PILPASUO

SUOLUONNON RIKKAUTTA OULUSSA
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Pilpasuolle pääsee kääntymällä
Oulujoen pohjoispuoleiselta
Vaalantieltä heti Sanginjoen
ylityksen jälkeen vasemmalle
Peräkyläntielle. Sitä ajetaan
1,5 kilometriä ja edelleen
soratietä 2,3 kilometriä
luontopolun
parkkipaikalle.
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ARVOKAS SUOALUE

MONIMUOTOISET SUOT

Laaja ja lähes ojittamaton Pilpasuo on
säilynyt varsin luonnontilaisena.
Suojeluun varatusta noin 390
hehtaarista suurin osa on hankittu
suojelutarkoituksiin valtion omistukseen tai rauhoitettu yksityismaan
suojelukohteeksi.

Suurin osa Pilpasuosta on kehittynyt
muinaiselle noin 3000 vuotta vanhalle
merenrantaniitylle, joka oli tuolloin
osa Oulujoen entistä suistohaaraa.
Kehitys jatkuu yhä, kun osa alueesta
muuntuu aapa- ja osa keidassoiksi.
Rimpiä ja jänteitä jää vain vähän.
Pilpasuon keskustassa vallitseva
suotyyppi on yleensä neva, laidoilla
taas korvet ja rämeet.

Alueen suoluonto on erittäin
monipuolista ja erämaista ollakseen
näin lähellä kaupungin vilinää. Suota
ympäröivät metsät vaihtelevat kuivista
karukkokankaista reheviin
kuusikoihin.
Pilpasuo on yksi valtakunnallisista
soidensuojeluohjelman kohteista ja se
kuuluu myös Natura 2000 -ohjelman
suojelukohteisiin.

Suotyypit luokitellaan kasvilajien
mukaan. Pilpasuolta on tunnistettu 23
eri suotyyppiä, mm. isovarpuräme,
tupasvillaräme, ruohokorpi,
nevakorpi, keskiravinteinen saraneva,
lyhytkorsineva ja luhtaneva. Pilpasuon
lähdepaikoissa on myös joitakin hyvin
pieniä lettoalueita.

SEITSEMÄN KILOMETRIÄ LUONTOPOLKUA
Pilpasuon luontopolku lähtee Pilpaselän metsäautotien
varressa sijaitsevalta parkkipaikalta 1. Pitkospuut
helpottavat kulkemista etenkin märimmissä paikoissa
ja säästävät samalla maaperää ja kasvillisuutta
kulumiselta. Luontopolku on merkitty vihreillä tolpilla,
joiden pää on maalattu keltaiseksi. Risteyksissä olevat
viitat osoittavat suositellun kulkusuunnan. Luontopolun
varrella on tauluja, jotka kertovat Pilpasuon historiasta,
soista, kasveista ja eläimistä.

Suo-ojan ylittämisen jälkeen noustaan Pilpakankaan
karuun männikköön. Kankaan reunalla on lähde ja
toinen taukopaikka 3. Suo ylitetään pitkospuita
myöten Siltasaaren kohdalta, minkä jälkeen onkin
edessä nousu Ala-Korkiakankaan laen lapinraunioille
4. Kivikkoinen polku vie taas alas suon pinnan tasolle
korpinotkelmiin. Pahalammen lähellä vanhat hakkuut
vaihtuvat kuusikoiksi ja lammen läheisen rämeen
jälkeen ollaankin jo takaisin lähtöpaikalla.

Noin seitsemän kilometrin pituinen luontopolku
kiertää Pilpasuon pohjoisosaa. Ensimmäinen
taukopaikka 2 on jo Pahalampea ympäröivän suon
reunalla. Pahalammen jälkeen tullaan Pilpasuon
pohjoisimmalle suolahdekkeelle ja jatketaan Pilpasuon
reunaa myötäillen Pilpakangasta kohti välillä avosuolla
poiketen.

Pilpasuolla on myös noin kilometrin pituinen,
Pahalammen kiertävä luontopolusta ja yhdyspolusta
muodostuva reitti 5. Se sopii mainiosti esimerkiksi
pienten lasten kanssa retkeileville.

ALA-KORKIAKANKAAN
MUINAISRANTA

KASVEJA …

Ala-Korkiakankaan laelle
noustaan melko jyrkkää, kivistä
rinnepolkua. Ala-Korkiakankaan
lakea peittävä louhikko oli 6500
vuotta sitten merenpinnan
tasossa oleva pieni saari
kilometrien päässä mantereesta.
Nykyisin louhikko on 55 metriä
merenpinnan yläpuolella.

Siro valkeakukkainen vaivero kukkii
runsaana toukokuun lopulla ja
kesäkuun alussa. Kaunis
vaaleanpunakukkainen suokukka on
myös hyvin yleinen Pilpasuolla.
Näyttävä raate on helppo havaita.
Kookas ja hyvin tummanpunakukkainen kurjenjalka viihtyy
Pahalammen ympäristössä. Tupasvilla
lainehtii valkoisena ’merenä’ soilla.
Muita Pilpasuon lajeja ovat mm.
kihokit, suopursu, leväkkö, luhtavilla,
monet sarat, suohorsma ja vaivaiskoivu. Rahkasammalet ovat suon
yleisimpiä kasveja.

Louhikon eteläpäässä on
muutamia ihmisen latomia
kiviröykkiöitä. Niiden tekijää, ikää
tai tarkoitusta ei tiedetä.

Raate

Pilpasuolta saadaan usein hyviä
karpalosatoja. Hillaakin on toisinaan
runsaasti, ja variksenmarja ja juolukka
ovat myös käyttökelpoisia marjoja.
Kuivalta maalta löytyy hyvin mustikkaa
ja puolukkaa.
Monessa kohdassa Pilpasuon
laitamilla kasvaa Oulun seudulla
melko harvinaista tervaleppää.
Pilpasuon lähteiköstä löytyi syksyllä
2004 yllättäen pieni, mutta elinvoimainen lettorikko-esiintymä. Kasvi
on koko maassa uhanalainen. Se
kuuluu myös EU:n luontodirektiivin
lajeihin. Kämmeköistä Pilpasuolla
tavataan Oulussa alueellisesti uhanalainen suovalkku ja suuresti
taantunut suopunakämmekkä.

… ELÄIMIÄ
Runsaimmat pikkulinnut suoalueella
ovat niittykirvinen ja keltavästäräkki.
Kuivemmilla mailla elää myös monia
muita lajeja kuten pajulintu, peippo,
harmaasieppo ja hömötiainen.
Tikoista alueella tavataan käpytikka,
pohjantikka ja palokärki.
Äänekkäistä kahlaajista liron lisäksi
esiintyy mm. valkoviklo ja
taivaanvuohi.

Alueen sammakkolajeja ovat tavallinen
sammakko, viitasammakko ja rupikonna. Sisiliskon
näkee usein paistattelemassa päivää pitkospuilla tai muilla auringon
lämmittämillä kuivilla
paikoilla.

Pilpasuon
nevoilla on pesinyt myös isokuovi,
pikkukuovi ja kapustarinta. Teeret
soivat Pilpasuolla sekä keväällä että
syksyllä. Suon ja metsän
välimaastossa voi tavata riekon ja
suon reunametsissä pyitä ja
metsonkin. Erämaisimmissa metsissä
on pesinyt niin kana- kuin
varpushaukka sekä lapinpöllö. Lisäksi
alueella voi kuulla helmipöllön ja
huuhkajan. Uhanalaisista lajeista
Pilpasuolla tavataan mm. ampuhaukkaa ja tiltalttia.

Pilpasuolla ja sen
ympäristössä elää
toistakymmentä
nisäkäslajia. Orava ja hirvi
on helppo havaita.
Jäniksenkin onnistuu silloin
tällöin näkemään. Muut
nisäkkäät joko karttavat
ihmisiä, ovat yöeläimiä tai
elävät piilossa
sammalikossa kuten myyrät
ja päästäiset. Kettu ja
pienistä näätäeläimistä
lumikko ja kärppä ovat
Pilpasuon petoja.

Puolukka

Palokärjen jäljet

RETKEILIJÄN
RETKEILIJÄN
MUISTILISTA
MUISTILISTA
Pilpasuolla voi retkeillä, marjastaa ja
sienestää luontoa kuluttamatta.
Pahalammelle ja Pilpakankaan reunalle
on rakennettu nuotionsijat ja laavu, joilla
voi yöpyäkin. Tulenteko muilla paikoilla ja
telttailu koko rauhoitusalueella on
kiellettyä. Roskat voi jättää
laavupaikkojen jäteastioihin tai mieluiten
viedä takaisin kotiin. Paperit voi polttaa
nuotiopaikalla.

Tarkoituksena on, että luonto on lähtiessä
vähintään yhtä siisti ja hyvässä kunnossa
kuin se oli sinne tultaessakin.

Metsämaitikka

Harmaasieppo

TEKNINEN KESKUS
Oulun kaupunki
Tekninen keskus
PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI
puh. (08) 5584 2000
www.ouka.fi/tekninen/

Oulun kaupunki
Oulun seudun ympäristövirasto
PL 34, 90015 OULUN KAUPUNKI
puh. (08) 5584 6763, (08) 5584 6760
www.ouka.fi/ymparisto/

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
PL 124, 90101 OULU
puh. (08) 315 8300
www.ymparisto.fi

Oulun luonnonsuojeluyhdistys
puh. 045 639 5311
www.sll.fi/yhdistykset/olsy/

Kuvat: Oulun kaupunki,
Oulun seudun ympäristövirasto ja
Oulun luonnonsuojeluyhdistys
Suunnittelu: Viestintäkeskus Ky
Painatus: Painotalo Suomenmaa, 2005

TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN
PILPASUOLLE!
Suo on vesistöjen, metsien ja
kulttuurimaiseman ohella suomalaisen
luonnon peruselementtejä.
Koe suoluonnon tarjoamat
elämykset aivan Oulun kaupungin
tuntumassa – Pilpasuon
luonnonsuojelualueella.

