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MUUT OPETUSKOHTEET

JOHDANTO
Tämä opas on tarkoitettu koulujen ja päiväkotien käyttöön maasto-opetuksen oheismateriaaliksi. Siihen on
koottu tietoa opetukseen soveltuvista kohteista Oulussa. Opas sisältää yleisen kuvauksen Oulun luonnonoloista, kuvaukset erilaisista maasto'opetuskohteistaja eräistä muista opetukseen soveltuvista kohteista sekä
luettelon Oulua koskevasta ympäristökasvatukseen soveltuvasta materiaalista.
Ympäristökasvatuksen keskeisiä tavoitteita on tutustuttaa oppilaat elävään luontoon, ohjata heidät tekemään
omia havaintoja sekä saada ymmärtämään luonnon lainalaisuuksia ja ihmisen riippuvuutta niistä. Oppaan
toivotaan aktivoivan opettajia ja oppilaita päiväkodeista lukioihin tutustumaan omaan lähiympäristöönsä.
Oppaan tavoitteena on tuoda esille kotiseudun luonnon monimuotoisuutta sekä esimerkkejä niistä mahdollisuuksista, joita kaupunkiympäristöstämme löytyy.
Opas soveltuu hyvin myös vuonna 1995 vietettävän Euroopan luonnonsuojeluvuoden teemaan. Kuluvan
vuoden aikana korostetaan erityisesti .varsinaisten suojelualueiden ulkopuolelle jäävän luonnon sekä hyvän
ympäristön merkitystä.Yhtenä luonnonsuojeluvuoden erityisteemana on luonto kaupungeissa ja taajamissa.
Oppaan kohteet on valittu eri puolilta kaupunkia siten, että niitä olisi jokaisen koulun ja päiväkodin
saavutettavissa joko oppituntien yhteydessä tai retkeilykohteena. Kohteita valittaessa apuna on käytetty
kouluiltaja päiväkodeista saatuja tietoja. Oppaan tiedot perustuvat kesällä 1994 tehtyihin maastoselvityksiin
ja on mahdollista, että maankäytön muutokset tulevaisuudessa vaikeuttavat alueiden opetuskäyttöä.
Maasto-opetuskohteista on esitetty opetuskäyttö, kulku alueelle sekä lyhyt kuvaus alueen kasvillisuudesta.
Eläimistöä, erityisesti lintuja, esiintyy luonnollisesti kaikissa kohteissa, mutta kuvauksissa linnusto on
erikseen mainittu vain tarkkailuun erityisesti soveltuvilla alueilla. Muista kuin maasto-opetukseen soveltuvista kohteista oppaassa on lyhyet selostukset ja yhteystiedot.
Oppaan kohteet vaihtelevat suuresti. Osalla kohteista on valmiit reitit opastauluineen, osalle on ehdotettu
kulkureitti, jonka varrelta on kuvattu kasvillisuutta tietyistä pisteistä ja osasta kohteita on vain yleiskuvaus.
Mikäli kohteesta on olemassa erillinen esite tai siellä on pysyvät opastaulut, se on mainittu tekstissä eikä
asioita ole toistettu varsinaisessakuvauksessa. Alueilta,joilta on olemassa tarkempia selvityksiä, on lisätietoa
tarvitseville mukaan liitetty kirjallisuustiedot.
Opas ei varmaankaan tyydytä kaikkia luonnossakulkijoita ja luontotietoutta opettavia. Osalle esitelty lajisto
on liian helppoa, osalle liian vaikeaa. Esitetyt kulkureitit ja kuvaukset ovat ohjeeIlisia ja jokainen voi valita
itse yksityiskohdat opetukselleen. Toivomme kuitenkin, että oppaan avulla maastoonmenokynnys alenee ja
se innostaa käyttämään opetuksessa myös muita vastaavia alueita.
Oppaan teon pohjana on ollut vuonna 1982 tehty kirjanen "Peruskoulun biologian ja maantieteen maastoopetuskohteet", ympäristövirastossa tehdyt luontoselvitykset sekä opettajien keskuudessa suoritettu kysely
opetukseen soveltuvista kohteista. Oppaan toimittamisesta ovat vastanneet ympäristönsuojelusuunn.ittelija
Marketta Karhu ja ympäristönsuojelutarkastaja Matti Tynjälä apunaan luonnontieteiden kandidaatti Marja
Talasruemi. Kartat on laatinut kartanpiirtäjä Paula Norokytö suunnittelu- ja taloushallintopalvelut yksiköstä.
Pohjina on käytetty telcnisen palvelukeslcuksen/maa ja mittaus pohjakarttoja ja Xcity-kartankäsinelyohjelmistoa.
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LUONNONOLOT
Oulu sijaitsee Perämeren rannalla Oulujoen suistossa. Kaupungin pinta-ala on 392,4 km', josta vesistöä 71,2
km'. Luontoa leimaavia piirteitä ovat maankohoaminen, tasaisuus ja karuus. Maisemaa hallitsee merenranta
ja Oulujoki suistoineen. Järviä on vähän. Kallioperän erityispiirre on Muhoksen muodostuman savikivi.
Maaperä on pääasiassa moreenia sekä vesistöjen pohjalle kerrostuneita maalajeja. Keskilämpötilat ovat
hieman korkeampia ja sademäärä pienempi kuin sisämaassa.

Kallioperä
Graniitti muodostaa kaupungin keskisen rungon Oulujoen suuntaisesti joen molemmin puolin. Graniittialueen koillispuolella on ns. Pohjois-Pohjanmaan liuskejakso, joka koostuu pääasiassa fylliiteistä, liuskeista ja
gneisseistä. Meren rannikon tuntumassa on jotunista savikiveä, joka kuuluu Muhoksen muodostumaan.
Kaupungin alue on hyvin peitteinen. Kalliopaljastumia ei juurikaan ole lukuunottamatta Sanginjoen aluetta,
missä on myös suurin esiintymä, Laukkalan kalliot. Siirtolohkareita on toista sataa lähinnä kaupungin
itäosissa.

Maaperä ja sen muodot
Maaperä on pääosin lajittumatonta, mannerjäätikön alla syntynyttä moreenia, jota meri on huuhtonut.
Maanpinnassa moreenia on eniten Oulujoen koillispuolella. Joen eteläpuolella sitä esiintyy pääasiassa
selänteinä. Alueella on myös runsaasti lajittuneita maalajeja, joista hieta ja hiekka ovat yleisimmät. Hieta
peittää moreeniselkien väliset painanteet. Hiekkaa on hieman korkeammilla seuduilla, missä on myös
havaittavissa rantavallimuodostumia ja dyynejä (esim. Hiukkavaaran-Sarvikankaan alueella). Harjuja on
kolme: Hangaskangas, Isokangas ja pieni alue Valkiaisjärven luoteispäässä. Savea on niukasti. Eloperäisistä
maalajeista turvetta esiintyy sisämaassa ja jonkin verran vesistöjen rannoilla.
Sekä kallio- että maaperä noudattelevat muodoissaan suuntaustakaalcosta luoteeseen. Pääosa Oulusta on alle
30 m merenpinnan yläpuolella. Korkein kohta on Isokangas (89,6 m mpy) Sanginjoella.
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Ilmasto
Perämerellä on suuri paikallinen vaikutus ilmastoon. Keskilämpötilat ovat hieman korkeampia, sademäärä
pienempi ja vastaavasti auringonpaistetuntien määrä suurempi kuin idempänä sisämaassa. Vuoden keskilämpötila Oulussa (1873-1972) on +2,1 0c. Termisen kasvukauden pituus on 150 vrk (6.5.-5.10.). Sademäärä
on suhteellisen pieni, vain 410 mm. Pysyvä lumipeite kestää marraskuun lopulta huhti-toukokuun vaihteeseen ja on paksuimmillaan n. 50 cm, Vallitseva tuulensuunta on kaakko.

Kasvillisuus
Kasvillisuutta leimaavat maankohoaminen, rantaveden laimea suolapitoisuus (0-3 %0) ja maaperän kamus.
Merenrannoille tyypillisiä ovat kehityssarjat vedestä rantametsään ja edelleen kankaiksi tai soiksi. Eri
kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät maankohoamisen mukana. Rantaa hallitsee niittykasvillisuus. Ylempänä
kasvaa leppävaltainen rantalehto. Kauempana kuivuvan maan valtaavat havupuut. Meren vähäsuolaisuudesta johtuen vedessä kasvaa sekä makean että mUrloveden kasviJajeja. Sisävesiä luonnehtii järvikorle.
Järvien rannalla kasvaa yleensä kapeina vyöhykkeinä niittyä ja pajukkoa, mutta paikoin metsä- tai suokasvillisuus alkaa heti rannasta.
Sisämaan kasvillisuustyypeistä vallitsevin on metsä. Kasvullista metsämaata on n. 40 % maapinta-alasta.
Lehtoja on meren rantaa lukuunottamatta niukasti. Tuoreita metsiä on jonkin verran lähinnä moreenimailla.
Vallitseva metsätyyppi Oulussa on kangasmetsä, mikä on tyypillistä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueelle.
Soita on maapinta-a1asta 20 %, josta suurin osa on ojitettu. Rämeet ovat vallitsevia, mutta myös nevoja on
kaupungin itäosissa. Muita kaupungille tyypillisiä kasvillisuusmuotoja ovat ihmisen aikaansaamat kulttuuriympäristöt, kuten puistot, pellot ja puutarhat.

Eläimistö
Oulussa kohtaa eteläinen, pohjoinen ja itäinen lajisto. Eteläiset lajit ovat usein kulttuuri lajeja tai vesistöihin
sidoksissa olevia lajeja, pOhjoiset ja itäiset taas erämetsälajeja. Oulussa pesii noin 125 lintulajia ja lisäksi
epäsäännöllisemmin runsaat 30 lajia. Kulttuurin seuralaislajit (varpunen, kesykyyhky ja mustavaris) ovat
näkyvimmät kaupunkikuvassa. Sanginjoen alue on tärkeä erämaalajien (haukat, pöllöt, metsot jne.) kannalta.
Meren läheisyys näkyy runsaana sorsa-, kahlaaja- ja lokkilinnustona. Talvilinnusto on metsissä harvalukuinen, mutta asutuilla alueilla runsaampi.
Ouluun ulottuu yli 30 nisäkäslajin levinneisyys. Nisäkkäistä runsaimpia ja runsaslajisimpia ovat pikkunisäkkäät (18 lajia), kuten myyrät ja päästäiset. Miokki, lumikko, kärppä, kettu ja supikoira ovat myös yleisiä.
Hirvi ja jänis ovat isoista nisäkkäistä näkyvimpiä. Metsäkauris ja valkohäntäpeura ovat leviämässä alueelle.
Kalasto on monipuolinen ja koostuu sekä meri- että sisävesikannoista. Lajeja tavataan yhteensä runsaat 30.
Taimen, siika, ahven ja hauki ovatpyydetyimpiä. Sammakkoeläimistä Oulussa tavataan vesilisko, rupikonna,
sammakko ja viitasammakko, matelijoista vain sisilisko ja kyy.
Selkärangattomista tunnetuimpia ovat perhoset. Päiväperhosia tavataan säännöllisesti 46 lajia ja vaeltavana
lisäksi puolenkymmentä. Kehrääjiä tavataan 25 lajia (vaeltavina 2) ja kiitäjiä 5 (vaeltavina 2). Yökkösiä
tavataan 89 lajia, joista 12 erittäin runsasta, 40 yleistä ja 37 harvalukuista lajia. Mittareita on tavattu Oulun
alueella yli 120 lajia. Pikkuperhosia on tavattu yhteensä 442 lajia, mikä on n. 80 % koko Pohjois-Pohjanmaan
lajistosta.

Rauhoitetut alueet
Oulussa on viisi luonnonsuojelulain nojalla lääninhallituksen päätöksellä rauhoitettua aluetta. Suojelualueiden pinta-ala on yhteensä n. 590 ha, mikä on n. 1,8 % kaupungin maapinta-alasta.
Pilpasuo sijaitsee Sanginjoenja Pilpajärven välissä Lapinkankaalla. Se on Oulun arvokkain suoalue ja hyvä
karpalosuo. Kävijöitä varten alueella on luontopolku.
Isokangas on mäntykangasta. Se on myös tärkeä pohjavesialue. Alueen virkistyskäyttömerkitys on suuri.
Suojelualueesta tiukemmin on suojeltu aamialue, jonka keskellä on Isokankaanjärvi. Isokankaaseen liittyy
myös rauhoitettu vanhaa metsää kasvava Asmonkorpi.
4

TAMMIKUU

HELMIKUU

N

N

NE

I

SE

S
TYYNTÄ 9 %

S
TYYNTÄ 3 %

S
TYYNTÄ 3 %

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

N

N

N

NE

NW 0%
1

1

0

Wf-

WH-t--"

SW

SW

NE

NW 0%

SE

SW

SE

TYYNTÄ 2 %

S
TYYNTÄ 3 %

S
TYYNTÄ 1 %

HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

N

N

N

S
TYYNTÄ2%

S
TYYNTÄ2%

S
TYYNTÄ 1 %

LOKAKUU

MARRASKUU

N

N

S

NE

NW 0%
111Ri~J

E

WI-!-l

SW

SE

NE
E

SW
S
TYYNTÄ 2 %

SE
S
TYYNTÄ 1 %

S
TYYNTÄ 2%

KOKO VUOSI
N

Tuulen suuntaa osoittavat tuulimusut Oulun
Kauppatorilta vuosilta 1991-1994.

NW 0%
1

0

SW

SE
S
TYYNTÄ 2 %

5

NE

Kempeleenlahti kuuluu ainoana kohteena Oulusta valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Se on osa lintuvesiohjelmaa. Alueen virkistyskäytön helpottamiseksi sinne on rakennettu lintutomi.
Taskilan Letonniemi on niin kasvistollisesti kuin linnustollisesti arvokas merenrantalehto.
Oulun kaupungissa on viisi rauhoitetlUa luonnonmuistomerkkiä. Taskilan Suolamännyntiellä on ns. suolamänty, joka on vanha ja iso merimerkkipuu. Sanginsuussa Sanginjoelle lähtevän tien haarassa on
käärmekuusi. Pateniemen Bergbomintiellä ja Hietasaaren 10hteenhovissa on rauhoitettu iso vanha mänty.
Puolivälinkankaan tienhaarassa on erikoinen riippaoksainen mänty. Lisäksi kaupungin mailla Oulunsalon
Varjakassa on rauhoitettu vanha merimerkkimänty.
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MAASTO-OPETUSKOHTEET
Maasto-opetuskohteiden sijainti on esitetty oppaan lopussa olevassa liitekartassa. Oheiseen taulukkoon on
koottu karkeasti se, mitä kohteista löytyy. Yksityiskohtaisemmat tiedot on esitetty aluekohtaisissa kuvauksissa.
Maasto-opetuSkohteiden kuvaus perustuu tämän hetkiseen tilanteeseen. Kohteet on valittu läheltä koulujaja
päiväkoteja, eikä niitä kaikkia ole otettu huomioon maankäytön suunnittelussa. Näin mahdolliset kaavamuutokset voivat tulevaisuudessa muuttaa alueiden luonnontilaa.
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1. Herukka, Piirnäperä
Opetuskäyttö
Piimäperällä voi tutustua maankohoamisrannan kasvillisuusvyöhykkeisiin ja niiden lajistoon. Alueella on
myös erilaisia metsätyyppejä. Piimäperän ranta- ja vesilinnusto on melko monipuolinen.

Kulku
Piimäperä on Oulun pohjoisin merenranta-alue. Se sijaitsee Taskisen venesataman ja kunnanrajan välissä.
Alueelle pääsee helpoimmin venesatamasta Tiiliruukinkujan päästä, minne voi myös jänää ajoneuvo!.

Kuvaus
Aluetta luonnehtivat yhtenäiset merenrantaniityt, -pajukot ja -Iepikot. Vesirajassa kasvaa katkonainen
rantaluikkavyöhyke. Siellä kasvavat myös sinikaisla, ratamosarpio ja pikkulimaska. Rantaluikkavyöhyke
vaihetluu luhtakastikka- ja saravaltaisiksi niityiksi, joiden lajeja ovat myös merisara, merivihvilä, merihanhikki ja hentosuolake. Sisempänä kasvava pensaikko on pääasiassa kiiltopajua. Alueen keskiosien
pajukossa on rahkasammaloituneita luhtalaikkuja. Näillä paikoin kasvaa suomyrttiä. Pajukko muuttuu
rantalehdoksi,jossa kasvaa tyyppilajina mesiangervoa. Valtapuuna kasvaa harmaaleppä. Rehevien rantametsien lajeja ovat pihlaja, tuomi, mustaherukka, koiranputki, luhtalitukka, puna-ailakki, isotalvikki ja lehtovirmajuuri. Lähellä Piimäperäntietä on vesikuoppia, joissa kasvaa mm. vehkaa ja punaherukkaa. Alueen lounaiskulmassa ja Piimäperäntien varressa tavataan myös kuivaa kangasta.
Leveä rantaniitty on erinomainen vesi- ja rantalintujen pesimä- ja muuttolevähtelyalue. Alueella pesivät mm.
suokukko, taivaanvuohi, kuovi, punajalkaviklo, silkkiuikku ja jopa nokikana. Alueella on tavattu melko
säännöllisesti myös kultasirkkua, sirittäjää ja satakieltä. Muuttoaikoina merellä näkyy vesilintuparvia ja
rannassa mm. sirrejä, vik:1oja ja kirvisiä.
KIRJALLISUUS

Oulun kaupungin ympäristönsuojelUloimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Ympäristönsuojelutoimistonjulkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteel.
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2. Herukka, Timonsuo
Opetus käyttö
Alue soveltuu kuivahkon ja tuoreen kankaan sekä räme- ja korpi soiden lajiston opetuskohteeksi. Lisäksi
maisemassa näkyy ihmistoiminnan jälkiä: ojitukset, soranotto, vanhojen peltojen/laidunten melsittyminen,
roskaaminen ja erilaiset liikennejärjestelyt.

Kulku
Kohde sijaitsee Herukan kuntoradan etelä- ja pohjoispuolella. Idästä sitä rajaa ohitustie ja lännestä rautatie/
Eeralantie. Alueelle pääsee Jussinsuontien päästä alkavan pururadan alkuosasta.

Kuvaus
Timonsuo on alunperin ollut suo, joka on ojitettu pelloksi ja on nyt metsittymässä.
Kuvauspisteessä 1, kuntopolun pohjoispuolella asutuksen takana, on pieni tuoreen kankaan kuusivaltainen
metsälaiJcku. Sen kasvillisuutta luo'nnehtii puolukka ja mustikka. Muita lajeja ovat mm. kevätpiippo,
metsälauha ja kultapiisku.
Peltoalueella (kuvauspiste 2) kasvavat mm. mesimarja ja nurmilauha. Ojien reunoilla on kiiltopajua, koivua
ja karhunsammalkasvustoja.
Kuvauspisteessä 3 kasvaa varltunutta sekametsää, jossa on yhtä paljon mäntyä, kuusta ja koivua. Pensaskerroksessa kasvaa koivua ja pajuja. Kenttäkerroksen lajeja ovat puolukka, mustikka, juolukka, pallosara,
suopursu, hilla, metsätähti ja luhtavilla. Pohjakerroksessa esiintyy kerros- ja seinäsammalia sekä kynsi- ja
rahkasamrnalia.
Ohitustien varressa sijaitsevalle pellolle (kuvauspisteet 4, 5 ja 6) on istutettu koivua.
Pururadan eteläpuolella on puoliaukea räme (kuvauspiste 7),jonka pääpuulaji on mänty. Sen kasvillisuuteen
kuuluu mm. suopursu, juolukka, tupasvilla, suokukka ja karpalo. Lisäksi rämeellä tavataan erilaisia
rahkasammalia, mm. ruskea-, jokasuon- ja punenavarahkasammal.
Kuvauspisteessä 8 kasvaa kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna esiintyy koivuaja pihlajaa. Pensaskerrosta
hallitsee koivu. Kenttäkerroksen kasvillisuus on niukkaa; lähinnä tavataan vain variksenmarjaa. Pohjakerroksessa kasvaa pallero- ja harmaaporonjäl<älää sekä hirvenjäkälää.
Kuntopolun eteläpuolella on mäntyvaltainen kangasmetsä (kuvauspiste 9). Varpukasveista tavataan puolukkaa ja mustikkaa. Pohjakerroksessa esiintyy runsaasti seinäsammalta.
Kuntoradan alkuosan eteläpuolelle jää vettynyt sorakuoppa (kuvauspiste 10). Sen pohjalla kasvavat mm.
järvikorte, luhtasara ja jouhivihvilä. Sorakuopan pohjoisreunalta löytyy katinliekokasvustoja.
Eläimistöön kuuluvat mm. jänis, teeri, peippo ja pajulintu.
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3. Rajakylä, Kuivasoja
Opetuskäyttö
Kuivasojan varsi sovelLUu lehtomaisen metsän sekä LUoreen ja kuivahkon kankaan opetuskohteeksi.

Kulku
Alueelle pääsee joko Possakantiellä tulevan pyörätien kautta tai Tervakukkatien loppupäästä urheilukentän
vierestä, ja siellä voi kulkea ojan eteläpuolella kulkevaa pururataa ja ojan reunustan polkuja pitkin.

Kuvaus
Kuivasoja on ruskeavetinen oja, joka alkaa Kuivasjärvestä ja päättyy merenrantaan.
Talvikkipuiston länsipuolella (kuvauspiste 1) ojaa reunustaa kuusivaltainen tuore kangasmetsä. Pohjakerroksessa tavataan kerrossammalta.
Urheilukentän reunoilla on rantavehnäkasvustoja.
Männyn, kuusen ja koivun muodostaman sekametsän (kuvauspiste 2) pensaskerroksessa ka,;vavat kuusi,
koivu ja pihlaja. Myös haapoja ja tuomia esiintyy siellä täällä. Kenttäkerroksessa on runsaasti lajeja, mm.
käenkaali, oravanmarja, mesimarja, lillukka, vanamo, kultapiisku, puna-ailakki, ruohokanukka, pikkutalvikki, tähtitalvikki, kangasmaitikka, puolukka, metsäimarre ja korpi-imarre.
Pururadan varressa, kuvauspisteessä 3, on kuivahkoa mäntykangasta. Pensaskerroksessa tavataan kuusta ja
koivua. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat variksenmarja ja puolukka. Pohjakerroksessa esiintyy seinäsammalla ja kynsisammalia.
Kuvauspisteessä 4 kasvaa kuusta ja harmaaleppää sekä tervaleppää, joka ei ole kovin yleinen sisämaassa
Oulun seudulla. Kenttäkerroksen kasveja ovat mm. koiranputki, karhunputki, kielo, mesiangervo, peltokorte,
käenkaali, sudenmarja, mesimarja, kultapiisku, nokkonen, korpiorvokki, suo-orvokki, metsäimarre ja korpiimarre.

Ratamotien länsipuolella (kuvauspiste 5) on erityisen rehevää, jopa lehtomaista kasvillisuutta. Näillä kohdin
kasvaa ojan varressa tiivis rivistö tervaleppää.
Alueen eläimistöön kuuluvat mm. peippo, pajulintu, räkättirastas ja varis. Kuivasojaa nousee keväisin suuria
määriä ahvenia ja särkiä.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. YmpäristöinstituUtli. 121 s. + liitteet.
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4. Kuivasojan suu
Opetuskäyttö
Kuivasojan suussa voi tutustua erilaisiin reheviin metsätyyppeihin sekä merenrannankasvillisuuteen. Suiston
eteläpuolella on myös merenkohoamisrannan rantaniittyjä.

Kulku
Kuivasojan suu sijaitsee Pateniemen Karinkannan ja Rajahaudan välissä. Suun pohjoispuolelle pääsee
Karinkannantieltä polkuja pitkin ja eteläpuolen satama-alueelle Rajahaudasta Rykmannintieltä lähtevää
metsätietä pitkin. Kuivasojaa ei voi toistaiseksi ylittää.

Kuvaus
Kuivasojan suupuolen rantoja luonnehtivat rantalehdot. joissa kasvavat koivu, harmaaleppä, tuomi ja
kiiltopaju. Kenlläkerroksessa kasvavat mesiangervo, lehtovirmajuuri, karhunputki, ojakellukka, oravanmarja, punaherukka ja korpikastikka. Ojan suun pohjoispuolella on koivuvaltaista lehtoa, jossa kasvaa nuoria
kuusia, ruohokanukkaa ja metsälauhaa. Alueella on myös tuoretta kangasta sekä puna-ailakkia ja tesmaa
kasvaavaa rantalehtoa. Merenrannassa on kapea niittyvyöhyke, jossa uloinna kasvaa rantaluikkaa ja sisempänä järviruokoa, sini kaislaa, luhtakastikkaa, vesisaraa ja järvikortetta.
Kuivasojan suusta Rajahautaan päin on merenrantaniillyä. Uloinna on rantaluikkavyöhyke ja sisempänä
luhtakastikkavyöhyke. Alueella esiintyvät mm. vesisara, merisara, myrkkykeiso, merivihvilä, merihanhikki,
rantakukka, hentosuolake ja vilukko. Ylempänä !casvaa myös suomyrtti. Metsät ovat mm. mesiangervoa
kasvavaa rantalehtoa. Ojansuun eteläpuolisessa lahdelmassa kasvaa haarapalpakko.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Ympäristönsuoje!utoimistonjulkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteel.
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5. Kuivasjärvi, Estepuisto
Opetuskäyttö
Alue soveltuu mäntyvaltaisen tuoreen kankaan ja kostean niityn kasvilajislon sekä ojanvarren vesi- ja
ramalcasvillisuuden opetuskohteeksI:

Kulku
Alue sijaitsee Kuivasjärven koulun takana Estepuistossa.

Kuvaus
Musto-Jaakontien päässä olevan sillan luona vedessä ja rannalla kasvavat mm. limaska, keiholehti, kurjenpolvi, korpikastikka ja uistinvita. Sillan jälkeen vasemmalle lähtevän polun varressa esiintyvät mm.
koiranputki, hevonhierakka, kirjopillike, harrnaasara ja kangasmaitikka.
Kuvauspisteessä 1 kasvaa mäntyvaltainen tuore kangasmetsä. Pensaskerroksen päälajit ovat kuusi, koivuja
pihlaja. Pohjakerroksessa esiintyvät mm. kerrossammal ja seinäsammal ja kenttäkerroksessa metsälauha,
puolukka, mustikka, metsätähti, vadelma, riidenlieko, korpikastikka, metsäalvejuuri ja ruohokanukka.
Metsän vieressä koulunpuoleisella kostealla niityllä (kuvauspiste 2) kenttäkerroksessa tavattavia lajeja ovat
mm. jouhisara, kurjenjalka, juolukka, suokorte, hiirenvima, mesimarja, karpalo, pullosara, jouhivihvilä,
tupasvilla, pietaryrtti, lehtovirrnajuuri ja ojakärsämö.
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6. Kuivasjärvi, Pöllönkangas
Opetuskäyttö
Koulun lähellä olevat metsät soveltuvat tuoreen kankaan kasvillisuuden opetuskohteeksi.

Kulku
Kuvauspiste 1 sijaitsee Kiimingintienja Kalikkalammentien risteyksen lähellä. Kuvauspiste 2 sijaitsee aivan
koulun vieressä Kuovitien toisella puolella olevassa pienessä metsäkaistassa.

Kuvaus
Kuvauspisteessä 1 kasvaa tuoretta kangasmetsää. Valtapuulaji on varttunut mänty. Muita alueella kasvavia
puita ovat kuusi, koivu ja haapa. Pensaskerroksen yleisin laji on kuusi. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm.
puolukka, mustikka, metsälauha, maitohorsma, metsätähti, korpikastikka ja kanerva, ja tien lähettyvillä
syysmaitiainen, ojakärsämö, puna·apila, kultapiisku ja niittysuolaheinä.
Mänty on valtapuu myös koulun lähellä olevassa pienessä tuoreessa kangasmetsässä tkuvauspiste 2).
Kenttäkerroksessaja tien lähellä kasvavat mm. mustikka, puolukka,juolukka, kangasmaitikka, maitohorsma,
metsälauha, metsätähti, variksenmarja, korpikastikka, suopursu, metsäkorte, juolavehnä, timotei, nurmi·
puntarpää, ojakärsärnö, syysmaitiainen, pohjantähkiö, niittyleinikki, ahosuolaheinä, lutukka, kylänurrnikkka,
pihasaunio, kannusruoho ja pietaryrtti. Pohjakerroksen sammalia ovat seinäsammal, karhunsammaJ, kynsi·
sammal ja rahkasammaJ.
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7. Kuivasjärvi, Kuivasoja
Opetuskäyttö
Kuivasjärvi ja sen länsipuolinen metsä- ja suoalue muodostavat kokonaisuuden, jossa on kohteita ranta- ja
vesikasvillisuudesta suo- ja metsäläjistoon. Ihmistoiminta näkyy maastossa ojituksina ja hakkuina. Luontopolusta on esite.

Kulku
Reitin alkuun pääsee Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan polkuja pitkin tai eläintarhan kautta. Reitti
kulkee aluksi luontopolkua seuraillen pitkin Kuivasjärven rantaa. Kuivasojan ylittävän sillan jälkeen
jatketaan länteen pitkin Kuivasojan vartta. Pohjantien lähellä ylitetään Kuivasoja toistamiseen ja kuljetaan
luontopolkua seuraten kuntopolulle.
Vaihtoehtoisesti voidaan kiertää koko luontopolku. Se on 4,2 km pitkä, ja sillä on 25 opastetaulua.

Kuvaus
Kuivasjärvi saa vetensä Pyykösjärvestä ja Ahvenojasta. Järven rannat ovat hiekkaa ja moreenia. Länsi- ja
lounaisrantaa reunustaa jääntyönnön aikaansaama rantapalle. Kuivasjärven jäät eivät muodosta enää uutta
rantapalletta, koska järven vedenpinta on laskenut ja rantamatalikoista pulppuava pohjavesi ohentaa jäätä.
Lisäksi rantaruovikot keräävät lunta, mikä pienentää jään lämmönvaihteluita. Palle syntyy jään lämpötilan
vaihteluiden tuloksena: lämpötilan laskiessa jää vetäytyy kokoon ja lämpötilan kohotessa jää laajenee.
Kuvauspisteessä 1kasvaa männyn, kuusenja koivun muodostamaa varttunutta sekametsää. Pensaskerroksen
lajeja ovat mänty, kuusi ja pajut. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. mustikka, juolukka, suopursu ja hilla.
Pohjakerrosta hallitsevat seinäsammal ja rahkasammalet.
Kuivasjärvi (kuvauspisteet 2 ja 3) on runsasravinteinen järvi. Monet vesikasvilajeista ilmentävät runsasravinteisuutta. Ilmaversoisia kasveja ovat mm. rannassa pullosara ja kauempana rantaluikka, järvikorte ja
järviruoko. Syvemmällä kasvaa mm. ulpukkaa ja lummetta.
Kuvauspisteessä 4 on koivuvaltainen, 11-15 m korkea, kuusta ja mäntyä sekapuuna kasvava metsä.
Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. mustikka, luhtavilla, suopursu, hilla ja juoluk1ca. Pohjakerroksessa
tavataan karhunsammalia ja rahkasammalia. Puiden rungoilla ja oksilla kasvaa sorrnipaisukarvetta.
Kuivasojan varressa on puuttomia rantaluhtia (kuvauspiste 5), joille runnusomaisia lajeja ovat mm. kurjenjalka, vehka, myrkkykeiso ja vesisara. Pohjakerroksessa on rahkasammalia.
Kuivasojan pohjoisosassa on räme (kuvauspiste 6), jonka valtapuuna on kirukasvuinen mänty. Rämeellä
tavataan mm. suopursua, juolukkaa ja rupasvillaa. Pohjakerroksessa on jokasuonrahkasammalta ja mätäspinnoilla ruskearahkasammalta.
Kuvauspisteessä 7 on hillaa kasvava korpi. Koivu on pääpuulaji, myös mäntyä esiintyy jonkin verran.
Pensaskerroksessa kasvaa kuusi.
Pohjantietä lähestyttäessä (kuvauspiste 8) kasvillisuus muutruu metsäluhdaksi. Kuivasojan alavassa maastossa kevättulvat yltävät kauas, joten liilckuva pintavesi lisää aluskasvillisuuden luhtaisia piirteitä. Hieskoivuvaltaisessa metsässä kasvavat luhtalajeista mm. rönsyleinilcki, rentukka, terttualpi ja järvikorte. Märissä
painanteissa tavataan mm. raatetta ja vehkaa sekä paikoitellen rahkasammalia.
Reitti kääntyy takaisinpäin kohti Kuivasjärven länsirantaa. Kuvauspisteessä 9 on rämettä, jonka kenttäkerroksessa kasvavat juolukka, variksenmarja, suopursu, suokuk1ca ja tupasvilla.
Kuivasjärvellä näkee runsaasti vesilintuja. Yleisimpiä ovat sinisorsa, tavi, haapana, silkkiuikku, tukkasotka
ja naurulokki. Järvellä tavataan myös useita siellä pesimättömiä lintuja, mm. telkkiä, koskeloita ja jopa
uiveloita.
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KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
Vainio, M. 1987: Kuivasjärven luontopolku. - Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto. 30 s. Esite.
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8. Kuivasjärven eteläranta
Opetuskäyttö
Kuivasjärven eteläranta soveltuu tuoreen kankaan opetuskohteeksi. Kuivasjärven rannalla voi lisäksi tutustua
ranta- ja vesikasvillisuuteen.

Kulku
Alue sijaitsee Linnanmaalla Normaalikoulun takana. Alueelle pääsee joko Kaitoväylältä tulevalta pyörätieltä
tai Kuivasjärven rantaa kulkevaa polkua pitkin.

Kuvaus
Kuvauspiste 1, Mustanmetsänranta, on tuoretta kangasta. Valtapuulaji on kuusi. Sekapuuna kasvavat koivu
ja mänty. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. mustikka, puolukka, metsätähti, metsälauha, kevätpiippo ja
oravanmarja.
Vesisara, kurjenjalka ja vehka ovat rantaluhdan (kuvauspiste 2) lajeja. Lisäksi pailcalla- kasvavat mm.
suoputki ja terttualpi. Pohjakerroksessa on paikoitellen luhtaisuutta ilmentäviä rahkasammallcasvustoja.
Kuivasjärven (kuvauspiste 3) vesikasvillisuuteen kuuluu mm. ahvenvita ja ulpukka. Avovesialuetta reunustaa järvikorte, järviruoko ja rantaluikka.
Kuivasjärvellä nälcee runsaasti vesilintuja. Yleisimpiä pesimälajeja ovat sinisorsa, tavi, haapana, silkkiuiklcu,
tukkasotkaja nauruloklci. Järvellä tavataan myös useita siellä pesimättömiä lintuja, mm. telkkiä, koskeloita
ja jopa uiveloita. Metsän yleisimmät linnut ovat peippo ja pajulintu, mutta siellä voi havaita myös mm.
punatulkun.
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9. Kaijonharju, Kaijoniahti
Opetuskäyttö
Alue soveltuu rantaluhdan, vesijättöalueen ja polunvarsikasvilajiston opetuskohteeksi.

Kulku
KaijonIahti sijaitsee Kuivasjärven kaakkoisosassa Kuivasjärven ja Kaijonharjun kaupunginosien välissä.
Lahden etelärantaan on tulossa puisto- ja asutusalue, joten reitti on kasvillisuudeltaan tällä kohtaa rannassa
katkonainen. KaijonIahden pohjoispuoli on vaikeakulkuinen. Alueella on luhtainen ranta, jossa ei ole polkua.

Kuvaus
KaijonJahtea itäänpäin kiertävän polun varressa (kuvauspisteet 1, 2 ja 3) kasvavat mm. valkoapila, niittyleinikki, maitohorsma, nokkonen, koiranputki, vadelma, punaherukka, pietarymi ja kylänurmikka.
Lahden pohjoispuolella, lähellä Kivisillantietä, on rantaluhta (kuvauspiste 4), joka on liikkuvan pintaveden,
varsinkin Pyykösjärvestä laskevan Laholaisojan tulvien, vaikutuksen alainen. Rantaluhdan kasvillisuuteen
kuuluvat mm. kurjenjalka, vehlca, suoputki ja vesisara. Pohjakerroksessa on rahkasammaJia. Paikoitellen
tavataan kiiltopajua ja välipinnoiJla luhtavilJaa.
Puusto on hieskoivuvaltaista kuljettaessa Kylmäniementieltä rantaa pitkin länteen. Polun varressa, kuvauspisteessä 5, kasvavat mm. mesiangervo, mesimarja, metsätähti, ruohokanukka, puna-ailakki, kultapiisku,
peltokorte ja metsäaivejuuri. Rannan vesijättöalueelJa on vesisara- ja kurjenjalkakasvustoja.
Kaijonlahdella näkee runsaasti vesilintuja. Yleisimpiä pesimälajeja ovat sinisorsa, tavi, haapana, silkkiuikku,
tukkasotka ja naurulokki. Järvellä tavataan myös useita siellä pesimättömiä linruja, mm. telkkiä, koskeloita
ja jopa uiveloita.

Ku\vas) ä:rvl
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Puna-ailakki

M.KarJllI

Pietaryrtti ja nokkosperhonen

M.Karhu

Ruohokanukka kukkivana

T. Mikkanen

Ruohokanukka marjovana

M.Karlw

Sormipaisukarve

T. Mikkanen

Riidenlieko

M.Karhu

10.

Kalikkalampi ja Kalikkakangas

Opetuskäyttö
Pieni, tummavetinen Kalikkalampi ympäristöineen soveltuu suoluonnon opetuskohteeksi, jossa on sekä
avoimia että puustoisia suotyyppejä. Lisäksi Kalildeakankaalla on tuoretta, kuusivaltaista kangasmetsää sekä
kuivahkoa kangasmetsää.

Kulku
Kalildcalampi sijaitsee Kiiminkiin vievän Alakyläntien itäpuolella Kalikkalammentien päässä. Kalikkalammen pohjoispuolella risteilee polkuja, joita pitkin pääsee Kalikkakankaan laelle. Lisäksi lammen etelä- ja
pohjoispuolitse kulkee metsätie.

Kuvaus
Kalikkalammen rannat (kuvauspisteet 1 ja 7) ovat ruohoista luhtanevaa, jolla kasvaa luhtaisia lajeja kuten
kurjenjalkaa ja vehkaa sekä nevalajeja, joita ovat mm. raate, karpalo, luhtavilla, juurtosara-ja mutasara.
Lampea ympäröivät kankaiden laitaosissa korvet (kuvauspisteet 2 ja 5), joiden puuston muodostavat kuusi
ja lehtipuut. Tyypillisiä korven kenttäkerroksen lajeja ovat mm. mustikka, metsäkorte ja pallosara. Pohjakerroksessa vallitsevana lajina on korpirahkasammal.
Lammen kaaldcoispuolella, kuvauspisteessä 4, on mäntyä kasvavia rämeitä ja rärnemuuttumia. Kenttäkerroksessa vallitsevat puuvartiset varpukasvit, mm. suopursu, vaivaiskoivu ja juolukka. Pohjakerroksessa
yleisenä lajina esiintyy jokasuonrahkasammal.
Kalikkalammen pohjoispuolella oleva Kalikkakangas (kuvauspiste 8) on kuusivaltainen tuore kangasmetsä.
Puolukan ja mustikan lisäksi Kalikkakankaalla kasvavat mm. metsälauha, kevätpiippo, oravanmarja ja
metsätähti. Pohjakerroksen sammalpeitteen muodostavat kerrossammal ja seinäsammal.
Kalikkakankaan kuivemmallaja karummalla laella (kuvauspiste 9) kasvaa kuivahkoakangasmetsää. Lakiosa
on väljäpuustoista männildcöä. Pohjakerroksessa esiintyy seinäsamma1ta ja paikoitellen harrnaa- ja palleroporonjäkäläkasvustoja. Lakiosan erikoisuutena erottuu avokivikko, ns. pirunpelto.
Kulttuurin vaikutus näkyy alueella nuorina, mäntyva1taisina kasvatusmetsinä (kuvauspiste 3). Pensaskerroksessa esiintyvät kuusi, koivu, haapa ja kataja. Kenttäkerroksessa vallitsevat varvut: puolukka,
variksenmaIja, kanerva ja juolukka. Pohjakerroksessa kasvavat seinäsammal, rahkasammalia, torvijäkälä,
harmaa- ja valkoporonjäkälä sekä hirvenjäkälä.
Kulttuurin vaikutus näleyy myös vanhoina niittyinä (kuvauspiste 6), jotka ovat vesakoituneet. Koivu on
vallitseva sekä puu- että pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa kasvavat mustikka, hilla, metsätähti ja
hannaasara ja polulla suo-orvokki, mesimarja, vesisara ja kurjenjalka. Rahkasammalet peittävät metsän
pohjaa.
Lammen yli kulkee maisemakuvaa pirstova voimajohtolinja.
Kalikkalampi on niuldcalintuinen: pesivänä saattaa löytää sinisorsan ja kuovin.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
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11.

Letonniemi

Opetuskäyttö
Letonniemellä voi tutustua maankohoamisrannan kasvillisuusvyöhykkeisiin ja niiden monipuoliseen lajistoon. Lisäksi alueella on erilaisia, lähinnä reheviä metsätyyppejä. Myös rannan ja rantalehdon linnusto on
runsas. Pääosa alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Alueella on nuotiopaikkoja ja sadekatos.

Kulku
Alueelle pääsee Rajahaudan venesatamasta tai Piispanletontien päästä, mistä polku kulkee aivan niemen
kärkeen. Polku jatkuu niemen pohjoisosiin ja palaa takaisin Rajahaudan eteläpuolella Piispanletontien päästä
lähtevälle polulle. Niemellä risteilee muitakin polkuja, mutta on paras käyttää merkittyjä reittejä kasvillisuuden kulumisen vähentämiseksi. Piispanletlo on hyvä taukopaikka ja maisemakohde. Rantaniityt ovat
hankalakulkuisia.

Kuvaus
Letonniemen pääosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi,jonka pinta-ala on 31 ha. Alue edustaa maankohoamisrannikkoa, jossa on nähtävissä kasvillisuuden kehityssarja merestä metsäksi.
Niemen itäosassa lähellä voimalinjaa (kuvauspiste 1) on tuoretta kangasmetsää. Puolukan ja mustikan lisäksi
siellä kasvavat mm. metsälauha ja kevätpiippo. Varsinainen niemi on lehtimetsävaltainen alue, joka on
merenrantaniittyjen reunustama. Keskelle niemeä (kuvauspiste 2) on istutettu kuusia. Niemen keskiosissa on
myös lehtomaista koivuvaltaista metsää,jota luonnehtivat ruohokanukkaja metsälauha. Aluskasvillisuuteen
kuuluvat mm. puolukka, mustikka ja metsätähti. Lisäksi alueella on riidenliekokasvustoja.
Niemen kärkeä kohti kuljettaessa metsä muuttuu lehtomaiseksi mesiangervoa, puna-ailakkia ja tesmaa
kasvavaksi harmaalepikoksi. Kuvauspisteessä 3 nuorten harmaaleppien vyö kiertää metsän ulkoreunaa.
Muita rehevien rantametsien lajeja ovat mm. tuomi, halava, karhunputki, lehtovirmajuuri ja lillukka.
Rantaniitlyjen (kuvauspisteet 4 ja 5) tyypillisiä lajeja ovat mm. luhtakastikka, rentukka, rantamatara ja
vesisara. Lisälcsi rantoja reunustavat paikoitellen pohjois- ja eteläkärjissä järviruokokasvustot. Rannassa
avovesialuetta (kuvauspiste 6) reunustavat rantaluikka- ja sinikaislakasvustot.
Piispanletto (kuvauspiste 7) on kivikkoinen kumpare, jonka laella on kuiva keto. Siellä kasvavat mm.
siankärsämö, hiirenvirna, mustikka, nurmihärkki, heinätähtimö ja kissankello. Ketoa reunustaa pihJajaa,
kiiltopajua ja koivua kasvava tiheikkö. Piispanleton kohdalla varsinaisella Letonniemellä (kuvauspisteen 8
lähellä) on metsän keskelle jäänyt rantahietikko, jonka yli pollcu jatkuu pohjoiseen.
Niemen pohjoispuolella (kuvauspiste 9) on vaikeakuikuisia rantaniittyjä ja luhtaista pajukkoa. Pajukko
muodostuu pääasiassa kiiltopajusta. Muita luhtaisia lajeja ovat mm. kurjenjalka, suokorte, jouhivihvilä,
luhtalcuusio ja myrkkykeiso. Jatkettaessa pollcua eteenpäin metsä muuttuu jälleen lehtomaiseksi mesiangervoa, puna-ailakkia ja tesmaa kasvavaksi harmaalepikoksi (kuvauspiste 10). Rajahaudan rannassa kasvaa
saraniittyjä (kuvauspiste II).
Metsäalueen Iinnustoon kuuluvat tyypillisesti peippo, pajulintu, harmaasieppo, kirjosieppo, metsäkirvinen ja
punakylkirastas. Alueella tavataan säännölJisesti myös sirittäjiä. Pensaikossa ovat runsaita pajusirkku ja
ruokokerttunen. Rantavyöhykkeellä pesivät vesilinnut (esim. tukkasotka, tukkakoskelo ja sinisorsa) ja
kahlaajat (mm. kuovi ja punajalkaviklo). Erityisesti niemen pohjoisosan niityllä voi nähdä myös merihanhia.
Merellä voi nähdä runsaasti lokkeja, jotka pesivät Oulun edustan saarilla tai TUokailevat läheiselläjätevedenpuhdistamolla.
KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.
- Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.

23

I
12.

Pyykösjärven pohjoisranta

Opetuskäyttö
Pyykösjärven pohjoisranta soveltuu lehtipuuvallaisten ranlarnetsien, luhtaisen rantasuon ja kuivahkon
kankaan opetuskohteeksi. Reitillä'on mahdollisuus tutustua myös ranta- ja vesikasvillisuuteen sekä pyörätien
reunustan kasvilajistoon.

Kulku
Alueelle pääsee Pyykösjärven ja Kaijonrannan väliseltä pyörätieltä. Reitti kulkee Pyykösjärven rantapolkua
rantaluhdalle asti. Reitti on paikoin vaikeakulkuinen. Polku kulkee välillä rantapalteella lähellä vesirajaa.
Rannasta reitti palaa takaisin asutuksen ja pyörätien kautta.

Kuvaus
Pyykösjärven rannalla, pyörätien varressa, on kuivahkoa mäntykangasta. Kenltäkerroksen lajeja ovat mm.
puolukka, variksenrnarja ja kanerva. Pohjakerroksen sammalisto on aukkoinen. Sen päälajeja ovat mm.
seinäsarnma! ja kerrossammal.
Ulpukka, ahvenvita ja limaska kuuluvat Pyykösjärven vesikasvillisuuteen (kuvauspiste 1).
Järven pohjoispuolen rantarnetsät (kuvauspisteet 2, 3,4 ja 5) ovat lehtipuuvaltaisia ja paikoitellen niissä on
luhtaisia painanteita. Valtapuu on hieskoivu. Muita kasvilajeja ovat mm. metsätähti, mesimarja, oravanmarja,
mustikka ja metsälauha.
Luhtaisissa painanteissa (kuvauspiste 4) kasvaa kenttäkerroksessa mm. vehkaa, kurjenjalkaaja korpikastikkaa, ja pohjakerroksessa on rahkasammalkasvustoja.
Juurakkorannan länsipuolella, kuvauspisteessä 6, on luhtaisuudelle tunnusomaisia lajeja, mm. kurjenjalka,
järvikorte, vehka, luhtavilla ja harmaasara (ojan reunalla). Vähitellen luhlaisuus muuttuu rämeisyydeksi.
Rämeisiä lajeja ovat mm. su'okukka, tupasvilla ja vaivero.
Kuvauspisteessä 7, pyörätien varressa, kasvavat mm. valkoapila, nokkonen, pietaryrtti, maitohorsma,
piharatamo, koiranputki ja punanata.
Rannan eläimistöön kuuluvat sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka, silkkiuikku ja naurulokki. Muuttoaikana
PyykösjärvelJä on suuria parvia vesi- ja lokkilintuja. Rantavedessä voi nähdä kalojen poikasparvia (särki) ja
rikottuja järvisimpukan kuoria, joiden pinnalla on juotikkaita.
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13.

Pyykösjärven eteläranta

Opetuskäyttö
Pyykösjärven eteläranta soveltuu rantametsän ja -luhdan sekä polkujen ja ojanvarsien kasvilajiston opetuskohteeksi.

Kulku
Reitti kulkee pitkin Pyykösjärven etelärantaa. Polulle pääsee joko Pyykösjärven uimarannan tai Järvenkorventien kautta.

Kuvaus
Rannassa (kuvauspiste 1) on luhtaisia painanteita, joiden kasvilajistoon kuuluvat mm. vehka, suoputki,
kurjenjalka, järvikorte sekä luhta- ja vesisara.
Rantametsät ovat hieskoivu- ja kiiltopajuvaltaisia. Kuvauspisteessä 2 kenttäkerroksessa esiintyvät mm.
mesiangervo, ruohokanukka, metsil1ähti, metsäimarre ja korpi kas tikka. Pohjakerroksessa-kasvaa karhunsammalia ja rahkasammalia.
Kuvauspisteessä 3 kasvaa harvakseltaan koivuja. Pensaskerroksen lajeja ovat pihlaja, tuomi ja pajut.
Kenttäkerroksen kasveja ovat mm. mesimarja, ruohokanukka ja metsäalvejuuri.
Rantapalteella kasvavat mm. koivu, oravanmarja, ruohokanukka, kultapiisku, korpikastikka ja pajuja.
Nuorten koivujen alla kuvauspisteessä 4 kasvavat koiranputki, mesimarja, suo-orvokki, heinätähtimö,
luhtamatara, rönsyleinikki, niittyleinikki ja puna-ailakki.
Polkujen varsilla tavataan runsaasti kasviJajeja, mm. hiirenvirna, kangasmaitikka, puna-ailakki, lehtovirrnajuuri, sarjakeltano, siankärsämö, niittyleirtikki, maitohorsma, valkoapila, niittysuolaheinä, nokkonen, mesiangervo, piharatamo, koiran putki, voikukka ja melsälauha.
Ihmisen vaikutus alueella näkyy ojitulcsinaja hakkuina. Lisäksi asutus on levittäytynyt pitkin Pyykösjärven
eleläranlaa.
Rannan eläimistöön kuuluvat sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka, silkkiuikku ja nauru lokki. Muuttoaikana
Pyykösjärvellä on suuria parvia vesi- ja lokkilintuja.
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14.

Huutilampi

Opetuskäyttö
HUUlilampi ympäristöineen soveltuu vesi- ja rantakasvillisuuden, tuoreen kankaan sekä eri suotyyppien
(korpi, räme, neva) opetuskohteeksi. Lammella pesii naurulokkiyhdyskunta, jota voi seurata rantaan
rakennetulta lintulavalta. Timosenkosken luontokoululta saa luontopolkua koskevia tehtäviä sekä monisteen
Huutilammen kasveista.

Kulku
Huutilampi sijaitsee Heikinharjussa. Luontopolun alkuun pääsee Heikinharjuntieltä. Polun pituus on n. I,S
km. Sen varrella on opastauluja.

Kuvaus
Huutilampi on asemakaavassa vahvistettu suojelualue.
Huutilampi on pääosin tuoreiden kankaiden ympäröimä umpeenkasvava lampi. Erityisesti lammen pohjoiskoillispuolella on varttunutta, kaunispuustoista, mäntyvaltaista metsää. Etelä- ja lounaispuolen rannat ovat
ojitettuja, ryteikköisiä ja vaikeakuIkuisia muuttumia tai vanhoja umpeenkasvaneita peltoja.
Lampi on lähes täysin umpeenkasvanUl, eikä avovettä näy juuri lainkaan. Valtaosa alueesta on hyllyvää luhtaja saranevaa, jolla kasvaa erittäin runsaasti karpaloa. Avosuon ja kankaan rajavyöhykkeessä on kuusta ja
lehtipuita kasvavia korpia sekä vähän rämeitä.
Huutilammella pesii suurin sisämaan lokkiyhdyskunta Oulun seudulla. Avosuolle menemistä ei suositella
pesimäaikana.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys J. Ympäristönsuojelutoimistonjulkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
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15.

Koskelanpuisto

Opetuskäyttö
Alue soveltuu kulttuurivai1ruueisen tuoreen kangasmetsän opetuskohteeksi.

Kulku
Kohde sijaitsee Koskelan ala-asteen urheilukentän vieressä pyörätien toisella puolella olevassa metsässä.

Kuvaus
Metsä on kulttuurivaikuneista. Pääpuulajit ovat mänty, kuusi ja koivu. Alueella kasvaa myös mm. haapa.
Pensaskerroksessa esiintyvät paju, pihlaja ja koi vu,ja kenuäkerroksessa metsälauha, maitohorsma, mustikka,
puolukka, rantatädyke, niittyleinikki, mesimarja, luhtamatara, hiirenvima, niittysuolaheinä, metsätähti,
heinätähtimö, pietarYrlti, valkoapila, nokkonen, kultapiisku, siankärsämö, keltano, ojakärsämö, punaailakki, metsäkorte, oravanmarja, piharatamo, voikukka, koiranputki, pujo, polvipuntarpää, juolavehnä,
korpikastikka, timotei, nurmipuntarpää ja orvokki.

16. Toppila, Ruittupuisto
Opetuskäyttö
Alue soveltuu rantalehdon ja kulttuurivaikutteisen metsän opetuskohteeksi.

Kulku
Toppilan yläasteenja lukion takana olevaan Ruittupuistoon kulkee polku koulun takapihan luoteiskulmasta.

Kuvaus
Alueella on mesiangervoa kasvavaa rantalehtoa ja ku1ttuurivaikutteista metsäaluetta. Valtapuut polun
varressa ovat koivu ja mänty. Alueella tavataan myös mm. leppää. Pensaskerroksessa kasvavat paju, pihlaja,
koivu ja mänty. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. korpikastikka, nurrnipuntarpää, polvipuntarpää, timotei,
juolavehnä, kylänurrnikka, hilla, hiirenvima, niittynätkelmä, mesiangervo, koiranputki, nokkonen, maitohorsma, kurjenjalka, luhtamatara, niittyleinikki, ahosuolaheinä, puna-aiJakki, piharatamo, oravanmarja,
punaherulcka, jokapaikansara, pietaryrtti, kultapiisku, valkoapila, vadelma, kissankello, siankärsämö, keltano, voikulcka, lehtovirrnajuuri, nolckonen, pihasaunio, lutukka, kangasmaitikka, ruohokanulcka, suokorte ja
puolukka.
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17.

Puolivälinkangas, Odessanpuisto

Opetuskäyttö
Puolivälinkangas soveltuu mäntykankaan ja polunvarren kasvilajiston opetuskohteeksi.
Ihmistoiminta näkyy alueella roskaamisena, kulumisena ja ilman epäpuhtauksien aiheuttamina kasvillisuusmuutoksina. Paikoitellen polut ovat kuluneet leveiksi kulkureiteiksi.

Kulku
Alueelle pääsee Väli'vainion ja Puolivälinkankaan väliseltä pyörätieltä. Suositeltava reitti alkaa Paulaharjun
koulun pohjoispuolelta, kulkee alueella risteileviä polkuja ja pyöräteitä pitkin urheilukentän koiJlis-itäpuolella ja suuntaa Odessanpuistoon. Odessanpuistosta reittijatkuu takaisin po1kujaja pyörätietä pitkin kohti
Paulaharjun koulua.

Kuvaus
Puolivälinkankaalla oleva mäntykangas sijaitsee drumliinimuodostuman päällä. Drumliini on jääJcauden
aikana muodostunut jään kulkusuunnan mukainen moreeniselänne. Puolivälinkankaan drumliinilla on
kalliosydän 17 metrin syvyydessä ja sen korkeimmat laet ovat yli 20 metrin korkeudella merenpinnasta.
Aikojen kuluessa on meren aallokko tasoitellut tätä tuhansia vuosia sitten merestä noussutta saarta.
Kuvauspisteessä l kasvaa harvakseltaan koivujaja mäntyjä. Pensaskerroksessa tavataan tuomia ja runsaasti
pajuja. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. maitohorsma, metsäkorte, metsäalvejuuri, metsätähti, hilla ja
mustikka.
Mäntykankaan (kuvauspisteet 2, 3 ja 5) kenttäkerroksessa kasvavat mm. mustikka, puolukka, oravanmarja,
metsätähti, metsäJauha ja kevätpiippo. Pensaskerroksessa esiintyy lähinnä koivua ja pihlajaa. Mäntyjen
keski pituus on 11-15 m. Alueen metsä on muuttunut. Aikaisemmin hyvinkin voimakkaan ilman epäpuhtauskuorrnituksen vauridittamia mäntyjä on kaadettu, ja tilalle on istutettu paikoitellen lehtipuita,
lehtikuustaja taimiklcoa. Typpipitoisten ilman epäpuhtauksien seurauksena ruohokasvillisuus on lisääntynyt
ja varvut vähentyneet. Puiden rungolla kasvava jäkälälajisto on niukkaa.
Pyöräteiden ja polkujen varsilla (kuvauspiste 4) on kulttuurilajeja, esim. piharatamo, maitohorsma, kylänurrnikka, hiirenvirna, pietaryrtti, valkoapila, voikukka sekä niitty- ja rönsyleinikki.
Urheilukentän länsilaidan metsikössä polun varrella (kuvauspiste 6) on vanamo- ja riidenliekokasvustoja.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupunkisuunnittelu 1982: Peruskoulun biologian ja maantieteen maastoopetuskohteet. - Sarja A 56. Yleiskaavoitus. 79 s. + liitteet.
Turunen, M. & Huttunen, S. 1986: Selvitys
Kemira Oy Oulun tehtaiden päästöjen vaikutuksista kasvillisuuteen vuosina 19641986. - Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos.
48 s. + liitteet.
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18.

Korvensuora, Suokukkapuisto -

Koivikkopuisto

Opetuskäyttö
Korvensuoran koulun lähimetsät soveltuvat tuoreen koivuvaltaisen nuoren metsän ja rämelaikkuisen nuoren
männikön opetuskohteeksi.

Kulku
Alueelle pääsee Parldcisenkankaantieltä pyöräteitä pitkin sekä suoraan koulun pihalta.

Kuvaus
Korvensuoran koulun edessä olevanjalkapallokentän takana kasvavan tuoreen koivuvaltaisen nuoren metsän
(kuvauspiste 1) pensaskerros on myös koivuvaitainen. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. puolukka,juolulcka,
mesimarja, nurrnirölli, metsälauha, kangasmaitikka, hilla, ahosuolaheinä, jokapaikansara, jouhivihvilä,
silmäruoho, syysmaitiainen, jouhisara ja korpikastikka. Karhunsammal on yleisin sammal.
Kuvauspiste 2 on Parkkisenkankaantien loppupäässä Rannanperän puolella oleva rämelllikkuinen nuori
männikkö. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. variksenmarja, vaivaiskoivu, hilla, suokukka, pallosara, juolukka, mustikka, korpikastikka, jouhivihvilä, kanerva, luhtavilla ja tupasvilla. YJeisimmät sarnmalet ovat
seinä- ja rahkasarnmal. Alueella kasvaa myös harrnaaporon-, valkoporon- ja hirvenjäkälää.
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19.

Mustasaari ja Toppilansaari

Opetuskäyttö
Musta- ja Toppilansaaressa sijaitsee Hietasaaren luontopolku, joka soveltuu kohoavan merenrannan kasvillisuuden kehittymisen ja rehevien'-Iehtipuuvaltaisten metsien opetuskohteeksi.

Kulku
Alue sijaitsee Tuiran ja Toppilan länsipuolella. Hietasaarentieltä käännytään Holstinsalmentielle. Luontopolku lähtee Nallikarista, minne voi jättää ajoneuvo!. Polun pituus on 3 km. Sen varrella on 34 opastaulua,
joissa kerrotaan alueen kasveista, eläimistä, historiasta ja kulttuurista.

Kuvaus
Luontopolun alussa, reitin pohjoisosassa, meren rannalla (kuvauspiste l) on nähtävissä rannan eri kehitysvyöhykkee!. Vesijättöalueella esiintyy rantaluikka- ja sinikaislakasvustoja. Järviruoko muodostaa pailcoitellen ruovikoita vesirajan tuntumaan. Rantakasvillisuus muodostuu vesisaraniitystä,jonkämuita lajeja ovat
mm. myrkkykeiso, mesiangervo, rentukka, rantamatara, suoputki, kurjenjalka ja rantanätkelmä.
Luontopolku kulkee lehtimetsävaltaisella, aikoinaan luultavasti laitumena olleella alueella. Alueelle ominaisen kulttuurivaikutteisen rantalehdon (kuvauspiste 2) tyypillisiä lajeja ovat puna-ailakki, tesma, koiranputki,
karhunputki ja herukaI. Polun varressa on myös rantalehto (kuvauspiste 3), jolle tyypillisiä lajeja ovat mm.
ruohokanukka, metsälauha, mesimarja, metsäalvejuuri ja metsätähti. Muita luontopoluIla kasvavia kulttuurivaikutteisen metsän lajeja ovat mm. mesiangervo, ojakellukka, oravanmarja, lehtovirrnajuuri sekä tuomi.
Luontopolun itäosassa, Hietasaarentien puoleisessa päässä (kuvauspiste 4), on koivu- ja haapavoittoinen
sekametsä. Se toimii välittävänä vaiheena kulttuurivaikutteiseen tuoreen kankaan metsään. Heinät ja ruohot
ovat verraten yleisiä. Polun varressa esiintyvät mm. metsälauhaja kevätpiippo. Ruohoista melko yleisiä ovat
kangasmaitikka ja kultapiisku,
Holstinsalmentien varressa, kuvauspisteessä 5, on vanha niitty ,jossa kasvavat mm. kataja, metsäkurjenpolvi,
aho-orvokki, juolavehnä, koiranputki, niittyleinikki ja huopaohdake.
Luontopolun loppuosassa lähellä leirintäaluetta on primaarista soistumista,jolla tarkoitetaan maan välitöntä
soistumista mannerjäästä tai vedestä vapautumisen yhteydessä. Primaarista soistumista tapahtuu vieläkin
Pohjanmaan alavalla maankohoamisrannikolla sekä joidenkin vesistöjen varsilla. Alueella kasvaa luhtaisia
lajeja, mm. kurjenjalka, korpikastikka ja harrnaasara. Pohjakerroksessa on rahkasamrnalkasvustoja.
Vanhan asutuksen, laidunnuksen ja viljelyn jäljet ovat vähitellen katoamassa uuden rakentamisen alle.
Pakettipellot ovat pensoittuneetja metsittyneet eikä vanhaa kulttuurivaikutusta ole enää helposti havaittavissa. Sen sijaan uudemman maanmuokkauksenjäljiltä on havaittavissa seuraaviakulttuurikasveja: piharatamo,
siankärsämö, hiirenvima ja voikukka.
Reitin varrella on vanhoja mäntyjä ja lehtikuusia.
Polun alun pohjoispuoleisilta niityiltä (Retinrannasta) on löydetty kaksi Suomessa harvinaista pikkuperhoslajia (Elachisla eskoi -heinälcoi ja Ancylis paludana -kääriäinen). Linnusto on runsasta niin asutuksen kuin
metsän puolella. Runsaimmat lajit ovat pajulintu, räkättirastas, kirjosieppo, ruokokerttunen ja peippo.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + Iiitteel.
Oulun kaupungin ympäristövirasto ja talous- ja suunnitteluosasto 1992: Hietasaaren alueen maankäyttö.
Ympäristövaikutusten arviointi. - Ympäristöviraston julkaisu 4.57 s. + Iiitteel.
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20.

Hietasaari

Opetuskäyttö
Hietasaari soveltuu eri metsätyyppien (tuore kangasmetsä, mesiangervoa kasvava rantalehto, istutusmännildeö) opetuskohteeksi. Lisäksi alueella voi seurata merenrannan kasvillisuuden suldeessiokehitystä.
Hietasaaren vanha asutus ja maatalous ovat monipuolistaneet alueen kulttuurilcasvilajistoa hävittämättä
kuitenkaan kokonaan suistoalueen alkuperäisluonnon keskeisimpiä elementtejä: rantaniittyjä ja -lehtoja.
Hietasaaressa voi tutustua myös rantalehdon, rantaniityn ja vanhan omalcotitaloasutuksen linnustoon.

Kulku
Hietasaari sijaitsee Oulun keskustan, Tuiranja Toppilan länsipuolella. Hietasaaren alue käsittää varsinaisen
Hietasaaren lisäksi Toppilansaaren ja Mustasaaren.
Hietasaarentieltä käännytään Kansankemäntielle, minne voi jättää ajoneuvo!. Täältä kuljetaan Pukseritietä
ja muita kapeita piklcuteitä pitkin vanhojen möklcien ja huviloiden alueelle. Reitti jatkuu Puomi tietä pitkin
kohti luonnontilaisten rantojen ja metsien aluetta saaren länsi- ja eteläosissa.

Kuvaus
Hietasaaren ainoa varttuneeseen ikään ehtinyt tuore kangasmetsä korkeine mäntyineen on Kansankentäntien
eteläpuolella (kuvauspiste 1). Pensaskerroksessa esiintyvät pihlaja, koivu ja satunnaisesti kataja. Kenttäkerroksen kasveja ovat mm. mustikka, puolukka, metsälauha, kevätpiippo, oravanmarja, metsätähti, vanamo
ja kultapiisleu. Pohjaleerrosta hallitsevat kerros- ja seinäsammal. Sorrnipaisukarvetta kasvaa epifyyttinä
puiden rungoilla.
Hietasaari on vanhaa asutus- ja huvila-aluetta. Osa ralcennuksista on rappeutuneita ja pellot sekä niityt ovat
kadonneet maisemasta lähes täysin. Niiden tilalla kasvaa mm. nokkanen, vadelma, maitohorsma ja koiranputki. Kosteissa notkelmissa; rantatöyräillä ja tonttien välissä on lehtipuutiheikleöjä, joissa esiintyvät mm.
koivu, pihlaja, haapa, tuomi ja harmaaleppä. Marjovien puiden ja pensaiden (tuomi, pihlaja, herulcat) runsaus
on tyypillistä näille pildcu metsiköille. Aluskasvillisuus on rehevää, runsasruohoistaja vaihtelevaa. Tonteilla
(kuvauspisteet 2 ja 3) tavataan mm. nurrnitädyke, puna-ailakki, paimenmatara, poimulehti, aitovima,
nurrnilauha, tuoksusimalce, rantatädyke ja keltaängelmä.
Hietasaaren itäpuolella sijaitsevan Salasalmen eteläisellä rantatöyräällä (kuvauspiste 4) kasvaa haavikko,
jossa sekapuuna esiintyvät koivu, pihlajaja tuomi. Pensaskerroksessa esiintyy em.lajien lisäksi herulcoitaja
pajuja. Vehmaaseen kenttäkerrokseen kuuluu mm. tesma, puna-ailaldci,lciel0, metsäalvejuuri, kevätpiippo,
kultapiisku, lehtovirrnajuuri, puolukka ja peltokorte. Salasalmen pohja (kuvauspiste 5) on luhtainen painanne, jossa kasvaa mm. kurjenjalka, vehka, vesisara ja raate.
Jatkettaessa kartan osoittamaa reittiä Salasalmelta eteenpäin tavataan teiden varsilla siellä täällä mm.
seuraavia kasveja: puna-ailaldci, oravanmarja, tesma, hiirenvima, koiranputki, poimulehti, mesiangervo,
nurrnipuntarpää, niittynätkelmä, heinätähtimö, huopaohdalce, mesimarja, maitohorsma ja vadelma. Radan
varressa (kuvauspiste 6) kasvavat lutukka ja aho-orvokki.
Puomitien länsiosaa (kuvauspisteet 7 ja 8) reunustaa runsas metsäkurjenpolvikasvusto ja kulttuurilajeista
ahomansikka. Kaljaasitien ja Vaaskiventien välisellä alueella on hoidettu keto.
Hietasaaren länsi-eteläosissa on laaja,luonnontilaisten rantojen ja yhtenäisten metsien alue. Kuvauspisteessä
9 lcasvaalculttuurivaikutteista mäntyvaltaista tuoretta kangas metsää. Puolukanja mustikan lisäksi kenttäkerroksessa esiintyvät mm. oravanmarja, metsälauha, kuItapiisku ja metsätähti. Pensaskerroksessa kasvavat
pihlaja, tuomi ja herukka.
Jähtikujalta alkavan polun päässä, kuvaus pisteessä 10, kasvaa näkemisen arvoinen vanha mänty.
Hietasaaren länsiosissa on mesiangervoa, puna-ailaklciaja tesmaa kasvavia rantalehtoja. Kuvauspisteessä II
pääpuulaji on harrnaaleppä. Sekapuuna kasvaa koivu. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. mesiangervo, punaailaldci, karhunputki, lehtovirrnajuuri ja tesma.
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Meren rannassa (kuvauspiste 12) on kiiltopajuvyÖhyke. Rantaa reunustaa luhtaiset painanteet, joissa
esiintyvät mm. vesisara, Juhtakuusio, myrkkykeiso, järviruoko ja hentosuolake. Rannan vesijättöalueella
kasvaa mm. rantaluilcka, vesikuusi, vesiherne, ratarnosarpio ja rantamatara.
Hietasaaren jäniskanla on yleensä runsas. Mustasalmen rantojen seutu on hyvää lepalckoaluetta. Lounaisosien
rantalehdosta on löydetty myös eteläinen vertaimevä puutiainen.
Runsas linnusto keskittyy vanhan huvila-asutuksen seuduille ja Hietasaaren lounaisosien reheviin metsiin.
LinnuslO on tyypillistä kulttuurilinnustoa, mutta alueella tavataan monia eteläisiä lehtoJajeja kuten musta·
rastas,lehtokertlU ja kultarinta. Alueelle on istutettu myös fasaaneja, jotka ovatkin kotiutuneet saareen hyvin.
Syksyisin alue houkuttelee runsaasti marjalintuja, kuten rastaita. Alueella ruokitaan monin paikoin talvisin
lintuja, mikä on turvannut IUnsaan talvilinnuston. Hietasaaren lounaisnurkan metsäalue on linnustolle
erityisen tärkeä. Lounaisimman kulman rantaniittyalueella tavataan vesi- ja kahlaajalintujen lisäksi mm.
pöllöjä, ja rannalla voi pesiä myös eteläinen ruskosuohaukka. Rantaniitty on merkityksellinen myös
Vihreäsaaren runsaalle rantalinnustolle.
KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
=
Oulun kaupungin ympäristövirasto ja talous- ja suunnitteluosasto 1992: Hietasaaren alueen maartkäyttö.
Ympäristövaikutusten arviointi. - Ympäristöviraston julkaisu 4/1992. 57 s. + liitteet.
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21.

Tuiranpuisto

Opetuskäyttö
Tuiranpuisto soveltuu lähinnä tuoreen kangasmetsänja tienvarsien kulttuurikasvillisuuden opetuskohteeksi.

Kulku
Kohde sijaitsee Koskitien, Valtatien ja Tuirantien välissä olevalla alueella. Reitti kulkee pitkin kuntopolkua
ja alueella risteileviä polkuja.

Kuvaus
Tuiranpuisto on virkistyskäyttöön tarkoitettu alue, jossa sijaitsee myös Tuiran sairaala ja leikkipuisto.
Puistomaista metsää ympäröi tiheä asutus.
Metsätyypiltään Tuiranpuisto on kulttuuri vaikutteista tuoreen kankaan mäntymetsää (kuvauspiste 1). Kenttäkerroksessa kasvaa mm. oravanmarja, puolukka, mustikka, kultapiisku ja metsätähti. Metsän itälaidalla
(kuvauspiste 2) on vanamokasvusto. Pyöräteiden ja polkujen varsilla kasvavat mm. siankärsämö, pietaryrtti,
nokkonen, puna-apila, juolavehnä, piharatamo ja poimulehti. Muita kulttuurilajeja ovat isomaksaruoho ja
ruusu (lcuvauspiste 3), jotka voivat olla viljelykarlculaisia.
Alueen linnustoon tavanomaista puistolinnustoa - peippoja, kolopesijöitäja rastaita, avopaikoilla pajulintuja.

Tuiranuäylä
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22.

Kynsilehto, Vaalantien varsi

Opetuskäyttö
KynsiJehto sovelmu moreen kankaan ja lehtomaisen metsän opetuskohteeksi.

Kulku
Alue sijaitsee Vaalantien varressa Hintan ala-astetta vastapäätä. Polku metsään alkaa Rouskutieltä. Reitti
kulkee metsän läpi Sivutien päässä olevan alikulun luo.

Kuvaus
Polun alussa (kuvauspiste 1) on tuoretta kangasmetsää. Valtapuulaji on koivu. Pensaskerroksessa kasvavat
kuusi, koivu ja pihlaja. Kenttäkerroksessa esiinryvät mm. mustikka, puolukka, metsälauha, metsätähti,
keltano, kangasmaitikka, hilla, metsäalvejuuri, mesimarja, kylänurmikka, korpikastikka, metsäkastikka,
pohjantähkiö, juolukka, maitohorsma ja heinätähtimö. Yleisimmät sammalet ovat seinäsammal ja kerrossammal.
~
Polun varrella olevalla aukiolla (kuvauspiste 2) kasvavat mm. oravanmarja, mesiangervo, pietaryrtti, kanerva
ja kultapiisku. Kuvauspisteessä 3 on hieman lehtomaisia piirteitä. Valtapuulaji on kuusi. Kenttäkerroksen
kasveja ovat mm. metsäalvejuuri, metsäimarre, metsätähti, oravanmarja, vadelma, maitohorsma, ruohokanukka, metsäkorte, puna-ailakki, metsälauha, keltano, lehtovirmajuuri, niinyleinikki, heinätähtimö, mustikka, puolukka, mesimarja ja riidenlieko.

-------- .. ~
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23.

Pikisaari ja Korkeasaari

Opetuskäyttö
Alue on voimakkaasti ihmistoiminnan leimaama. Se soveltuu kullluurivaikulleisen korkearuohoisen lehdon
sekä puistolinnuston opetuskohte·eksi. Alueelle on iSlutellu vierasperäisiä havupuita.

Kulku
Pikisaari ja Korkeasaari sijaitsevat Oulujokivarren suiston edustalla. Alueelle pääsee Raatinsaaren kaUlla.
Alueen voi kiertää sekä teitä ellä alueella risteileviä polkuja pitkin.

Kuvaus
Pikisaari ja Korkeasaari ovat aiemmin olleet erillisiä saaria. Nykyisin niiden välillä on kiinteä maayhteys.
Korkeasaari on asumaton ja siellä on kullluurivaikulleista lehtometsää. Metsissä kasvavat pääasiassa koivu,
pihlaja, harmaaleppä ja luomi. Lisäksi Korkeasaaren pohjoisosaan on iSlutellu lehtikuusta, pihtakuusta ja
serbiankuusta. Pohjoisosan lehtomainen metsä on nokkosen ja vadelman valtaama. Aluskasvillisuudessa
(kuvauspiste 1) on rehevyyllä osoittavia lajeja, esimerkiksi koiranputki, lehtovirmajuuri, oravanmarja,
sudenmarja, puna-ajlakki ja karhunputki. Korkeammilla kohdilla Korkeasaaren eteläosissa (kuvauspiste 2)
on tuoreen kangasmetsän kullluurimuotoja. Alue on lehtipuuvaltainen. Pohjakerroksessa esiintyvät kerrosja seinäsarnmal. Muita ku1tluurivaikulleisen luoreen kangasmetsän lajeja ovat va1koapila, hiirenvima,
nurrnilauha, puolukka, kultapiisku ja metsälauha. Korkeasaaren rantahietikolla kasvaa rantavehnää.
Asulun Pikisaaren kasvillisuus on enimmäkseen pientareiden ja pihapiirien kasvillisuulla. Se koOSluU mm.
seuraavista lajeista: vadelma, nokkonen, rönsyleinikki, rätvänä, maitohorsma, rantakukkaja kyläkarhiainen.
Pikisaaren pohjoisosa on lehtipuuvaltaista kultluurivaikulleista metsää (kuvauspiste 3).
Korkeasaaren lehtimetsissä pesii peippoja, pajulinluja, lehtokertluja, kiIjosieppoja ja rastaita. Talvisin
linnusto on melko niukka. Pikisaaressa on talviruokintapaikkoja, joilla käy tavallisten tali- ja sinitiaisten,
viherpeippojen, punatulkkujen ja varpusten lisälcsi usein peippoja ja järripeippoja. Saarten pohjois- ja
länsipuolella olevassa sulassa talvehtii sinisorsien lisäksi usein telkkiä, isokoskeloita ja jopa pikku-uikku.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden
luonnontilan perusselvitys 1.
- Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu
2. Ympäristöinstiluutti. 121 s. + liitteet.
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24.

Hupisaaret

Opetuskäyttö
Alue soveltuu lehtomaisen metsän, saniaislehdon ja kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden sekä puistolinnuston opetuskohteeksi.

Kulku
Hupisaaret sijaitsevat Oulujokisuistossa. Alueelle pääsee parhaiten pyöräteitä pitkin. Taidemuseon eteläpuolella on pieni pysäköintialue. Alueeseen tutustutaan polkuja ja pikkuteitä hyväksi käyttäen.

Kuvaus
Kesäteatterin ympärillä sijaitsevien kanavien ja purojen varsilla on luonnontilaista muistuttavaa metsää
(kuvauspiste 1). Puronvarsien puusto muodostuu koivusta, lepästä, pihlajastaja tuomesta. Kenttäkerroksessa
kasvavat hiirenporras, kotkansiipi, käenkaali, suo-orvokki, mesiangervo, lehtovirrnajuuri, karhunputki,
koiranputki ja nokkonen. Lisäksi' purojen rannoilla tavataan kurjenmiekkaa. JokisuislOn rannassa on
leppävaltainen rantametsä (kuvauspiste 2), jossa vadelma ja nokkonen ovat vallanneet alaa. Rantaa kiertää
pullo- ja vesisaraa kasvava vyöhyke. Pohjois-Pohjanmaan museon lounaisnurkan kohdalla rannassa kasvaa
korpikaislakasvusto (kuvauspiste 3).
Suurin osa Hupisaarten alueesta on hoidettua nurrnikenttää ja alue on virkistyskäytössä.
Jokiuomassa on nähtävissä kallioperä, joka tällä kohden on punaista graniittia. Ihmisen vaikutus näkyy
jokiuoman louhimisena rakentamisen yhteydessä.
HupisaariJla on runsas linnusto. Alueella pesii yleisenä peippo, räkätti- ja punakylkirastas, punavarpunen,
pajulintu ja viherpeippo. Pönttöjen tyyppiasukkaita ovat talitiainen, kirjosieppo ja sinitiainen. Muuttoaikana
erityisesti rastaat suosivat puistoja. Rannalta voi nähdä lähinnä
sinisorsia, tukkasotkia ja tukkaYiäkanava
koskeloita. Patosillan yläpuolisessa sulassa taivehtii suuri osa Oulun sinisorsista.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun
alueiden luonnontilan perusselvitys 1. - Ympäristönsuojelutoimistonjulkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
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25.

Intiönkangas

Opetuskäyttö
Alue soveltuu kulttuurivaikutteisen mäntymetsän ja polunvarren kasvilajiston opetuskohteeksi.

Kulku
Metsäalue sijaitsee Intiön hautausmaan pohjoispuolella. Aluetta rajaavat Pohjantie, kasarmialue ja Tulliväylä. Alueelle pääsee helpoimmin pyöräteitse.

Kuvaus
Intiön metsä on kulttuurivaikutteista mäntymetsää (kuvauspiste 1). Kenttäkerroksessa on paljon heiniä,
esimerkiksi metsälauha, niittynurmikkaja kevätpiippo. Muitakenttäkerroksen lajeja ovat mm. puna-ailaklö,
kultapiisku, heinätähtimö ja keltano. Hautausmaan itäpuolella, kuvauspisteessä 2, metsän kenttäkerroksessa
kasvavat mm. metsätähti, mustikka, oravanmarja ja vanamo. Pyöräteitä reunustavat mm. piharatamo,
siankärsämö, pietaryrtti ja voikukka.
Varsinaisen hautausmaan alueella kasvaa lukuisia istutettuja puislOpuitaja kulttuurivaikutleisia kasvilajeja.
Hautausmaan linnusto on runSas.
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26.

Myllyojanpuisto

Opetuskäyttö
Myllyoja soveltuu virtaavan veden opetuskohteeksi. Metsäalueella on kuivahkon kankaan ja ojanreunaalueilla lehtomaisen metsän kasvillisuutta. Metsän ja ojan välisen penkereen reunan maanvyörymäkohdissa
voi paikoitellen tutustua maannoskerroksiin. Ihmisen vaikutus näkyy ympäristössä roskaantumisena ja
kulumisena.

Kulku
Reittinä käytetään Myllyojan pohjoispuolen metsäpolkua,joka seurailee ojaa Sangintien sillalle asti. Polulle
pääsee Myllyojan koulun pihan lounaiskulmasta tai Myllyojan ja Kirkkokankaan väliseltä pyörätiellä
Myllyojan koulun kohdalta.

Kuvaus
Myllyoja on matala, ruskeavetinen oja, joka virtaa Niilesjärvestä Oulujokeen. Oja on kuluttanut syvän,
raviinimaisen laakson, jonka pohjalla se kulkee mutIcitellen.
Alueen metsä on kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. Sekapuuna kasvavat kuusi ja koivu. Varpukasveista
metsän luoteislaidalla on vallitsevana puolukka. MetsäJauhaa tavataan yleisesti. Pohjakerroksessa sanunalet
ovat jäkäliä vallitsevampia. Alueella esiintyvät seinäsammal, karhunsammal ja kynsisammal. Kuivahkossa
kangasmetsässä tavataan kuivilla
paikoilla paikoitellen hirvensarvijäkälääja harrnaaporonjäkälää.
Ojaa seuraavan metsäpolun varressakasvaa vanamoa. Puiden oksilla ja rungoillakasvaa sorrnipaisukarvetta.
Syvällä raviinissa virtaavan ojan
ranta-alue on pääasiassa melko
kapea (muu osa on leveää tasannetta, jonne on helppo päästä polkua pitkin). Sen tavallisimpia lajeja ovat oravanmarja, käenkaali,
suo-orvokki, mesimarja, melsätähti, mesiangervo ja metsä- ja
korpi-imarre. Monet näistä lajeista
ovat levittäytyneet myös metsän
puolelle. Lähestyttäessä OulujokeaMylJyojamuodostaasuvantopaikan,jossakasvavatsuokorte,
rentukka, kurjenjalka sekä rahkasammalkasvustoja. Pääpuulaji on
harrnaaleppä. Puronvarren metsiin on jätetty myös lahopuita,
joissa pesii kololimuja.
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27.

Pikkukangas, Välkkylä

Opetuskäyttö
Pikkukangas, Välkkylän metsikkö, soveltuu lähinnä kulttuurilajien operuskohteeksi.

Kulku
Välkkylän puistomainen metsäalue sijaitsee Raksilan uimahallin takana, Pikkukankaamien, Teuvo Pakkalan
kadun, Kajaanintien sekä Välkkylän opiskelija-asuntojen ja Raksilan urheilukeskuksen rajaamalla alueella.
Alueella voi kierrellä kuntopolkua ja pyöräteitä hyväksi käyttäen.

Kuvaus
Välkkylän metsikkö on pääasiassa puistomaista hoidettua nurrnikenttää. Aikaisemmin alueella on ollut
kaupungin kaatopaikka. Polkujen varsilla kasvavat mm. piharatamo, valkoapila. syysmaitiainen, rönsyleinikki, voikukka ja siankärsämö.
Puiston luoteiskulmassa (kuvauspiste 1) on mäntymetsää, jonka kenttäkerroksessa esiintyvät em. lajien
lisäksi mm. kissankello, koiranputki, ke1tano, ahosuolaheinä, metsätähti, niittyleinikki, metsälauha ja
nurrnilauha.
Koillisnurkassa (kuvauspiste 2) on lehtipuita, mm. tuomi, koivu sekä koristepaju. Niityllä kasvavat em.lajien
lisäksi mm. pujo, nokkonen, pietaryrtti, hiirenvima, ukonputki ja takiainen.

()

t

....

h
h

1
/
I

"
"
Ouluholli
100

40

m

.,
~
-

<

Ruskosuohaukka

H. Orava

Merihanhipari

H. Orava

Ruokokerttunen

H. Orava

Suokukkoja

H. Orava

Mustavaris ja naakka

T. MikkoneIl

NauruJokkeja

T. Mikkonen

28. Kontinkangas
Opetuskäyttö
Kontinkankaan metsäalueet soveltuvat sekä kulttuurivaikutteisen että kuivahkon kankaan mäntymetsän
opetuskohteeksi.

Kulku
Metsä- ja puistoa]ueet sijaitsevat Professorintien, Kajaanintien, Aapistien, Oulunsuuntienja Kaupunginojan
välisellä alueella..
Aluetta voi kiertää pyöräteitä ja polkuja pitkin.

Kuvaus
Metsä- ja puistoalueisiin tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi keskussairaalan ja Kontinkankaan sairaalan
rakennusten väliseltä pyörätieltä. Kontin1cankaan puoleinen metsäalue (kuvauspiste 1) on, kuten muutkin
alueen metsät, pääasiassa vanhaa mäntymetsää. Pensaista runsaimpana esiintyy koivu. Kulttuurivaikutteisessa kenttäkerroksessa varvuista esiintyy ainoastaan puolukka ja sekin niukkana. Heinät ja ruohot vallitsevat. Mm. seuraavia lajeja tavataan: piharatamo, valkoapila, puna-apila, siankärsämö, kultapiisku, niittyleinikki, hiirenvirna, mesiangervo, keltano, voikukka, niittynätkelmä, oravanmarja, pietaryrtti, ahosuolaheinä,
koiranputki ja metsälauha.
Laskeuduttaessa alaspäin kohti Kiviharjuntietä on tien varressa myös vähemmän kulttuurivaikutteinen kuiva
kangas (kuvauspiste 2), jossa esiintyy runsaasti puolukkaa. Myös kanerva, kangasmaitikka ja metsälauha
löytyvät alueelta. Tien varressa esiintyvät maitohorsma, pietaryrtti, ojakärsämö, pujo ja hevonhierakka.
Kaupunginojaa myötäilevän pyörätien ja keskussairaalan väliin jää hoidettu nurmikenttä. Pyörätien Kaupunginojan puoleisella pientareella tavattavia lajeja ovat koiranputki, maitohorsma, nokkonen, niittyleinikki,
huopaohdake, mesiangervo, voikukka ja valkoapila.
Päiväkodin kohdalta noustaan ylös kuivahkolIe mäntykankaalle (kuvauspiste 3). Kenttäkerroksessa vallitsevina lajeina ovat puolukka ja variksenmarja. Paikoitellen esiintyvät rehevimmillä kohdilla mustikka,
kultapiisku, metsätähti ja oravanmarja. Pohjakerroksessa tavataan mm. seinäsammalta ja kynsisammalta.
Parkkipaikan reunassa kasvaa peltosauniota.
Kiviharjuntieltä pääsee kuvauspisteeseen 4, Taavetti Lukkarisen hirttopuulle. Puun ympärillä on teksti:
''Tähän puuhun hirttivät ja puun juurelle kuoppaan hautasivat venäläisen sortovallan viranomaiset aktivisti
Taavetti Lukkarisen 6.10.1916. Ruumis siirrettiin täältä vuonna 1917 Oulun hautausmaan siunattuun
multaan. Tämä kaamea muisto herättäköön tulevissakin sukupolvissa kammon kaikkea vierasta sortovaltaa
vastaan ja kasvattakoon kansassa rohkeutta ja voimaa elää ja kuolla isänmaan itsenäisyyden ja vapauden
puolesta. Oulun seudun rintamamiesyhdistys 1935." Alueen valtapuulaji on mänty, mutta koivua on miltei
yhtä paljon. Pensaista runsaina esiintyvät koivu, pihlaja sekä vadelma. Kenttäkerroksessa tavataan enemmän
heiniä ja ruohoja kuin varpuja. Hirttopuun ympärillä on ruohokanukkakasvustoja. Muita lajeja ovat mm.
metsäimarre, oravanmarja, metsätähti, vanamo, kultapiisku, mesimarja ja puna-ailakki.
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29. Kirkkokangas
Opetuskäyttö
Alue soveltuu tuoreen kankaan ja lehtomaisen metsän opetuskohteeksi.

Kulku
Kohde sijaitsee Oulujoen ala-asteen lähistöllä Pappilantien ja Sangintien risteyksen ympäristössä.

Kuvaus
Kuvauspiste 1sijaitsee aivan koulun aidan toisella puolella olevassa Pappilantiehen rajoiltuvassa metsikössä.
Alueella kulkee oja ja polku. Kasvillisuus on hieman lehtomaista. Valtapuuna kasvaa vanhoja kuusia.
Pensaskerroksen valtalaji on paju. KenUäkerroksessa koulun pihan puolella kasvavat mm. rönsyleinikki,
koiranputki, lehtovirrnajuuri, hevonhierakka, pelto-ohdake ja mesiangervo.
Hieman syvemmällä metsässä kasvavat puolukka, metsälauha, nurrnirölli, korpikastikka, mesimarja, maitohorsma, metsäalvejuuri, metsäko·rte, kangasmaitikka, oravanmarja, metsäimarre, metsätähti, kirjopillike,
mustikka, jokapaikansara, orvokki, keltano, heinätähtirnö ja suokorte. Lähellä asutusta, polun päässä,
esiintyvät mm. syysmaitiainen, juolukka, ojakärsämö, pietaryrtti, pikkulaukku ja hiirenvima.
Lähellä kirkkoa, kuvauspisteessä 2, on tuore kangasmetsä.
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30. Kaupunginoja
Opetuskäyttö
Kaupunginoja soveltuu vesi- ja ranlakasvillisuuden sekä tuoreen kangasmetsän ja lienvarsikasvilajiston
opetuskohteeksi .

Kulku
Kaupunginoja lähtee Juurusojana Oulujoen Heik!cilänsuvannostaja laskee Oulujoen suistoon. Kuvattu reitti
alkaa Poik!cimaanlienja Kainuumien risteyksen kaakkoispuolelta. Sille pääsee parhaiten Knuutilanlcankaalta
tulevia kevyen liikenteen väyliä pitkin.
Laanaojana paremmin tunnettua Kaupunginojaa on helpointa seurata pyöräteitä ja polkuja pitkin.

Kuvaus
Rannan tuntumassa (kuvauspiste 1) pääpuulajina on nuori koivu, sekapuuna kasvaa kuusta. Valtapensaslaji
on kiiltopaju. Kenttäkerros on heinien}a ruohojen valtaama; siinä tavataan mm. ruohokanukkaa, kultapiiskua,
maitohorsmaa, kurjenjalkaa, mesimarjaaja luhtamataraa. Heinistä paikalla kasvavat metsälauhaja korpi kastikka. Muslikkaa ja puolukkaa esiintyy jonkin verran. Kivikko- ja hiekkarannalla esiintyvät mm. peltokorle,
ahosuolaheinä, niitlyleinikki, siankärsämö, terttualpi, ranla-alpi, hevonhierakka ja pietaryrtti ja vesirajassa
harrnaasara, pullosa.ra, rantapuntarpää ja vehka. Vedessä on uistinvitakasvustoja. Lisäksi alueella kasvavat
mesiangervo, pujo, hiirenvima, ojakärsämö, 1cannusruoho, nurmihärk!ci, lehtovirrnajuuri ja pihasaunio.
Kuvauspisteessä 2 on tuoreen kankaan 1cuusimetsä,jonka kenttä1cerroksessa kasvaa mustikkaaja puoluldwa.
Myös riidenlie1co, metsäkorte, metsäimarre, metsäalvejuuri, vanamo, kevätpiippo ja ruohokanukka viihtyvät
paikalla.
Kuvauspiste 3 sijaitsee OYKS:n takana. Valtapuulaji on koivu, ja kenttäkerros on mesiangervon ja
maitohorsman valloittama. Pyörätien varressa kasvavat mm. huopaohdake, pujo, koiranputki ja pietaryrtti.
Ranta on ruopattu eikä siinä kasva varsinaisia vesikasveja. Sen sijaan Professorintien alikulun kohdalla ojassa
(kuvauspiste 4) esiintyy ulpukoita ja rannassa vehkoja. Tien pientareella kasvavat koiranputken, mesiangervon ja maitohorsman lisäksi kissankello ja lehtovirrnajuuri.
Kuvauspiste 5 on Pohjankartanon edustalla. Ranta on puistomainen, ja pientareella esiintyvät paikoitellen
mesiangervo, terttualpi ja poimulehti. Vesirajassa kasvavat kurjenjalka, kurjenmiekka ja vehka ja vedessä
ulpukka, uistinvita ja keiholehti.
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31. Oulunsuu, Pirtinpuisto
Opetuskäyttö
Pirtinpuiston maastokohoumassa voi tutustua drumliinin geomorfologiaan.

Kulku
Kohde sijaitsee Kajaanintien, Isterintien ja Matosuontien välisellä asutuksen ympäröimällä puistoalueella.
Alueelle pääsee pyörätietä pitkin.

Kuvaus
Drumliini on jäätikön liikkeen suuntainen sukkulamainen moreeniselänne. Muodostumat ovat joko osittain
tai kokonaan pohjamoreenia. Moreeni on syntynyt mannerjään murskatessa ja hioessa kalliota. Se sisältää
kaikenkokoista ainesta lohkareista savihiukkasiin. Oulun alueella moreeni on yleisin maalaji. Pohjamoreeni
on jäätikön pohjalla kulkeutunutla tiivistä ainesta. Pintamoreeni on jäätikön sisällä kulkeutunutla ainesta,
joka jään sulaessa paljastui. Rakenteeltaan se on löyhää ja sulamisvesien huuhtomaa. Usein drumliinit
esiintyvät parvissaja niiden muoto ja koko vaihtelevat. Lisäksi drumliinilla voi olla kalliosydän. Pirtinpuiston
ja Lämsänjärven drumliinit muodostavat luode-kaakkoisuunnassa juovaisia maastokohoumia.
Pirtinpuiston drumliinimuodostelman laella kasvaa harvennettua kuivahkon kankaan mäntymetsää, jonka
kenttäkerroksessa esiintyvät mm. variksenmarja, puolukka, mustikka, metsälauha ja kevätpiippo.
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32. Krouvinmännikkö
Opetuskäyttö
Krouvinmännikkö soveltuu kulttuurivaikutteisen mäntykankaan kasvillisuuden opetuskohteeksi. Erityisen
merkittäväksi alueen tekee sen vanha puusto ja mustavarisyhdyskunta.

Kulku
Krouvinmännikkö sijaitsee Limingantien, Kallisentien ja Alasintien rajaamalla vilkkaasti Iiikennöidyllä
alueella. Alueen pohjoisosa rajoittuu Oulun Puukaluste Oy:n tonttiin.
Krouvinmännikön lounaiskulmassa kulkee oikopolku, muita suurempia polkuja alueella ei ole. Helpoimmin
alueelle pääsee Limingantien suuntaista pyörätietä pitkin.

Kuvaus
Krouvinmännikön helppokulkuisemmilla reuna-alueilla kasvaa kulttuurilajistoa. Lounaiskulman polunvarren metsän (kuvauspiste 1) pensaskerroksen valtalaji on pihlaja. Kenttäkerroksen lajeista mainittakoon
oravanmarja, metsätähti, maitohorsma, pietaryrtti, kultapiisku, heinätähtimö, metsälauha ja vadelma. Polun
varressa (kuvauspiste 2) kasvavat myös siankärsämö, valkoapila, niittynurrnikka ja puolukka.
Kallisentien puoleisen kuivuneen ojan varressa (kuvauspiste 3) tavataan lisää kulttuurivaikutteista kasvillisuutta, mm. hevonhierakka, ahosuolaheinä, hiirenvima, niittynätkelmä, koiranputki, niittyleinikki, kissankello, puna-ailakki, peltokorte, punanata ja timotei.
Männikön keskiosat (kuvauspiste 4) ovat täysin vadelman, nokkosen ja maitohorsman valloittamia. Paikoitellen voi löytää myös metsäalvejuurikasvustoja.
Koilliskulmassa on kulttuurivaikutteinen niitty (kuvauspiste 5), jossa kasvaa pääasiassa pietaryrttiä. Lisäksi
siellä esiintyvät mm. huopaohdake, poimulehti, koiranputki ja keltano.
Puistossa pesii useita kymmeniä mustavariksia,joiden risupesiä voi olla useita yhdessä männyssä. Yhdyskunta houkuttelee paikalle myös muita varislintuja (naakkoja ja variksia). Ympäristön teollisuusalueella pesii
mm. hemppo.
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33. Lintulammet
Opetuskäyttö
Lintulammet on suoluonnon opetuskohteeksi soveltuva alue, jossa on sekä avoimia että puustoisia suotyyppejä. Lisäksi Lintulampia yrripäröi kuivahko mäntykangas. Ihmisen vaikutus näkyy luonnossa eri tavoin:
lammen ruoppaamisena, mäntykankaan kulumisena ja rantojen puistomaisuutena.
Lintulampien alue on tarkoitettu ulkoilupuistoksi.

Kulku
Aluetta rajaa Lintulammentie, Tavitie, Pohjantie ja Kaislatie. Alueella risteilee pikkupolkuja,jotka seuraavat
lammen rantaa. Niitä kulkemalla lammen voi kiertää ympäri.

Kuvaus
Lintulampia reunustaa kuivahko mäntykangas (kuvauspiste 1). Kenttäkerroksen varvuista esiintyy runsaana
mustikka. Muita lajeja ovat mm: variksenmarja, puolukka, kanerva ja metsälauha. Ponjakerros on hyvin
kulunut.
Ruopatun lammen ympäristössä on paikoitellen rämettä (kuvauspiste 2). Rämesaarekkeilla kasvaa kilUkasvuisia mäntyjä. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. juolukka, suopursu, vaivaiskoivu, lUpasvilla, variksenmarja
ja hilla. Pohjakerroksessa esiintyy jokasuonrahkasammalta.
Suurimmaksi osaksi lammen ympäristö on nevaa (kuvauspiste 3). Tyypillisiä lajeja ovat monitähkävilla,
suokukka, raate, karpalo sekä pullo- ja mutasara. Pohjakerros koostuu kulju- ja aaparahkasammalesta.
Lammen länsirannalla, kuvauspisteessä 4, tavataan jouhisaraa, mutasaraa ja pullosaraa.
POhjoisosassa lampea on puistomainen alue (kuvauspiste 5), jossa kasvaa erilaisia kultlUurilajeja, kuten
piharatamo, pihatatar, valk,oapila, puna-apila, timotei, niittynurrnikka, koiranputki ja vuohenputki. Tämän
alueen länsireunustassa on luhtainen painanne (kuvauspiste 6), jossa esiintyy mm. järvikorte, terttualpi ja
vesikuusi. Pohjoispuolen kuntopolun varressa (kuvauspiste 7) on vanamokasvusto.
Itäosan lampi (kuvauspiste 8) on kasvanut umpeen nevaiseksi suoksi. Kenttäkerroksessa tavataanjouhisaraa
ja luhlavillaa. Umpeenkasvaneen lammen eteläpuolella on isotalvikkikasvusto.
Lintulammenpuistossa tavataan runsaasti peippoja, pajulinlUjaja rastaita. Lammilla pesii sinisorsa. Lammen
rantavedessä voi nähdä ruutanoita ja ahvenia.
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34. Kaukovainio, Kotkapuisto
Opetuskäyttö
Kaukovainion metsät soveltuvat kultlUurivaikutteisen mäntymetsän, kuivahkon kankaan mäntymetsän sekä
eräiden kosteikkotyyppien kasvillisuuden opetuskohteeksi.

Kulku
Metsäalue sijaitsee Merikotkantien, Hiirihaukantien, Tinatien ja omakotiasutuksen rajaamaJla alueella.
Alueella voi kierrellä pyöräteitä ja pikkupolkuja pitkin.

Kuvaus
Kaukovainion metsäalueet ovat lähes kokonaan joko kulttuurilajien leimaamaa tai kuivahkon kankaan
mäntymetsää.
Kulttuurivaikutleista lajistoa on polkujen ja teiden reunoilla (kuvauspiste 1). Alueella kasvavat mm.
piharatamo, valkoapila, vadelma, puna-apila ja maitohorsma.
Merikotkantien varresta lähtee useita pikkupolkuja metsään. Polkujen varressa on kuivahkoa mäntykangasta.
Kuvauspisteessä 2 kasvaa puolukan ja variksenmarjan lisäksi juolukka, mustikka ja metsälauha. Syvemmällä
metsässä on kuivunut puronuoma, jonka ympärillä maasto on kosteampaa, ja siellä viihtyvät koivun lisäksi
myös hilla, suopursu, riidenlieko, kevätpiippo, korpikastikkaja metsäalvejuuri. Ojassa kasvaa rahkasammal,
karhunsammal, mustikka ja kangasmaitikka.
Kaukovainiota pohjois-eteläsuunnassa halkovan py5rätien varressa koulun vieressä (kuvauspiste 3) on
lehtipuumetsikkö, jonka kentläkerroksessa heinät ja ruohOI ovat yleisiä. Siellä kasvavat mm. maitohorsma,
heinätähtimö, kissankello, siankärsämö, niitty!einikki, metsäkorte, metsälauha ja niittynurrnikka.
Urheilukentän länsipäässä (kuvauspiste 4) on mäntyä ja koivua kasvava sekametsä. Pensaista yleisin on
pihlaja. Kenttäkerroksesta löytyvät mm. nokkonen, koiranput)<.i, metsätähti, mailOhorsma, metsäalvejuuri ja
metsäimarre. Ojan varressa on korpikastikkakasvuslOja.
Kentän reunassa tavataan jälleen kultluurilajit piharalamo ja valkoapila. Muita lajeja ovat mm. maitohorsma,
huopaohdake, kiiltopaju, timotei ja juolavehnä. Kentän iläpäässä, koulun lähellä, on nähtävissä rinteen
kulumista, minkä avulla voidaan tutustua maakerroksiin.
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35. Lämsänjärvi
Opetuskäyttö
Lämsänjärvi sovellUu neva- ja rämetyyppisten soiden sekä kuivah1mn ja tuoreen kankaan kasvillisuuden
opetuskohteeksi.

Kulku
Lämsänjärvi jää Poikkimaantien ja Oulunsuun asutusalueen väliin. Helpoimmin alueelle pääsee pyöräteitä
pitkin järven pohjoisrannalla olevan uimarannan tai eteläpuolella olevan seurakuntatalon kohdalta.

Kuvaus
Lämsänjärvi on Oulun ainoa Oulujoen eteläpuolella sijaitseva järvi. Se on ruopattu ja kunnostettu virkistyskäyttÖÖn vuonna 1989.
Lämsänjärven vesi on hapanta ja muodostuu sade- ja valumavesistä. Järvi on karu ja sen kasvilajisto on
niukka. Järvellä ei tavata juurikaan vesilintuja.
Kuvauspisteessä l sijaitsee mäntyvaltainen tuore kangas. Sen tyypillisiä lajeja ovat mustikka, puolukka,
metsätähti ja metsälauha. Pohjakerroksessa esiintyy runsaasti kerrossammalta.
Lämsänjärven soistunut ranta (kuvauspiste 2) on suotyypiltään nevaa. Sille tyypillisiä lajeja ovat mm.
suokuklca, karpalo, leväkkö, raate, luhtavilla, pitkälehtikihokki, pyöreälehtikihokki, mutasara ja pullosara.
Järveä reunustaa kitukasvuisten mäntyjenjarämevarpujen muodostama vyöhyke (kuvauspiste 3). Tyypillisiä
rämevarpuja ovat mm. vaivero, suopursu ja juolukka. Muita lajeja ovat mm. tupasvilla ja hilla.
Järven eteläpuolella, kuvauspisteessä 4, kasvaa varttunut mäntymetsä. Pensaskerro1csessa tavataan mänty,
kuusi ja koivu, ja kenttälcerroksessa puolukka, mustiklca, variksenmarja, katinlieko, metsälauha, kangasmaitikka ja metsätähti. Pohjakerroksessa sammalista esiintyvät seinä- ja Icynsisammal. Sorrnipaisukarvetta
tavataan epifyyttinä puiden rungoilla.
Järven kaakkoisrannan (kuvauspiste 5) kenttälcerroksessa kasvavat mm. suoputki, kurjenjalka, raate, harmaasara, korpikastikka, metsälauha ja rantamatara.
Lämsänjärven itäpuolen ranta (kuvauspiste 6) on vesakoitumassa. Siellä esiintyy koivuntaimia ja maitohorsmaa.
Pyöräteiden ja polkujen varsilla kasvavat mm.
valkoapila, nokkonen, pietaryrtti, voikukka,
niittyleinikki, puna-ailakki, maitohorsma, timotei ja niittynurmikka.
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Korkeimmilla laki alueilla (kuvauspiste 7) ,-metsä on kuivahkoa kangasta. Kivikkoisen :ii-:1:~;fV
laen kenttäkerro1csen kasveja ovat mm. puolukka, variksenmarja, kanerva, juolukka ja
metsälauha.
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36. Mäntylä, Ekspeditöörinpuisto
Opetuskäyttö
Ekspeditöörinpuistoa halkovan hiekkatien varrella oleva puron varsiaiue soveltuu kosteiden paikkojen
kasvillisuuden opetuskohteeksi. Puiston Ahmalantien puoleisessa päässä voi tutustua rehevään, jopa lehtomaiseen aluskasvillisuuteen.

Kulku
Ekspeditöörinpuisto sijaitsee junaradan, Joulumerkinpolun ja Ahmalantien rajoittamalla alueella. Reittinä on
parasta käyttää hiekkatietä, joka kulkee puistoalueen läpi radan suuntaisesti. Puron ja asutuksen väliin jäävä
tiheä pajukko ei sovellu kulkemiseen.

Kuvaus
Puron ja asutuksen välissä on tiheä kiiltopajukko, jossa kasvaa mesiangervoa. Puro (kuvauspiste 1) on matala
ja Ahmalantien puoleisessa päässä·· kuivunut. Sen kosteimmissa osissa esijntyvät mm. 'kurjenjalka ja
jokapaikansara, ja ylempänä tien reunassa mm. mesiangervo, mesimarja, kirjopillike, hevonhjerakka ja
hietakastikka.
Puiston Ahmalantien puoleisessa päässä oleva oikopolku kulkee jo iäkkäämmässä lehtipuuvaltaisessa
metsässä (kuvauspiste 2), jossa kasvaa myös muutama vanha mänty. Rehevässä kenttäkerroksessa kasvavat
mm. puna-ailakki, kultapiisku, niittyleinikki, koiranputki, metsätähti, oravanmarja, sudenmarja, mesimarja,
peltokorte ja metsäalvejuuri.
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37. Mäntylänpuisto
Opetuskäyttö
Mäntylänpuisto soveltuu kuivahkon kankaan kasvillisuuden opetuskohteeksi. Alueella sijaitseva kuiva
suoalue mahdollistaa myös eräis·iin suokasveihin tutustumisen.

Kulku
Mäntylänpuisto sijaitsee tiheästi asutulla alueella Snellmanintien, Postimestarintien ja asutuksen välissä.
Alueelle pääsee helposti pyöräteitse Postipojankujaa pitkin. Alueella risteilee lukuisia polkuja.

Kuvaus
Mäntylänpuistossa on urheilukenttä ja leikkipuisto. Metsäalueella (kuvauspiste 1) voi tutustua kuivahkon
mäntykankaan kasvillisuuteen. Metsää on harvennettu. Kenttäkerroksessa kasvavat puolukka, variksenmarja, kanerva, mustildea, juolukka, kangasmaitiIdea, vanamo ja metsälauha. Paikoitellen löytyy rämemäisiä
kumpuja, joilla kasvaa vaivaiskoivua ja suopursua.
Urheilukentän luoteisosassa, kuvauspisteessä 2, sijaitsee kuivahko suoalue, jossa kasvavat tupasvilla,
monitähkävilla, hilla, suokuldea ja harmaasara. Pohjakerroksessa tavataan rahkasammalta.
Polkujen varsilla kasvaa kulttuurilajistoa, esim. valkoapila, puna-apila, pietaryrtti, voikuldeaja maitohorsma.
Alueen tiheä asutus näkyy puiston roskaantumisena.
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38. Iinatti, kuntopolku
Opetuskäyttö
!inatin 7,8 kilometrin pituisen kuntopolun varrelta löytyy monenlaisia opetuskohteita. Alueella voi tutustua
rämeisiin, mutta myös eri-ikäiset metsät ja metsätyypit tulevat tutuiksi. Alueelta löytää myös kulttuuriympäristöjä.

Kulku
!inatin kuntopolku sijaitsee rautatien, Kiilakiventien, Poikkimaantien, Kainuuntien ja Iinatintien rajaamalla
alueella. Alueelle pääsee esim. Kainuuntietä ja Maikkulantietä pitkin.
Suositeltava reitti on merkitty kuntopolku, joskin alueella risteilee myös muita polkuja.

Kuvaus
Kuvauspiste l sijaitsee Haarasuontien päässä. Metsä on koivuvaltainen. Kenttäkerrosta hallitsevat varvut,
mm. puolukka, varikserunarja, juolukka, mustikka ja kanerva. Muuta aluskasvillisuutta edustavat mm.
kangasmaitikka, metsätähti, tupasvilla ja metsälauha.
Kuvauspisteessä 2 on kuivahkon kankaan mäntymetsä, jonka aluskasvillisuus koostuu puolukasta, variksenmarjasta, kanervasta, mustikasta ja maitohorsmasta. Jäkälät, mm. erilaiset torvijäkälät, ovat yleisiä ja
kasvavat myös kivien päällä.
Kuntopolun varressa on hakJcuuaukea (kuvauspiste 3), jonka taimisto on pääasiassa mäntyä. Taimien
joukossarunsaimpana kasvaa maitohorsma, myös metsälauhaa, puolukkaaja variksenmarjaa esiintyy. Polun
varressa on vanamo- ja maitohorsmakasvustoja.
Rämemäisellä alueella kuvauspisteessä 4 kasvaa mättäillä rahkasammalta, tupasvillaa, hillaa, suopursua,
jouhisaraaja puolukkaa. Puusto on kitukasvuista, pääasiassa koivua, mutta myös kuusta ja mäntyä esiintyy.
Polun varresta löytyy myös jopa korpimaisia, vanhoja koivuja ja kuusia kasvavia metsiä, joiden kenttäkerroksessa tavataan metsäkortetta ja hillaa. Pohjakerros koostuu sammalista.
Umpeenkasvaneen ojan rahkasammalpohjaisilla rämemättäillä kasvavat viiltosara, tupasvilla, hilla, karpala,
vaivero, suopursu ja juolukka.
Entisen golflcentän ja kuntopolun väliin jää tuoreen kanlcaan kuusi metsä (kuvauspiste 5), jonka pohjakerroksessa esiintyvät mm. mustiJcka, puoluklca, juolukkaja variksenmarja. Polun toiselle puolelle jää halcJcuuaukea, jossa kasvaa koivua, kiiltopajua ja maitohorsmaa.
Kuvauspisteen 6 kohdalla polku kulkee lähellä Kaupunginojaa. Metsä on varsin vanha ja kuusivaltainen.
Kenttäkerros on ruohovaltainen: siinä kasvavat mm. kangasmaitikka, oravanmarja, metsätähti, kevätpiippo
ja kultapiisku sekä puolukka, mustikka ja metsäalvejuuri. Polun varressa on vanamokasvustoja.
Tien varressa on kulttuurivaiJcutteinen niitty, jolla kasvav'at mm. siankärsämö, valkoapila, puna-apila,
niittyleinikki, kissankello, mesiangervo, hiirenvirna, mesimarja ja maitohorsma.
Kuntopolun varressa Kaupunginojan ylityksen jälkeen on rinne, jossa on näkyvissä hielcJcarinteen eroosio.
Polun ja entisen golflcentän väliin Poikkimaantien varteen jää kuiva, harvennettu kuivahkon kanlcaan
mäntymetsä (kuvauspiste 7). Kenttäkerroksessa tavataan jälleen puolukkaa, variksenmarjaa, kanervaa ja
metsälauhaa, ja pohjakerroksessa mm. palleroporon-, harmaaporon- ja valkoporonjäkälää.
Kuvauspisteessä 8, Ruukinpuiston etelälaidalla, on niitty, jolla esiintyvät mm. koiranputki, pujo, mesiangervo, pietaryrtti, takiainen, siankärsämö, niittyleinikki, nokkanen, maitohorsma, pelto-ohdake, vadelma,
hiirenvirna, kissankella ja juolavehnä. Polun varteen osuu myös järviruokokasvusto.
Pyörätien risteyksen jälkeen polun pohjoispuolelle jää luhtainen painanne, jossa tavataan mm. kurjenjalka,
harrnaasara, viiltasara, järviruoko, luhtavilla, lehtovirrnajuuri ja korpilcastikka. Pohjakerros on rahkasammalta. Pian tämän jälkeen ylitetään matalavetinen oja, jossa kasvaa vehkaa, ja reunoilla mesiangervoa,
maitohorsmaa, puna-ailalcJcia ja mesimarjaa.
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Hiukan ennen Tahkokankaan metsäpolun ja kuntopolun risteämistä on kuusiva!tainen tuore kangasmetsä
(kuvauspiste 9), jossa esiintyvät mm. puolukka, mustikka, oravanmarja, metsätähti, vanamo, kevätpiippo,
riidenlieko, metsäimarre ja ketunleipä.
Tahkokankaan metsäpoJun alussa olevan pitkän suoran varrella on jälleen rämemäisiä alueita (kuvauspiste
IO),joilla tavataan mm. vaiveroa, suopursua, hillaa, vaivaiskoivua, tupasvillaaja variksenmarjaa. KuntopoJun oikealla puolella on oja, jonk~ varressa kasvavat mm. korpikastikka ja metsäalvejuuri.
Kuntopolun varrella on myös Sanna-myrskyn v. 1985 aikaansaama myrskytuhoalue (kuvauspiste Jl).
Taimista suurin osa on mäntyjä, koivuja on kuitenkin lähes yhtä paljon. Kenttäkerroksessa esiintyvät
variksenmarja, puolukka, maitohorsma ja metsälauha.
Tahkokankaan metsäpolulta Iinattiin asti on metsäjakso, jossa tuoreet ja kuivahkO! kangasmetsät vaihtelevat
maaston korkeuserojen mukaan. Polun varren rämealueella Iinatissa kasvaa aiemmin mainittujen lajien
lisäksi myös vaivaiskoivu.
Kuvauspiste 12 on korpimainen, vanhaa kuusta ja koivua kasvava metsä, jonka pohjakerrosta peittävät
kuolleet lehdet (kostea metsänpohja). Puiden alla kasvavat metsätähti, puolukka ja metsäalvejuuri. Puut
soveltuvat kolopesijöille pesäpuiksi.
Polun lopussa on oja, jossa kasvavat vehka ja reunoilla maitohorsma, niittyleinikki ja kiiltopaju.
Polun varrella voi nähdä hirven,jäniksen, oravan sekä useita pikkunisäkkäitä. Alueella tavataan tavanomaista
metsälinnustoa: peippoja, järripeippoja, rastaita, pajulintuja, talitiaisia, kirjosieppoja, leppälintuja, sepelkyyhkyjä. Kuusikoissa voi kuulla myös tiltaltin ja Ilippiäisen. Rämeillä saattaa yllättää pohjansirkun
tiksuttamasta tai iivertämästä.
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39. Maikkulanpuisto
Opetuskäyttö
Maikkulan metsäalue soveltuu pääasiassa tuoreen ja kuivahkon kankaan havumetsien kasvillisuuden
opetuskohteeksi .Alueella on myös hieman lehtipuumetsää seleä lampi,jonka kasvillisuus tarjoaa mahdoll isuuden tutustua vesikasveihin.

Kulku
Alue sijaitsee Maikkulan koulun takana Maikkulanraitin, Jatulikivenkadun ja asutuksen rajaamaJla alueella.
Alueella risteilee useita polkuja, joita käyttämällä metsän kulutus jää minimiin.

Kuvaus
Maikkulan koulusta koilliseen sijaitsee nuori koivu valtainen lehtipuumetsä (kuvauspiste 1). KenttäkeIToksessa kasvaa heiniä ja ruohoja, mm. metsätähti, kangasmaitikka, kevätpiippo, maitohorsma, metsäkorte ja
metsälauha.
Polun varressa kasvavat mm. mustikka, mesimarja, juolukka, puolukka, vanamo ja kataja.
Polun noustessa korkeammalle (kuvauspiste 2) käy kasvillisuus karummaksi. Valtapuulaji on mänty, seassa
kasvavat kuusi, koivu ja haapa. KenltäkeIToksessa lisääntyvät varvut, mm. juolukka, puolukka, variksenmarja, kanerva ja suopursu, ruohojen ja heinien kustannuksella. Laelle pääsee kivikkoista polkua pitkin.
Kuvauspisteessä 3 on karu kuivahkon kankaan mäntymetsä, jossa paikoin kasvaa myös mustikka. Metsälauhaa tavataan säännöllisesti.
Laskeudultaessa alaspäin kohti lampea (kuvauspiste 4) metsä muuttuu tuoreen kankaan kuusimetsäksi.
Yleisin varpu on mustikka, myös puolukkaa ja juolukkaa tavataan. Ruohovartisista kasveista esiintyvät
vanamo, oravanmarja, kangasmaitikka ja kevätpiippo.
Lampi on syntynyt ihmislOiminnan seurauksena. Kasvillisuus sen rannoilla on niukkaa. Vedessä tavataan
järviruokoa ja rantapuntarpäätä. Rannassa on sarakasvustoa, jouhivihvilää ja rantaluikkaa. Hiekkarinteessä
kasvaa siellä täällä maitohorsmaa ja ylempänä kiiltopajua.
Koulun läheisyys näkyy metsän kulumisena ja roskaantumisena.
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40. Tahkokankaan metsäpolku
Opetuskäyttö
Tahkokankaan metsäpolku soveltuu eri-ikäisten havumetsien kasvillisuuden ja eläimistön opetuskohteeksi.
Alueella on mahdollisuus tutustua myös lehtomaiseen kasvillisuuteen ja Tahkokankaan laella ns. pirunpeltoon. Metsäpolusta on suunnitteilla uusi opasvihkonen.

Kulku
Tahlcokankaan metsäpolku SIjaItsee Oulun Tahkokankaalla entisen golfkentän takana. Alueelle pääsee
Poiklcimaantieltä Ampuhaukantien kohdalta lähtevää tietä pitkin. Entisen golfkentän huoltorakennuksista on
matkaa polun opastetaululle noin 300 m. Autojen viimeinen pysäköimismahdollisuus on huoltorakennusten
kohdalla.
Polun pituus on n. 2,4 km. Sen varrella on 19 taulua, joissa kerrotaan kohteisiin liittyvistä asioista.

Kuvaus
Tahkokankaan metsäpolun varrella kasvaa hyvin eri-ikäisiä havumetsiä, mm. n. 200 v. sitten luontaisesti
syntynyt, puistometsänä hoidettava säästömetsä. Polun ulkopuolella, metsäpolun loppupäässä, alueen
luoteisosassa (kuvauspiste 1) tavataan jopa lehtomaista metsää. Kenttäkerroksessa esiintyvät ketunleipä,
oravanmarja, riidenlieko, kevätpiippo, mesiangervo, noldeonen, peltokorte, metsäimarre ja metsäalvejuuri.
Polun opastetauluissa esitellään metsää monipuolisesti. Aiheita ovat mm. luonnon kiertokulku, Suomen ja
Pohjois-Pohjanmaan metsät, kuusi, koivu, mänty, ojitus, maan ravinteisuus, harvennushakkuut, luontainen
uudistaminen, metsien moninaiskäyttö, jokamiehenoikeudet, metsän tuhot, saasteet, riista, uhanalaiset lajit
sekä Tahkokankaan muinaisranta.
Polun varrella voi nähdä hirven, jäniksen, oravan sekä useita pildcunisäkkäitä. Alueella tavataan tavanomaista
metsälinnustoa: peippoja, järripeippoja, rastaita, pajulintuja, tali tiaisia, kirjosieppoja, leppälintuja, sepelkyyhkyjä. Kuusikoissa voi kuulla myös tiltaJtin ja hippiäisen.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988:
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. - Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2.
Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteel.
Pohjanmaan Metsänhoitajat ry. & Oulun kaupungin maa- ja metsäosasto 1986: Tahkokankaan metsäpolku. - Oulu. 22 s.
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41. Kontionkangas
Opetuskäyttö
Kontionkankaan puistoalue soveltuu parhaiten kuivan kankaan kasvillisuuden tutkimiseen.

Kulku
Alue sijaitsee Kangaskontion päiväkodin takana Kangasrinteen, Kangaskontiontien ja asutuksen rajaamalla
alueella. Aluetta voi kierrellä polkuja ja pyöräteitä hyväksi käyttäen.

Kuvaus
Kontionkangas on kuivaa mäntymetsää, jonka kenttäkerroksessa esiintyvät puolukka, kanerva, variksenmarja, mustikka ja metsälauha. Paikoitellen esiintyy vanamokasvustoja. Pohjakerroksessa jäkälät ovat
sammalia yleisempiä.
Teiden varsilla kasvavat mm. kiiltopaju, maitohorsma, puna-apila, ahosuolaheinä ja metsälauha.
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42. Kempeleenlahti, Vesala
Opetuskäyttö
Kempeleenlahti on maankohoamisrantaa. Alue soveltuu maankohoamisrannan kehitysvaiheiden ja monipuolisen linnuston opetuskohteeksi. Pääosa ranta-alueesta kuuluu suojelualueeseen.

Kulku
Polulle pääsee Fiskarintieltä. Kevyesti merkityn polun varrelle on suunniteltu sijoitettavaksi infotauluja.
Reitti kulkee alules'i rantaa kohti kulkevan ojan vartta. Pensaikon reunassa käännytään luoteeseen. Polku
yhtyy kuntorataan, jota pitkin kuljetaan Santerinkujalle saakka ja edelleen SanterinJcujaa pitkin Oulunlahden
ala-asteelle.

Kuvaus
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen pinta-ala on 70 ha. Kempeleenlahti on laaja, topografialtaan hyvin
tasainen ja alava lahti. Luonteenomaista on matalan vesialueen jatkuminen kauaksi rantaviivasta. Laakean
rannan niitty- ja pensaikkovyöhykkeet ovat leveät ja maankohoamisen ansiosta jatkuvassa muutostilassa.
Ranta-alueen kasvillisuus on yleisluonteeltaan kaildeialla hyvin pienipiirteistä, sillä pienetkin muutokset
rannan topografiassa heijastuvat välittömästi paikan kasvillisuuteen.
Ojan varressa, kuvauspisteessä 1, metsäkasvillisuus muodostuu pääosin mesiangervoa kasvavista harmaalepikoista,jotka edustavat merenrantametsien nuorinta kehitysvaihetta. Lepildco on harvahkoa, puut suhteellisen nuoria ja kookas ta pajupensaildcoa on runsaasti. Pensaikon lomassa kasvaa myös muutamia koolclcaita
koivuja. Mesiangervon ohella aluskasvillisuudessa kasvavat mm. lehtovinnajuuri, mesimarja, hiirenvima
sekä heinistä nunnirölli ja nunnilauha.
Mantereen puolelta rantaniittyjä reunustaa kiiltopajuvaltainen pensaikkovyöhyke (kuvauspiste 2), joka
vähitellen valtaa alaa rannan·avoimilta niityiltä. Pensaildcovyöhyke koostuu suhteellisen kapeista pensaikkojuoteista ja pienistä niittysaarekkeista. Pensaikon lomassa saraniityt ovat tavallisimpia. Aluskasvillisuus
pensaikossa on runsasruohoistaja monilajista. Rantaniittyjen lajisto on hyvin edustettuna. Näkyvimpiä lajeja
ovat mesiangervo, lehtovinnajuuri, suoputlci, kurjenjalka, hiirenvima ja mesimarja.
Maarannan (kuvauspiste 3) luonteenomaisimpia kasvillisuustyyppejä ovat erilaiset sara- ja heinäniityt.
Suojaisella ja laakealla rannalla tämä niittyvyöhyke on leveä. Alueella märkien saraniittyjen osuus on
suurempi kuin kuivempien heinäniittyjen. Saraniittyjen lajeja ovat mm. suolasara, vesisara, merisara,
luhtakastildca, kurjenjalka, myrldcykeiso ja terttualpi. Heinäniityillä esiintyvät mm. punanata, mesiangervo,
rantanätkelmä, hiirenvima, suoputki, kurjenjalka, peltovalvatti ja luhtakastilclca.
Matalassa rantavedessä kasvaa lähes puhtillna kasvustoina sinikillslaa. Rantaluikkavaltaista kasvillisuutta
esiintyy tavallisimmin kapeana kaistaleena kaislikon ja joskus ruovikonkin ulkolaidalla sekä pieninä
lailclcuina niiden lomassa märissä painanteissa. Luildcakasvustojen seassa saattaa tavata mm. vesilcuusta,
rönsyrölliä ja myrldcykeisoa.
Järviruo'on eli rydin muodostamat kasvustot sijoittuvat pääosin varsinaisen kaislilcJeovyöhykkeen yläpuolelle, vesirajan tuntumaan. Järviruokoa esiintyy myös ylempänä rannalla ja jopa rantapensaikoissa.
Ranta on tärkeä lintujen pesimis- ja muuttolevähdyspailcka. Linnustoon kuuluvat mm. kuovi, punajalkavilcJo,
meriharakka, sinisorsa, tavi, tulclcasotka, ruokokerttunen, pajusirldcu, pajulintuja punavarpunen. Alueella voi
kuulla myös itäisen harvinaisuuden kultasirkun. Keväisin lahti on hanhien ja joutsenten levähdys- ja
ruokailupailclca.

KIRJALLISUUS
Heilclcilä, H. 1990: Oulun Kempeleenlahden kasvillisuuskartoitus, selostusosa. - Ympäristöinstituutti. 7 s.
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43. Kempeleenlahden lintutorni
Opetuskäyttö
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueella sijaitseva lintutomi soveltuu retkikohteena lintujen ja maankohoamisrannan kasvillisuuden kehil)isvaiheiden tarkasteluun. Luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan 70 ha, ja se
kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

Kulku
Lintutomi sijaitsee Oulunsalon lentokentälle vievän tien alussa. Opastettu reitti vie lentokentäntiellä perille.
Reitin alussa on pysäköimisalue, jossa on opastetaulu. Alue on arkaa lintujen pesimisaJuetta, joten poluilta
poistuminen ei ole suotavaa.

Kuvaus
KempeleenJahden kasvillisuudessa näkyy maankohoamisrannan sukkessiokehitys. Lintutomille vievien
pitkospuiden alussa (kuvauspiste '1) kasvaa pajuja. Kenttäkerroksen kasveja ovat mm. järviruoko, hiirenviroa, lehtovirrnajuuri, nurrnihärkki, mesiangervo, lillukka, kurjenjalka, rantanätkelmä, mesimarja, ojakärsämö, luhtamatara ja rentukka.
Pitkospuiden puolivälissä (kuvauspiste 2) on järviruokojen keskellä aukea alue. Siellä tavataan mm.
kurjenpolvi, luhtakastikka, terttualpi, vesisara, ruohokanukkaja luhtavilla. Lintutomin luona (kuvauspiste 3)
on avoin rantaniitty, jossa kasvaa mm. vesisara, luhtaleastilcka, rentukka, järviruoko, kurjen polvi, terttualpi,
lehtovirrnajuuri, myrkkykeiso, luhtamatara, mesiangervo, rantanätkeJmä ja vilukko.
Ranta on tärkeä lintujen pesimis- ja muuttolevähdyspaikka. Linnustoon kuuluvat mm. kuovi, punajalkavildo,
meriharaldea, töyhtöhyyppä, taivaanvuohi, sinisorsa, tavi, tukkasotka, ruokokerttunen, pajusirlcku, pajulintu
ja punavarpunen. Alueella voi kuulla myös itäisen harvinaisuuden kultasirkun. Vihiluodon rannassa pesii
pienehkö naurulolckiyhdyskunta. Lintutomin ohi usein leijailee alueella pesivä ruskosuohaukka. Keväisin
lahti on hanhien jajoutsenten levähdys- ja ruokailupaikkaja rantalietteellä nähdään suurialdn suokukkoparvia. Ulapalla näJcyy usein isojakin vesilintuparvia, mm. tukkasotkia, isokoskeloita, telkkiä, silkkiuilckuja.
Keväisin tomista voi seurata muullavia hanhia, joutsenia ja isoja petolintuja.

LuonnonSUOje
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Suokukka

T. Mikkonen

Raate

T. Mikkonen

Luhtavilla

T. Mikkonen

T. Mikkonen

Isokarpalo

T. Mikkonen

44. Kalimen retkeilypolku
Opetuskäyttö
Kohde soveltuu vesikasvillisuuden, neva- ja rämesoiden, tuoreen ja kuivahkon kankaan sekä lehtomaisen
kankaan opetuskohteeksi. Linnusta on runsas ja monipuolinen. Alue sopii maastoltaan ja maisema1taan myös
retkeilykohteeksi. Alueelle on rakennettu taukolaavuja tulentekopaikkoineen sekä taukokatoksia ja pitlcospuut. Myllykosken lähettyvillä on kaksi tervahautaa.

Kulku
Alueelle pääsee Sanginjoentie1tä Korpiselän metsätietä pitkin. Reitti lähtee Kalimenlammen rannan nuotiopaikalta ja kulkee Kalimen retkeilypolkua Kalimenojan rantaa Myllykoskelle ja palaa Ison Polvikankaan
kautta. Kalimenpolulta on yhteys Isokankaalle uutta retkeilypolkua pitkin.

Kuvaus
Kalimenlammen rannassa on saranevainen reunus ja lammen vesi on ruskeaa. Rannassa kasvavat mm.
ulpukka, pohjanlumme, myrkkykeiso, kurjenjalka, vehka, pullosara, järvikorte ja luhtavilla. Rannassa
tavataan myös komeita kurjenmiekkakasvustoja. Pitkospuiden alussa esiintyvät mm. ruohokanukka,juolukka, suokukka, hilla, suopursu, vaivero ja vaivaiskoivu. Ensimmäisen pitkospuita leikkaavan ojan varressa
tavataan mm. harmaasaraa ja pullosaraa. Kalimenlammella voi nähdä tavin, telkän ja jopa joutsenparin.
Mustamaan metsän koillisnurkassa (kuvauspiste 1) valtapuulaji on keskimäärin yli 15 m korkea kuusi. Myös
pensaskerroksessa kuusi vallitsee. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. mustikka, juolukka, puolukka, metsälauha, keltano, variksenmarja, riidenlieko, kangasmaitikka ja metsäkorte. Pohjakerroksessa esiintyvät mm.
kerrossammal, seinäsammal, kynsisammal, harmaaporonjäkälä ja valkoporonjäkälä.
Kuvauspisteessä 2 on nuorta metsää,jossa mänty on valtapuulajina. Alue on rämemättäistä,ja siellä esiintyvät
mm. suopursu, hilla, juolukka, korpikastikka, harmaasara, vehka, tupasvilla, puolukka, variksenmarja ja
vaivero. Kuljettaessa pitkospuita eteenpäin tulee kohta, missä pitkospuut johtavat Kalimenlammen rantaan.
Rannassa kasvavat mm. kurjenjalka, myrkkykeiso, luhtavilla, karpalo, pullosara, mutasara, ranta-alpi, raate,
järvikorte ja suohorsma.
Kalimenlammen länsipuolella, voimalinjojen kohdalla (kuvauspiste 3), puusto on matalaa taimikkoa ja
pensaskerroksessa esiintyy eniten mäntyä. Pohjakerroksessa kasvavat seinäsammal ja kynsisamma1. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. maitohorsma, metsäJauha, kultapiisku, juolukka, kanerva, kangasmaitikka,
variksenmarja ja puolukka.
Kuvauspiste 4 on korpea, ja siellä kasvaa mm. metsäalvejuuri, metsäimarre, oravanmarja, ketunleipä,
mustikka, puolukka, rönsyleinikki, riidenlieko ja metsäJcorte.
Kuvauspisteessä 5 valtapuulaji on yli 15-metrinen kuusi. Tällä hieman lehtomaisella alueella kasvavat mm.
mustikka, ruohokanukka, kielo, orvokki, lillukka, korpi-imarre, riidenlieko, rentukka, terttu-alpi ja metsätähti. Myllykosken alue on rehevää ja kaunista. Siellä voi tavata mm. sirittäjän, peukaloisen ja pohjantikan.
Linnusto on muutenkin runsas.
Pienen nousun jälkeen tulee kuvauspiste 6, jossa kasvaa kuusiva1taista varttunutta tuoretta kangasmetsää.
Kenttäkerroksessa tavataan puolukan ja mustikan lisäksi mm. kangasmaitikka, metsäJauha, oravanmarja,
kevätpiippo, metsätähti ja vanamo.
Harvennetussa kuivaltkossa kangasmetsässä voimalinjan lähellä (kuvauspiste 7) valtapuulajina on kuusi, ja
alueella esiintyvät mm. puolukka, variksemnarja, mustikka, kangasmaitikka, metsäJauha ja isotalvikki.
KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristänsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Ympäristönsuojelutoimistonjulkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
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45. Sanginjoki, Taivalkoski
Opetuskäyttö
Alue soveltuu vesi- ja ranlakasvillisuuden sekä tuoreen kankaan sekametsän ja kulttuurikasvilajiston
opetuskohleeksi. Joen rannassa o"n taukopaikka, joten alue soveltuu myös retkeilykohteeksi.

Kulku
Taivalkoski sijaitsee n. 12 km Oulun keskustasta itään Sanginjoentien varressa. Taivalkosken kohdalla on
parkkipaikka, josta näkyy Sankivaaran golfkenttä ja Sanginjoki. Joen varrella kulkee polkuja.

Kuvaus
Sanginjoki on Taivalkosken kohdalla kasvistoltaan ja pinnanmuodoiltaan monipuolinen. Ensin tulee jyrkkä
joentörrnä rantaan, ja veden äärellä kosken puolella on sekametsää. Vastarannalla näkyy korkea mäki, ja
edessä pieni koski, joka levenee nopeasti suvannoksi. Suvannon ympärillä on korkeat rantatöyräät.
Vedessä kosken kohdalla kasvavat mm. uistinvita, suokorte ja vesikuusi. Rannassa veden läheisyydessä
esiintyvät mm. paju,jokapaikansara, siniheinä, luhtavuohennokka, jouhivihviläja kotkansiipi. Taukopaikalta jokea ylöspäin olevassa tuoreen kankaan sekametsässä kasvavat mm. mustikka, puolukka, oravanmarja,
metsäkorte, metsäimarre, ke1tano, metsälauha, metsätähti, lillukka, kangasmaitikka, ruohokanukka ja
kurjenjalka.
Taukopaikan ympärillä pensaskerroksessa esiintyvät mm. paju, mänty, kuusi, koivu, pihlaja, leppä, haapaja
raita. Kenttäkerroksessa kasvavat kanerva, mesimarja, kultapiisku, maitohorsma, kylänurrnikka, korpikastikka, piharatamo, valkoapila, niittyleinikki, voi kukka, hiirenvima, siankärsämö, nurrnilauha, karhunputki, lehtovirrnajuuri, nurrnipuntarpää, mesiangervo, noldwnen ja ranta-alpi. Pohjakerroksessa tavataan
kerrossammalta, seinäsammalta, karhunsammalta, kynsisammalta, rahlcasammalta ja torvijäkälää.
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46. Sanginjoki, Lemmenpolku
Opetuskäyttö
Lemmenpolku soveltuu kuluneen tuoreen kankaan sekä ranta- ja vesikasvillisuuden opetuskohteeksi ja
retkeilykohteeksi. Polun varrelle on rakennettu nuotiopaikkoja ja sadekatoksia.

Kulku
Lemmenpolku slJaltSee n. 15 km Oulun keskustasta itäänpäin Sanginjoentien varrella hieman ennen
Loppulaa. Lemmenpolulle kääntyvä tie päättyy Korpikasken kohdaJla. Tien varressa on kivimurskeella
päällystettyjä pysäköintipaikkoja. Rannan lähellä kulkee polkuja.

Kuvaus
Lemmenpoluntien päässä, joen rannassa (kuvauspiste 1), kasvavat mm. myrkkykeiso, harmaasara, luhtamatara, jokapaikansara, ranta-alpi, rentukka, suokorte, ulpukka, lehtovirmajuuri ja siniheinä. Metsä on varttunutta tuoretta kangasmetsää. Valtapuuna esiintyy kuusi. Muita kuvauspisteen puita ovat mänty, koivu, haapa
ja leppä. Vaitapuuston keskipituus on yli 15 metriä. Pensaskerroksessa tavataa eniten kuusta. Muita
pensaskerroksen kasveja ovat mm. koivu, pihlaja, kataja ja paju. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. mustikka,
puolukka, metsäimarre, oravanmarja, riidenlieko, metsätähti, metsälauha, maitohorsma, metsäkorte, ruohokanukka ja mesimarja.Yleisimmät sammalet ovat seinäsammal, kerrossammal, karhunsammal ja kynsisamma1. Sormipaisukarvetta kasvaa puiden rungoilla.
Kuvauspisteessä 2 on myös kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää, jossa kasvaa paljolti samoja kasveja kuin
ensimmäisessä kuvauspisteessäja lisäksi esiintyvät mm. korpikastikka, kylänurmikka, puna-apila,juolukka,
jouhisara ja kanerva. Kuvauspisteessä 3 puusto on edellisiä kuvauspisteitä harvempaa ja edelleen kuusivaltaista. Pensaskerroksen iajisuhteet ovat myös samanlaiset eli kuusta on eniten ja katajaa seuraavaksi eniten.
Kenttäkerroksessa rannan lähellä ja rannassa tavataan mm. suopursua, kurjenjalkaa, uistinvitaa jajouhivihvilää.
Kuvauspisteessä 4 on mäntyvaltaista ja korpilaikkuista tuoretta kangasmetsää. Alueella kasvavat mm.
karhunputki, vanamo ja metsäalvejuuri, ja vedessä mm. suokorte, pohjanlumme, ulpukka ja keiholehti.
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47. Sanginjoki, Isokangas
Opetuskäyttö
Isokankaan alue jaetaan aamialueeseen (Isokankaanjärven ympäristö) ja metsäpuistoon (Takaharjun ympäristö). Isokankaanjärven ympäristö soveltuu vesi- ja suokasvillisuuden sekä ikimetsänja Takaharjun alue
kuivahkonja kuivan kankaan kasvien ja eläinten opetuskohteeksi. Isokankaan alue soveltuu myös jääkauden
aikaansaamien vaikutusten tutkimiseen. Alue sopii maastoltaan ja maisemaltaan retkeilykohteeksi. Rannalla
on nuotiopaildea ja sadekatos. Alueesta on olemassa esite.

Kulku
Isokangas sijaitsee Sanginjoen pohjoispuolella n. 20 km keskustasta itään. Alueelle pääsee Sanginjoentieltä
Isokankaantietä pitkin. Isokankaan luonnonsuojelualue on osa Sanginsuun ulkoilumetsää.
Alueella risteilee useita polkuja ja metsäteitä. Niiden käyttäminen on suositeltavaa maaperän kulumisen
välttämiseksi. Isokankaalta on yhteys Kalimen retkeilypolulle.

Kuvaus
Isokangas on Oulun merkittävimpiä suojelualueita. Alue on pinta-alaltaan yhteensä 331 hehtaaria. Rauhoitusperusteina ovat maankamaran, pohjaveden ja metsäluonnon suojelu. Maaperä on pääosin lajitlUneita
aineksia, mm. hietaa ja hiekkaa.
Isokankaanjärvi on pienehkö, tummavetinen ja suorantainen humusjärvi. Kuvauspiste I sijaitsee järveä
ympäröivälIä umpeenkasvureunuksella, jolla kasvaa nevaisia lajeja kuten luhtavilla, tupasvilla, vai vero,
suokukka, karpalo, kihokitja mutasara. Vedessä kasvavat ulpukkaja pohjanlumme, vesirajassa vehkaja raate
sekä rantapalteella harmaasara, jokapaikansara ja ranta-alpi.
Metsän puolella (kuvauspiste 2) kasvillisuus muuttuu rämemäiseksi ja kasveina ovat mm. hilla, suopursu ja
juolukka. Myös variksenmaIjä, puolukka, mustikka, kanerva ja vaivaiskoivu esiintyvät alueella. Rämemäinen vyöhyke ympäröi järveä aivan kaakkois- ja eteläosaa lukuunottamatta.
Järven kaakkois kulmassa (kuvauspiste 3) on vanhaa korpimaista kuusimetsää, jonka kenttäkerros koostuu
mustikasta ja metsäkortleesta. Kuvauspisteessä 4, järven etelärannalla, on kuusi valtaista ikimetsää ja rannan
kasvillisuus on rehevää: vedessä kasvavat ulpukka ja pohjanlumme ja vesirajassa vehka, kurjenmiekka ja
ranta-alpi. Myös harmaasaraa esiintyy. Metsän kenttäkerroksessa tavataan pääasiassa mustikkaa; hillaa ja
puolukkaa esiintyy paikoin. Puissa kasvaa sormipaisukarvetta, naavaa ja kääpiä.
Nuotiopaikan kohdalla tien toisella puolella, kuvauspisteessä 5, esiintyy runsaasti katajaa.
Järvikankaalla on erikoinen harjumainen muodostuma (kuvauspiste 6), jon1ea ympärillä kasvaa kuivahkoa
mäntykangasta. Kenttäkerroksesta löytää myös mm. sianpuolukan, vanamon, mustikan ja oravanmarjan.
Isokangas (kuvauspiste 7) on Oulun seudun merkittävin harjumuodostelma, jolla sijaitsee myös Oulun
kaupungin alueen korkein kohta (89,6m). Isokangas on muinoin ollut meren ympäröimä saari, ja maastossa
näkyvät vieläkin voimakkaat rantaprosessit (esim. rantavallit). Takaharjun huipulla (kuvauspiste 8) on
vaikuttavaa mäntymetsää, jonka kenttäkerrosta hallitsevat variksenmarjaja kanerva ja pohjakerrostajäkäJät.
Alempana puolukka ja mustikka lisääntyvät. Isokankaan metsät ovat pääasiassa kuivahkoja ja kuivia
kangasmetsiä.
Alueen eläimistö on tyypillistä mäntyvaltaisille metsille. Hirvi ja jänis ovat yleisiä. Linnusto on melko niukka,
runsaimmat lajit ovat pajulinru, peippo, metsäkirvinen ja hömötiainen. Aamialueella saattaa löytää varpushaukan tai jonl<un pöllön. Isokankaanjärvi on karu, eikä sillä juuri ole vesilintuja.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupunl<i: Isokankaan luonnonsuojelualueen hoilO- ja käyttösuunnitelma. - Maa ja vesi Oy. II s. +
karttalehti.
Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto 1989: Isokankaan luonnonsuojelualue. - Painotupa Ky.
Esite.
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48. Lylyjärvi
Opetuskäyttö
Lylyjärven ranta soveltuu kuivahkonja tuoreen kankaan sekä luhtanevan opetuskOhteeksi. Alueella on myös
tulvametsä.
.

Kulku
Lylyjärvi sijaitsee n. JO km Oulun keskustasta itäänpäin Sanginjoentien varressa. Lylyjärven alueella voi
kulkea metsätietä pitkin. Muita reittejä ei juurikaan ole.

Kuvaus
Lylyjärven rannassa, laskuojan varressa, kasvavat mm. kurjenjalka, myrkkykeiso, jokapaikansara, vehka,
ranta-alpi ja korpikastikka. Kuvauspiste I on Lylyjärven eteläpuolella lähellä rantaa oleva nuori kasvatusmetsä. Koivu on valtapuu. Muita alueella kasvavia puita ovat mm. mänty, kuusi ja leppä. Myös pensaskerroksen valtalaji on koivu. Pensaskerroksessa esiintyvät lisäksi mm. pihlaja, leppä ja pajii. Kenttäkerroksen
kasveja ovat mm. kurjenjalka, isoralvikki, raate, luhtamatara, mesimarja, pellokorte, orvokki, metsätähti ja
jouhivihvilä. Pohjakerroksessa kasvavat mm. seinä-, kerros- ja kynsisammal. Sorrnipaisukarvella on puiden
rungoilla.
Kuvauspiste 2 sijaitsee Lylyjärven kaakkoisosan saranevarannalla, jossa kasvavat mm. luhtavilla, kurjenjalka, harmaasara, myrkkykeiso ja vesisara.
Kuvauspiste 3 sijaitsee Lylyjärven itäpuolella metsäautotien lähettyvillä. Kuivahkossa kangasmetsässä
esiintyy variksenmarjan ja puolukan lisäksi mm. mustikkaa. Varttunut, yli 15 metriä korkea mänty on
valtapuulaji.
Kuvauspisteessä 4 kasvaa tuoretta kangasmetsää valtapuulajinaan kuusi. Kenttäkerroksessa kasvavat mm.
mustikka, puolukka, juolukka, kangasmaitikka, metsälauha ja riidenlieko. Pohjakerroksessa esiintyy kerros-, kynsi- ja rahkasamrnalta.
Lylyjärven ympäristön metsissä on runsas linnusto. Itse järvellä pesivät sinisorsaja telkkä. Järvellä oleskelee
usein isojakin parvia koskeloita syömässä kalanpoikasia, koska järveä käytetään kalanpoikasten kasvatukseen luonnonravintolammikkona. Lammella voi nähdä myös kalasääsken kalastelemassa.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
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49. Pilpasuo
Opetuskäyttö
Luontopolku soveltuu eri-ikäisten ja -tyyppisten metsien ja suoluonnon opetuskohteeksi. PiIpasuosta yli
puolet on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Alue on hyvä marjastuskohde. Luontopolusta on olemassa
esite.

Kulku
Luontopolku sijaitsee n. II km Oulusta Oulujoen pohjoispuolisen tien (nro 830) pohjoispuolella. Se lähtee
Pehkolanlammen paikoitusalueelta ja kiertää vastapäivään 9,5 km lenkin suota reunustavilla kankailla ja
ylittää suon pitkospuita pitkin. Polulta poikkeaa pari kilometriä sen alusta oikaisu, jota myöten lenkin pituus
on 4,5 km. Pitkän polun kiertää rauhallisesti 4-6 tunnissa.
Luontopolun varrella on 25 taulua, jotka esittelevät Pilpasuon suo- ja metsäluontoa.
Polun märimmissä paikoissa tarvitaan kumisaappaat.

Kuvaus
Pilpasuo on Oulun arvokkain suoalue. Suojelualuevaraus on 395 ha, mistä on rauhoitettu 153 ha.
Alueen luonnossa näkyvät ihmistoiminnan jäljet. Metsiä on hakattu paikoin rankasti ja eri-ikäisiä taimikoita
on polun varrella paljon. Luonnontilaisella suoalueella on lukuisia eri suotyyppejä, uhanalaisia kasvilajejaja
runsas linnusto. Suota ympäröivät monin paikoin vanhat metsät. Ala-Korkiakankaalla on esihistoriallinen
muinaisjäännös, lapinrauniot.
Aivan kirveenkoskemattomia metsiä ei Pilpasuon reunoilla ole missään, vaan kaikkia on ainakin joskus
hakattu. Pilpakankaan karut männiköt ja Ala-Korkiakankaan ja suon koillispuolen sammaleiset kuusikot ovat
kuitenkin vanhoja metsiä. Kesäisenä aamuna ei niissä linnunlaulun lisäksi muita ääniä kuulu. Vanhoissa
kuusikoissa on pesinyt lapinpöllö ja kanahaukka, erämaalintuja molemmat. Kaikkein erämaisimmat metsät
ovatAla-Korkiakankaanjälkeiset korpinotkelmat sekä polun loppupään Suo-ojan varren ikimetsän sirpaleet,
jossa on todella vanhoja, isoja lahopuita ja vanhuuttaan maahan rojahtaneita puuvanhuksia - varsinainen
kololintujen kotimetsä.
LuontopoluIle näkyvä Pilpasuon osa on täysin alkuperäistä suoluontoa, vaik!ca Pilpasuon luoteispään pellot
on raivattu suolle ja aivan suon eteläpäätä halkovat ojat. Luonnontilainen suo on saanut rauhassa kehittyä sen
jälkeen kun se soistuvana meren lahtena ja rantaniittynä kohosi muinaisesta Perämerestä kolmisen tuhatta
vuotta sitten. Nykyään Pilpasuo on noin 200 hehtaarin laajuinen.
Tavallisia Pohjois-Suomen soita ovat aapasuot, joihin Pilpasuokin kuuluu. Aapasuolla avoimet nevat ovat
keskellä ohutturpeisempien ja kuivempien korpien ja usein metsäisten, karujen rämeiden reunustamina.
Tyypillistä Piipasuolle on myös sen reunalle Pilpakankaalta tihkuva pohjavesi, joka paikoin puhkeaa
lähteeksi. Myös luontopolun varrella on tällainen lähde.
Pohjoisuutta on myös Pilpasuon linnustossa. Kahlaajia pesii siellä kymmenisen lajia, joista runsaimmat ovat
taivaanvuohi, suokukko, Iiro, isokuovija pikkukuovi. Myös kurkia tavataan PiIpasuolla. Pitkospuilla kulkijan
ympärillä hätäilevät usein keltavästäräkit ja niittykirviset, nekin tyypillistä pohjoisten avosoiden linnustoa.
Alueen metsät ovat runsaslintuisiaja suon itäpuolella erämaisiakin. Yleisien pajulintujenja peippojen lisäksi
tavataan mm. hömötiaisia, laulurastaitaja vihervarpusia. Pilpakankaan mäntymetsissä laulaakulorastas, AlaKorkiakankaalla voi nähdä kanahaukan, lapinpöllön ja sirittäjän, Suo-ojan varressa lähellä Sanginjokea
lauleskelee tiltaltti ja peukaloinen.
KIRJALLISUUS

Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1992: Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoitoja käyttösuunnitelma. - Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 1. Ympäristöinstituutti. 46 s.
Rönkä, A. 1991: Pilpasuon alueen luontopolku. - Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto. 7 s. Esite.
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50. Konttisenkangas
Opetuskäyttö
Kunto- ja luontopolku soveltuu mm. eri metsätyyppien, metsän kehitysvaiheiden ja kivilajien opetuskohteeksi. Polusta on suunnitteilla esite.

Kulku
Kunto- ja luontopolun pohja rakennettiin syksyllä 1994. Polun on tarkoitus valmistua kesän 1995 aikana.
Polku lähtee Madekosken koululta, kulkee mm. Troijanmuurin kautta ja palaa takaisin koululle. Sen pituus
on 1,4 km. Reitin varrelle tulee opastauluja, joissa esitellään paikan luontoa ja/tai historiaa.

Kuvaus
Reitin varrella voi tutustua mm. kuivaan ja tuoreeseen kangasmetsään, metsänkasvun suk1cessioon, riistan-

ho.itoon, rakkakivikkoon ja kivilajeihin. Polun varrella on suuri kuusi, jonlca ikä on määritetty siitä kairatun
lustonäytteen avulla. Alueen historiaan. tutustutaan puun alkuvaiheiden ajoilta nykyaikaan saakka.
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51. Sanginsuu
Opetuskäyttö
Alue soveltuu kuivan kankaan ja rannan kasvillisuuden sekä peltorikkakasvien opetuskohteeksi.

Kulku
Kohde sijaitsee Sanginsuun ala-asteen lähistöllä ja Oulujoen rannalla.

Kuvaus
Sanginsuun ala-asteen koulun takana on kuvauspiste 1, jossa kasvaa varttunut mäntyvaltainen kuiva
kangasmetsä. Kenttäkerroksen kasveja ovat puolukka, mustikka, metsälauha, suopursu, metsätähti, variksenmarja, kanerva ja riidenlieko. Yleisimmät sammalet ovat seinä-, kerros- ja kynsisammal. Kuvauspiste 2 on
kasvillisuudeltaan kuvauspisteen 1 kaltainen. Alueella esiintyvät lisäksi mm. valko- ja harmaaporonjäkälä
sekä tien varressa korpikastikka, kultapiisku ja karhunsammal.
Oulujoen rannassa on kuvauspiste 3, jossa kasvavat mm. pietaryrtti, juolavehnä, pihasaunio, pelto-ohdake,
mesiangervo, nurrnihärkki, peltohatik:k:a, ukontatar, syysmaitiainen, rantamatara, ranta-alpi, jouhivihvilä ja
rantanenätti.
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52. Turkansaari
Opetuskäyttö
Turkansaaren alue soveltuu rantakasvilJisuuden ja kulttuuri lajien sekä kulttuurihistorian opetuskohteeksi.
Mantereella, parkkipaikan ja Turkansaaren sillan välissä, sekä Siikasaaressa on mahdollisuus tutustua todella
vanhaan kuusimetsään. Alue soveltuu retkeilykohteeksi mm. siellä olevien palveluiden vuoksi.

Kulku
Turkansaari sijaitsee Oulujoessa Madekoskelta hieman etelään. Saareen on hyvät opasteet.
Turkansaaren keskiosa on ulkomuseoaluetta ja ympäri saarta risteilee polkuja, joita pitkin kulkemalla on
helppo tutustua saareen.

Kuvaus
Turkansaaren maaperä on suurimmaksi osaksi muodostunut joen kuljettamastaja kasaamasta hiedasta. Joen
vanha uoma sijaitsee Turkansaaren luoteispuolella mantereen ja Sanginsaaren välissä.
Saaren kaakkoiskärjestä, vanhan tuulimyllyn luota, pääsee helposti tarkastelemaan rannan (kuvauspiste 1)
kasvillisuutta. Rantavedessä kasvavat kelluskeiholehti, järvikorte ja viiltosara. Saarta ympäröi erityisesti
viiltosaraa kasvava niilly, jonka lajeja ovat myös mm. järvikaisla, korpikastikka, kurjenjalka, tupasluikka,
luhtalemmikki, ranta-alpi ja nurmipuntarpää. Rannan suuntaisesti kulkee vanha tie, jonka lähettyvillä
esiintyvät mm. rantavihvilä, jouhivihvilä ja rantaleinildd. Kiiltopajuvyöhyldeeen tuntumassa kasvavat
mesiangervo, lehtovirmajuuri, luhtakuusio ja luhtavuohennoldca. Palteen päällä kasvaa vanhoja koivuja.
Museoalueen rakennusten ja rannan väliin jää koivua kasvava entinen niitty (kuvauspiste 2), jossa kasvavat
mm. maitohorsma, lehtovirmajuuri, puna-ailakki, niittyleinikki, keltano, nokkonen, hevonhieraldca, mesimarja, metsätähti, orvoldd ja ranta-alpi, sekä heinistä tesma, metsälauha, nurmilauha ja timotei. Em. lajien
lisälesi niityllä esiintyvät myös mesiangervo, siankärsärnö, koiranputki, karhunputki, hiirenvima ja kissankello.
Parkkipaikan ja Turkansaaren sillan välisen tien varressa kasvavat mm. kiiltopaju, nokkonen, piharatamo,
valkoapila, puna-apila, voikukka, vadelma ja mesiangervo. Tien vieressä on vanha kuusimetsä (kuvauspiste
3), jonka kenttä1cerroksessa esiintyvät mm. metsäimarre, metsäalvejuuri, oravanmarja, metsätähti, vanamo,
orvokki ja kevätpiippo. Aivan metsän keskustasta puuttuu pohjakasvillisuus mitään valonpuutteen ja maassa
olevan tiheän neulasmaton takia.
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53. Vasankangas
Opetuskäyttö
Pikkaralan ala-asteen lähiympäristön metsät soveltuvat tuoreen kankaan ja aukean tuoreen kankaan metsänpohjan kasvilajiston opetuskoliteeksi.

Kulku
Pikkaralan ala-aste sijaitsee Oulujoen rannan lähellä, Oulusta n. 9 km kaakkoon. Reitteinä voidaan käyttää
alueen metsäpolkuja.

Kuvaus
Kuvauspisteessä 1 kasvaa nuorta, tuoretta kangasmetsää. Kenltäkerroksessa esiintyvät puolukka, mustikka,
metsälauha, metsätähti ja variksenmarja. Yleisimmät jäkäIät ovat harrnaa- ja valkoporonjäl<älä.
Kuvauspiste 2 on kahden tien risteyksestä alkava sähkölinjan varsi, joka on aukeaa tuoreen kankaan
metsänpohjaa. Kenltäkerroksessa ·kasvavat mm. siankärsämö, kultapiisku, timotei, niiltysuolaheinä, peItosaunio, keltano, hiirenvima, vadelma, maitohorsma, pikkulaukku, oravanmarja, kangasmaitikka, kanerva,
metsäkorte, luhtavuohennokka ja ojal<ärsämö.
Kummankin kuvauspisteen yleisimmät sammalet ovat kerros-, seinä- ja kynsisammal.
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54. Akionsaari ja Akionlahti (Oulunsalo)
Opetuskäyttö
Akionsaari soveltuu merenrantakasvillisuuden ja eri melSätyyppien, esimerkiksi tuoreen kankaan sekä
rantalehdon opetuskohteeksi. Akionlahti on tärkeä vesi- ja rantalimujen pesi mä- ja levähdysalue. Alue
soveltuu myös retkeilykohteeksi. Siellä on useita nuotiopaikkoja.

Kulku
Akionsaari sijaitsee Oulunsalon niemen koillisosassa Akionlahden pohjoispuolella. Reitti saareen kulkee
Varjakan tien kautta. Autot on jätettävä Varjakan puolelle. Saarella kannattaa liikkua sen ympäri kiertävällä
polulla, jonka varressa Akionlahden pohjoisrannalla on myös lintutomi.

Kuvaus
Akionsaari on metsäinen saari, jota reunustavat niittyrannat. Saareen vievän sillan läheisyydessä rantavyöhykkeellä (kuvauspiste 1) kasvavat mm. ahvenvita, järviruoko, järvikaisla, vesikuusi, ratamosarpio, tupasluikka, hietakastikka, keiholehti, hentosuolake, rannikki, limaska ja hevonhierakka. Tien vieressä sillan luona
kasvavat mm. syysmaitiainen, lehtovirmajuuri, hiirenvima, pietaryrrti, maitohorsma, voikukka, valkoapila,
siankärsämö ja juolavehnä.
Metsäpolun varressa sijaitsevan rantalehdon (kuvauspiste 2) valtapuulajit ovat mänty ja koivu. Muita
puulajeja ovat mm. kuusi, pihlaja ja haapa. Metsä on nuorra kasvatusmetsää. Kenttäkerroksessa kasvavat
ruohokanukan ja metsälauhan lisäksi mesimarja, metsätähti, kangasmaitikka, riidenlieko, maitohorsma ja
oravanmarja.
Myös kuvauspisteessä 3 sijaitsee rantalehto. Valtapuu on kuusi, ja muita alueella kasvavia puita ovat mm.
koivu, pihlaja ja leppä. Pensaskerroksessa kasvavat kuusi, koivu ja pihlaja. Kenttäkerroksessa kasvavat mm.
ruohokanukka, metsäJauha, mesiangervo, korpikastikka, mesimarja, metsätähti, keltano, metsäalvejuuri,
ldrjopilJike, niittyleinikki, maitohorsma, nurmi lauha, oravanmarja ja valkoapila.
Näillä kohdin Akionlahden rantapuuston suojassa on kaupungin rakentama lintutomi. Tomista voi tarkkailla
erityisesti pesiviä ja levähteleviä lintuja. Lahdella näkyy yleensä mm. tukkasotkia, telkkiä, sinisorsia,
haapanoita, taveja, silkkiuikkuja ja naurulokkeja.
Nuoren tuoreen kangasmetsän (kuvauspiste 4) valtapuulajit ovat mänty ja kuusi. Pensaskerroksen valtalaji
on kataja. Yleisimmät kenttäkerroksen lajit ovat puolukka, mustikka, ruohokanukka ja riidenlieko.
Kuvauspiste 5, mesiangervoakasvava rantalehto, sijaitsee lähellä AIdonlahden rantaa. Valtapuuna kasvaa 610m korkea koivu. Lisäksi alueella kasvaa mm. leppä. Pensaslajeista erottuvat pajut selvimmin. Kenttäkerroksessa tavataan mm. mesiangervoa, lehtovirmajuuria, kurjenjalkaa, järviruokoa, rentukkaa ja harmaasaraa.

Ruohokanukkaaja metsälauhaa kasvavan rantalehdon (kuvauspiste 6) valtapuulaji on mänty. Muita puulajeja
ovat mm. kuusi, koivu, pihlaja ja leppä. Pensaskerroksen valtalaji on kataja. Kenttäkerroksessa esiintyvät
mm. karhunputld, puna-ailakki, siankärsämö ja kangasmaitikka.
Kuvauspiste 7 on lähellä rantaa. Kohta on aukea ja siellä kasvavat mm. järviruoko, mesiangervo, luhtakastikka, hiirenvirna, remukka, tuppisara, jokapaikansara, syysmaitiainen, myrkkykeiso, lehtovirmajuuri ja
kurjenjalka.
Nuoren tuoreen kangasmetsän (kuvauspiste 8) valtapuu on mänty. Pensaskerroksen valtalaji on katajä.
Alueella kasvavat mm. kerrossammal, seinäsammal, puolukka, mustikka, ruohokanukka, metsäalvejuuri ja
metsälauha.
Kuvauspisteessä 9 kasvaa kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää.
Kuvauspisteessä 10 on tuoreen kangasmetsän taimikkoa. Alueella on hiekkaisia valleja ja niiden ympäristöön
on kehittynyt nummimainen näky merivihvilöineen ja variksenmarjoineen. Muita kemtäkerroksen kasveja
ovat metsäJauha, kangasmaitikka, puolukka, juolukka, syysmaitiainen, kultapiisku ja rantavehnä.
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Akionlahti on yksi Pohjois-Pohjanmaan arvokkaimmista lintuvesistä. Valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa Akionlahti on osa Liminganlahden laajaa lintuvesialuetta, vaikka se voisi hyvin olla myös
erillinen itsenäinen kohde.
Akionlahden pesimälinnusto on niin lajistollisesti kuin määrällisestikin runsas. Siinä yhdistyvät levinneisyydeltään pohjoiset ja eteläiset lajit, harvinaisuudet sekä suurijoukko levinnäisyydeltään laaja-alaisia lajeja.
Alueella pesii 1S vesilintulajia (mm. harmaasorsa, laulujoutsen ja ristisorsa) ja 16 kahlaajalajia (mm. tylli,
etelänsuosirri, vesipääsky jajänkäkurppa). Pesivien lokkilintulajien määrä on viisi,joukossa mm. pikkulokki.
Pesivien lintuvesilajien yhteismäärä oli 48 vuonna 1992.
Lahti on tärkeä vesilintujen ja kahlaajien muutonaikainen levähdysalue. Syysmuutonaikana levähtävien
vesilintujen määrä voi kerralla nousta yli kahteen tuhanteen yksilöön. Lisäksi joutsenet ja hanhet levähtävät
toisinaan suurin joukoin Akionlahdella.

KIRJALLISUUS
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 1988: Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. Ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 2. Ympäristöinstituutti. 121 s. + liitteet.
Pessa,J. 1993: Akionlahden linnusto. - Perämeren tutkimusaseman monisteita 24. Oulun yliopisto, Oulu.
28 s.
Siira, J. 1993: Akionlahti ja sen kasvillisuus. - Perämeren tutkimusaseman monisteita 23. Oulun yliopisto,
Oulu. 6S s.
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55. Virpiniemi (Haukipudas)
Opetuskäyttö
Virpiniemi soveltuu kuivan, kuivahkon ja tuoreen kankaan kasvillisuuden sekä dyyni-rantavallimuodostelmien opetuskohteeksi. Se soveltuu myös retkeilykohteeksi. Alueella on mm. kahvila.

Kulku
Virpiniemi sijaitsee Haukiputaan kunnassa, Kellosta n. 7 km länteen päin. Virpiniemen liikuntaopistolta
lähtee 5 km pitkä kuntopolku, joka on merkitty tarkasti maastoon.

Kuvaus
Virpiniemi on suhteellisen nopeasti merestä noussut alue. Sinne on aikoinaan muodostunut lentohiekasta
dyynejäja rantavalleja. Dyynialueella on kuiviajakuivahkoja kankaita. Kuvauspisteet I ja 8 edustavat kuivia
kankaita. Mänty on valtalaji sekä puu- että pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa kasvavat variksenmarja,
kanerva, puolukka ja maitohorsma. Pohjakerroksessa kasvaa lähinnä jäkäliä, mm. torvijäkälii sekä pallero-, harmaa- ja valkoporonjäkälä. Kynsisamrnalia esiintyy jonkin verran. Kuvauspisteissä 2, 3 ja 6 on
kuivahkoa kangasta, jonka kenttäkerroksessa esiintyvät samat lajit kuin kuvauspisteissä I ja 8, mutta
puolukkaa on enemmän ja kanervaa vähemmän. Pohjakerroksessa on enemmän sammalia, mm. kerrossammal, seinäsammal ja rahkasammalia. Jäkäliä on kuivaan kankaaseen verrattuna vähemmän.
Lähempänä merenrantaa kasvillisuus on hieman rehevämpää. Kuvauspiste 4 on korpilaikku polun varressa.
Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. mustikka, puolukka, suopursu, kanerva, metsälauha, pallosara,juolukka,
variksenmarja, jouhisara, metsäkorte, jouhivihvilä, tupasvilla ja riidenlieko. Metsänlaidan aukiolla, kuvauspisteessä 5, kasvaa tuoreen kankaan taimikkoa. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. oravanmarja, metsälauha, keltano ja metsätähti. Pohjakerroksen lajeja ovat seinäsammal, kynsisammalet ja torvijäkälä. Myös
kuvauspisteessä 7 on tuoretta kangasta.
Alueen linnusto on tyypillistä kuivan mäntymetsän linnustoa, jota hallitsevat peipon li,.
säksi metsäkirvinen, leppälintu, hömötiai·
nen ja järripeippo.
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A. Ruskon kaatopaikka
Opetuskäyttö
Kaatopaikalla voi tutustua ongelmajätteiden ja muiden jätteiden varastointiin ja käsittelyyn.

Kulku
Ruskon kaatopaikka sijaitsee n. 6 km Oulun keskustasta koilliseen Ruskontien päässä. Kaatopaikalle pääsee
myös Raitotieltä. Alueeseen tutustumisesta sovitaan mestari Jouni Ojalan (puh. 949-587 266 tai 361 937)
kanssa. Kaatopaikka: on avoinna arkisin klo 7-20 ja lauantaisin klo 9-12.

Kuvaus
Oulun kaupungin Ruskon kaatopaikka on ollut käytössä yli 20 vuotta. Se on kaupungin ja sen jätehuollon
yhteistyökuntien Oulunsalon, Kempeleen ja Haukiputaan ainoa yleinen kaatopaikka.
Kaatopaikka sijaitsee luode - kaakko -suuntaisten moreenihaIjannejaksojen välisessä painanteessa, jossa on
lajittuneita maalajeja kuten hiekkaa, savea ja silttiä. Sen nykyinen täyttöalue on pinta-alaltaan n. 12 ha. Koko
kaatopaikkatoimintaan käytettävä alue on n. 30 ha ja laajennukseen on varattu n. 32 ha.
Kaatopaikalla on hyötyjätteen vastaanotto paperille, pahvilIe, lasille, metallille ja puulle. Kotitalouksissa
syntyviä ongelmajätteitä varten on varasto. Rakennus- ja asfalttijätteelle sekä peitettäville jätteille on oma
paikkansa. Kaatopaikalla on myös kompostointialue.
Kaatopaikalle tuotu hyötykäyttöön soveltumaton jäte murskataan, tiivistetään ja peitetään täytemaalla. Kun
kaatopaikan täyttöalue saavuttaa täyttökorkeutensa 56 m, se nurmetetaan, erotetaan muusta kaatopaikasta ja
otetaan virkistyskäyttöön.
Kaatopaikalla kasvaa runsaasti erilaisia rikkaruohoja, jotka houkuttelevat talviajaksi monia varpuslintuja,
mm. hemppoja ja varpusia. J,ätteitä käyvät syömässä varislinnut (varis, harakka ja korppi) sekä lokit.
KIRJALLISUUS
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1994: Oulun kaupunkiseudun ja sen kehysalueen jätehuollon kehittärnissuunnitelma. - Julkaisu B:2. Oulu. 28 s. + liitteet.
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B,C,D,E. Kierrätys
Opetuskäyttö
Kierrätykseen tutustuminen.
Kulku
Oulun kaupungin kierrätyskeskus (B) sijaitsee osoitteessa Paakakatu 2 Toppilaan entisen sellutehtaan
tiloissa. Keskus on avoinna ma klo 10-14, ti-pe klo 10-18 ja la klo 9-14. Tutustumiskäynneistä sovitaan
työnjohtaja Juho Raition (puh. 3142588,3142589) kanssa.
Nuorten kierrätyskeskus (C) sijaitsee Välivainiolla osoitteessa Tarrnontie 1. Se on avoinna su klo 15-17 sekä
ti ja to klo 18-20. Kesäaikana kesäkuun alusta alkaen kierrätyskeskus on auki päivittäin klo 10-18.
Tutustumiskäynneistä muina aikoina sovitaan Seppo Vaaraniemen (puh. 340013) tai Tytti Tuppuraisen (puh.
341593) kanssa. Koulut saavat halutessaan käyttöönsä keskuksen avaimen.
Kuivasjärven kierrätyskeskus (D) sijaitsee Ahvenojalla osoitteessa Ratsastuskentäntie 9. Sen toiminta
vakiintuu kevään 1995 aikana. Tutustumiskäynneistä sovitaan Kalervo Ukkolan (puh. työ 5532491, koti
5561914) tai Auli Sevon-Niemikorven (puh. työ 5569774, koti 5569458) kanssa.
4H-toimintatila (E) sijaitsee Pateniemessä Veitsiluodon vanhan sahan entisessä navettarakennuksessa
osoitteessa Sahatie 10. Tutustumiskäynneistä sovitaan 4H-neuvoja Eija Marjomaan (puh. 338018 tai
3117288) kanssa.

Kuvaus
Oulun kaupungin kierrätyskeskukseen voi tuoda tarpeettomaksi käynyttä, käyttökelpoista tavaraa, ei kuitenkaan vaatteita ja kenkiä. Keskuksesta voi viedä tai ostaa tavaraa omaan tarpeeseen. Kierrätyskeskukseen
voi tuoda kaikkia kotitalouksien ongelmajätteitä. Se ottaa vastaan myös hyötyjätteitä. Tiedotus- ja näyttelytiloista saa tietoa Oulun ympäristön tilasta, ympäristöä säästävästä kulutuksesta, kierrätyksestä ja muusta
ympäristönsuojelusta.
Nuorten kierrätyskeskus ottaa vastaan kotitalouksien hyötyjätteitä ja tarpeettomaksi käyneitä tavaroita.
Keskuksessa toimii vanhojen tavaroiden kauppa.
Kuivasjärven Kierrätyskeskus ottaa vastaan mm. kotitalouksien hyötyjätteitä, käyttökelpoista tavaraa ja
hyväkuntoisia vaatteita. Toiminnan vakiintuessa sieltä voi myös ostaa tavaraa.
4H-toimintatilalle tulee ekopiste,johon tulee lajittelupaikka, kierrätyspiste ja uudelleenkäyttöä. Ekopisteessä
otetaan vastaan mm. kotitalouksien hyöty- ja ongelmajätteitä sekä puutarhajätettä. Toimintatilalle tulee
runsaasti muutakin toimintaa, esim. työpaja nuorille, seinäkiipeilytorni ja pieni eläintarha. Perinteisiä 4Hjärjestön toimintoja ovat marjojen keräys, yrttien kuivatus sekä sianpuolukan kuivatus ja vienti.
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F. Toppilan voimalaitokset
Opetuskäyttö
Toppilan voimalaitoksissa voidaan tutustua sähkön ja kaukolämmön tuottamiseen pääasiassa turpeen avulla
sekä energiantuotannon ympäristoilsuojelutoimenpiteisiin.

Kulku
Toppilan voimalaitokset sijaitsevat osoitteessa Tervahovintie 10. Tutustumiskäynneistä sovitaan MarjaLiisa Seppälän (puh: 3143530) kanssa.

Kuvaus
Toppila l oli käynnistyessään vuonna 1977 Suomen ensimmäinen suurikokoinen turvevoimalaitos. Sen
yhdistetyssä tuotannossa syntyy samanaikaisesti sähköä ja kaukolämpöä. Kattilan polttoaineteho on 230
MW. Toppilan voimalaitoksen sähköntuotanto oli vuonna 1993451 gigawattituntia. Kaukolämpöä tuotettiin
898 gigawattituntia.
Toppila 2 otetaan kaupalliseen käyttöön syksyllä 1995. Se on teholtaan puolitoistakertainen Toppila 1:een
verrattuna. Kattilan polttoaineteho on 315 MW. Toppila 2:n valmistuttua Toppila l jää kulutushuippujen
aikana toimivaksi.
Voimalaitokset käyttävät pääasiallisena polttoaineena turvetta, mutta myös jonkin verran öljyä. Toppila
2:een on asennettu ns. kiertopetikattila, jossa voidaan polttaa jyrsinturpeen ohella myös muita kiinteitä
polttoaineita.
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G.

Veitsiluoto Oy, Oulun tehtaat

Opetuskäyttö
Veitsiluoto Oy, Oulun tehtaiden laitosten ympäristönsuojelua koskevia esittelytilaisuuksia järjestetään
mahdollisuuksien mukaan teollisuuden ympäristönsuojelusta kiinnostuneille yläasteen ylimmille luokille ja
lukioluokille.

Kulku
Vierailutoivomukset vastaanottaa ympäristönsuojeluteknikko Vilho Komulainen (puh. 316 3111). Kokoontuminen laitoksille tultaessa porttirakennuksen edustalla (bussilinjan 2 päätepysäkki) Nuottasaaren kadun
päässä.

Kuvaus
Veitsiluoto Oy:n tehdasalueella sijaitsevat laitokset valmistavat sellua, hienopaperia sekä paperikemikaaleja
ja jalostavat sellun keiton oheistuolleita.
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H. Timosenkosken luontokoulu
Opetuskäyttö
Luontokoulu tarjoaa koulujen ja päiväkotien lapsille mahdollisu uden tutustua luontoon ja saada omakohtaisia
luontoelämyksiä.
'.

Kulku
Luontokoulu sijaitsee Heikinharjussa Timosenkoskentiellä. Lisätietoja koulun käytöstä saa Hönttämäen alaasteella, puh. 5317 936.

Kuvaus
Hönttämäen ala-asteen sivukouluna toimivaa Timosenkosken koulurakennusta ympäristöineen kehitetään
koko Oulua palvelevaksi luontokouluksi.
Luontoretket Heikinharjun, Huutilammen tai Kalimenojan maastoon voivat suuntautua merkityille luontopoluille, joiden varrella on myös rlUotiopaikkoja. Alueella voi retkeillä marjastaen tai s~unnistaen kiintorasteja. Luontokoulun tutkimusvälineet mahdollistavat omakohtaisen näytteiden keräämisen sekä myöhemmin tutkimisen ja työstämisen luontokoulun luokkatilassa.
Koulun pihapiirissä on näytteitä puutarhamarjoistaja läheisellä kasvimaalla on mahdollisuus omiin kasvatuskokeiluihin. Korvenkylän maalaismainen ympäristö tarjoaa tutustumiskohleita muuhunkin maatalouden
biologiaan.
Luontokoulussa on ympäristö- ja luontokasvatukseen liittyvä näyttely kirjallisuudesta sekä opetusvälineistä.
OoettaiilJe ia näivälcotien henkilöstölle siellä voidaan järjestää ympäristökasvatukseen liittyvää koulutusta.
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OPETUSKOHDEKARTIA:

40. Tahkokankaan metsäpolku

MAASTO-OPETUSKOHTEET
1. Herukka, Piimäperä

41. Konrionkangas

2. Herukka, Timonsuo

42. Kempeleenlahti, Vesala

3. Rajakylä, Kuivasoja

43. Kempeleenlahden lintutorni

4. Kuivasojan suu

44. Kalirneen retkeilypolku

5. Kuivasjärvi, Estepuisto

45. Sanginjoki, Taivalkoski

6. Kuivasjärvi, Pöllönkangas

46. Sanginjoki, Lemmenpolku

7. Kuivasjärvi, Kuivasoja

47. Sanginjoki, Isokangas

8. Kuivasjärven eteläranta

48. Lylyjärvi

9. Kaijonharju, KaijonIahti

49. Pilpasuo

10. Kalikkalarnpi ja Kalikkakangas

50. Konttisenkangas

11. Letonniemi

51. Sanginsuu

12. Pyykösjärven pohjoisranta

52. Turkansaari

13. Pyykösjärven eteläranta

53. Vasankangas

14. Huutilampi

54. Akionsaari ja Akionlahti (Oulunsalo)

15. Koskelanpuisto

55. Virpiniemi (Haukipudas)

16. Toppila, Ruillupuisto
17. Puolivälinkangas, Odessanpuisto

MUUT OPETUSKOHTEET

18. Korvensuora, Suokukkapuisto-Koivikkopuisto

A. Ruskon kaatopaikka

19. Mustasaari ja Toppilansaari

B, C, D, E. Kierrätys

20. Hietasaari

B. Oulun kaupungin kierrätyskeskus

21. Tuiranpuisto

C. Nuorten kierrätyskeskus, Välivainio

22. Kynsilehto, Vaalantien varsi

D. Kuivasjärven kierrätyskeskus

23. Pikisaari ja Korkeasaari

E. 4H-toimintatila, Pateniemi

24. Hupisaaret

F. Toppilan voimalaitokset

25. Intiönkangas

G. Veitsiluoto Oy, Oulun tehtaat

26. Myllyojanpuisto

H. Timosenkosken luontokoulu

27. Pikkukangas, Välkkylä
28. Kontinkangas
29. Kirkkokangas
30. Kaupunginoja
31. Ou)unsuu, Pirtinpuisto
32. Krouvinmännikkö
33. Linrulammet
34. Kaukovainio, Kotkapuisto
35. Lämsänjärvi
36. Mäntylä, Ekspeditöörinpuisto
37. Mäntylänpuisto
38. Iinatti, kunropolku
39. Maikkulanpuisto
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Ympäristökasvatuksen oheismateriaalia Oulusta

KIRJALLISUUS:
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille. - Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisu 1/1994.55 s.
Oulun ympäristön tila 1993. - Oulun kaupungin ympäristövirastonjulkaisu 3/1993. 63 s.
Ympäristön tila Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. - P. Ferin-Westerholm (toim.), Vesi- ja ympäristöhallitus, Ympäristötietokeskus. 1994. Helsinki. 144 s.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma, osa 1. Ympäristön tila. - Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimistonjulkaisu 1/1989. 113 s.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1. - Ympäristöinstituutti. Oulun kaupungin ympäristÖilsuojelutoimiston julkaisu 2/1988. 121 s + liitteet.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2. - Ympäristöinstituutti. Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 4/1989. 25 s.
PIIpasuan alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. - Ympäristöinstituutti.
Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 1/1992. 46 s.
Isokankaan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. - Maa ja vesi Oy. Oulun kaupungin
kiinteistöviraston metsäosasto. II s. + karttalehti.
Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma vv. 1989-1998. Oulun kaupungin kiinteistöviraston
metsäosasto 1989.34 s. + liitteet.
Sanginjoen alueen monikäyttösuunnitelma. - Maa ja vesi Oy. Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto 1989. 34 s. + 2 karttalehteä.
Oul,!n suuret ja erikoiset puut. - Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimistonjulkaisu 3/1989.12 s.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys. - Ympäristöinstituutti. Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 5/1991. 38 s. + kuvat + kanta.
Hietasaaren alueen maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi. - Ympäristöviraston julkaisu 4/1992.
Talous- ja suunnitteluosasta. 57 s. + liitteet + kartat.
Oulun ilmanlaatu, päästökartoitus 1987. - Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 1/1988.
30 s.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990. - Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston julkaisu 6/1991.
45 s.
Oulun ilmanlaatu, mittaustulokset 1993. - Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisu 2/1994. 54 s.
Oulun ilmanlaatu, jäkäläkartoitus 1991. - Ympäristöinstituutti. Oulun kaupungin ympäristönsuojelutoirnistonjulkaisu 3/1991. 20 s. + liite.
Oulun ilmanlaatu, sammalten raskasmetallipitoisuudet 1992. - Pohjois-Suomen Vesitutkimustoirnisto.
Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisu 3/1992. 12 s. + kuvat + liite.
Oulun ilmanlaatu, männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994. - Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto. Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisu 5/1994.16 s. + liitteet.
Selvitys Kemira Oy Oulun tehtaiden päästöjen vaikutuksista kasvillisuuteen vuosina 1964-1986. - Kasvitieteen laitos, Oulun yliopisto. 55 s.
Oulun ympäristömeluselvitys. - Oulun yliopisto, rakentamistekniikan osasto. Oulun kaupungin ympäristönsuoje!utoimiston julkaisu 1/1991. 71 s. + kartat.
Oulun edustan merialueen vesiensuojelun yleissuunnitelma. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja
mo 152. 1989. Helsinki. 149 s. + liite.
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Oulun edusta, velvoitetarkkailun yhteenveto v. 1993. Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto 1994.40 s. +
liitteel.
Oulun edustan merialueen pohjaeläinselvitys v. 1991. Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto 1991. 20 s.
+ liitteet.
Oulujoen vesiensuojelun yleissuunnitelma. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 422. 1992.
Helsinki. 109 s.
Oulujoen vesistöä muultavasta toiminnasta ja sen vesistövaikutuksista. - Oulujoen vesiensuojelun yleissuunnittelun suunnitteluryhmä. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja mo 237. 1990 Helsinki.
103 s.
Oulujoen vesistöalueen yhteistarkkailu 1993. Oulujoki. Osa II: Vesistötarkkailu. 23 s. + liitteel. PohjoisSuomen Vesitutkimustoimisto 1994.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993. - Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisu 3/1994.
11 s.
Joki elämään yhteisvoimin. Oulujoen kestävä kehitys -projekti 1994: - Oulu, Muhos, Utajärvi ja Vaala.
23 s.
Tahkokankaan metsäpolku. Esite. Oulun kaupungin kiinteistöviraston melSäosasto 1986. 22 s.
Isokankaan luonnonsuojelualue. Esite.·Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto 1986,
Kuivasjärven luontopolku. Esite. Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto 1987.30 s.
Oulun kaupungin Sanginjoen ulkometsä. Esite. Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto 1991.
Pilpasuon luontopolku. Esite. Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto 1991.

VIDEOT:
Kierrätä kierrätä. Video kierrätyskeskuksen toiminnasta, kesto 15 min 30 s. 1992.
Oulujoki elämään yhteisvoimin. Oulujoen kestävä kehitys. Video, kesto 12 min 45 s. 1993.
Muusista mullaksi. Video jätteiden lajittelusta, kesto 12 min. 1994.

OPASTETAULUIN VARUSTETUT LUONTOPOLUT:
Pilpasuon luontopolku, pituus 4,5 km tai 9,5 km
Kuivasjärven luontopolku, pituus 4,2 km
Hietasaaren luontopolku, pituus 3 km
Tahkokankaan metsäpolku, pituus 2,4 km
Letonniemen luontopolku, pituus 3 km
Huutilamrnen luontopolku, pituus 1,5 km
Konttisenkankaan luonto- ja kuntopolku, pituus 1,4 km
Kempeleenlahden lintutornin polku, pituus 0,3 km

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja
1/1988

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.

2/1988

Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.

3/1988

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1987.

1/1989

Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1. Ympäristön tila.

2/1989

Oulun ilmanlaalu. Mittaustulokset 1988.

3/1989

Oulun suuret ja erikoiset puut.

4/1989

Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.

5/1989

Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet.

6/1989

Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.

1/1990

YmpäristönsuojelutietQa oululaisille.

2/1990

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1989.

1/1991

Oulun ympäristömeluselvitys.

2/1991

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1990.

3/1991

Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.

4/1991

Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.

5/1991

Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys.

6/1991

Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.

1/1992

Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.

2/1992

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1991.

3/1992

Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1992.

4/1992

Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.

1/1993

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1992.

2/1993

Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.

3/1993

Oulun ympäristön tila 1993.

4/1993

Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.

5/1993

Uppopaistorasvatutkimus 1993.

1/1994

Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.

2/1994

Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1993.

3/1994

Sinilevätja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.

4/1994

Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.

5/1994

Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.

6/1994

Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja lähikunnissa 1994.

1/1995

Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille.
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