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Oulun luonnoltaan arvokkaat alueet on yleiskaavassa varattu
suojelu- ja virkistystarkoituksiin. Yleiskaavan suojelualue-
varauksista kaksi kolmasosaa on jo rauhoitettu virallisiksi
luonnonsuojelualueiksi.

Luonnonsuojeluun varatut alueet turvaavat Oululle tyypillisen
luonnonympäristön säilymisen ja monipuolistavat kaupunki-
laisten virkistysmahdollisuuksia. Luonnonsuojelualueiksi on
rauhoitettu lähes kaksi prosenttia kaupungin maapinta-alasta.
Jos mukaan otetaan Ylikiimingissä sijaitseva Räkäsuo, kau-
pungin omistamista maista on rauhoitettu seitsemän prosenttia.
Luonnonsuojelualueita on seitsemän.

Kempeleenlahti ja siihen liittyvä Selkäkari on arvokas lintu-
vesialue, joka kuuluu valtakunnallisen tason kohteena lintu-
vesiensuojeluohjelmaan ja on lisäksi Natura 2000 -kohde.
Alue on tärkeä niin lintujen pesimis- kuin levähtelyalueena.
Lisäksi maankohoamisrannan kasvillisuus on mielenkiintoinen.
Suojeluvarauksen pinta-ala on 89 ha ja siitä on rauhoitettu
kaupungin omistamat 70 ha. Lisäksi yksityisen omistamalla
osalla on metsästysrauhoitus. Alueen kasvillisuutta on hoidettu
jo useina vuosina, koska sen ennen avoimet rantaniityt ovat
kasvamassa umpeen. Selkäkarissa laidunnetaan kesäisin
lampaita. Aluetta esitellään luontopolulla, jonka varrella on
myös lintutorni. Alueen tunnetuin laji on uhanalainen
kultasirkku, jonka pesivä kanta on valitettavasti taantunut
yksittäisiin laulaviin lintuihin.

Taskilan rannassa sijaitseva Letonniemi on kasvistollisesti ja
linnustollisesti arvokas maankohoamisalue. Siitä on rauhoitettu
41 ha ja se on myös Natura 2000 -kohde. Letonniemi on
suosittu tutustumiskohde, ja sitä kiertää erityisesti maankohoa-
misrannan ilmiöitä ja luontoa esittelevä luontopolku, jonka
varustukseen kuuluu lintujen tarkkailulava sekä nuotiopaikka.
Polulta on helppo tutustua niin meren rannan monipuoliseen
ja rehevään kasvillisuuteen kuin eläimistöön. Linnustossa on
runsaasti vesilintuja samoin kuin lehtimetsän ja lehdon lajistoa,
mm. pikkutikka, sirittäjä ja merihanhi.

Pilpasuo on laaja ojittamaton suoalue Itä-Oulussa.
Suojeluvarauksesta (393 ha) on rauhoitettu kaupungin ja
seurakunnan omistamia maita yhteensä 159 ha. Pilpasuo on
myös Natura 2000 -kohde. Alueen suoluonto on erämaista ja
erittäin monipuolista. Alueelta saadaan usein runsaita karpalo-
satoja ja myös hillaa. Ympäröivät metsät vaihtelevat rehevistä
kuusikoista kuiviin karukkokankaisiin. Suota kiertää suosittu
luontopolku. Se lähtee Pahalammelta, jonne on rakennettu
nuotiopaikka. Pilpasuon eteläreunan nuotiopaikka lähteineen
on myös suosittu retkeilykohde. Kurki, monet isot petolinnut
sekä muut tyypilliset suolinnut ovat helposti havaittavissa
alueeseen tutustuttaessa.

Kempeleenlahti
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Isokankaan pohjavesialueesta on rauhoitettu 331 ha.
Isokankaanjärven ympäristö on täysin rauhoitettua aarnialuetta,
loppuosalla rajoitettu metsätalous on sallittua. Alueelle kohdistuu
retkeilypainetta, mitä kanavoimaan sinne on perustettu Iso-
kankaan retkeilypolku, joka liittyy läheisesti Kalimen retkeily-
polkuun ja Korpilammen riistapolkuun. Pääosa aluetta on
kuivaa mäntykangasta, mutta Isokankaan järven ympäristössä
on rehevämpiä kuusimetsiä. Tällä alueella myös eläimistö on
runsasta ja erämaista.

Isokankaan lounaispuolella on 2,5 ha:n kokoinen Asmonkorpi,
joka on arvokas vanhan metsän saareke. Isokankaan retkeily-
polku kulkee alueen lävitse.

Vuonna 2001 rauhoitettiin Harakkalammen suoalue Valkiais-
järven länsipäässä. Alue koostuu 27 hehtaarista lettosoita,
lähteitä, reheviä korpia sekä maisemallisesti komeasta Valkiais-
järveen pistävästä Karikon niemestä. Vanha ojitus on jonkin
verran häirinnyt alueen luonnollista kasvilajistoa.
Suojelun tarkoituksena on turvata alueen
erikoinen kasvillisuus, mutta siitä
huolimatta sen läpi kulkevia virkistys-
reittejä (mm. tervahiihtolatu) voidaan
ylläpitää normaalisti.

Lisäksi kaupungin omistamalla maalla Ylikiimingin Räkäsuolla
on rauhoitettu 666 ha suoluontoa. Yleiskaavan luonnonsuojelu-
aluevarauksista Kalimenojavarressa sijaitseva Myllykoski
Sanginjoen alueen pohjoisosissa on enää rauhoittamatta.

Huutilampi on Heikinharjussa asemakaavalla vahvistettu
suojelualue. Alueen luontokoulua palvelemaan on perustettu
runsaasti luontopolkuja, joista yksi kiertää umpeen kasvavan
lammen läheltä rantaa. Lintulavalta voi tarkkailla alueen lin-
nustoa, muun muassa naurulokkeja ja harvinaista mustakurkku-
uikkua. Lammen umpeenkasvava suoreunus on mielenkiin-
toinen tutustumiskohde, joskin siihen tutustuttaessa on
muistettava olla varovainen.

Oulun kaupungin alueella on neljä vahvistettua Natura 2000
-kohdetta (Pilpasuo, Kempeleenlahti, Letonniemi sekä Oulun
edustan saaret), Lisäksi lietetattaren (Persicaria foliosa) suojele-
miseksi on Oulujokisuistoon esitetty 45 hehtaarin aluetta.
Natura-alueiden suojelu on pääosin jo toteutettu luonnon-
suojelualueiden perustamisella.

Pilpasuo

Isokangas
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Letonniemen luontopolku

Letonniemi on rehevä merenrantalehto, jossa kiertää n.
3 km pituinen luontopolku. Opastaulut kertovat mm.
alueen maankohoamisesta, kasvillisuudesta sekä linnustosta.
Alueelta löytyvät lintulava sekä Piispanleton katos ja
nuotiopaikka evästaukoa varten.

Kempeleenlahti

Kempeleenlahden suojelualueen pysäköintialueelta lähtee
noin kilometrin pituinen luontopolku. Polun varrelta
löytyy lintutorni, mistä voi tarkkailla Myllyojansuun
linnustoa. Esittelytaulut kertovat rannan kasvillisuudesta
ja monipuolisesta linnustosta.

Tahkokankaan metsäpolku

Asutuksen liepeillä,Tahkokankaalla kiertää n. 2,4 km
pituinen metsäpolku. Polulla saa tietoa metsien hoidosta,
käytöstä ja ekologiasta.

Huutilammen luontopolku

Timosenkosken luontokoulun käytössä ovat Huutilammen
luontopolku (pituus 1,5 km), ympäristöpolku ja metsän oppi-
mispolku. Huutilammen luontopolku kiertää suojellun Huu-
tilammen. Ympäristöpolku haarautuu Huutilammelta Kuivas-
järven suuntaan sivuten Ruskon kaatopaikkaa. Metsän oppimis-
polku ylittää Kalimenojan Parsiaismaahan. Luontokoulun lisäksi
poluilla on yleistä käyttöä.

Oulussa on viisi rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä: suolamänty
Oulun Taskilassa Suolamännyntien risteyksessä, käärmekuusi
Sanginsuussa Sanginjoentien alussa, riippaoksainen mänty
Puolivälinkankaan tienhaarassa Alakyläntiellä, kookas vanha
mänty Pateniemessä Bergbomintiellä sekä vanha,
erikoismuotoinen mänty Hietasaaressa Johteenhovin pihalla.
Johteenhovin mänty ei vanhuuttaan kuitenkaan kestänyt
syyskesän 2001 myrskyä ja kahtia haarautuneen rungon toinen
puoli murtui.

Suolamänty

Pilpasuo

Isokangas
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Pilpasuo

Pilpasuota kiertää n. 7 km:n pituinen luontopolku.
Polun lähtöpaikka on n. 4 km Vaalantieltä Pilpaselän
metsätien vieressä. Polun varrella esitellään suo- ja
metsäluontoa. Kahvinkeitto onnistuu kahdella tauko-
paikalla.

Isokankaan ja Kalimen retkeilypolut

Sanginjoen retkeilyalueella kiertävät n. 10 km pitkä
Isokankaan retkeilypolku ja lyhyempi n. 5 km:n pituinen
Kalimen retkeilypolku. Isokankaan polku kiertää
harjumaisemassa ja Kalimen polku puron varressa.
Kalimen polulla voi tutustua vanhoihin riistanpyynti-
tapoihin.

Sanginjoen riistapolku

Korpilammen kiertää n. 2 km:n pituinen Sanginjoen
riistapolku. Polulla esitellään metsänhoidon ja riistanhoidon
yhdistämistapoja. Lammen vieressä on nuotiopaikka laavuineen.

Sanginjoen retkeilyalue on laaja, yhtenäinen ulkoilualue. Alueelta
löytyy retkeilypolkujen lisäksi Lemmenpolun kalastuspaikka,
katoksia ja nuotiopaikkoja. Retkeilyalueen pääopaste sijaitsee
Sanginjoentien Kontiokosken levähdyspaikalla.

Letonniemi

as


