PILPASUON ALUEEN LUONTO.
LUONNONSUOJELUALUEEN
••
••
HOITO- JA KAYTTOSUUNNITELMA

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO
JULKAISU 1/1992

YMPÄRISTÖINSTITUUTTI

PILPASUON ALUEEN LUONTO.
LUONNONSUOJELUALUEEN HOITO- JA
••
••
KAYTTOSUUNNITELMA

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO
JULKAISU 1/1992

YMPÄRISTÖINSTITUUTTI
Kari Kukko-oja
Sakari Rehell
Mikko Ojanen

SISÄLLYS
OSA 1: PILPASUON ALUEEN LUONTO. LUONNON
MONINAISKÄYITÖ JA SUOJELU
1. JOHDANTO
2. PILPASUON ALUEEN PINNANMUODOT JA GEOLOGINEN
KEHITYS
3. SUON VESITALOUS JA VALUMA-ALUE
4. ALUEEN KASVIPEITE
4.1. Suokasvillisuus ja lajisto
4.2. Metsäkasvillisuus ja puusto
4.3. Marja- ja Sieni~ueet ..
5. PILPASUON ELAIMISTO
6. ALUEEN LUONNON NYKYINEN MONINAISKÄYITÖ
6.1. Marjastus ja sienestys
6.2. Riistaeläimistö ja metsästys
6.3. Tutkimus ja opetus
6.4. Ulkoilu ja muu luonnossa yirkistäytyminen
7. LUONNON KULUTUSKESTAVYYS
7.1. Arvio maaperän kulutuskestävyydestä
7.2. Kasvipeitteen kulutuskestävyys
8. ALUEEN LUONNONSUOJELUMERKlTYS
8.1. Aiemmin esitetyt suojeluvaraukset
8.2. Toteutuneet suojelualueet ja niitä koskevat määräykset
8.3. Luonnonsuojeluarvio Pilpasuon alueesta
8.4. Rajausesitys Pilpasuon luonnonsuojelualueesta

3
4
6
6
6
9
12
14
18
18
18
19
20
20
20
21
23
23
23
25
27

OSA II: PILPASUON LUONNONSUOJELUALUEEN HOITO- JA
KÄYTTÖSUUNNITELMA
9. PILPASUON LUONNONSUOJELUALUEEN HOIDON
TAVOITTEET
30
10. YLEISPIIRTEINEN MAANKÄYITÖ
30
11. HOIDON JA KÄYTÖN OSA-ALUEET
31
11.1. Luonnonvarainen alue
31
11.2. Luonnontilan palautusalueet
31
11.3. Luonnonhoidon alue
31
11.4. Esihistorialliset paikat
31
11.5. Metsätalousalue. sen metsien käsittely
31
11.6. Palvelualue. sen hoito ja käyttö
34
12. LUONNONKÄYITÖ
36
12.1. Metsästys ja riistanhoito
36
12.2. Marjastus ja sienestys
36
12.3. Tutkimus ja opetus
36
12.4. Muu luonnonkäyttö
36
13. MAANOMISTUSOLOT
36
14. ERIKSEEN VAHVISTETTAVAT SUUNNITELMAT
38
15. KULKUYHTEYDET
38
16. TARPEELLISET VARAUKSET LUONNONSUOJELUALUEEN
ULKOPUOLELLA
39
KIRJALLISUUTTA
39
Valokuvaliitteet

3

1. JOHDANTO
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto tilasi keväällä 1991
Ympäristöinstituutilta Pilpasuon luonnonsuojelualueen hoito- ja
käyttösuunnitelman laatimisen. Tehdyssä tutkimussopimuksessa
toimenkuvaan sisältyi myös alueen luonnonsuojeluarvon tarkistaminen. Samalla pyydettiin täsmentämään suojeltavalle alueelle
tarkoituksenmukaiset rajat.
Ympäristöinstituutissa työn ovat tehneet Sakari Rehell ja Kari Kukkooja. Eläimistöön kuuluvista selvityksistä on vastannut Mikko Ojanen
Ympäristösuunnittelu Mikko Ojanen Oy:stä.
Syntyneen raportin alkuosassa esitellään alueen luonto sekä alueen
käyttöön ja hoitoon vaikuttavat seikat. Näin loppuosan varsinainen
hoito- ja käyttösuunnitelma on saatu varsin tiiviiksi.
Pilpasuon alue on mukana jo v. 1967laaditussa Oulunseudun virkistysja luonnonsuojelualueita koskeneessa tutkimuksessa (Hemmi ym.l.
Tuolloin suon koillinen Pilpaselän alue tunnettiin aikaisemmin
harvinaisina pidettyjen pöllölajien hyvänä pesimisalueena, jossa
tavattiin mm. huuhkaja, hiiri-, lapin- ja helmipöllö. Hyvinä
myyrävuosina alueella pesi myös suopöllö. Näillä perusteilla alueen
metsäosat on aikoinaan liitetty ehdotettuun rauhoitettavaan
kokonaisuuteen, jossa Pilpasuon avosuo muodostaa varsinaisen
ytimen.
Pilpasuon suoalue kivennäismaiden rajaa mukaellen sisältyy
seutukaavan suojelualuevarauksiin. Toisaalta Oulun kaupungin
yleiskaavan suojelualuerajauksessa on suoalueen lisäksi mukana e.m.
Pilpaselän metsäalue.
Pääosasta suoaluetta ovat olleet käytettävissä Rehellin (1985)
tekemät tutkimukset, joissa turvekerrokset ja suotyypit on maastossa
määritetty suolle vedetyiltä linjoilta. Kasvillisuuskuvioiden
rajaamisessa on käytetty ilmakuvia. Vesien virtauksen selvittämisessä
on ollut pohjana suotyyppikartta. minkä lisäksi on mitattu maastossa
vedenpintojen kaltevuuksia ja turpeen vedenjohtavuuksia.
Tässä työssä kasvillisuuskartta täydennettiin ja tarkennettiin
maastokäynnein 1:5000 ilmakuvan avulla. Samalla kartoitettiin myös
metsätyyppejä sekä puuston ja pensaston tunnuksia
maisematarkastelun tueksi. Alueen virkistyskäyttöä ja sen vaikutuksia
luontoon tarkkailtiin niin ikään ja siihen liittyen alueen
moninaiskäytön mahdollisuuksia, erityisesti maIjojen runsautta.
Alueen linnut laskettiin kolmeen kertaan kartoitusmenetelmällä ja
linja-arvioinnilla, jolloin laskentakertoja tuli kymmenkunta kesäkuussa 1991. Laskentojen ulkopuolellakin nähdyt lintulajit sekä
havainnot nisäkkäistä ja niiden jäljistä merkittiin muistiin. Oulun
yliopiston eläintieteen kurssi on vv. 1985-91 laskenut linnuston
tiheyden, ja siitä on ollut hyötyä tähänkin työhön. Etenkin
vanhempaa lintuaineistoa on kerätty kyselyinja kirjallisuudesta.
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Oulun kaupungilta olemme saaneet kiitettävästi apua työmme tueksi.
Erikseen kiitokset Juhani Kinnuselle eläimistöselvityksiin liittyvistä
tiedoista. Ympäristöinstituutissa Jukka Heikkilä on avustanut kuvien
piirtämisessä. mistä hänelle kiitokset.
2.

PILPASUON ALUEEN PINNANMUODOT JA GEOLOGINEN
KEHITYS

Kallioperä on alueella kauttaaltaan ilmeisesti melko syvällä
moreenien ja muiden sedimenttien alla. Suo sijaitsee kahden
huomattavan kivilajiyksikön rajalla. pohjoispuolella kallio on
Kiimingin liuskejakson liuskeita. ilmeisesti pääosin kiilleliusketta. ja
eteläpuolella on laaja graniittialue.
Suo sijatsee alueella. jolle ovat tyypillisiä suuret. paikoin runsaasti
lohkareita ja lajittuneita kerroksia sisältävät moreenikumpareet.
Näistä poikkeava on suon länsireunalla oleva laaja Pilpakangas. joka
on pienehköjen jäätikköjokien moreenikumpareiden väliin
kerrostama hienoa hiekkaa oleva muodostuma.
Moreenit ja hiekkamuodostumat ovat syntyneet jäätikön sulaessa
syvälle veden alle. Maan kohotessa nämä ovat tulleet vähitellen
näkyviin. Alueen korkein kohta. Ala-Korkiakankaan laki on nykyisin
reilun 55 metriä meren pinnan yläpuolella. joten se on noussut
pienenä ulkomeren karina pintaan n. 5000 vuotta sitten. Tällöin
aallot huuhtoivat kankaan laen moreenista hienommat ainekset pois
ja jäljelle jäi paljasta kivikkoa. Somerikkoa ja hiekkaa kerrostui
mataliksi valleiksi hieman suojaisemmille paikoille. Vastaavalla tavalla.
tosin vähemmän voimakkaasti rantavoimat ovat muokanneet myös
alueen matalampia moreenikankaita. Pilpakankaan hienoon hiekkaan
aallot ovat muodostaneet hiekkaisia rantavalleja. kankaan
pohjoiskärkeen ja lounaisnurkkaan mereltä puhaltanut tuuli on
kasannut nykyisen suon reunan tuntumaan rantadyynivalleja.
Oulujoki virtaa nykyisin parin kilometrin paassä alueen
lounaispuolella. Kuitenkin reilu 3000 vuotta sitten joki tuli mereen
täällä useita kapeita. saarten erottamia salmia myöten. Nykyisen
Pilpasuon kohdalla on ollut yksi tällainen reitti. tästä on selvimpänä
osoituksena Pilpakankaan koillispuolella oleva syvä. jyrkkäreunainen
uoma suon alla. Tämän uoman jäätyä voimakkaimman virtausreitin
ulkopuolelle sinne kerrostui hienoja sedimenttejä. Tämän jälkeen
Pilpasuon pohja nousikin n. 3000 vuotta sitten merenpinnan
yläpuolelle märkänä. luhtaisena rantaniittynä. jossa oli joitakin
lampia syvimmissä paikoissa.
Pilpasuo on alkanut kehittyä heti. kun se on noussut merenpinnan
yläpuolelle. Pääosassa suota kehitys on kulkenut rantaniityistä
luhtanevojen tai luhtaisten korpien kautta saranevoiksi tai
nevakorviksi. Vedenjakajien ympärillä ja Pilpakankaalta tulevien
lähteisten juottien väleissä suo on kuitenkin karuuntunut paljon
nopeammin ja näille paikoille on kehittynyt karuja rämeitä ja nevoja.
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Kuva 1. Veden virtaus PiIpasuan alueella.

k(

puro tai oja ja sen virtaussunta

/

veden virtausta kuvaava viiva

., ~ '"

vedenjakaja
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Turpeen kasvu suolla on ollut poikkeuksellisen nopeaa ja kerrostunut
turve on hyvin vetistä ja heikosti maatunutta. Laajoilla alueilla suon
keskiosissa turvetta on 2-3 metriä. Pilpakankaan pohjoisreunan
tuntumassa olevassa uomassa paikOin lähes 4 metriä. Metsärnaan
soistuminen suon reunoilla on kuitenkin ollut vähäistä. koska kankaat
kohoavat suosta varsin jyrkästi.
3. SUON VESITALOUS JA VALUMA-ALUE

Pilpasuon merkitystä luonnonsuojelun ja tutkimuksen kannalta lisää
hyvin suuresti se. että täällä on mahdollista tarkastella kokonaisia.
hyvin luonnonillaisina säilyneitä valuma-alueita. Maaston muodoista
johtuen valuma-alueet ovat hyvin selväpiirteisiä. melko laajOja ja
koostuvat hyvin eri tyyppisistä kankaista ja soista. Pilpasuolla on kaksi
laajaa valuma-aluekokonaisuutta ja suon kaakkoispäähän ulottuu
kolmannen alueen nurkkaa (kuva 1). Suolla näiden rajoina ovat
keidassuomaiset neva- ja rämealueet. Valuma-alueilla vedet virtaavat
reunojen moreeni- ja hiekka-alueilta suolle. missä muodostuvat
keskelle laajat. luhtaiset suokuviot. Näitä myöten vedet virtaavat kohti
suon päässä olevia purojaja ojia.
Pilpakankaan hiekkamuodostumasta purkautuu suolle runsaasti
pohjavettä. Kankaan pohjoislaidalla on suuri avolähde. Muualla
Pilpakankaan reunalla lähdevedet tulevat suolle rämeiden
reunustamiin. saraisiin tihkupintoihin. Moreenikankailta valuvat vedet
tulevat osin pohjavetenä. ja erityisen selvää lähteisyyttä on suon
pohjoislaidalla Lähdeperän alueella. Kuitenkin suurin osa valunnasta
on tulva-aikaista pintavaluntaa. Runsaista pohjavesistä johtuen
virtaama pysyy koko suolla melko suurena läpi vuoden.
4. ALUEEN KASVIPElTE

4.1. Suokasvillisuus ja lajisto

Pilpasuo on varsin nuori suo. joten se ei suoyhdistymänä ole vielä
kehittynyt tyypilliseksi keidas- tai aapasuoksi. Hyvin suuri osa suosta
on tasaisesti viettävää. välipintaista suota. Rimpien ja jänteiden tai
kermien ja kuljujen muodostumisesta on nähtävissä vain paikoitellen
ensimmäisiä merkkejä. Suosta on ilmeisesti kehittymässä keidassuoja aapasuo-osia sisältävä kompleksi. Suo koostuu kahdesta
puoliskosta. jotka ovat keskeisiltä osiltaan reheviä ja luhtaisia.
reunoilta suurelta osin melko karuja. Suon keskellä on suoaltaassa
olleeseen kapeaan ja syvään kohtaan muodostunut vedenjakaja. Täällä
on rehevämmän suon ympäröimänä karua. paikoin ombrotrofista eli
sadeveden varassa elävää rahkarämettä. tupasvillarämettä ja
lyhytkorsinevaa sekä paksuja rahkaturvekerroksia. joten paikka alkaa
muistuttaa pientä keidassuota. Vastaavanlainen paikka on myös suon
kaakkoispäässä.

7

SUOTYYPIT

KgK

=

kangaskorpi

VR = varslna!nen korpi
RhK = ruoho- Ja heinäkorpi
NK = nevakorpi
LI' = lettokorpl
KgR = kangas räme

KR

IR

= korpiräme

= isovarpulnen
RR = rahkaräme

räme

TR = tupasv111arärne
SR = sararäme
LR = lettoräme
LkN = lyhytkarsineva
RiN = rtmplneva
SN = saraneva
LuN = luhtaneva
mu = rnuuttuma
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Kuva 2. Pilpasuon alueen suokasvillisuus.
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I\:uva 3. Ravinteisuustaso PilpasuoJla.

karu ombrotrofinell suo
karu minerotrofinen suo
Iwhtabisen ravinlcillcn sun

ravintelnen lettosllO
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Suon valuma-alue on suhteellisen laaja ja koostuu varsin suurelta
osalta kangasmaista. Näin suon osien läpi virtaa suuria määriä
kivennäismailta peräisin olevaa, ravinteikasta vettä. Kaikkialla suolla,
ombrotrofisiksi kehittyneitä osia lukuunottamatta reunavaikutus,
etenkin luhtaisuus, paikoin myös lähteisyys on voimakasta.
Kummankin suuren valuma-alueen keskellä, voimakkaimman
läpivirtauksen alueilla suotyypit ovat mesotrofisia (ruohoisia).
Mesotrofinen saraneva ja -nevakorpi peittävät yhdessä suurimman
osan suota. Kallioperässä tavattavat suhteellisen ravinteikkaat liuskeet
ovat osaltaan vaikuttamassa suon yleiseen rehevyyteen. Selvimmin
tämä näkyy siinä, että eräissä voimakkaasti lähteisissä paikoissa
tavataan pieniä lettokuvioita.
Kehäsuo on Pilpasuon valuma-alueen sisällä oleva suhteellisen laaja
avosuo. Sen keskeltä kulkee paikallinen vedenjakaja, ja suon keskusta
on kehittynyt keidassuomaiseksi. Kehäsuo on jonkin verran vanhempi
kuin Pilpasuo ja siellä ovat rimmet ja kuljut selvemmin kehittyneet.
Suon reunoilla poikkeavat hiekkainen Pilpakangas ja muut, moreenia
olevat kankaat selvästi toisistaan. Pilpakankaan reunoilla on rämeitä.
Kankaan laidalla on kapea, mutta lähes yhtenäinen kangasräme- ja
isovarpurämevyöhyke. ulompana lähteisissä paikoissa sararämeitä.
muualla rahkarämeitäja tupasvillarämeitä.
Moreenikankaiden reunoilla on eniten erilaisia korpia. Valumaalueiden reunaosissa on korpirämeitä ja varsinaisia korpia, alempana
yleensä luhtaisia ruoho- ja heinäkorpia, paikoin runsaasti tervaleppää
kasvavia. Eräillä moreenimaiden loivilla rinteillä on suhteellisen
laajoja, ohutturpeisia kangaskorpia.
Pilpasuolla on varsin monipuolinen suokasvilajisto suppealla alueella.
Yksityiskohdista kiintoisia ovat pari ravinteista kohtaa, joiden
lettosammalistoa tapaa PohjOis-Pohjanmaan lakeudella harvoin jo
suojeltujen alueiden ulkopuolella. Tervaleppää kasvavilla aloilla on
useimmiten edustava korpikasvien valikoima.
Alueelta on tavattu kolme maakunnan uhanalaisten listoilla olevaa lajia:
kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineril. suovalkku (Hammarbya
paludosa) ja lapinleinikki (Ranunculus
lapponicus). Muista
yksittäisistä lajeista kiintoisaa on punarahkasammalen (Sphagnum
rubellum) runsaus, sillä lajista ja sen runsaudesta on varsin vähän
tietoja Pohjois-Suomesta.

4.2. Metsäkasvillisuus ja puusto
Jäkälätyypin (eIT) karukkokangasmetsää inventoidulla alueella on
lähinnä vain Pilpakankaalla laikkuina. Uudistusaloilla ja taimikoilla
palleroporonjäkälä on kärsinyt, joten tyypin rajoja on vaikea erottaa
silmämääräisesti.
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Taulukko 1. Puuston ja pensaston tunnuslukuja alueen kangasmailla.
Kuvauspisteet kuvassa 4.
Kuvauspisteet:
TYYPPI
PUULAJISUHTEET
mäilty 80 % ja yli
kuusi - .. havupuut - " lehtipuut - " sekametsä
KEHITYSLUOKKA
aukea
taImikko 1-10 v
nuori kasvatusmetsä 10-50 v
varttunut - " 50-100 v
uudistusKypsä yli 100 v
sairas metsä
yli-Ikäinen metsä
huonokuntoinen metsä
VALTAPUUSTON KESK.PIT.
2 -5m
6- 10 m
II-15m
yli 15 m
PUULAJIT
mänty
kuusi

koIvu
haapa
raIta

I

2

3

4

5

ECT EVT IVMI IVMl VM

6

7

8

9

X

II

X
X

X

X
X

X

X

X

X

14

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

60
20
20
0

15
50
40
5

80
10
10

40
40
20
0

60
40
0

X
X

0
70
30
0
0

X
X

X

X

X

X
X

30
20
50

X

X

X

X
X
95
0
5

13

X

X

X

12

X

X

X

10

EVT IVMl EVT IVM EVT IVMl ECT VM1 EVl'

0
40
20
40

X
X

X

90
10

0

X

X

100

0
95
5

50
40
10
0
0

X

X

X

X

X
X

95
5
0

PENSASTON PEITTAVYYS
0

X

+
alle 10

X

X

X

X

X

X

0/ 0

yli 10 %
PENSASLAJIT alle 2 m
mänty
kuusi
koivu
pihlaja
haapa
raita
kataja

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
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Valtaosa Pilpakankaasta on jäkäläisyydestään huolimatta kuitenkin
varpuista kuivaa variksenmarja-kanervatyypin (EeT) kangasmetsää.
Tätä tyyppiä on myös louhikkoisen Yli-Korkiakankaan korkeimman
kohdan rinteessä.
PiIpakankaan painanteet. suon laidan rinteet ja laqiat osat kankaan
pohjoisosassa ovat kuivahkoa seinäsammaleista variksenmarjapuolukkatyypin (EVT) kangasmetsää. Tämä on yleinen tyyppi
muuallakin kangasmaiden korkeimmissa osissa Kummunkankaalla.
Yli- ja Alakorkiakankaalla. suon eteläosan Palosaaressa sekä
Pahalammen koillispuolella.
Muualla kuin Pilpakankaalla tuore puolukka-mustikkatyyppi (VMT) on
metsissä vallitseva. Täällä tämän tyypin puusto on yleensä
sekametsää. jossa havupuiden seassa on koivua ja paikoin haapaa.
Raita ja pihlaja ovat niukempia. Kuusikkoaloja on Kummunkankaassa.
Yli-Korkiakankaan luoteisosassa ja Pahalammen itäpuolella. AlaKorkiakankaalla on paljon mäntyvaltaistakin tuoretta kangasmetsää.
johon on tosin kasvamassa kuusta alikasvustona.
Alueelta tehtiin inventoinnissa karkeita metsätyyppien puuston ja
pensaston kuvauksia (taulukko 1). joiden pisteet näkyvät kuvassa 4.
Metsät on jaoteltu puuston arvioidun iän perusteella
metsätaloustarkastelussa käytettävistä menetelmistä poikkeavasti.
Aukeita uudistusaloja on tällä hetkellä Runtinahossa. Pilpaselässä. YliKorkiakankaalla ja Pilpakankaan sisäosissa. Joillakin aukeilla on jo
pientä taimikkoa. Ala-Korkiakankaan uudistusaloilla taimikko on jo
ehtinyt melko varttuneeksi. samoin laajalla alalla Pilpakangasta.
Varttuneissa kasvatusmetsissä jotkut puustokuviot ovat jo lähellä
vaihetta. jolloin metsä voidaan uudistaa. Kaupungin mailla vuonna
1989 tehdyn metsätaloustarkastuksen mukaan vanhimmat
puustokuviot Pahalammen ympäristössä ovat 100 - 120 vuotta
vanhoja. Pilpakankaan laidassa on ylispuustona jopa 130 vuoden
ikäisiä mäntyjä. Paikoin muuallakin Pilpakankaan laidassa männikkö
on kookasta tukkipuuta. Varsin iäkästä puustoa on myös molempien
Korkiakankaiden keskiosissa. Näiden louhikoilla tosin vanhatkin puut
jäävät muutaman metrin yleistä täyskasvuisuuden mittaa
lyhyemmiksi.

4.3. Marja- ja sienialueet
Pilpasuon erikoisuus on hyvä karpalontuotto. Parhaiten karpalo
(isokarpalo) kasvaa saranevoilla ja nevakorvissa. Näillä tyypeillä lajin
varvusto on runsas ja marjasato erinomainen lähes kaikkina vuosina.
Myös karummilla suotyypeillä isokarpaloa on jonkin verran.
Pikkukarpaloa kasvaa rämeillä. mutta sen merkitys marjasadon
kannalta on vähäinen.
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Hillaa tavataan Pilpasuon ja Kehäsuon rämeillä ja korvissa sekä
avosoiden mättäiköillä. Puustoisilla soilla, joita on laajemmin lähinnä
suon pohjoisreunalla, hillaa on ainakin jonkin verran lähes kaikkina
vuosina. Aukeammilla paikoilla sato vaihtelee hyvin voimakkaasti;
yleensä maIjoja on vain vähän. mutta joinakin vuosina (kuten 1991)
niitä voi olla hyvin runsaasti.
MetsämaIjoja tavataan suota ympäröivillä kankailla. Pilpakankaan
kuivilla kankailla parhaat puolukka-alueet ovat lähellä suon reunoja
olevissa varttuneemmissa metsäkuvioissa. Kankaan keskiosan
hakkuuaukeilla ja tiheissä taimikoissa sato on selvästi heikompi.
Moreenimäkien tuoreilla ja kuivahkoilla kankailla puolukkaa ja
mustikkaa on parhaiten suhteellisen valoisilla paikoilla. MaIjoja on
runsaasti kookasta. harvahkoa metsää olevilla paikoilla, esim. AlaKorkiakankaan hoidetuissa männiköissä. Myös valoisat uudistusalat
voivat näillä tyypeillä tuottaa joinakin vuosina hyviä satoja, mutta
vaihtelut eri vuosien välillä ovat suuret, ja taimikon alkaessa varjostaa
sadot vähenevät selvästi.
Ruokasieniä esiintyy runsaimmin nimenomaan siellä, missä on
varttuneita metsiä. Kuivillaja kuivahkoilla kankailla ovat kangasrousku
ja kangastatti sekä nummitatti jOinakin vuosina hyvin yleisiä.
Pilpakankaalta voi löytää myös esim. männynherkkutatteja ja
keltavalmuskoita. Kuusikkoisia, sammaleisia metsiä vaativia lajeja
(esim. haaparousku ja eräät vahakkaat) tavataan eräissä suon reunan
lähimetsissä ja saarekkeissa.
5. PILPASUON ELÄIMISTÖ
Alueen eläimistö kuuluu boreaaliseen faunatyyppiin. Siinä on
havaittavissa pohjoista. itäistä ja eteläistä ainesta, mikä on PohjoisPohjanmaalle tyypillistä.
Pilpasuon suoalueen pinta-ala on hiukan yli 2 km 2 . Linnuston
kannalta suo on täten pienehkö, mikä alentaa lajimäärää. Suolinnusto
on kuitenkin edustavaa. Laskennassa tavattiin avosuoalueelta 12 lajia
(kurki, kapustarinta, taivaanvuohi, pikkukuovi, kuovi, valko- ja
metsävikIo, liro, niittykirvinen, keltavästäräkki, pensastasku ja
pajuSirkku), lajitiheyden ollessa 50 paria/km 2 . Kahlaajista liro ja
taivaanvuohi ovat vallitsevia, 11 ja 12 paria. Tiheys on selvästi
korkeampi kuin Pyhäjärven seudun nevoilla (42 p/km 2 ) tai
Peräpohjolan aapasoilla (34 p/km 2 ).
Suon rämeiden ja korpien edustavia lajeja olivat pensastasku,
pajusirkku, pohjansirkku ja punavarpunen. Alueen koillisosan
rehevässä korvessa pesinyt pikkusirkku oli Pilpasuon linnuston
merkittävin löytö v. 1991. Rämeiden ja korpien linnustotiheys oli
105 p/km 2 ja lajimäärä 16. Linjalaskennan ulkopuolelta löytyivät
metso. räkättirastas ja varis. Lisäksi suolla soi pieni teeriparvi. Oulun
yliopiston eläintieteen lintukurssi tapasi alueelta keväällä 1991
suokukon. Aikaisempina vuosina kurssi on tavannut jänkäkurpan,
töyhtöhyypän ja sinisuohaukan. Telkkä pesi nyt eräässä helmipöllön
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Taulukko 2. Pilpasuon metsäalueiden linjalaskentojen tutkimussaran
tulokset (yks) ja näistä Järvisen ja Väisäsen kertoimilla
lasketut lintutiheydet (paria/km 2 ).
Biotooppi
Linja. m
LaJI
pyy
teen
kapustarlnta
taivaanvuohi
kuovl
pikkukuovl
valkoviklo
liro
sepelkyyhky
käki
tervapääsky
käpyUkka
haarapääsky
metsäklrvlnen
nllttykirvlnen
keltavästäräkkl
punaIinta
leppälintu
pensastasku
laulurastas
punakylklrastas
kulorastas
pajulintu
hippläinen
harmaasieppo
kirjosieppo
hömötiainen
töyhtötialnen
puukiipijä
närhi
varis
peippo
järrlpeippo
vihervarpunen
plkkukäpylintu
punavarjlUnen
punatulkku
pohjansirkku
plkkuslrkku
pajuslrkku
Yht. yks.
Paria/km2

Kangasmetsät Suon laldat
6650m
4750m
yhs.
Uh.
yks.
Uho
1
1
0
0
1
0
2
2
1
2
2
3
1
17
0
0
4
4
1
3
1
1
70
2
5
2
7
I
1
1
0
19
8
11
.1
4
3
1
0
0
182

2.5
0.6

0.2
0.7
1,5
0,2
0,2
0,3
2,3
0,5
11,4

3,9
1,7
1,0
1.7
0.7
0,7
40.0
2,5
6,8
1,7
8,2
1,3
1,4
1,0
13,3
3,8
5,7
0,3
2,6
1,8
1,3

120,8

0
1
1
8
3
3
1
1
5
0
1
0
12
2
6
3
4
2
0
3
0
55

0.0
0.8
0.8
4.2
0.7
1.0
0.5
6,7
0,3
0,8
0,0
1,1
0.0
12.0
2,4
10,3
4,3
2,5
2.9
0,0
3,1
0,0
46,6

8

16,1

6
0
0
0
3
14
4
4
2
2
1
3
0
0
165

10,5

6

1.0
14,5
2,8
3,1
0,7
1,9
0,9
5,7

Korvet, rämeet
2600m
yks.
Uh.
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
9
0
1
0
0
1
0
0
13
1
3
0
2
0
0
0
0
2
0
4
0
2
0
4
1
2

1.8

0.3
0,0
0,0
8,6
18,4
2,5

1,4

19,1
3.2
10.5
6.0

3.6
5,3
3,4
13,2
3,1
4,7

53
158,9

105,0
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pöntössä. Suon avoimen ja metsäisen osan lajilukumäärä on täten
niinkin korkea kuin 34.
Pilpasuon ympärysmetsien linnuston peruslajisto on tavanomaista:
pajulintu, peippo ja metsäkirvinen. KaruilIe metsille tyypilliset lajit.
kuten kulorastas ja leppälintu olivat melko runsaita PiIpakankaan
puolella. Punarintaa. hippiäistä. lauIu-. punakyIki- ja räkättirastasta
tavattiin suoalueen rehevissä korpiosissa sekä itäpuolen
metsäisimrniIIä alueilla. Metsien linnuston tiheydeksi saatiin 120.8
paria/km 2 . mikä vastaa Oulunsalon Salonselän tuoreen kangasmetsän
linnustotiheyttä (Ojanen. 1989).
Pilpasuon reunaosien metsien linnusto kartoitettiin ns.
reunavaikutuksen selvittämiseksi. Reuna-alueen lintutiheys oli 158.9
paria km 2 eli odotetusti suurempi kuin metsäalueilla ja puustoisilIa
soilla. Tunnusomaisia reunalajeja olivat mm. yleensä aukkoisia
paikkoja suosivat leppälintu. pensas tasku. metsäkirvinen ja
hömötiainen. sekä harmaasieppo, jota oli täällä runsaasti. Varis,
järripeippo, pohjanSirkku ja puoliavoimien paikkojen suosija
punavarpunen tavattiin myös täältä. Vaikka laskentalinja oli verraten
lyhyt. vain 4500 m. reunan lajisto oli kaikkiaan runsas.
Kololinnut olivat suhteellisen vähissä vuonna 1991. Osasyynä on ehkä
viileä kevät. joka myöhästytti mm. kirjosieppoa. Toisaalta kolopuita
on nykyisin vähän tällä pääasiassa hoitometsää olevalla alueella. jonne
tosin on ripustettu eri puolille aikamoinen määrä pönttöjä.
Leppälinnun ohella hömötiainen oli täällä v. 1991 runsas - kuten
muuallakin Oulun seudulla. Töyhtötiaista ja puukiipijää saatiin linjalle
vain 1-2 paria. Käenpiika tavattiin vain muuttavana. Sen sijaan
käpytikan kanta oli hyvä; lajia kuului suon eri puolilta. Alueen
koilliskulmassa asusti yksi palokärkipari.
Tänä suhteellisen huonona myyrävuotena tavattiin petolinnuista
ainoastaan nuolihaukka. uhanalaisten luetteloissa maassamme
silmäIläpidettäviin kuuluva laji. joka ilmeisesti pesi jossain lähistöllä.
Kana- ja varpushaukka sekä hiirihaukka kuuluvat alueen
lähiympäristössä pesivään peruslajistoon paikallisten lintuharrastajien mukaan.
Nisäkkäistä havaintoja kertyi ainoastaan hirvestäja oravasta. Talvisella
hiihtoretkellä näkyivät lisäksi ketun ja jäniksen jäljet. Pilpasuon
lähteissä joskus runsainakin talvehtivia sammakoita ovat Oulun
yliopiston tutkijat aiemmin keränneet opetus- ja tutkimustarpeisiin.
Rupikonna on tavattu ainakin kerran luontopolun varresta AlaKorkiakankaalla.
Parasta PiIpasuolla on suolinnuston lajiston moninaisuus mukaan
lukien soisten reunusten lajisto. Varsinaisia uhanalaisia lajeja ei nyt
kerran tavattua nuolihaukkaa lukuunottamatta Pilpasuon välittömässä
läheisyydessä pesi. Metsien linnusto on tavallista. toki opetustarkoituksiin tarpeellisen monipuolista ja siten hyvää.
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6. ALUEEN LUONNON NYKYINEN MONINAISKÄYTIÖ
6.1. Marjastus ja sienestys

Nykyään Pilpasuon hyvin tunnetut marjamaat vaikuttavat
merkittävästi alueen kävijämäärään. Kesän lopulla ja syksyllä täällä
on runsaasti kävijöitä. Karpaloa alueella on niin runsaasti, että sen
sato riittää nykyistä runsaammallekin poimijamäärälle. Suurin osa
karpalosuosta on varsin vaikeakulkuista ja poiminta on keskittynyt
suon länsilaidalle.
Kulkuyhteyksiltään hyvillä alueilla Pilpakankaalla on puolukkaa.
Luontopolun lähettyvillä Ala-Korkiakankaalla on hyvin sekä mustikkaa
että puolukkaa. Alueet ovat varsin rajoitetut laajamittaiseen
poimintaan, mutta niillä on oma merkityksensä yhdistettynä muuhun
luonnossa virkistäytymiseen.
Samat alueet ovat myös verraten hyviä ruokasienimaita. Sienten
poiminta liittyy muuhun ulkoiluun sitä merkittävästi vahvistaen.
Hillasuona Pilpasuo ei todennäköisesti ole kovinkaan yleisessä
tiedossa. Etenkin kun parhaat hilla-alueet ovat syIjässä luontopoluilta,
vaikkakin lopulta varsin hyvin saavutettavissa. Vastaavia muita
hillamaita kaupungin alueelta löytyy niukasti.
6.2. Riistaeläimistö ja metsästys

Hirvi on merkittävin riistalaji. Alueen hirvilaumojen koko on 2-7
tienoilla. Niitä tavataan pääasiassa kesäaikana; syksyllä ne poistuvat
alueelta talvilaitumilleen.
Jänistä tavataan tasaisen runsaasti koko suon lievealueilla. Kanta oli
jäljistä ja jätöksistä päätellen vähäinen kevättalvella 1991, mutta
kanta vaihtelee vuosittain suurestikin.
Metsästettävistä linnuista sepelkyyhkyn kanta oli v. 1991 alueen
reunoilla vähäinen, ehkä 2-3 paria. Laji suosii sekametsiä ja peltoalueiden liepeitä.
Metsäkanalinnut ovat haluttua riistasaalista. Metsoa tavataan alueen
luoteiskulmassa pieni kanta. Soidinpaikkoja ei ole aivan Pilpasuon
lähituntumassa. Teeren kanta on alueella kohtalainen. SOidinpaikkoja
on sekä PiIpasuolla että Kehäsuolla. Aikaisemmin Pilpasuolla saattoi
olla 100-150 linnun parvia talviaikana. Kanta on huippuluvuista
laskenut tasaisesti nykyiselle 30-40 linnun tasolle. Laskennat tehtiin
v. 1991 myöhään teeren kannalta. Soivia teeriä tavattiin
korkeimmillaan 7 koirasta ja yksinäinen naaras. Useassa suon
metsäsaarekkeessa oleskeli 1-2 teerikoirasta. Riekolla on vähäinen
pesivä kanta Pilpasuon alueella. Ainoa havainto lajista v. 1991 koskee
suon lounaisreunasta löytyneitä jäännöksiä. Talvella tavattiin suon
kaakkoisreunasta muutamat riekon jäljet. Pyystä on jonkin verran
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havaintoja alueen kuusikkoisista metsistä. Kokonaisuudessaan pyynkin
kanta on vähäinen.
Ketun kanta on runsas. Supikoiraa ja mäyrää tavataan myös aivan
Pilpasuon tuntumassa. Molemmista lajeista on aika tavalla havaintoja
viime vuosilta.
Itse PiIpasuan alueella ei riistaeläimistöä juuri tavata metsästysaikana
hirveä lukuunottamatta. Laajemmalla lievealueella ja reunametsissä
jänistä, hirveä ja teertä esiintyy metsästettäväksi asti. Monina vuosina
ei metsäkanalintuja ole saanut pyytää ollenkaan teertä
lukuunottamatta, jonka kiintiö on tavallisimmin ollut 2-3 yksilöä.
Hirvi on merkittävin saalis, jota metsästetään Pilpasuon alueella.
Hirven metsästyslavoja tavataan suoalueellakin, aivan suojelualuerajauksien tuntumassa. Oulun kaupunki on kieltänyt hirveä
lukuunottamatta metsästyksen omistamillaan mailla. Saalistilastoja ei
näin pieneltä alueelta ole mahdollista koota.
Paikallinen metsästysseura tekee myös aktiivista riistanhoitotyötä.
Yhdistyksen toiminta tällä luonnon virkistyskäyttöön kuuluvalla saralla
on merkittävää. Myös Oulun metsäkoulun opetukseen kuuluvaa
riistanhoidon opetusta annetaan Pilpasuon alueella valtion
metsäsaralla, jonne on tehty mm. riistapelto. Riistahoitotyön muodot
ovat moninaisia. mm. jänisten ja hirvien ruokintaa, riistapeltojen
hoitoa ja hirvien nuolukivien viemistä maastoon.
6.3. Tutkimus ja opetus

Oulun yliopiston geologian laitoksella on valmistunut yksi
maaperägeologinen pro gradu -tutkielma Pilpasuosta (Rehell, 1985)
ja alue on ollut mukana jatkotutkimukSissakin (Rehell, 1989). Aluetta
on käytetty myös opetukseen.
Kasvitieteen laitos on käyttänyt Pilpasuota useina vuosina eri
opintojaksojen maasto-opetuskohteena. Kursseilla on opetettu mm.
paleoekologiaa, luonnon inventointia, luonnonsuojelua ja erikoislajintuntemusta.
Eläintieteen laitoksen ekologian opetusohjelmaan kuuluu myös
vuotuinen käynti Pilpasuolla. Aluetta käytetään lintujen tunnistamisessa, näyteala- ja pistelaskennan opetuksessa, kuuluma-analyysien
teossa sekä lintujen vuorokausirytmin opetuksessa.
Oulun metsäoppilaitos käyttää Pilpasuon reunaan ulottuvaa valtion
omistamaa metsäsarkaa opettamiseen. Tavallisten metsänhoitoon ja hakkuuseen liittyvien opetustoimien lisäksi alueella opetetaan
riistanhoitoa. Saran eteläosassa sijaitsee riistapelto. Metsien
moninaiskäytön opetukseen kuuluu mm. Pilpasuon äärelle
rakennetun laavunja nuotiopaikan huolto.
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6.4. Ulkoilu ja muu luonnossa virkistäytyminen
Selvitysten puuttuessa alueella kävijöiden tarkoitusperiä ja toimintoja
ei voida eritellä. Pilpakankaan nykyisen laavupaikan ja luontopolun
sekä autolla ajettavien maapohjaisten teiden kuluneisuus ilmaisee kuitenkin. että alueella on kävijöitä nykyisin niin runsaasti, että suunniteltu ohjailu ja suojaaminen luonnon vaurioitumiselta on tarpeen.
Pilpasuo sijaitsee lähellä Sanginjoen virkistysaluetta, jonka käytön
lisääntyminen tulee vannasti näkymään myös Pilpasuolla. Pilpasuon
luonto taIjoaa mahdollisuuksia, jotka Sankivaarassa puuttuvat. Siten
yhteys näiden kahden alueen välillä on luonnollinen, mikäli
huolehditaan riittävästä palveluvarustuksesta.
7. LUONNON KULUTUSKESTÄVYYS
Tietyn paikan kulutuskestävyyden arviointi tapahtuu maaperän,
topografian ja kasvipeitteen avulla. Kulutuskestävyysluokka arvioidaan
siis kolmella eri kriteerillä, ja niistä heikoimmaksi arvioitu määrää
paikan kulutuskestävyysluokan.
7.1. Arvio maaperän kulutuskestävyydestä:
Tärkeimmät maaperän kulutuskestävyyteen vaikuttavat asiat ovat
maaperän mekaaninen kulutuskestävyys ja maaperän tiivistyneisyysaste eli maaperän kyky kestää tiivistymättä voimakasta tallausta.
Pintamaalajeina esiintyy seuraavia maalajeja: moreeni. muinaisrantaan
liittyvä kivikko ja somerikko, hieno hiekka ja turve. Moreenien
kulutuskestävyys on hyvä tällä alueella.
Moreenimäkien. etenkin Ala-Korkiakankaan laella olevat paljaaksi
huuhtoutuneet kivikot ja kiviset ja somerikkoiset vallit ovat paikoin
erittäin heikosti kestäviä. Löyhästi asettuneet, pyöreähköt kivet
siirtyvät helposti kulkijan alla, jolloin pinnanmuodot ja niukkaa
jäkälikköä oleva kasvillisuus tuhoutuvat.
PiIpakankaan hiekka-alueen pääosa on suhteellisen tasaista, rannan
aallokon levittelemää hietikkoa. Maaperän kulutuskestävyys täällä on
kohtalainen, kova tallaus kuitenkin voi tiivistää näitä hiekkoja jonkin
verran. Paikoin kankaan reunalla on rantadyynivalleja. joissa
maaperän kulutuskestävyys on heikompi. Niissä voi teiden ja
polkujen kohdalla paljastunut hiekka sekoittua ja muuttua huonosti
kantavaksi. Erityisen herkkiä ovat monin paikoin suon reunalla
tavattavat jyrkät rinteet, jOiden aines on dyynihiekan kaltaista. Täällä
paljastunut hiekka helposti lähtee kulkeutumaan urista pois. Selvä
esimerkki tästä on lähteen luona olevan laavupaikan yläpuolinen
harjanne, jonka jyrkimmässä paikassa ajourat ovat alkaneet
voimakkaasti syöpyä. Märät turvemaat ovat kestävyydeltään hyvin
heikkoja, ojitetut turvemaat ja kuivahkot soistumat ovat melko
heikkOja.
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7.2. Kasvipeitteen kulutuskestävyys

Metsäkasvillisuudessa kulutuksen suhteen kestävintä on paksun
maannoskerroksen omaava kangasmetsäkasvillisuus. Metsätyypeistä
kestävimpiä ovat puolukka-mustikka- ja variksenmaIja-puolukkatyyppi. Heinäinen metsäkasvillisuus on jonkin verran runsasvarpuista
kestävämpää. Siten kulttuurivaikutteiset metsät ja nuoret. hakkuunjälkeiset kehitysvaiheet ovat vanhoja kangasmetsiä kestävämpiä
(Kaakinen ym. 1982). Mitä runsaammin metsässä on jäkäliä. sitä
arempi se on kulutukselle. Niinpä kuivat variksenmaIja-kanervatyypin
ja ennen muita karut jäkälätyypin kankaat kestävät huonosti
kulutusta.
Suokasvillisuuden kulutuskestävyys määräytyy pääasiassa kosteuden
mukaan siten. että mätäspintaiset suot ovat kulutuskestävyydeltään
väli- ja rimpipintasoita parempia. Suotyypeistä kestävimpiä ovat
rämeet ja korvet. mutta niidenkin kulutuskestävyys jää alhaisemmaksi kuin metsäkasvillisuuden yleensä. Luhtaisten ruoho- ja
heinäkorpien kulutuskestävyyttä alentaa vielä niiden runsas
ruohoisuus.
Yleensä matalakasvuiset kasvit vaurioituvat vähemmän kuin korkeat
lajit. Saramaiset ja heinämäiset kasvit ovat kestävämpiä kuin ruohot.
joista kookkaat ja pehmeät lajit ovat herkimpiä kulutukselle. Myös
kasvien kasvu- ja leviämistapa vaikuttaa lajien kulutuskestävyyteen.
Kulutuksen jatkuessa alkuperäiset. herkät lajit vähenevät ja
korvautuvat kulutusta kestävillä lajeilla. jollaiSia ovat useat piha- ym.
kulttuurimaiden lajit.
Pilpasuon alueen kasvillisuustyypit on jaettu viiteen kulutuskestävyysluokkaan;
(1) hyvä: tuoreiden
kehitysvaiheet

kankaiden

nuoret

(2) kohtalainen: variksenmarja-puolukkamustikkatyypin kangas

hakkuunjälkeiset
ja

puolukka-

(3) melko
heikko: variksenmarja-kanervatyypin kangas.
kangaskorpi. varsinainen korpi. kangasräme. korpiräme.
rahkaräme. isovarpuinen räme. korpi- ja rämeojikko ja muuttuma. välipintainen nevamuuttuma
(4) heikko: ruoho- ja heinäkorpi. tupasvillaräme. luhtaneva.
saraneva. luhtainen nevakorpi. sararäme. lyhytkorsineva.
kalvakkaneva. lettokorpi. lettoräme. rimpipintainen neva- ja
nevarämemuuttuma
5)

erittäin
lähteikkö

heikko: jäkälätyypin kangasmetsä.

rimpineva.

Alueen kulutuskestävyyskartassa (kuva 7) on yhdistetty luokat 1
(hyvä) ja 2 (kohtalainen) sekä luokat 4 (heikko) ja 5 (erittäin heikko).
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8. ALUEEN LUONNONSUOJELUMERKITYS

8.1. Aiemmin esitetyt suojeluvaraukset
PohjOis-Pohjanmaan seutukaavassa vuodelta 1983 on Pilpasuolle
asetettu SL-varaus. Rajaus noudattelee suon laitoja. Oulunsalon kunnan
puolella Kehäsuo on jätetty rajauksen ulkopuolelle; Oulun kaupungin
puolella Pahalampi on pois rajauksesta. Uudempaan seutukaavaan
kuuluvat v. 1990 piirretyt 1:20 000 aluekartat, joissa Pilpasuon
rajaukseen on otettu mukaan myös Pahalampi suoympäristöineen.
Alueen kuvaus ja varausperuste kuuluu seuraavasti: Sanginjoen
retkeily alueella ainoa merkittävä avosuo ja siten arvokas
luonnonharrastuksen ja -opetuksen kannalta. Pilpasuon luontopolun
piirissä.

Seutukaavaan on alueelta merkitty kaksi muinaismuistolain mukaista
rauhoituskohdetta, jotka ovat lapinraunioita Kummunkankaallaja AlaKorkiakankaalla.
Seutukaavaa juridisesti vahvemman Oulun yleiskaavan SL-rajaus
noudattelee osin suon turvemaan ja kivennäismaan rajaa.
Pilpakankaasta on osin mukana valuma-alueen kivennäismaata, ja
Pilpaselässä rajaus ulottuu valuma-alueen ulkopuolellekin. Toisaalta
suon eteläpää jää rajauksen ulkopuolelle ollen siellä suppeampi kuin
seutukaavan aluevaraus.

8.2. Toteutuneet suojelualueet. niitä koskevat määräykset
Pilpasuolla on Oulun lääninhallitus tehnyt kaksi luonnonsuojelulain
mukaista rauhoituspäätöstä. Vuonna 1987 on rauhoitettu Oulun
kaupungin omistamia maita (kuva 9.). Rauhoitusmääräysten mukaan
alueella on kielletty:
1. maan käyttö viljelykseen;
2. ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä
kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen,
muuttaminen ja sen ainesten ottaminen;
3. metsänhakkuu ja -lannoitukset, kuitenkin niin, että puuston
käsittely kivennäismailla on mahdollista metsän terveydentilan
ja kasvukunnon ylläpitämiseksi maiseman- ja luonnonhoidon
tarpeet huomioiden lääninhallituksen hyväksymän suunnitelman
pOhjalta;
4. luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen,
pyydystäminen ja hätyyttäminen, kuitenkin niin, että alueen
metsästyskäytöstä päättää maanomistaja;
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5. rakennusten. laitteiden. teiden ja polkujen rakentaminen
lukuunottamatta luontopolkuja ja eläinten ruokintapaikkoja;
6. liikkuminen moottoriajoneuvoilla lukuunottamatta alueen
hoidon kannalta tarpeellista moottorikelkan käyttöä maan
ollessa lumen peittämänä. moottorikelkan käyttöä latu-urien
tekemiseen sekä alueen läpi kulkevien vanhojen talvitieurien
käyttämistä puutavaran yms. kuljetukseen maan ollessa jäässä;
7. tulenteko. telttailu ja muu leirielämä;
8. suunnistus- ym. maastokilpailut ja -haIjoitukset sulan maan
aikana;

9. kaikenlainen muu toiminta. joka saattaa muuttaa alueen
maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja
eläimistön säilyrniseen.
Säännösten estämättä voidaan tehdä alueen läpi kulkevan
voimalinjan kunnossapitämisen vaatimia toimenpiteitä.
Määräyksistä saadaan lääninhallituksen hyväksymän suunnitelman
mukaan poiketa sikäli kuin se on luonnonsuojelualueen hoidon ja
käytön kannalta perusteltua.
Oulun evankelis-Iuterilaisten seurakuntien maita on rauhoitettu
vuonna 1991 (kuva 9). Rauhoitusmääräyksissä on useita samoja kohtia
kuin edellisessäkin päätöksessä. Poikkeamia ovat seuraavat kiellot:
1. liitekarttaan merkityillä kivennäismaakuvioilla vain
äestämistä vOimakkaampi maanpinnan käSittely on kielletty;
2. metsänhakkuu suoalueella sekä lääninhallituksen päätöksen
liitekarttaan erikseen merkityillä metsikkökuvioilla. muiden
metsikkökuvioiden puuston hakkaarninen sallitaan. Kuitenkin
uudistushakkuut on suoritettava luontaista uudistamista
käyttäen. Soiden reuna-alueille on jätettävä keskimäärin 50 m
leveä reunavyöhyke. missä uudistushakkuita ei suoriteta.
Kummunkankaan ja Ala-Korkiakankaan lapinrauniot ovat kiinteitä
muinaiSjäännöksiä. jotka ovat rauhoitettuja muinaismuistolailla
(295/1963). eikä niihin saa kajota millään tavalla ilman tämän lain
nojalla saatua lupaa. Lain mukaan niihin kuuluu myös suoja-alue. jonka
leveys - jos sitä ei ole muuten määritetty - on 2 m luettuna
jäännöksen näkyvistä ulkoreunoista.
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8.3. Luonnonsuojeluarvio Pilpasuon alueesta
Pilpasuon suojeluarvoa voidaan tarkastella samoin kriteerein kuin
valtakunnallisessa sOidensuojeluohjelmassa. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän tarkastelussa olleita suokasvillisuustyyppejä (ks. esim. Ruuhijärvi, 1978) on PiIpasuolla 19, joiden
perusteella se kuuluu luokkaan 1, eli suokasvillisuuden edustavuus on
paras mahdollinen. Työryhmän harvinaiseksi ja uhanalaiseksi tässä
osassa Suomea nimeämistä suotyypeistä Pilpasuolla on hyviä
esimerkkej ä tervaleppäkorvista.
Linnustoltaankin suo on merkittävä, vaikka suhteellisen pieni koko ja
avovesialueiden lähes täydellinen puuttuminen rajoittavatkin lajistoa.
Suotyyppien monipuolisuus ja rikkonaisille suokuvioille tyypillinen
reunametsien runsaus rikastuttavat lajistoa ja mahdollistavat varsin
hyvät lintutiheydet. Suolintulajeja kertyy sOidensuojeluohjelmassa
esitetyltä listalta poimittuna kaikkiaan 21: 2 sorsalintulajia, 1 petolintulaji, 2 kanalintulajia, 1 kurkilintulaji, 8 kahlaajalajia, ja 7 varpuslintulajia. Kaikki lajit eivät kuitenkaan ole jokavuotisia kuten esim.
sinisuohaukka ja jänkäkurppa. Tämän mukaisesti Pilpasuo on
maakunnallista luokkaa lintulajiston perusteella arvioituna.
Uhanalaisesta suokasvistosta alueella esiintyvät suovalkku ja
lapinleinikki. Suoyhdistymänä Pilpasuo kuuluu 2. luokkaan, jossa on
pienempiä heikommin kehittyneitä suoyhdistymiä.
Pilpasuon suojeluarvoa lisää sen merkitys opetus- ja tutkimuskohteena sekä hyvä suomaisema.
Soidensuojeluohjelman laatimisen jälkeen on uhanalaisten lajien
kartoitus ja arviointi maassamme edistynyt. Oulun Pohjanmaalla
vaarantuneeksi on luokiteltu kaitakämmekkä (Korhonen. 1989). joka
on koko valtakunnassakin silmälläpidettävä, taantunut laji. Pilpasuon
esiintymän Oulun kaupungin puolella oleva osa näkyy kuvassa 8. Oulun
kaupungin alueelta kaitakämmekältä on aiemmin tunnettu
kasvupaikka Harakkasuolla. Maakunnassa silmälläpidettävä, taantunut
on lapinleinikki. Lajin levinneisyys on pohjoinen ja näissä osin
Suomea selvästi itäinen. Sitä tunnetaan Oulun Pohjanmaalta vain
viiden kunnan alueelta. Oulusta on varhempi tieto Lylyjärven
rantakorvesta. M. Ojanen löysi Pilpasuolta Palosaaren reunasta pienen,
noin neliömetrin laajuisen esiintymän. Suovalkku on niin ikään
maakunnassa silmälläpidettävä. Pilpasuolla S. Rehell on tavannut sitä
monesta paikasta, parhaina vuosina yksilöitä on ollut runsaasti.
Pilpasuon luonnonsuojelun arvoluokitukseksi tulee II. Maakunnallisesti merkittävä suo, joka on maakunnan suoluonnon ja maisemakuvan tyyppinäyte; esimerkkejä harvinaisista suotyypeistä ja
alueellisesti uhanalaisten lajien elinympäristöjä.

Pilpasuon valuma-alueella on kaksi tunnettua esihistoriallista
muinaisjäännöstä: Ala-Korkiakankaan ja Kummunkankaan lapinrauniot. Nämä ovat tyypilliSiä lapinraunioita; kankaan laelle kasattuja
kiviröykkiöitä ja -kehiä. Esihistoriallisten ihmisten jättämät merkit
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ovat todennäköisesti peräisin ajalta, jolloin meren ranta ja jokisuu
ovat olleet aivan lähellä. Niiden iäksi voidaan arvioida vähintään 3000
vuotta, joten ne edustaisivat varhaista pronssikautta. PohjoisPohjanmaalla tämän tyyppisiä röykkiöitä on melko paljon, niitä on
kuitenkin tutkittu vain vähän. Tiedetään, että ainakin osa,
mahdollisesti lähes kaikki niistä ovat muinaisia hautoja. Joistakin,
varsinkin nuoremmista röykkiöistä on löydetty merkkejä hautaamisesta. Toisista ei ole löydetty mitään, mutta tällöinkin niiden vieressä
saattaa olla muinaisen asuinpaikan merkkejä. Ala-Korkiakankaan
röykkiöiden tarkempaa tutkimista voitaisiin pitää varsin tärkeänä,
koska ne ovat hyvin näkyvällä paikalla luontopolun varressa, ja osaa
röykkiöistä on jo pengottu. Tämä kohde voisi sopia hyvin
opetuskohteeksi.
8.4. Rajausesitys Pilpasuon luonnonsuojelualueesta

Luonnonsuojelualueen rajauksen tärkeimpänä kriteerinä on
suokokonaisuuden ja sen vesi talouden turvaaminen. Samaan
vesitaloudelliseen alueeseen kuuluvia turvemaita ei tule halkoa ilman
erityisen painavia syitä. Tällä perusteella suolahdeke YliKorkiakankaan ja Kehäsuon välillä on otettu mukaan rajaukseen.
Pilpasuon kaakkoispään avosuolla vedenjakajan tienoille sijoittuu
yhtenäinen, luonnontilainen kohosuomainen kokonaisuus, jonka
halkominen on luonnotonta. Suurin osa Pilpaselkää on valuma-alueen
ulkopuolella, ja siellä Oulun yleiskaavan suojelualuerajausta voidaan
supistaa.
Pilpaselästä valuma-alueeseen kuuluvat osat ovat suurelta osalta
luonnoltaan jo muutettuja sekä hyvin erillisiä muuhun alueeseen
nähden.
Suokokonaisuuteen kuuluu myös maisema, johon oleellisena kuuluvat
saarekkeiden ja reunojen metsät. Jos ne hakataan uudistusvaiheessa
kokonaan pois, maisemakuva latistuu merkittävästi. Korkeilla, suon
tasosta selvästi kohoavilla saarekkeilla ja reunoilla merkittävä metsän
maisemavyöhyke on leveämpi kuin tasaisilla mailla. Pilpasuon toisessa
rauhoituspäätöksessä määritelty 50 m leveä reunavyöhyke on paikoin
liian kapea, koska rinteet nousevat pidemmällä matkalla. Toisaalta
Pilpakankaan kaltaisessa kuivan kankaan harvahkossa männikössä
mainitun levyinen puusto paistaa helposti läpi eikä suon puolelta
tarkasteltuna suojaa aina riittävästi maisemavaurioilta. Pilpakankaalla
jäkäläpeite on oleellinen maiseman komistaja, ja sen säilyttäminen
tulee ottaa huomioon metsänkäsittelyssä. Pilpasuon kaakkoinen
lahdeke on tärkeä osa avosoiden maisemaa. Itälaidassa YliKorkiakankaan korkeinta rinnettä on sisällytetty rajaukseen melko
leveälti nimenomaan paikan maiseman takia, mikä on nyt hyvä sekä
suon että metsän puolelta tarkasteltuna. Kyseinen rinne on sitä paitsi
poikkeuksellisen luonnontilaista ja monimuotoista vanhaa metsää.
Ala-Korkiakangas on myös maisemakuvaa hallitseva korkea kangas
sijaiten hyvin hallitsevalla paikalla Pilpasuon avointen osien keskellä.
Maiseman ja luontopolun takia on myös kapealti Runtinahon hakattua
reunaa sisällytetty rajaukseen. Metsänhoidollisin keinoin alueen
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maisema saadaan kunnostettua aikaa myöten. Suo-ojan lähellä pellon
itäpuolella on luontopolun maisemien kannalta tärkeätä vanhaa
lehtipuustoa vanhojen ojien hieman kuivattamalla suolla.
Hyvin tärkeä soidensuojelun kriteeri on eliöstön suojelu. Eliöstö on
pääsääntöisesti monimuotoisin kahden biotoopin vaihettumisalueella.
Säilyttämällä reunametsää myös kivennäismaan puolella turvataan
eliöstön suojelu parhaiten. Pilpasuolla tällaisia eliöstön kannalta
tärkeitä reunametsiä on eniten etelä- ja itälaidalla, paikoin
muuallakin. Suon syrjäisimpien osien pahoin muuttuneita
reunametsiä ei ole otettu suojelualuerajauksen piiriin. Avosuon
lajiston kannalta on tärkeää, että koko yhtenäinen avosuoalue saadaan
suojelualueeksi, jotta suon pinta-ala olisi riittävä vaativammillekin
lajeille.
Monet soidensuojelualueista ovat suosittuja retkeilykohteita. Näin on
myös PiIpasuolla, jonka retkeilykäyttöä rakennetut luontopolut ovat
osaltaan vilkastuttaneet. Hyvän retkeilykohteen edellytyksiä ovat
maiseman ohella luonnon monikäytön mahdollisuudet. Pilpasuolla
maIjastus on tärkeä luonnon monikäytön muoto. Alueen marjastus- ja
sienestysmahdollisuudet turvataan parhaiten ui ottamalla
metsänkäsittelyohj eistoa kivennäismaiden puolellekin. Pilpakankaalla
suojelualueeseen kuuluvaa metsätalousalue on haluttu ulottaa
molemmin puolin suon laitaa mukailevaa tietä riittävän leveälti, jotta
herkästi kuluvalie kankaalle ei kulutus kohdistuisi liian suppealie
alueelle. Pilpakangas on kauniin luontonsa, maisemiensa ja
luonnollisten kulkuyhteyksien vuoksi alueen vilkkaimmin liikennöityä
osaa, joten tältä kankaalta suojelualueeseen liitettävää osaa voidaan
pitää arvokkaaseen suoalueeseen liittyvänä virkistysalueena. AlaKorkiakangas on myös houkuttelevaa marja- ja sienimaata hyvin
keskeisellä paikalla ja polkuja pitkin saavutettavissa.
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OSA II. PILPASUON LUONNONSUOJELUALUEEN HOITO- JA
KÄYTTÖSUUNNITELMA

9. PILPASUON LUONNONSUOJELUALUEEN HOIDON TAVOI1TEET
Pilpasuon luonnonsuojelualueella turvataan ekologisesti ja
maisemaltaan yhtenäisen suon ja sen eliöstön säilyminen. Alueen jo
nyt huomattava virkistyskäyttö otetaan painokkaasti huomioon
suunnittelussa suojelun ohella. Aluetta kehitetään päiväkäyttöä,
lyhyitä tutustumiskäyntejä varten. Liikenne-, opastus-, ja
palvelutoiminnot keskitetään suppeille alueille. Näiden avulla luodaan
toisaalta puitteet opetus- ja virkistyskäytölle, toisaalta tutustutetaan
kävijät suon parhaisiin paikkoihin. Erityisesti varaudutaan läheisen
Sanginjoen virkistysalueen kehittymiseen, johon Pilpasuon
suojelualue liittyy sytjäisenä kohteena.
10. YLEISPIIRTElNEN MAANKÄYITÖ
Pilpasuon etelä- ja itäosa säilytetään svrjäalueena (kuva.ll), jossa
pääpaino on herkän kasvipeitteen ja linnuston suojelussa. Tänne ei
sijoiteta palveluita eikä opasteita. Nähtävvysosa, johon vierailijOita
palveleva varustus ja opastus keskitetään, käsittää suon länsi- ja
pohjOiSosan. Sinänsä alueella liikkumista ei ole nähty tarpeen
rajoittaa missään kohdassa erityisesti yleisistä rauhoitusmääräyksistä
poikkeavasti.
Koko alueesta tulee muodostaa luonnonsuojelulain mukainen
luonnonsuojelualue, jolla kokonaisuudessaan ovat voimassa seuraavat
yleiset kiellot:
- maan käyttö viljelykseen
- ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä muu
maa- ja kallio perän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen
ainesten ottaminen
- metsänlannoitus ja kemiallinen vesakontorjunta
- luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen,
pyydystäminen ja hätyyttäminen lukuunottamatta laillista
metsästystä
- telttailu ja muu leirielämä sekä tulenteko muualla kuin siihen
osoitetuilla paikoilla
- suunnistus- ja muut maastokilpailut sekä niiden haIjoitukset
sulan maan aikana
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11. HOIDON JA KÄYfÖN OSA-ALUEET

11.1. Luonnonvarainen alue

Luonnonvarainen alue käsittää suurimman osan alueesta eli kaikki
suokasvillisuuden peittämät alueet ja useimmat suon metsäsaarekkeet (kuva 10). Luonnon oma kehitys saa jatkua omaa tahtiaan.
Kesäteiden rakentaminen kielletään, mutta välttämättömään
puutavaran kuljetukseen voidaan kunnostaa talviteitä.
11.2. Luonnontilan palautusalueet

LuonnonWan palautumista voi tarvittaessa eräillä alueilla nopeuttaa.
Näitä ovat Pilpakankaan kaksi aukeaksi hakattua osin taimettunutta
aluetta tien tuntumassa (kuva 10). Alueet ovat karukkokangasta ja
kuivaa kangasmetsää, joiden kasvillisuuden palautumista ja maisemakuvan parantumista voidaan luonnonmukaisesti nopeuttaa istuttamalla
rauduskoivua männyn joukkoon.
11.3. Luonnonhoidon alue

Suon halki kulkevan voimalinjan alue muodostaa luonnonhoidon
alueen (kuva 10), jolle tulee laatia maisemanhoitosuunnitelma.
Periaatteena on, että linjan alla puustoa voidaan kasvattaa useammassa
kerroksessa. Ylimmän kerroksen kasvettua linjan vaatimien
edellytysten kannalta liian pitkäksi, ylin puukerros voidaan poistaa,
jolloin jäljelle jää matalampaa puustoa.
11.4. Esihistorialliset paikat

Lapinrauniot otetaan huomioon metsätaloudellisissa suunnitelmissa.
Alueiden maaperään ei saa koskea. Metsänhoitotoimet tehdään
talvellaja avohakkuuta kartetaan.
11.5. Metsätalousalue. sen metsien käsittely

Muut kuin edellä luetellut osat Pilpasuon luonnonsuojelualueen
rajauksen sisällä ovat metsätalousaluetta. Se jakautuu kahteen osaan:
soiden reunavyöhykkeeseen ja varsinaiseen metsätalousosaan.
Soiden reuna-alueille jätetään keskimäärin 50 m leveä reunavyöhyke
(kuva 10), missä uudistushakkuita ei suoriteta. Maisemalle ja monille
eläin- ja kasvilajeille tärkeää lehtipuustoa ja alikasvustoa ei raivata, ei
myöskään lahopuita ja pökkelöitä. Kaikki maisemallisesti merkittävät
puuyksilöt säästetään.
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Varsinaisessa metsätalousosassa käsiteltävät kuviot rajataan sopivia
maastomuotoja noudatellen. Hakkuiden suunnittelussa käytetään
hyväksi maaston tarjoamia mahdollisuuksia. jotta maisemanäkymä
säilyisi yhtenäisenä. Täälläkään lehtipuustoa ja alikasvustoa ei raivata.
Uudistaminen tehdään luontaisesti tiheää suoja- ja siemenpuustoa
käyttäen. Metsänuudistus suunnitellaan tehtäväksi pieninä kuvioina
kerrallaan. eikä päätehakkuissa jätetä isoja aukeita uudistusaloja.
Tarvittaessa metsän palautusta nopeutetaan suojelualueen palautusalueille osoitetulla tavalla.
Maisemanhoidollisista syistä noudatetaan metsän kasvatuksessa
jatkettua kiertoaikaaa. jolloin uudistuskypsänkin metsikön harventaminen on perusteltua.
Erityistä huomiota kiinnitetään kitumaiden ja kivikkoisten maiden
käsittelyyn. Näillä tehdään korkeintaan varovaista käsittelyä tai ne
jätetään luonnontilaisiksi.
Metsänuudistuksen maanmuokkauksessa ei käytetä laikutusta
voimakkaampia toimia.
Lahot kolopuut ja pökkelöt jätetään koskematta. samoin vanhat
lakkapäämännyt (aihkit) tai niihin verrattavat maisemallisesti
merkittävät puut sekä kaikki erikoiset puumuodot. kuten
muhkuramännyt. suuripahkaiset puut. tuulenpesäpuut ja muut
erikoiset puumuodot.
Maisemanhoitotyönä metsän harvennuksesta jäävät katkotut rungot
ja isot oksat kerätään pois.
Lisäksi metsänhoitosuunnitelmiin tulee sisällyttää seuraavat
paikkakohtaiset metsähoito-ohjeet:
Ala-Korkiakankaan lakialueen männikön kuusettuminen estetään
metsänhoidollisin toimin maisemakuvan ja marjastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi.
Pilpakankallila säilytetään pysyvää peitepuustoa jäkälikön
suojaksi.
LapinrauniOiden läheiset metsiköt pidetään maisemanhoitometsänä. jossa suoja-alue raunioihin säilytetään 10 m levyisenä.
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11.6. Palvelualue. sen hoito ja käyttö

Palvelualueet (kartta 11) käsittävät tieyhteydet. polut. opastus- ja
levähdys-. ja nuotiontekopaikat rakennuksineen ja rakenteineen.
Keskusopastuspaikka rakennetaan Pilpakankaan pohjoiSreunalle.
lähelle ehdotettua luonnonsuojelualueen länsirajaa (kuva 11). Tänne
sijoitetaan puurakenteinen opastustaulu. johon kiinnitetään
opaskartta. yleistekstiä Pilpasuon luonnonsuojelualueesta ja
haluttaessa yleisesittelyä muista Oulun suojelu-. ulkoilu- ja
virkistyskohteista sekä ulkoilureiteistä. Keskusopastuspaikan muuhun
varustukseen kuuluvat katoksella varustettu keitto paikka.
polttopuukatos. ruokailupöytä penkkeineen. WC ja jätesäkkiteline.
Alueen autopaikat pohjustetaan esim. karkealla sepelillä ja
opastuspaikan rakenteiden väliset kulkupolut karkealla purulla tai
lastulla kulumisen estämiseksi.
Vanha laavupaikka valtion maalla siirretään nykyisestä hieman
kauemmaksi lähteestä. jotta lähteen vesi ei heikkenisi laadultaan.
Samalla tänne laitetaan WC ja jätesäkkiteline. Näiden paikan ja mallin
valinnassa on huolehdittava siitä. että ne eivät tule pilaamaan
lähteeseen menevää' Pilpakankaan pohjavettä. Sopiva paikka on
laavupaikan luoteispuolella. Tämän pisteen nuotiopaikka jätetään
jatkossakin avoimeksi ja sen varustukseen lisätään polttopuukatos.
Rinteen nykyisin kuluneimmalle kulkupaikalle tulee laittaa
puuportaita. Vanhan laavunpaikan kunnostus- ja siistimistoimet on
tehtävä mahdollisimman pian. Myöhemmin keskusopastuspaikan
valmistuttua voidaan joitakin laavupaikan varusteita siirtää sinne.
Pienet levähdys- ja nuotiopaikat Pahalammella ja Pilpasuon
pohjoisosassa säilyvät ennallaan. Avoimet nuotiopaikat varustetaan
polttopuukatoksella. Siltasaaren itäpäässä on nykyisin luvaton
nuotiopaikka. joka voidaan laittaa asianmukaiseksi polttopuukatoksineen.
Itse luontopolku kaipaa tälläkin hetkellä kunnostusta. Polulle tulee
rakentaa pitkospuut kaikille soistuneille kulutuskestävyydeltään
melko heikoille ja sitä huonommin kulutusta sietäville kohdille (kuva
11). Pitkospuista tehdään tukevat. päältä tasaiset. maanpinnasta
ylhäällä olevat. Irtopuita ei pitkospuina voi käyttää niiden vaarallisen
liukkauden vuoksi. Luontotaulujen kiinnitystä on syytä tukevoittaa;
vuonna 1991 syksyn myrskyt ovat kaataneet muutaman taulun. Hoitoja käyttösuunnitelmassa on ajateltu luontopolun läntistä lenkkiä
kehitettävän esim. Sanginjoen virkistyskeskuksen tarpeita silmällä
pitäen ja itäinen lenkki lähtisi suojelualueen keskusopastuspaikalta ja
esittelisi Pilpasuon luontoa. Tällöin luontopolun eräiden
opastustaulujen sijoittelua tulee harkita uudelleen. koska nykyisellään
PiIpasuota kiertävällä polulla osa tauluista tulee vastaan toistamiseen.
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Kuva II, Pilpasuon luonnonsuojelualueen syrjäosa ja nähtävyysosaan
sijoittuva palvelualue. Suojelualueen ulkopuolelle on merkitty
olemassa oleva luontopolku esitettyine täydennyksineen.
Uevaraus keskusopastuspalkalle sekä Sanginjoen siltavaraus.

36

12. LUONNONKÄYITÖ
12.1. Metsästys ja riistanhoito

Pilpasuon käyttöä metsästykseen ja riistanhoitoon voi jatkaa entisessä
laajuudessa. Varsinkin hirvenmetsästys sopii alueelle. Muun riistan
metsästys tai riistanhoitotoimet suon reunavyöhykkeessä tapahtuvat
paikallisten riistanhoito- ja metsästysseurojen suunnitelmien
mukaisesti. Mikäli teerien ruokintaa ei enää harjoiteta talvisaikaan.
olisi siellä nyt olevat vanhat ruokintalaitteet syytä kuljettaa pois.
12.2. Marjastus ja sienestys

Nämä luonnon moninaiskäyttömuodot sopivat rajOituksetta koko
luonnonsuojelualueelle.
12.3. Tutkimus ja opetus

Alueen tutkimus- ja opetuskäyttöä voi tehostaakin tieyhteyksien ja
polkureitistön parannuttua. esim. koulujen vierailut alueella voivat
yleistyä.
12.4. Muu luonnonkäyttö

Liikkumista koskevia rajoituksia hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei
esitetä. SYIjäosan rauhoittamiseksi luonnon häirinnältä on katsottu
riittävän. että eteläiselle alueelle ei kunnosteta tietä eikä muitakaan
opastettuja kulkureittejä.
Opastustauluja voidaan käyttää myös luontoon sopivan ulkoilun
neuvontaan. Ennen kaikkea eväsjätteet on ohjattava jätepisteisiin.
Ohjausta voidaan antaa myös luontoystävällisistä eväiden pakkausmateriaaleista.
13. MAANOMISTUSOLOT
Alueen maanomistusolot on esitetty kuvassa 12. Luonnonsuojelualueen
rajauksen sisällä on vielä huomattavasti rauhoittamatonta maata.
Kunkin maanomistajan kohdalla alueen rauhoitus tulee järjestää
luonnonsuojelulain mukaisesti.
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14. ERIKSEEN VAHVISTETTAVAT SUUNNITELMAT
Sitten kun Pilpasuon luonnonsuojelualue on saatu lain mukaisesti
muodostettua. sitä varten tulee laatia seuraavat hoito- ja
käyttösuunnitelman osiksi katsottavat erityissuunnitelmat. jotka
asianmukaisesti vahvistetaan:
- luonnontilan palautussuunnitelma kyseisille alueille
- luonnonhoidon alueen maisemanhoitosuunnitelma
- kivennäismaiden metsien hoito- ja käyttösuunnitelma metsätalousalueelle.
15. KULKUYHTEYDET
Tie Pilpasuon pääopastuspaikalle rakennetaan lännestä Peräkylästä
golfkentän rajalla ja Pilpakankaan pohjOisreunassa olevaa vanhaa
tielinjaa noudattaen (kuva 11). Tie tehdään kevytrakenteiseksi.
henkilöautolla ajettavaksi tarpeellisin ohituspaikoin varustettuna.
Nykyinen luontopolku muodostaa hyvän yhteyden Sanginjokivarren ja
Pilpasuon välille. Tähän luontopolkuun esitetään joitakin
täydennyksiä. Peräkylästä Turvesuolle suunniteltu ja mahdollisesti
rakennettava yksityistie haittaisi tämän luontopolun käyttöä. koska se
kahdessa kohdassa katkaisee luontopolun nimenomaan siinä osassa.
jonka on osaltaan ajateltu korvaavan Sankivaarasta tuhoutunutta lasten
luontopolkua. Mikäli tie rakennetaan. tulisi sen varteen tehdä
levennyksiä autojen pysäköintiä varten ja muutenkin ottaa huomioon
alueen virkistyskäyttö. Sanginjokeen tulee rakentaa kevytliikennesilta
Vääräkoskeen tai sen alapuolelle. jotta Sankivaaran alueelta olisi
yhteys luontopolulle.
Nykyiset luontopolkujen lenkit ovat niin pitkiä. että nykyisin monet
kiertävät vain osan lenkistä. Opastamalla uusi luontopolkuyhteys Suoojan varresta Pilpakankaalle saadaan lyhyt lapsillekin sopiva
vaihtoehto luontopolkuverkostoon.
Keskusopastuspaikasta kaakkoon ja etelään Pilpakankaan reunalla
kulkevan pikkutien läpikulkuliikenteen rajoittamiskeinoja tulee
harkita. Tie on maaperäItään heikolla alueella. ja se on nykyiSinkin
paikoin kulunut ja leventynyt. Maasto ei kestä nykyistä vilkkaampaa
liikennettä.
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16. TARPEELLISET VARAUKSET LUONNONSUOJELUALUEEN
ULKOPUO-LELLA
Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Pilpasuon luonnonsuojelualuetta Oulun kaupungin rajojen sisällä. Osa Pilpasuon kokonaisuudesta on kuitenkin Oulunsalon kunnan puolella, ja esimerkiksi
seutukaavan suojelualuevaraus ulottuu myös sinne. Kuvaan 9 on
piirretty näkyviin alustavasti se vähimmäisrajaus, jonka sisällä olisi
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käynnistettävä selvitykset
suojelurajauksesta Oulunsalon alueella. Rauhoituksen toteuttamisessa
olisi luontevinta edetä molempien kuntien alueella samanaikaisesti.
Pilpasuon vesien valuma-alue on laajempi kuin suojelualuerajaus.
Vastaavasti alueen virkistys- ja muu luonnon moninaiskäyttö ulottuu
suojelualueen ulkopuolelle. Olemassa oleva luontopolkuverkostokin on
laajemmalla alueella, ja hoito- ja käyttösuunnitelmassa yhteykSiä
Sanginjoen virkistysalueeseen on pyritty vahvistamaan. Näillä
perusteilla yleiskaavan tarkistuksen yhteydessä tulee harkittavaksi
muutama varausmuutos.
Yleiskaavassa Pilpasuon valuma-alueelle luontevaa on MU-varaus, joka
mahdollistaa maa- ja metsätalouden toimia ottaen huomioon luonnon
Yillpäristöarvoja ja mahdollistaa ulkoilun ohjaamisen. Tällä alueella
tulee rajoittaa toimia, jotka voisivat muuttaa suon vesitaloutta ja
ravinnetasapainoa.
Luontopolkuverkoston alueella tarvitaan myös MU-varaus.
Metsäpuistoluonteinen metsänhoito on polkujen lähimetsille sopiva.
Muut varaukset koskevat edellä kerrottuja kulkuyhteyksiä. Näitä ovat
Sanginjokeen tarvittava kevyen liikenteen silta. Peräkylästä
Turvesuolle suunnitellun tien varteen tarvitaan kaksi pysäköintipaikkaa, toinen Suo-ojan lähistölle, toinen Runtinahoon. Jälkimmäiseltä luontopolulle tulee suunnitella retkeilypolku. Jotta lenkeiltä
autolle paluu onnistuu luontevasti, pysäköintipaikkojen välille tien
varteen tulee suunnitella myös polkuyhteys.
Pilpajärven ja Pilpakankaan välillä on olemassa vanha polku, jonka
umpeutuminen tulisi estää Ala-Korkiakankaalta alkaen. Polku voidaan
varata retkeilypoluksi tulevia tarpeita silmällä pitäen.
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Ala·Korldakankaan laen paljas kivikko, jossa näl;:yy kauempana rylunä ns.
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Pilpasuon maisema avautuu hyvin, koska monin paikoin avosuo ulottuu lähelle
kangasmetsän rajaa. Yli-Korldalmnkaan länsinokka. Kuva: K. Kukko-oja.
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Hyvin luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. jossa kasvaa tervaleppää ja hieskoivua
eteläisen Palosaaren länsipäässä. Kuva: S. RehelI.
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Suon laajimman aukean keskellä on kauas näkyvä pieni saari tasaisten
saranevojen ympäröimänä. Kuva: Sakari Rehell.

Pieniä koivuja kasvavaa rehevää nevakorpea on Pilpasuolla varsin paljon. tässä
maisema suon pohjoispuoliskossa olevan pienemmän Palosaaren läheltä.
Kuva: Sal,ari Rehell.
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Pilpasuon eteläillen lahti metsäsaarekkeineen on luonnoltaan ja maisemiltaan
arvokas. Maisema Pilpakankaan itäl{ärjen läheltä kohti etelää. Avosuon tal{ana
näkyy Palosaaren tervalepilclwa. Kuva: S. Rehell.

Täydessä lehdessä oleva tervaleppä avosuon reunassa. Eteläinen Palosaari.
Kuva: S. Rehell
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Pilpalmnkaan pohjoisreunalla kulkeva hiekkatie. Kuva on otettu luonnonsuojelualueen rajana olevalta voimajohtolinjalta itäänpä:ln. Taustalla olevalle alueelle esitetään pientä pysäköintipaikkaa ja keskusopastuspaikkaa. Kuva: S.
Rehell.
,/

Vapaana suon pinnalla kelluvat pitkospuut lalloavat nopeasti. Märl,inä liukkaiden pyöreiden puiden päällä on muutenkin vaikea kävellä. Pilpalmnkaan ja
Siltasaaren välinen salmi. Kuva: S. Rehell.
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Turvemailla luontopolku pehmenee vaikeaksi kulkea. ja luonnon vaunot ovat
näkyviä. Pilpaselänlänsipuoli Oulunja Oulunsalonrajalla. Kuva: K. Kuldw-oja,
8.10.1991.

Karukkokankaan ja kuivan kankaan kasvillisuuden kulutuskestävyys on
heikko. Pilpakangas. luontopolun laavupaikka. Kuva: S. Rehell.
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