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1.

JOHDANTO

Tämä selvitys kuuluu osana "Maankohoamisalueella olevan Oulujoen suistoalueen
kehittäminen maisemallisena ja toiminnallisena kokonaisuutena" -hankkeeseen.
Oulun kaupungin alueelle teettämän toimintasuunnitelman mukaisesti kyse on
monialaisesta kehittämishankkeesta, joka sisältää elementtejä maankäytön suunnittelun,
maa-ainesten hyötykäytön, vesirakentamisen, kalastuksen, kalateiden, veneilyn,
matkailun ja luonnonympäristön kehittämiseen.
"Oulujoen suiston luonnonolot" -selvitys on kiIjallisuuteen perustuva kartoitus
Oulujoen suiston alueen luonnonympäristöstä sisältäen vesi- ja ranta-alueet sekä
suiston saaret. Selvityksen tarkoituksena on tuoda esille suiston alueella tehdyt
tutkimukset ja luonnontilan seurantatulokset ja helpottaa jatkotutkimusten kohdistamista
ja tarkentamista alueella.
Työn on laatinut Oulun kaupungin ympäristövirastossa FM Eeva-Liisa Kähkönen.
Työtä ovat ohjanneet ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja
ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä. Aineistona on käytetty alueesta tehtyjä
selvityksiä, seurantaraportteja, asiantuntijalausuntoja, suullisia tiedonantoja ja muuta
tutkimusmateriaalia.
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2.

SUISTOALUEEN YLEISPllRTEET

2.1. Alueeo kuvaus ja luoooooolot
Oulujoen suiston selvitysalue on rajattu idässä Lassinkallion siltaan ja länsipuolella
Hietasaaren alueeseen ja salmien rannoille. Useimmat suiston pienimmät saaret ja
salmien rannat ovat luonnontilaisia. Luonnonmukaista ympäristöä on jossain määrin
Hietasaaren rannoilla, Pikisaaressa, Korkeasaaressa ja Kuusisaaressa. Rakennetut
viheralueet ovat keskittyneet lähinnä joen Keskustan rantaan, Tuiran puoleisille
rannoille, Toivoniemeen, Raatinsaareen, Hupisaarille, Linnansaareen ja Lammassaareen.
Alue on rajattu kartalle kuvassa 1. seuraavasti:
A. Mustasaari, Hietasaari ja Vihreäsaari
B. Tuiranranta ja Toivoniemi
C. Pikisaari, Korkeasaari, Raatinsaari ja Kuusisaari
D. Hupisaaret, Linnansaari ja Lammassaari
E. Keskusta, Sonnisaari, Virransaaret ja Nuottasaari

Kuva 1. Oulujoen suiston selvitysalue.
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Oulujoen suiston vesipinta-ala on noin 200 ha.' Noin 85 % joen vedestä purkautuu
mereen lounaassa Rommakonväylän kautta ja noin 15 % Hartaanselän kautta
Toppilansalmeen, joka on puhjennut tulva-aikana vuonna 1724. Vähäisempi osa vedestä
purkautuu mereen Mustasalmea sekä Johteensalmea myöten. Suiston vesi on
vähäsuolaista murtovettä ja jäätyy talvikuukausien aikana matalimmissa osissa jopa
pohjaa myöten. Voimalaitoksen rakentaminen (v. 1945) on vähentänyt joen suistoa
muovaavaa vaikutusta. Ruoppauksilla ja pengerryksillä on ollut suuri merkitys suiston
kehitykselle.
Perämerellä on suuri paikallinen vaikutus ilmastoon. Keskilämpötilat ovat rannikolla
hieman korkeampia, sademäärä pienempi ja vastaavasti auringonpaistetuntien määrä
suurempi kuin sisämaassa.
Vuoden keskilämpötilat olivat Oulussa vuosina 1961-1997 seuraavae
vv. 1961-90
Torinranta
Oulunsalon lentoasema

vv. 1979-96
+2,6 De

v. 1997
+3,2 De
+2,8 De

Termisen kasvukauden pituus Oulun seudulla on 150 vrk (6.5.-5.10.). Alueen sademäärä
jää suhteellisen pieneksi ollen vain 432 mm. Pysyvä lumipeite kestää marraskuun lopulta
3
huhti-toukokuun vaihteeseen ja on paksuimmillaan noin 50 cm.
Tuulella on merkittävä vaikutus avovesikauden virtauksiin ja sekoittumisoloihin.
Pintaveden virtausnopeus on 2 % tuulen nopeudesta.' Matalien alueiden virtaus on
tuulen suuntaista ja syvemmissä vesikerroksissa tuulta vastaan suuntautuva paluuvirtaus
on hallitsevana. Länsi- ja luoteistuulet ovat epäedullisimpia vesien vaihtumisen kannalta
3
Oulun edustan merialueella.
Vedenpinnan korkeusvaihtelut aiheutuvat tuulista ja ilmanpainevaihteluista. Nouseva
merivesi laimentaa jätevesiä, mutta samalla estää niitä kulkeutumasta ulkomerelle.
Laskevan meriveden vaikutukset ovat päinvastaiset. Tuulisuudesta johtuen
3
vedenkorkeuden vaihtelu on alueella huomattava, heilahteluväli voi olla jopa 3 metriä.

2.2. Kallio- ja maaperä
Oulujoki on syntynyt vanhaan kallioperän ruhjelaaksoon, jonka suuntaus on kaakosta
luoteeseen. Alueen länsiosan kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi jotunisesta
savikivestä eli Muhoksen muodostumasta. Graniittista kallioperää on alueen itäosissa
Koskikeskuksen seudulta kaakko-luode -linjassa. Savikiven ja graniitin tarkkaa
raja!injaa ei tiedetä.

1 Oulujoen suiston virkistys kalastuksen kehittäminen, kalastuksen kehittämisraportti 1998. Oulun kaupunki
1998.
20ulun ilmanlaatu mittaustulokset 1997, Oulun kaupunki, ympäristövirasto. Julkaisu 3/1998.
'Oulun edustan velvoitetarkkailun yhteenveto v. 1997, PSV 1998.
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Oulujoen suisto on deltamuodostuma, jota useat uomat halkovat säteittäin. Deltamuodostuma syntyy vapaana virtaavan joen kuljettaman aineksen sedimentoituessa
paikkaan, jossa virtausnopeus on pienentynyt. Jääkaudella 2-3 km paksun mannerjään
painosta vajonnut maa kohoaa Oulun kaupungin kohdalla noin 7,3 mm vuodessa eli
sadassa vuodessa noin 73 cm. Maankohoamisen vuoksi rantaviiva siirtyy merellepäin ja
maa-ala kasvaa hitaasti. On arvioitu, että maa kohoaa vielä noin 100 m ja noin 2000
4
vuoden kuluttua Perämeri muuttuu sisäjärveksi.
Toisaalta on arvioitu, että kasvihuoneilmiön lämpövaikutuksen aiheuttama jäätiköiden
sulaminen nostaisi valtamerten pintaa 70-80 cm sadassa vuodessa. Mikäli näin kävisi,
niin maankohoamisen vaikutus rantaviivaan muuttuisi.
Suistoalueen maaperä on joen, meren ja jääkauden kuljettamaa ja kerrostamaa maaainesta. Kahden puolen jokiuomaa sekä noin neljän kilometrin leveällä suistokerrostuma-alueella on joen kuljettamaa ainesta. Alueen kohottua merestä joki on
kuluttanut Koskikeskuksen uoman alueelta maapeitteet lähes kokonaan. Entisen
pääväylän osuudella on enää kallio ja moreenipohjaisia saaria, joiden varaan Merikosken
väylätkin on rakennettu. Hietasaaren itäosissa ja pienillä alueilla Toppilansaaressa on
5
usean metrin paksuisia savikerrostumia. Nykyisin joen tuomaa lietettä kerrostuu uoman
pohjalle ja voima-laitospatojen välisiin altaisiin. Tämä johtaa osaltaan väylien
mataloitumiseen.

2.3. Kasvillisuus
Oulun ympäristölle on ominaista maaston tasaisuus. Ravinteikasta merenpohjaa
paljastuu kasvillisuuden vallattavaksi sitä enemmän, mitä laakeampaa ranta on. Maan
kohoaminen merestä ja sen aiheuttama kasvillisuuden sukkessio on lähes ainutlaatuista
koko maapallolla. Maankohoamisen lisäksi kasvillisuuteen vaikuttavat rantaveden
laimea suolapitoisuus ja lisäksi paikoitellen maaperän karuus. Rannan kasvien sopeutumista edellä mainittuihin olosuhteisiin kuvastaa tiettyjen kasvilajien esiintyminen.
Meren suolaisuudesta johtuen vedessä kasvaa sekä makean että murtoveden kasvilajeja.
Seudun ranta-alueet ovat keskeisessä asemassa maankohoamisrannikon lajien esiintymien suojelussa.
Luonnontilaisilla merenrannoilla aivan vesirajassa esiintyy laajoja järviruokokasvustoja,
jotka maalle päin siirryttäessä muuttuvat rantaniityiksi. Näillä on valtakasveina luikat,
fi
sarat, luhtakastikka, punanata ja nurrnilauha. Ensimmäiset metsät Perämeren piirissä
ovat harrnaalepikoita, jotka voivat olla selvästi lehtomaisia mesiangervo- (Filipelldllla)
kasvustoineen. Lepikot muuttuvat vähitellen koivu- tai kuusivaltaisiksi.
Oulujoen suistossa rannat ovat suurelta osin rakennettuja, istutettuja tai pensaikkoisia.
Saarilla on yleisesti lehtomaista leppää, tuomea ja pihlajaa kasvavia metsiä.?

4 Leo Koutaniemi, maanIieleen laitos, Oulun yliopisto, julkaisematon artikkeli 1998.
, Hielasanren alueen maankllyllö ympllrislövaikutuslen arviointi. Oulun kaupunki, ympllristöviraslo.
Julkaisu 4/1992.
6 Oulun luonnonsuojelualueel ja -kohteell983, suunnilleluosaslon monisle.
7 Kerllnen P, 1973, Merenrantamelsislii Illhinnii merenranta!ehdoista Pohjanlahden rannikolla.
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Oulun alueen uhanalaisten kasvilajien esiintyminen näkyy liitteessä 1. Tieto perustuu
Oulun yliopiston kasvimuseolle eri vuosina kerättyihin havaintoihin eikä esiintymien
89
nykytila ole kaikilta osin tiedossa. •
Selvitysalueella tai välittämässä läheisyydessä sijaitsevat uhanalaisten kasviiajien
esiintymisaiueet ovat kuvassa 2 seuraavan listan mukaisesti numeroituna: 8,9

1. Vesihiipi (Catabrosa aquatica)
2. Sammakonieinikki (RanUllcullls reptablllldlls)
3, Paunikko (CrasslIla aqllatica),
Oikovesirikko (Elatine ortllOsperma),
Lietetatar (Persicaria foliosa)
4. Paunikko (CrasslIla aqllatica),
Oikovesirikko (Elatine ort!zosperma),
Koimihedevesirikko (Elatine triandra),
Lietetar (Persicaria foliosa)
S. Paunikko (Crassllla aqllatica),
Lietetatar (Persicaria foliosa)
6. Paunikko (Crassllla aqllatica),
Oikovesirikko (Elatine ortllOsperma),
Kolmihedevesirikko (Elatine triandra),
Lietetatar (Persicaria foliosa)
7, Lietetatar (Persicaria foliosa)
8. Pulskaneilikka (Dialll!zus superbus)
9. Lietetatar (Persicaria foliosa)
10. Villanukula (Leonurus cardiaca villosus)

o

I

Kuva 2. Uhanalaisten kasvilajien esiintymisalueet.
, Yäre Henry, yli-intendenlli, kasvi museo, Oulun yliopisto. Suullinen ja kirjallinen tieto.
Oulun uhanalaisetlajil. Pulkilokasvit. Oulun kaupunki, ympärislövirasto. Moniste 1994.
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2.4. Eläimistö
Alueella on tyypillistä Pohjois-Pohjanmaan eläinlajistoa. Erikoispiirteenä voidaan
mainita hirvien ja jänisten yleisyys aivan kaupungin keskustan lähialueilla. Alueella on
tavattu myös saukko ja minkki.
Ympäristöviraston ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishankkeena
on toteutettu vuosina 1997-98 Oulun kaupunkilintuselvitystä, jossa on kartoitettu kaupungin alueella pesivät linnut. Keskustan alueella tutkimusruudun koko on 1 km x 1 km.
Suistoalueelle osuvat tutkimusruudut näkyvät kuvassa 3 ja liitteeseen 2 on koottu tähän
mennessä kertynyt tutkimusaineisto. Suistoalueella pesii tai mahdollisesti pesii kuusi
uhanalaista lintulajia, joista suurin osa Vihreäsaaren ruudussa. Seuraavassa listassa on
lueteltu kuvan 3 karttaruuduista (seuraavalla sivulla) kartoitetut uhanalaiset lintulajit. 1O
Vihreäsaaren ruutu:
Tuulihaukka (Falco tillllullculus)
Lapinsirri (Calidris temlllillckii)
Rantakurvi (Xellus cillereus)
Selkälokki (Larus fuSCllS)
Räyskä (Stema caspia)
Hietasaaren ruutu:
Selkälokki (Larus fuscus)
Pikkutikka (Delldrocopos lIlillor)
Mustasaaren ruutu:
Pikkutikka (Delldrocopos millor)
Tuiran ruutu:
Selkälokki (Larus fuscus)
Pikisaaren ruutu:
Selkälokki (Larus fuscus)
Keskustan ruutu:
Pikkutikka (Delldrocopos lIlillor)

Kuivilla rantaniityillä esiintyy oma erityinen hyönteislajistonsa, kuten pikkuperhoslajit,
joista jotkut ovat uhanalaisia. Selvitysalueen lähialueella tavatut hyönteislajistot on
käsitelty tarkemmin Mustasaaren aluekuvauksen yhteydessä.

IIJOulun kaupunkiJintuselvitys 1997-98. Julkaisematon. Oulun kaupungin ympäristövirasto (M. Tynjälä)ja
Pohjois-Pohjanmaan Iinlutietee!linen yhdistys.
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Kuva 3. Suistoalueen kaupunkilintuselvityksen (vv. 1997-98, alustava tieto)
tutkimusruudut (1 km x 1 km).

2.5. Suojelu- ja kuittuurikohteet sekä virkistysalueet
Oulujoen suiston alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Sen sijaan suistoalue on
11
luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Alueella on lisäksi
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita, kuten keskustan ranta- ja
12
puistoalueet, Pikisaari, Linnansaari ja Toivoniemi. Oulujoen rannikkoalueen kulttuuriperimä on rikas, koska alueella on ollut asutusta jo keskiajalta lähtien. Lohi, tervanpoltto
ja puunjalostusteollisuus ovat jättäneet jälkensä alueelle vielä nykyäänkin olemassa
olevina rakennuksina ja rakenteina.
Oulujoen suiston merkitys virkistysalueena on suuri. Alue on monipuolinen ja maisemaItaan vaihteleva ulkoilualue. Kevyenliikenteen väyliä pitkin on mahdollisuus päästä
tutustumaan Hupisaarten puistoalueeseen sekä rehevään rantakasvillisuuteen. Keskustaalueelta on yhteys suistoalueen saarten kautta siltoja pitkin Mustasaaren ja Hietasaaren
reheviin luonnon maisemiin aina merenrannalle asti. Kävelyn ja ulkoilun lisäksi suistoalueen muuta merkittävää virkistyskäyttöä ovat veneily, uinti ja kalastus.

Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan \iilla 1997.
"Pohjois-Pohjanmaan kullluurihistoriallisesti merkilläväl kahleet 1. Pohjois-Pohjanmaan liitla 1993.

II
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3.

SUISTOALUEEN VEDEN- JA ILMANLAATU

3.1. Oulujoen kuormitus ja vedenlaatu
Oulun edustan merialueen vedenlaatuun vaikuttavat pääosin Oulujoen ja muiden
pienempien jokien mukanaan kuljettamat ainemäärät, Oulun teollisuuden ja kaupungin
puhdistamoiden kuormitukset, merialueen kalankasvatuslaitosten kuormitukset sekä
lJ
ilman kautta tuleva laskeuma.
Jokien tuomat ravinteet ovat peräisin valum"a-alueen piste- ja hajakuormituslähteistä
sekä luonnonhuutoutumista. Oulujoen tuoma-ainesmäärä on huomattava. Vuonna 1997
Oulujoen tuomat ainemäärät olivat fosforin osalta 88 %, typen osalta 78% ja biologisesti
happea kuluttavan kuormituksen (BHK7) osalta 71 % näiden yhteenlasketuista
14
kokonaismääristä.
Kaupungin asuma- ja pienteollisuuden jätevedet sekä suurten teollisuuslaitosten
saniteettijätevedet käsitellään Oulun kaupungin Taskilan jätevedenpuhdistamolla ja
johdetaan noin kilometrin päähän rannasta Toppilansalmen pohjoispuolelle.
Nuottasaaren tehdasalueen laitosten jätevedet johdetaan Nuottasaaren ja Vihreäsaaren
14
väliseen Rommakonväylään yhdeksässä kanaalissa. Kemira Chemicals Oy:n
purkupaikka sijaitsee ylempänä Oulujoessa selvitysalueen ulkopuolella.
Oulun edustan merialuee1le tuleva kuormitus on pienentynyt viime vuosina. Biologisesti
happea kuluttavan kuormituksen (BHK7) määrä on laskenut noin kymmenesosaan,
fosforikuormitus lähes neljännekseen ja typpikuormitus noin puoleen. Kaupunki on
merkittävin pistemäinen typpikuormittaja. Nuottasaaren tehdasalue on suurin
pistemäinen fosforikuormittaja. Nuottasaaren tehdasalue ja Oulun kaupungin
t3
jätevedenpuhdistamo ovat suurimpia BHK7-kuormittajia.
Veden talvinen happitilanne sekä ulko- että lähialueella on nykyisin ollut hyvä.
Ravinnepitoisulldet ovat pitkällä aikavälillä laskeneet, mutta viime vuosina kääntyneet
lievään nousuun.
Vesistön rehevöityminen aiheuttaa pyydysten ja rantojen limoittumista.
Puunjalostusteollisuuden jätevesille ominaista hajua on todettu lievänä Oulun edustalla.
Elohopeahaitat ja kalojen makuvirheet olivat ongelmana vielä 1970-luvulla, mutta eivät
enää nykyisin.
Virkistyskäyttöluokitus vuosilta 1988-1991 osoittaa, että Oulun edustan vesi on ollut
pääosin tyydyttävää. Ainoastaan jätevesien purkupaikalla Vihreäsaaren ja Nuottasaaren
välisellä merialueella veden laatu on ollut heikompaa ja purkupaikan lähialueella
t5
välttävää. Suiston vesi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön sekä kala- ja uimavedeksi.

Oulun edustan velvoiletarkkailun yhleenveto v. 1997. PSV 1998.
"Oulun ympäristön tila 1993. Oulun kaupunki, ympäristövirasto. Julkaisu 3/1993.
"Oulun edustan velvoitelarkkailun yhteenvelo v. 1993. PSV 1994.

13

9
3.2. Oulujoen virtaama
Oulujoen vesistö on voimakkaasti säännöstelty. Merikosken voimalaitos on rakennettu
vuonna 1945. Säännöstely on vaikuttanut Oulujoen virtaamiin siten, että talviaikaiset
virtaamat ovat huomattavasti kasvaneet ja vastaavasti tulva- ja kesäajan virtaamat ovat
pienentyneet luonnontilaiseen virtaamaan verrattuna. Talvella jokiveden virtaukset ovat
nopeudeltaan kesäisiä virtaamia Pnienempiä, mutta jokiveden vaikutus tuntuu
merialueella laaja-alaisempana. fi
Oulujoen päävirtaus voimalaitoksen alapuolella tapahtuu Rommakonväylää myöten.
Kesäaikana tuuli aiheuttaa pintaveden virtausten lisäksi myös pohjanläheisiä
kompensaatiovirtauksia. Oulujoen keskivirtaama ajanjaksolla 1961-90 on ollut 259
3
m 3/s. Tulva-ajan virtaama voi olla jopa 1 130 m /s. Oulujoen kuukausivirtaamat vuosilta
1995-97 on esitetty kuvassa 4. Kuvassa näkyvät pylväillä vuosien 1961-90 keskimää17
räiset virtaamat.

Oulujoki. Merikos ki
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Kuva 4. Oulujoen (Merikoski) kuukauden keskivirtaamat vv. 1995-97 sekä
17
keskimääräinen virtaama vuosijaksolla 1961-90.

3.3. Ilmanlaatuja sen vaikutukset
Oulun ilmaa kuorrnittavat eniten teollisuus, energiantuotanto, liikenne sekä muualta
kulkeutuva kuormitus. Teollisuuden ja energiatuotannon rikkidioksidipäästöt laskivat
Oulussa jyrkästi vuosikymmenen vaihteeseen asti, jonka jälkeen lasku tasaantui. Typen
oksidien päästöt ovat viime vuosina hieman laskeneet. Hiukkaspäästöt ovat laskeneet
viime vuosina teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen pienentymisen vuoksi.
Pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kasvavat
,,18
Yha.
"'Oulun edustan velvoitetarkkailun yhteenveto v. 1993, PSV 1994.
Oulun edustan velvoiletarkkailun yhteenveto v, 1997. PSV 1998.
"Oulun i1manlaa!u miltaustulokset 1997. Oulun kaupunki, ympäristävirasto. Julkaisu 3/1998.

17

10

Oulun ilmanlaatu on päästöjen vähentymisen seurauksena parantunut. IJmanlaadun
ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia esiintyy ainoastaan kaupungin keskustassa
vilkasliikenteisillä katuosuuksilla. Kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi annetut
pitkänajan ohjearvot sekä rikkidioksidipitoisuuksien laskeuman tavoitearvot eivät ole
19
viime aikoina ylittyneet.
Oulun alueella on kartoitettu männynneulasten rikkipitoisuuttajo vuodesta 1979.
Tulosten mukaan rikkikuormitus on koko ajan vähentynyt. Suistoalueen neulasten
2o
rikkipitoisuudet ovat taustapitoisuuden arvosta jonkin verran kohonneila.
Jäkäläkartoituksen perusteella Oulujoen suisto ja keskustan alue kuuluvat
vyöhykkeeseen, jolla jäkälät ovat selvästi vaurioituneita. Varsinaista jäkäläaukiota ei
Oulussa ole, ja tilanne on lähimmän viiden vuoden aikana parantunut?1
Sammaltutkimuksella on selvitetty ilman kautta tulevaa raskasmetallilaskeumaa.
Tutkittavia raskasmetalleja olivat kadmium, kromi, kupari, rauta, lyijy, nikkeli,
vanadiini, sinkki ja elohopea. Tutkimuksen mukaan Oulun raskasmetallikuorrnitus ei ole
suuri. Suurimmat arvot keskittyivät teollisuuslaitosten läheisyyteen, vilkasliikenteisten
teiden lähettyville sekä keskusta-alueelle. Suistoalueen pitoisuudet ovat olleet
..
k'
taustapttolsUU
slen luo kk aa. 22

"Oulun ilmanlaatu mittaustulokset 1997. Oulun kaupunki, ympäristövirasto. Julkaisu 3/1998.
'·Oulun ilmanlaatu. Männynneulaslen rikkipilOisuus- ja vauriokarloitus 1994. Oulun kaupunki,
rmpäristöviraslo. Julkaisu 5/1994.
_1 Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkarloitus 1996. Oulun kaupunki, ympäristövirasto. Julkaisu 5/1996.
"Oulun ilmanlaatu. SammaHen.raskasmelallipiloisuudet 1992. Oulun kaupunki, ympärislöviraslo. Julkaisu
3/1992.
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4.

VESIALUEEN ELÄIMISTÖSTÄ

4.1. Kalat
Oulujoen suiston kalasto on monipuolinen. Alueelta pyydetään sekä meri- että sisävesikaloja. Lajeja on yhteensä noin 30. Vuonna 1997 kalastajamäärä suistossa oli 1 557 ja
yleisin pyydys oli heitto/vetouisteluvapa. Kokonaissaalis oli 38 tonnia, josta lohta 41 %,
siikaa 18 % sekä taimenta ja ahventa molempia 13 %. Muita saalislajeja olivat hauki,
harjus, kiIjolohi ja made. Oulujoen suiston paikallis- ja vaelluskalojen kalastettavissa
oleva kalamäärä voidaan arvioida vuositasolla. Paikalliskalojen (hauki, lahna, made,
ahven, harjus, kirjolohi, kuha) määrä on 8-10 tonnia ja vaelluskalojen (merilohi, meritaimen, vaellussiika, kuore, ankerias) ja nahkiaisen 90 tonnia. Merilohi, taimen- ja
vaellussiikasaaliista yli 90 % saadaan Hartaanselältä, haukisaaliista yli 80 %
Rommakonselältä. Taulukossa 1. on vuosien 1986-1997 vapa- ja madekoukku23
kalastajien kalastustiedusteluista Oulunjoen suistosta koottu tiivistelmä.
Taulukko 1. Tiivistelmä vapa- ja madekoukkukalastajien vv. 1986-97
23
kalastustiedusteluista Oulujoen suistosta.

1986

I

1989

1992

Kalastuslupia lunastettu(l)
kpl
Kalastajamäärä(2)
kpI

1439
1345

2111
1750

2057
1850

Pyydykset(2)
Heitto/vetouisteluvavat
Madekoukut
Mato-onget
Pilkkionget

kpl
kpl
kpI
kpl

1896
518
735
595

2399
274
766
528

4159
493
670
574

Lohi
Taimen
Kirjolohi
Siika
Hauki
Ahven
Made
Särki
Muut

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Yhteensä

kg

2059
3251
63
23
2517
2293
688
1029
1185
13 108

2151
2958
318
621
1702
5882
590
3234
4275
21431

1833
4552
284
1104
2404
4752
141
857
2501
18428

1995
2268
900(4)

1997
2211
1557

3305
226
243
755

Saalis(3)

880
5350
320
2260
1170
2430
60
760
351
13 581

15667
4864
406
6912
2333
4998
927
425
1402
37934

(1) kaupungin kaikki vesialueet (sisältäen sisävedet, suiston ja merialueen)
(2) vv. 1986-95 kaupungin kaikki vesialueet, v. 1997 vain suisto
(3) suisto, v. 1995 myös merialue
(4) Lapin Vesilutkimustoimisto (LVT) v. 1996 arvio lienee virheellinen
23

Oulujoen virkistyskalastuksen kehittäminen, kalastuksen kehittämisraporui. Oulun kaupunki 1998.
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4.2. Pohjaeläimet
Lassinkallion sillan alapuolisesta kuivasta uomasla on otettu pohjaeläinnäytteitä 8
koealueelta kesällä 1998. Näytteissä ei havaittu alueellisesti uhanalaisia tai harvinaisia
lajeja. Lajistossa havaittiin sekä pysyvien elinympäristöjen lajeja että epävakaita elinympäristöjä nopeasti asuttavia lajeja. Syksyllä lajisto oli monipuolisempaa kuin keväällä
24
ja kesällä vakaampien olosuhteiden vuoksi.
Pohjaeläinten määrää ja laatua on tutkittu Oulun edustalla ja muualla Perämerellä
vuodesta 1977. Vihreäsaaren ja Nuottasaaren välisellä merialueella oleva tutkimuspiste
antaa viitleitä vedenlaadusta myös suistoalueella. Pohjaeläinten kokonaismäärä alkoi
nousta Oulun edustalla ulompana merialueella jo 1980-luvun puolivälissä ja lähimeri25
alueella 1990-luvulla.
Oulun edustan merialueen pohjaeläinten määrän runsastuminen perustuu pohjalle
laskeutuvan orgaanisen aineksen määrän lisääntymiseen, mikä puolestaan on seurausta
rehevyystason noususta. Edelleen runsastumista on edesauttanut jätevesiperäisten haitlaaineiden väheneminen 1980-luvulta alkaen. Haitta-aineiden vähentymistä kuvastaa
myös se, että eläinlajistossa ei ole tapahtunut karsiutumista eikä yksipuolistumista. Eri
lajien esiintymiseen alueella vaikuttaa myös jokivesi, joka rajoittaa esimerkiksi
valkokatkan esiintymistä Oulun edustan merialueella. Taulukossa 2 on PSV:n 1998
tulosten mukaan lueteltu Oulun merialueella tutkitut pohjaeläinlajit ja esiintyminen
25
yleispiirteittäin.
Taulukko 2. Oulun edustan tutkitut pohjaeläinlajit vv. 1977-97.

Laji

Esiintyy

EsIIntyy

Aunsas- Vähen- Esllntyy

lähIalueelIa ulompana lunUl

Valkokatka (Pontoporeia affinis)

,

Iynyt

,

Kilkkl (Mesidolea anlamon)
Hemeslmpukal (Plsldium spp.)

Muuta

vaihdellen

,

,

1986 11m.

Harvaslitamadol (OIigochaela)

x

x

x

Chlronomus plumosustyypin(s.J.) survlaslloukal

Kookkaaksi
kasvavia,
1986 11m.

x

Muut Chlronominl-ryhmån

Kookkaita.

survialsloukat ei C. ph..nosus

pienempiä kuin
edelliset
PienIkokoisia

RunsaslU'lut vuodesta 1997
Tanylatslni la Orthocladilnae
survlalsloukal

punaisia

Aunsaslunul kaikilla alueilla vuodesta 1986

Tanypodinae-surviaisloukat

Syövät muta

x

x

x

Nauhamato IProstoma
obscurum)

pohjaelålmlä
Murtovesilau
nen laji, Joka

runsastw
UejlÄ(otilo (Vaivata splspp.)

24 Merikosken

x
x

loppukesällä

x

x

kuivan uoman vesittäminen: lausunto alueen pOhjaeläimistä ennen kunnostustöitä

14.10.1998 Oulun Energialle. P. Tikkanen ym. Biologian lailos. Oulun yliopisto.
25 Oulun eduslan merialueen pohjaeläinselvitys v.1997. PSV 1998.
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5.

ALUE A : MUSTASAARI - HIETASAARI - VIHREÄSAARI

Toppilansaari - Mustasaari
Toppilansaaren ja Mustasaaren alue on kaupunkilaisten tärkeä virkistys- ja ulkoilualue
sekä huomattava matkailukohde. Maisemallisestikin alue on merkittävä ja siellä sijaitsee
sekä luonnon- että kulttuuriympärislöltään arvokkaita kohteita.
Alueelle on kulkuyhteys Toppilan sillan yli Hietasaarentietä pitkin ja sieltä edelleen
Hietasaareen ja Vihreäsaareen. Selvitysalueella Toppilan sillan juuressa on Vaakunakylä
-niminen alue, joka rajoittuu Raakkulanpuistoon. Raakkulanrannaksi kutsuttu venevalkama on suistonpuoleisen rannan keskiosissa. Ranta venevalkamasta eteläänpäin on
melko luonnontilaista ja rakentamatonta Parasniemenpuistoa, missä rantakaistaleella
kasvaa ranteenvahvuista harmaaleppää ja pajua erittäin tiheänä metsänä. Rantaan tulevan
tien päässä metsä on harvennettu puistomaiseksi ja muistuttaa lähinnä mesiangervotyyppiä (Fi1). Metsä ulottuu lähes vesirajaan, jota kapea saravyö reunustaa,zfi Puiston
edustalla suistossa on kaksi luonnontilaista saarta, joista toisen kautta on kevyenliikenteen yhteys Pikisaareen.
Mustasaaren ja Hietasaaren erottaa mutkitteleva Mustasalmi, jonka yli kaareutuvat
lehtipuut ja rehevä rantakasvusto muodostavat elävän maisemakokonaisuuden.
Mustasalmen rantaa reunustaa länsipuolella lehtipuutiheikkö (pihlaja, koivu, harmaaleppä, tuomi, kiiltopaju, punaherukka) ja töyräällä on runsaasti korkeita ruohoja ja
heiniä. Merenranta teollisuusopiston (POHTO) kohdalla on jokseenkin luonnontilaista,
pajukoitunutta niittyrantaa, jonka yläosissa on hietikkoisia valleja. Järviruovikkoa on
jonkin verran myös ranta-alueella. Mustasalmessa teollisuusopiston läheisyydessä
kasvaa uhanalaiseksi luokiteltu uposkasvi oikovesirikko (Elatine orthosperma). Muita
samalta paikalta tavattavia putkilokasveja ovat paunikko (Crassula aquatica), kolmihedevesirikko (Elatine trial/dra) ja lietetatar (Persicaria foliosa). Saaren keskiosissa
salmen rantaan rajoittuu Mustasalmen puistoalue ja vanhoja huviloita, vaihdellen
hoidetuista pihapiireistä hylättyihin, hoitamattomiin tontteihin, puutarhoihin ja näiden
välisiin lehtipuutiheikköihin. Alueella on nykyisin myös joitakin uudempia
. ~fi27
ra k ennu ksm. '
Ranta-alueiden eläimistöstä on tarkemmin tietoa lähinnä linnuston osalta. Luonnontilaisen kaltainen rantatöyräiden lehtipuusto ja rehevä rantakasvillisuus saroineen ja
ruohoineen tarjoaa linnuille hyvät pesimis- ja suojautumisolosuhteet. Alueella on runsas
kulttuuri- ja vesilinnusto. Ranta-alueella pesii sorsalintuja, lähinnä koskeloila,
tukkasotkia ja sinisorsia, sekä kahlaajia. Pensaikon ja metsäalueen linnustosta
mainittavin on uhanalainen pikkutikka (Del/drocopos mil/or).28

:!(IEräidcn Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Oulun kaupunki, ympäristävirasto. Julkaisu
2/1988.
"Väre Henry, yli-intendentti, kasvi museo. Oulun yliopisto. Suullinen ja kirjallinen tieto.
"Oulun kaupunkilintuselvitys 1997-98. Julkaisematon. Oulun ympäristövirasto (M. Tynjälä) ja PuhjoisPohjanmaan lintutieteellinen yhdistys
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1

Selvitysalueen ulkopuolella Mustasaaren länsipuolella Retinrannaksi kutsutulta
merenrantaniityltä on tavattu eri vuosina kolme hyvin harvinaista maitiaiskehrääjäperhoslajia (Elaclzista eskoi, AllCylis PUllldullU ja Elldothelliu margillullu). Perhoset on
havaittu niittymäisiltä merenrantavyöhykkeiltä ja niiden ekologiasta ei ole tarkempaa
tietoa. Samoja ja vastaavia lajeja ja muita pikkuperhosia saattaa esiintyä muualla
samankaltaisilla niittyrannoilla esimerkiksi Hietasaaren ja Toppilan alueilla. 29, 30

Hietasaari
Hietasaari on suosittu virkistys- ja ulkoilualue sekä osittain matkailua palveleva alue
kaupungin läheisyydessä. Siellä Mustasalmen rannoilla ja saaren itäosissa on vanhaa
asuin- ja huvila-aluetta. Suistossa Hietasaaren itäpuolella on runsaasti saaria. Pajusaareen ja Sorsasaareen on kulkuyhteys kevyenliikenteen väyliä myöten ja Pöllisaareen
on tieyhteys. Veneilykeskukset ovat sijoittuneet Pöllisaaren rannoille sekä Johanssonin
rantaan. Muita saaren edustalla olevia nimettyjä saaria ovat mm. Mertasaari, Kiramosaari
ja Tiirasaari, joihin ei ole kulkuyhteyttä. Suiston puoleiset pikkusaaret ovat luonnontilaiset. Niitä reunustaa yleisesti kapea niittyranta ja pajuvyöhyke. Saarten sisäosat kasvavat
tieheää mesiangervotyypin harmaalepikkoa (Fi1).31 Mustasalmen rantaan saaren
pohjoisosissa rajoittuu laajalti Kourupuisto.
Saaren lounaisosa ja Johteensalmenrannat ovat lähes luonnontilaista lehtimetsää ja
luonnonniittyä. Lounaiskärjen alueella on laajalti pensaikkoluhtaa (PuHi).
Johteensalmen pohjoisrannalla on kosteapohjaisia, jokseenkin luonnontilaisia
mesiangervo- ja ruohokanukka-metsälauha -tyypin lehtimetsiä (FiT, CorDe1)?l
Rantatöyräille on monin paikoin muodostunut pikku metsiköitä, joille on ominaista
marjovien puiden ja pensaiden (tuomi, pihlaja, herukat) runsaus sekä rehevä,
runsasruohoinen ja vaihteleva aluskasvillisuus. Alkuperäisten rantametsien lajistoa voi
jossakin olla esillä. Asutus ja maatalous ovat monipuolistaneet Hietasaaren kulttuuri- ja
puolikulttuurikasvillisuutta ja kasvilajistoa kuitenkaan hävittämättä kokonaan
suistoalueen alkuperäisluonnon keskeisimpiä elementtejä, kuten rantaniittyjä ja -lehtoja.
Hietasaaresta on inventoitu peräti 162 eri putkilokasvilajia vuonna 1987. Merenrantalajisto ei ole erityisen monipuolinen - isomaltsa, suolavihvilä, suomyrtti, rantavehnä,
vilukko, sinikaisla ja hentosuolake ovat mainittavimmat. Ranta-allikoissa viihtyvät
runsasravinteisten vesien ja kosteikkojen kasvit kuten ratamosarpio, säderusokki,
kiehkuraärviä, pikkuvita ja hapsivita (murtovesilaji). Tulokaslajeja esiintyy myös
31
alueella.

"Kyrki J & Karvonen J, Elachisla eskoi sp.n. a new species af Elachislidae from Finland (Lepidoplera).
En!. Scand. VoI. 15 (1984).
311 J. Itämies amanuenssi, eläinmuseo. Oulun yliopisto, suullinen lieto.
31 Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvilys 1. Oulun kaupunki, ympäristövirasto. Julkaisu
2/1988.
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Alueella on uhanalaiseksi luokiteltujen uposkasvien esiintymispaikkoja. Paunikko
(Crassula aquatica), oikovesirikko (Elatille orthosperma), kolmihedevesirikko (E.
trialldra) ja Iietetar (Persicaria foliosa) esiintyvät Mustasalmessa POHTO:n läheisyydessä ja Sorsasaaren etelärannalla paunikko ja lietetatar. Lietetattaren kasvupaikka
32
löytyy myös lohteensalmesta.
Hietasaaressa elävät tavanomaiset Oulun seudulla esiintyvät pikkunisäkkäät.läniskanta
(metsäjänis ja rusakko) on ollut yleensä runsas ja oravia on jonkin verran. Hietasaari ja
erityisesti Mustansalmen rannat ovat olleet perinteisesti hyvää lepakkoaluetta.
Hietasaaren alue on linnustollisesti hyvin merkittävä. Alueen lintuja on seurattu
vuodesta 1979 alkaen. Tutkimusalueet ovat painottuneet saaren länsirannalle ja
keskiosiin, joten tulokset eivät ole suoraan hyödynnettävissä suistoalueelle. Saareen on
istutettu fasaaneja. Vesilinnuista saaren itärannalla pesii mm. silkkiuikku, sinisorsa,
telkkä ja tukkasotka. Kahlaajalajistolle tyypillisiä ovat rantasipi, punajalkaviklo ja tylli.
Myös lokkeja ja tiiroja pesii pikkusaarilla. Pensaikon ja metsän Iinnusto on runsainta
koko suistoalueella. Länsirannan Iietteiköllä käy matalan veden aikana ruokailemassa
monipuolista kahla~alajistoa (mm. tylli, lapinsirrija punajalkaviklo). Myös sorsia pesii
rannoilla ja saarilla: 3
Alueella todennäköisesti esiintyy harvinaisia maitiaiskehrääjäperhoslajeja (esitelty
tarkemmin Mustasaaren yhteydessä).

Vihreäsaari

Alue on suurelta osin satama-aluetta ja ruoppausmassojen läjitysaluetta. Vihreäsaaressa
sijaitsee Oulun suurin öljytuotteiden tuontisatama. Liikennöinti alueelle tapahtuu
Toppilansalmen yli Mustasaaren ja Hietasaaren alueen halki. Maisemallisesti alue ei ole
merkittävä. Koilliskärjen ruoppausmassoista rakennetulta laiturilta on näkymä
suistoalueelle.
Luonnontilaista tai lähes luonnontilaista rantaa on niukasti. Saaren luoteis- ja länsiosa
on suurimmaksi osaksi pengerrettyä kivikkorantaa. Itäpuolella ja koilliskärjessä maasto
ja kasvillisuus on luonnontilaisen kaltaista mesiangervotyypin (PiI) tiheää harrnaalepikkoa, joka koillista kärkinipukkaa kohti muuttuu hyvin kosteaksi ja luhtaiseksi.
Hietasaaren tiestä länteen päin kohti ulkomerla lohteensalmen rannat ovat lähinnä pajuharrnaaleppäpensaikkoa (PaHi). Vihreäsaaren Rommakonselän puoleiset rannat ovat
pääosin myös mesiangervo -tyypin (PiI) metsikköä. Lisäksi rannalta löytyy ennen
satama-aluetta myös vesisaraniittyä (SNi) ja luhtakastikka niittyä (LhNi)?4

"Yäre Henry, yli-intendenlli, kasvimuseo, Oulun yliopisto. Suullinen ja kirjallinen tieto.
JJ Oulun kaupunkilintuselvitys 1997-98. Julkaisematon. Oulun kaupungin ympäristövirasto (M. Tynjälä) ja
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys.
3~ Eräiden Oulun alueiden luonnonliian perusselvitys 1. Oulun kaupunki, ympäristövirasto. Julkaisu
2/1988.
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Suistoalueen ja lohteensalmen ranta-alueiden kasvisto on niukka. Uhanalaiseksi
luokiteltu vesirajassa kasvava vesihilpi (Calabrosa aqllalica) on havaittu saaren
länsirannalta. Alueella aiemmin havaitut uhanalaiset suolayrtti (Salicomia ellropaea) ja
sammakonleinikki (Ra/lll/lcllllls scelera/lls ssp. replablllldlls) ovat todennäköisesti
35
hävinneet.
Vihreäsaaressa on suistoalueen monipuolisin vesi-, lokki- ja kahlaajalajisto, joista osa
pesii myös ranta-alueella. Saaressa pesii mm. meri hanhi. Kaikki suistoalueella
pesimäaikaan tavatut 15 kahlaajalajia pesivättai todennäköisesti pesivät täällä. loukossa
on myös uhanalaisia lajeja. Pensaikon ja metsikön lajisto on samanlainen kuin
Jo
muuallakin Hietasaaren alueella.

Mustasaari-Hietasaari-Vihreäsaari -alueen kaavoitustilanne
Yleiskaavassa 2010 alueelle on esitetty vesialuetta (W),virkistysaluetta (V), teollisuusja varastoaluetta (1) sekä vesiliikenteen aluetta (LV). Mustasalmen varsi ja Hietasaaren
itäosa on varattu virkistys- ja koulutustoimintojen alueeksi, jolla on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö (RA-l/S).
Voimassa olevassa asemakaavassa ranta-alueet ovat puisto- ja venesatama-aluetta sekä
tontti-, tila-, tai vuokra-aluetta. Suiston saaret ovat pääosin loma- ja matkailualuetta
(R) sekä venesatama-aluetta (LV). Salmien rannat on kaavoitettu pääosin puistoalueeksi
sekä loma- ja matkailualueeksi (R). lohteensalmen rannalla on venevalkama-alue, jolle
saadaan rakentaa veneiden talvisuoja (LVS). Vihreäsaaren ranta-aluetta ei ole
asemakaavoitettu. Asemakaavaa ollaan uusimassa ja uusi asemakaava koskee
Mustasaaren eteläosaa, Hietasaaren aluetta, Rommakonselän puoleisia pikkusaaria sekä
osaksi Vihreäsaaren koillista niemen kärkeä. Kaavassa Mustasaaren eteläosa ja
Puomisaari sekä Hietasaaren pohjoisosat ja suiston puoleiset rannat on varattu puistotai retkeilyalueeksi (VL), tosin joidenkin suojeltavien pihapiirien (RV-1) kohdalla vain
kapeana vyöhykkeenä. Hietasaaren suiston puoleiselle rannalle ja saarille on esitetty
veneilyvalkama-alueita· (LV) ja suiston puoleisille pikkusaarille sekä Hietasaaren
eteläosaan lohteensalmen rannoille relkeily- ja ulkoilualuetta (VR) ja (VR-1).
Vihreäsaareen on varattu pieni puiS10- ja relkeilyalue sekä venevalkama-alue.

"Yäre Henry, yli-intendentti, kasvimuseo, Oulun yliopisto. Suullinen ja kirjallinen tieto.
"Oulun kaupunkilintuselvilys 1997-98. Julkaisematon. Oulun kaupungin ympäristövirasto (M. Tynjälä)
ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys.
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6.

ALUE B : TUIRANRANTA - TOIVONIEMI

Toppilansalmen sillalta lähtien Tuiran ranta-alue on rakennettua puistovyöhykettä
(Tervaporvarinpuisto) ja venevalkama-aluetta. Tukkisaaret ovat lähes luonnontilaisia.
Tuiranrannan istutukset on tehty Oulun kaupungin puistotoimiston (nyk. vihertyöt)
toimesta vuosina 1954-1961. Alueelle on istutettu vuonna 1990 mm. hopeapajua ja
tervaleppää. Vedennostoon liittyvää rantarakenteiden parantamista on tehty vuonna
1997. Rannan tuntumassa kulkee kevyenliikenteen väylä pitkiu suiston rantaa
Merikosken voimalaitoksen lähistölle. Kapean puistovyöhykkeen ja kevyenliikenteen
väylän takana on asutusta. Merikosken voimalan nykyisin käytössä olevalta
pysäköintialueelta·patosilloille saakka on rakennettua puistoa. Rantaviiva on tuettu
keilakiveyksellä 11 m:n korkeudelle. Kiveyksen alareunaan ja väleihin on istutettu
harvakseltaan pajuja, hieskoivuja, fujoja ja kurttulehtiruusuja. Merikosken uoma on
aidattu Tuiranrannassa kokonaan. 3
Toivoniemen pohjoisosan voimalaitokseen rajoittuva ranta on voimakkaasti pengerretty
ja vesi virtaa syvällä suorassa jyrkkäreunaisessa kanavassa. Muualla Toivoniemen ranla
on tuettu keilakiveyksellä 3 metrin korkeudelle. Rantapolun ja kiveyksen väliin on
istutettu rantaviivan myötäisesti rivi rauduskoivuja. Saari on kerrostaloaluetta, pihaaluetta ja osittain julkista puistoaluetta. Toivoniemen istutukset ovat peräisin vuosilta
1958-1960. Keilakiveyksen edessä rantavedessäja kiveyksen väleissä kasvaa tiivis
pioneeripuusto (mm. paju, hannaaleppä ja hieskoivu). Toivoniemen itäosista ja sillalla
37
on näkymät suistoalueen itäosiin ja kesäaikana vesipeilin suihkulähteille.
Tuiran ranta-alue ei rakennettuna ole runsaslintuista. Alueella tavataan jonkin verran
38
sorsa- ja varpuslintuja, mutta mm. kahlaajalinnut puuttuvat lähes kokonaan.

Tuiranranta-Toivoniemi -alueen kaavoitustilanne
Yleiskaavassa 2010 Tuiranrannan alue on pääosin vesialuetta (W), virkistysaluetta (V)
vaihtelevan leveänä kaistaleena. Merikosken voimalan alue on yhdyskuntateknisen
huollon aluetta (ET). Toivoniemi ja sitä vastapäätä oleva Tuiranpuoleinen ranta on
o.soitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK).
Voimassa olevassa asemakaavassa Tuiranranta on venevalkama-aluetta (LV),
kevyenliikenteen väylää ja puistoaluetta sekä teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT).
Toivoniemi on asuin-, liike- ja toimislorakennusten korttelialuetta (AL), puistoaluetta ja
liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K).

"Merikosken kuivauoma, maisemanhoidon yleissuunnitelma. Oulun Energia 1998
J. Oulun kaupunkilinluselvilys 1997-98. Julkaisemalon. Oulun kaupungin ympärislöviraslo (M. Tynjälä)
ja Pohjois-Pohjanmaan linlutieteellinen yhdistys.
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7.

ALUE C: PIKJSAARI - KORKEASAARI - RAATINSAARI KUUSISAARI

Pikisaari - Korkeasaari

Aiemmin erilliset Piki- ja Korkeasaari ovat kasvaneet yhteen. Entinen salmi on
painanne, jossa kasvaa tuoretta kulttuurivaikutteista rantalehtoa ja sen itäosassa on
umpeenkasvanut hiekkakenttä. Pikisaaren kasvillisuus on enimmäkseen pihojen ja
pientareiden kasveja. Saaren pohjoislaidalla on ruohoista, mutta karuhkoa
kulttuurimetsää, jossa on paljon lehtipuita. Törmässä on rehevämpää kulttuurilehtoa. 39
Pikisaaren kaakkoisrannassa kasvaa alueelle mahdollisesti istutettua kurjenmiekkaa.
Pikisaaren pohjoisosan lehtomainen metsä on vadelman, nokkosen ja maitohorsman
vallassa. Oulun käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen alueella kasvaa maakunnassa
erittäin uhanalainen villanukula (Leollllrus cardiaca VillOSllS).39
Korkeasaari on rauhallinen ja asumaton. Alueen metsät vaihtelevat valoisista lehtimetsistä hämyisiin ryteikköihin. Alue on paikallisilmastoltaan suojainen ja maaperä on
ravinteikas, minkä osoittaa ruohoisten lehtimetsien näyttävyys. Alue on yhteydessä
kevyenliikenteen väyliä myöten keskustaan ja saaren länsipäästä Pajusaaren kautta
39
Mustasaareen. Saaren länsipään hiekkarannalla on uimaranta.
Korkeasaari on kulttuuripitoista lehtometsää ja lehtomaista kangasmetsää. Korkeimmilla
kohdilla on karumpia ja varpuisempia tuoreen kangasmetsän kulttuurimuotoja.
Näissäkin on !ehtipuuta paljon. Paikoin metsä on varttunutta, yli kymmenen metriä
pitkää. Puuston alla on runsaasti taimikkoa. Kuusia on enimmäkseen taimivaiheessa.
Metsät ovat harmaaleppää, koivua, pihlajaa, haapaa sekä isoja puumaisia pajuja.
Alueelle on istutettu pieniä aloja pihtakuusta, lehtikuusta ja serbiankuusta. Saaren
39
pohjoissivulla metsät ovattiheitä ja varjoisia. Tien lähellä metsä on aukkoisempaa.
Pikisaaren ja Korkeasaaren alueelta on inventoitu 129 kasvilajia vuonna 1987. Yleistä
rehevyyttä osoittavia lajeja oli paljon: vuohenputki, karhunputki, koiranputki, mesiangervo, ahomansikka, oravanmarja, puna-ailakki, sudenmarja, isotalvikki, punaherukka, metsäruusu, lehtovirmajuuri, mustuvapaju ja halava. Rannassa on luhtalitukka,
myrkkykeiso ja kelluskeiholehti sekä rantahietikolla rantavehnä?9
Korkeasaaren lehtimetsät ovat lintujen suosimaa pesimäaluetta. Pikisaaren ja Korkeasaaren alueella tavataan vesi-, lokki- ja kahlaajalajeja. Lajisto ei ole kovin runsas. Sen
sijaan pienpiirteiset rantamuodot pitävät yllä sangen monipuolista pensaikon ja metsikön
varpuslinnustoa. Lajeista voi mainita mm. peippo, pajulintu, lehtokerttu, kirjosieppo ja
rastaa!. Pohjois- ja länsipuolella olevissa suiston sulapaikoissa talvehtii yleisesti
4o
sinisorsa, mutta usein myös telkkä, isokoskelo ja pikku-uikku.

"Eruidcn Outun atueiden luonnontilan perussclvitys 1. Oulun kaupunki, ympuristövirasto. Julkaisu
2/1988.
'''Oulun kaupunkilintuselvitys 1977-98. Julkaisematon. Oulun kaupungin ympuristövirasto (M. Tynjulä) ja
Pohjois- Pohjanmaan linlutieleellinen yhdistys.
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Raatinsaari - Kuusisaari
Raatinsaaren itäosassa on Lohipadonniemi niminen 1940-luvulla rakennettu julkinen
puisto, jossa on ollut oleskelupaikka kukkaryhmineen ja pysäköintialue. Istutuksia
alueelle on tehty vuosina 1964-1965. Nykyisin soraistettu oleskelualue on ruohikoitunut
ja penkit on poistettu. Puiston ranta on tuettu pääosin keilakiveyksellä 3 m:n korkeudelle. Raatinsaaren pohjoispuolen Tuiranväylän rantaviiva on betonista rakennettua muuria.
Saaren pohjoispuolella Lohitien ja rantaviivan väliin on istutettu tiiviitä pensaikkoja ja
jokunen lehtipuu. Puusto on nuorta. Raatinsaaren eteläpuolella on venesatama. 41
Rantavedessä Raatinsaaren länsirannalla esiintyvät uhanalaiset paunikko (CrasslIla
aqllatica), oikovesirikko (Elatille orthosperma), kolmihedevesirikko (Elatille trilllulra)
ja lietelatar (Persicaria foliosa).42
Kuusisaaren ranta on luonnonmukainen ja saaren eteläpuolella sijaitsee uimaranta ja
itäpuolella kesäisin toimiva tanssilava. Puusto on lehtipuuvaltaista ja paikoin on avoimia
niittyalueita. Länsirannalla kasvaa v. 1993 inventoitu uhanalainen lietetatar (Persicaria
foliosa) ja saaren keskiosissa Tuiranväylän puolella pulskaneilikka (Dialltlllls
42
sllperblls).
Alueella tavataan vesi-, lokki- ja kahlaajalajeja. Lajisto ei ole kovin runsas. Sen sijaan
pienpiirteiset rantamuodot pitävät yllä sangen monipuolista pensaikon ja metsikön
.
43
varpus1mnustoa.

Pikisaari-Korkeasaari-Raatinsaari-Kuusisaari -alueen kaavoitustilanne
Yleiskaavassa 2010 alueella on vesialuetta (W). Pikisaaren pohjoisosa, Raatillsaaren itäja eteläosa, Kuusisaari ja Korkeasaari ovat virkistysaluetta (V). Pikisaaren länsiosassa ja
eteläosassa sekä Raatinsaaren länsiosassa on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta
(PY). Raatinsaaren keskiosissa on urheilupalvelujen aluetta (VU). Pikisaaren keski- ja
itäosassa on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).
Voimassa olevassa asemakaavassa Pikisaaren rannat on merkitty venesatama-alueeksi
(LV) ja puistoalueeksi. Saaren sisäosat ovat pääosin yleisten rakennusten korttelialuetta
(Y), opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (yO), autopaikkojen korttelialuetta (LPA), asuinpientalojen korttelialuetta (AP), liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta (K) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Korkeasaari on pääosin puistoaluetta, venevalkama-aluella (LV), uimarantaa (VV) ja urheiluja virkistyspalvelualuetta.(VU). Kuusisaari on puistoaluetta, lähivirkislysaluetta (VL),
yleistä pysäköintialuetta (LP) ja uimaranta-aluetta (VV). Saaren luoteiskärki on kaavoittamaton. Raatinsaaren rannat ovat puistoaluetta ja venevalkama-aluetta (LV).
Länsiosissa on yleisten rakennusten korttelialue (Y), keskiosissa urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten alue (YU) sekä etelä- ja itäpuolella yleinen pysäköintialue
(LP).

41 Merikosken kuivauoma, maisemanhoidon yleissuunnitelma. Oulun Energia 1998.
"Vöre Henry, yli-intendentti, kasvimuseo, Oulun yliopislO. Suullinen ja kirjallinen lieto.
"Oulun kaupunkilinluselvitys 1997-98. Julkaisematon. Oulun kaupungin ympäristöviras\o (M. Tynjälä) ja
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys.
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8.

ALUE D : HUPISAARET - LINNANSAARI - LAMMASSAARI

Hupisaaret (l)
Hupisaarten alue on hoidettua, maisemallisesti viehättävää puistoaluetta. Alueen
rikkautena ovat purot, pikku sillat ja kookkaat jalot lehtipuut. Tämä vanha puistoalue on
erinomainen esimerkki rehevästä jokivarsikasvillisuudesta. Kulttuurikasvien
opetuskohteena se on ainutlaatuinen, sillä sinne on istutettu runsaasti eteläisiä
koristepuita ja -pensaita. Eräät tulokaslajit ovat maakunnalle kokonaan uusia ja samalla
Suomen pohjoisimpia lajien kasvupaikkoja. Alue on ollut jo kauan ihmisen toiminnan
vaikutuksen alainen. 1700-luvulla oli nykyisten Hupisaarten alueella kuvernöörin
geometrinen puutarha, jonka kasvilajistosta ei valitettavasti ole muistiinpanoja. Päätös
Hupisaarten kehittämisestä virkistys- ja puistoalueeksi tehtiin 1860-luvulla J.
Oldenburgin 1851 suunnitelman mukaisesti. Alueella sijaitsevan siirtolohkareen
vuosiluku 1865 tarkoittanee juuri kunnostustyön valmistumista. Liitteessä 3 on lueteltu
Hupisaarten, Linnansaaren ja Lammassaaren ranta-alueilla kasvavien puiden ja
44
pensaiden lajeja perustuen puistokarttoihin ja suunnitelmiin. ,45
Luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia alueita esiintyy lähinnä kanavien ja purojen
rannoilla sekä kesäteatterin lähistöllä. Kesäteatterista lounaaseen ja länteen ovat
Hupisaarten kasvillisuudeltaan edustavimmat paikat. Pienien siltojen yhdistämillä
saarilla kasvaa isoja saniaisia ja rannat ovat luonnontilaiset. Alueella on mahdollisesti
alun alkaenkin ollut saniaislehtoja ja -korpia. Saniaisia on myös lännempänä isossa
4fi
saaressa, jossa on myös lehtomaista lehtisekametsää.
Puuston kunto saarilla on lehtipuiden osalta hyvä arimpia lajeja lukuun ottamatta.
Havupuut ovat kärsineet talvista ja/tai ilmansaasteista ja osa vanhoista kuusista on
45
pahasti harsuuntuneita. Nuoret havupuut kärsivät kasvuunlähtövaikeuksista.
Lassinkallion sillalta rantaa on tuettu luonnonkivimuurilla korkeudelle 6,5 metriä.
Täältä alas päin on leppävaltaista rantametsää puiston rannan alavoituessa 3 metriin
vetomöljän päässä. Niemen kärjessä on myös koivua ja pihlajaa. Alueella on
hiirenporras -kasvustoja, mutta yleensä vadelma ja paikoin nokkonen ovat vallanneet
paljon alaa. Rannassa on ollut myös avoimempia niittyjä, jotka ovat kuitenkin
pensoittuneet ja metsittyneet. Pensaikossa korpikastikka on hyvin runsas ja paikoin
mesiangervo on merkkinä lehtomaisesta kasvillisuuden perusluonteesta. Rannassa on
pullosaraa kasvava vyöhyke. Hupisaarten Vetomöljän pohjoiskärjestä on hyvät näkymät
Toivonierneen. Joen välisellä kankaalla suuntautuneisuus on selvästi koillinen - lounas,
jonka korkeimmista osista on harvennettu metsikköä kesällä 1998. Jokiuoma on
nykyisin tarkkaan säännöstelty ja veden pinta "kauneuspatojen" alallaan pitämä. Entinen
4fi 47
tulvaranta on muuttunut järvenrannaksi jonka rannassa on saravyö. •

,., Oulun kuupungin puisto-opus. Dendrolugiun seuTU 1996. Henry Yäre.
." Kusvillisuuskurloitus ju suneeTUussuunnitelmu Oulujoen suistoulueel1u. Lehtimäki, Penttilä projektityö
1991.
", Eräiden Oulun ulueiden luonnontilan perusselvitys 1. Oulun kuupunki, ympäristövirasto. Julkuisu
2/1988.
41 Merikosken kuivauoma, maisemanhoidon yleissuunnitelma. Oulun Energia 1998.
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Hupisaaren Kiikkusaaren puoli on umpeenkasvanut ja rannalla on jälkiä rakennustoiminnasta. Hakattuja kivilohkareita pistää esiin korkean ruohovartisen kasvillisuuden
ja pajukon seasta. Kuvassa 5 on Hupisaarten kartta, jossa näkyy ranta-alueiden joidenkin
kasvilajien esiintyminen, puistoalueet, rakennukset ja muut kohteet.

1. Leikkipuisto
2. Kahvila
3. Kasvihuoneel
4. Linlulampi
5. Maakuntamuseo
6. Muistomerkki
7. Puulajipuisto
8. Huvimaja
9. Kesäteatteri
10. Möljä
11. Pysäköintipaikka
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Kuva 5. Hupisaaret.

Kiikkusaari (II) ja Paratiisisaari (Dn
Keskeiset osat Kiikkusaarta ja Paratiisisaarta ovat suunnitelmallisesti rakennettua
puistoa. Kiikkusaarelle perustettiin vuonna 1913 omenapuutarha ja viereiselle
Paratiisisaarelle Oulun kaupunginpuutarha. Kahvilan edustalla nykyisin kasvavat
tarhaomenapuut (Malus domestica) on istutettu Oulun kasvitieteellisen puutarhan
tullessa alueelle 1960-1uvun alussa. Alueella kasvaa Hupisaarten puoleisen ojan varrella
ryhmä marjaomenapuita (M. baccata ).48
'" Oulun kaupungin puisto-opas. Dcndrologian seura 1996. Henry Yäre.
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Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha sijaitsi alueella vuosina 1963-83 ja tällöin
istutettiin koristepuita ja -pensaita Kiikkusaaren lisäksi myös Paratiisisaareen.
Puuvartiset kasvit saivat jäädä paikalleen puutarhan siirtyessä Linnanmaalle, vain
ruohovartiset kasvit siirrettiin mukana. Kulltuurilajistossa on vaalimista, sillä
kasvitieteellisen puutarhan muistot näkyvät nyt läheisillä rannoilla.
Kiikkusaaren ranta-alue on suhteellisen avoin. Loivimmat rantaosuudet sijoittuvat juuri
Kiikkusaaren, Plaatansaaren ja Linnansaaren väliselle alueelle sekä uoman muille
nimettömille pikkusaarille, jotka ovat matalan pioneeripuuston peittämiä. Näihin saariin
ei ole ohjattu virkistyskäyttöä.

Ainola (IV)
Ainolan puistoalueeseen liittyy puutarhataiteen historian jälkiä, sillä siellä sijaitsi jo
vuonna 1826 J. Z. Franzenin perustama muotopuutarha,jonka kohtalosta tai lajistosta ei
ole säilynyt muistiinpanoja. Aströmin suku istutti Ainolan puistoon lukuisia puita kuten
koivuja, siperianpihtaa, laakeripoppelia (Papulus lauri/alia) ja saarnivaahteraa (Aeer
Ileglllula) vuonna 1887. Åström lahjoitti alueen kaupungille vuonna 1910. Vuonna 1932
alueelle istutettiin suuri määrä taimia, jotka ovat edelleen hengissä, esim. puistosyreeni
(Syrillga xhelllyi), likusterisyreeni (S. retieulata), lehtosaarni (Fraxillus exeelsiar) ja
punasaarni (F. pellsylvalliea). Puiston kunnostussuunnitelman laati P. Olsson vuonna
49
1942.
Ainolan rantapolun reunassa on oleskelupaikka, josta on hyvät näkymät jokiuomaan.
Alueen rannat on niitetty vesirajaan saakka. Edustan pikkusaaret ovat aJavia,
korkearuohoisia kosteita metsiä, jonka lajeja ovat harrnaaleppä, hieskoivu, pihlaja, tuomi
ja halava.

Plaatansaari (V)
Plaatansaaressa on jyrkkätölmäiset, luonnonmukaiset kivikkorannat, joita ei ole niitetty
eikä tuettu. Luonnontilaisella rantavyöhykkeellä kasvaa korkeita ruohoja, sekalainen
kokoelma viljelykarkureita, muita kulltuurikasveja ja luonnon ruohoja.
Rantavyöhykkeen puusto on pääosin pajua, harrnaaleppää, tuomia ja korkeimmilla
paikoilla myös kuusia. Muutoin pääosa saarta on nurrnella. Saarella läänihallituksen
takana kasvaa komeita 1800 -luvulla istutettuja havupuita ja sinne on istutettu myös
49
1990-luvulla paljon uusia puuvartisia kasveja.
Plaatansaaren ja Ainolan välinen uoma on täytetty ja kasvillisuus peittää vaihtelevasti
näkymät jokiuomaan. Plaatansaaren ja Lammassaaren väliin jää umpeenkasvanut alue.
Molempien saarien puolella voidaan löytää vanhaa, tiiviisti umpeenkasvanutta
kivikkoista uoman pohjaa, joissa vettä virtaa ainoastaan ohijuoksutusaikaan.

"'JOulun kaupungin puisto-opas. Dcndrologian seura 1996.

j
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Alueet I-V
Hupisaarten alueella on kulttuurivaikutteinen kasvillisuus, korkearuohoinen lehtomainen
metsä, kotkansiipi-saniaislehto ja saravaltainen rantakasvillisuus. Alueelta on vuonna
1987 inventoitu 117 kasvillisuuslajia, joista suuri osa on kulttuurista hyötyviä tai peräti
kulttuurikarkulaisia. Luonnontilaista rehevyyttä osoittavat kielo, mesiangervo,
oravanmarja, kotkansiipi, käenkaali, sudenmarja, tuomi, metsäruusu, mustuvapaju,
halava, korpikaisla ja lehtovirmajuuri. Kurjenmiekka voi olla istutettu tai alkuperäinen.
Kulttuurin myötä levinneitä ovat ainakin ukonputki, vuohenputki, ruusuruoho,
maahumala, kaalivalvatti, persiantädyke ja ketohärkki. Selvemmin istutuksista
karanneita ovat isosorsimo, terttuseija, vaalea-amerikanhorsma, lännenhorsma,
sileäsaksanretikka, rikkaporkkana, punakarhunköynnös ja punakoiso. Yaahterakin on
alueella levinnyt luonnostaan. Pahimpia kulttuurin valtaajia ovat vadelma ja nokkonen.
Myös lehtomaisiin metsiin levinnyt vuohenputki on muita varjostava kasvi. Niitetyillä
alueilla on tasaisia nurmikenttiä ulottuen osittain vesirannoille saakka. Rantametsiä on
50
harvennettu ja pajukoita on poistettu.
Hupisaarten linnusto on monipuolinen. Alueella tavataan jonkin verran sorsalintuja ja
kahlaajia. Lokkilintuja, mm. kala- ja naurulokkia pesii Patosillan alapuoliscssa uomassa.
Yarpuslinnusto on monipuolisen ja vaihtelevan kasvimaailman takia runsas. Hupisaarilla
asustaa kolmisenkymmentä varpuslintulajia, mm. harvinainen nokkavarpunen. 5

Linnansaari
Linnansaari on rakennettu puistoksi v. 1907 ja se on nimetty ystävyyspuistoksi vuonna
1987. Linnansaarta ja Lammassaarta yhdistävä pengertie rakennettiin Merikosken
voimalaitoksen rakentamisen maamassoista vuonna 1944. Linnansaari, Lammassaari ja
Plaatansaari ovat kulkuyhteydessä toisiinsa ja mantereeseen. Linnansaaressa kasvavia
puulajeja ovat rauduskoivu, kotipihlaja ja metsävaahtera. Saaren alemman vallin
rinteeseen on istutettu pensaita. Merikosken siltojen itäpuolen luiskaan on istutettu
pihlaja-angervoa ja kevyenliikenteenväylän varteen ja kaupungin puoleiseen alavaan
· . 52
osaan rau dus kOlvuJa.
Louhikkoinen jyrkkä törmä Linnansaarella ja penkereen rannoilla on täysin
umpeenkasvanut. Puuvyöhykkeen muodostavat pajut, harmaalepät, hieskoivut ja tuomet.
Tämän "ryteikön" alla kasvaa paikoitellen korkeita ruohovartisia kasveja. Kasvillisuus
toimii etenkin kesäaikaan seinänä peittäen pitkät näkymät ja hilliten käyttäjien kulkua.
Saaren länsipäädyssä sijaitsee vanha kunnostettu uimalaitos.52
Alueella tavataan vesi-, lokki- ja kahlaajalajeja. Linnansaaren linnuston lajisto ei ole
kovin runsas. Sen sijaan pensaikon ja metsikön varpuslinnusto on melko monipuolinen.
51
Alueella on samankaltainen Iinnusto kuin Piki- ja Korkeasaaressa.
'" Eräiden Ouiun alueiden luonnontilan perusse!vitys 1. Oulun kaupunki, ympäristövirasto. Julkaisu
2/1988.
51 Oulun kaupunkilinluselvitys 1997-98. Julkaisematon. Oulun kaupungin ympäristövimsto (M. Tynjälti)
!~ Pohjois-Pohjann:aanHnlotieteellinen yhdistys...
. .. .
. ..
. . ..
- Kasv.lhsuuskartOltus Ja saneeraussuunmtelma OoluJoen sUlSloalueella. l..cht.mak., Pentt.la proJekt.tyo
1991.
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Lammassaari
Lammassaari on luonnonmukainen viheralue jonka rantakorkeus on kauttaaltaan alle 1,5
metriä, joten tulva-aikoina vesi voi nousta osaan saarta. Rannat ovat tiheän pensaikon ja
pienikokoisen puuston peittämät. Isompia puita on vain länsi- ja pohjoisosissa saarta.
Saaren keskiosassa on laaja luonnonnurmen peittämä aukio, jota käytetään koirien
koulutusalueena. Aukiolla kasvaa monia niityn kukkalajeja mm. kissankelloa,
kärsämöitä ja maitiaisia. Niityn kasvustoa niitetään kasvukauden lopulla.
Rantavyöhykkeellä ja alavammilla alueilla on muutama vuosi sitten harvennettu
pensastoa. Linnansaaresta Lammassaareen johtavan penkereen reunat on louhikolla
53
tuetut.
Alueen linnusto on samankaltainen kuin Linnansaaressa, Piki- ja Korkeasaaressa.

Hupisaaret-Linnansaari-Lammassaari -alueen kaavoitustilanne
Yleiskaavassa 2010 alue on vesialuetta (W) ja virkistysaluetta (V).
Asemakaavassa alue on puistoaluetta ja uimaranta-aluetta (VV).

~J Eräiden Oulun alueiden luonnontilan pcrussclvitys 1. Oulun kaupunki, yrnpäristävirasto. Julkaisu

2/1988.
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9.

ALUE E : KESKUSTA - SONNISAARI - VIRRANSAARET NUOTTASAARI

Keskustan ranta-alue on Merikosken sillalla aina Wacklinin rantaan saakka rakennettua
rantaa, jota reunustaa kevyenliikenteenväylä. Ranta-alueelta on yhteys sillaa pitkin
Pokkisenväylän yli Linnansaareen. Väylän ranta-alueella Merikoskensillan kupeessa on
Pokkisen puistoalue, johon kaupungin halki virtaava oja laskee. Kaupungin edustan
vesialueelle Vänmannin tekosaareen on rakennettu kirjasto ja teatteritalo. Saaresta on
edelleen kevyenliikenteen yhteys Pikisaareen. Torialue on rannan läheisyydessä ja sieltä
on näkymät vesialueelle. Kiikelinsillaa pitkin pääsee keskustan edustalla olevalle
Kiikelin ja Elban saarelle, jotka on yhdistetty nIoppausmassoilla. Kiikelin saaren ennen
villiintynyttä luonnonympäristöä rakennetaan parhaillaan kerrostaloalueeksi.
Ranta-alue on puistoa Wacklininrannasta (Sepänkadun päässä) Nuottasaaren tehdasalueelle saakka. Puisto on perustettu v. 1979. Rannan läheisyydessä on runsaasti
kevyenliikenteen väyliä. Rantaa on täytetty 1960-luvulla. Edustan saarista luonnontilaiseen Sonnisaaren on kulkuyhteys. Muita luonnontilaisia saaria ovat Virransaari,
Varsasaari, Heinäsaari ja Hevossaari. Öljysaaressa on entistä varastoaluetta. Sonnisaaren
ja mantereen välissä oleva uoma muodostaa varsinkin sadekesinä mielenkiintoisen
ryöppyävän putaan lähellä keskusta-aluetta. Nuottasaaren ranta-alueet ovat rakennettua
54
tehdasaluetta.
Sonnisaaren rantavesivyöhykkeessä esiintyvät uhanalaiset kasvilajit ovat paunikko
(CrasslIla aqllatica), oikovesirikko (Elatille orthosperl/lll) ja lietetatar (Persicaria
foliosa).55
Eläimistö koostuu kaupungin normaalista eläimistöstä. Jäniskannan esiilltyminen
runsaana aivan keskusta-alueella on yllättävää.
Alueen linnusto vaihtelee melko runsaasti. Keskustan ja Nuottasaaren rantojen linnusto
on niukka. Linnusto keskittyy alueen pikkusaarille, missä pesii sorsia, kahlaajia
(Nuottasaaren läheisillä saarilla jopa uhanalaisia lajeja) ja lokkilintuja. Pensaikon ja
metsikköjen varpuslinnusto on samanlainen kuin läheisillä Hietasaaren ja Vihreäsaaren
rannOl'11 a. 56

Kesirusta-Sonnisaari-Virransaaret-Nuottasaari -alueen kaavoitustilanne
Yleiskaavassa 2010 alue on vesialuetta (W), pääkeskustasoisten keskustaloimintojen
aluetta (<;:), kerrostalovallaista asuntoaluetta (AK), ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman
teollisuuden aluetta (TY), teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä vesiliikenteen aluetta
(LV). Ranta-alueet sekä useimmat saarista ovat virkistysaluetta (V).

"Oulujoen suiston käyttösuunnitelma, suistolyöryhmä. Oulun kaupunki 1983.

ss Väre Henry, yli-intendentti, kasvimuseo , Oulun yliopisto. Suullinen ja kirjallinen lieto.
"'Oulun kaupunkilintuselvitys 1997-98. Julkaisematon. Oulun kaupungin ympäristövirasto (M. Tynjähi)ja
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys.
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Asemakaavassa keskustan ranta-alueet ovat yleiselle jalankululle varattua katualuetta,
puistoaluetta (Hollihaka) ja venevalkama-aluetta (LV). Saaret ovat pääosin puistoaJuetta
ja lisäksi huvi- ja viihdetarkoiluksia palvelevien rakennusten korttelialuetta (YV),
hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH) ja venevalkama-aluetta (LV).
Öljysaari ja Hevossaari ovat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T).
Nuottasaaren ranta-alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) ja
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET).

I
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10.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Eri tarkoituksiin tehdyistä selvityksistä on nyt koottu yhteen suistoalueen luontoa ja
luonnonoloja koskevat tiedot ja näin on saatu yleiskuva alueen luonnosta, luonnontilasta
ja sen eri tekijöistä.
Lähes jokaisessa suistoaluetta koskevassa selvityksessä korostuu suiston
poikkeuksellisen suuri merkitys kaupungille. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta ja sen merkitys sekä kaupunkikuvan että kaupunkirakenteen kannalta
on huomattava. Luonnoitaan monipuolisena suisto muodostaa Oulun
viheraluejärjestelmän ydinalueen ja keskeisen sijaintinsa vuoksi alueella on erityisen
suuri merkitys kaupunkilaisten virkistys- ja ulkoilukäyttökohteena. Keskeinen sijainti
on syynä myös siihen, että suiston rakentamattomille alueille on vuosien varrella esitetty
hyvin erilaisia, keskenään jopa ristiriitaisia toimintoja.
Suiston houkuttelevuus ja erilaisuus tavanomaiseen kaupunkikeskustaan verrattuna
perustuu alueen luonnontilaisiin, luonnonmukaisiin ja rakennettuihin viheralueisiin
katsottiinpa sitä silloilla kulkevan vierailijan tai alueella liikkuvan kaupunkilaisen
kannalta. Näin ollen peruslähtökohdaksi tulevalle maankäytölle muodostuu suiston
"vihreän ilmeen" säilyttäminen. Tämä lähtökohta asettaa erityisvaateet rantojen
välittömään läheisyyteen sijoittuvien toimintojen sijoittumiselle ja edellyttää, että
maisemaan vaikuttavat vesiraja-alueet ovat joko luonnontilaisia tai rakennettuja
viheralueita.
Alueen monipuolisuuden säilyttäminen edellyttää rakennettujen ja hoidettujen
viheralueiden sekä luonnonmukaisten ja luonnontilaisten ranta-alueiden vaihtelua.
Selvitysalueella sijaitsevien rakennettujen viheraluiden säilyttäminen nykyisessä
käytössään on perusteltua niiden kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen
merkityksen johdosta. Luonnontilaisena tai luonnonmukaisena säilytettävien rantaalueiden määrän ja yksityiskohtaisen sijoittumisen osoittaminen edellyttää
lisäselvityksiä.
Luonnonarvoiltaan merkityksellisimmät alueet ovat Hietasaaren alueen rannat sekä
Hupisaaret, joiden kohdalla jo ranta-alueille kohdistuvat normaalit hoitotoimenpiteet
edellyttävät erityistä luonnon ja ympäristön huomioon ottavaa suunnittelua. Suiston
virkistys- ja ulkoilukäytön kannalta Hupisaarten ja Hietasaaren alueen lisäksi Pikisaaren
ja Korkeasaaren rantojen säilyttäminen pääosin luonnontilaisena on tärkeää.
Nyt tehty kirjallisuusselvitys osoitti, että alueen kasvillisuudesta on suhteellisen kattavat
tiedot. Lisätietoa tarvitaan uhanalaisten kasvien nykyisestä esiintymisestä sekä
vesikasvilajistosta. Linnusto on kartoitettu kaupunkilintuatIaksen teon yhteydessä ja sen
avulla voidaan muodostaa käsitys alueen merkityksestä myös muille eläimille.
Mahdollisesti uhanalaisten pikkuperhosten esiintyminen alueella tulisi kuitenkin
selvittää.
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LIITE 1.

Oulun alueen uhanalaisten kasvi!ajien esiintyminen. Pallon koko kuvaa
esiintymien kokonaismäärää alueella.
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LIITE 2.

Suistoalueen kaupunkilintuselvityksen (vv. 1997-98, alustava tieto)
tutkimusruuduissa (1 km x 1 km) tavatut lajit (m - laji pesii mahdollisesti
ruudussa, t -laji pesii todennäköisesti ruudussa ja p - lajin pesintä ruudussa
on varmistettu). Tummennetulla on merkitty ne lajit, jotka esiintyvät
erityisesti suiston ranta-alueilla, ja kursiivilla ne lajit, jotka on luokiteltu
joko valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisiksi.
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SUISTOALUEEN TUTKIMUSRUUDUT (1 km x 1 km):

t

m
t

m

34

LIITE 3.

Hupisaarten, Linnansaaren ja Lammassaaren ranta-alueiden puu- ja
pensaslajeja.

1. Hupisaaret
siperianpihla, A. sibirica
okakuusi, P. pllllgells
siperianlehtikuusi, 1. sibirica
kanadanluija, T. occidell/alis
laa!ainkoivu, B. pelldll/a 'Dalecarlica'
halava, S. pell/alldra
pylväspoppeli, P. /rellllllo 'Erec/a'
isolehlilehmus, T. platyplzyl/os
virpiangervo, S. c/wlIIaedlyfolia
korallikanukka, C. alba 'Sibirica'
koiranheisi, V. op"1z1S

mustakuusi, P. maria1lQ
euroopanlehtikuusi, 1. decidllll
siperiansembra, P. celllbra subsp. sibirica
ruostehappomarja, B vlI/garis
vuorijalava, U. glabra
hopeapaju, S. 'Sibirica'
ruhtinaanpoppeli, P. 'RaslllllOwskialla'
viilapihlaja-angervo, S. sorbifolia
hansaruusu,R. rugosa-Izybr. 'Hallsa'
melsävaahlera, A. pla/alloides
mustakuusama, 1. lligra

2. Kiikkusaari
okakuusi, P. pllllgells
kurilienlehtikuusi, 1. glllelillii vaI'. japollica
taalainkoivu, B. pelldllla 'Dalecarlica'
sulkaharmaaleppä, A. illcalla 'Lacillia/a'
isoriippapaju, S. 'Blallda'
palsamipoppeli, P. blllsalllifera 'Elollgllla'
viilapihlaja-angervo, S. sorbifalill
kurtturuusu, R. rugosa f rugosa
marjaomenapuu, M. bacca/a
tarhaomenapuu, M. dOllleslicll
kiiltotuhkapensas, C. 11Icidlls
melsävaahtera, A. pla/alloides
lataarivaahtera, A. /a/ariClllll subsp. /lIll1riClllll

kanadanlehtikuusi, 1. laricilla
siperiansembra, P. celllbra subsp. sibirica
pensasleppä, A. viridis
euroopanpähkinäpensas, C. avel/alla
lerijoensalava, S. fragilis 'BlIl/lI/a'
puistolehmus, T. x vll/gllriS
virpiangervo, S. c/wlIIlIedryfolill
piharuusu, R. x malyi
siperianomenapuu, M. prllllifolia
isoluomipihlaja, A. spica/a
lerttuselja, S. racelllosa
saarnivaahtera, A. lleglllldo
pihasyreeni, S. vlI/garis

3. Paratiisisaari
vuorimänly, P. I/lllgo
sokerikoivu, B. lell/1I
puistoalppiruusu, R. ca/awbiellse-Izybr.
'Gralldiflol'l/lII '
heisiangervo, P. op"lifoli"s
purppuratuomi, P. padlls 'Colora/a'
juhannusruusu, R. pilllpillellifolill 'Plella'
metsäruusu, R. lIIajalis
suomenpihlaja, S. Izybridll
kiiltoluhkapensas, C. 11Icidlls
korallikanukka, C. alba 'Sibiricll'
punasaami, F. pellnsylvllllica

puistosyreeni, S. x henryi

loimaankoivu, B. pendllla f crispa
vuorijalava, U.glllbra
viilapihlaja-angervo, S. sorbifolill
virpiangervo, S. clzllllllledryfolia
rusotuomi, P. virgillillllll 'Sclzllber/'
kurtturuusu, R. rugosll f rugosa
siperianomenapuu, M. prlllzifolia
euroopantuhkapensas, C. ill/egerrillllls
hollanninpunaherukka, R. x pallidlllll
korisleomenapuu, Mallls sp.
pihasyreeni, S. vll/garis
terttuseija, S. racelllosa

j
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4. Ainola
engelmanninkuusi, P. ellgelmallllii
okakuusi, P. pUlIgens
siperianlehtikuusi, 1. sibirica
makedonianmänty, P. peuce
hopeapaju, S. 'Sibirica'
ruhtinaanpoppeli, P. 'RaSUJIlOlVSkialla'
norjanangervo, S. 'Grefsheim'
tuoksuvatukka, R. odoratus
valamonruusu, R. gallica-hybr. 'Splelldells'
koristearonia, A. x prlJllifolia
korallikanukka, C. alba 'Sibirica'
metsävaahtera,A. platalloides
saarnivaahtera, A. negllndo
vuorivaahtera,A. pselldoplata/llls
lehtosaarni, F. excelsior
puistosyreeni, S. x hellryi
alppikuusama, 1. alpigella
perhoskuusama, 1.x lIotha
sirokuusama, 1. x bella

mustakuusi, P. l1l11rilllJll
serbiankuusi, P. oJllorika
kontortamänty, P. cOlltorta var. latifolia
siperiansembra, P. ceJllbra sllbsp. sibirica
siperianpaju, S. sc!nverillii
viitapihlaja-angervo, S. sorbifolia
virpiangervo, S. chaJllaedryfolia
punalehtiruusu, R. glauca
venäjänruusu, R. glabrifolia
isotuomipihlaja, A. spicata
siperianhernepensas, C. arborescells
mongo!ianvaahtera,A. tataricllm suSp.gillllllla
tataarivaahtera, A. tataricllJll subsp. tatariclIJIl
euroopansorvarinpensas, E. ellropaells
punasaarni, F. pelllzsylvallica
koiranheisi, V. opullls
ke1takuusama,1. c!uysalltJllI
rusokuusama, L. la/oriea

5. Plaatansaari
lännenpihta, A. lasiocarpa
siperianpihta, A. sibirica
jättipoppeli, P. trichocarpa
alppikuusama, 1. alpigella
sinikuusama, L. caerulea

palsamipihta,A. balsamea
outapaju, S. borealis
hollanninpunaherukka, R. x pallidllm
mustakuusama, 1./ligra

6. Linnansaari
saarnivaahtera, A. lIeglllldo
siperianhernepensas, C. arborescells
kalliotuhkapensas, C. illtegerrimus
valkosaarni, F. americarza

7. Lammassaari
saarnivaahtera, A. lIegwzdo
valkosaarni, F. americalla

rauduskoivu, B. pelldllla
korallikanukka, C. alba 'Sibirica'
kiiltotuhkapensas, C. lllcidus
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