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Liminka, Tupos, Vesikari
Saunarannan asemakaavoitettavan alueen luontoselvitys
1.Yleiskuvaus
Tupoksen seutu kuuluu ns. muhosmuodostumaan eli Muhokselta Hailuotoon ulottuvaan savikiven alueeseen. Peruskallio on syvällä, pintamaalajit ovat useimmiten hiekkaa ja hietaa. Tässä työssä ei selvitetty maa-aineksia, mutta alueen ojista huomattiin
sekä savi- että hiekkapohjia. Savea on mm. etelänurkan soistumien kohdalla ja soistumien itäpuolisilla pelloilla, mutta luultavasti laajemminkin. Vettä pidättävä maaperä
saattaa olla osasyy alueen soistumiin.
Saunarannaksi nimetty asemakaavoitettava alue liittyy välittömästi sekä väljään
Vesikarin omakotialueeseen että vanhaan asutukseen. Uusi asutus on koillissuunnassa
ja peltoalueita on kummallakin reunalla. Alueen metsät on ojitettu aikaa sitten. Suuret
kanavat toimivat edelleen, mutta metsäalueen vanha ojitus alkaa olla usein paikoin tukossa. Alueella oleva pumppaamo pumpannee pohjavettä Pikkukanavaan. Aluerajaus
on vieressä maastokartalla (Kartta 1).
Mannousema-alueen alkuperäinen rantametsäsukkessio on vain aavistettavissa. Metsien puulajisto on
vielä luonnontilaisen kaltainen ja se seuraa luonnollista kehitysrytmiä pusikoista rantalehtojen kautta
koivikoihin ja havumetsiin. Laajoja kiiltopajupusikoita, harmaalepikoita ja rantalehtoja alueella ei
kuitenkaan ole, vaan metsiköt ovat koivikkoja, joissa
on korkeimmilla paikoilla myös varttuneita pieniä
männiköitä ja lehtimetsien sisällä yksittäisiä suuriakin
kuusia ja mäntyjä.
Metsät ovat pohjakasvustoltaan ja puiden iältä vaihtelevia. Alkuperäisiä rantametsien luontotyyppejä ei
ole enää näkyvissä. Luontaisessa tilassa täällä todennäköisesti vaihtelisivat soistumat korpi, ehkä neva
(SE-nurkassa) ja ruohokanukka-metsälauha (CorDeT)
-tyypin koivikot sekä ensimmäiset kangasmetsälaikut.
Kartta1.
Tyyppilajit ovat yhä havaittavissa, mutta niukkoina.
Metsät ovat muuttumia, joissa pohjakerrosta vallitsevat epätyypillisemmät ruohovartiset kasvit. Metsän pohjakasvillisuudessa vaihtelevat heinät (metsälauha, korpikastikka, nurmilauha) ja sarat (mätässara, vesi- ja viiltosara ja erilaiset rantavaiheen hybriditkin kuten Carex acuta x paleacea). Saroja on jänteenä rantavaiheista ojien varsilla
varpuisissa ja jo kangasmaisissakin metsissä vielä Pikkukanavan tuntumassakin. Saroja kasvavat metsät ovat ohutturpeisia turvekankaita, joissa soistuminen on pysähtynyt.
Saraiset ja soistuneet metsät sijoittuvat alueen alavimpiin eteläosiin, nuorempiin
maihin. Pusikkoiset, miltei avoimet soistumat on merkitty peruskartallekin alueen
eteläosaan.
Alueen luontotyypit on esitetty raportin loppuun sijoitetulla ilmakuvakartalla (kartta
2), jossa kangasmaiset metsät on merkitty tumman vihreällä (nro 1), ruohoiset lehtimetsät vaaleanvihreällä (nro 2), erilaiset soistumat sinertävällä (nro 3) ja joutomaat
rusehtavalla (nro 4).
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2. Alueen luontotyyppien kuvaus
Alueen luontotyyppien rajaus on suuntaa-antava ja yleisluontoinen, koska luonnontilaisia alueita ei ole eikä erityisiä luontoarvoja. Lisäksi luontotyypit ovat liukuvia
ja pienialaisia. Ilmakuvalle on rajattu kangasmaiset metsät, ruohoiset lehtimetsät ja
korpimaiset soistumat sekä lähes avoimet koivupensaikkoiset soistumat.

Kanavat

Alueen pääkanava on Pikkukanava, johon laskee kolme suurempaa sivukanavaa, yksi
idän ja kaksi lännen suunnalta. Kanavat ovat syviä, vetisiä ja vahvasti pusikoituneita.
Aluetta kuivanneet pääkanavat ovat niukkakasvustoisia. Syynä voi olla valon puute. .
Kanavissa huomasin vain muutaman steriilin palpakkokasvuston (Sparganium emersum, todennäköisesti), niukasti suursaroja, reunoilla joillakin kohdin tavallista harmaasaraa. Alueen länsipuolisilta pelloilta tulevassa ojassa oli peitteeksi asti pikkulimaskaa
(Lemna minor), mutta limaskakasvustoja ei tarkemmin tutkittu. Kanavista pidettiin
silmällä erityisesti uhanalaisia vesihilpeä ja sammakonleinikkiä, mutta niitä ei havaittu. - Kanavien vesi on ruskeaa tai harmaata - väliin siis ruosteista, väliin savista.
Pikkukanavan läntisistä haaroista pohjoisemman reunoilla kasvaa luonnonvaraista
punaherukkaa. Sen pohjoisreunalta tavattiin muutaman puun ryhmä tuomipihlajaa
(Amelanchier spicata). Puut olivat marjovia, ja suurimpia, mitä olen Oulun seudun
metsissä nähnyt. Vieressä kasvoi myös luonnonvaraista tuomea, mitä ei ole runsaasti.

Joutomaita

Joutomaita on alueen pohjoisosissa vasten asutusta. Ne ovat entisiä pelto- ja niittymaita, joita nyt hallitsevat maitohorsma, mesiangervo, nurmilauha, pelto-ohdake ja
muut heinät ja ruohovartiset kasvit. Maaperän ravinteisuuden takia vallitsevana ovat
suurruohot. Pikkukanavan pohjoispuolella on vain pari metsäpalstaa, muuten ne ovat
entisille pelloille syntyneitä joutomaita. – Ilmakuvakartalla ruskehtavat alueet (nro 4).

Entisiä peltoja

Vielä aukeat pellot ovat alueen itä-, länsi- ja lounaisreunoilla. Osa on poistunut kokonaan käytöstä. Länsipuolella ne kasvavat pelkkää nurmilauhaa, itäpuolella rönsyleinikkiä ja muita peltorikkoja. Pellot ovat koillis-lounas -suuntaisia. Niillä tullee olemaan
huomattava maisemallinen merkitys alueella, jossa korkeuserot ovat vähäisiä.

Varpumaisia – kangasmaisia metsiä

Puhtaasti varpuja kasvavia kangasmetsiä alueella ei ole. Metsät ovat yleensä ottaen
ruohoisia, mutta sinne tänne on alkanut ilmestyä lähinnä puolukanvarpuja. Luonnollisessa metsäsukkessiossa tyypillisiä riidenliekoja huomasin vain yhdessä paikassa.
Metsälauhakin, joka tämän tyyppisissä rantametsissä on usein hyvin runsas, on täällä
pikemminkin melko niukka. Metsätähti on hyvin yleinen ja runsas, yleisempi kuin
luonnontilaisissa rantametsissä. Rantametsien tyyppilajia ruohokanukkaa on monin
paikoin, myös välittömästi puolukan seurassa. Kangasmaitikkaa on vain matalaruohoisimmissa metsissä. Oravanmarjaa on yllättävän niukasti. Samoin metsäimarretta. Variksenmarjaa havaitsin nimeksi, mutta mustikkaa en etsiskelystä huolimatta ollenkaan.
Vaikka kuivahtaneiden metsien turve on hyvin ohutta , metsiä voinee sanoa turvekankaiksi. Puolukka on turvekankaille tyypillisempi kuin mustikka.
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Vanhimmat mäntyä kasvavat metsiköt erottuvat hyvin ilmakuvalta. Pääosin ne sijoittuvat alueen pohjoisreunaan, Pikkukanavan eteläpuolelle ja puhelinmaston pohjoispuolelle. Melko yhtenäinen männikköpalsta on Pikkukanavan pohjoispuolella, mutta
sekin on hyvin ruohoinen ja paikoin alla on pihlajataimikkoa tiheiköksi asti. Pihlajan
ja heinien runsaus kertoo ravinteikkuudesta, joka on luultavimmin kulttuuriperäistä.
Alueet ovat ilmakuvakartalla tumman vihreitä (nro 1).

Kuva1. Varpuista, kangasmaista metsää. Näin ruohotonta ja avointa kangasmetsää on vain muutama aari. Myös kangasmetsät ovat yleensä ruohoisia tai pohjakerrokseltaan pihlajatiheikköjä.

Heinäisiä - ruohoisia lehtimetsiä

Lehtimetsät ovat hieskoivuvaltaisia. Joukossa on hyvin vähän muita lehtipuita. Ne sijoittuvat alavimpien soistumien ja kangasmaisimpien männiköiden väliin, mutta myös
Pikkukanavan pohjoispuolella alueen itäreunassa on tiheitä hoitokoivikkoja, joissa
ruohoisuus on varjostuksen takia pysynyt ”kurissa”.
Runsaasti ruohovartisia kasveja ja heiniä (nurmilauha, korpikastikka, metsälauha,
tesma, maarianheinä) kasvavat metsät ovat alueen tyypillisimpiä metsiä. Täysin mesiangervon valtaamia metsiä ei ole lainkaan. Runsaimmillaan mesiangervo on ojien varsilla ja entisten peltojen ja joutomaitten tuntumassa. Metsät ovat reheviä, mutta eivät
lehtomaisia. Saniaisia on vähän, metsäalvejuurta siellä täällä. Mesimarjaa on alueella
hyvin runsaasti, ja monenlaisissa metsissä. Se on runsaampi kuin esim. ruohokanukka.
Lehtolajisto on niukkaa tai puuttuu. Rantalehtojen lajistosta tesma näyttää sinnittelevän pisimpään. Tuomea havaittiin vain vähän, punaherukkaa sen sijaan luoteisen
kanavan varressa melko runsaasti. Pihlajaa on varttuneemmissa metsissä taimettuneena, mutta ei vanhempina jäänteinä rantalehdoista. Ketunleipää ei havaittu, eikä sudenmarjaa. Maaperä on ilmeisesti karuuntumassa pohjaveden laskiessa.
Alueet ovat ilmakuvakartalla vaalean vihreitä (nro 2)
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Kuva2. Esimerkki melko luonnontilaisesta heinäisestä metsästä. Metsälauhaa on harvoin näin
paljon. Metsäkastikka ja metsälauha ovat vallanneet useimat hiukan kuivemmat ympäristöt.

Saraisia lehtimetsiä - korpimuuttumia

Saraiset lehtimetsät ovat alueelle tyypillisiä.Ne sijottuvat alueen alavimpaan osaan.
Ne ovat korpimuuttumia. Saroja on kuitenkin jäänteenä myös muissa ruohoisissa metsissä, jopa alueen männiköissä. Alueen keskiosissakin kasvaa komeita tupassaramättäitä (kansikuva), ja jopa erästä merenrantasarojen risteymää (Carex acuta x paleacea).
Sarojen tyyppilaji on tupassara (Carex nigra ssp, juncella), joka näissä korpimaisissa
metsissä kasvaa korkeinakin mättäinä. Alueet ovat pienialaisia ja sisältyvät ilmakuvakartalla sinertäviin alueisiin (nro 3), erityisesti kaakkoiskulman avosoistumien välittömiin ympäristöihin.

Kuva3. Tupassaravaltainen korpimuuttuma. Tällaisia korpimaisia metsiä on kaakkoisnurkan
avosuon ympäristössä. Vaikka peruslajit ovat samoja – hieskoivu ja tupassara – korvet voivat
olla aika erinäköisiä.
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Muita puustoisia soistumia

Osaa kosteimmista metsistä voi vielä pitää soihin luettavina - mutta jo kuivahtaneina korpina. Korvissa on rahkasammalmättäitä tai yhtenäinenkin sammalpohja. Pääpuulaji
on hieskoivu, kuusta ei ole juuri lainkaan. Vaikka päälajit pysyvät samoina – hieskoivu
ja tupassara – soiset metsät voivat näyttää aika erinäköisiltä. Soistumien ja ruohoisten
metsien raja on liukuva, varsinkin tällaisilla ojitetuilla alueilla.
Sisältyvät iilmakuvakartalla sinertäviin rajauksiin (nro 3), mutta niitä sisältyy erityisesti länsireunan rajaukseen.

Kuva4. Luhtakorpimuuttumaa alueen länsireunasta eteläisemmän kanavan lähistöltä.

Pensoittuneita soistumia

Kaakkoisosassa on savipohjaisia kuivattuja avosoita, jotka ovat nyt hieskoivupensaikkona. Soistuma saattaa johtua tiiviistä vettä pitävästä savesta ja korkeasta pohjavedestä, mutta nyt alue on kuivahtamassa. Alueen halkaisee tuore kuivatusoja, jonka
maamassat ovat paljaana näkyvää savea.
Sara on pääosin vesisaraa, joukossa on tupassaraa. Pensaikko on hyvin tiivis, keskimäärin noin 1,5-2 metrin korkuinen ja siis vaikea valokuvattava. Sarojen joukossa
kasvaa mm. suoputkea (Peucedanum palustre) ja muita luhtalajeja.
Avoimet osat on merkitty peruskartalle (kartta 1). Ilmakuvakartalla ne sisältyvät siniseen soistumien rajaukseen (nro 3, kartta 2).
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Kuva5. Koivupensaikot ovat valtaamassa kaakkoisnurkan ojitettuja soistumia. Harvassa paikassa löytyy enää näin avointa. Koivun taimia on tiheässä.

Tiealue

Inventointialueisiin liitettiin myös alueen kaakkoisnurkasta lähtevä tiealue. Alue on
rajattu kartalla nro 3. Alueella on leveälti kanavan kaivuumaita ja tiheätä nuorta koivikkoa kuivatulla metsäsoistumalla. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.

3. Alueen linnustosta
Tupoksen seutu kuuluu linnuston Oulun seudun kerääntymisalueeseen, joka on sekä
IBA- että FINIBA-aluetta. Erityisen arvokkaita luonnonympäristöjä sekä linnuston
että kasvillisuuden kannalta on sekä Temmesjoen varrella että sen suistossa (etäisyys
n. kolme kilometriä) että Liminganlahdella (etäisyys n. neljä kilometriä). Liminganlahti on linnuston Oulun seudun kerääntymisalueen keskeisin alue. Rakentaminen
Vesikarin tuntumaan ei uhkaa Liminganlahden arvoja. Karttatarkastelussa voi todeta,
että vastaavia ojitettuja metsäalueita ja peltoja on Tupoksen ja em. arvokkaiden välillä
runsaasti, mm. Nenänperän ja Selkämaan alueella.
Asemakaavoitettavalta alueelta ei tehty erillistä linnustoselvitystä. Kesäaikaisilla
käynneillä havaittiin vain tavanomaisia metsä- ja peltolajeja. Alueelta ei havaittu
suurten petolintujen pesiä. Alueen kanavissa saattaa pesiä joitakin sorsa- ja vesilintuja,
mutta sellaista ei kuitenkaan havaittu. Metsät eivät sovi havumetsien linnustolle. Metsissä on jonkin verran pienikokoista lahopuuta tikoille ja kolopesijöille.
Asemakaava-alueella on rajallisesti erilaisia biotoopeja. Niiden perusteella voi arvioida mahdollisia pesimälajeja. Arvio esitetään direktiivilajeista, Suomen vastuulajeista,
uhanalaisista ja alueellisesti uhanalaisista.
Direktiivilajeista mahdollisia pesimälajeja olisivat pyy, ehkä myös teeri, ja suopöllö, joka kuitenkin pesii aukeilla, ja peltosirkku (vaarantunut). Suomen vastuulajeista
todennäköisesti tavattavia ovat kuovi ja leppälintu. Erittäin uhanalaisia ei alueella
todennäköisesti ole. Vaarantuneista lajeista paikalla saattaisi pesiä pikkutikka, mutta
todennäköisesti alue on liian pieni ja siellä olisi liian vähän lahopuustoa. Alueellisesti uhanalaisista kysymykseen tulisi keltavästäräkki. – Tähän luetteloon on päädytty
käyttäen poissulkevaa menetelmää. Lähtökohtana on ollut pesintään sopiva biotooppi.
Yksityiskohtaisemmat perustelut mahdollisista lajeista ovat liitteenä.
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4.Yhteenveto ja johtopäätökset rakennettavuudesta
Alueelta selvitettiin esitiedot kasvillisuudesta Oulun yliopiston kasvimuseon kokoelmien
tiedoista. Aiempia tietoja ei ollut. Alueella vierailtiin neljä eri kertaa. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisia luontotyyppejä, metsälakikohteita eikä luonnonsuojelulain tarkoittamia
luontotyyppejä. Alueelta ei löytynyt uhanalaisia lajeja. Luonnontilaisena alueella voisi
olla edustava maannousemarannikon luontotyyppien sukkessiosarja, mutta ojitettuna se
on menettänyt tämän merkityksensä. Asutuksen välittömässä läheisyydessä ja peltoalueiden ympäröimänä alueella ei ole erityistä merkitystä linnustolle tai muulle eläimistölle.
Alueelta ei löydetty paikallisestikaan arvokkaita kohteita. Silti osa metsistä sopii
ulkoiluun ja virkistyskäyttöön. Alueelta voi kerätä mesimarjoja, mutta muuhun marjastukseen ei ole mahdollisuuksia. Alue sopii luonnon puolesta rakennettavaksi.
Puistoalueiden hoidossa on hyvä ottaa huomioon alueen ravinteikkuus, joka on osin
luonnollista ja osin jo kulttuurista (entiset pellot). Tällaisilla alueilla puistometsät
ruohottuvat tai kasvavat helposti umpeen suurruohoja ja heiniä (metsälauha, maitohorsma, mesiangervo, korpikastikka). Niitä voi rajoittaa pitämällä latvuston luonnollisen tiheänä. Tällaisessa metsässä voi helpommin liikkua eikä se asutuksen yhteydessä
vaikuta liian pusikkoiselta ja ”pelottavalta” (vrt. kuva 2).
Kulttuuritulokkaista keskeisin havainto oli puumaisen tuomipihlajan löytyminen metsästä. Eteläisessä Suomessa se on levinnyt lähimetsiin hyvin usein. Taimia on näkynyt
myös Oulussa. Huomattavaa on, että se pystyy menestymään tämänlaatuisessa ympäristössä, mutta siitä ei tulle koskaan sellaista haittaa kuin lupiinista tai kurttulehtiruususta. Sen sijaan tämäntyyppiseen ympäristöön voi karata ja siellä muodostaa tiheitä
kasvustoja yksi uusimmista tulokaslajeista, jättipalsami.
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Kartta 2. Ilmakuvakartta. Kangasmaiset metsät on merkitty tumman vihreällä (nro 1), ruohoiset
lehtimetsät vaaleanvihreällä (nro 2), erilaiset soistumat sinertävällä (nro 3) ja joutomaat rusehtavalla (nro 4).

Kartta 3. Kaakkoisnurkkaan rajattu tiealue.
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Linnuston arvioinnin perustelut
Mahdolliset direktiivilajit
• mehiläishaukka, ei todennäköinen, tarvitsisi luonnontilaista metsää
• ruskosuohaukka (silmälläpidettävä) mutta pesii vain suurissa ruovikoissa
• sinisuohaukka, pakettipellot ja pajukot olisivat mahdollisia, taajaman läheisyyden
takia tuskin mahdollista
• ampuhaukka (vaarantunut) mutta havumetsälaji
• pyy, teeri (vastuulaji), metso (vastuulaji), mahdollisia metsoa lukuun ottamatta
• varpuspöllö (vastuulaji), vanhempien metsien laji
• hiiripöllö, harvinainen Oulun seudulla, vaatisi vanhan puun pesiäkseen
• lapinpöllö, mutta iäkkäiden havumetsien laji
• viirupöllö, mutta vaatii pesiäkseen suuren kolon, vanhan pesän tms
• suopöllö, mutta pesii yleensä aukeilla
• helmipöllö, todennäköisesti metsäisempien paikkojen laji, ei taajamien läheisyydessä
• palokärki. ei sopivaa pesimäpaikkaa, kiertelevä mahdollinen
• pohjantikka (alueellisesti uhanalainen), mahdollinen mutta epätodennäköinen, Oulun seudulla tavattu rantametsistäkin todennäköisesti pesivänä
• pikkulepinkäinen, pensaikkoiset avomaat sopisivat pesimispaikaksi mutta Oulun
seudulla hyvin harvinainen pesijä, vaikka sopivia paikkoja olisi
• peltosirkku (vaarantunut), peltoalueiden reunustojen tyyppilaji, mahdollinen, taantunut
Mahdolliset vastuulajit
• pikkukuovi (alueellisesti uhanalainen) mutta pesii suoympäristöissä
• kuovi, todennäköinen
• leppälintu, todennäköinen
Erittäin uhanalaisia
• ei ole
Vaarantunut
• käenpiika, metsäisemmän alueen laji
• pikkutikka, rantametsissä mahdollinen, mutta metsät eivät luonnontilaisia, ehkä lahoavaa puuta ei tarpeeksi
• tiltaltti mutta kuusivaltaisten metsien laji
Alueellisesti uhanalainen
• uuttukyyhky, Liminganlahden peltoaukeilla havaittu, mutta tarvitsisi kolopuita pesintään
• keltavästäräkki, mahdollinen
• lapinharakka, todennäköisesti metsäisempien ympäristöjen laji
Luetteloa tehdessä on käytetty erityisesti teosta Oulun pesimälinnusto (2004), jossa on
kuvattu Oulun seudun linnuston pesimävaatimuksia.
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