7215 000: 3 426000
7214200: 3 425 200
7216000: 3 425 000
7216000: 3 426 000
7214300: 3 426 200
7 215 000: 3 425 000
7216000: 3 425 000
7213 000. 3 427 000
7215000: 3 425 000
7215000: 3 427 000
7216000: 3426000
7215000: 3 427 000
7213 000: 3 426 000
7216000: 3 426 000
7213 000: 3 427 000
7215000: 3 426 000
7213 000: 3427000
7216000: 3 426000
7216000: 3 426 000
7214000: 3427000
7213 700: 3426700
7214000: 3426000
7216000: 3 426 000
7216000: 3 426 000
7215000: 3426000
7215000: 3 427 000
7 215 000: 3 425 000
7216 100: 3 425 300
7215000: 3426000
7 215 000: 3 427 000
7214000: 3 428 000
7215000: 3 427000
7215000: 3425000
7214000: 3428000
7216000: 3 426000
7214000: 3428000
7213 000: 3426000
7216000: 3 426000
7214000: 3428000
7213 000: 3426000
7212000: 3 425 000
7214400: 3425300
7215000: 3425 000
7214000: 3425000
7214000: 3428000
7212 000: 3 424 000
7214800: 3 427 500
7 215 000: 3 426 000
7214000: 3 427 000
7214000: 3 427000
7214000: 3 426000
7216000: 3 426 000
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

rikkasinappi (Sinapis arvensis)
ripsisaurikki (Galinsoga eiliata)
rohtomesikkä (Melilotlls ojjieinalis)
rohtopemaruoho (Sisymbrillm ojjieinale)
rohtotädyke (Veronica ojjieinalis)
ruiskattara (Bromlls seealinlls)
ruskoärviä (Myriophyllllm alternijlol1lm)
ruusuruoho (Knalltia arvensis)
silkkiunikko (Paraver rhoeas)
sinimailanen (Medieago sativa)
soikkoratamo (Plantago media)
suolamaItsa (Atriplex longipes)
suolasänkiö (Odontites liforalis)
suopursu (Ledllm palllstre)
tarhahierakka (Rllmex ObtllSifolillS ssp. sylvestris)
*upossarpio (Alisma wahlenbergii)
valkoailakki (Silene latijolia)
*valkovuokko (Anemone nemorosa)
viheIjäsenruoho (Scleranthus ammus)
viikunanlehtisavikka (Chenopodillm jieifolium)
*villanukula (Leonlll1ls eardiaea ssp. VillOSllS)
77. yöailakki (Silene noetij/ora)

Seuraavaan listaan on koottu suistoalueen yleisimmät putkilokasvilajit, jotka on havaittu kaikissa tutkituissa 15 neliökilometriruudussa.
Suistoalueen alkuperäisten kasvi!ajien nimet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ahosuoJaheinä (Rllmex aeetosella)
hevonhierakka (Rllmex longijolius)
hieskoivu (Eetllla pubeseens)
jauhosavikka (Chenopodillm album)
juolavehnä (Elymlls repens)
järviruoko (Phragmifes allstralis)
kannusruoho (Linaria vlllgaris)
karhunputki (Angeliea sylvestris)
kiiltopaju (Salix phylieifolia)
koiranputki (Anthriseus sylvestris)
korpikastikka (Calamagrostis purpurea)
kylänunnikka (Poa annua)
maitohorsma (Epilobium angustijolillm)
metsälauha (Desehampsia j/exllosa)
niittynurmikka (Poa pratensis s. lat.)
niittysuolaheinä (Rllmex aeetosa)
nokkonen (Urtiea dioiea)
nunnilauha (Desehampsia eespifosa)
ojakärsämö (Achillea ptarmiea)
peltokorte (Eqllisetllm arvense)

7214 000:
7214000:
7216000:
7216000:
7214000:
7216000:
7214000:
7214000:
7213 000:
7216000:
7214000:
7216000:
7213000:
7215000:
7216000:
7216500:
7216000:
7214500:
7216000:
7216000:
7214500:
7214000:

3 425 000
3 427 000
3 426 000
3 426 000
3 427 000
3 426000
3 425 000
3 426000
3426000
3 425 000
3 426 000
3 426 000
3 425 000
3 425 000
3 426000
3 425 400
3 426 000
3 426 500
3 426 000
3 426000
3 427100
3 426 000

on lihavoitu. Kaikilla listan lajeilla on laaja
levinneisyys koko Suomessa, ja ne esiintyvät
hyvin monenlaisilla kasvupaikoilla.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

peltovillakka (Seneeio vulgaris)
pietaryrtti (Tanaeetllm vlllgare)
piharatamo (Plantago major)
pihatatar (Polygonllln avieulare)
pihlaja (Sorbus auellparia)
pujo (Artemisia vulgaris)
puna-apila (Trifolium pratense)
rantamatara (Galium palllstre)
rantanenätti (Rorippa palllstris)
ruokohelpi (Phalaris al1tndinacea)
rönsyleinikki (Ranuncullls repens)
sarjakeltano (Hieracium umbellata -ryhmä)
siankärsämö (Achillea millejolilll1l)
syysmaitiainen (Leontodon alltllmnalis)
terttualpi (Lysimaehia thyrsijlora)
timotei (Phleul1l pratense)
vadelma (RllbllS idaeus)
valkoapila (Trifolillln repens)
voikukka (Taraxaeum-suku)
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4. LINNUSTO
Suiston pesivä linnusta on laskettu samoilta
neliökilometrin ruuduilta kuin putkilokasvitkino SuistoaIueella niitä on 15. Kaikki havainnot, niin yleisten kuin harvinaisten lajien osalta on kuitenkin esitetty vain neliökilometrin
tarkkuudella.
Oulun kaupungin ympäristövirasto aloitti Oulun linnuston seurannan vuonna 1990 KempeleenIahden luonnonsuojelualueen laskennoilla.
Vuonna 1994 laskennat ulotettiin myös muille
linnustollisesti merkittäville alueille. Koko
kaupungin pesimäIinnustoa on selvitetty laskennoin vuosien 1997-1999 ajan.
Lintujen kohdalla uusi uhanalaisuusluokittelu
toukokuussa 2000 ei muuta tilannetta niin merkittävästi kuin putkilokasvien kohdalla. Niinpä
lintulajeista on liitteessä 2 esitetty vain uuden
luokittelun mukainen taulukko.

4.1. Rantakurvi
Suistoalueen ehdottomasti tärkein lintulaj i on
rantakurvi (Xelllfs cinerelfs), joka pesii Oulujoen suistaalueella. Tämä kahiaaja on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Suomessa pesii vain joitakin kymmeniä pareja pääasiassa
Oulun ja Kemin välisellä alueella.
Rantakurvi on levinneisyydeltään siperialainen
laj i. Se pesii usein teollisuuden vaikutuspiirissä, lähinnä puunjalostusteollisuuden tuottarnilla jätepuukentiIlä. Harvinaisuutensa vuoksi
rantakurvi on myös monien lintuturistien mielenkiinnon kohteena. Tämän vuoksi sen havainnointi onkin voitava organisoida niin, ettei
lajin pesintä vaarannu. Lajin elinympäristövaatimukset on otettava huomioon suiston maankäyttöä suunniteltaessa.
4.2. Lintulajisto

Suistaalueella pesii useita sekä valtakunnallisesti että alueellisesti uhanalaisia lintulajeja.
Osa lajeista kuuluu myös ED:n lintudirektiivin
(79/409/ETY) liitteeseen 1, jossa mainittujen
lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien eloonjääminen
ja lisääntyminen niiden levinneisyysalueella.
Kaikki nämä laj it on esitetty liitteessä 2.
Sen lisäksi, että suisto on Oulun merkittävimpiä lintujen pesimisalueita, sillä on merkitystä
myös lintujen muutonaikaisena levähtelyalueena. Lisäksi suistaalueella talvehtiva linnusta
on runsas ja monipuolinen vaihtelevien elinympäristöjen ja ruokinnan turvin.

Suiston linnustollisesti tärkeät alueet huomaa
selvästi kartoista 5 ja 6. Niistä käy ilmi kokonaislajimäärä sekä uhanalaisten ja rauhoitettujen lajien lukumäärä ruuduittain. Linnustollisesti tärkeimmät ruudut ovat Hietasaaressa ja
Vihreäsaaressa Johteensalmen molemmin puolin. Kartoista ei näy yksityiskohtaiset alueiden
rajat, koska lintulaskennat perustuvat neliökilometrin ruutuihin. Alueiden tarkempi rajaaminen onkin tehtävä erikseen lintuasiantuntijan
avustuksella. Runsaslinnustoiset alueet ovat
monimuotoisia luonnon- ja rakennetun ympäristön mosaiikkeja. Seuraavaan listaan on
koottu vain yhdeltä suistoaIueen neliökilometriruudulta havaitut lintulajit. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja lintudirektiivin lajit on merkitty *:llä.

Ruudun koordinaatit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

heinätavi (Anas qllerqlledllla)
järripeippo (Fringil/a monfijringil/a)
kiIjosiipikäpylintu (Loxia lellcoptera)
kuusitiainen (Panls ater)
*käenpiika (Jynx torqllilla)
*Iapinpöllö (Strix neblllosa)
laulurastas (Tllrdlls philomelos)
*luhtahuitti (Porzana porzana)
*mustaiintu (Melaniffa nigra)

7213 000:
7215000:
7214000:
7215 000:
7214000:
7214000:
7214000:
7 213 000:
7214000:

3 425 000
3 427 000
3 427 000
3 426 000
3 425 000
3 427 000
3 427000
3 425 000
3 428 000
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

närhi (Garndlls glandarills)
*peltopyy (Perdix perdix)
pensassirkkalintu (Locllsfella naevia)
pikkukäpylintu (Loxia cllrvirostra)
pikkuvarpunen (Passer monfanus)
*pohjantikka (Picoides fridacfyllls)
puukiipijä (Cerfhiajamiliaris)
pähkinähakki (Nucifraga caryocafacfes)
rautiainen (Prllnella modularis)
silkkiuikku (Podiceps crisfaflls)
*teeri (Tefrao fefrix)
tikli (Cardllelis cardllelis)
*tilta1tti (Phylloscoplls collybifa)
*tuulihaukka (Falco tinnuncllllls)
*uivelo (Merglls albellus)
uuttukyyhky (Columba oenas)
*vesipääsky (Phalaroplls lobaflls)

Seuraavassa listassa on suistoalueen yleisimmät lintulajit, jotka on havaittu jokaisesta 15
neliökilometriruudusta. Yleisyys kertoo ainoastaan laj in levinneisyydestä, mutta ei !aj ien
runsautta eli pesivien parien lukumääriä. Laji
voi suistoalueella olla parimäärältään kohtalai-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

harmaalokki (Lams argenfaflls)
kalalokki (Lams canus)
*naurulokki (Larlls ridibundus)
pajulintu (Phylloscopus frochi/lIs)
pajusirkku (Emberiza schoenicllls)
ruokokerttunen (Acrocephallls schoenobaenus)

7214000: 3 426 000
7213 000: 3 424 000
7216000: 3 426 000
7214000: 3 426 000
7216000: 3 426 000
7213 000: 3 426 000
7214000: 3 426 000
7215000: 3426000
7216000: 3 425 000
7214000: 3 426 000
7213000: 3425000
7214000: 3428000
7215000: 3426000
7 213 000: 3 425 000
7 213 000: 3 425 000
7212 000: 3 425 000
7213 000: 3 425 000

sen runsas (esim. harmaasieppo, peippo, räkättirastas), vaikka se ei esiintyisikään jokaisessa
ruudussa. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja
!intudirektiivissä mainitut !aj it on merkitty
*:llä.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

sinisorsa (Anas platyrhynchos)
telkkä (Bucephala clangula)
tervapääsky (Aplls apus)
tukkakoskelo (Merglls serrafor)
tukkasotka (Ayfhya juligllla)
västäräkki (Mofacilla alba)

5. MUUT ELIÖRYHMÄT
Nisäkkäiden osalta suistossa esiintyy tavanomainen lajisto eli yleisimmät pikkujyrsijät
(myyrät, hiiret ja päästäiset), jänikset, rusakot
ja orava!. Huomionarvoisinta aluetta ovat
Mustasalmen rannat, jotka ovat hyvää lepakkoaluetta.

Lisätietoja tarvitaan suistoalueen hyönteisistä,
etenkin perhoslajistosta. Hietasaaren niityiltä
ja kedoilta on havaintoja perhos- ja kuoriaislajeista, jotka ovat joko uhanalaisia tai muuten
harvinaisia. Alueelta ei kuitenkaan ole tehty
mitään laajempaa ja systemaattista selvitystä
selkärangattomista tai muista eliöryhmistä.

6. PUTKILOKASVIEN JA LINNUSTON TEEMAKARTAT
Tehtyjen luontokartoituksien tulokset on sijoitettu yhtenäiskoordinaatistoon (KKJ 3). Suistoalueen teemakartoissa on neliökilometrin
ruutujako. Ruutuja on kaikkiaan 15. Kartat

eivät esitä kartoitettujen kasvien tai lintujen
täsmällistä sijaintia, vaan tarkemman sijainnin
määrittäminen vaatii yleensä aina maastokäynnm.

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet
HUOM! Kasvien osalta kartat esittävät tilannetta vuosina 1999-2000 ja lintujen osalta kartat koskevat vuosien 1997-1999 tilannetta On
mahdollista, että laj istoltaan "köyhissä" ruuduissa voi pesiä uhanalaisia tai muuten suojeltavia lintulajeja tai sinne voi levitä harvinaisia
kasveja. Asia vaatii jatkuvaa seuraamista ja tilanteen säännöllistä päivittämistä. Lisäksi kokonaislajistoltaan rikkaat ruudut ja alueet on
otettava erityisesti huomioon suunniteltaessa
suistoalueen maankäyttöä.
6.1. Kasvillisuuskartat
Kartta 1. Suistoalueen putkilokasvit selvitettiin
perusteellisesti vuonna 1999-2000 (Väre et al.
2000). Tämän tutkimuksen pohjalta kartassa 1
on esitetty kaikkien tutkimuksissa havaittujen
putkilokasvien lukumäärät ruuduittain. Kukin
kasvilaji esiintyy kartassa vain kerran ruutua
kohti. Vakiintuneet alalajit ja muodot on otettu
mukaan lukuihin.
Kartta 2 esittää suistoalueen uhanalaisten tai
muuten suojeltavien putkilokasvien esiintymistä pisteinä. Yksi piste kuvaa esiintymän
sijaintia hehtaarin tarkkuudella. Jokainen kasvilaji on esitetty omalla symbolillaan. Nämä
kasvit ja uusi uhanalaisuusluokittelu (2000) on
esitetty tarkemmin liitteessä 1. Uhanalaisuusluokittelu on sama sekä kasveille että linnuille.
Kartta 3 esittää uuden lisäksi myös vanhan
vielä voimassaolevan uhanalaisuusluokittelun
(1992) mukaiset uhanalaiset putkilokasvit. Uudessa luokituksessa puolet entisistä uhanalai-
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sista kasveista rajataan luokituksen ulkopuolelle, vaikka ao. kahdeksan kasvilajia ovat suistoalueella edelleenkin harvinaisia ja merkittäviä.
Ne ja vanha uhanalaisuusluokittelu (1992) on
esitetty liitteessä 1.
Kartta 4 esittää lietetattaren (Persicaria
joliosa) kaikki tiedossa olevat kasvustot Oulujoen suistossa hehtaarin tarkkuudella.
6.2. Linnustokartat
Kartta 5 esittää vuosien 1997-1999 aikana
suistoalueella pesineiden lintulajien määrän
ruuduittain (varma, todennäköinen tai mahdollinen pesintä). Ruutukohtainen lajimäärä vaihtelee välillä 33-87. Suiston lajirikkain ruutu on
7213 :3425, josta on tavattu myös selvästi eniten uhanalaisia ja suojeltavia lintulajeja (kartta
6). Mielenkiintoista on se, että kyseinen ruutu
on suurimmalta osaltaan läjitysmaa-aluetta eli
ihmisen luomaa elinympäristöä. Siten joidenkin lintulajien pesimäedellytyksiä on mahdollista parantaa ihmistoimin, koska pesimäympäristö on muutenkin suurelta osin ihmisen aikaansaamaa. Lintulaj istoltaan "köyhin" suiston
ruutu on 7212: 3424. Tämä johtuu ruudun suuresta vesipinta-alasta. Silti tässä ruudussa on 7
uhanalaista tai muuten suojeltavaa lintulajia
(kartta 6).
Kartta 6 esittää suistoalueen uhanalaisten tai
muuten suojeltavien lintulajien lukumäärää
neliökilometriruutua kohti. Nämä lintulajit ja
uusi uhanalaisuusluokittelu (2000) on esitetty
tarkemmin liitteessä 2.

7. LUONNONMUISTOMERKIT
Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn
vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan
määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.
Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää yleensä kunta. Rauhoitetun luonnonmuisto-

merkin vahingoittaminen tai turrneleminen on
kielletty (1uonnonsuojelulaki 23 §). Oulujoen
suistoalueella sij aitsee yksi luonnonmuistomerkki. Se on Hietasaaressa, Johteenhovin
pihassa oleva ns. Johteenhovin mänty, joka on
Oulun kaupungin omistamalla ja Keuhkovammaliiton vuokraamalla maa-alueella. Se on
merkitty karttoihin 2 ja 3.

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet
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8. LUONTOTIEDOT JA MAPINFON KÄYTTÖ
MapInfoon tallennetut luontotiedot on tallennettu sekä sähköiseen muotoon että paperille.
Sähköisessä muodossa olevat luontotiedot löytyvät ympäristövirastosta. Näitä tietoja tarvitsevan on syytä ottaa yhteyttä Matti Tynjälään

(matti. tynjala@ouka.fi, puh. 5584 6763) tai
Marketta Karhuun (marketta.karhu@ouka.fi,
puh 5584 6760).
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Oulujoen suistoalueen uhanalaiset, rauhoitetut ja muut huomionarvoiset putkilokasvit.

taulukoissa ei ole lajeja, jotka ovat suistaalueella ainoastaan viljelykarkulaisia, uustulokkaita tai satunnaistulokkaita.

1.

Uhanalaismietinnön 2000 mukaiset lajit

Laii
Suom. nimi
Ahonaidanlukko
Lettotähtimö
Lietetatar
Paunikko
Pulskaneilikka
Sammakonleinikki
Upossarpio
Valkovuokko

Tieteellinen nimi

Botrychillm mllltifidllm
Stellaria crassifolia
Persicaria foliosa
Crassllla aOllatica
Dianthlls slloerblls
Rammcllllls reotabllndlls
Alisma wahlenber~ii
Anemone nemorosa
Yhteensä

Uhanalaisuusluokka Rauhoi- Erityisesti LuontoSuomi Pohianmaa tettu suoieltava direktiivi
RT
NT
LC
RT
RT
X
EU
NT
NT
RT
LC
VU
VU
*
X
EU
VU
VU
X
LC
2
8
6
3
1

Rauhoitetut putkilokasvit

Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen,
juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. Sama koskee soveltuvin
osin myös rauhoitetun kasvin siemeniä (luonnonsuojelulaki 42 §).

Uhanalainen laji

Luonnonvarainen laji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. IUCN:n (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto) kriteereihin pohjautuva
uusi uhanalaisuusluokittelu on esitetty alla. Y1äpuolisessa taulukossa on
käytetty luokkien englanninkielisiä lyhenteitä IUCN:n suosituksen mukaisesti. Uhanalaisuuden edellytyksenä ei ole enää ihmisen suoraan tai välillisesti aiheuttama uhka, vaan pelkkä vähälukuisuus tai esiintymisalueen pienuus riittävät uhanalaisuuden perusteiksi. Valtakunnallisesti uhanalainen laji
on uhanalainen kaikilla esiinlymisalueillaan. Uudessa luokittelussa kaikille
lajeille, myös elinvoimaisille (LC), annetaan luokka.

Hävinneet (RE = Regionally Extinct)
Lajit, joiden epäilyksettä viimeinen yksilö on kuollut tai siirtynyt tarkastelualueen ulkopuolelle. Lyhenne RE korostaa, että laji on hävinnyt vain tarkastelualueelta, ei koko maailmasta.
Luonnosta hävinneet (EW = regionally E",1inct in the Wild)
Lajit, joiden tiedetään säilyneen ainoastaan viljeltynä, vankeudessa tai luontoon palautettuna populaationa tai populaatioina selvästi alkuperäisen levinneisyysalueensa ulkopuolella. Perusteellisista etsinnöistä huolimatta lajien
yhtään yksilöä ei ole tavattu tunnetussa tai oletetussa elinympäristössä sopivina aikoina lajin koko levinneisyysalueella.

VAINNÄllilN KOLMEEN LUOKKAAN KUULUVAT LAJIT OVAT UHANALAISIA!
Äärimmäisen uhanalaiset (CR = Critically Endangered)
Lajit, joihin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta.
Erittäin uhanalaiset (EN = Endangered)
Lajit, jotka eivät täytä äärimmäisen uhanalaisten kriteerejä, mutta joihin
kohdistuu erittäin suuri uhka hävitä lähitulevaisuudessa luonnosta.

Oulujoen suiston alVokkaatluontokohteet
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Vaarantuneet (VU = Vulnerable)
Lajit, jotka eivät täytä äärimmäisen uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten
kriteerejä, mutta joihin kohdistuu suuri uhka hävitä keskipitkällä aikavälillä
luonnosta.
Alueellisesti uhanalaiset (RT = Regionally Threatened)
Lajit, jotka ovat tarkasteltavalla alueella uhanalaisialsihnälläpidettäviä,
mutta eivät ole valtakunnallisesti uhanalaisia. Tällä luokalla on tarkoitus
nostaa selvemmin esiin tähän luokkaan kuuluvien lajien merkitys tarkasteltavalie alueelle.
Silmälläpidettävät (NT = Near Threatened)
Lajit, jotka lähes täyttävät vaarantuneiden (VU) kriteerit ja joiden tarkkailu
on aiheellista kannan kehityksen tai koon perusteella.
Elinvoimaiset (LC = Least Concem)
Lajit, jotka eivät sijoitu edellä esitettyihin luokkiin. Lajit ovat hyvin tunnettuja ja yleisiä tai runsaita tai niiden kanta on niin vakaa, että ne eivät ole
uhanalaisia. Näiden lajien säilyminen Suomessa on lähitulevaisuudessa turvattua.
Arvioimatta jätetyt (NE = Not Evaluated)
Lajit, jotka on eri syistä rajattu arvioinnin ulkopuolelle. Tällaisia ovat mm.
ihmisen mukana maallamme levinneet lajit sekä lajit, jotka elävät vain ihmisen rakentamissa elinympäristöissä. Tätä luokkaa ei saa kuitenkaan tulkita
niin, että lajeihin ei kohdistu uhkatekijöitä.
Puutteellisesti tunnetut (DD = Data Deficient)
Lajit, joiden tiedot runsaudesta, levinneisyydestä tai populaation tilasta eivät
riitä uhanalaisuuden määrittelemiseen, vaikka laji muuten voi olla hyvin tutkittu. Lajin sijoittaminen tähän luokkaan osoittaa lisätiedon tarvetta ja sisältää mahdollisuuden, että tulevat tutkimukset osoittavat lajin kuuluvan uhanalaisiin.

Erityisesti suojeltava laji

Uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 47 §). Edellä olevassa taulukossa merkitty *: lIä~

EU = Luontodirektiivin liitteen II lajit
Yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja, jotka ovat uhanalaisia, vaarassa, harvinaisia, paikallisia ja/tai vaativat erityishuomiota elinympäristönsä erityisluonteen vuoksi.

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet
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Uhanalaisuusmietinnön 1992 mu!L'liset lajit

Aienunan uhanalaisuusluokituksen (J 992) mukaan suistoalueen uhanaIaisiin putkilokasveihin kuului nykyisten lisäksi seuraavat 8 lajia, jotka eivät edelleenkään ole yleisiä Oulujoen suistossa. Nämä lajit on otettava huomioon suistoalueen maankäytössä, sillä uutta luokitusta ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

Suom. nimi
Hentosätkin
Karvalehti
Kivikkoalveiuuri
Kolmihedevesirikko
Lehtotähtimö
Oikovesirikko
Piilovesiheme
tvlppälehtivita
villanukula

Laii
Tieteellinen nimi

RanllnclIllls confervoides
Ceratophvllllm demerslIm
Dlyopteris filix-mas
Elatine triandra
Stellaria nemonlm
Elatine orthos/lerma
Utriclllaria stvf[ia
Potamo?,eton obhlsifolills
Leon/lnls cardiaca ssp. villoslls
Yhteensä

Uhanalaisuusluokka (992)
Oulun Pohianmaa
Suomi
Sh
Sh
E
Sp
St
SP
SP
V
E

9

Vanhat uhanalaisuusluokat (1992) ovat seuraavat:

= hävinneet

Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat hävinneet Suomesta ja joita ei etsinnöistä huolimatta ole tavattu vuoden 1965 jälkeen.
E = erittäin uhanalaiset Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat lähitulevaisuudessa vaarassa hävitä
Suomesta jollei uhkatekijöitä poisteta.
Lajit, joiden uudistuvien populaatioiden säilyminen Suomessa on epävarmaa
V = vaarantuneet
ja joista lähitulevaisuudessa tulee erittäin uhanalaisia jollei uhkatekijöitä
poisteta.
Lajit, joiden Suomen kannan kehitystä on seurattava, mutta joita ei eri syistä
S = silmälläpidettävät
ole sisällytetty edellisiin luokkiin. Silmälläpidettäviin kuuluu kolmenlaisia
lajeja:
St = silmälläpidettävät taantuneet
Lajit, jotka ovat Suomessa taantuneet suuresti, mutta joiden kannat eivät
vielä ole vaarantuneet.
Sh = silmälläpidettävät harvinaiset
Lajit, jotka biologisten erityispiirteidensä vuoksi elävät Suomessa vain suppealla alueella tai vain harvoissa paikoissa ja joiden kanta on tästä syystä
hyvin pieni.
Sp = silmälläpidettävät puutteellisesti tunnetut
Lajit, joiden otaksutaan olevan maassamme häviämisvaarassa tai meiltä jopa
hävinneitä, mutta joiden luokkaa ei tietojen puutteellisuuden vuoksi voida
määritellä tarkemmin.
H
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o
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o
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. & Vuokko S. 1986: Retkeilykasvio, 3. painos. 598 s. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy. Helsinki.
o
Luonnonsuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 1997, n:o 160.
o
Luonnonsuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 1996, n:o 1096.
o
Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, 1. (toim.) 2000: Suomen lajien uhanalaisuus 2000.
Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä, työryhmän mietinnön esipainos. - 432 s. Ympäristöministeriö.
Helsinki.
o
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LIITE 2.

Oulujoen suistoalueen uhanalaiset ja suojeltavat lintulajit.

1.

Oulujoen suistoalueella varmasti tai todennäköisesti pesivät uhaualaiset ja suojeltavat lintulajit.

Suom. nimi
kalatiira
kivitasku
kottarainen
käki
lapinsirri
lapintiira
Iiro
naurulokki
nokkavarpunen
Ipensastasku
Ipikkutiira
Ipikkutikka
rantakurvi
ristisorsa
ruskosuohaukka
räyskä
selkälokki
suokukko
suopöllö
varpunen

Laji
Tieteellinen nimi

S/erna hil1mdo
Oenan/he oenan/he
S/lIrnlls vlIll!aris
ClIclIllls canOl1tS
Calidris /emminckii
S/erna /laradisaea
Trinl!a J!lareola
La11lS ridibzmdlls
Cocco/hralls/es
cocco/hralls/es
Saxicola I1tbe/ra
S/erna albifrons
Dendroco/los minor
IXenlls cinerells
Tadorna /adorna
Circlls aerzt!!inoslIs
S/erna caspia
Larzts (iISCIlS
Philomachlls /l1lJ!nax
Asio !lammells
Passer domesliclls
Yhteensä

2.

Suom. nimi
käenpiika
lapinpöllö
luhtahuitti
mustalintu
peltopvv
pohiantikka
ruostesorsa
teeri
tiltaltti
tuulihaukka
uivelo
vesipääsky

Uhanalaisuusluokka
Suomi Pohianmaa
LC
NT
NT
NT
VU
VU
LC
LC
VU
VU
NT
NT
EN
VU
CR
NT
NT
VU
VU
NT
LC
NT

20

EN
VU
CR

VU
VU

7

Erityisesti LintudirekRauhoitettu suoieltava tiivin liite 1
X
EU

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20

EU
EU

EU

*

EU

*

EU
EU
EU
EU

2
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Oulujoen suistoalueella säännöllisesti tavattavia ja satunnaisesti pesiviä uhanalaisia tai suojeltavia lintulajeja

Laji
Tieteellinen nimi

Uhanalaisuusluokka
Suomi Pohianmaa
Jvnx/ol'QlIilla
VU
VU
S/rix neblllosa
LC
Porzana porzana
LC
Melanil/a ni!!,ra
NT
Perdix /lerdix
NT
Picoides /ridactvllls
NT
Tadorna fer11l!!inea
LC
Te/rao /e/rix
NT
Phvllosco/lIIS collvbi/a
VU
VU
Falco IinnllnclIllIs
NT
Mer?,lIs albelllls
LC
Phalaro/llls loba/lIs
LC
Yhteensä
12
2

Erityisesti LintudirekRauhoitettu suoieltava tiivin liite 1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12

EU
EU

EU
EU

EU
EU

6

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet

- Liite 2 -

13

Rauhoitetut lintulajit

Kaikki lintulajit ovat rauhoitettuja lukuun ottamatta metsästyslaissa (5 §) ja
asetuksessa metsästysasetuksen muuttamisesta (24 §) tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä.

Uhanalainen laji

Katso määritelmät liitteestä 1.

Erityisesti suojeltava laji

Uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintyrnispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 47 §). Edellä olevassa taulukossa merkitty *:llä.

EU = Lintudirektiivin liitteeu 1 lajit
Direktiivin liitteessä 1 mainittujen lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien eloonjääminen ja lisääntyminen niiden levinneisyysalueella.

Kirjallisuus:
• Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma 1998, n:o 869.
• EU:n lintudirektiivi 79/409/ETY, liite L
• Luonnonsuojeluasetus. Suomen säädöskokoelma 1997, n:o 160.
• Luonnonsuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 1996, n:o 1096.
• Metsästyslaki. Suomen säädöskokoelma 1993, n:o 615.
• Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, L (toim.) 2000: Suomen lajien uhanalaisuus 2000.
Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä, työryhmän mietinnön esipainos. - 432 s. Ympäristöministeriö.
Helsinki.

Oulujoen suislon arvokkaalluonlokohleel

Kartta 1.

- Kartal-
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Putkilolmsvien kokonaislajimäärä ruuduittain Oulujoen suistossa vuosina 19992000.

N

LW"E
S

87

Ruudun keskellä oleva luku ilmaisee ruudusta invenloitujen put\cilokasvien lukumäärän (lajit ja
muut vakiintuneet itsenäiset alalajit ja muodot).

- Kartat-

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet

Kartta 2.
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Oulujoen suistoalueen uhanalaisten ja rauhoitettujen putkilokasvien esiintymät
(hehtaarin tarkkuudella).

•

•
@=:
o!l =:

ahonoidanlukko (Botrychium multifidum)
lettotähtimö (Stellaria crasslfol1a)

o =:

lietetatar (Persicaria foHosa)
paunikko (Crassula aquatica)

.. =:

pulskaneilikka (Dianthus superbus)

•

•

=:

=:

~=

sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus)
upassarpia (Alisma wahlenbergli)

T =: valkovuokko (Anemone nemorosa)
II =: Johteenhovln mänty

Uhanalaiset ja rauhoitetut putkilokasvit uuden, vielä vahvistamattoman uhanalaisluokituksen (2000)
mukaan. Symboli kertoo kasvin tai kasvuston sijainnin hehtaarin tarkkuudella. Samalla hehtaarilla
voi olla useampia saman ja/tai eri lajin kasveja tai kasvustoja. Kasvuston tarkempi sijainti selviää
alkuperäisaineistosta tai vasta maastokäynnillä.

Oulujoen suiston arvokkaat Juontakohteet

Kartta 3.

- Kartat-
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Oulujoen suistoalueen uhanalaisten ja rauhoitettujen putkilokasvien esiintymät
(hehtaarin tarkkuus) sek.'i vanhan (1992) että uuden (2000) uhanalaisluokittelun
muk.'lan.

@= entosä 10
anuncu us con ervol es·
(); villanukula (Leonurus eardiaea ssp. villosus)"
~~Wl::=:~;;;;;~\')i-J0; ahonoidanlukko (Botryehium muitifidum)
4;~~~T; vaikovuokko (Anemone nemorosa)
+; tylppälehtivita (Potamogeton obtusilolius)"
+; sammakonieinikki (Ranuneulus reptabundus)
"=::::::0---1 A; pulskaneilikka (Dianthus superbus)
; ; piilovesiherne (Utrieularia stygia)"
0; paunikko (Crassula aquatiea)

.'
~

+

+

~

; oikovesirikko (Eiatine orthosperma)"
Betetatar (Persiearia loliosa)
; lettotähtimö (Stellaria erassiloBa)
lehtotähtimö (Stellaria nemorum)"
; kolmihedevesirikko (Elatine triandra)"
; kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas)"
; karvalehti (Ceratophyllum demersum)"
; upossarpio (A1isma wahlenbergii)
; Johteenhovin mänty

.~~~.6J • ;

•

*;
~

, ...
•
fJ
H

Symboli kertoo kasvin tai kasvuston sijainnin hehtaarin tarkkuudella. Samalla hehtaarilla voi olla
useampia saman ja/tai eri lajin kasveja tai kasvustoja. Kasvuston tarkempi sijainti selviää alkuperäisaineistosta tai vasta maastokäynnillä.

* = Kasvilaji on uhanalainen vuoden 1992 uhanalaisluokittelun mukaan.

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet

Kartta 4.

- Kartat-
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Lietetattaren (Persicaria foliosa) tunnetut esiintymät Oulujoen suistoalueella
(hehtaarin tarkkuudella) vuoteen 2000 mennessä kertyneen tiedon mukaan.

Yksi piste antaa lietetatarkasvuston sijainnin hehtaarin tarkkuudella. Samalla hehtaarilla kasvustoja
saattaa olla useampiakin. Kasvuston tarkempi sijainti selviää alkuperäisaineistosta tai vasta maastokäynnillä.

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet

Kartta 5.

- Kartat-
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Oulujoen suistoalueel1a pesivien lintulajien lukumäärä ruuduittain vuosina 19971999 (varmasti, todennäköisesti tai mahdollisesti pesivät lajit).

33

Ruudun keskellä oleva luku ilmaisee niiden ruudussa pesimäaikana vuosina 1997-1999 havaittujen
lintulajien lukumäärän, joiden pesintä ruudussa on vähintään mahdollinen. Siinä ei ole mukana satunnaisia harhailijoita.

Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet

Kartta 6.

- Kartat-
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Oulujoen suistoalueella havaittujen uhanalaisten ja rauhoitettujen lintulajien
lukumäärä ruuduittain vuosina 1997-1999.

Ruudun keskellä oleva luku ilmaisee niiden ruudussa pesimäaikana vuosina 1997-1999 havaittujen
uhanalaisten ja harvinaisten lintulajien lukumäärän, joiden pesintä ruudussa on vähintään mahdollinen. Luvussa ei ole mukana satunnaisia harhailijoita.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

