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Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) kommentit Merikaupunki Oulutavoitesuunnitelmasta
Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys pitää tärkeänä tavoitesuunnitelman linjausta, että
merellinen luonto ja sen vaaliminen huomioidaan kaikessa toiminnassa ranta- ja merialueilla. Merellisten
luontoarvojen keskittymät on visiossa kohtuullisen hyvin tunnistettu. Ehdotamme silti joitain lisäyksiä ja
tarkennuksia merellisiin luontokohteisiin, merellisten luontoarvojen vyöhykkeen laajentamista ja luonnon
kannalta arvokkaiden ranta- saaristo- ja suistoalueiden tarkentamista ja täydentämistä. Alla ovat
kommenttimme ja ehdotuksemme tarkemmin.

s.3 Esipuheen kolmannessa kappaleessa lukee ”merenkohoamisrannikko”. Pitäisi olla:
maankohoamisrannikko.

VISIO KARTALLA
s. 23 MERIKAUPUNKI OULU, VISIO 2040
Alla ovat ehdotuksemme lintutorniverkoston kehittämiseksi ja samalla uusiksi Merellisiksi luontokohteiksi.
Laitoimme vaaleanvihreät pallot viiteen paikkaan – ne ovat uusia tai kunnostettavia lintutornien paikkoja:
- Oulunsalon Koivukarin tornin uusiminen. Kaupunki voisi ostaa Koivukarin paikan sotaveteraaneilta ja
rakentaa sinne tornin ja luontokohteen.
- Oulunlahden uimarannalle uusi torni, sille vievä polku ja uimarannalle kunnon p-paikka.
- Meri-Toppilaan uusi lintutorni: joko Meri-Toppilan puistoon tai heti Mannisenojan suun pohjoispuolelle.
- Kalimeenojan suun ja Piimäperänrannan väliselle alueelle uusi lintutorni. Uudelta rantareitiltä sinne pisto.
- Kellon Onganrantaan lintulava tai lintutorni ja luontopolku suojeltuun metsään. Kalimeenojan suistossa on
perustamista vaille valmis valtion suojelualue. Sitä varten tähän karttaan on laitettu vihreät pallurat
molemmin puolin suistoa. Kohteet tulisivat tulevan rantareitin varteen elikkä hyvin saavutettavissa oleviksi.

Lisäksi suunnitelmaan valmiiksi tummanvihreillä palloilla merkityistä kunnostusta vaativia olisivat:
- Oulunsalon Papinkarin lintutorni ja siihen liittyvän infra (seurakunnan maalla). Tornin lisäksi pitkokset,
nuotiopaikka, wc, opasteet ja infotaulu (nyt opasteita ei ole lainkaan).
-Kempeleenlahden lintutornille Lentokentäntieltä menevä tieura ja parkkipaikka.

Kartta 1: s. 23 MERIKAUPUNKI OULU, VISIO 2040, PPLY:n täydennysehdotukset.

s. 24. Merelliset teemat ja kehittämisperiaatteet
”Oulun rannikkoseudulle leimallinen ominaispiirre on jatkuvasti maisemaa muokkaava maankohoaminen.
Maankohoamisen myötä alavilla rannoilla paljastuu jatkuvasti uutta maata, jonka myötä kasvillisuus
vaihettuu sisämaahan päin kuljettaessa rantaniityistä pajukoiksi, lepikoiksi, koivuvaltaisiksi metsiksi ja siitä
edelleen kuivemmiksi kangasmetsiksi.” Tämän jälkeen ehdotamme lisälauseen: Nämä ns.
primäärisukkessiometsät ovat lajistollisesti monimuotoisuuden keitaita, joita on tarvetta suojella etenkin
säästyneillä alueilla. Sellaisia ovat mm. Haukiputaalla Kallionokka, Laitakari ja Rivinnokka, Kalimeenojan
suisto, kanta-Oulussa Taskisenperän rannat, Letonniemen ja Taskilan suojelemattomat rantametsät,
Hietasaaren länsi-, itä- ja etelärannat.

s. 25 MERELLINEN LUONTO
Alla olevaan karttaan piirsimme vaaleanvihreällä rajauksella merellisiä luontoalueita, joilla luontoarvot on
tarpeen huomioida. Mielestämme sillä merkinnällä pitää olla parhaat ja merkittävät lintujen pesimäsaaret.
Luonnoksesta puuttuivat mm. Haukiputaan Lönkytin (ruokit ja riskilät), Pensaskarin ja Hiukeen merikotkien

pesät, Oulunsalon-Hailuodon merialueen Äijänkumpele (merimetsokolonia) ja iso joukko muita erinomaisia
lintusaaria. Myös Kalimenojan suun luontomerkintää voisi laajentaa rantaa pitkin Taskisenrannan suuntaan.
Karttamerkintä LUONNON KANNALTA ARVOKAS RANTA- / SAARI- / SUISTOALUE:
Kellon saariston osalta kannattaa tarkistaa Perämeren saaret -nimisen Natura 2000 -alueen tuorein rajaus
Metsähallituksen luontopalveluista. Esimerkiksi Pensaskarin liittäminen Naturaan ei näy vielä kaikissa
karttapalveluissa.
Karttamerkinnän ”MERKITTÄVÄT MERENALAISET LUONTOARVOT” voisi korvata otsikolla: MERKITTÄVÄT
VEDENALAISET LUONTOARVOT.

Kartta 2: s. 25 MERELLINEN LUONTO, PPLY:n täydennysehdotukset.

s.28 Kartassa EVARSTINRANTA-SANTAHOLMA, pitäisi lukea ERVASTINRANTA.
s. 38 YMPÄRIVUOTISEN MERELLISEN REITTIVERKOSTON KEHITTÄMINEN SEKÄ MERELLISEN
RETISTÖBRÄNDIN LUOMINEN
Ehdotamme seuraavaa lisäystä: G) Lintutorniverkoston kehittäminen: Oulun seutu Hailuoto ja Liminganlahti
mukaan lukien ovat kansainvälisen ja kotimaisen lintumatkailun kärkikohteita. Lintutornit ja niiden vieressä
olevat mahdolliset taukopaikat kaipaavat kunnostusta ja tuhoutuneiden tilalle pitää rakentaa uusia.
Lintutorneille tarvitaan hyväkuntoiset polut ja parkkipaikat.
Vastuutahot: vastuutahot selvitettävä: kaupunki, Metsähallitus, maanomistajat, PPLY, metsästysseurat.
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