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1. JOHDANTO
Käsillä oleva 11elvitys on laadittu Ympäristöinstituutissa Oulun kaupungin ympäristönsuojelutaimiston toimeksiannosta.
Se on jatkoa
ympäristönsuojelutoimiston julkaisuIle "Eräiden Oulun alueiden
luonnontilan perusselvitys" (Vainio ym. 1988).
Ensimmäinen selvitys sisälsi lähinnä Oulun yleiskaavassa 1995
rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi (SR) sekä luonnontilaisena säilytettäväksi (V/S) ehdotettuja kohteita. Nyt tehty selvitys
on tarkoitettu täydentämään edellistä selvitystyötä. lnventoituja
alueita on mukana seitsemän. Kohteista yksi on merkitty SR-alueeksi
ja yksi on V /S-alue. Näiden lisäksi on otettu mukaan eräitä muita
alueita, joiden luonnontilasta on haluttu tarkempaa tietoa. Näistä
kohteista neljä on maa- ja metsätalousvaltaisia alueita ja yksi
virkistysalue. Inventoitujen alueiden sijainti on esitetty kartassa 1.
lnventoitujen alueiden kartat on piirretty peruskarttapohjalle, joka on
suurennettu mittakaavaan 1:10000. Käytännön syistä yhdessä
tapauksessa tästä on kuitenkin poikettu.
Selvityksessä on sekä maastotöissä että raportoinnissa käytetty
pääosin samoja menetelmiä kuin edeltäjässään. Metsätyypit on
nimetty Kalelan (1961) mukaan ja saarten osalta Havaksen (1967) ja
Keräsen (1973) mukaan. Suotyyppien (Eurola & Kaakinen 1978)
osalta on käytetty Suotyyppioppaan esittärnääjakoa. Rantakasvillisuustyypit on nimetty käyttäen pohjana Siiran (1970) ja Vartiaisen (1980)
tyyppijakaja. Kustakin kohteesta kerätyt yksityiskohtaiset laji- ja
puustotiedot ovat työn tilaajan ja tekijän hallussa. Selvityksessä
käytetty putkilokasvien nimistö noudattaa Retkeilykasvian (HämetAhti ym. 1986) nimistöä.
Maastotyöt tehtiin kesä-elokuun aikana vuonna 1989 noudattaen
edellisvuotista mallia. Maastotyöstä sekä selvityksen laatimisesta
vastaavat FM Hannele Heikkilä ja FM Maarit Vainio. Eino Merilä on
ystävällisesti jäIjestänyt venekuljetuksen ja antanut asiantuntija-apua
saarten inventoinnissa. Karttojen puhtaaksipiirtärnisessä on avustanut
FM Raija Heino.
Seuraavassa on esitetty kasvillisuuskartoissa esiintyvät kasvillisuustyyppien lyhenteet selityksineen:
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Kuva 1. Tutkimusalueiden sijainti. 1. I<raaseli ja Parmiinit. 2. Pikku-Kraasell. 3. Ahvensuo- Iso Ahvenjärvi.
4. Iso Polvikangas-Sadinselkä. 5. Suo-oja. 6. SärkilampI. 7. Tuohino-oja.
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2. ALUEKUVAUKSET

2.1. Kraaseli ja Panniinit
Seutukaava: VI 2 -alue (vahvistettu), SR-2 -alue (luonnos 16.1.1989).
Yleiskaava: V-aluetta.
Yleiskuvaus: Kraaseli on runsaan 12 hehtaarin laajuinen koivumetsäinen saari, jonka länsipuolella, osittain kiinni kasvaneena on
Parmiinit, kolmen peräkkäin sijaitsevan, kivikkoisen ja matalaa
lehtipuustoa kasvavan luodon sarja. Saaret sijaitsevat Oulunsalon
pohjOiSpuolella runsaat 5,5 km Hietasaaresta länteen.

Kraaselin avoin rantavyöhyke on jokseenkin kapea. Ainoastaan länsipuolella on laajemmalti järviruovikkoa ja Parmiinien ja Kraaselin
välisellä kannaksella luhtakastikka- ja tupassaraniittyjä, suojaisassa
lahdenpohjukassa myös vähän luikka- ja sinikaislakasvustoja. Saaren
itälaitaa reunustaa hiekkapohjalla yhtenäinen ruovikkovyö, pohjois- ja
etelärantoja luonnehtivat kivikkopohjaiset luhtakastikka-suolavihviläniityt ja pienet ruovikkolaikut. Kaakkoinen niemenkärki on
hietikkoinen; pajupensaikon keskelle on jäänyt pieni suola-arhoa ja
rantavehnää kasvava hiekkakumpare.
Suurimman osan Kraaselista peittävät valoisat ruohokanukkametsälauhatyypin koivikot. Saaren eteläisessä osassa on sekä karua,
kivikkopohjaista koivumetsää että harvakseltaan tesmaa kasvava
lehtomainen alue. Pohjoisosassa on laajalti varsin tasalaatuista
lehtomaista tai sitä karumpaa koivikkoa. Paikoin metsäalvejuuri on
vallitseva kenttäkerroksessa, pienellä alalla länsilaidalla on myös
puna-ailakki-tesmatyypin merenrantalehtoa. Katajaa on kauttaaltaan
melko runsaasti pensaskerroksessa. Saaren pohjOispää kohoaa melko
korkeakSi, kivikkoiseksi ja jyrkästi mereen viettäväksi. Koivumetsä
on täälläkin vallitseva, ja korkeimmilla kohdilla on jo melko runsaasti
kangasmetsälajeja. Rinteessä on myös pieni, 5-10 -metrisiä haapoja
kasvava laikku. Metsiä reunustava harmaaleppävyöhyke on
kauttaaltaan heikosti kehittynyt, lähinnä kiiltopajusta ja harmaalepästä koostuva muutaman metrin levyinen vyö. Ainoastaan
Parmiinien ja Kraaselin välisen pOhjOiSen lahdenpohjukan laidalla on
rehevämpää vadelmavaltaista harmaalepikkoa. Kraaselin etelä- ja
pohjoisosan erottaa toisistaan noin 100 metrin levyinen kosteikkoalue
luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, jota luonnehtivat suuret kuolleet ja
kuolevat kiiltopajut. Rannan suuntaisesti pitkin kosteikon itälaitaa
kulkee kaakkoiskärjestä lähtevä hiekkapohjainen ja kapea, mutta
ainakin metrin ympäristöstään kohoava pihlajikkoinen kannas.
Kraaselin itäreunalla ja pieninä aloina sen pohjoisosassa on kuivia
hiekka- tai kivikkopohjaisia katajaketoja, joilla kasvaa harvakseltaan
koivuja ja pihlajia. Aluskasvillisuus on voimakkaasti kulttuUl'ivaiku tteis ta.
Parmiinien rannat ovat kivikkopohjaisia luhtakastikkaniittyjä, luotojen
väleissä ja etelälaidoilla on ruovikoita. ltäisimmän Parmiinin yhdistää

5

Kraaseliin niittykannas, keskimmäiseenkin pääsee vielä kahlaamalla,
mutta läntisimpään voi kahlata korkeintaan hyvin suotuisissa
olosuhteissa..Pikkusaarten puusto mataloituu ja harvenee merelle
päin. Itäisimmässä on keskellä kuivaa, heikosti lehtomaista
pihlajikkoa, låiteilla mesiangervolepikkoa, jonka seassa on runsaasti
kiiltopajua. Keskimmäisen laella on karulla, sammaloituneella
kivikkopohjalla aallokon ja jäiden kaluamia koivuja ja harmaaleppiä.
Läntisimmän saaren laella on muutama yksittäinen koivu, laiteilla
kiiltopaju-harmaaleppäpensaikkoa.
Kasvillisuustyypit: Metsissä esiintyy mesiangervotyypin harmaalepikkoa (sisältyy vadelmavaltainen ala), puna-ailakki-tesmatyypin
lehtoa ja ruohokanukka-metsälauhatyypin lehtimetsää. Katajakedot
ovat kulttuurivaikutteista kasvillisuutta. Rantavyöhykkeen
kasvillisuutta ovat rantaluikka- ja sinikaislakasvustot, ruovikot,
luhtakastikka- ja tupassaraniityt, pensaikkoniitty, kivikkopohjaiset
luhtakastikkavaltaiset niityt, suola-arho- ja rantavehnähietikko sekä
paju(-harmaaleppälpensaikot ja luhtainen ruoho- ja heinäkorpi.
Kasvilajisto: Kraaselista ja Parmiineilta inventoitiin yhteensä 98
putkilokasvilajia. Suojaisten, matalien merenlahtien vesikasvilajisto on
kohtalaisen niukka sopivien kasvupaikkojen vähäisyyden takia.
Uposvesitähti ja äimäruoho sentään löytyivät. Tosin voimakas
aallokko vaikeutti upos- ja pohjalehtisten vesikasvien haeskelua.
Ratamosarpiokin vaatii kohtalaisen suojaista, pehmeäpohjaista
kasvupaikkaa. Varsinaisia merenrantal3Jeja ovat isomaltsa, suola-arho,
meri- ja suolavihvilä, sinikaisla, merisuolake ja pensaista suomvrtti.
Suola- ja merisara ja merihanhikki kuuluvat kasvimaantieteellisesti
mielenkiintoiseen ns. ruijanesikkoryhmään, jonka lajit ovat leimaaantavia Perämeren rannikon kasvillisuudelle. Pohjanlahdenlauha on
Pohjanlahden endeeminen eli kotoperäinen laji.

Lehtimetsien lajisto on kohtalaisen vaatimaton. Vaateliaimmatkin
ruohot ja heinät, kuten mesiangervo, puna-ailakki, tesma,
karhunputki, oravanmarja, lehtonurmikka, lillukka ja lehtovirmajuuri
kuuluvat Perämeren merenrantalehtojen tavanomaiseen lajistoon,
samoin pensaista punaherukka ja vadelma. Katajan ja metsäalvejuuren
runsaus metsissä viittaisi siihen, että saari on joskus ollut laitumena.
Katajaketojen tyypillistä lajistoa ovat tuoksusimake, ahomansikka ja
aho-orvokki. Valoisilla harvapuustoisilla alueilla voivat myös
korpikastikka ja hietakastikka olla vallitsevia. Vilkkaimmin käytössä
olleiden nuotiopaikkojen lähiympäristön matala nurmi koostuu mm.
siankärsämöstä, valkoapilasta, piharatamosta ja niittvnurmikasta.
Voimakas kulttuurivaikutus heijastuu selvästi kasvilajistoon.
Eläimistöstä: Loppukesällä saaressa havaittiin vielä seuraavat lintulajit
tai merkkejä niiden oleskelusta: riekko (sulkia), teeri, korppi,
metsäkirvinen, pajulintu, ruokokerttunen ja talitiainen (poikue).
Peltomyyräkin kuuluu saaren eläimistöön. Länsipuolen niityillä saattaa
pesiä avomaan kahlaajia, mutta niistä ei tämän selvityksen puitteissa
myöhäisen ajankohdan vuoksi saatu selkoa. Sanla koskee vesilintuja.

6

Kulttuurivaikutus: Kraaseli on mitä ilmei~imrnin erittäin Vilkkaassa ja
vakituisluontoisessa retkeilykäytössä. Esimerkiksi saaren koillisosassa
oli todennälj:öisesti koko kesän ajan pystytettynä kaksi telttaa.
Ahkerasta käytöstä kertoo myös ,nuotiopaikkojen ympäristön
esineistö: koivun oksaan ripustettu keinu. jätetynnyri. lehtiharava.
katajapensaaseen piilotetut pa1jat, tiskiharja. karkeatekoinen pöytäkalusto ym. Nuotiopuitakin löytyi valmiiksi pienittynä. Erilaista vapaaajan askarteluharrastuksen tuotantoa. kuten korkkitaidetta ja
eräänlainen toteemipaalu (kalajumalal. oli myös esillä. ltärantaan oli
joku jättänyt soutuveneen. Vakiintuneita nuotiopaikkoja. joiden
ympäristö on jossain määrin roskaantunut. on Parmiinit mukaan
lukien kuusi. Näistä ahkerimmin käytetyt kuin myös yllä luetellut
esineet sijoittuvat saaren itälaidalie (ks. kartta).
Vanhasta kulttuurivaikutuksesta on myös merkkejä. Saaren kasvipeite
antaa Viitteitä mahdollisesta laidunnuksesta. Itärannassa kedon
eteläkärjessä on jäänteitä kalakellarin tms. rakennuksen
perustuksista.
Maisema.: Pienmaisemaltaan erittäin Viehättävää. valoisaa saariston
koivumetsää. johon tuovat vaihtelua retkeily-ympäristönä Viihtyisät
kuivat kedot. Myös rannat ovat maisemallisesti melko vaihtelevat.
Suurmaisemassa Oulun Nuottasaaren tehtaiden ja Vihreäsaaren öljyvaraston läheisyys sekä vastakkaisessa suunnassa Riutun kala- ja
lauttasatama rakenteineen ovat hallitseva piirre. Hailuodon suuren
Merisilta-lautan melu kuuluu kauas. Pohjoisessa Pikku-Kraaselia
lukuun ottamatta lähimmät saaret ovat muutaman kilometrin päässä,
kun taas etelässä on pieni "saaristo" (Varjakansaari ym.)
Edustavuus: Kraaselin mereiset koivumetsätja kuivat katajakedot ovat
Perämeren alueelle tyypilliSiä ja edustavia. mutta hyviä merenrantalehtoja saaressa ei ole. Merenrannan kasvillisuus ja laJisto ei ole kovin
monipuolinen. mihin osaltaan vaikuttaa jo saaren koko.
Suositukset: Saari luo erinomaiset edellytykset retkeilyyn. Se tarjoaa
mm. hyvät rantautumismahdollisuudet lähes kaikilla tuulilla (itätuuli
on hankalin). Säännöllisen jätehuollon ja käymälöiden (yksi saaren
eteläosaan ja toinen saaren keskivaiheille tai koillisosaan)
järjestäminen ovat tärkeimmät toimenpiteet. mikäli yleiSiä virkistyskäyttömahdollisuuksia halutaan parantaa. Mm. tällä tavoin sekä
mahdollisesti maihinnousuopastein retkeily voitaisiin keskittää
saaren etelä- ja itä-koillislaidoille. jolloin mahdollista linnustollista
merkitystä omaava länsiosan rantaniittyalue jäisi vähemmän
houkuttelevana rauhaan. Metsät tulisi jättää täysin luonnontilaan.
Rannoille ajautuvaa puutavaraa tulisi ensisijaisesti käyttää polttopuuna.
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2.2. Pikku-Kptaseli
Seutukaava:

Vr 2

-aluetta (vahvistettu), VR-aluetta Uuonnos 16.1.1989).

Yleiskaava: V/5-aluetta.
Yleiskuvaus: Pikku-Kraaseli sijaitsee runsaat 300 m Kraaselin ja
Panniinien pohjoispuolella. Saari on pieni (n. 1,5 ha), kivikkorantainenja karu. Ympäröivät vedet lännessaja idässä-koillisessa ovat
karikkoiset.
Saaren kauttaaltaan kivikkoisilla, avoimilla rannoilla kasvaa harvaa,
luhtakastikkavaltaista niittymäistä kasvillisuutta. Seassa on
harvakseltaan myös järviruokoa. Saaren keskiosat peittää karu,
sammaloitunut kivikkopohjainen koivikko. jonka kenttäkerros on
vähälajinen. Koivikkoa reunustaa matala kiiltopaju-harmaaleppävyö.
Kaakkoiskärjessä on pieni. karunpuoleinen mesiangervo-harmaalepikko.
Kasvillisuustyypit: luhtakastikkavaltainen kivikkOniitty, pensaikkovyö.
mesiangervotyypin harmaalepikko (karu) ja ruohokanukka-metsälauhatyypin koivikko (karu).
Kasvilajisto: Saaren karuuden ja kasvupaikkavalikoiman yksipuolisuuden vuoksi myös lajisto on niukka. Inventoinnissa havaittiin
vain 57 putkilokasvilajia. Merenrantalajeista esiintyvät tavalliset
karujen kivikkorantojen kasvit: pohjanlahdenlauha, merirannikki,
meri- ja suolavihvilä. meriratamo ja merihanhikki sekä suomyrtti.
Metsälajistossa ainoat suuret ruohot ovat tavanomaiset lehtovirmajuuri. mesiangervo, puna-ailakki. lillukka, karhunputki ja koiranputki.
Niitäkin on niukasti. Mökkien pihapiirissä kasvavat keltamaksaruoho
ja ahomansikka.
Eläimistöstä: Huvilan räystään alla näyttää pääsky pesineen.
Kulttuurivaikutus: Saaressa on kolme kesämökkiä ulkorakennuksineen. Eteläisin näistä. suoraan raivatun maihinnousupaikan kohdalla
sijaitseva iso OKE:n hirsihuvila on näkyvimmällä paikalla. Sen
pihapiirissä on nuotiopaikka penkkeineen ja pöytineen ja samantyylinen "toteemi" kuin Kraaselissakin. Muut mökit ovat enemmän
parakkimaisia asumuksia ja sijaitsevat sisempänä saaressa. Tiiviin
loma-asutuksen vuoksi saarelle tuskin mahtuu muuta virkistyskäyttöä.
Maisema: Pienmaisemassa päällimmäinen vaikutelma on suojattomuus. Harva koivikko ei juuri anna näkö- eikä tuulensuojaa. Lomaasutus on erittäin hallitseva. Ympäröivässä maisemassa vaikuttavat
samat tekijät kuin Kraaselissakin.
Edustavuus: Aivan tavallinen, metsäinen Perämeren saari karuimmasta päästä.
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Suositukset: Tiivis loma-asutus näin pienellä saarella sulkee pois muut
virkistyskäyttömahdollisuudet. Sitä paitsi rantautumismahdollisuudet
ovat huonot II).uilla paitsi eteläsivulla. Vallitsevilla lounais-Iänsituulilla
saari on varsin suojaton. Parakkimaisten mökkien enempi
sijoittaminen saareen ei ole suositeltavaa. kun nykyisetkään eivät ole
kaunistus maisemassa. Toista hirsihuvilaakaan Pikku-Kraaseliin tuskin
on syytä enää sijoittaa.
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2.3. Ahvensuo - Iso Ahvenjärvi
Seutukaava: Jy1M-alue. (vahvistettu), M-alue (luonnos 16.1.1989) Ison
Ahvenjärven länsipuolitse kulkee ohjeellinen ulkoilu- tai retkeilyreitti.
Yleiskaava: M-aluetta.
Yleiskuvaus: Inventoitu alue sisältää kaksi erillistä kankaiden ja peltoalueiden toisistaan erottamaa suoaluetta: Ahvensuon ja Iso Ahvenjärven. Kohteista itäisempi. Ahvensuo ulottuu osaksi naapurikunnan.
Haukiputaan alueelle.
Laajan Ahvensuon kasvillisuus on pääosin luhtaista ruoho- ja heinäkorpea sekä paikoin luhtaista nevakorpea. Ahvensuo on kuitenkin vain
pohjoisimmista osistaan. Ahvenkankaan ja Jylkynkankaan väliseltä
alueelta. säilynyt luonnonWaisena. Näillä kohdin luhtaisuus on paikoin
voimakasta ja metsäistäkin. märkää luhtaa esiintyy. Etelä- ja keskiosiltaan Ahvensuo on vanhaa ojitusaluetta ja suon luontainen
kasvillisuus on enemmän' tai vähemmän muuttunutta. Ruoho- ja
heinäkorpimuuttuma. nevakorpimuuttuma sekä ruohoturvekangas
ovat näissä osissa vallitsevia kasvillisuustyyppejä. Suon keskiosaa
halkova valtaoja on syvä. muualla ojat ovat osaksi umpeutuneita.
Suota ympäröivien kankaiden laidoilla kapeahkot metsäkorte-,
mustikka- ja etenkin muurainkorpijuotit ovat tavallisia. Siirryttäessä
Ahvensuon koillis- ja itäosia kohti muuttuu suo varsin jyrkästi pienten
kangassaarekkeiden pirstomaksi ja yleisilmeeltään rämeiseksi.
Rärnekuviot ovat kasvillisuudeltaan vaihtelevia. joskin tupasvillavaltaiset rärneet ovat laajimmalle levinneitä. Ahvenkankaan eteläpuolella kasvillisuus on niinikään vaihtelevaa. pienistä räme- ja
korpikuvioista koostunutta.
Sekä ojittamattomat että ojitetut korpialueet ovat puustoltaan kOivuvaltaisia. kuusta ja mäntyä on mukana vaihtelevassa määrin. Pohjoisosan luhtaisimmat alueet pOikkeavat muusta alueesta eniten. Täällä
riukumaisten kOivujen rinnalla kasvaa tervaleppiä, yksittäisiä mäntyjä
on kuivimmilla mättäillä. PajupenSaikkoa on runsaasti.
Iso Ahvenjärvi on kokonaan umpeenkasvanut. Keskiosistaan se on
avointa pullosaravaltaista sara- ja ruoholuhtaa. laitamiltaan eteläosaa
lukuunottamatta luhtanevaa. Suon eteläosissa luhta-alueet ovat
pensaikkoisia pajuluhtia. Myös luhtanevat ovat paikoin reunaosistaan
pensoittuneita. Suon pohjoisosassa sekä kapeana juottina muuallakin
suon laitamilla on hieskoivuvaltaista luhtaista nevakorpea sekä ruohoja heinäkorpea. Pohjoisosassa kasvillisuus on mosaiikkimaista. Em.
tyyppien lomassa on pieniä metsäkorte-, muurain- ja tupasvillakorpilaikkuja sekä tulvametsää. Ison Ahvenjärven lounaispuolella on
ikääntynyttä ojitusaluetta.
Ahvensuon ja Ison Ahvenjärven välinen turvepohjainen niittyalue on
käytöstä poistettu ja voimakkaasti pensoittunut, osin metsittynyt.
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Soita ympäröivät kankaat ovat laitaosistaan puolukka-mustikkatyypin
metsiä. Jylkynkankaan pohjoispuoliset pienet kangassaarekkeet ovat
puolestaan ~arumpaa VariksenmaIja-puolukkatyyppiä. Metsät ovat
puustoltaan eri-ikäisiä talousmetsiä.
"
Kasvilajisto: Kohteista on inventoitu yhteensä 89 putkilokasvilajia.
Vaateliaampaa ruohovartista lajistoa edustavat mm. karhunputki.
liereäsara. myrkkykeiso. tesma. mesiangervo. isotalvikki. metsätähtimö. ja lehtovirmajuuri. Pensaista puolestaan halava on
suhteellisen vaatelias laji. Myöskään tervaleppä suokasvina ei näin
pohjoiSessa ole enää tavallinen.

Kankaiden vaateliaanpuoleiseen lajistoon kuuluu lähinnä vain oravanmaIja.
Uhanalaisia lajeja ei löytynyt, myöskään vanhempaa tietoa tällaisista
lajeista alueelta ei ole.
Kulttuurivaikutus: Sekä pelloiksi kuivattaminen että ojitukset ovat
muuttaneet merkittävästi alueen alkuperäistä luonnetta. Nyt pellot
ovat osaksi hylättyjä ja metsittyrnässä ja suoalueet suurelta osin
muuttumia tai pitemmälle kuivuneita turvekankaita. Tehokkainta
kuivatus on ollut Ahvensuolla. suon etelälaidalla sekä keskiosassa,
peruskartassa näkyvän valtaojan varressa. Näillä kohdin suo on
muuttunut harvakseltaan varpuja kasvavaksi ruohoturvekankaaksi.
Jylkynkankaan länsipuolella kuivatus on ollut teholtaan heikompaa.
vaikka ojia on suhteellisen tiheässä. Täällä ojat ovat myös jo osaksi
umpeutuneita.

Ympäröivillä kankailla ihmiskäden vaikutus on nähtävissä hakkuina ja
taimikoina. Tuore pieni siemenpuuasentoinen hakkuu on Ahvenkankaan kaakkoiskulmassa. Alueen eteläosien halki kulkee leveä
hakattu voimajohtolinja. Soiden kuivemmissa osissa ja kankaiden
laitamilla kulkee jokunen vähän käytetty polku sekä kapea heinittynyt
tie Ahvenkankaan keskiosaan. Lisäksi Ison Ahvenjärven länsipuolisia
kangassaarekkeita halkoo pururata.
Maisema: Maisemaltaan koko alue on vaatimaton. Poikkeuksen tekee
kuitenkin itäosan ojittamattomana säilynyt luhta- ja korpialue. Maasto
on täällä vaikeakulkuista. vetisten rimpien ja mättäiköiden
mosaiikkia. Pensaikkoiseen ja riukumaiseen koivikkoon tuo oman
viehättävän lisänsä helakamman vihreää koivikkoa vasten selvästi
erottuvat tummanvihreät tervalepät.
Edustavuus: Kasvillisuutensaja kasvillisuustyyppiensä puolesta kohde
ei kokonaisuutena ole kovin erityinen. Laajat ojitukset ovat alentaneet
sen arvoa tässä suhteessa LuonnontiIaisina säilyneet suoalueet ovat
suhteellisen pienialaisia ja erillisiä saarekkeita. Kuitenkin itäisen
Ahvensuon osa on Oulun seudun vallitsevasta suoluonnosta poikkeavan
luonteensa puolesta arvokas kohde.

Kasvilajistossa ei suurempia harvinaisuuksia tavattu.
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Suositukset: Asutuksen välittömässä läheisyydessä ojittamattomina
säilyneet suoalueet ovat kauttaaltaan säilyttämisen arvoista
ympäristöä. Juuri sijaintinsa ansiosta kohdetta voidaan tietyiltä osin
käyttää myös opetustarkoitukseen. Tähän soveltuvia polkujakin on jo
olemassa.

Oheiseen karttaan on inventoidun alueen lisäksi rajattu alueen
arvokkaimmat kohdat, ojittamattomat suoalueet. Vetisyytensä ansiosta
huomattava osa kyseisistä alueista säilynee ilman erityistoimenpiteitäkin. Kuitenkin kokonaisuuden kannalta myös kuivempien
laitaosien säilyminen luonnontilaisina on tärkeää. Kohteissa
suositellaankin kaavavarauksen muuttamista M-alueesta V/S-alueeksi.

2.4. Iso Polvikangas - Sadinselkä
Seutukaava: MM2-aluetta, jonka halki kulkee ohjeeIlinen retkeily- tai
ulkoilureitti. Uudessa seutukaavaluonnoksessa (16.1.1989) ko. retkeily- tai ulkoilureitti on siirretty kiertämään Polvikankaat itäpuolitse
ja alue on varattu MU-alueeksi.
Yleiskaava: MU-aluetta .
Yleiskuvaus: lnventoituun alueeseen kuuluu Kalimenojaan luoteiskulmastaan rajoittuva Iso Polvikangas, tämän eteläpuolinen Pieni
Polvikangas sekä Sadinselkä.

Metsät ovat pääosin joko puolukka-mustikkatyypin tai variksenmarjapuolukkatyypin kangasta. Rehevämpää kasvillisuutta on lähinnä vain
Isolla Polvikankaalla. Täällä metsätyyppi on pienillä aloilla hieman
tavallista puolukka-mustikkatyyppiä parempaa, metsäimarretta
kasvavaa varianttia. Lisäksi pohjOiseen viettävällä rinteellä kankaan
keskiosissa on aluskasvillisuudessa kapealla kaistaleella jopa
lehtomaisen kangas-metsän piirteitä.
Kankaiden laidoilla ja tuoreissa painanteissa metsät ovat muutamin
paikoin soistuneita ja mm. alueen pohjoisosissa on pienehkÖjä
mustikka- ja metsäkortekorpilaikkuja. Kankaita ympäröivät suot ovat
lähes kauttaaltaan ojitettuja eikä niitä ole tarkemmin inventoitu.
Puustoltaan metsät ovat hyvin eriluonteisia ja selvimmin muista
alueista edukseen poikkeaa Iso Polvikangas. Lähes kauttaaltaan
puolukka-mustikkatyypin kankaan puusto on laajoilta alueilta vankkaa
ja ikääntynyttä. Suuria vanhoja puita on runsaasti. Vankinta puusto on
kankaan länsiosassa. Itäosia kohti puusto muuttuu vähitellen selvästi
nuoremmaksi ja kaakkoisosa kangasta on nuorta taimikkoa. Sähkölinjan itäpuolella metsät ovat talousmetsän luonteisia nuoria kasvatusmetsiä. PuulajiSuhteiltaankin Iso Polvikangas on vaihteleva: on sekä
kuusi- että mäntyvaltaisia alueita sekä alueita, joilla kyseiset lajit
esiintyvät puustossa lähes tasavertaisina. Puhtaimmat laajat kuusikot
ovat alueen eteläpuoliskossa. Puustossa on lähes poikkeuksetta sekapuuna koivua. Kankaan Kalimensuohon rajoittuvalla rinteellä koivun ja
haavan, osuus on huomattava. Muutamia kookkaita vanhOja haapoja
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kasvaa harvakseltaan muuallakin kankaan metsissä. Rehevimmillä
kohdilla on yleensä runsas pihlajataimikko. mutta puun mittoja se ei
yleensä täällä saavuta

.

Pienellä Polvikånkaalla metsät ovat pääOSin nuorta kasvatusmetsää.
paikOin varsin yksitoikkoista männikköä. Hiukan varttuneempaa ja
kuusivaltaisempaa metsää on paikoin sähkölinjan itäpuolella. Kankaan
keskiosissa on hiljattain tehty harvennushakkuita. Vankkapuustoista
kangasta on jäljellä vain Kangaslammin itäpuolella: erillinen saareke
valoisaa vaIiksenmarja-puolukkatyypin männikköä. jossa alikasvoksena on runsaasti nuorta koivua. Pienen Polvikankaan Sadinselkään
yhdistävä kangasselänne. Kangaslamminaho, on länsi-Iaidaltaan
vastikään hakattu, ja vankkaa puolukka-mustikkatyypin kuusikkoa on
jäljellä vain tien laidoilla. Sadinselkä on ollut niinikään voimakkaassa
talouskäytössä ja metsät ovatkin tällä hetkellä nuoria kasvatusmänniköitä. Varttuneempaa metsää on erillisinä pienehköinä
saarekkeina Sadinselän etelärinteellä ja kankaan itäisimmässä
kärjessä. Viimeksi mainitussa kohteessa, pienellä kumpareella metsä
on kankaan lakiosissa vankkaa variksenmarja-puolukka tyypin
männikköä ja laitaosissa kuusivaltaista tuoretta puolukka-mustikkatyypin kangasta ja puustoltaan huomattavan ikääntynyttä. Sadinselällä
metsissä kasvaa myös yksittäisiä, osaksi kookkaitakin lehtikuusia.
Kasvillisuustyypit: vanksenmarja-kanervatyypin. vaIiksenmarja-puolukkatyypin, puolukka-mustikkatyypin ja kurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin kangasmetsiä. mustikka- ja metsäkortekorpimuuttumia.
Kasvilajisto: Alueelta inventoidut 38 kasvilajia kuuluvat lähes
poikkeuksetta tyypilliseen tuoreiden ja kuivahkojen kangasmetsien
lajistoon. Vaateliaita lajeja tai harvinaisia ja uhanalaisia lajeja kankailta
ei löytynyt. Vaateliaimpaa lajistoa kohteessa edustavat oravanmarja.
käenkaali, metsäkurjenpolvi ja tuoksusimake.
Kulttuurivaikutus: Vuosisatojen takaisina näh.-yvinä merkkeinä ihmisen
läsnäolosta ja toimista on alueella säilynyt muinaisjäännöksiä. Ison
Polvikankaan koillisosassa ja kankaan keskiosassa. Jälkimmäistä ei
kuitenkaan maastossa inventoitaessa havaittu. Lisäksi Sadinselän itäpäässä on Lapinraunio. Aivan Lapinraunion viereen on rakennettu pieni parakki ja masto. Kaikki kohteet ovat muinaismuistolailla suojeltuja
tai suojeltavaksi tarkoitettuja (Pohjois-Pohjanmaan seutukaava. luonnos 16.1.1989). Koko kohteen länsiosia halkoo metsäautotie ja
eteläiSimpiä osia kestopäällystetty tie. Alueen halki kulkee kaksi erillistä voimajohtolinjaa. Kulttuurivaikutusta ilmentävät myös nuorten
talousmetsäalueiden laajuus ja Kangaslamminabon tuorehko hakkuu.
Lisäksi kankaiden tuoreita ja soistuneita painanteita on ojitettu.
Maisema: Alue on kokonaisuudessaan tiivistä metsämaisemaa, jonka
ehdottomasti arvokkainta aluetta on kohteen pohjOisin osa. Täällä
metsä on puuston ikärakenteelta ja lajisuhteilta vaihtelevaa ja
monikerroksista. Puustoltaan vankat kankaan lakiosat ovat myös
väljäpuustoisia ja valoisia. Maasto on myös topografialtaan vaihtelevaa.
Sensijaan muualla metsämaisema on yksitoikkoista ja vaatimatonta,
osaksi tärveltyä.
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Edustavuus: Kohteesta luonnontilaiSimpana säilynyt Iso Polvikangas on
kasvillisuutensa ja etenkin järeän puustonsa puolesta edustava näyte
Oulun seudun tuoreista kangasmetsistä. Kasvilajistonsa ja alueella
esiintyvien kasvilIisuustyyppiensä puolesta alue on vaatimaton.
Kankaan suojuottien ojitukset ovat ikä'antyneitä, eivätkä merkittävästi
alenna kohteen arvoa. Helpon saavutettavuutensa ansiosta kohde on
suosittua sienestys- ja maIjastus- sekä retkeUymaastoa.
Sadinselän itäosan edustavuutta alentaa ennestäänkin pienen kohteen
pirstoutuminen kahtia kankaan halki kulkevan tien ansiosta. Lapinraunion lähiympäristön arvoa alentavat jonkin verran hyvin lähelle
sijoitetut uudet rakennelmat. Polvikankaalla muinaismuistot sitä
vastoin ovat metsäympäristössä.
Suositukset: Ison Polvikankaan hakkuilta säästynyt osa tulisi säilyttää
luonnontilaisena ja alueen kaavavarausta on tarkistettava siten, että
edustavaa metsää voidaan säilyttää(vrt. Vainio ym. 1988). Muualla
alueella metsänhoidossa on syytä jatkossa välttää voimakkaita toimenpiteitä. Olemassa oleva tieverkosto edesauttaa alueen kehittämistä
ulkoilu- ja virkistysalueena.
Oheiseen karttaan on tehty kaksi rajausehdotusta suojelualueesta
Isolle Polvikankaalle. Suppeampi sisältää kankaan ehdottomasti
arvokkaimman alueen ja toinen laajemman kokonaisuuden.

2.5. Suo-oja
Seutukaava: MM-alue (vahvistettu), M-alue (luonnos 16.1.1989). Sekä
kohteen pohjois- että eteläpuolitse kulkee ohjeellinen ulkoilu- tai
retkeilyreitti.
Yleiskaava: SR-aluetta, pohjoislaidaltaan hiukan M-aluetta.
Yleiskuvaus: Inventointi käsittää noin 400 metrin matkan Sanginjokeen idästä laskevan Suo-ojan vartta reunametsineen.
Suo-oja on kapea, maaston alavimpia kohtia mutkiteI1en myötäilevä
puro. Yläosistaan se on varsin verkkaan virtaava, mutta virta voimistuu
alajuoksua kohden melkoisesti. Puron uoma on matala. Vesi virtailee
kivien ja puroon ulottuvien juurien sekä lukuisten puroon kaatuneiden puiden lomitse.
Puron varsilla ruohoiset tulvametsäkaistaleet ja kapeat korpijuotit ovat
tavallisia. Rehevirnmillään kasvillisuus on alueen keskiosissa ja puron
varressa on pieni lehtokorpilaikku. Laajemmalta alalta puronvarsi on
soistunut vain alajuoksulla, jossa on märkää luhtaista ruohO-ja heinäkorpea. Inventoidun alueen pohjoisosassa kankaiden välinen kapea
notkelma on soistunutja on kasvillisuustyypiltään mustikka- ja metsäkortekorpea.
Puron varren kankaat ovat pääasiassa tuoreita puolukka-mustikkatyypin kangasmetsiä. Vain keskijuoksulIa on pienehkö ala

16

rehevämpää. lehtomaista kangasmetsää ja koillisosassa pieni
selvärajainen variksenmarja-puolukkatyypin hakattu kangasalue.
Kankaiden puusto on ikääntynyttä ja kookasta. Kuusi on kiistaton
valtapuu. Myös kookkailla lehtipuilla qn merkittävä asema etenkin
puronvarressa. Kankailla kasvaa muutamia huomattavan kookkaita
haapoja, ja kohteen pohjoisosissa on pieni erillinen haaparykelmä.
Alueen eteläpuolisen pellon laidassa ja kyseisen kankaan korkeimmalla kohdalla on useita tuulenkaatoja. Metsä on näillä kohdin
aukkoista ja pellon laitamilla aluskasvillisuudeltaan voimakkaasti
heinäistä. Niinikään puronvarren puustoa on kaatuillut rannoille sekä
puroon.
Kasvil1isuustyypit: kmjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista
kangasmetsää. puolukka-mustikkatyypin ja variksenmarja-puolukkatyypin metsiä. lehtokorpea. mustikkakorpea, metsäkortekorpea sekä
ruoho- ja heinäkorpea, tulvametsääja soistunutta kangasta
Kasvilajisto: Inventointialueelta tavattiin 55 kasvilajia. Mitään
harvinaisuuksia tai uhanalaisia lajeja ei löytynyt. Lajisto koostuu
suureksi osaksi tuoreiden kangasmetsien ja korpien tyyppilajeista.
Ojanvarren vaateliaampaa lajistoa edustavat sudenmarja. käenkaali,
oravanmarja, ojakellukka. mesiangervo, isotalvikki, metsätähtimö ja
lehtovirmajuuri.
Kulttuurivaikutus: Lähellä asutusta sijaitsevana alue ei ole säästynyt
ihmisen toimilta. Metsässä risteilee muutamia vähän käytettyjä
polkuja. ja puron varressa on luontopolku opastauluineen. Sanginjoen
rannassa, jokivartta kulkevan kapean tien laidassa on nuotiopaikka.
Sen ympäristö on lievästi roskaantunut.

Voimakkaimmin kulttuurivaikutus on kohdistunut alueen koillisosaan
avohakkuun muodossa. Myös eteläpuolisilta kankailta on poistettu
tuulenkaatojaja muutamia muitakin puita. Hakatuilla alueilla metsässä
näkyy työ koneiden kulku-uria. Sen sijaan puroa reunustava puusto ja
reunametsät ovat säilyneet luonnontilaisina.
Maisema: Maisemallisesti kivien ja juurakoiden lomitse luikerteleva
puro synkkine kuusikkoineen on viehättävä. Tiiviissä metsämaastossa
topografian vaihtelu tuo maisemaan oman merkittävän lisänsä.
Koskemattomuuden leimaa puronvarsimetsässä lisäävät useat puron
ylle kaatuneet puut. Itäosassa maisema latistuu ympäröivien
hakkuiden vuoksi.

Länsiosassa Sanginjoen varressa on maisemallisesti yksi alueen
kauneimpia kohtia.
Edustavuus: Kohde on paikallisesti merkittävä. varsin edustava näyte
varttuneista tuoreista kankaista ja luonnontilaisena säilyneestä
pienvedestä. Kasvilajisto alueella on suhteellisen vaatimaton.
Kasvillisuustyyppejä alueelta ei kerry kovin monta. ja rehevimmät
tyypit jäävät pienialaisiksi.
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Vaikka alueella onkin tehty hakkuita, keskeisim!Ilät alueet ovat
kuitenkin säilyneet koskemattomina.
Suositukset: Puro ympäröivine kankaineen tulisi säilyttää täysin
luonnontilaisena. Alue on merkitty" SR-alueeksi. jolla sallitaan
normaali maa- ja metsätalouden harjoittaminen. Kuitenkin jo puuston
harventaminenkin muuttaisi puronvarren metsät talousmetsäntyyppisiksi ja alentaisi kohteen arvoa. Myös suojuottien ojitukset. ja
etenkin puron perkaus tuhoaisivat kohteen.

Kohde sopii sijaintinsa ansiosta koulujen opetuskohteeksi. Vaikka itse
kohde onkin kooltaan vaatimaton, sillä on merkitystä myös ulkoilun ja
virkistyksen kannalta osana Pilpasuon luontopolkua.
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2.6. Särkilampi
Seutukaava: MM-alue. jonka eteläosien kautta kulkee ohjeeUinen
ulkoilu- tai re'tkeilyreitti (vahVistettu). M;~alue Ouonnos 16.1.1989).
Yleiskaava: M-alue.
Yleiskuvaus: Särkilampi on pienehkö kankaiden ympäröimä täysin
umpeenkasvanut lampi. Lammen keskeiset alueet ovat puUosaravaltaista puutonta saranevaa. SuoUa on paikOin pieniä luhtaisempia
kohtiaja suon etelälaidalla on kaistale vetistä luhtanevaa. Vaihtelevan
levyiset erilaiset korpi-. nevakorpi- ja muutamin paikoin rämejuotitkin reunustavat avointa neva-aluetta. ltä- ja pohjoispuolelta suota
reunustaa kapea sarakorpikaistale. Etenkin itäpuolelta suo rajautuu
jyrkästi Viereiseen kankaaseen. ja korpijuotti jää hyVin kapeaksi tai
puuttuu paikoin kokonaan. Länsipuolella suota korpireunus on
leveämpi ulottuen myös kankaiden väliseen notkelmaan. Mustikkakorpi ja sitä hiukan rehevämpi metsäkortekorpi sekä avonevaan
tavallisimmin rajautuva muurainkorpi ovat tavallisia. Myös kangaskorpea esiintyy kankaiden laitamilla. Suon etelälaidalla korpijuotti on
jälleen kapea ja kasvillisuudeltaan vaihtelevaa: muurainkorpea.
luhtaista ruoho- ja heinäkorpea sekä luhtaista nevakorpea. Kaikkialla
nevaa reunustaVien korpien puusto on lehtipuuvaltaista. lajeista
runsaimmin esiintyy hieskoivua. Lammelta kaakkoon suuntautuva
suojuotti on kasVillisuudeltaan mosaiikkimaista. pienistä korpi- ja
rämekuVioista koostunutta. Juotin etelälaidalla muurainkorpi on
vallitseva. pohjoislaita on puolestaan rärneinen. Saranevaa reunustavat
tässä kohdin harvapuustoiset varpurärneet: varsinainen isovarpuräme
ja vaivaiskoivuräme. Myös suon luoteislaidalla. nevaan rajautuen on
pieni rämekuVio.

Ympäröivät kankaat ovat eri-ikäisiä talousmetsiä. Nuorehkot metsät
ovat vallitseVia. ja vanhaa metsää ei ole. Särkilammen itäpuolinen
kangas on suon laidalta kuivaa ja karua jäkälätyypin kangasta ja
kaakkoisosastaan variksenmaIja-puolukkatyypin metsää. Kaakkoisosa
on nuorta kasvatusmännikköä. Jäkäläinen kangas on puolestaan
taimikkoa. jossa on harvahko siemenpuuasentoinen mänty-ylispuusto.
Muualla kankaat ovat lähinnä variksenmarja-puolukkatyypin ja
kankaan tuoreemmista laitaosista kapealti puolukka-mustikkatyypin
nuoria sekametsiä tai siemenpuuasentoisia männiköitä. Varttuneempaa puolukka-mustikkatyypin kuusikkoa on lammen pohjoisimmassa kulmassa.
Kasvillisuustyypit: jäkälätyypin. variksenmarja-kanervatyypin. variksenmarja-puolukkatyypin ja puolukka-mustikkatyypin kangasmetsiä.
kangaskorpea. mustikkakorpea. muurainkorpea. metsäkortekorpea.
luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. kangasrämettä. varsinaista korpirämettä pallosarakorpirämettä. pallosararämettä. varsinaista isovarpurämettä. vaivaiskoivurärnettä. luhtanevaa. varsinaista suursaranevaa. luhtaista nevakorpeaja varsinaista sarakorpea.
Kasvilajisto: Särkilammelta ja ympärÖivien kankaiden laidoilta on
inventoitu 48 kasvilajia. Ne kuuluvat alueella esiintyneiden kasviUi-
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suustyyppien tavanomaiseen lajistoon. Lajistossa ei ole mukana Oulun
seudulla harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Alueen vaateliaimpaan
metsä- ja suolajistoon kuuluvat: oravanmarja. ketunlieko ja koroisara.
Kulttuurivaikutus: Suota ympäröivät'metsäalueet ovat olleet melko
voimakkaassa metsätalouskäytössäja luonnontilaisia metsiköitä ei ole.
Suot sitä vastoin ovat säilyneet ojittamattomina. Särkilammen
kaakkoisosan korpi-rämejuotissa on kaksi ajouraa ja kauempana
nevalla rautaromua. Lammen kiertää jonkun verran käytetty polku
ympäröiviä kankaita pitkin. Suolle pohjoisesta laskevan ojan yli vie
silta.
Suon pohjoispuolisella kankaalla on Pohjois-Pohjanmaan seutukaavan
(luonnos 16.1.1989) mukaan muinaismuistolallla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu (SM) kohde. Inventoitaessa sitä ei kuitenkaan
maastossa havaittu.
Maisema: Maisemaltaan Särkilampi ympäristöineen ei kokonaisuutena
ole erityinen. Etenkin ympäröivien kankaiden metsämaisema on
vaatimatonta. Avoin suoympäristö luo kuitenkin avaruutta ja vaihtelevuutta yksitoikkoiseen metsärnaastoon. Myös avoimen suon rajautuminen jyrkästi tiivispuustoisiin kangas- ja suoalueisiin saa aikaan
mieleen painuvia yksityiskohtia. Ja maisemallisesti viehättävin kohta
onkin suon itälaidalla. jossa avosuota reunustavien koivujen lomasta
vilkkuvat jäkäläiset kankaat.
Edustavuus: Luonnontilaisena säilyneen suoluontonsaja helpon saavutettavuutensa ansiosta kohde on lähinnä paikallisesti merkittävä.
Suolla on runsaasti erilaisia suotyyppejä (15 1. joskin useimmat jäävät
kooltaan hyvin pienialaisiksi. lähes nimellisiksi. Kasvilajisto on
määrällisesti vaatimaton, eikä harvinaisia lajeja esiinny.
Ulkoilun ja virkistyksen kannalta kohteella yksinään on pienuutensa
takia vain vähäistä merkitystä. mutta sen sijainti Kourinjärven ja
Hangaskankaan alueisiin nähden lisää sen arvoa tässä suhteessa. Myös
alueita yhdistävät polut ovat jo olemassa.
Suositukset: Kohteen arvon säilymiseksi suon vesitasapaino ei saa
muuttua. Ympäröivän puuston säilyminen nykyisellään on puolestaan
maisemallisesti merkityksellistä. Nämä eivät kuitenkaan ole taattuja.
mikäli alue säilytetään M-alueena.
Aluetta voidaan käyttää sijaintinsa puolesta opetuskohteenakin.
Uudessa Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaluonnokseen (16.1.1989)
ohjeellista ulkoilu- tai retkeilyreittiä ei ole enää merkitty kulkevaksi
Särkilammen eteläpuolitse. Sijaintinsa puolesta Särkilampi voitaisiin
yhdistää läheisiin Hangaskankaan ja Kounnjärven alueisiin nykyisten
polkujen avulla.
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2.7. Tuobino-oja
Seutukaava: MMl-alue (vahvistettu), M-alue (luonnos 16.1.1989).
Yleiskaava: M-. MT- ja MY-aluetta.
Yleiskuvaus: Inventoituun alueeseen kuuluu noin 700 metrin matka
Tuohino-ojan vartta sen alajuoksulla. Oulu-Kajaani -tien molemmilla
puolilla sekä Tuohino-ojan suuosa sen laskiessa Oulujokeen. Em.
kohteiden välinen osa puroa jää Muhoksen kunnan puolelle. Lisäksi
alueeseen kuuluu jonkin verran Tuohino-ojan pohjOispuolisia pelto- ja
metsäalueita.
Tuohino-oja on kapeahko. paikoin varsin syvällä uomassaan virtaava
puro. Se virtaa mukavan, loivasti kumpuilevan peltomaiseman halki
lounaasta koilliseen kohti Oulujokea. Tuohino-ojan varressa OuluKajaani -tien molemmilla puolilla on rehevää rantametsää. Aivan
puron varressa on tuoretta lehtomaista tulvametsää. Tien länsipuolella
rannat ovat matalat ja vesi on tulviessaan uurtanut itselleen rantakasvillisuuden lomaan tulvauomia. Itäpuolella vyöhyke jää rannan
jyrkemmän topografian vuoksi kapeammaksi. Kauempana purosta
rantojen kasvillisuus vaihtuu suuriruohoiseksi tuoreeksi lehdoksi.
Lehtovyöhyke jää suhteellisen kapeaksi ja vaihtuu edelleen puolukkamustikkatyypin kangasmetsäksi pellonlaitaa kohti. Ojan varressa.
etenkin tien itäpuolella on muutamia lähteitä, ja tämä tuo oman
lisänsä rantametsien rehevään ja vaihtelevaan kasvillisuuteen. Rantametsät ovat puustoltaan nuorehkoja; vain tien itäpuolella on muutamia
hiukan varttuneempia puuyksilöitä. Erilaiset lehtipuut ovat
rehevimmissä osissa valta-asemassa. Kookkaita haapoja. raitoja ja
koivuja esiintyy nuoremman puuston rinnalla. Havupuustoa on
runsaammin karummissa kangasmetsäosissa. Varsinaiset metsäalueet
jäävät puron varressa pienialaisiksi.
Sekä edellä kuvatun metsälaikun ylä- että alajuoksun puolella
Tuohino-Oja virtaa pellonlaitoja myötäillen vain kapean puustopensaikkovyön reunustamana. Reunustavan puuston alla kasvaa
runsaasti erilaisia ruohoja ja heiniä. sekä kulttuuri- että rantalajistoa.
Näkyvimpiä ruohoja ovat mm. terttualpi, keltaängelmä. mesiangervo.
lehtovirmajuuri ja rönsyleinikki. Etenkin alajuoksun puolella tämä
vyöhyke jää kapeaksi. nuorista koivuista ja pajuista koostuvaksi
nauhaksi. Yläjuoksun puolella rannassa on paikoin kapea
tulvametsäjuotti ja puusto ikääntyneempää. Mukana on lisäksi
runsaasti muita lehtipuita koivun ohella. Muutamin paikoin
maitohorsma, nokkonen ja vadelma muodostavat pellon laitaan
tiheikköjä. Tuohino-ojan laskiessa Oulujokeen se virtaa leveässä ja
syvässä uomassa. jota reunustavat vesisara- ja korpikastikkavyöhykkeet. Rannan ruohoista ovat yleisimpiä rantamatara. terttualpi
ja kUIjenjalka sekä ylempänä pellon reunassa mesiangervo.
Tien itäpuolella pellot ovat viljeltyjä. Peltojen keskellä on nuorten
koivujen ja pajupensaikon ympäröimiä sameavetisiä lampareita ja
isohko avolähde. Vesikasvillisuus lampareissa on vähäistä ja pellot
ulottuvat lähelle vesirajaa. Tien länsipuolella on käytöstä poisjäänyttä
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heinäpeltoa. Loivasti kumpareista peltoa värittävät kauniisti runsaina
kukkivat ruohot, eikä ojan varsien ja peltoalueiden pensoittumista ole
vielä sanottavammin tapahtunut. Länsiosassa peltojen keskellä on
pieni ruohoinen ja heinäinen koivikko.

"
Mikonahon luonaispuolinen, inventoituun alueeseen kuuluva metsäsaareke on rehevää nuorta sukkessiovaiheista metsää, aluskasvillisuudeltaan lehtomaista. Alue on todennäköisesti metsittyvää
vanhaa peltoa tai laidunta ainakin itäosistaan. Itäosa on perin
hankalakuIkuinen nuoren koivikon ja pajukon risukkoinen sekoitus.
Länsiosissa pajupensaikkoa on vähemmän ja koivikko varttuneempaa.
Aluskasvillisuudeltaan koko alue on huomattavan rehevää, ruohoista.
Mesiangervo, huopaohdake, ojakellukka, vadelma ja nokkonen ovat
tavallisia ja näkyvimpiä lajeja. Vaateliaampia lajeja ovat sudenmarja,
tesmaja karhunputki.
Kasvillisuus tyypit: Kurj enpolvi-käenlmali-mesiangervotyypin lehtoa,
kurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangas metsää,
puolukka-mustikkatyypin kangasmetsää sekä puolukka-mustikkatyypin kangasmetsän metsäimarrevarianttia ja lehtomaista tulvametsää. Kulttuuribiotoopeista peltoa ja tuoretta niittyä.
Kasvilajisto: Kohteesta on inventoitu kaikkiaan 115 kasvilajia. Mukana
on sekä rantojen, rehevien metsien että kulttuurivaikutteisten
paikkojen lajistoa. Rehevissä metsissä vaateliaampaa lajistoa edustavat
mm. käenkaali, sudenmarja, isotalvikki, nuokkuhelmikkä, tesma,
niittymaarianheinä, oravanmarja. ojakellukka, metsäkurjenpolvi,
mesiangervo, karhunputki, metsätähtimö ja lehtovirmajuuri.
Rantapensaikon lajistosta voidaan mainita keltaängelmä. Pensaista
mm. puna- ja mustaherukka kasvavat täällä.

Tien itäpuolella rehevässä, lähteisessä rantametsässä kasvaa kaksi
Oulun alueella silmälläpidettävää vaateliasta ruohoa: lehtotähtimö ja
lettotähtimö. Kumpikin kasvaa täällä runsaana.
Kulttuurivaikutus: Kulttuurivaikutus alueella on yltänyt kaikkialle: alue
on huomattavalta osalta kulttuuribiotoopeista koostunutta. Puronvarren rehevä rantametsä tien länsipuolella on aikoinaan ollut laidunkäytössä ja metsästä löytyy vielä jäänteitä vanhasta aidasta. Myös
Mikonahon lounaispuolinen nuori metsä on ainakin osaksi vanhaa
peltoa tai laidunta. Siellä on ojia, ojapenkkoja sekä risukasoja.

Tuohino-ojan yläjuoksulla on pellon laidalla vanha, pieni olkikasa.
jonka nyttemmin ovat vallanneet rikkaruohot, mm. nokkonen, maitohorsma ja mesiangervo. Peltomaisemaan kuuluu myös muutama
hiukan ränsistynyt lato.
Kohdetta halkoo ja sitä rajaa pieni paikallis- ja tilustie. Keskeisimmän
alueen läpi kulkee Oulu-Kajaani -maantie.
Kohteen arvokkaimmilla alueilla kulutus on ollut vähäistä. eikä
roskaantumista ole tapahtunut.
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Maisema: Alue on miellyttävää. pienipiirteistä metsäsaarekkeiden ja
puronvarsimetsien elävöittämää peltomaisemaa. Erityisesti tien länsipuolinen peltoalue on kaunis. Viehättävimmillään maisema on
kuitenkin itse Tuohino-ojan varren rehevissä rantametsissä sekä
alueen läntisimmissä osissa. jossa' 'puroa reunustaa varttunut
rantapuusto ja niittykumpareet. Veden vaimea solina purossa
täydentää oivallisesti visuaalista maisemaa.

Kokonaisuutta häiritsee kohdetta halkova leveä maantie.
Edustavuus: Pinta-alaltaan varsin vaatimaton ja pirstoutunut lähteinen
lehtoalue. joka kuitenkin on kahden maakunnassa silmälläpidettävän
kasvien kasvupaikka. Merkittäväksi virkistysalueeksi kohde on
kooltaan liian pieni.
Suositukset: Puronvarsi tien itäpuolelta on heikon kulutuskestävyyden
takia ja uhanalaisten kasVien kasvupaikkana kohteen arinta aluetta. Se
suositellaan jätettäväksi täysin luonnontilaiseksi. Muuallakin puronvarren pienet metsäalueet ja rantapuusto ovat maisemallisesti
keskeisiä. ja tulee säilyttää hakkaamattomina. Peltojen säilyminen
maatalouskäytössä takaa kauniin maisemakokonaisuuden säilymisen.
Mikäli tien länsipuolisten peltOjen käyttö on kokonaan loppunut. ne
pensoittuvat ilman ajoittain tapahtuvaa niittoa muutamassa vuodessa
ikävän näköisiksi.

Kohde sopii koulujen opetuskohteeksi edellyttäen. että kulutus ei
kohdistu voimakkaana tien itäpuoliseen puronvarsimetsään.
Tämänhetkinen kaavavaraus ei riitä turvaamaan kohteen arvokkaimman osan säilymistä. Puronvarren rehevät metsät tulisikin varata
V /S-alueeksi.
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