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Alkusanat
Tämä selvity& on tarkoitettu maa-aineslain tulkintaa koskevaksi
ohjeeksi Oulun kaupungissa, ja tällaisena se täydentää aikaisempia
asiaa käsitteleviä selvityksiä. Tilaajan puolesta työtä ovat valvoneet
kaupungin ympäristönsuojelu toimistosta suunnittelijat Marketta
Karhu ja Matti Tynjälä, jotka ovat myös toimittaneet kaupungin
hallussa ollutta tietoa. Selvityksen aluksi on karttojen ja ilmakuvien
perusteella valittu merkittävimmät kohteet, jotka on käyty maastossa
tarkistamassa. Koko alueelta on ollut käytettävissä kesällä 1990
otetut värilliset ilmakuvat, joita kaupungin kiinteistövirastossa on
antanut käyttöön Esko Orajärvi. Alueen muinaisjäännöksistä ja niiden
merkityksestä ovat tietoja antaneet museoviraston tutkija Markku
Torvinen sekä Pohjois-Pohjanmaan museon tutkija Markku
Mäkivuoti. Kaikkia edellä mainittuja tahdon tässä yhteydessä kiittää.

I{ansikuva:
Kivikkoinen ja somerikkoinen rantakerrostuma moreenimäen laella.
Lapinraunioita näkyy etualalla. I{alikkakangas (Kohde 1)
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1. JOHDANTO
1.1. Työn tavoitteet

Keväällä 1991 käynnistyi Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys. Kyseinen selvitys on tarkoitettu päätöksenteon pohjaksi maaainesten ottolupia ja niille asetettavia vaatimuksia käsiteltäessä.
Maisema- ja maa-ainesselvityksillä pyritään siis ohjaamaan ottamistoiminta maa-aineslain (MAL) 3 § mukaisten rajoitusten edellyttämällä tavalla.
1.2. Aikaisemmat asiaa koskevat selvitykset

Oulun kaupungin maa-ainesalueita koskevia aikaisempia selvityksiä ja
suunnitelmia on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Näistä voitaisiin mainita:
-Hangaskankaan maisema- ja pohjavesiselvityS (Maa ja Vesi 1984).
Hyväksytty ohjeeksi Hangaskankaan lupia käsiteltäessä. joten tänne
ei ole tässä yhteydessä annettu tarkempia suosituksia.
-Oulun kaupunkiseudun pohjavesi- ja maa-ainesvarojen käyttö.
Esisuunnitelma. (PohjOis-Pohjanmaan seutukaavaliitta 1985).
Käsittelee Haukiputaan. Kiimingin. Oulun. Kempeleen ja Oulunsalon
kuntia ja on yhteenveto tuollaisista maa-aineksien määriä. arvioitua
kulutusta. pohjavesivaroja sekä maa-ainesten oton rajoituksia
koskevista tiedoista. Liitekartassa on myös esitetty yleispiirteinen
arvio "kauniin maisemakuvan" omaavista alueista.
-Oulun kaupunkiseudun harjuselvitys (Geologian tutkimusl,eskus
1990)
Arvio Haukiputaan. Kiimingin, Oulun. Kempeleen ja Oulunsalon
tärkeimpien harjumuodostumien koko ainesmääristä pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella. Perustuu luotauksiin ja kairauksiin. Vain
kyseisten kuntien virkamieskäytössä.
-Murskattavaksi soveltuvien kallioalueiden kartoitus (Geologian tutkimuskeskus)
Alueelta. joka käsittää Oulun ympäristöä n. 30 km:n säteellä. sekä
Oulusta Tornioon. Vaalaan ja Raaheen kulkevien valtateiden ympäristöä n. 10 km:n etäisyydellä on kartoitettu kalliopaljastumat ja selvitetty niiden soveltuvuus murskeeksi. Raportti tullee julkiseksi
lähitulevaisuudessa.
-Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys
(Ympäristöinstituutti 1988).
Luonnonsuojelun kannalta merkittävien alueiden kartoitus.

1 ja 2

-Sanginjoen alueen monikäyttösuunnitelma (Maa ja Vesi 1989).
Ohjeita joen pohjoispuolelle kaavaillun retkeilyalueen metsien käytöstä.
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-Isokankaan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (Maa ja
Vesi 1990)
Pääosan Isokankaan harjua käsittävän suojelualueen metsien hoitoohjeet. Tälle alueelle ei siis ole käsillä olevassa tutkimuksessa annettu
tarkempia suosituksia.
-Oulun yleiskaava 2010
1.3. Maa- aineslaki

Vuoden 1982 alusta voimaan tullut maa-aineslaki on keskeisin maaainesten ottamista säätelevä laki. Lain mukana maa-ainesten ottaminen tuli luvanvaraiseksi. Se koskee kaikkien muiden maaperän
ainesten. paitsi turpeen ottamista pois kuljetettavaksi tai paikalla
varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Se koskee myös kiven louhimista
kalliosta.
Maa-aineslaki ei koske maa-ainesten ottoa seuraavissa tapauksissa:
-Ns. kotitarveottoa
-Rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä. kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai
hyväksymään suunnitelmaan (esim. rakennuslupa. tiesuunnitelma.
lupa lentokentän rakentamiseen. lupa vesistön rakentanliseen). Tämä
koskee kuitenkin vain esim. rakennuspaikan tai tiealueen maaaineksia.
-Ainesten ottoa kaavoitetuilla alueilla (hyväksytty asema- . rakennustai rantakaava) tai eräillä toimenpidekieltoalueilla. Näillä alueilla
ainesten ottoa säätelee rakennuslaki. jossa kuitenkin on vastaavia
rajoituksia kuin maa-aineslaissa.
-I<aivoslain piiriin kuuluvien kallioperän ainesten (esim. vuolukivi.
marmori. kvartsi. maasälpä sekä varsinaisten tuotteiden sivukivet)
ottaminen. Kuitenkin esim. rakennuskiveksi louhittavat graniitit ja
gabrot kuuluvat maa-aineslain piiriin.
-Vesialueelta tapahtuvaa ottamista.
Maa-aineslaissa asetetaan ainesten ottamiselle tiettyjä rajOitukSia
(MAL 3 §). Laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin. että siitä
aiheutuu
1. kauniin maisemakuvan turmeltumista
2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista taikka
3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingolliSia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Jos ainesten ottamisesta voidaan todeta aiheutuvan jonkin yllä
mainituista seurauksista, eikä sitä voida välttää myöskään lupaan
liitettävin määräyksin. lupa on evättävä. Päinvastaisessa tapauksessa
lupa on myönnettävä (MAL 6 §). Rat],aisu on tehtävä pelkästään edellä mainittujen maisemallisten ja ekologisten seikkojen perusteella.
eivät.kä siihen saa muut näkökohdat vaikuttaa.
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Sisäasiainministeriön yleiskirjeessä lääninhallituksille, kunnanhallituksille ja rakennuslautakunnille täsmennetään edellä lueteltuja
maisematekljöitä. Kohtien 1. ja 2. maisematekijät eivät koske mitä
tahansa maisemaa, vaan on edellytettävä, että maisemakuvalla on
tiettyjä, objektiiviseen arviointiin perustuvia kauneusarvoja (esimerkiksi vesistöön liitiYvä harju tai kallioalue taikka maastomuodostuma,
josta aukeaa laaja näköala ympäristöön). Näihin voitaneen rinnastaa
myös laajalle alueelle ympäristöstä erottuvat muodostumat. Erikoisista luonnonesiintymistä esimerkkeinä on mainittu harvinaiset puut
ja kasvit sekä erikoisennäköiset kalliopaadet ja -solat.
Lain käytännön soveltamisessa näiden seikkojen tulkinta tuottaa melkoisia vaikeuksia, ja tästä syystä tulkintaan on pyritty kehittämään
yhtenäistä käytäntöä. Valtakunnallisessa harjututkimuksessa (Lyytikäinen 1984) on alueiden merkittävyyttä arvioitaessa kiinnitetty huomiota geologiseen ja biologiseen edustavuuteen, monimuotoisuuteen
ja muuttuneisuuteen. historialliseen mielenkiintoisuuteen sekä maisemalliseen erottuvuuteen.
"Vahingollisina muutoksina luonnonolosuhteissa" on yleensä pidetty
pohjavedessä tapahtuneita muutoksia; pohjavedenpinnan alenemista.
imeytymis- ja virtaussuhteiden muuttumista. suodattavien kerrosten
ohentumista ja samalla pohjaveden likaantumisriskin kasvamista.
pohjavesiesiintymän paljastumista. tai likaavien aineiden pääsyä
pohjaveteen. Lisäksi huomattavan laaja maa-aineksen otto saattaa
vaikuttaa paikallis- tai pienilmastoon tuuli- ja lämpöoloja muuttamalla
(Lyytikäinen 1984; Raittinen 1984; Rautamäki 1984).
Edellä käsitelty maa-aineslain 3 §:n ensimmäinen momentti määrää.
mitä maa-ainesten otossa ei saa tehdä. Toinen momentti puolestaan
määrää, miten pitää tehdä. Lakitekstissä sanotaan: "Ottamispaikat on
sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa
haittaa" (MAL), Tällöin tuiee ottaa huomioon yleinen maiseman- ja
asuinympäristön suojelu, ilmansuojelu, meluntorjunta. liikenneturvallisuus jne. (Raittinen 1984).
Muita maa-ainesten ottamiseen vaikuttavia lakeja ovat ainakin:
-Vesilaki (kieltää merkittäviksi katsottujen pinta- ja
pohjavesien muuttamisen ja pilaamisen, luvan muuttamiselle voi
antaa vesioikeus)
-Muinaismuistolaki (kieltää muinaisjäännösten tuhoamisen,
ellei riittävien tutkimusten perusteella ole annettu tähän
lupaa)
.-Terveydenhoitolaki (melu, pöly, terveydelle vaaralliset aineet)
Näiden lakien säädökset ovat osittain päällekkäiSiä maa-aineslain
säädösten kanssa. Ne koskevat kuitenkin myös maa-aineslain
ulkopuolista maa-ainesten ottoa.
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2. MAA-AINESTEN KÄYTTÖ

2.1. Maa-ainesten soveltuvuus erilaisiin käyttötarkoituksiin

Maa-ainesten otto suuntautuu pääosin lajittuneisiin. karkeisiin
sedimenttikerroksiin. Nämä sopivat yleensä erinomaisesti erilaisiin
rakennuskohteisiin joko sellaisenaan tai murskattuna ja seulottuna.
Lajittuneiden muodostumien kiviaines on myös erinomaista
murskauksen lähtöainesta. koska pehmeät ja helposti rapautuvat
kivilajit ovat näistä yleensä kuluneet pois.
Rakennuskäyttöön soveltuvaa ainesta saadaan myös murskaamalla
kalliota ja seulomalla saatu aines. Tähän tarkoitukseen sopivan kallion
tulee olla kestävää ja rapautumatonta. eikä se saa sisältää kiisuja tai
kiilteitä liikaa. Eri kivilajien soveltuvuus riippuu suuresti käyttötarkoituksesta. esim. tien päällystemateriaaleiksi tarvitaan erityisen
homogeenista. pienirakeista ja sitkeää kivilaatua (esim. Lappalainen
1987).
Lajittuneita. karkeita sedimenttejä voi syntyä lähinnä virtaavan veden
työn tuloksena. Suomessa tärkeimpiä muodostumia ovat jäätikön
sulavesien kerrostamat ns. glasifluviaaliset sedimentit. jotka yleensä
keskittyvät harjujaksoihin ja reunamuodostumiin. Harjualue koostuu
tyypillisesti harjuselänteestä. jonka aines on karkeinta ydinosassa.
Tämän karkean ytimen päällä ja sivuilla on yleensä hieman rauhallisemmassa ympäristössä jään reunalla tai päällä kerrostunutta
hiekkaisempaa ainesta. Deltoissa. jotka ovat jäätikköjokien jäätikön
reunalle kerrostamaa ainesta. aines on yleensä karkeinta lähinnä jään
reunaa olleessa päässä. Oulun seudulle on tyypillistä harjuaineksen
sijoittuminen osin moreenien alle ja pienten hiekkamuodostumien
sijoittuminen moreenikumpareiden väliin.
Rannan aallokko pystyy merkittävästi lajittelemaan maa-aineksia. ja
levittelemään lajittuneita aineksia ympäristöön. Rantamuodostumille
Suomessa on tyypillistä. että ne ovat varsin ohuita. paksuudeltaan
korkeintaan muutamia metrejä.
Yleisintä maalajia. moreenia voidaan käyttää mm. erilaisiin täytemaihin ja penkereisiin. parhaiten sellaisia moreeneita, joiden hienoainespitoisuus on pieni. Rakenteissa moreenien käyttöä rajoittaa suuri
hienoainespitoisuus, joka aiheuttaa routimista ja märän aineksen
häiriintymisherkkyyttä. Moreenista voitaisiin erilaisilla huuhtomismenetelmillä pestä hienoainekset pOis. mutta tämä lisää
kustannuksia merkittävästi, eikä tätä ole käytännössä laajemmin
tehty (esim. Heikkilä 1986). Paikoin moreenit voivat sisältää
Iajittuneita. karkeita kerroksia niin paljon. että niistä saadaan ainesta
pail,allisiin tarpeisiin.
Murslmttu moreeni sopii eräissä tapauksissa hyvin esim. sorateiden
pintakerrokseen. Tähän tarkoitukseen moreenit soveltuvat yleensä
sitä paremmin. mitä enemmän niissä on kiviainesta (esim.
Kovalainen 1987). Tällaista ainesta on löydetty yleensä eniten ns.
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kuolleen jään kumpumoreenialueilta. Rantavoimat ovat usein
lisänneet merkittävästi moreenikumpareiden pin takerroksen
kivisyyttä.
Lohkareisuuteen vaikuttaa mm. alueen kallioperä. Happamien
syväkivien alueella lohkareita on runsaasti, mutta myös muut tekijät
vaikuttavat. Esimerkiksi jäätikön reunaosissa tietyissä oloissa jään
sisäiset virtaukset voivat nostaa kiviainesta jään päälle ja sisälle, ja
kivet eivät hienoonnu niin paljon kuin jään pohjalla. Tällöin
paikalleen sulavasta jäästä voi kerrostua hyvin karkearakeista
moreenia.
2.2. Pohjavesi ja maa-ainesten otto
Käyttökelpoisimmat pohjavesiesiintymät sijaitsevat yleensä lajittuneissa, karkeissa sedimenttikerroksissa, etenkin suurten harjujen
ja deltojen ydinosassa, eli juuri samoissa paikoissa kuin maa-ainesten
oton kannalta merkittävimmät soraesiintymät. Näin soranotto ja
vedenotto ovat monilla harjualueilla keskenään kilpailevia käyttömuotoja. Jos soranotossa huolellisesti vältetään kaikkea, mikä voisi
johtaa pohjaveden likaantumiseen, ja mikäli pohjaveden pinnan
yläpuolelle jätetään riittävä suojakerros ja riittävän laajasti kasvipeitteistä muodostumisaluetta. voidaan kuitenkin tärkeältäkin pohjavesialueelta ottaa maa-aineksia.
Maa-ainesten oton vaikutuksia pohjaveteen on tutkinut Suomessa
vielä käynnissä oleva laaja Vesi- ja ympäristöhallituksen, Geologian
tutkimuskeskuksen ja Tie- ja vesirakennushallituksen yhteisprojekti.
Projektin raportit valmistuvat vuoden 1992 loppuun mennessä.
Tuloksia on alustavasti kuitenkin jo esitelty (Hatva 1991).
Pohjavedenpinnan yläpuolisen maa-ainesten oton on LOdettu aiheuttavan mm. muodostuvan pohjaveden määrän lisääntymistä n. 15-25%
ja pohjaveden pinnan nousua. Lisäksi pohjavedenpinnan vaihteluväli
on kasvanut usein kaltsinkertaiseksi. Myös veden laadussa on tapahtunut muutoksia, pohjaveden liuenneiden suolOjen määrät ovat
kohonneet (merkittävimpinä kloridi, nitraatti, sulfaatti sekä myös
useat kationitJ, samoin happitoisuuden nousua on havaittu. Hyvin
merkittävää on se, että veden laatuvaihtelut kasvavat selväSti. samoin
kuin herkkyys ihmisen toiminnalle ja happamoitumiskehitykselle.
Kohonneet pitoisuudet ovat kuitenkin ainakin toistaiseksi olleet
yleensä pieniä lääkintöhallituksen asettamiin raja-arvoihin verrattuna.
Tutkimuksessa on todettu, että luonnollisen kasvillisuuden ja
maannoskerroksen merkitys pohjaveden puhtaana ja tasalaatuisena
pysymiselle ovat ratkaisevan tärkeitä. Se, kuinka suuri osa
muodostumisalueesta on auki kaivettuna, vaikuttaa luonnollisesti
siihen, kuinka selviä muutokset ovat. Jos kaivettu alue muodostaa alle
10% pinta-alasta, ei vaikutuksia ole juuri havaittavissa, muttajos se on
yli 30%, ovat muutokset selviä ja likaantumisherkkyys vähintään
melko suuri.
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Pohjaveden pinnan alapuolisessa maa-ainesten otossa syntyy
vesilammikko, joka on suorassa yhteydessä pohjaveden kanssa. Itse
lammikon veden .laatu pysyy parhaimpana, jos lammikko on syvä ja
pohjavettä virtaa voimakkaasti sen läpi. Näin siis pohjavedenpinnan
alaisessa otossa tulisi aina pyrkiä mahdollisimman syvään,
pienialaiseen lampeen. Myös lammikon lähiympäristö ja pintavalunnan laatu ja määrä vaikuttavat. Lammikon syntyminen vaikuttaa
voimakkaasti sen alapuolisen pohjaveden laatuun, tämä voi muuttua
pintaveden kaltaiseksi, mm. lämpötila, happamuus, happipitoisuus,
alkaliniteetti ja liuenneiden aineiden pitoisuudet vaihtelevat voimakkaammin kuin luonnontilassa. Suoraan pohjaveden kanssa yhteydessä
oleva lammikko myös lisää pohjaveden Iikaantumisriskiä.
Vesilammikon vaikutus pohjaveden laatuun on erityisen suuri, jos se
on kaivettu pohjaveden virtauskentän poikki.
Erityisen selviä pohjaveden laadun huononemisia on todettu
sellaisissa tapauksissa, missä maa-ainesten oton seurauksena on
päässyt soilta ja soistuneilta alueilta peräisin olevia pintavesiä
harjuun. Tällöin rautapitoisuus lisääntyy ja raudan poisto muuttuu
orgaanisista yhdisteistä johtuen hankalammaksi.
Lain mukaan vain sellainen maa-ainesten otto voidaan sallia,' mikä ei
vaaranna pohjavesien käyttöä. Näin pohjavedenpinnan alle menevää
ottoa ei ainakaan normaalisti voida sallia mahdollisten
pohjavedenottamoiden muodostumisalueilla ainakaan lähellä
pumppauspaikkaa. Sellaisissa kohteissa, jotka eivät esim.
huonolaatuisen pohjaveden tai pienen koon vuoksi sovellu
pohjavedenottoon, saattaa pohjaveden alle ulottuva otto olla paikoin
hyväkin ratkaisu, koska auki kaivettava pinta-ala pienenee. Tässä
yhteydessä on kuitenkin todettava, että pohjavedenpinnan alle
ulottuvassa otossa tarvitaan aina erityisen huolelliset selvitykset.
Vesi piirit ovat luokitelleet pohjavesialueita sen perusteella, kuinka
hyvin ne sopivat pohjavedenottoon. Oulun kaupungin alueella on
tärkeiksi pohjavesialueiksi nimetty Hangaskangas ja Isokangas, joissa
kummassakin on toiminnassa pohjavedenottamoita. Luokitusta ollaan
tarkastamassa, uudessa luokituksessa tärkeiksi pohjavesialueiksi
voidaan ottaa jonkin verran aikaisempaa vähäisempää käyttäjäkuntaa
palvelevien olemassaolevien tai tietyn ajan sisällä tarvittavien
vedenottamoiden muodostumisalue. Lisäksi määritellään ns.
soveltuvat pohjavesialueet, joista olisi mahdollista saada riittävästi
hyvää vettä, mutta käyttötarvetta ei vielä ole. Uuden luokituksen
tuloksia saataneen vuoden 1992 kuluessa.
Vesi- ja ympäristöhallitus on tutkimuksen perusteella aivan vasta
antanut uudet suositukset maa-ainesten otosta tärkeillä ja soveltuvilJa
pohjavesialueilla. Näissä tullaan suosittelemaan nykyisiin ohjeisiin
verrattuna vahvempia suojakerrospaksuuksia, lähinnä pohjavedenpinnan noususta ja suurenevasta vaihteluvälistä johtuen. Myös
vedenottamon muodostumisalueen, etenkin lähisuoja-alueen kasvipeitteisyyden säilymiseen ja jälki hoitoon kiinnitetään huomiota
nykyistä enemmän.
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Suosituksen mukaan :
-Toimivalla tai tutkitulla vedenottamoalueella (vähintään 0,5 ha) sekä
lähiSuOjavyöhykkeen mahdollisilla jälleenimeytys tai tekopohjaveden
muodostumi'salueilla ei minkäänlainen maa-ainesten otto ole sallittua.
-LähiSUOjavyöhykkeellä (alue. jolta pohjaveden virtaus ottamolle
kestä"ä n. 50-60 vrk. mikä merkitsee yleensä vähintään muutaman
sadan metrin pituista aluetta) maa-ainesten ottoa voidaan sallia
ainoastaan siellä. missä on ollut aikaisempaa laajamittaista maaainesten ottoa ja tällöinkin on havaitun luonnollisen
pohjavedenpinnan päälle jätettävä vähintään 4-6 metrin suojakerros. Mahdolliset lammikoituneet vanhojen kuoppien pohjat olisi
täytettävä ja kunnostettava.
-Kaukosuojavyöhykkeellä (=toimivan tai mahdollisen vedenottamon
pohjaveden muodostumisalue) maa-ainesten otto on yleensä sallittua.
mikäli havaitun pohjavedenpinnan yläpuolella on kaivettavaa maata
vähintään n. 5 metriä. Suojakerrokseksi täällä suositellaan 3-4
metriä havaitun pohjavedenpinnan päälle (tai 2-3 metriä pitkien
havaintosarjojen ylimmän tason päälle). Pohjavedenpinnan alainen
kaivu voisi joiSsakin tapauksissa tulla kyseeseen vanhojen kuoppien
lammikoiden kunnostamisessa.
Joillakin.
mahdollisten
vedenottamoiden muodostumisalueiden syrjäisillä osilla voisi reilusti
pohjaveden pinnan alle menevä ottaminen tulla muutenkin
kysymykseen.
-Sellaisissa kohteissa. jotka mahdollisesti voisivat sijoittua tärkeiden
tai soveltuvien pohjavesialueiden ryhmään, mutta joiden soveltuvuutta
ei ole viejä riittävästi tutkittu, tulisi toistaiseksi soveltaa varsin
tiukkoja ohjeita.
-Huonosti vedenhankintaan soveltuvilla alueilla ei maa-ainesten otolle
pohjavesien suojelun vuoksi anneta rajoituksia. Jälkikäyttömahdollisuudet on näissäkin tapauksissa otettava huomioon, siis on joko
jätettävä maata niin runsaasti (mielellään enemmän kuin nykyisenä
käytäntönä oleva 1 metri) pohjavedenpinnan päälle. että metsän
kasvu onnistuu tai sitten kaivettava riittävän syvä lammikko.
Niissä tapauksissa, joissa pohjaveden käyttökelpoisuus voi vaarantua.
sekä aina, kun kyseessä on pohjaveden pinnan alle ulottuva otto, olisi
haettava lausunto vesi- ja ympäristöpiiriltä ja tarvittaessa lupa
Vesioikeudesta.
2.3. Maisematekijät. moninaiskäyttö ja maa-ainesten käyttö
Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ottoa ei voida sallia
maisemallisesti kauniilla paikoilla (vrt s. 2-3) täysin riippumatta esim.
näiden paikkojen maa-ainesvaroista tai siitä kuinka paljon ihmisiä
näitä paikkoja käy katsomassa. Maiseman arvioimisen tulisi olla
objektiivista, mutta käytännössä tähän ei ole mahdollista päästä.
Eräiden kohteiden osoittaminen "kauniiksi" tai muuten luonnoItaan
merkittäviksi on helppoa, mutta hyvin usein tulee vaikeuksia (esim.
sinänsä maisemiltaan merkittävät paikat, joilla maa-aineksia otettu
tai edustavat, mutta hyvin syrjäiset paikat vastakohtanaan ehkä
suhteellisen vaatimattomatkin, mutta keskeisellä paikalla olevat).
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Lähimmäs objektiivisuutta voitaneen päästä riittävän laajoja alueita
monipuolisesti tarkastelemalla.
Lajittuneita. karkeita maa-aineksia sisältäville muodostumille
kohdistuu hyvin monenlaisia käyttötarpeita maa-ainesten oton ja
pohjavesien käytön lisäksi. Nämä muodostumat ovat usein
maisemassa näkyviä ja erikoisten pinnanmuotojensa sekä muunkin
luontonsa vuoksi usein suojelun arvoisia. Valoisuutensa ja
helppokulkuisuutensa vuoksi ne ovat virkistysalueina erityisen tärkeitä ja ne sopivat myös erinomaisesti rakennuspohjiksi. Niiden
kasvillisuus on kuitenkin hyvin karua eikä näin kestä kovaa kulutusta.
Haljuissa maa-aineksia on yleensä runsaasti ja niiden laatu on hyvä.
Näin niissä. mikäli rajoittavia tekijöitä ei ole. kuopat muodostuvat
hyvin laajoiksi ja syviksi. Rantakerrostumat ovat pieniä ja ohuita ja
näin niiden ainesta käytettäessä tulee maastoon hyvin runsaasti
pieniä kuoppia. Rallion louhinta on yleensä mahdollista vain suurissa
ykSiköissä. Oulun tienoon kalliot ovat pieniä ja matalia. joten
aineksien saamiseksi louhinta on ulotettava syvälle.
Haljujen karkeiden ydinosien ja selänteiden ainesten käyttö aiheuttaa
usein liian suuria vaurioita ympäristölle. I{arkeata haljuainesta voidaan
korvata kallioaineksella ja jOissakin tapauksissa karkeilla
moreeneillakin. Näidenkin ainesten ottaminen voi aiheuttaa pahoja
ympäristöongelmia. Yleensä ympäristönsuojelun aiheuttamien
rajoitusten puolesta ottamiseen sopivien moreeni- ja kallioalueiden
löytyminen on helpompaa kuin vastaavien harjusora-alueiden
löytyminen. Rallioiden louhinnan laajat melu-. pöly- ym. vaikutukset
sekä aineksen suuret laatuvaihtelut kuitenkin rajoittavat. Moreenien
käyttömahdollisuudet ovat lisäksi varsin rajalliset.
Maa-aineslain tarkoituksena on. että maa-ainesten ottoa voitaisiin
suunnata sellaisiin kohteisiin. joissa se aiheuttaa mahdollisimman
vähän vahinkoa luonnolle ja maisemalle sekä asutukselle. Lupaa
haettaessa tulee esittää kaivusuunnitelma. jossa on eSitetty myös
ottoalueen jälkihoitosuunnitelma. mikäli lupahakemus ei koske hyvin
vähäistä kohdetta. Lupaa haettaessa tulisi siis jo olla selvillä alueen
myöhempi käyttö. jotta jälkihoitotyöt voitaisiin tehdä sitä
silmälläpitäen.
Maisemanhoitotoimenpiteiden tarkoituksena on saada vaaralliset
jyrkänteet poistetuiksi ja kasvillisuuden avulla kaivun aiheuttamat
maisemaa rumentavat jäljet peitetyksi ja näin aikaa myöten
kaivualueet sopeutetuksi luontevasti ympäröivään maastoon. Nämä
toimenpiteet voidaan suorittaa joko ottamisen päätyttyä tai. varsinkin
laajoilla. pitkäaikaisilla ottoalueilla. sitä mukaa. kun ottaminen
joltakin osalta on saatu päätökseen.
Yleensä kunnostustoimista ensimmäinen on alueen siivoaminen
kaikenlaisista jätteistä ja kivikasoista. Pinnalta kuorittu humus ja
mahdolliset ottoon soveltumattomat hienoainekset kannattaa ]<äyttää
hyväksi luiskien maanparannusaineina.

11
Luiskaaminen tulee tehdä sellaiseksi, että kasvittuminen on
mahdollista, eikä eroosio syövytä rinteitä. Y1eensä on kaltevuutta
1:2,5-1:3 pidetty riittävänä. Pitkillä luiskattavilla rinteillä kannattaisi
usein luisKa muotoilla portaittaiseksi eroosion vähentämiseksi.
Kalliolouhoksissa luiskat kannattaisi tehdä portaittaiseksi ja nämä
alueet pitäisi myös turvallisuussyistä aidata. Ottoalueen muotoilussa
olisi pyrittävä välttämään sellaisia seikkoja, jotka vähentävät alueen
myöhempiä käyttömahdollisuuksia, kuten kylmää ilmaa ja valuvesiä
patoavien muotojen tekemistä tai kuopan pohjan ulottamista niin
lähelle pohjavedenpintaa tai orsivesiesiintymää, että kuopan pohja
soistuu.
Taimikko voi tulla kaivualueille luontaisesti, mikäli alue ei ole kovin
suuri ja mikäli ympärillä on riittävästi siemenpuita. Muissa
tapauksissa joudutaan turvautumaan istutuksiin tai kylvöön. Paljas
kivennäismaa on usein istutetuilIe männyntaimille liian vaikea
kasvupaikka. Humuspitoisen pintakerroksen ja jonkinlaisen suojan
luominen olisi hyvin tärkeää. Kuopan pohjan metsittymisen takia on
erittäin tärkeää jättää riittävästi suojakerrosta pohjavedenpinnan
yläpuolelle, tässä on lisäksi otettava huomioon maa-ainesten otosta
aiheutuva vedenpinnan. nousu. Eräissä tapauksissa, esim. taajamien tai
virkistysalueiden lähellä kannattaa vanhaa ottoaluetta kunnostaa hyvin
perusteellisesti.
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3.0ULUN KAUPUNGIN ALUEEN YLEISKUVAUS

3.1.

Korkeussuht~etja

kallioperä

Oulun seutu on yleensä varsin tasaista. Maasto nousee merenrannalta
tasaisen loivasti itäänpäin mentäessä. Kaupungin alueen korkein
kohta on Isokankaan harjun laella (89.6 m mpy). Maapeitteet ovat
yleisesti varsin paksut. jopa useita kymmeniä metrejä. ja pääosin
maaston pienimittakaavaiset korkeusvaihtelut johtuvat
maaperätekijöistä.
Kalliopaljastumia on vähän ja nekin ovat piema Ja matalia. Tiedot
alueen kallioperästä perustuvat suurelta osin geofysikaalisiin
mittauksiin. Oulun kaupungin alueen kallioperä on lähes
kokonaisuudessaan proterotsooista liusketta ja graniittia.
Liuskeet ovat yleensä kiilleliusketta. paikoin niissä on alkuperäistä
kerrallista rakennetta niin paljon. että niitä sanotaan grauvakOiksi.
Näihin liuskeisiin liittyy usein kiisupitoisia mustaliuskevälikerroksia
(havaittu mm. Loppula alueella) sekä emäksisiä vulkaniitteja (havaittu
kapealti Sadinselän ja Kalimeenojan välillä). Nämä liuskeet ovat
syntyneet ilmeisesti meren pohjalle n. 2 miljardia vuotta sitten
kerrostuneista savisista ja hiekkaisista lietteistä. joiden väliin on
tullut paikoin orgaanista liejua ja basalttista laavaa. Nämä ovat
metamorfoituneet vuorijononpoimutuksessa syvällä maan alla n. 1.8
miljardia vuotta sitten. Tällöin on myös syntynyt sulasta kiviaineksesta
niiden yhteydessä oleva graniittialue. Graniitti muodostaa nykyisin
kallioperän suurimmassa osassa tutkittavaa aluetta. Sen seassa on
usein sulkeumina liuskeita. Vastaavasti liuskeisiin on usein
tunkeutunut graniittisia suonia ja juonia. Graniitissa ja liuskeissa
olevissa juonissa ovat karkearal,eiset pegmatiittigraniitit tavallisia.
Nuorinta kallioperää edustaa Muhos-muodostuma. joka on
kerrostunut n. 1400 milj. vuotta sitten hautavajoamaan (Hailuodosta
löydetyille tämän muodostuman kerroksille on kuitenkin esitetty
selvästi nuorempia ikiä). Se koostuu lähes metamorfoitumattomista.
punertavista sedimenttikivistä. pääosin savikivistä. Tämä kerros
muodostaa päällimmäisen kallioperän koko Oulun edustan
merialueella ja kaupungin lounaisnurkassa. Kempeleenlahden
pohjukassa (Kesola 1985).
3.2. Alueen maaperän geologinen kehitys
Mannerjään vetäytyessä Oulun seudulta n. 9000 vuotta sitten jään
reunan lwhdalla oli täällä vettä (Itämeren silloisen ns. Ancvlusvaiheen vettä) parin sadan metrin vahvuudelta. Jään sulaessa -siinä
olevat ainekset kerrostuivat siis syvälle veden alle. Jään pohjalla
kulkenut moreeni kerrostui suoraan pohjalle. mikäli jää oli pohjassa
kiinni. Ainakin ajoittain jään reuna saattoi kuitenkin olla kelluvana. ja
tällöin kerrostui runsaasti lajittuneita kerroksia sisältävää moreenia.
Moreenikumpareita on muodostunut jään reunan railoihin ja
painanteisiin ja reunan tuntumaan jään alle kerrostuneista

13

moreeneista. Moreenikumpareiden itäpuoliskon parempi lajittuneisuus saattaa paikoin johtua siitä. että täällä niiden aines on
kerrostunut kelluvan jään alle (Vehkaperä 1986).
Jäältä tulevat sulavedet kerrostivat lajittuneita aineksia jäätikön
reunan railoihin ja jään edustalle. Voimakkainta sulavesitoiminta on
ollut harjujaksojen kohdalla. Oulun kaupungin alueella on kaksi suurta
harjumuodostumaa. Hangaskangas ja Isokangas. Ne ovat kumpikin
jonkin verran erillään yhtenäisemmistä harjujaksoista. Kumpikin
niistä on myös melko laajasti moreenipeitteinen. mikä saattaa
kuvastaa paikallista jään leviämistä reunalle kerrostuneen deltan
päälle (Helle&Y1inen 1965. Alestalo 1986). Kummankaan harjun
jatkuvuutta ei tarkasti tiedetä. Mahdollisesti näitä jatkeita on
moreenien alla. esim. Hangaskankaan luoteispuolella.
!{aupungin keskellä on melko laaja vyöhyke. missä tavataan
lajittuneita hiekkamuodostumia moreenikumpareiden välissä. Näistä
huomattavin on Pilpakangas. muita suurempia muodostumia ovat
Sanginjoen Taivalkoskenkangas. Hiukkavaara ja Kuivasjärven seutu.
sekä pienempinä eräät Mikonkankaan. Metelinmäen ja Lehtimäen
osat. Lajittuneita hiekkoja voi olla tässä jaksossa lisäksi moreenien
alla näkymättömissä. Näiden muodostumien aines on hienoa hiekkaa.
mikä kuvastaa suhteellisen vähäistä sulavesivirtaa. Syvällä olevia
kerroksia täällä on tutkittu vain vähän. merkkejä karkeammista
lajittuneista kerroksista ei ole tavattu.
Myöhemmin tulleet hienommat merisedimentit peittävät laajalti
jäätikkösyntyisiä kerroksia. etenkin painanteissa. Jokivarressa nämä
maat on yleensä otettu viljelykseen. muualla ne ovat pääosin jääneet
turpeiden alle. Joen ympärillä on lisäksi myöhemmin joen suistoon ja
tulvamaille tulleita. pääosin hietaisia kerroksia.
Jokainen kohta tällä alueella on vuorollaan ollut meren rantaa.
Aallokko lajittelee rannan aineksia siten. että merestä nousevat karit
ja saarten ja niemien sellaiset kohdat. joihin aallot iskevät
suurimmalla voimalla. huuhtoutuvat paljaikSi kivikoiksi. lrtautuneet
ainekset kerrostuvat sitten hieman suojaisemmille paikoille. Näin
täällä moreenimäkien lailla ja lakien länsi- ja luoteispuolilla on hyvin
huuhtoutuneita kivikoita. aivan laella usein lähes kasvitonta
"pirunpeltoa. " Tällaisen kivikkoisen laen kaakkoissivulla on pienistä
kivistä muodostunut. hyvin karu kenttä. jossa voi olla kivisiä ja
soraisia valleja. AIempana on sitten kankaan suojaisemmilla sivuilla
hieman rauhallisemmissa oloissa kerrostuneita soraisia ja hiekkaisia
rantakerroksia moreenien päällä. Rinnettä alemmas mentäessä
rantakerrokset tyypillisesti tulevat hienorakeisemmiksi ja
epäselvemmiksi.
I\:aikkein laajimmat rantakerrokset syntyvät lajittuneiden
muodostumien liepeille. Etenkin hienoa hiekkaa olevat muodostumat
ovat menettäneet usein entisen muotonsa täysin. Niiden pinnalle on
tullut pitkiä. korkeuskäyrien suuntaisia. hiekkaisia ranta\·alleja. Usein
alkuperäisen harjun tai hiekkamuodostuman paikka näkyy jonkinlaisena "kulmana" rantavallikentän keskellä. Erityisen tuulisilb
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paikoilla, missä on runsaasti hienoa hiekkaa, on syntynyt
rantadyynivalleja, ne ovat muita rantavalleja korkeampia ja teräväharjaisempia.
Karttoihin on piirretty kaupungin alueelta eräitä korkeuskäyriä.
Tietty korkeuskäyrä osoittaa rantaviivan sijaintia tiettynä aikana.
Selvästi näkyvinä poikkeuksina tästä ovat ainakin jokien ja purojen
uomien kohdalle myöhemmin kuluneet uomat, sekä muutamat
vähäiset rantadyynit, jotka ovat muodostuneet rannalla vesirajan
yläpuolella. Suot ovat myös kehittyneet vasta myöhemmin ja tästä
syystä on alueen suurimman ja ilmeisesti syvimmän suon, Pilpasuon,
kohdalla käytetty suon pohjan korkeuskäyriä. Näiden lisäksi
maankohoamisen erot eri paikOissa voivat aiheuttaa vähäisiä, hyvin
vaikeasti selvitettäviä epätarkkuuksia. Kuitenkin näiden karttojen
perusteella voidaan hyvin seurata merenrannan siirtymistä ja
ennustaa moreenimäkiin liittyvien rantakerrostumien sijainti:
selvimmät ja ainekseltaan karkeimmat rantakerrostumat syntyvät
suojattomina olevien karien ja pikkusaarten suojaisemmalle rannalle.
20
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3.3. ffistoriallisista tekijöistä
Ihmisiä tällä alu'eella on liikkunut koko sen ajan, jolloin se on ollut
merenpinnan yläpuolella ja epäilemättä merellä ja meren jäällä
hieman aikaisemminkin. Meren ja joen rannan läheiset alueet ovat
aina olleet täällä ihmisten tärkeintä elinaluetta ja esihistorialliset
ihmisten jättämät merkit todennäköisesti ovat peräisin ajalta, jolloin
meren ranta on ollut aivan lähellä.
Historiallisista tekijöistä käsitellään tässä yhteydessä vain koko
Pohjanlahden rannikolla yleisintä ja eniten maa-ainesten saatavuuteen
vaikuttavaa muinaismuistotyyppiä, ns. lapinraunioita. Ne ovat kooltaan
ja sijoittelultaan vaihtelevia, ladottuja kivikehiä, joiden keskellä on
usein syvennys. Niiden sijaintipaikka on kuitenkin yleensä hyvin
samanlainen; nykyisin kankaan laella tai hieman laen kaaldwissivulla
oleva kivinen kenttä, joka on aikoinaan ollut pienen saaren
kivikkoinen ja somerikkoinen ranta. Tyypillisiä lapinraunioita esiintyy
yleisesti rannikon läheltä n. 15 metrin korkeudelta ainakin n. 100
metrin korkeudelle (paikoin niitä on sisämaassakin järvien lähellä).
Näin niitä on ilmeisesti rakennettu kivikaudelta rautakaudelle asti.
Näiden. kiviröykkiöiden tarkoitus on hieman epäselvä, ainakin osa,
mahdollisesti kaikki kuvatunlaiset röykkiöt ovat hautapaikkoja.
Tarkkoja selvityksiä ei toistaiseksi ole Pohjois-Pohjanmaalta kovin
monista paikoista tehty, joistakin paikoista, etenkin rannikon läheltä
on löydetty selviä merkkejä vainajista ja näiden mukana haudatuista
esineistä, mutta monista ei ole löytynyt mitään. Tämä voi kuitenkin
johtua vaatimattomammasta hautaamisesta ja jäänteiden
häviämisestä. Erityisen hyvin tutkittu lapinraunio on Oulun l\:aakkurin
Välikankaalla, missä on pidetty hautausmaata pienellä, kivikkoisella
jokisuiston lähellä olleella saarella n. 1500 vuotta sitten. Pääosa
lapinraunioista on selvästi tätä vanhempia.
l\:artoille on merkitty tunnetut kiinteät muinaisjäännökseL läheskään
kaikkia niitä ei kuitenkaan tunneta. Jopa hyvin näkyviä ja helposti
tunnistettavia lapinraunioitakin voi löytyä lisää. Koska tyypilliset
lapinrauniot sijaitseva maa-ainesten oton kannalta merkittävillä
paikoilla, on niitä ilmeisesti tuhoutunut paikoin. Tunnettujen
muinaisjäännösten penkominen tai hävittäminen on lain mukaan
kielletty ilman erillistä lupaa. Se, kuinka laajan suojavyöhykkeen
nämä tarvitsevat, on tapauskohtaisesti harkittava, aivan lähelle ei
esim. maanottokuoppaa tulisi kaivaa, ettei kohde romahtaisi. Usein
näkyvien kohteiden lisäksi koko alue muodostaa merkittävän
kokonaisuuden, johon voi liittyä asuinpaikkoja tms., joten ainakin
edustavimpien kohteiden ympäriltä tulisi maankamaran
muuttamiselta rauhoittaa riittävän laaja kokonaisuus. Vaatimattomammilla kohteilla voitaisiin tutkimusten jälkeen sallia esim.
maanotto koko alueelta.
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4. MAA-AINESTEN OTTO OULUN SEUDULLA

4.1. Maa-ainesluvat kaupungin alueella

Oulun kaupungin alueella oli v. 1991 lokakuussa voimassa 16 maaainesten ottolupaa. Niiden mukaan olisi mahdollista kaivaa yhteensä
n. 3.05 milj. m 3 . Seitsemän lupaa. joiden mukainen ottomäärä on n.
2.38 milj. m 3 (78% koko kaupungin lupamäärästä) koskee
Hangaskankaan haIjun hiekkoja ja sona. Kallion louhintaa käsittää
yksi lupa, jonka määrä on 0,43 milj. m 3 (14%). Pienissä. erillisissä
hiekkamuodostumissa on yksi lupa (0,03 milj. m 3 eli 1%) ja
moreenikumpareilla ja niiden reunojen rantakerroksissa on 4 lupaa
(yhteensä 0,19 milj m 3 eli 6%). Multaa koskevia lupia on 3 kpl ja
niiden yhteismäärä 0.03 milj. m 3 (1%). Ainakin neljällä näistä lupaalueista (yhteismäärä 0,26 milj. m 3 ) ottaminen on saatu päätökseen
ja jälkihoito suoritettua.
Näistä luvista vuotta kohti laskettu keskimääräinen ottomäärä on
yhteensä 0,27 milj. m 3 .• mistä n. 70% koskee Hangaskangasta. Luvat
on myönnetty yleensä kymmeneksi vuodeksi. Hangaskankaalla on
kaksi hyvin suurta lupaa, jotka on myönnetty selvästi pitemmälle
ajalle (15 ja 17 vuotta). Lain mukaan kymmentä vuotta pitempi lupaaika voi tulla kyseeseen vain erityisistä syistä. tässä tapauksessa syynä
lienevät tiilitehtaan tarpeet.
Luvat käsittävät pääosin pohjavedenpinnan yläpuolista kaivua.
pohjavedenpinnan alle ulottuu ainoastaan kallion louhintaa koskeva
lupa.
Oulun kaupungin maa-aineslupien mukainen ottomäärä on siis pintaalaan nähden melko suuri. Kaupallinen maa-ainesten oUo on
keskittynyt erittäin voimakkaasti Hangaskankaan tärkeälle
pohjavesialueelle. Lopusta määrästä yksi kallion louhimislupa käsittää
suurimman osan. Pienet, eri puolilla aluetta sijaitsevat maaaineskohteet käsittävät vain pienen osan koko määrästä.
Ainesten ottaminen rantakerroksista, lajittuneista moreenikerroksista ja erillisistä, pienistä hiekkamuodostumista on kuitenkin
ollut varsin laajaa, toiminta on hyvin usein loppunut kelvollisen
aineksen loppumiseen tai pohjaveden pinnan tulemiseen kuopan
pohjalle. Ns. kotitarveotto tapahtuu nykyisinkin hyvin usein tällaisista
pienistä maa-ainesmuodostumista.
4.2. Maa-ainesten otto Oulun seudulla

Oulun seudun maa-ainesten käyttöä ja saatavuutta tarkasteltaessa on
otettava huomioon, että toimintoja tapahtuu usean kunnan alueelb.
Maa-aineksia otetaan kaupunkiseudun tarpeita varten hyvin runsaasli
Oulun ympäristökunnista. Kuljetettavat matkat riippuvat voimakkaasli
siitä. mikä aines on kyseessä; arvokkaimpia aineksia. joista
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kaupunkiseudulla on puutetta (erityisesti betoniin kelpaavaa
hiekkaista soraa), voidaan kuljettaa hyvinkin kaukaa, aina Yli-litä,
Pudasjärveä ja S~ikajokea myöten,
Oulun ympäristölle on tyypillistä se, että maapeitteet ovat paksut ja
lajittuneita muodostumia on varsin paljon, mutta nämä ovat hyvin
hiekkavaltaisia, Lisähankaluuksia aiheuttavat eräissä harjuissa
tavattavat savikivipallot. Harjusoraa on yleensä hyvin vähän
pohjavedenpinnan yläpuolisissa osissa, Pohjavedenpinnan alla soraa
useissa harjumuodostumissa olisi paikoin varsin paljonkin ja eräissä
huonosti pohjavedenottoon soveltuvissa harjuissa etenkin
Haukiputaalla ja Kiimingissä onkin aineksia kaivettu veden alta hyvin
paljon,
Maa-ainekset ovat siis pääosin hiekkaa. Ainesten tarve on kuitenkin
suurimmalta osalta karkeita lajitteita; soraa ja mursketta. Näitä
joudutaan siis joko tuomaan kaukaa tai sitten murskaamaan
lähempänä kalliosta. Pitkät kuljetusmatkat voivat nostaa ainesten
hinnat moninkertaisiksi. joten paineet kulutuskeskusten lähellä
kallioiden louhintaan ovat suuret. Oulun seudulla kallioaineksen
saatavuus ei kuitenkaan ole kovin hyvä: kalliot ovat yleensä syvällä
maapeitteitten alla. Laajalla. Hailuodosta Muhoksen eteläpuolelle ulottuvalla savikivialueella ei louhintaan soveltuvaa kalliota ole lainkaan.
Lisäksi eräisiin liuskeisiin liittyy huonosti käyttöön soveltuvia,
kiisupitoisia osia. Kallioiden mataluudesta johtuen louhinta joudutaan
ulottamaan pohjavedenpinnan alle. Näistä hankaluuksista huolimatta
kallion louhinta on kaupungin ympäristössä lisääntymässä. laajoja
louhoksia on etenkin Haukiputaalla, mutta myös muissa ympäristökunnissa.
I\:aupunkiseudulla käytettävistä maa-aineksista lähes puolet on
peräisin Haukiputaan kunnan alueelta, missä tärkeimpiä ottoalueita
ovat Virpiniemen seutu (erittäin laajaa, pohjavedenpinnan yläpuolella
tapahtuvaa hiekkaisen aineksen ottoa virkistyalueena ja
pohjavesialueena
merkittävältä
kankaalta),
KiviperänNurmeskankaan-Vasikkasuon alue (hyvin laajaa pohjaveden pinnan
alapuolista ainesten ottoa kapeasta harjusta ja kallioalueelta) sekä
Onkamonselän harjujakso (tärkeää pohjavesialuetta, josta aineksia
otettu pääasiassa pohjavedenpinnan yläpuolelta, paikoin
syvempääkinl,
Muita kuntia, joissa otetaan merkittävästi aineksia kaupunklseudulle
ovat ainakin Ylikiiminki (laajaa maa-ainesten ottoa useilta
harjualueilta), Kiiminki (pohjavedenpinnan alaista ainesten ottoa
harjuista sekä lisäksi kallion louhintaal. Oulunsalo (pohjavedenpinnan
yläpuolista maa-ainesten ottoa Salonselän pohjaveSien ja
virkistyskäytön kannalta hyvin merkittävästä harjusta), Oulu
(pohjavedenpinnan yläpuolista maa-ainesten ottoa Hangaskankaan
tärkeältä pohjavesialueelta), Tyrnävä (pääasiassa kallion louhintaal
sekä Pudasjärvi (maa-aineksia otetaan laajasta pitäjästä varsin paljon,
kunnan lounaisosasta viedään arvokkaita harjusoria runsaasti Oulun
seudulle),
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5.

TUTKIMUSALUEEN MERKITTÄVYYDESTÄ POHJAVEDEN.
MAISEMATEKIJÖIDEN. MONINAISKÄYTÖN JA MAAAINESTEN OTON KANNALTA.

5.1. Pohjavesi

Pohjaveden tarve kaupunkiseudulla on suuri. Oulun kaupunki ottaa
pääosan tarvitsemastaan vedestä Oulujoesta. Mikäli koko kaupungille
haluttaisiin saada riittävästi pohjavettä. pitäisi ottaa käyttöön varsin
kaukana sisämaassa olevia muodostumia. Muut seudun kunnat
käyttävät vesihuollossaan pohjavettä.
Hangaskangas suurena. lähellä kaupunkia sijaitsevana. veden laadun
puolesta ainakin toistaiseksi hyvänä alueena on erittäin tärkeä. Se
mahdollistaa tällä hetkellä kaupunkilaisille paremman juomaveden
saannin. Lisäksi joidenkin erityisen hyvää vettä tarvitsevien kohteiden ja kriisiaikojen vedenhankinnan kannalta sen merkitys on
keskeinen. Toinen kaupungin alueella oleva tärkeä pohjavesialue on
Isokangas. joka on mittasuhteiltaan selvästi Hangaskangasta pienempi. Tämä alue on rauhoitettu.
Oulun muista mahdollisista pohjavesialueista voitaisiin mainita mm.
Pilpakangas. Joutsensuon-Aalikkokankaan alue. Valkiaisjärven
pohjoispuoli sekä Särkilammen reuna. Nämä ovat pinta-alaltaan
vähäisiä ja niissä ilmeisesti myös aineksen hienous vaikeuttaa veden
saantia. Paikalliselle vedensaannil1e ainakin joillalön näistä saattaisi
olla vähäistä merkitystä. Lisäksi kaupungin haja-asutusalueilla on
taloilla omia kaivoja. joiden säilyminen on myös otettava huomioon.
Eräillä paikoilla (PiIpasuon ympäristö. Kourinjärven ympäristö) on
merkitystä luonnonsuojelun kannalta merkittävien soiden vesitalouden kannalta.
5.2. Moninaiskäyttö

Oulun kaupungin alueella on hyvin monenlaisia maankäyttöön liittyviä
tarpeita erityisesti lähellä keskustaa. suuria teitä ja vesistöjä. Näitä
tarpeita on käsitelty lähinnä Oulun yleiskaavassa ja eräissä muissa
kaavoissa. Maa-ainesten kannalta merkittävillä alueilla tarpeita on
mm. asutukselle ja muulle rakentamiselle. puistoille. hautausmaille
sekä virkistys- ja ulkoilu alueille.
Rakentaminen. puistot ja lähivirkistysalueet sijoittuvat yleensä
kaavoitetuille alueille tai niiden lähelle. Kauempana ollaan
kehittämässä Sanginjoen ympärille monipuolista virkistysaluetta.
Tähän liittyy voimakkaasti rakennettu urheilualue joen varressa
Sankivaarassa. sekä laaja virkistyskäyttöä silmälläpitäen hoidettava
metsäalue joen pohjoispuolella. Yleiskaavassa suojelualueeksi
esitettyjä. virkistyskäyttöön soveltuvia arvokkaita luontokohteita ovat
mm. Isokangas (rauhoitettu pääosin], Pilpasuo ympäristöineen
(rauhoitettu osin) sekä I\:ourinjärvi ja eräitä pienempiä kohteita.
Luontopolku kulkee Sanginjokivarren ja Pilpasuon välillä. Erilaisia
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ulkoilureittejä. joista osa on käytössä ympäri vuoden. osa vain esim.
talvella. on runsaasti.
5.3. Maisematekijät

Oulun kaupungin alueen merkittävimmät maisematekijät ovat
merenranta ja jokivarsi. Merenranta sijoittuu lähes kokonaan
kaavoitetuille alueille. Oulujoki aukeaa viljelymaata olevine
ympäristöineen muodostaa maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden
selvitysalueen keskelle. Sanginjoki on vastaavanlainen tärkeä alue.
tosin pienempi ja melko paljon metsien keskellä kulkeva. Vähäisempiä. paikallisesti merkittäviä maisemakokonaisuuksia on mm.
Kalimeenojan varsilla sekä eräiden pienten järvien ja avosoiden
ympärillä.
5.4. Maa-ainesten otto
Oulun kaupunkiseutu kuluttaa hyvin runsaasti maa-aineksia. Erään
arvion (P-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1985) mukaan suuruusluokka
olisi n. 1 milj. m 3 vuodessa. Tarkkaa tietoa esim. viime vuosien todellisesta kulutuksesta ei ole. Mahdollisesti se on ollut ainakin ajoittain
emo arviota suurempikin.
Tällä hetkellä merkittävimmistä harjuainesten ottokohteista osassa
jouduttaneen tuotantoa piankin merkittävästi supistamaan ainesten
loppuessa ja pohjaveden suojeluohjeiden tiukentuessa. Aineksia täytyy
siis tulevaisuudessa ottaa muualta ja arvokkaimpia aineksia on
käytettävä hyvin säästeliäästi. Harjuainesten osalta vaihtoehtoina ovat
toisaalta ainesten tuominen entistä kauempaa ja toisaalta entistä
laajempi kaivaminen pohjavedenpinnan alta eräissä pohjavedenottoon
soveltumattomissa muodostumissa. Harjuaineksia pystytään
korvaamaan kalliomurskeella ja kallion louhinnalla tullaan epäilemättä tulevaisuudessa tuottamaan hyvin huomattava osa tarvittavasta
maa-aineksesta. Myöskin moreeneita pystyttäisiin nykyistä enemmän
käyttämään monissa vähemmän vaativissa kohteissa. Yksi Oulun
seudulla kyseeseen tuleva maa-aineksia korvaava materiaali on
Rautaruukin kuona. jota on tänne tuotu useita kymmeniä tuhansia
tonneja vuodessa (PohjoiS- Pohjanmaan seutukaavaliitto 1985).
Kaupungin alueella on Hangaskangas ehdottomasti merkittävin maaainesesiintymä. Siinä on runsaasti arvokasta harjuainesta. yleensä se
on hiekkavaltaista. soraa on kuitenkin paikoin seassa. Tämän paikan
merkitystä lisää maa-aineksia käyttävän teollisuuden sijoittuminen
tänne.
Muut lajittuneet muodostumat ovat selvästi vähemmän merkittäviä.
Pilpakankaan lcuittunut aines on lähes pelkästään hienoa hiekkaa.
Pieniä ja hienoa hiekkaa sisältäviä näyttävät olevan myös muut
lajittuneet l11uodostumat, tosin näiden syvällä olevista kerroksista ei
ole juuri tietoja. Moreenien alaisia lajittuneita kerroksia saattaisi
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löytyä esim. Hangaskankaan luoteispuolelta tai erillisten hiekkamuodostumien väleistä.
Rantakerrostumista suurimmat on usein jo kaivettu lähes loppuun.
Joitakin, usein vanhoihin kuoppiin liittyviä soraisia rantakerrostumia,
joissa maa-ainesten ottaminen olisi mahdollista on kuitenkin, mutta
niiden ainesmäärät jäävät melko vähäisiksi. Pengermaaksi tai
täytemaaksi kelpaavaa murskattavaa moreenia näyttää olevan
runsaasti alueen moreenikumpareissa, erityisesti voitaisiin pyrkiä
hyödyntämään vanhojen rantakerrostumissa olevien kuoppien
reunojaja kivikasoja.
Kallioalueita kaupungin alueella on yleensä niukasti. Esitetyillä kylIäalueilla kalliopaljastumia on muutamissa kohdissa. Kallion louhinta
häiritsee kuitenkin selvästi laajemmalti kuin muu maa-ainesten otto
{melu, pöly, mahdollisesti myös pumppausvedetl. joten osa kylläalueiden kalliopaikoista saattaa sijaita liian lähellä asutusta. Joitakin
kallioalueita kuitenkin on sen verran syrjäisillä alueilla, että niissä
voisi merkittäväkin louhinta tulla kyseeseen, mikäli kiven laatu on
sopiva.

24

6. KOHDEKUVAUKSET
Kohde 1. Pohjoinen reWla-alue

Rajaus ja yleiskuvaus:
Kaupungin kaavoitettujen alueiden sekä Hiukkavaaran sotilasalueen
pohjoispuolelle jäävä osa Oulun kaupungin aluetta. Sotilasalueen
itäpuolella, Yli-Kiimingin tien eteläpuolella raja kulkee pitkin
Sanginjoen pohjoispuolelle esitetyn retkeilyalueen pohjoisrajaa.
Alue on melko tasaista, pääosin peitemoreenia ja pienehköjä jään
liikkeen suuntaisia moreeniselänteitä. Jäätikköjokien kerrostamia
hiekkoja on hyvin matalina muodostumina Kuivasjärven
pohjoiSpuolella ja mahdollisesti myös Hönttämäen eteläpuolella.
Näiden hiekkamuodostumien ympärillä on laajalti rantavoimien
levittelemää hiekkaa matalina rantavalleina. Soita ja soistunutta
metsää on koko alueella varsin paljon.
Maa-ainesten käyttö:
Voimassaolevia maa-ainesten ottolupia ei ole. Vanhoja ottoalueita on
etenkin Kuivasjärven pohjoispuolisella Aaltokankaan hiekka-alueella,
missä kaivu on ulotettu laajasti pohjavedenpinnan tasoon tai sen alle.
Vähäisiä rantal{erroksiin keskittyviä vanhoja kuoppia on siellä täällä
(Kaavaankangas, Pääkangas. Sivukangas, Parsiaismaa, Kummunkangas
ym).
Suositukset:
Ei-alueiksi esitetään:
1.1. Kuivasjärven länsipuoli
Perustelut: Käsittää luonnonsuojelun kannalta arvokkaan alueen
(ks. Eräiden Oulun alueiden ...) sekä pyörätien ympäristön emo
alueen lounaispuolella. Alue on hyvin soista, eikä sillä olisi
missään tapauksessa merkitystä maa-ainesten ottokohteena.
1.2. lso-Ahvenjärven ympäristö
Perustelut: Polun ja ladun maisemien kannalta merkittäviä
paikkoja. Kapealla hiekkavalliIla kulkevalta polulta avautuu
näkymä lasketulIe lso-Ahvenjärvelle.
1.3. Kalikkalampi-MylIykoski
Perustelut: Laajan asutusalueen vieressä oleva virkistykseen hyvin
sopiva alue, jossa kulkee useita polku- ja latureittejä.
Maisemallisesti arvokkaimpia paikkoja ovat Kalikkalammen
ympäristö, Kalikkakangas ja Myllykosken ympäristö.
KalikkakankaalIa ja MyIIykoskenkankaalia on lisäksi
muinaisjäännöksiin luettavia mielenkiintoisia kiviröykkiöitä.
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Asutus rajoittaa maa-ainesten ottoa Lopakkaselällä. Maa-ainesten
saannin kannalta kovin merkittäviä muodostumia ei ko. alueella
ole, joidenkin moreeniselänteiden reunalla on rantakerroksia,
suurimpana Kalik.k:akankaan rantakivikko.
1.4. Pyykösjärven ympäristö
Perustelut: Järven rannan maisemat. Maa-ainesten otto ei ole
käytännössä mahdollista, koska länsiranta on asuttua ja itäranta
pääasiassa suota.
1.5. Korvenkylä-Korvensuora
Perustelut: Maisemallisesti merkittäviä joenvarsia ja niiden
ympärillä olevaa tiheään asuttua aluetta. Lisäksi kaavoitettujen
alueiden ja sotilasalueen välissä on Korvensuoran itäpuolella
pitkä, kapea kaistale, joka on vieressä olevien asutusalueiden
tärkeää virkistysaluetta (valaistu latu ja pururata) .
1.6. Saviharju
Perustelut: Kalimeenojan varren asuttuja alueita ja Ylikiimingin
tien maisemien kannalta merkittäviä paikkoja. Joen
eteläpuolella Santakankaalla Tervahiihdon latu kulkee pitkin
kapeaa, maisemallisesti tämän ladun kannalta merkittävää
kangasta.
1.7. NuuUnpalo
Perustelut: Pieni, tien maisemien kannalta merkittävä paikka
(komeita siirtolohkareita tien lähellä), lisäksi Kalimeenojan
luonnonsuojelun kannalta merkittävä alue on lähellä.
Kyllä-alueella on rajoittavina tekijöinä otettava huomioon mm. asutus
ym. rakennukset, sekä polkujen, latujen ja ratsastusreittien
toimi\'Uuden turvaaminen.
Mahdollisuudet saada aineksia kyllä-alueilta ovat varsin vähäiset.
Kuivasjärven pohjoispuolisesta hiekka-alueesta voitaisiin kankaiden
mataluudesta johtuen saada aineksia merkittävästi vain, jos voitaisiin
kaivaa pohjaveden alta ja muotoilla syvä lampi. Tämä voisi olla
mahdollista vain joillakin hyvin tarkoin tutkituilla paikoilla.
Esimerkiksi vanhojen, pohjalta soistuneiden kuoppien syventäminen
voisi tulla h-yseeseen, mikäli moreenikerrokset eivät tule vastaan liian
pian. Näiden kuoppien ympäristön käyttö urheiluun tai
rakentamiseen yms. tulee myös ottaa tarkoin huomioon.
Vähäinen, ottamiseen soveltuva hiekkamuodostuma näyttäisi olevan
myös aivan kohteen nurkassa, Kalimeenvaaran lähellä.
Muita mahdollisesti paikallisesti maa-ainesten otossa kyseeseen
tulevia paikkoja voisivat olla eräät pienehköt soraiset rantakerrokset.
Näitä on mm. seuraavissa paikoissa: Kummunkangas ja sen ympäristö.
Parsiaismaa ja sen ympäristö, Pääkangas, Sivukangas ja sen ympäristö
sekä Kaavaankangas. Näistä useista on parhaat rantakerrokset jo
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kaivettu pois joskus, mutta kuoppia laajentamalla ja kivikasoja
käyttämällä voitaisiin aineksia saada jonkin verran .

.

Palokankaan laella on lapinraunioita soraisten ja kivikkoisten
rantakerrostumien kohdalla. Näiden kaivaminen voi tulla
kysymykseen vasta niiden tutkimisen jälkeen museoviraston luvalla.
Kohde 2. Sanginjoen seutu

Rajaus ja yleiskuvaus:
Käsittää Sanginjoen varren maisema-alueen ja sen pohjoispuolelle
esitetyn retkeilyalueen (lukuunottamatta Isokankaan harjual. sekä
lisäksi eräitä näihin liittyviä muiden kohteiden ulkopuolelle jääneitä
alueita.
Pääosin epäselvästi jään liikkeen suuntaisten moreeniselänteiden
muodostamaa loivasti kumpuilevaa maastoa. Näiden kankaiden
väleissä on pieniä soita sekä Sanginjoki ja Kalimeenojan latvaja.
Asutus on keskittynyt lähes pelkästään Sanginjoen rantamille.
Keskellä on suhteellisen laajalti jäätikköjokien kerrostamia hienoja
hiekkaja, moreenikumpareita nousee monin paikoin tämän hiekkaalueen sisällä. Joihinkin näistä moreenimuodostumista voi liittyä
myös lajittuneita kerroksia. Sanginjoen lähellä on joitakin
kalliopaljastumia.
Maa-ainesten otto:
Voimassaolevia maa-ainesten ottolupia:
Korkiakangas, 19 000 m 3 soraista rantakerrostumaa. Voimassa
1986-1996.
Ainekset otettu ja kuoppa valmis.
Kalliokaarronkangas. 427600 m 3 kalliota. Voimassa 1991-2001.
Louhintaa ei vielä ole aloitettu.
Sankivaaran golf-radan rakentamisen yhteydessä on käytetty radan
alueen hiekkoja runsaasti. Vanhoista kuopista mainittavin on
Leväyskivenkankaalla, missä on kaivettu pääasiassa hiekkaja.
Suositukset:
Ei-alueeksi esitetään:
2.1. Sanginjoen maisema-alue ja Pilpaojan varsi.
Perustelut: Sanginjoki on maisemallisesti hieno. varsin
luonnontilainen joki. jonka rannalla on täällä melko paljon
asutusta. Jokea ja sen rantoja käytetään paljon retkeilyyn ym.
virkistykseen. Näin ei joen tai sen suuntaisesti kulkevan tien
lähellä voida sallia laajamittaista maa-ainesten ottoa. Sanginjoen
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varteen on rakenteilla laaja urheilualue ja tähän hankkeeseen
liittyen on maa-aineksia (hienoja hiekkoja) siirrelty suuria
määriä, Tämä on kuitenkin otettu pääosin mukaan joenvarren
ei-aluee·seen. koska paikka on maisemallisesti tärkeä. eikä sieltä
ole mahdollista saada maa-aineksia kaupallisiin tarkoituksiin.
2.2. Kalimeenlammen tienoo
Perustelut: Käsittää eräitä maisemien. luonnonsuojelun tai
virkistyskäytön kannalta erityisen merkittäviä paikkoja.
Kalimeenlampi on maisemallisesti kaunis lampi. jonka rannalle
on rakennettu levähdyspaikka. Kalimeenojan varsi on
luonnonsuojelun kannalta merkittävää (ks. Ympäristöinstituutti
1988), samoin vanhaa metsää kasvava Iso-Polvikangas sen
eteläpuolella. Iso-Polvi-kankaalla on myös muinaisjäännöksiksi
luettavia kiviröykkiöitä.
2.3. Hirvikankaan laki
Perustelut: Esihistoriallinen mUinalsJaannös. Komea. vanha
rantakivikko. jossa on useita hyvin säilyneitä lapinraunioita.
2.4. Kangaslampi
Perustelut: Suorantaisen lammen ympäristö ja sen lähellä oleva.
retl~eilyn kannalta tärkeä alue.
2.5. Saunakangas
Perustelut:Muinaisjäännöksiksi luokiteltuja kiviröykkiöitä. Paikka
on myös retkeilyyn sopivan reitin varressa oleva näkyvä.
jyrkkärinteinen kumpare. joten sillä on jonkin verran
maisemallista merkitystä.
2.6. Lylyjärven ympäristö
Perustelut: Järven rannalla on luonnonsuojelun kannalta an'okas
alue (ks. Ympäristöinstitu utti 1988). Tähän liittyy eräitä
maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokkaita alueita.
2.7. Kiviharju
Perustelut: Aivan asutusalueen lähellä sijaitsevia kivisiä moreeniharjanteita. joilla kulkevia polkuja käytetään runsaasti ulkoiluun.
Paikkaa tulisi kehittää virkistysalueeksi. eikä se näin sovellu
laaja-mittaiseen maa-ainesten ottoon.
2.8. Isokankaan reuna
Perustelut: Isokankaan harjun lievealueeseen kuuluva. suurelta
osin soistunut alue. Täällä maa-ainesten otto voisi haitata
Isokankaan pohjavesien käyttökelpoisuutta.
Kyllä-alueella maa-aineksia otettaessa on otettava huomioon se. että
retkeilyalueeksi varattavaa aluetta täytyy voida käyttää retkeilyyn.
Esim. Korpiselkä Kalimeenlammen kaakkoispuolella on tällä alueella
hyvin keskeinen. helposti saavutettavissa oleva kangas. jossa vain
hyvin vähäinen maa-ainesten otto voisi olla mahdollista. Myöskään
esim .. Lylyjärven ja Sankivaaran sekä Lylyjärven ja Kiekon Majan
välisiä latu- ja polkuyhteyksiä ei pidä katkaista. Mahdollisessa
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kallionlouhinnassa on otettava asutuksen läheisyys tarkoin huomioon.
Muita maa-ainesten ottoa rajoittavia tekijöitä ovat mm. hiekkaalueelle raivatut taimitarhat, ampumaradat yms. Alueella ei ole
laajempaa merkitystä pohjavesien kannalta. joten sellaisissa paikoissa.
missä lajittunutta ainesta on syvällä riittävästi. voisi tarkoin
suunniteltu pohjavedenpinnan alainen kaivu tulla kysymykseen.
Mahdollisuuksia lajittuneiden ainesten saamiseen lienee eniten
Pilpakankaan ja Hiukkavaaran välillä olevalla hajanaisella hiekkaalueella; kaivamiseen sopivia paikkoja näyttäisi olevan mm.
Leväyskivenkankaan. Kontionpalon ja Mustikkakankaan laidoilla ja
mahdollisesti moreenien allakin. Kivikkoisiin moreeniselänteisiin
liittyviä pienehköjä rantakerroksia On mm. Vesankankaan-KiviharjunMatokankaan, Muuraiskankaan ympäristön ja Sammalkankaan
ympäristön rinteillä sekä useilla kankailla joen eteläpuolella. Suurimmasta rantakerrostumasta. joka sijaitsee Korkiakankaalla joen
eteläpuolella, on parhaat ainekset jo käytetty kokonaan. Kallioalueita
kyllä-alueella on Holtinkylän, Laukkalan ja Loppulan lähellä. sekä
Sadinselän pohjoispuolella. Maisemallista merkitystä näillä
soistuneiden maiden keskellä olevilla matalilla kallioilla ei ole. mutta
suhteellisen lähellä (lähimmillään vajaa 200 ml oleva joenvarsi ja
asutus voi rajoittaa louhintaa. Kallion louhiminen voisi olla kannattavaa
vain. jos sitä jatkettaisiin pohjavedenpinnan allekin.
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Kohde 3. Pilpasuo-Matkalampi

Rajaus ja yleIskuvaus:
Käsittää Oulujoen ja Sanginjoen maisema-alueiden itäiselle puolelle
jäävän osan Oulun kaupunkia. Pohjoisessa raja on vedetty pitkin
Pilpasuon luonnonsuojeluun varatun alueen pohjoisrajaa.
Alueelle ovat tyypillisiä laajat ja suhteellisen korkeat, muodoltaan
vaihtelevat moreenikumpareet. Moreenikumpareissa on usein hyvin
lajittuneita kerroksia ja hyvin kehittyneitä rantamuodostumia. Näiden
väleissä on paikoin lajittuneita hiekkamuodostumia, joista
ylivoimaisesti suurin on PiIpakangas.
Maa-ainesten otto:
Voimassaolevia maa-ainesten ottolupia:
Vähänsuonkangas. 51 000 m 3 , soraista rantakerrostumaa.
Voimassa 1983-1993. Pääosa aineksesta otettu.
Ylä-Korkiakangas, 19 000 m 3 , soraista rantakerrostumaa ja
lajittunutta moreenia. Voimassa 1986-1996. Ottamista ei ole
vielä aloitettu.
Korkiakangas, 85 000 m 3 , soraista rantakerrostumaa. Voimassa
1991-1998. Aloitettu.
Vanhoja. paaosin soralSllD rantakerroksiin
lajittuneempiin osiin kaivettuja kuoppia on
Mustikkakankaalla, pienempiä kuoppia on mm.
Murtopalolla. Hiekkaa on kaivettu pienistä
Pilpakankaalta. Lehtikankaalta. Pirttikankaalta
reunalta.

ja moreenien
hyvin laajasti
Sikoharjulla ja
kuopista mm.
ja Metelinmäen

Suositukset:
Ei-alueeksi suositellaan:
3.1. Pilpasuon ympäristö.
Perustelut: Pilpasuon alue on luonnonSUOjelun ja virkistyskäytön
kannalta erittäin merkittävää, alueelle on valmistumassa
luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Esitetty maaainesten ottoon soveltumaton alue käsittää esitettävän Pilpasuon
luonnonsuojelualueen, sekä sinne Sanginjokivarresta tulevan
luontopolun ympäristön sekä lisäksi joitakin vähäisiä suon
valuma-alueeseen tai retkeilyyn soveltuvien reittien maisemaalueeseen kuuluvia kangasmaita suojelualueen rajan tuntumasta.
3.2. Pilpajärvi
Perustelut: Järven rantamaisemat, taloja. tiheää loma-asutusta.
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3.3. Matkalampi
Perustelut: Matkalampi on maisemallisesti kaunis, suorantainen
lampi, sen' pohjoispuolella oleva Korkiakangas on jyrkkäpiirteinen moreeniselänne, jonka reunoilla on poikkeuksellisen
hyvin kehittyneitä, soraisia rantavalleja. Kankaalla on voimassaoleva maa-ainesten ottolupa. mutta osa maisemallisesti
merkittävimmästä alueesta jää tämän lupa-alueen ulkopuolelle.
3.4. Jättiläishaudat
Perustelut: Kiinteä muinaisjäännös. Teerikangas on
moreenikumpare, jonka laella on komea rantakivikko
päällä suuri ihmisen latoma kiviröykkiö. Tätä paikkaa
maa-ainesten ottamisella turmella ainakaan ennen kuin
tarkemmin tutkittu.

korkea
ja sen
ei tule
sitä on

3.5. Lehtil~angas
Perustelut: Kiinteitä muinaisjäännöksiä ja maisemallisesti
mielenkiintoisia, laajoja kivilouhikoita. Hyvin kiviklcoisen
moreenikumpareen laella on laaja rantakivikko. jossa on
runsaasti kiviröykkiöitä. Alempana on laaja, ilmeisesti roudan
tekemä louhikkokenttä. Nämä muodostavat mielenkiintoisen
kokonaisuuden, jota ei pitäisi maa-ainesten otolla turmella.
Lehtikankaan alueella on saatavissa olevia lajittuneita maa-aineksia
suhteellisen paljon, yksittäiset kohteet ovat kuitenkin varsin pieniä.
Pilpakankaalle jää suojelualueen lounaispuolelle hiekkapeitteistä
aluetta jonkin verran. Sellaisia moreenikumpareita, joiden aineksessa
ilmeisesti on huomattavia lajittuneita kerroksia tavataan runsaasti
esim, Ylä-Korkiakankaan-Mustikkakankaan-Kukkokankaan. sekä
Lehtikankaan-Pirttikankaan seuduilla. Merkittävämpiä rantakerroksia
on esim: Vähänsuonkankaan, Kiimaharjun, Sikoharjun. YliKorkiakankaan-Mustikkakankaan, Korkiakankaan. Lehtikankaan,
Pirttikankaan, Pyöriäkankaan ja Eerikkikankaan laidoilla. Vähänsuonkankaan. Ylä-Korkiakankaan ja Korkiakankaan rantamuodostumiin ei nykyisten lupien päättymisen jälkeen jääne enää paljon
mahdollisuuksia kaivun jatkamiselle. Mustikkakankaalla on hyvin
laajat vanhat kuopat, jOiden kivikasoista saisi murskattavaa ainesta ja
kuopan laajentaminenkin voisi tulla kysymykseen. Muutamilla
muillakin kankailla on vähäisiä vanhoja tai uudempia sora- ja
hiekkakuoppia.
Varsinaisia pohjaveSialueita ei kohteen alueella ole, joten
pohjavedenpinnan alainenkin kaivu voisi tarkoin harkituissa kohdissa
tulla kyseeseen. Yleensä kuitenkin rantamuodostumien lajittuneet
kerrokset ovat niin ohuita. ettei riittävän syvään lammikkoon ole
mahdollisuuksia. Pilpasuon valuma-alueen sisällä on pohjaveden
suojelu otettava huomioon, joten täällä sen suojaksi olisi jätettävä
riittävän paksu maakerros.
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Kohde 4. Oulujoen varsi

Rajaus ja vle~kuvaus:
Käsittää Oulujoen ja sen varsia seurailevien teiden maisema-alueen.
Lisäksi mukaan on otettu joen lähellä olevan Kiekon majan ympäristö
kokonaisuudessaan. Jokilaakso on suhteellisen kapeana korkeampien
moreenimaiden välissä. Joen varsilla on monin paikoin mm. mereen
ja suistoon kerrostunutta hiesua ja hietaa. Näiden keskellä ja reunoilla
kohoaa moreenikumpareita. joihin näyttää liittyvän lajittuneita
hiekkakerroksia paikoitellen. Pikkaralassa ulottuu pieni osa
Hangaskankaan harjua tälle alueelle. Harjun liepeet ulottunevat
laajemminkin tämän alueen hienosedimenttien ja moreenien alle.
Maa-ainesten käyttö:
Maa-ainesten ottolupia ei ole. muita kuoppia on hyvin vähän.
suurimpana Mikonkankaan laidan hiekkakuoppa.
Suositukset:
Ei-alueeksi suositellaan koko kohdetta.
Perustelut: Joenvarsi on maisemallisesti hyvin merkittävä
kokonaisuus. Se on vanhaa maatalousaluetta. jossa muutokset
maisemassa näh-yvät kauas. Se on varsin tiheään asuttua ja sinne
rakennetaan jatkuvasti lisää. Joella ja jokivarrella on tärkeä
merkitys virkistyksen kannalta. Latuja kulkee joella ja lisäksi
joen pohjoispuolella erityisesti Kiekon majan ympärillä. Koko
jokivarsi on myös historiallisesti mielenkiintoista. onhan se ollut
vuosisatojen ajan tärkein liikenneväylä Oulun ja Kainuun välillä.
Mikonahon alueella on lähteikkö. johon purkautuu Hangaskankaan pohjavesiä. joten kaivaminen täällä voisi vaikuttaa
Hangaskankaaseen.
Näin. koko alueella voidaan sallia vain hyvin pieni alaista. tarkoin
rajattua maa-ainesten ottoa. esim. vanhOjen kuoppien Uoita on hyvin
vähän) kunnostamiseen liittyen.
Hangaskankaan harjunliepeen hiekkojen lisäksi eräiden
korkeampien kankaiden moreeneihin liittyy jonkin verran lajittuneita
hiekkakerroksia ja joitakin soraisia rantakerroksiakin tavataan
mäkien laella ja rinteillä. Kaiken kaikkiaan alueella on kuitenkin
melko vähän sellaisia aineksia. jotka kelpaisivat laajempaan maaainesten ottoon. vaikka maisemallisia rajoituksia ei olisikaan.
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Kohde 5: Eteläinen reuna-alue

Rajaus ja Yleislmv.aus:
Käsittää kaavoitetun alueen ja Oulujoen varren eteläpuolelle jäävän
osan kaupungin alueesta Oukuunottamatta Hangaskankaan aluetta).
Alue on varsin tasaista, siellä on runsaasti pieniä. suuntauksettomia
moreenikumpareita. Niiden väleissä on soita ja yleensä Viljelyyn
raivattuja hienosedimenttikerroksia. Kuivalan ympäristössä on
joitakin kalliopaljastumia näkyVissä.
Maa-ainesten kävttö:
Maa-ainesten ottolupia ei ole. Soraisia rantakerroksia on kaivettu mm.
Kuivalan Kiviharjusta sekä Särkilammen kaakkoispuolelta.
Hiekkaisempaa ainesta on kaivettu Metelinkankaan kaakkoispuolella
olevan kankaan laidoilta.
Suositukset:
Ei-alueiksi suositellaan:
5.1. Särkilampi
Perustelut: Maisemallisesti kaunis, pienten. hiekkaisten
moreenikumpareiden ympäröimä avosuo. Suo ja sen reunoilla
kulkevat pienet polut sopivat hyvin mm. retkeilyyn ja
marjastukseen. Suon länsipuolella olevan hiekkaisen harjanteen
päältä on löydetty esihistoriallisen asuinpaikan jäänteitä. Suota
ympäröivien kankaiden moreeni sisältänee lajiteuneila
hiekkakerroksia ja pienehköjä rantakerroksia.
5.2. Tahkokangas
Perustelut: Aivan kaupungin vieressä oleva alue, joka on tärkeää
lähivirkistysaluetta. Siellä on mm. latuja ja polkuja sekä golfkenttä. Tahkokankaan kivikkoinen laki on maisemallisesti ja
luonnonsuojelun kannalta arvokas [ks. Eräiden Oulun ... j.
5.3. I\:empeleenlal1ti
Perustelut: Lähellä meren rantaa sijaitseva alue, johon kuuluu
mm. Kempeleenlahden luonnonsuojelualue, asutusalueita ja
laajoja, pääteille näkyviä peltoja, eikä se yleisesti ottaen näin
sovellu laajamittaiseen maa-ainesten ottoon. Kuivalan lähellä on
muinaisjäännökseksi katsottu kiviröykkiö Pitkäsuon luoteispuolen kankaalla. Pienialaisia, hyvin suunniteltuja savenottopaikkOja voisi alueelle tehdä. mikäli aines olisi sopivaa. Maaperä
on lähes kauttaaItaa hienoja sedimenttejä. eikä siellä olisi muita
kaivettavaksi sopiVia aineksia kuin mahdollisesti saviesiintymiä.
joita ei tässä yhteydessä ole kartoitettu.
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Kyllä-alueilla rajoittaa maa-ainesten saantia mm. asutus. hyvin monille
kankaille OH rakennettu uusia taloja. Kyllä-alueella on joitakin
esihistoriallisia kohteita. joita ei saa turmella ainakaan ennen kuin ne
on riittävästi tutkittu: Asuinpaikan jäänteitä Pyöriäsuon kaakkoispuolen kankaalla ja lisäksi Metsokankaalla mahdollisesti vanhoja
pyyntikuoppia.
Maa-ainesvarat tässä kohteessa näyttävät olevan hyvin vähäiset. Alue
sijaitsee kuitenkin osin Hangaskankaan pitkittäissuunnan kanssa
samalla linjalla, joten harjuainesta voisi olla syvällä moreenien alla
piilossa, mistä ei ole kuitenkaan tarkempia tietoja. Eräisiin moreenikumpareisiin, esim. Metelinkankaan kaakkoispuolella ja Särkilammen ympärillä näyttää liittyvän lajittuneita kerroksia ja
mahdollisesti vastaavia, pieniä esiintymiä on muuallakin. Soraisia
rantakerroksia on varsin vähän, lähes ainoita paikkoja ovat Kuivalan
KivihaIju. jossa suuri osa aineksista on joskus kaivettu pois, sekä
linatin KivihaIju, jossa mm. rautatien läheisyys rajoittaa. Kuivalan
kallioiden käyttöä hankaloittaa suuresti asutuksen läheisyys.
Kohde 6, Isokangas

Rajaus:
Yleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi merkitty harjumuodostuma.
Komea. osin moreenipeitteinen harju, joka on tärkeää
pohjavesialuetta.
Maa-ainesten käyttö:
HaIjun laella. Ylikiimingin rajan tuntumassa on pienehkö sorakuoppa.
josta ei aineksia enää oteta.
Suositukset:
Jätetään kokonaisuudessaan maa-ainesten oton ulkopuolelle.
Kohde 7. Hangaskangas

Rajaus ja yleiskuvaus:
Hangaskankaan maisema- ja pohjavesiselvityksen alue. Laaja. muusta
harjujaksosta jonkin verran erillään oleva harjumuodostuma, joka on
hyvin merkittävä maa-ainesten ja pohjaveden saantialue. Varsinaisen
harjun lisäksi alueeseen kuuluu jonkin verran sen liepeitä sekä mm.
Kourinjärven suoalue.
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Maa-ainesten käyttö:
Harjuainesten käYttö on ollut hyvin laajaa jO pitkään. Suuri osa harjun
keskeisestä osasta on hiekkakuoppaa. osin melko vanhaa ja
taimettunutta. osin tuoretta.
Voimassaolevia maa-ainesten ottolupia:
180000 m 3 , voimassa 1983-1993. Otto lopetettu 1987.
600000 m 3 , voimassa 1983-1998.
158000 m 3 , voimassa 1983-1993.
21 600 m 3 , voimassa 1983-1993. Otto lopetettu 1986.
1 200 000 m 3 , voimassa 1986-2003.
106000 m 3 , voimassa 1989-1994.
110000 m 3 , voimassa 1990-1995.
Suositukset:
Alueella on maa-ainesten ottolupia myönnetty hyväksytyn
yleissuunnitelman (Maa ja Vesi 1984) mukaisesti. Maa-ainesten ottoa
ja pohjaveden suojelua koskevien uusien ohjeiden nyt ilmestyttyä
tulee tätä tarkistaa näitä uusia ohjeita vastaava~si.
Yleissuunnitelmassa suositellaan maa-ainestenotolta suojattavaksi
eräitä maisemallisesti merkittäviä kohteita ja vedenottamoiden
suppeata lähiympäristöä sekä muodostuman liepeitä. missä suovedet
tai silttien alla olevat paineelliset pohjavedet voisivat aiheuttaa
ongelmia. Pääosalla harjun keskeistä pohjaveden muodostumisaluetta
tulee tämän mukaan jättää pohjavedenpinnan yläpuolelle vähintään 2
metriä maata. Eräitä matalia lammikoita suositellaan täytettäväksi.
Em. selvityksessä esitetyt maa-ainesten otolta suojattavat alueet on
otettu yleiskaavaan. Maisemallisista syistä suojeltavat kaksi aluetta
Hangaskankaalla sekä Kourinjärven suoalue ympäristöineen ovat myös
luonnonsuojelun kannalta merkittäviä (Ympäristöinstituutti 1988).
Näillä alueilla on merkitystä myös virkistyskäytön kannalta, tätä
varten olisikin retkeilyyn hyvin sopivan Kourinjärven länsipuolisen
pikkutien ympäristön voimakasta muuttamista vältettävä.
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Kohde 8. Hiukkavaaran ympäristö

Rajaus ja yleiskuvaus:
Yleiskaavassa puolustusvoimien harjoitusalueeksi merkitty alue. sekä
siihen liittyvä Murtoselän suljettu alue. Harjoitusalueen sisällä
Valkiais- ja Niilesjärven rannoilla on pieniä rakennusalueiksi ja
virkistysalueiksi varattuja alueita.
Alue on pääosin tasaista. osin soistunutta hiekkamuodostumien ja
hiekkaisten rantavallien aluetta. Kalimeenvaara ja Sarvikangas ovat
korkeahkoja. kivikkoisia moreenimäkiä.
Maa-ainesten käyttö:
Aallikkokankaalla on voimassaoleva maa-ainesten ottolupa. 30 000 m 3
hiekkaa. voimassa 1985-1995. Otto on lopetettu 1989.
Vanhoja kuoppia alueella on runsaasti. Soraisia rantakerroksia on
kaivettu eniten Kalimeenvaaralta. jonkin verran ·myös esim.
Sarvikankaalta. Hiekkaa on kaivettu eniten Aallikkokankaalta. paikoin
muualtalctn.
Suositukset:
Alueelle ei voida antaa tarkkoja. kartalle merkittyjä suosituksia.
Selvästi laajamittaiseen maa-ainesten ottoon soveltumattomia
paikkoja ovat Valkeis- ja Niilesjärven hiekkakankaista muodostuneet
rannat. Muualla maa-ainesten ottoa rajoittavat lähinnä puolustusvoimien tarpeet näiden paikkojen käytölle.
Alueella olisi kohtalaiset hiekkavarat. Valkeisjärven pohjoispuolelta
Hiukkavaaraan kulkee harjumainen hiekkamuodostuma.
vastaavanlaisia hiekkamuodostumia lienee Aallikkokankaan ja
Kalimeenvaaran reunoilla. Rantavoimat ovat levitelleet näitä hiekkoja
etenkin Hiukkavaaran ympärillä laajaksi rantavallikentäksi.
Hiekkakankaat ovat yleensä matalia. eikä pohjavedenpinnan
yläpuolella ole paljoakaan aineksia. Pohjavedenpinnan alle menevä
kaivu voisi tulla kyseeseen jossakin tarkasti suunnitellussa paikassa.
missä syntyvä lampi voitaisiin tehdä riittävän syväksi. Lähinnä tämä
voisi olla mahdollista hiekkamuodostumien ydinosassa. rantavallien
alueella hiekkakerrokset lienevät yleensä liian ohuita. Sarvikangas ja
Kalimeenvaara ovat korkeita moreenimäkiä. joihin liittyviä soraisia
rantakerroksia on kaivettu runsaasti. kuoppien reunoilta ja vanhoista
kivikasoista voisi kuitenkin saada sopivaa ainesta vielä melko paljon.
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Kohde 9. Kaupungin kaavoitettu alue

Rajaus:
Suosituskartalle raja on piirretty kaavoitustilanteen 1.1. 1991 mukaan
siten, että kohten sisällä on vahvistettujen asemakaava- ja
rakennuskaava-alueiden muodostama yhtenäinen alue. Kohteen ulkopuolisista pienistä, erillisistä asemakaava-alueista merkittävimmät
ovat Kumpulankankaalla, Markkuussa, Sanginsuussa ja Artturilassa.
Merkittävimpiä lähitulevaisuudessa kaavoitettavia alueita (tällä
hetkellä toimenpidekieltoalueita) ovat kaupungista etelään (kohteen
5 sisällä) olevat alueet (Kiviniemi-Kaakkuri-Metelinkangas-IGviharju)
aina Sääskensuolle saakka, sekä Saarelan seutu Oulujoen
pohj oisrannalla.
Suositukset:
Näillä alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä. Kaavoitetun alueen
laajentuessa tulevat uudet kaavamääräykset vastaavasti noudatettavaksi.
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Kuva 1: Suhteellisen hyvin taimettunut, laaja entinen soranottoalue.
Moreenimäen reunalta on otettu soraiset rantakenostumat pohjia
myöten, kivet on jätetty kasoiksi. Kaavaankangas (I<ohde 1).

Kuva 2: Laakeassa hiekkamuodostumassa oleva vanha hiekkakuoppa.
ainesta on otettu laajalta alalta hieman pohjaveden allakin.
Aaltokangas (kohde 1)

-
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Kuva 3: Vanha hiekkakuoppa erillisessä hiekkamuodostumassa.
Mikonkangas (Kohde 4)

I\:uva 4: Valaistu kuntopolku Kiekon Majan lähellä. Mikonkangas
(kohde 4).

Kuva 5: Maisema Oulujoen pohjOispuolella joen suuntaisesti kulkevan
tien varrelta. Metelinkangas (Kohde 4).

Kuva 6: Maisema Maikkulan kohdalta POhjOiseen Oulujoen yli.
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Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1988.
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Oulun suuret ja erikoiset puut.
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Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.
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