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1

JOHDANTO
Oulun Toppilansaari on rakentumassa omaleimaiseksi asuinalueeksi, jossa
lomittuvat tiiviin maanläheisen asumisen ja kerrostaloasumisen erilaiset
muodot. Toppilansaaren viher- ja puistoalueiden verkosto tulee koostumaan kolmesta vyöhykkeestä: Toppilansalmen ranta-alueen voimakkaasti
rakennetusta viherympäristöstä, luonnonmukaisista viheralueista asuinrakennusten läheisyydessä sekä Holstinsalmen ympäristön luonnontilaisista
metsistä. Alueen viherrakentamisen tavoitteena on korkeatasoinen ja paikalliseen kasvustoon pohjautuva monimuotoinen ympäristö. Alueen erityispiirteiden ja historiallisen omaleimaisuuden tulee myös näkyä vihersuunnittelussa.
Toppilansaaren ympäristörakentamisprojekti liittyy Oulun kaupungin
Maankäytön muutostilanteiden hallinta II- hankkeeseen, joka kuuluu EU:n
tavoite 2-ohjelmaan. Projektin teemana ovat luonnonolosuhteet, niiden
muuttuminen ja säilyttäminen maankäytöltään muuttuvassa Toppilansaaressa. Projektissa on Toppilansaaresta teetetty useita tutkimuksia ja selvityksiä, jotka ovat pohjana myös tälle projektiin kuuluvalle Holstinsalmen
ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelmalle.
Työssä on laadittu maisemanhoidon toimenpideohjeet 13 ha käsittävälle
alueelle Holstinsalmen ympäristöön. Alue on jaettu 21 kuvioon. Jokainen
suunnittelualueen kuvio on nimetty erikseen. Kuvioista on esitetty nykyt ilan kuvaus ja lisäksi kuvioille on määritelty tavoitetila, jonka pohjalta on
annettu jokaiselle alueelle toimenpideohjeet. Tärkeä osa hoito-ohjeita on
maisemahoitoperiaatteet - luvussa (s. 27–38) olevat kuvasovitteet, joita voi
verrata nykytilan valokuviin ja nähdä toimenpiteistä aiheutuvat muutokset.
Holstinsalmen alueella kaikki maisemanhoidon toimenpiteet tähtäävät ensisijaisesti uhanalaisten kääpien säilyttämiseen myös tulevaisuudessa. Tämä tavoite tarvitsee toteutuakseen tietämystä kääpien kasvupaikkavaatimuksista ja maisemanhoitosuunnitelman toimenpiteiden sovittamista niiden mukaiseksi. Lisäksi suunnittelualueella pyritään vaalimaan luonnon
monimuotoisuutta laaja-alaisesti. Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelmassa alueella tulee säilymään 4,5 ha luonnontilaisia alueita, jolla kaikista hoitotoimenpiteistä pidättäydytään. Holstinsalmen ympäristössä hallitulla hoitamattomuudella tarkoitetaan tietoista
luopumista toimenpiteistä luonnontilaisilla alueilla, koska hoitotoimenp iteet vähentäisivät alueen luonnon monimuotoisuuden arvoa. Hallitulla ho itamattomuudella pyritään varmistamaan Holstinsalmen ympäristön ainutlaatuisten luontoarvojen säilyminen myös maankäytön muutostilanteessa.
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2

SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Oulun Toppilansaari on muuttumassa asuinalueeksi jäljellä olevien satama- ja teollisuustoimintojen siirtyessä muualle vuoteen 2010 mennessä
(KUVA 1). Ensimmäiset asunnot valmistuvat 2005 asuntomessualueelle.
Toppilansaaren asuntoalueelle tulee sijoittumaan noin 2800 asukasta alueen valmistuessa.

KUVA 1 Toppilansaaren viistokuvassa suunnittelualue näkyy vaaleana ja säilytettävät
huvilat on ympyröity. Holstinsalmi sijaitsee rajatun alueen vasemmalla laidalla.

Toppilansalmesta on järjestetty yleinen aatekilpailu vuonna 1999. Se valotti alueen suunnitteluproblematiikkaa monipuolisesti tuoden ajatuksia ja
suuntaviivoja, joita on hyödynnetty, kun Toppilansaaren asemakaavoitus
laadittiin Oulun kaupungin teknisen keskuksen kaavoitusyksikössä.
Toppilansaari on suunniteltu paikan lähtökohdista käsin kaupunkikuvallisesti omaleimaiseksi asuinalueeksi, jossa lomittuu tiiviin maanläheisen
asumisen ja kerrostaloasumisen erilaisia muotoja. Alueella varaudutaan
asumisen lähipalveluihin, mm. ala-kouluun, päiväkotiin ja yksityisiin palveluihin sekä mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Kaupunkitilan ja korttelirakenteen muodostuksessa on tähdätty siihen, että mahdollisuus sosiaaliseen ryhmänmuodostukseen ja osa-alueiden identiteettiin syntyy jo kaavallisen rakenteen suunnittelussa.
Toppilansaaren ympäristörakentamisprojekti liittyy Oulun kaupungin
Maankäytön muutostilanteiden hallinta II -hankkeeseen. Projektin teemana ovat luonnonolosuhteet, niiden muuttuminen ja säilyttäminen maankäytöltään muuttuvassa Toppilansaaressa. Toppilansaaren ympäristörakentamisprojekti kuuluu EU:n tavoite 2 -ohjelmaan. Projektia ohjaa ja valvoo
2
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ohjaus- sekä työryhmä, joissa on henkilöitä kaupungin eri organisaatioista
ja lisäksi ulkopuolisia viheralan asiantuntijoita. Projektissa on Toppilansaaresta teetetty useita tutkimuksia ja selvityksiä, jotka ovat pohjana myös
tälle projektiin kuuluvalle Holstinsalmen maisemanhoidon toimenpidesuunnitelmalle.

2.1

Lähtökohdat

Holstinsalmi sijaitsee Toppilansaaressa, Oulujoen suistossa noin 3 km:n
etäisyydellä Oulun keskustasta. Suunnittelualue on pitkänomainen kaistale
Holstinsalmen reunavyöhykkeellä, jonka leveys vaihtelee 50–200m:n välillä.
Suunnittelualue liittyy etelässä sekä lounaassa Hietasaaren laajoihin virkistys- ja matkailualueisiin (KUVA 2). Länsireunassa alueen rajana on
Nallikarin leirintäalueelle johtava kevyenliikenteenväylä Tyrskypolku sekä Antellinpuisto. Pohjoisessa alue rajautuu Toppilansaaren korttelialue isiin ja idässä Hietasaarentiehen.

KUVA 2 Toppilansaaren asemakaavaan rajattu Holstinsalmen ympäristön suunnittelualue.

Asemakaavassa suunnittelualue on nimetty Toppilansaarenpuistoksi ja
Holstinpuistoksi. Kaavamerkintänä niillä on lähivirkistysalue (VL). Suunnittelualueeseen liittyvä Lundströminpuisto ulottuu viherkiilana Holstinpuistosta rakennettujen tonttien lomaan. Kaavassa alue on merkitty puistoksi (VP).
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Alueen vihersuunnittelun pohjana on SCC Viatek Oy:n laatima Toppilansaaren viheralueiden ja valaistuksen yleissuunnitelma. Ympäristön tarkesuunnittelu on jaettu osa-alueisiin ja Oulun kaupungin omana suunnittelutyönä on tehty Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma.

2.2

Tavoitteet

Toppilansaaren viher- ja puistoalueiden verkosto koostuu kolmesta vyöhykkeestä; Toppilansalmen ranta-alueen voimakkaasti rakennetusta viherympäristöstä, luonnonmukaisista viheralueista asuinrakennusten läheisyydessä sekä Holstinsalmen ympäristön luonnontilaisista metsistä.
Alueen viherrakentamisen tavoitteena on korkeatasoinen ja paikalliseen
kasvustoon pohjautuva monimuotoinen ympäristö. Alueen erityispiirteiden
ja historiallisen omaleimaisuuden tulee näkyä vihersuunnittelussa. Myös
alueen harvinaista kasvilajistoa hyödynnetään suunnittelussa.
Viherrakentamisessa käytetään hyväksi uusia rakentamistekniikoita ja
ympäristön luonnonmukaista sade- ja pintavesien käsittelyä. Lisäksi toimiva kevyenliikenteen verkosto eri osa-alueiden yhdistäjänä sekä tonttien
ja puistoalueen rajakohdan häivyttäminen ovat tavoiteltuja päämääriä.

3

HOLSTINSALMEN YMPÄRISTÖN MAISEMARAKENNE
Oulun seutu kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maisema- maakuntaan. Jääkauden jälkeen alue on ollut kokonaan veden alla. Maiseman peruspiirteitä on
kohtisuoraan rannikkoa suuntautuvat jokilaaksot ja niiden väliset huuhtoutuneet, vähäravinteiset selänteet. Ilmasto on rannikolla merellisyyden
vuoksi tasaisempi ja edullisempi kuin sisämaassa.
Kasvillisuudeltaan alue kuuluu maamme keskiboreaaliseen, PohjanmaanKainuun läntiseen vyöhykkeeseen. Monet eteläiset kasvilajit saavuttavat
kasvualueensa rajat tällä vyöhykkeellä ja toisaalta kasvillisuuden joukkoon ilmaantuu pohjoisia lajeja.
Tyypillistä Oulun ja koko Pohjois-Pohjanmaan metsille on soiden ja soistuvien maiden yleisyys ja puuston mäntyvaltaisuus. Oulujokilaakson metsistä vain vajaat viisi prosenttia luokitellaan lehdoiksi tai lehtomaisiksi
kankaiksi.

4

Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma

3.1

Kallioperä, maaperä ja topografia

Suunnittelualueen kallioperä kuuluu ns. Muhos - muodostumaan. Miljoonia vuosia sitten muinaisessa Oulujokilaaksossa sijaitsi vuoriston etumaaston syvänne, johon kerrostui kilometrin paksuudelta jokien kuljettamia aineksia. Aikojen saatossa sedimentit kivettyivät ja niin syntyi punaruskea
savikivipitoinen kallio. Kaukalomainen Muhos- muodostuma on kulunut
jääkauden jäljiltä noin sadan metrin syvyyteen.
Toppilansaaren maaperä on Oulujoen suistoaluetta ja entistä merenpohjaa.
Maakerrokset ovat veteen kerrostuneita hiekkakerroksia ja syvemmällä
maa-aineksen hienoainespitoisuus kasvaa maalajien muuttuessa silttiseksi
hiekaksi ja siltiksi. Holstinsalmen reunavyöhykkeellä esiintyy lisäksi savisia pintamaakerroksia, jotka ulottuvat muutaman metrin syvyyteen.
Maankohoaminen on alueella nopeaa, noin 80–90 cm sadassa vuodessa.
Maannousun vaikutus alueen maisemaan on edelleen huomattavaa.
Toppilansaaren ja Mustasaaren välissä oleva Holstinsalmi muodostaa
laaksopainanteen. Suunnittelualueen korkein kohta on vain 2,4 mmpy.

3.2

Ilmasto

Rannikkoalueille tyypillisesti Oulussa paistaa enemmän kuin sisämaassa.
Oulun lentoasemalta vuosien 1987–2002 keskilämpötilaksi on mitattu 2,7
°C. Keskimääräinen sademäärä vuosina 1987–2002 oli 460 mm vuodessa
ja sadepäiviä oli 175. Terminen kasvukausi kestää noin 145 vuorokautta
Oulun korkeudella.
Vallitsevat tuulensuunnat puhaltavat talvisin kaakosta ja kesäisin mereltä
maalle etelästä sekä lännestä.
Toppilan turvevoimalan ympäristö on kovilla pakkasilla lämpimimpiä
paikkoja Oulussa. Hukkalämmöstä syntyvä lämpösaari- ilmiö vaikuttaa
myös Toppilansaaren alueeseen ja saattaa nostaa ilman saastepitoisuuksia
tuulettomina päivinä.

3.3

Hydrogeologiset olosuhteet

Maan kohoamisen seurauksena pohjavedenpinta laskee maanpintaan nä hden Toppilansaaren alueella, mistä aiheutuu tiivistymistä maakerroksissa.
Toppilansaaressa pohjavedenpinta mukailee maanpinnan tasoa ja se on lähellä merivedenpintaa maanpinnan sijaitessa tasossa +1. Pohjaveden virtaussuunta on suunnittelualueella kohti Holstinsalmen uomaa.
5
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3.4

Holstinsalmi

Holstinsalmi erotti mantereen Oulujoen suiston saarista 1600-luvulla.
Syystulva avasi Toppilansalmen 1724. Siitä alkoi Holstinsalmen kuivuminen, jota maankohoaminen sekä alueella suoritetut täyttötyöt edelleen
edesauttoivat. Kartassa vuodelta 1802 Holstinsalmi on esitetty varsin leveänä uomana, mutta ruotsinkielinen teksti ”till det mesta igenväxt ” sekä
vihreä väritys kertovat salmen olevan umpeutumassa jo hyvää vauhtia
(KUVA 3).

KUVA 3 Holstinsalmi kuvattuna kartassa vuodelta 1802.

Nykyisin Holstinsalmi on pääosin umpeenkasvanut kapea oja, jota ympäröi tiheä lehtomainen kasvillisuus. Uoma on noin 1300 m pitkä ja sen leveys vaihtelee 0,5–30 m välillä.
Lännessä Nallikarin leirintäalueen kohdalla uomaa on padottu ja siihen on
ruopattu avovesipintoja sekä istutettu kosteikkokasvillisuutta. Myös Nallikarintien ja Lundströmin huvilan kohdalla uomassa on keväisin tierummun patoamaa vettä.
Nallikarintieltä itään päin Hols tinsalmi jatkuu osittain kuivana ojana sähkölinja-aukon kohdalla ja osittain vain painanteena lehtometsän keskellä.
Itäpäässä Holstinsalmi on noin kaksi metriä alempana Hietasaarentien tasosta ja oja alittaa tien rumpuputkella. Holstinsalmen luonnollinen yhteys
Hartaanselälle on katkennut.
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3.5

Kasvillisuus

KUVA 4 Oulun floora tutkimushankkeessa on Oulun kaupungin kasvisto tutkittu neliökilometreittäin.
Lajirunsaus -kartasta näkyy selkeästi Toppilansaaren erittäin runsas kasvilajisto ja alueen merkittävyys
koko kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle.

Oulujoen suistoalue on ollut hedelmällinen kasvualusta rehevälle luonno lle (KUVA 4). Leuto paikallisilmasto on saanut monet vaateliaatkin kasvilajit viihtymään alueella. Nykyisin Oulujoen suistosta tunnetaan noin 360
pukilokasvitaksonia, joista jopa 350 esiintyy kilometriruudulla, jolle Toppilansaari sijoittuu. Kun koko kaupunginalueelta tunnetaan vajaa 700 putkilokasvitaksonia, voidaan sanoa että suistoalue on koko PohjoisSuomenkin mittakaavassa huomattava lajistokeskittymä.
Toppilansaari on ollut 1700-luvulta lähtien kasvitieteilijöiden ja herbaariokeräilijöiden mielenkiinnon kohteena. Kasvien keruu on tärkeä osa
Toppilan paikallishistoriaa. Siellä vieraili ajoittain yliopistojen ammattibotanisteja mutta ainakin määrällisesti pääosa havainnoista tallentui oppikoululaisten herbaarioihin ja niistä myöhemmin opettajien laatimiin yhteenvetoihin ja lopulta näytteinä kasvimuseoihin.
Toppilansaaren alueelta on kerätty siemeniä ja talteenotettu kasvimateriaalia syksyllä 2002 ennen pintamaiden kuorinnan ja rakentamisen aloittamista. Kasvit ja siemenet on tallennettu Oulun Yliopiston Kasvimuseoon ja
niitä on mahdollista hyödyntää viherrakentamisessa.
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3.6

Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit

Toppilansaaresta on löytynyt valtakunnallisesti uhanalaiset (VU) upossarpio (Alisma wahlenbergii) ja sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus)
sekä silmälläpidettävä (NT) paunikko (Crassula aquatica). Nämä kasvit
ovat vedessä ja rannoilla esiintyviä lajeja.
Yllä mainitut kasvit kuuluvat Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin. Vastuulajeja tulee seurata ja niiden tutkimusta on tehostettava. Myös lajien
elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Putkilokasveja on vastuulajilistalla 65 lajia ja ne on valittu siten, että eurooppala isesta kannasta 20 % on arvioitu olevan Suomen alueella.
Kullero (Trollius europaeus) ja ketoneilikka (Dianthus deltoides) on luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi Pohjanmaan alueella. Lehtotähtimö
(Stellaria nemorum) on Oulun alueella alkuperäinen harvinainen laji.
Muinaistulokas eli arkeofyytti on kasvilaji, joka on kulkeutunut Suomeen
ja asettunut kasvupaikalleen ihmisen toiminnan ansiosta ennen 1600- luvun
alkupuolta. Arkeofyytti voi olla levinnyt joillekin seuduille, esimerkiksi
Pohjois-Suomeen, vasta myöhemmin. Silloin kasvia sanotaan neofyytiksi,
uustulokkaaksi. Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) edustaa Oulun seudulla
harvinaista muinaistulokasta. Valkovuokko (Anemone nemorosa) ja puistolemmikki (Myosotis sylvatica) ovat harvinaisia uustulokaslajeja, kuten
myös rohtomesikkä (Melilotus officinalis), valkomesikkä (Melilotus albus)
ja valkopeippi (Lamium album). Lisäksi sirppimailanen (Medicago sativa
ssp. falcata) ja tummasuonipoimulehti (Alchemilla baltica) ovat harvina isia tulokaskasveja Toppilansaaressa.
Holstinsalmen ympäristössä uhanalaisista kasveista esiintyy varmuudella
vain sammakonleinikki. Lisäksi valkopeippi on paikallisesti harvinainen
alueella esiintyvä kasvi.

3.6.1

Sammakonleinikki Ranunculus reptabundus VU

Sammakonleinikki (KUVA 5) on yksivuotinen, myrkyllinen ruoho, joka
tekee runsaasti siemeniä. Kasvi on suurempi kukkainen kuin yleisempi
konnanleinikki (Ranunculus sceleratus) ja kukinta-aika on kesäkuusta
syyskuulle. Kasvi esiintyy pääasiassa runsasravinteisissa savikoissa, ojissa
ja allikoissa, mutta se viihtyy myös lähteisten lampien rantamutakoissa.
Lisäksi jokien hiesurannat ja merenrannan märät painanteet ovat kasvin
esiintymispaikkoja. Kasvupaikat viittaavat siementen leviämiseen lintujen
mukana.
Suomessa sammakonleinikkiä tavataan vain Oulun tienoolla ojissa, allikoissa ja jokirannoilla. Kasvi onkin vaarantunut sekä valtakunnallisesti että Oulun seudulla. Rentovartinen kasvi on kotoisin Kuolan niemimaalta ja
8
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Pohjois-Venäjältä. Kasvin koko suomalainen alue mahtuu lähes täysin
Haukiputaan–Raahen–Vaalan kolmioon. Kasvin runsaus Oulun seudulla
on osaksi Muhos-muodostuman ansiota.
Sammakonleinikki kuuluu ruijanesikkoryhmään. Suomessa kasvaa toistakymmentä kasvilajia, joita esiintyy Jäämeren, Vienanmeren ja Perämeren
rannoilla. Perämeren ja Vienanmeren välillä oli jääkauden jälkeen jonkin
aikaa vesiyhteys, joka katkesi myöhemmin maan jatkuvasti kohotessa. Tätä vesireittiä pitkin levisi Suomeen pohjoisesta useita lajeja. Tämä lajisto
on nimetty ruijanesikon (Primula nutans var. jokelae) mukaan ruijanesikkoryhmäksi.
Kasvi hyötyy ojien perkaamisesta ja saattaa täyttää muutamiksi vuosiksi
täysin ojan pohjan. Muun lajiston vähitellen tunkeutuessa ojaan kasvi niukentuu ja saattaa hävitä kokonaan. Toisaalta ojien, allikoiden ja luonnon
lampien kuivaaminen, täyttäminen tai rantojen rakentaminen voivat hävittää sammakonleinikin kokonaan.

KUVA 5 Sammakonleinikki Oulusta kuvattuna. (Tauno Ulvinen)

3.6.2

Valkopeippi Lamium album

Valkopeippi (KUVA 6) on huulikukkaiskasveihin kuuluva nokkosmainen,
valkokukkainen monivuotisruoho. Tämän rohtokasvinakin tunnetun kasvin kukinta-aika on touko–syyskuussa. Valkopeippiä tavataan useimmin
asutusten ja liikenteen läheisyydessä erityisesti multavilla ja typpipitoisilla
paikoilla. Toppilansaaressa se on vakiintunut uustulokaskasvi.
Kasvi säilyy kerran saavuttamillaan kasvupaikoilla leviten kasvullisesti
rönsyllisen juurakkonsa avulla. Lisäksi mm. muurahaisten levittämät siemenet säilyttävät itämiskelpoisuutensa maassa hyvin pitkään. Rikka-
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ruohona kasvi on kiusallinen tuhotessaan tiheällä kasvullaan muun kasvillisuuden.

KUVA 6 Valkopeippi kukkivana Toppilansaaressa kesällä 2003.

3.7

Kulttuurikasvit

Toppilansaaren kasvillisuudessa näkyy selvästi kulttuurin ympäristöä rikastuttava vaikutus. Ihmisen mukana tulleista tulokaslajeista uustulokas
valkovuokko (Anemone nemorosa) on saanut suurta huomiota kaavoituksen yhteydessä. Kasvi tulee saamaan oman suojelualueen, Prikipuiston
(KUVA 7).
Valkovuokko on Oulun ja Lapin lääneissä rauhoitettu putkilokasvi. Ra uhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen,
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juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty Luonnonsuojelulain 42 §
mukaan. Sama koskee soveltuvin osin myös siemeniä.
Sataman vaikutus näkyy Toppilansaaren kasvillisuudessa painolastikasveina, jotka levisivät purjelaivoissa lisäpainona olleen maan mukana. Osa
näistä kasveista on säilynyt Toppilansaaren kasvillisuudessa kuten esimerkiksi valkopeippi (Lamium album).
Toisen maailmansodan aikana Toppilansaari toimi saksalaisten satama- ja
varastoalueena, jonka johdosta alueelle levisi sotatulokaslajeja ns. polemokoreja. Tällainen kasvi on edelleenkin tavattava tummasuonipoimulehti
(Alchemilla baltica).
1800-luvun huvila-asutus on myös tuonut lisänsä Toppilansaaren kasvillisuuteen puuvartisten ja koristekasvien muodossa. Luontoon on villiintynyt
mm. pihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) ja kullero (Trollius europaeus).

KUVA 7 Toppilansaaren valkovuokkoja ja kulleroita. (Lassi Kalleinen)

3.8

Käävät suunnittelualueella

Suomessa tunnetaan yhteensä 219 nimettyä kääpälajia, joista Oulussa on
määritetty 109 lajia. Oulujoen suistoalueelta tunnetaan 81 näistä kääpälajeista. Kääpien lajimäärää on siis varsin huomattava (KUVA 8).
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KUVA 8 Oulun suistoalueen käävät. Toppilansaaressa esiintymät keskittyvät 1800-luvun rantaviivalle.

Suunnittelualueelta on tavattu yksi valtakunnallisesti erittäin uhanalainen
(EN) kääpälaji ja kaksi silmälläpidettävää (NT) lajia. Uhanalaisten ja harvinaisten kääpien esiintymät keskittyvät Holstinsalmen läheisyyteen ja
noudattelevat Toppilansaaren 1800- luvun rantaviivaa.
Kääpien suojelussa yksittäisten risujen, oksien tai puiden säästäminen ei
ole mielekästä, vaan on suojeltava kääpien elinympäristöä kokonaisuutena. On luotava suotuisat kasvuolosuhteet, jotta olemassa olevat käävät
voivat menestyä. Näin turvataan myös tulevaisuudessa kääpien kehittyminen ja mahdollinen leviäminen uusille kasvupaikoille.

3.8.1

Pikkukennokääpä Datronia stereoides EN

Pikkukennokäävällä (KUVA 9) on kautta maailman laaja levinneisyysalue, mutta se on kaikkialla erittäin harvinainen. Pikkukennokääpä on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi eikä sitä ole tavattu EteläSuomesta enää lainkaan. Holstinsalmen alueella lajin esiintymä säilyy
vain yhdellä metsäkuviolla, Metsä E1 (liite1: Holstinsalmen kuviokartta).
Pikkukennokääpä on puoliresupinaattinen eli itiöemään paikoin lakillisia
osia muodostava kääpä. Lakki ulkonee yleensä korkeintaan 1–2 cm ja yksittäisen itiöemän leveys on korkeintaan 4 cm. Pillit ovat kulmikkaita, lokero- tai kennomaisia ja ne ovat hyvin pieniä; millille niitä mahtuu neljä.
Pikkukennokäävän lakin väri vaihtelee vyöhykkeittäin ruskean eri sävyissä ja elävä reuna on vaalea. Kääpä on hajuton ja mauton.
Pikkukennokääpää pidetään tulvarantojen pajukossa ja pensaiden tyvellä
kasvavana lajina, mutta se esiintyy myös ihmisen katkomilla risuilla aivan
12
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maan pinnan tuntumassa. Etelä-Suomessa sitä on tavattu jopa maitohorsman tyvistä. Oulussa sitä tavataan tuomen risuilta, mutta myös vahve mmilta harmaalepän kappaleilta. Kasvupaikkana ovat varjoisat ja tiheät le htomaiset metsät, joissa kasvaa tiheänä kenttäkerroksena punaherukkaa ja
vadelmaa. Riittävä ja tasainen kosteus on elinehto pikkukennokäävälle.
Lajin harvinaistumisen syitä ei kuitenkaan tunneta tarkasti.

KUVA 9 Pikkukennokääpä. (Lassi Kalleinen)

3.8.2

Pähkinänkääpä Dichomitus campestris NT

Pähkinänkääpä (KUVA 10) kuuluu silmälläpidettävien ryhmään. Pähkinänkäävästä on Suomessa tietoja etelärannikolta ja lisäksi muutamasta
paikasta Pohjanlahden rannikolta. Holstinsalmen alueella pähkinänkääpä
säilyy kahdella kuvioilla MetsäE4 ja MetsäE5. Myös Holstinsalmen itäpäässä kuviolla MetsäE9B laji mahdollisesti säilyy.
Pähkinänkäävän itiöemä on yksivuotinen ja kyhmymäinen. Itiöemä on
reunaton eli sillä ei ole pillistöstä erillistä reunaa, vaan koko kääpä on yhtä
ja samaa pillistöä. Pillistö muodostaa hunajanvärisen, ruskean pinnanmyötäisen nykerön puiden ohuille rungoille ja oksille. Pähkinänkäävällä ei
ole erityistä hajua eikä makua.
Pähkinänkääpä on tarkka isäntäpuustaan; se elää Oulujoen suistoalueella
vain harmaalepällä, vaikka se etelässä tyypillisesti elääkin pystyynkuo lleilla pähkinäpensailla tai tammien rungoilla. Pähkinänkäävän huomaa
usein maahan pudonneilta risuilta, mutta se kasvaa leppien ylärungoilla ja

13

Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma

-oksistoissa, yleensä noin 1–3 metrin korkeudella. Laji suosii tiheitä lepikkoja, joissa on pystyssä riukumaista lahopuuta.
Uhanalaisuuden syyt Etelä-Suomessa ovat sopivien, tarpeeksi suurien
pähkinäpensaslehtojen puute. Pohjoisessa ilmeisesti ilmastotekijät rajoittavat sen esiintymistä, sillä soveliaita kasvupaikkoja on kyllä olemassa.

KUVA 10 Pähkinänkääpä. (Lassi Kalleinen)

3.8.3

Keltahaprakääpä Postia septentrionalis NT

Keltahaprakääpä on silmälläpidettävä kääpälaji ja se on harvinainen lähes
koko Suomessa esiintymisalueen painottuessa pohjoiseen. Holstinsalmen
alueella keltahaprakääpä esiintyy ainoastaan yhdellä metsäkuviolla, MetsäE3.
Keltahaprakäävän ekologia ja levinneisyys tunnetaan puutteellisesti. Laji
on resupinaattinen ja yksivuotinen. Keltahaprakääpä löytyy usein vanhoista havumetsistä, joissa se kasvaa männyn tai kuusen kuorettomilla maarungoilla tai irronneilla paksuilla oksilla. Oulussa sen kasvupaikkoina ovat
olleet erilaiset lahot havupuualustat, kuten meren tuomat ajopuut ja ränsistyneet puuaidat.
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3.9

Eläimistö

Toppilansaaren runsas kukkivien kasvien lajisto on otollinen elinympäristö mettä ravinnoksi käyttäville lajeille. Perhosten ja muiden selkäranga ttomien eläinten osalta ei ole tehty perusteellista selvitystä, mutta asiantuntijoiden mukaan alueella on kuitenkin hiekkakenttien ja kuivien ketojen
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä perhos- ja hyönteislajeja.
Rehevä luonto suosii myös rikasta lintu- ja nisäkäslajistoa. Holstinsalmen
ulkoilupolun varrella on useita pesiviä lintulajeja ja nisäkkäistä mm. hirvi
(Alces alces) ja rusakko (Lepus europaeus) kuuluvat suunnittelualueen
eläimistöön.

4

HOLSTINSALMEN KULTTUURIMAISEMAN PIIRTEET
Toppilansaaren maisemaan on jättänyt jälkensä ihmisen toiminta 1700luvulta lähtien. Huvila-asutus, viljely, teollisuus ja liikenne ovat muova nneet voimakkaasti ympäristöä historian eri vaiheissa. Vieläkin ihmisen
toiminta on nähtävissä suunnittelualueen maisemassa, vaikka alue on elänyt hiljaiseloa viime vuosikymmeninä.

4.1

Huvila-asutus

1854 lääninarkkitehti Johan Oldenburg laati Toppilansalmen tonttikartan.
Toppilansaari oli jaettu 37 palstaan, jotka ulottuivat Toppilansalmesta
Holstinsalmeen. Toppilansalmen suuntainen tie, Pitkänmöljäntie jakoi
palstat ylä- ja rantatontteihin. Rantatonteille ei saanut rakentaa tulisijallisia
rakennuksia, joten huvila-asutus kehittyi ylätonteille Pitkänmöljäntien ja
Holstinsalmen väliselle alueelle.
Tontit vuokrattiin aluksi vain Oulun kauppaseuran jäsenille. Kesäisin
kauppiaat muuttivat perheineen tornein varustettuihin huviloihinsa viettämään huvilaelämää ajan tavan mukaan. Huviloihin liittyi aidatut puutarhat,
joissa kasvoi ulkomaisia puita, puukujanteita ja kukkaistutuksia. Lisäksi
puutarhoissa oli usein huvimajoja ja veistoksia. Myös hyötykasveja viljeltiin ja kotieläimet tuotiin mukana laiduntamaan saarelle. Lisäksi asukkaiden urheiluharrastus näkyi puutarhoissa pelikenttien muodossa.
Toppilansaaressa tulee säilymään neljä vielä olemassa olevaa huvilaa; Antellin huvila asuntomessualueen päätteenä, puiston reunalla, joka on nimetty huvilan mukaan, Hedmanin huvila yleisten rakennusten korttelialueella, Lundströmin huvila Mesaanitien päässä, huvilan mukaan nimetyn
puiston reunalla sekä Hannalan huvila Hietasaarentien ja Pitkänmöljäntien
risteyksessä, maamerkkinä koko Toppilansaaren alueelle (KUVA 11).
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Kaikki huvilat ovat hyvin lähellä Holstinsalmen suunnittelualuetta ja
Lundströmin huvilalle sekä Hannalan huvilalle on alueelta näköyhteys.

KUVA 11 Kartassa vuodelta 1921 on edelleen näkyvissä Toppilansaaren alkuperäinen palstajako.
Säilytettävät huvilat on merkitty karttaan.

4.2

Teollisuuden ja liikenteen muovaama kulttuurimaisema

Toppilansaari on ollut merkittävä teollisuuden ja liikenteen keskittymä
1700-luvulta lähtien. Tuolloin alkanut satamatoiminta on tuonut alueelle
aivan oman luonteensa. Holstinsalmen ympäristössä on ollut kuitenkin
enimmäkseen asutusta ja viljelyä.
Toisen maailmansodan aikana Toppilansaari oli saksalaisten käytössä ja
palstalla n:o 17 (Lundströmin huvila) sijaitsi vankileiri venäläisille sotavangeille.
1950-luvulla Trustivapaa Bensiini (TB) Oy perusti palstoille n:o 18–21
nestemäisen polttoaineen varaston. Kaupunki rakensi tontille rautatien, joka kulki Holstinsalmen suuntaisesti kohti Toppilansalmen rautasiltaa.
Ilmakuvasta vuodelta 1965 on nähtävissä että Holstinsalmen reunamilla on
ollut varasto- ja läjitysalueita (KUVA 12).
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KUVA 12 Toppilansaaren ilmakuva vuodelta 1965. Suunnittelualue rajattu kuvaan. Holstinsalmen reunavyöhykkeellä näkyvissä rautatie sekä läjitys- ja varastointialueita.

5

HOLSTINSALMEN MAISEMAKUVA
Toppilansaaren luonnolle on tyypillistä merenrannan eri sukkessiovaiheet:
rantaruovikot, avoimet hiekkapohjaiset niityt, pensaikot ja lehdot. Pitkänmöljäntien suuntaisesti saaren keskiosissa kulkee selänne, josta korkokuva
laskee kohti vesistöalueita.
Holstinsalmen ympäristön maisematila on pääosin suljettua lehtometsää,
puoliavoimet ja avoimet alueet ovat nopeasti kasvamassa umpeen. Korkokuva on alueella matala.

5.1

Ekologisesti arvokkaat biotoopit

Holstinsalmen rantavyöhykkeellä sijaitsevat arvokkaat lehtometsäkokonaisuudet. Rehevä lehtomaisema on alavien kohtien tunnusmerkkinä ja tiheänä kasvillisuusmassana kontrastina avoimille niityille. Lehtometsät
ovat myös arvokkaita monien harvinaisten kääpälajien kasvupaikkoina ja
monilajisen eliöstön elinpiirinä.
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Holstinsalmen ympäristössä on myös muutamia kosteikkoisia tuoreita
suurruohoniittyjä ja rehevän kasvillisuuden leimaamia puoliavoimia alue ita, jotka ovat valtaosin metsittymässä ja sulkeutumassa.
Entisen rautatien kohdalla on niukkaravinteisella ja hiekkaisella maaperällä kuivan kedon olosuhteet. Alueen avoimuus ja alkuperäinen kasvillisuus
ovat tärkeitä hyönteisten ja perhosten elinalueena.

5.2

Keskeiset näkymät

Holstinsalmen luonnontilaisessa ympäristössä näkymät ovat pääosin suljettuja, ja siksi lähimaiseman sekä yksityiskohtien merkitys korostuu.
Muutamia puoliavoimia näkymiä on nykyisen ulkoiluretin varrella. Avo imia näkymiä on vain Lundströminpuiston ja entisen rautatien kohdalla.
Myös Nallikariin johtavalta kevyenliikenteen väylältä ja Nallikarintieltä
on Holstinsalmelle avoin näkymä.
Kaavoituksessa näkymäakseleita on muodostettu suunnittelualueelta korttelinvälisiä katuja pitkin kohti Toppilansalmen pohjoispuolella olevaa punatiilistä myllyä. Tärkein näistä näkymäakseleista on suunnittelualueen
itäpäähän sijoittuva Hannalanpolun ja Kahvelitien akseli kohti myllyrakennusta. Lisäksi rakennettavalta Toppilansaarentieltä avautuu näkymiä
Holstinsalmelle.
Toppilansaaren viheralueiden yleissuunnitelmassa esitetty näkymäakseli
Hietasaarentieltä kohti Holstinsalmea jätetään toteuttamatta luonnontilaisten alueiden MetsäE9A+B ja MetsäE10A+B säilyttämiseksi.

5.3

Maiseman erityiskohteet

Maisemallisesti merkittäviä yksittäispuita ovat suunnittelualueen läns iosassa ulkoilureitin varrella olevat euroopanlehtikuuset (Larix decidua),
jotka ovat aikanaan muodostaneet Ravanderin huvilan, palsta nro 25, puukujanteen. Varsinkin euroopanlehtikuusi yksilö, jonka alitse polku kulkee,
muodostaa maamerkin reitin kulkijoille. Lisäksi Holstinsalmen ulkoilureitin varrella kasvaa komeita mäntyjä ja suuria yksittäisiä lehtipuita.
Lundströminpuiston kohdalla on myös useita kookkaita maisemapuita,
jotka ovat jäänteitä huvila-asutuksen ajoilta.
Holstinsalmen ja entisen rautatien välissä, kuviolla MetsäD9, on kivikasoja puuston alla. Ilmeisesti kivikko on jäänteenä Holstinsalmen ojituksesta ja täytöistä.
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5.4

Maiseman ongelmakohtia

Toppilansaaren alueelta on jouduttu kuorimaan likaantuneita pintamaita
teollisuustoiminnan seurauksena, mutta Holstinsalmen ympäristöstä ei
kuitenkaan ole löytynyt vaarallisesti saastuneita maita.
Sähkölinja kulkee suunnittelualueella Holstinsalmen kohdalla ja se jatkuu
itään päin Hietasaarentielle asti. Osaksi, kuvioilla MetsäE4, MetsäE8 ja
MetsäE9A+B, sähkölinjan aukko on raivattu puuston keskelle. Raivauksesta huolimatta sähkölinjan aukot kasvavat taimikkoa ja ovat sulkeutumassa. Ilmassa kulkeva sähkölinja tullaan korvaamaan maakaapelilla alueen rakentamisen yhteydessä.
Roskaa ja jätettä on vuosien saatossa kertynyt runsaasti Holstinsalmen
pohjoiselle reuna-alueelle Nallikarintiestä itään päin ja Lundströminpuistoon, kuviolle MetsäD7. Myös ongelmajätteeksi luokiteltavaa roskaa löytyy näiltä alueilta.
Suunnittelualueen rakentaminen aiheuttaa vaurioita maisemakuvaan. Alavan maaston takia tonttien korkeutta joudutaan nostamaan täytöillä ja tonttien luonteva liittyminen luonnonmukaisiin alueisiin on ratkaistava. Myös
kevyenliikenteen reittien ja Toppilansaarentien perustaminen luovat ma isemointitarpeita.

6

MAISEMANHOITOPERIAATTEET
Maisemanhoitoperiaatteet on laadittu 13 ha käsittävälle alueelle Holstinsalmen ympäristöön. Alue on jaettu 21 kuvioon. Kuvioinnin lähtökohtana
on ollut Toppilansaaren luontoarvojen inventoinnissa (2001) ja Holstinsalmen kääpämetsä -selvityksessä (2002) käytetyt aluerajaukset. Myös
Mustasaaren maisemanhoidon toimenpidesuunnitelman (2001) kuviorajat
ovat osaltaan määritelleet kuviointia. Lopullinen kuvioiden muodostuminen perustuu Toppilansaaren asemakaavaan (2003) ja eri alojen asiantunt ijoiden ja suunnittelijan yhteisiin maastokäynteihin. Metsien nimeäminen
noudattelee SCC Viatek Oy:n laatimaa viheralueiden yleissuunnitelmaa
(2003).(Liite 1: Holstinsalmen kuviokartta).
Metsien hoito-ohjeet perustuvat kirjoihin Taajamametsien hoito (1995) ja
Taajamametsän kasvustotilat ja metsätyypit (1995), mutta käsittelyohjeita
on sovellettu kääpien kasvupaikkavaatimukset huomioiden. Kostean niityn
ja kuivien ketojen perustamis- ja hoito-ohjeet perustuvat kirjaan Kukkaniitty viheralueille (2003) ja kasvisuositukset on valittu raportin Oulun
Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja (2003) mukaan.
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6.1

MetsäE, luonnontilaisena säilytettävä metsikkö

Holstinsalmen suunnittelualueella on 10 MetsäE merkittyä kuviota, pintaalaltaan yhteensä 5 ha. Nämä luonnontilaisena säilytettävät metsiköt sijoittuvat Holstinsalmen tuntumaan ja edustavat Toppilansaaren alkuperäistä
luontoa.
MetsäE -kuviot on tarkoitettu ensisijaisesti kasvillisuuden ja eliöstön reservaateiksi, jotka kehittyvät pääosin luonnon ehdoilla. Ihmisten laajamittainen virkistys- ja hyötykäyttö on rajoitettua näissä metsissä. Näissä itsenäisesti toimivissa elinympäristöissä luonto ja sen luontainen sukkessiokehitys on asetettu etusijalle.
Maisemakuva on MetsäE kuvioilla suljettu tai puoliavoin. Hoidon periaatteina on varovainen siistiminen niiltä osin, kun se on esimerkiksi kevye nliikenteen turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Hoidossa huomioidaan
erityisesti kuvioilla esiintyvät harvinaiset käävät, jotka hyötyvät metsien
hoitamattomuudesta ja kasvillisuuden tiheydestä. Hoidon tavoitteena on
tiheä, reunavyöhykkeiltään sulkeutunut metsä. Muutamilla metsäkuvio lla
puusto muodostaa nykyisin pilariston ja näitä alueita kehitetään jatkossakin sen suuntaisesti.
Suurimmalta osalta kuvio ille ei tehdä hoitotoimenpiteitä. Kevyenliikenteen reittien varrella ja kuvioiden liittyessä avoimiin alueisiin käytetään
lievää harvennusta. Tällöin puita jätetään 1–1,5 m välein ja läpimitaltaan
alle 5 cm olevia puuntaimia sekä pensaita eli alikasvosta poistetaan epätasaisin välein.
Kuvioiden MetsäE4 ja MetsäE10A+B osa-alueilla harvennetaan metsää
pilaristoksi näkymien avaamiseksi. Tällöin alikasvos poistetaan ja vain
matalana kasvavia kenttä- ja pensaskerroksen lajeja jätetään kasvamaan.
Pilaristot ovat yksilajisia lehtipuualueita.
Hakkuut tehdään syksyllä ja miestyönä raivaussahalla. Hakkuutähteet jätetään kuvioiden keskiosiin, mutta kevyenliikenteen reittien varrelta hakkuutähteet kerätään pois tai mahdollisuuksien mukaan siirretään kuvioiden
keskiosiin. Kuolleet pystypuut ja lmaapuut säästetään. Puustossa suositaan
harmaaleppää (Alnus incana) ja tuomea (Prunus padus). Myös herukka
(Ribes sp.) ja vadelma (Rubus idaeus) pensaikot säästetään alikasvosharvennuksissa.

6.2

MetsäD, luonnonmukaisena hoidettava metsikkö

MetsäD -merkinnällä varustettuja kuvioita on Holstinsalmen ympäristössä
8 kappaletta ja niiden pinta-ala on yhteensä 3,05 ha. Metsäkuviot sijaitsevat suunnittelualueen pohjoisrajalla, tonttien ja kevyenliikenteen reitin välisessä maastossa.
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Luonnonmukaisesti hoidettavat metsät toimivat suojavyöhykkeenä tonttien ja kevyenliikenteen reitin välisessä. Nämä metsäkuviot suojaavat myös
luonnontilaisia metsiä ihmisen toiminnan vaikutuksilta.
Maisemakuva on MetsäD alueilla puoliavoin. Hoidon periaatteina on näkymien avaaminen ja kevyenliikenteen reittien turvallisuuden lisääminen.
Hoidossa huomioidaan maisemapuut ja luonnon monimuotoisuus. Hoidon
tavoitteena on kerroksellinen metsä.
MetsäD kuvioilla hoitotoimenpiteitä suoritetaan kaikilla alueilla. Kevyenliikenteen reittien varrella käytetään ryhmittäistä harvennusta. Tällöin puita jätetään 1,5–2,5 m välein ja läpimitaltaan alle 5 cm olevat puuntaimet
sekä pensaat eli alikasvos poistetaan kasvustoryhmiä muodostamalla. Kuvioiden sisäosissa ja metsän jatkuessa tonttien puolelle käytetään lievää
harvennusta. Tällöin puita jätetään 1–1,5 m välein ja läpimitaltaan alle 5
cm olevat puuntaimet sekä pensaat eli alikasvos poistetaan epätasaisin välein.
Kuvion MetsäD3A itäreunalla harvennetaan metsää pilaristoksi näkymien
avaamiseksi. Tällöin alikasvos poistetaan ja vain matalana kasvavia kenttä- ja pensaskerroksen lajeja jätetään kasvamaan. Pilaristo muodostuu sekametsän mänty- ja koivupuista.
Hakkuut tehdään syksyllä ja miestyönä raivaussahalla. Hakkuutähteet kerätään pois. Hakkuujätteitä voidaan jättää kuvioiden keskiosiin sekä tonttien rajalle estämään läpikulkua tontille. Kuolleita pystypuita ja maapuita
säästetään. Puustossa suositaan marjovia lehtipuita ja pensaita. Myös katajat (Juniperus communis) säästetään alikasvosharve nnuksissa.

6.3

Avoimet alueet

Avoimilla alueilla on tärkeä maisemakuvallinen merkitys Holstinsalmen
ympäristössä. Avoimet alueet mahdollistavat näkymien syntymisen ja
rytmittävät maisemankuvaa tuoden vaihtelua tiheäkasvuiselle lehtometsäalueelle. Avoimilla paikoilla voivat menestyä myös jatkossa monet Toppilansaaren harvinaisista putkilokasveista.

6.3.1

Kostea niitty

Kostea niitty on pinta-alaltaan 1 ha ja se sijaitsee pääosin Nallikarin leirintäalueella Holstinsalmen rannalla ulkoilureitin molemmin puolin. Alue on
ollut peltoviljelyssä ja läjitysalueena viimeiset vuosikymmenet. Nykyisin
maasto on keväisin sulamisvesien vuoksi erittäin kosteaa ja alue on sulkeutumassa nopeasti (KUVA 13).
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Maisemakuva pyritään säilyttämään jatkossa avoimena. Hoidon tavoitteena on kehittää olemassa olevasta tilanteesta kostean niityn kasveja kasvava
avoin alue. Hoitoperiaatteina on puuntaimien ja pensaikon vähentäminen
ja niittymäisen kasvillisuuden suosiminen (KUVA 14).
Kasvualustan massanvaihtoja tai lisäyksiä ei tehdä. Puuntaimet ja pensaikot raivataan alueelta. Mahdollinen kulotus tai laidunnus olisi alueelle
eduksi. Maaperää voidaan köyhdyttää lisäämällä talvella hiekkaa niittyalueelle. Niityn lajivalikoima muotoutuu maaperän siemenpankin ja ympäröivän kasvillisuuden mukaan.
Hulevesiuomien kohdalla on mahdollista käyttää myös kasvualustan
muokkaamista laikkuina, joihin kylvetään tai istutetaan Toppilansaaressa
tavattujen, kostealle niitylle tunnusomaisten kasvien siemeniä tai taimia
monilajisena sekoituksena. Kostealle niitylle voidaan istuttaa:
• Ojakärsämö (Achillea ptarmica)
• Keltasauramo (Anthemis tinctoria)
• Ahomatara (Galium boreale)
• Kyläkurjenpolvi (Geranium pratense)
• Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)
• Kannusruoho (Linaria vulgaris)
• Käenkukka (Lychnis flos-cuculi)
• Niittyleinikki (Ranunculus acris)
• Puna-ailakki (Silene dioica)
• Valkoailakki (Silene latifolia ssp. alba)
• Puna-apila (Trifolium pratense)
• Valkoapila (Trifolium repens)
• Kullero (Trollius europaeus).
Erityisesti kullero soveltuu alueelle. Kasvin ainoa Toppilansaaren esiintymä on löytynyt lähistöltä, mutta se tulee jäämään rakentamisen alle (Toppilansaaren luontoarvojen inventointi). Kostea niitty on myös sopiva kasvupaikka alueellisesti uhanalaiselle valkopeipille.
Aluksi puhdistusniittoja tehdään useamman kerran kesässä ja jatkossa
vuosittainen hoitoniitto loppukesästä ja tarpeen vaatiessa myös alkukesästä. Niitto- ja raivausjätteet kuljetetaan aina pois.
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KUVA 13 Kostean niityn nykytilakuva ulkoilureitiltä Holstinsalmen suuntaan.

KUVA 14 Kostean niityn tavoitetila. Vesakko raivattu ja aluetta niitetty vuosittain.
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6.3.2

Kuivat kedot

Kuivia ketoja on pinta-alaltaan yhteensä 0,8 ha ja ne sijaitsevat liikenneväylien varrella. Kuiva keto 1 perustetaan Toppilansaarentien rakentamisen yhteydessä raivatulle Holstinsalmen rantametsävyöhykkeelle ja Kuiva
keto 2 entisen junaradan pohjalle tulevan kevyenliikenteenväylän reunoille.
Maisemakuva on avoin. Hoidon tavoitteena on kehittää pitkällä aikavälillä
ravintoköyhää pohjamaata hyödyntäen kuivan kedon kasveja kasvava
alue.
Kasvualustana Kuiva keto 1:lla on tierakentamiseen käytetty pohjamaa,
johon on lisätty noin 5 cm multavaa maata kylvöalustaksi. Kuiva keto 2:lla
kasvualustana entisen radanvarren on hiekkapitoinen pohjamaa, johon on
lisätty noin 5 cm multavaa maata kylvöalustaksi. Ketojen lajivalikoima on
Toppilansaaressa tavattujen, kuiville kedoille tunnusomaisten kasvien
siemeniä tai taimia monilajisena sekoituksena. Kuivan kedon kasveina
käytettään:
• Siankärsämö (Achillea millefolium)
• Kissankäpälä (Antennaria dioica)
• Kissankello (Campanula rotundifolia)
• Ahdekaunokki (Centaurea scabiosa)
• Ketohärkki (Cerastium arvense)
• Ketoneilikka (Dianthus deltoides)
• Pulskaneilikka (Dianthus superbus)
• Ahomansikka (Fragaria vesca)
• Heinätähtimö (Stellaria graminea)
• Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
• Aho-orvokki (Viola canina)
• Keto-orvokki (Viola tricolor).
Molemmat neilikat ovat alueellisesti uhanalaisia Oulussa ja niitä tulee
suosia istutuksissa. Lisäksi voidaan kylvää hietapitkäpalkoa (Caraminopsis arenosa), jota kasvaa nykyisinkin runsaasti Toppilansaaren rataalueella.
Vuosittainen hoitoniitto tehdään loppukesästä ja tarpeen vaatiessa myös
alkukesästä. Niitto- ja raivausjätteet kuljetetaan aina pois.
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6.3.3

Sähkölinjat

Sähkölinjojen alustat on raivattu avoimeksi alueeksi, jotka ovat sulkeutumassa nopeasti. Sähkölinjan aukko Holstinsalmen kohdalla säilyy avo imena alueena. Kuvioilla MetsäE4, MetsäE9A+B ja MetsäE10A+B sähkölinjan aukot saavat kehittyä luontevaksi osaksi metsäkuvioita. Puustoa
voidaan viiden vuoden välein harventaa poimintahakkuin. Harvennuksissa
suositaan alueille luonteenomaista lehtipuustoa.

6.4

Holstinsalmen uoma

Holstinsalmi säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena ja uomaa muokataan vain niiltä osin kuin ympäristön muu rakentaminen vaatii. Maisemakuva on suljettu, muutamaa avointa näkymää lukuun ottamatta. Hoidon
periaatteina on varovainen siistiminen ja rakentamisen aiheuttamien muutosten maisemointi. Lisäksi näkymäalueilla kiveyksien tarkoitus on pitää
uoma siistinnäköisenä myös matalan veden aikaan keskikesästä syksyyn.
Hoidossa huomioidaan uoman tärkeä merkitys alueen alkuperäiselle luo nnolle.
Suurimmalta osalta Holstinsalmen uomalle ei tehdä hoitotoimenpiteitä.
Tarvittaessa vo idaan salmen uomaa kevyesti avata pajukosta lähtien kuviolta MetsäE3 uoman itäpäähän asti.
Toppilansaarentien ja Mesaanipolun kohdalle tulee tierummut ja niiden
korkeus tulee sovittaa siten että nykyiset vedenpinnantasot säilyvät. Tierummut maisemoidaan luonnonkivillä tai kivikoreilla maisemaan istuvaksi. Näillä Holstinsalmen ylityskohdilla on näkymät salmelle ja uomaa pidetään avonaisena vesakkoa raivaamalla noin 2–3 vuoden välein. Ylitysten molemmin puolin rannoille lisätään luonnonkiviä ja uoman pohjalle
suodatinkangas sekä soraa. Näin saadaan vesi riittämään laajemmalle alueelle ja muodostumaan vesipeilipinnat (KUVAT 15 ja 16).
Mahdolliset uoman raivaukset ajoitetaan syksyyn tai talveen. Luonnont ilaisen uoman raivaukset tehdään miestyönä raivaussahalla. Teiden ylitysten kohdalla koneiden käyttäminen on sallittua ja perustustyöt voidaan
suorittaa väylien rakentamisen yhteydessä.
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KUVA 15 Holstinsalmi länteen Nallikarintieltä/Mesaanipolulta nyky- ja tavoitetilassa.

KUVA 16 Holstinsalmi itään Nallikarintieltä/Mesaanipolulta nyky- ja tavoitetilassa.
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6.5

Hulevesiuomat

KUVA 17 Hulevesiuoma entisen ojan paikalla kuviolla MetsäD1.

Suunnittelualueen pohjoispuolen tonteilta johdetaan hulevesiä kohti Holstinsalmea kolmea hulevesiuomaa pitkin. Läntiset kaksi uomaa on muokattu olemassa olevista pelto-ojista läpi kostean niittyalueen. Lundströminpuiston hulevesiuoma alkaa Prikipuistosta ja jatkuu puiston pohjoisrajalla
asettuen länsireunalla vanhan ojan kohdille. Hulevesiuomat tulevat olemaan suurimman osan vuodesta kuivia ja siksi niiden tulee olla siistejä sekä maisemaan istuvia myös ilman vettä.
Hulevesiuomat ovat leveydeltään vaihtelevia ja niiden kallistus on noin
1 %. Olemassa oleviin ojiin asetellaan rakennusvaiheessa kiviä (KUVA
17). Näin uomien virtaussuuntaa kaarretaan, jotta uomat saadaan muistuttamaan luonnontilaisia puroja. Maastoon alusta alkaen perustettavat hulevesiuomat ovat samanlaisia muodoltaan. Niiden pohjalle voidaan asettaa
lisäksi suodatinkangas sekä soraa.

6.6

Kevyenliikenteen reitit ja tieympäristö

Suunnittelualueen läpi rakennetaan kivituhkapintainen 3,5 m leveä kevyenliikenteen reitti Toppilansaarenpolku, joka muuttuu Lundströminpuiston
kohdalla 4 m leveäksi asfalttipintaiseksi Luovipoluksi. Myös Toppilansaarentie kulkee alueen läpi pohjois–eteläsuunnassa ylittäen Holstinsalmen.
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Lisäksi Mesaanipolku jatkuu Holstinsalmen yli, johtaen koirapuistoon ja
valaistulle ulkoilureitille.
Luovipolku on alueen keskeinen kevyenliikenteen väylä Toppilansaarenpolun tarjotessa luontoelämyksiä alueen ainutlaatuisen luonnon keskellä.
Mesaanipolun kaltaisesti myös muilta tonttialueilta tulee olemaan yhteys
näille kevyenliikenteen reiteille. Toppilansaarentie on keskeinen liikenneyhteys alueella ja myös julkinen liikenne kulkee sitä kautta.
Toppilansaarenpolku ja Luovipolku asettuvat maastoon lähes nykyisten
korkeustasojen mukaan. Toppilansaarenpolku on linjattu nykyisen ulkoilureitin paikalle, jotta arvokkaat luontoalueet säästyvät mahdollisimman yhtenäisinä kuvioina (KUVA 18). Kuvioiden MetsäD2 ja MetsäE2 kohdalla
reitti on linjattu kulkemaan lehtikuusten välistä, jotta maisemallisesti arvokkaat puut säilyvät rakentamisen ja kasvavan liikenteen paineessa. Toppilansaarenpolku voidaan tulevaisuudessa liittää osaksi Hietasaaren ulkoilureitistöä.
Polkujen pohjoispuolella on painanteet hulevesille, jotka johdetaan rumpujen avulla polkujen eteläpuolelle kohti Holstinsalmea. Kostean niityn kohdalla reitin pintaa on hieman nostettu ja reitille on lisätty tierumpu, jotta
keväiset sulamisvedet eivät katkaise kulkuyhteyttä.
Toppilansaarentie rakennetaan +2,2 m korkoon (KUVA 19), mutta ylittäessään Holstinsalmen se viedään nykyisen Vellamontien korkeuteen +1,5
m. Näin korkeuserot luonnontilaiseen maastoon ja kevyenliikenteen reittiin pysyvät kohtuullisina ja rakentamisen aiheuttamat maisemavauriot
ovat helpommin korjattavissa.

KUVA 18 Toppilansaarenpolku linjataan nykyisen ulkoilureitin paikalle.
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KUVA 19 Periaatepoikkileikkaus Toppilansaarentien sijoittumisesta maastoon.

6.7

Tonttien rajautuminen Holstin- ja Toppilansaarenpuistoihin

Toppilansaaren alueelle on kaavoittaja laatinut korttelikohtaiset rakentamistapaohjeet, joissa määritellään yksityiskohtaisesti tonttien rajautuminen
Holstin- ja Toppilansaarenpuistoihin. Koska suunnittelualue on alavaa
maastoa ja rakennettavia tontteja joudutaan korottamaan +2,4 m tasoon,
syntyy luonnonmukaisen ja rakennetun alueen rajapintaan korkeuseroa
enimmillään jopa 1,4 metriä. Korkeusero on ratkaistu luiskan ja osin tuk imuurien avulla.
Luiskan kaltevuus vaihtelee 1: 3 – 1: 8 välillä. Luiska rakennetaan vaihtelevan levyisenä polveilemaan maastoon, siten että suurimpien puiden juuristoalueet eivät joudu täyttömaan alle. Näin luiskista tulee luontevampi
osa luonnonmukaisia alueita. Maastoon syntynyttä mulloksella olevaa aluetta korjataan istuttamalla sille Toppilansaarelle tunnusomaisten kasvien
siemeniä tai taimia monilajisena sekoituksena. Lisäksi tonttien rajalle istutetaan alueelle suositeltuja pensaita verhoamaan näkymää luiskasta (KUVA 20). Luonnontilaiset alueet voivat jatkua tonteille, joilla luiskaamista
ei tarvita. Myös korotettujen tonttien viheralueet voivat sijaita matala mmalla kuin +2,4 m ja näin pihasuunnitelmissa voidaan hyödyntää alkuperäisen luonnon kasvillisuutta (KUVA 21).
Nallikarin leirintäalue on tällä hetkellä osittain aidattu valkoisella puuaidalla sekä verkkoaidalla. Tulevaisuudessa alue on tarkoitus aidata kokonaisuudessaan. Maiseman kannalta on tärkeää että aita soveltuu ympäröivään luontoon ja sen läpi on näkymiä Holstinsalmen ympäristön arvokkaille metsäkuvioille ja kostealle niitylle. Ehkei aitausta tarvita lainkaan,
sillä Holstinsalmi ja sen tiheät rantavyöhykkeet toimivat jo sinällään läpikulun estäjänä.
29

Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma

KUVA 20 Periaatepoikkileikkaus. Korotettujen tonttien rajalle tulee vaihtelevan levyinen luiska puuston
säilyttämiseksi.

KUVA 21 Periaatepoikkileikkaus. Vähän täytettävillä tonteilla luonnonmukainen alue jatkuu osana
tonttien viheralueita.
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6.8

Pienkohteet

Suunnittelualueen maisemapuut ja puuryhmät otetaan esiin raivaamalla
alikasvusto niiden ympäristöstä noin 2–5 metrin säteellä. Maisemapuut sijaitsevat pääosin valaistun kevyenliikenteen reittien varsilla ja luonnontilaisilla alueilla, joten vain komeat lehtikuuset kuviolla MetsäE2 valaistaan. Kuviolla MetsäD8 sijaitsevat kivikasat säästetään ympäristöä rikastuttavana elementtinä.
1800-luvun rantaviiva, joka polveilee suunnittelualueella ja jatkuu Toppilansaaren kärkeen Pitkänmöljäntien kääntöpaikan ohi Toppilansalmen rantaan olisi mahdollista ottaa esiin maastossa esimerkiksi ympäristötaiteen
avulla. Näin saataisiin myös Toppilansaaren näkymäakseleille päätepisteet
Holstinsalmen ja meren suuntaan.

7

KUVIOKOHTAISET KUVAUKSET JA TOIMENPITEET
Jokainen suunnittelualueen kuvio on nimetty erikseen. Kuvioista on esitetty nykytilan kuvaus, joka perustuu tietoihin raporteista Toppilansaaren
luontoarvojen inventointi (2001) ja Mustasaaren maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma (2000). Myös Kalleisen (2002) Holstinsalmen kääpäme tsät -multimediatyö on ollut suurena apuna yleiskuvauksia tehtäessä. Kaikille kuvioille on määritelty tavoitetila, jonka pohjalta on annettu jokaiselle alueelle toimenpideohjeet (liite 2: Holstinsalmen toimenpidekartta).

7.1

MetsäE1

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,7 ha. Lehtipuulehto, joka sijaitsee pääosin aidatulla Nallikarin
leirintäalueella. Yksi arvokkaimmista metsäkohteista Toppilansaaren alueella, jolla on pikkukennokäävän esiintymiä. Latvustokerros on tiheä ja
pensaskerroksessa kasvaa punaherukkaa. Kuviolla on maapuita ja kuolleita pystypuita. Maisemakuva on etenkin kesällä suljettu.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena ja reuna-alueet pidetään suljettuna. Kuviota hoidetaan pikkukennokäävän sekä mahdollisesti muiden kääpien
elinympäristönä. Metsäkuvio toimii myös suojavyöhykkeenä asuinalueen
ja Nallikarin leirintäalueen välillä. Leirintäalueen aita soveltuu luonnont ilaiseen ympäristöön. Kuvio muodostaa yhdessä Antellinpuiston reunan
kanssa eräänlaisen portin kivituhkapintaisen kevyenliikenteen reitin alulle.
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Hoitotoimenpiteet
Metsän sisäosat ja reuna-alue Holstinsalmen puolelta pidetään koskema ttomina. Näin turvataan tiheä latvusto, joka tuo varjoisuutta, kosteutta ja
lahopuuta kääpien kasvupaikaksi.
Reuna-alueilla kevyenliikenteen reittien ja aidan välillä harvennetaan alikasvosta lievästi. Yksittäisiä puita poistetaan vain, jos ne vaarantavat liikkumista. Tarvittaessa metsäkuvion reuna maisemoidaan liikenneväylien
rakentamisen jäljiltä vaihtelevan levyisellä punaherukkapensasvyöhykkeellä, jotta alueen pienilmasto-olosuhteet eivät pääse muuttumaan ratkaisevasti.

7.2

MetsäD1

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,3 ha. Lehtipuuvaltainen metsäkuvio, jonka länsirajalla kasvaa
kaksi komeaa mäntyä. Alueella on matalia ojia ja varsinkin keväisin alue
on kostea. Asuinalueen ja metsämaaston välille tulee korkeuseroa noin
0,9–1,1 m.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnonmukaisena. Maisemakuva on puoliavoin ja monikerroksellinen. Metsäkuvio on suojavyöhykkeenä asuinalueen ja kevye nliikenteen reitin välillä. Asuinalueelta on puoliavoimia näkymiä kuviolle.
Hulevesiuomat ja luiska asettuvat luontevasti maastoon.
Hoitotoimenpiteet
Kevyenliikenteen reitin ja hulevesiuomien varrelta harvennetaan puusto ja
alikasvos. Harvennus tehdään 10–20 metrin levyisenä vyöhykkeenä ja
ryhmiin. Kookkaat lehtipuut ja yksittäiset isot havupuut pyritään säilyttämään. Kuvion keskiosissa puusto ja alikasvos harvennetaan lievästi. Nykyisistä ojista muotoillaan kivien ja soran avulla tarvittavat hulevesiuomat.
Korkeusero tontin ja metsämaaston välillä hoidetaan luiskaamalla. Luiska
on vaihtelevan levyinen, kuitenkin niin, että kapein leveys on 1:3. Luiskan
leveyden vaihtelussa huomioidaan säästettävät puut, muilta osin puut ja
pensaat raivataan pois. Tontin rajalle istutetaan luonnonvaraista pensasta
vapaamuotoiseksi aidanteeksi. Pensasistutus maisemoi näkymät tontilta ja
sen takana luiskaa korjataan istuttamalla sille Toppilansaarelle tunnusomaisten kasvien siemeniä tai taimia monilajisena sekoituksena.
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7.3

Kostea niitty

Yleiskuvaus
Pinta-ala 1 ha. Nuorta taimikkoa kasvava niitty sijaitsee osin aidatulla Nallikarin leirintäalueella ja osittain myös kevyenliikenteen reitin pohjoispuolella. Etelässä kuvio rajautuu Holstinsalmeen. Kuvio on poikkeuksellinen
Holstinsalmen nykyisen luontopolun varrella avoimien alueidensa vuoksi.
Alueella on ojia ja varsinkin keväisin alue on erittäin kostea. Polku kulkee
muuta maastoa korkeammalla kannaksella, jonka molemmin puolin kasvaa koivuja. Niiden takaa siivilöityy näkymiä kuviolle.
Tavoitetila
Avoimet alueet luovat vaihtelevuutta maisemaan. Kevyenliikenteen reitiltä
on sekä avoimia että siivilöityviä näkymiä kuviolle. Holstinsalmen reunaalue on pääosin sulkeutunut toimien näkösuojana kevyenliikenteen ja Nallikarin leirintäalueen välillä. MetsäE1:n ja MetsäE2:n reuna-alue on sulkeutunut. Nämä reuna-alueet sulautuvat avoimiin alueisiin monikerroksisen reunavyöhykkeen avulla.
Leirintäalueen aita soveltuu luonnontilaiseen ympäristöön ja mahdollistaa
näkymät avoimille alueille. Keväisin kevyenliikenteen kulkuyhteys ei katkea pintavalunnan takia. Hulevesiuomat asettuvat luontevasti maastoon.
Hoitotoimenpiteet
Avoimet alueet säilytetään ja niistä kehitetään kostea niitty. Kulleroa suositaan kasvivalinnoissa. Pajukko ja taimikko poistetaan kevyenliikenteen
reitin ja hulevesiuomien varrelta vähintään aitaukseen asti. Kookkaat koivut ja muut isot lehtipuut säilytetään kannaksen kohdalla. Kuvion itäreunassa oleva koivikko harvennetaan alikasvustosta hakamaiseksi kohteeksi.
Kuusen taimet poistetaan koko alueelta. Rantavyöhyke ja kuvioiden MetsäE1:n sekä MetsäE2:n reuna-alueet saavat kehittyä luonnonehdoilla. Ho ltinsalmen rantavyöhykkeelle harvennetaan kaksi näkymäaukkoa.
Kevyenliikenteen reitille rakennetaan riittävän suuret rummut, jotta keväällä sulamisvedet virtaavat niitylle ja kohti Holstinsalmea. Nykyisistä
ojista muotoillaan kivien ja soran avulla tarvittavat hulevesiuomat.

7.4

MetsäD2

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,2 ha. Harvakasvuinen metsäkuvio, jolla kasvaa kuusiryhmiä.
Kuvion korkeimmalla kohdalla on kolme maisemallisesti merkittävää eu-
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roopanlehtikuusta. Asuinalueen ja metsämaaston välille tulee korkeuseroa
n. 0,9 m.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnonmukaisena. Maisemakuva on puoliavoin. Leht ikuuset toimivat maamerkkeinä kevyenliikenteen reitin varrella. Myös kuusiryhmät monipuolistavat alueen maisemakuvaa. Jatkossa alueesta muovataan havupuuvaltainen kuvio. Metsäkuvio on suojavyöhykkeenä asuinalueen ja kevyenliikenteen reitin välillä. Luiska asettuu luontevasti maastoon.
Hoitotoimenpiteet
Kevyenliikenteen reitin varrelta harvennetaan puustoa ja alikasvos. Harvennus tehdään 10–15 metrin levyisenä vyöhykkeenä ja ryhmiin. Kuus iryhmät ja isot lehtipuut säilytetään. Harvennuksessa suositaan havupuita ja
kuusen taimille raivataan tilaa, jotta ne kehittyvät kaunismuotoiseksi. Euroopanlehtikuusien ympäriltä poistetaan puustoa ja alikasvos, jotta ne korostuvat yksittäisinä puina lähimaisemassa. Kohdevalaistus tuo lehtikuuset
paremmin esiin ja lisää niiden merkittävyyttä maisematilassa.
Korkeusero tontin ja metsämaaston välillä hoidetaan luiskaamalla. Luiska
on vaihtelevan levyinen, kuitenkin niin, että kapein leveys on 1:3. Luiskan
leveyden vaihtelussa huomioidaan säästettävät puut, muilta osin puut ja
pensaat raivataan pois. Tontin rajalle istutetaan luonnonvaraista pensasta
vapaamuotoiseksi aidanteeksi. Pensasistutus maisemoi näkymät tontilta ja
sen takana luiska korjataan istuttamalla sille Toppilansaarelle tunnusomaisten kasvien siemeniä tai taimia monilajisena sekoituksena.

7.5

MetsäE2

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,6 ha. Lehtipuulehto, joka sijaitsee pääosin aidatulla Nallikarin
leirintäalueella. Yksi euroopanlehtikuusi sijaitsee aidan ja luontopolun välissä samalla kohtaa kuin MetsäD2:n kolme lehtikuusta. Kuvion länsirajalla kasvaa suurikokoisia pihlajia. Maisemakuva on etenkin kesällä suljettu.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena ja reunavyöhykkeet ovat pääosin suljettuja. Kuviota hoidetaan kääpien mahdollisena elinympäristönä. Yksittäiset
maisemapuut rikastuttavat maisemakuvaa. Yhdessä MetsäD2:n kolmen
lehtikuusen kanssa lehtikuusi muodostaa porttimaisen maamerkin maisematilassa. Metsäkuvio toimii myös suojavyöhykkeenä asuinalueen ja Nallikarin leirintäalueen välillä. Leirintäalueen aita soveltuu luonnontilaiseen
ympäristöön.

34

Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma

Hoitotoimenpiteet
Metsän sisäosat ja reuna-alue Holstinsalmen puolelta pidetään koskema ttomina. Näin turvataan tiheä latvusto, joka tuo varjoisuutta, kosteutta ja
lahopuuta kääpien kasvupaikaksi.
Reuna-alueet kevyenliikenteen reitin ja aidan välillä siistitään poistamalla
vain yksittäisiä puita, jotka vaarantavat liikkumista. Alikasvos pyritään
säilyttämään koskemattomana. Kuitenkin euroopanlehtikuusen ympäriltä
poistetaan puita ja alikasvos, jotta se korostuu yksittäisenä puuna lähimaisemassa. Myös vanhat pihlajat otetaan esiin harventamalla puita ja alikasvos niiden läheisyydestä.

7.6

MetsäD3A+B

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,25+0,3 ha. Sekapuumetsä, jolta löytyy runsaasti matalia ojia
sekä avoimilta kohdilta katajaa. Holstinsalmen reunavyöhykkeellä kasvaa
tiheä pajukko. Yleisten rakennusten korttelialueen ja metsämaaston välille
tulee korkeuseroa n. 0,9–1,4m. MetsäD3A on kuitenkin poikkeuksellinen
kohde, sillä siihen rajautuvan yleisten rakennusten korttelin rakennukset
sijoittuvat korttelin pohjoisosiin ja siksi tontin korotusta ei välttämättä tarvita. Toppilansaarentien asettuu +2,2 m korkoon, näin korkeusero tien ja
metsäkuvioiden välillä on n. 1,2 m.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnonmukaisena. Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan, sillä kuviolla on merkitystä pienten lasten lähiluontokohteena. Kuviolle avautuu näkymiä sekä Toppilansaarentieltä että tien itäpuolelta kerrostalosta, jonka julkisivu avautuu kohti kuviota.
MetsäD3A jatkuu luontevasti osana yleisten rakennusten korttelin viheralueita. Metsän ja tieluiskan sauma on avoin.
MetsäD3B sisällä näkymät ovat avoimia, sillä Holtinsalmen reunavyöhykkeen tiivis pajukko ja MetsäE3 toimivat suojavyöhykkeenä Nallikarin le irintäalueelle. Kevyenliikenteen väylälle pilkottaa kuitenkin parista kohtaa
näkymä Holstinsalmelle. Kuvio MetsäD3B rajautuu kuivaan ketoon monikerroksisen la iteellisen reunavyöhykkeen avulla.
Hoitotoimenpiteet
Kevyenliikenteen reitin varrelta harvennetaan puustoa ja alikasvos. Harvennus tehdään 5–10 metrin levyisenä korkeuskäyrien mukaisena vyöhykkeenä ja ryhmiin. Kookkaat lehtipuut ja yksittäiset isot havupuut säilytetään, samoin katajat. Kuvion keskiosissa puusto ja alikasvos harvenne35
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taan lievästi. Marjovia pensaita ja lahopuuta säästetään maiseman monipuolistamiseksi.
Kuvio MetsäD3A:n Toppilansaarentien puoleinen reuna harvennetaan pilaristoksi. Korkeusero tien ja metsämaaston välillä hoidetaan luiskaamalla
tien rakentamisen yhteydessä. Luiska on vaihtelevan levyinen ja le veyden
vaihtelussa huomioidaan säästettävät puut, muilta osin puut ja pensaat raivataan pois. Luiska verhotaan kylvämällä siihen kuiva keto.
Kuvio MetsäD3B:n Holstinsalmen reunan pajuvyöhykkeeseen raivataan
pari näkymäaukkoa jo olemassa oleviin avonaisempiin kohtiin. Kuvion rajaaminen kuivaan ketoon tapahtuu puustoa ja alikasvustoa ryhmiin harve ntamalla. Raja-alue on vaihtelevan levyinen, monikerroksellinen vyöhyke
ojan molemmin puolin.

7.7

MetsäE3

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,2 ha. Le htipuulehto, joka on oikeastaan vain pitkä ja kapea rantavyöhyke Nallikarin leirintäalueen ja Holtinsalmen välissä. Maisemakuva
on etenkin kesällä suljettu. Alueelta on löytynyt keltahaprakääpää. Toppilansaarentien asettuu korkeimmillaan +2,2 m korkoon, nä in korkeusero
tien ja me tsän välillä on = 1,7 m.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena ja reunavyöhyke ovat suljettu. Kuviota
hoidetaan kääpien mahdollisena elinympäristönä. Metsäkuvio toimii myös
suojavyöhykkeenä Nallikarin leirintäalueelle.
Hoitotoimenpiteet
Metsä pidetään koskemattomana. Näin turvataan tiheä latvusto, joka tuo
varjoisuutta, kosteutta ja lahopuuta kääpien kasvupaikaksi. Kuvion itäreuna Toppilansaarentien varrella joudutaan pengerryksen takia maisemo imaan kuten kuvio MetsäD3A.
7.8

Kuiva keto1

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,1 ha. Sekametsää, joka raivataan Toppilansaarentien rakentamisen yhteydessä. Toppilansaarentien asettuu +2,2 m korkoon, näin korkeusero tien ja kedon välillä on n. 1,7 m. Etelässä kuvio rajautuu Holstinsalmeen.
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Tavoitetila
Holstinsalmeen asti avoin kuvio, joka luo vaihtelevuutta tiellä kulkijan näkymään. MetsäD3B JA MetsäE4 rajautuu alueeseen monikerroksisen la iteellisen reunavyöhykkeen avulla. Toppilansaarentien perustamisen yhteydessä syntyneet maisemavauriot on korjattu ja Holstinsalmeen rakennettu rumpu on maisemoitu ympäristöön.
Hoitotoimenpiteet
Toppilansaarentien rakentamisen yhteydessä syntyneet maisemavauriot
korjataan vaihtelevan levyisellä luiskalla ja perustamalla kuiva keto alueelle.
Kuvion rajaaminen ympäröiviin metsiin tapahtuu puustoa ja alikasvustoa
ryhmiin harventamalla. Raja-alue on vaihtelevan levyinen, monikerroksellinen vyöhyke ojan molemmin puolin. Avoimen alueen ja metsien reunavyöhykkeeseen istutetaan ympäristöön sopivia lehtipuita, esimerkiksi pihlaja (Sorbus sp.) lajikkeita.
Pajukkoa poistetaan Holstinsalmen rannalta näkymien lisäämiseksi. Ra ntavyöhykkeeseen voidaan istuttaa rantakasveja, mutta rantakasveja ilmestyy todennäköisesti myös luonnostaan maanmuokkauksen yhteydessä.
Holstinsalmea ruopataan ja pohjalle asetetaan soraa vesipeilin saamiseksi
rummun molemmin puolin. Toppilansaarentien rumpu ja Holtinsalmenranta verhotaan luonnonkivillä.

7.9

MetsäD4

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,4 ha. Sekapuumetsä, jonka valtapuuna kasvaa varttuneita mäntyjä. Alueen pohjoispuolelta on löydetty maapuilta kääpiä. Maasto nousee
itään päin. Korttelialueen ja metsämaaston välille tulee korkeuseroa noin
0,3–1,2m. Toppilansaarentien asettuu +2,2 m korkoon, näin korkeusero
tien ja metsäkuvion välillä on noin yksi metri.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnonmukaisena. Metsäkuvio on suojavyöhykkeenä
asuinalueen ja kevyenliikenteen reitin välillä. Luiskat asettuvat luontevasti
maastoon. Kuvion Toppilansaarentien puoleisessa reunassa pyritään säästämään iso mänty maisemapuuna.
Hoitotoimenpiteet
Kevyenliikenteen reitin varrelta harvennetaan puustoa ja alikasvosta. Harvennus tehdään 5–10 metrin levyisenä vyöhykkeenä ja ryhmiin. Yksittäi37
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set isot männyt ja kookkaat lehtipuut säilytetään. Kuvion keskiosissa puusto ja alikasvos harvennetaan lievästi.
Korkeusero tontin ja metsämaaston välillä hoidetaan pääosin luiskaamalla.
Luiska on vaihtelevan levyinen, kuitenkin niin, että kapein leveys on 1:3.
Luiskan leveyden vaihtelussa huomioidaan säästettävät puut, muilta osin
puut ja pensaat raivataan pois. Tontin rajalle istutetaan luonnonvaraista
pensasta vapaamuotoiseksi aidanteeksi. Pensasistutus maisemoi näkymät
tontilta ja sen takana luiskaa korjataan istuttamalla sille Toppilansaarelle
tunnusomaisten kasvien siemeniä tai taimia monilajisena sekoituksena.
Alueen länsipäässä 1,2 m korkuinen tiilimuuri korvaa luiskan. Itäpäässä ei
välttämättä tarvitse rakentaa luiskaa korkeuserojen takia, vaan luonto voi
jatkua tontin viheralueille asti. Kuvion keskiosissa kaadetut puut jätetään
tällä kohtaa maapuuksi ja estämään läpikulkua.
Korkeusero Toppilansaarentien ja metsämaaston välillä hoidetaan luiskaamalla tien rakentamisen yhteydessä. Luiska on vaihtelevan levyinen ja
leveyden vaihtelussa huomioidaan säästettävä mänty, muilta osin puut ja
pensaat raivataan pois. Luiska verhotaan kylvämällä siihen kuiva keto.

7.10 MetsäE4

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,4 ha. Sekapuumetsä. Mesaanipolun, entisen Nallikarintien, reunassa kasvaa koivikko. Holstinsalmen reunavyöhykkeettä kohti puusto
muuttuu lepikoksi. Salmen reunavyöhykkeellä kasvaa tiheä pajukko. Alueelta on löytynyt pähkinänkääpää. Aluetta halkoo sähkölinjan aukko itäosassa.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena. Reunavyöhykkeet ovat pääosin suljettuja ja kuviota hoidetaan kääpien elinympäristönä. Kuvio rajautuu kuivaan
ketoon monikerroksisen laiteellisen reunavyöhykkeen avulla. Koivut
muodostavat pilariston Mesaanipolun reunassa ja niiden takana sähkölinjan aukko on kasvanut kiinteäksi osaksi kuviota.
Hoitotoimenpiteet
Metsän sisäosat ja reuna-alue Holstinsalmen puolelta pidetään koskema ttomina. Näin turvataan tiheä latvusto, joka tuo varjoisuutta, kosteutta ja
lahopuuta kääpien kasvupaikaksi. Kevyenliikenteen reitin varrelta harve nnetaan lievästi puustoa ja alikasvosta. Harvennus tehdään 5–10 metrin levyisenä epätasaisena vyöhykkeenä. Yksittäiset isot puut säilytetään.
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Kuvion rajaaminen kuivaan ketoon tapahtuu puustoa ja alikasvustoa ryhmiin harventamalla. Raja-alue on vaihtelevan levyinen vyöhyke ojan molemmin puolin. Mesaanipolun varrella kasvavasta koivikosta harvennetaan
avara pilaristo ja alikasvuston saniaiset säästetään. Sähkölinjan aukko saa
kehittyä luonnonehdoilla. Tulevissa harvennuksissa pyritään sekapuume tsäkuvaan, suosien koivua, leppää, tuomea ja mäntyä.

7.11 MetsäD5

Yleiskuvaus
Pinta-ala 1,2 ha. Koivikoksi raivattu lehtipuumetsä. Holstinsalmen reunavyöhykkeellä kasvaa tiheä pajukko ja Toppilansaarentien reunavyöhyke
on suljettu. Alueen tarkempi luontoinventointi on tekemättä. Toppilansaarentien asettuu +2,2 m korkoon, näin korkeusero tien ja metsäkuvion välillä on n. 1,2–1,7 m.
Tavoitetila
Alue on luonnonmukainen ja sillä sijaitsee 0,4 ha koirapuisto. Koirapuiston ja Toppilansaarentien välillä on monikerroksinen kasvillisuusvyöhyke.
Holstinsalmen reuna on suljettu. Tienluiska asettuu luontevasti maastoon.
Hoitotoimenpiteet
Holstinsalmen reuna-alue pidetään koskemattomana. Koirapuisto perustetaan erillisen suunnitelman mukaan. Koirapuiston alueelta joudutaan poistamaan osa puista. Koirapuiston ja Toppilansaarent ien luiskan välille
muodostetaan suojavyöhyke säästämällä puusto ja alikasvos. Tarvittaessa
tehdään täydennysistutuksia luonnonvaraisilla puilla ja pensailla. Korkeusero tien ja metsämaaston välillä hoidetaan luiskaamalla tien rakentamisen yhteydessä. Luiska on vaihtelevan levyinen ja sen alta raivataan puut
ja pensaat pois. Luiska verhotaan kylvämällä siihen kuiva keto.

7.12 MetsäD6

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,1 ha. Tiheä lehtipuulehto. Valtapuuna kasvaa nuorta harmaaleppää, lisäksi kuviolla on tuuhealatvaisia tuomia. Alueelta on löydetty
pähkinänkääpää. Maasto on Holtinsalmen ympäristön korkein kohta. Korttelialueen ja metsämaaston välille tulee korkeuseroa suurimmillaan vain
0,4 m. Idässä kuvio rajautuu avoimeen kuivaan ketoon.
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Tavoitetila
Alue säilytetään luonnonmukaisena. Näkymät ovat puoliavoimia. Metsäkuvio jatkuu tontin puolelle ja on suojavyöhykkeenä asuinalueen ja kevyenliikenteen reitin välillä.
Hoitotoimenpiteet
Kevyenliikenteen reitin varrelta harvennetaan puustoa ja alikasvosta. Harvennus tehdään 5–20 metrin levyisenä vyöhykkeenä ja ryhmiin. Maisemallisesti merkittävät isot lehtipuut säilytetään. Kuvion keskiosissa kaadetut puut jätetään kuviolle lahopuuksi ja läpikulun estämiseksi. Tontin ja
metsän välille ei tarvitse rakentaa luiskaa, vaan luonto voi jatkua tontin viheralueille asti. Romut ja jätteet kerätään alueelta pois.

7.13 MetsäE5

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,4 ha. Tiheä lehtipuulehto. Valtapuuna kasvaa vanhoja harmaaleppiä, lisäksi kuviolla on tuuhealatvaisia tuomia. Alueelta on löydetty
pähkinänkääpää. Kuviolla on maapuita ja kuolleita pystypuita. Maasto on
Holtinsalmen ympäristön korkein kohta, jossa on avoin alue entisen tien
paikalla. Holstinsalmen reunavyöhyke on suljettu. Idässä kuvio rajautuu
avoimeen kuivaan ketoon ja rakennettavaan hulevesiuomaan.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena. Reunavyöhykkeet ovat pääosin suljettuja, koska kuviota hoidetaan kääpien elinympäristönä.
Hoitotoimenpiteet
Metsän sisäosat ja reuna-alue Holstinsalmen puolelta pidetään koskema ttomina. Näin turvataan tiheä latvusto, joka tuo varjoisuutta, kosteutta ja
lahopuuta kääpien kasvupaikaksi. Kevyenliikenteen reitin varrelta harve nnetaan lievästi puustoa ja alikasvosta. Harvennus tehdään 5–20 metrin levyisenä korkeuskäyrien mukaisena vyöhykkeenä ja epätasaisesti. Entinen
tien paikka saa kehittyä luonnonehdoilla. Romut ja jätteet kerätään alueelta pois.
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7.14 MetsäE6

Yleiskuvaus
Pinta-ala 1,2 ha. Koivuvaltainen sekapuumetsä. Holstinsalmen reunavyöhyke on suljettu. Alueen tarkempi luontoinventointi on tekemättä.
Alueella sijaitsee valaistu luontopolku.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena. Holstinsalmen reunavyöhyke on suljettu.
Hoitotoimenpiteet
Holstinsalmen reuna-alue pidetään koskemattomana. Muut mahdolliset
hoitotoimenpiteet suoritetaan Mustasaaren maisemanhoidon toimenpidesuunnitelman, kuvio 37, mukaan.

7.15 MetsäD7

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,2 ha. Sekapuumetsä. Kuvio on Holtinsalmen ympäristössä
poikkeuksellisen korkea kohta, korkeuskäyrän +2 yläpuolella. Alue on ollut 1600-luvulla saari. Kuvio rajautuu Lundströminpuiston puolelta avo imeen niittyyn. Kuvion sisällä on useita kookkaita havu- ja lehtipuita, sekä
myös kääpäisiä kuolleita pystypuita. Kuvion eteläreunassa kasvaa puistolehmus (Tilia x vulgaris) jäänteenä Castrénin huvilan, palsta nro 15, puutarhasta.
Tavoitetila
Alue on luonnonmukainen ja toimii ekologisena käytävänä Priki- eli valkovuokkopuistoon. Kuvio muodostaa metsäsaarekkeen avoimelle alueelle
ja kuvastaa siten 1600-luvun maisemaa. Metsäkuvion reuna-alueet Lundströmin huvilan ja Holtinsalmen suuntaan ovat pääosin suljettuja, mutta
Lundströmin huvilan torni pilkottaa kevyenliikenteen väylille. Puistolehmus säilytetään, samoin pyritään säästämään muut kookkaat lehti- ja havupuut sekä kuolleet pystypuut.
Hoitotoimenpiteet
Kevyenliikenteen reittien varrelta harvennetaan puustoa ja alikasvosta.
Harvennus tehdään 5-20 metrin levyisenä vyöhykkeenä ja ryhmiin. Maisemallisesti merkittävät isot puut otetaan esiin ja kääpäiset lahopuut säilytetään. Keskiosissa puusto ja alikasvos harvennetaan lievästi.
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Kuvion reuna-alueet Lundströmin huvilan ja Holtinsalmen suuntaan pidetään koskemattomina, kuitenkin kapeat näkymät avataan kevyenliikenteen
reitiltä huvilan tornin suuntaan. Tarvittaessa kuviolle tehdään täydennysistutuksia luonnonvaraisilla puilla ja pensailla. Romut ja jätteet kerätään
alueelta pois.

7.16 MetsäE7

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,1 ha. Tiheä lehtipuulehto Holstinsalmen rannalla. Kuviolla on
tuomia, joista osa kaareutuu luonnontilaisen Holtinsalmen yli. Lännessä
kuvio rajautuu rakennettavaan hulevesiuomaan. Pihlaja-angervopensaikko
sulkee pohjoisessa kuvion rajaten sen avoimesta kedosta.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena. Reunavyöhyke on suljettu. Salmen yli
kaareutuvien tuomien väliin rakennettu laituri mahdollistaa näkymän
luonnontilaiselle Holstinsalmelle. Hulevesiuoma asettuu luontevasti maastoon.
Hoitotoimenpiteet
Puusto ja Holstinsalmen reuna-alue pidetään koskemattomina. Vanha raita
säilytetään. Myös pihlaja-angervopensaikko säilytetään, koska se maisemoi luontevasti alueen pohjoisrajan sekä laiturirakennelman. Tyyliltään
yksinkertainen laituri rakennetaan salmen reunalle veden yli kaareutuvien
tuomien väliin. Rakennelma on näkyviltä osiltaan puinen ja Holtinsalmen
puolella siinä on kaide ja lisäksi penkki istumista varten. Laiturin paikkaa
voidaan elementtirakenteen vuoksi siirtää rantapuuston kehityksen myötä.
Kiviä ja soraa käyttämällä muotoillaan rakennettava hulevesiuoma. Romut
ja jätteet kerätään alueelta pois.
7.17 MetsäE8

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,3 ha. Holstinsalmen eteläpuolelle jäävä suojaisa lehtimetsäkuvio. Valtapuuna kasvaa koivu, ja kenttäkerros muodostuu yhtenäisestä riidenlieko (Lycopodium annotinum) kasvustosta. Salmen reunavyöhyke on
suljettu.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonno ntilaisena. Kuviota hoidetaan kääpien mahdollisena elinympäristönä. Eteläpuolisen alueen sähkölinjan aukko kasvaa kiinte42
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äksi osaksi kuviota ja yhdessä nämä metsät muodostavat laajan Holstinpuiston ytimen.
Hoitotoimenpiteet
Puusto, alikasvos ja reuna-alueet pidetään koskemattomina. Näin turvataan tiheä latvusto, joka tuo varjoisuutta ja kosteutta sekä myös kuolleita
pystypuita ja lahoja maapuita kääpien kasvupaikaksi.

7.18 MetsäE9A+B

Yleiskuvaus
Pinta-ala 1 ha. Sähkölinja ja sen eteläpuolelle jäävät metsäalueet.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena. Sähkölinjan aukko kasvaa kiinteäksi
osaksi metsää. Kevyenliikenteen reittien kohdalla aukko jää avoimeksi
alueeksi.
Hoitotoimenpiteet
Pääosin alue pidetään koskemattomana. Kevyenliikenteen reitin varrelta
harvennetaan lievästi puustoa ja alikasvosta. Harvennus tehdään 5–10
metrin levyisenä epätasaisena vyöhykkeenä. Metsässä olevalle luontopolulle ei avata näkymiä. Sähkölinjan aukko saa kehittyä luonnonehdoilla ja
tulevissa harvennuksissa pyritään lehtipuumetsäkuvaan, suosien koivua,
leppää, tuomea ja pihlajaa.

7.19 MetsäD8

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,1 ha. Kevyenliikenteen reitin varteen jäävä kapea lehtipuuk uvio, jossa kasvaa pääosin harmaaleppää ja hieskoivuja (Betula pubescens).
Holtinsalmen reunavyöhyke on suljettu. Pohjoisosassa puusto on osin harvaa ja kuvio rajautuu entisen junaradan pohjalle muodostuneelle kedolle.
Metsän sisäosissa on kivikkoja.
Tavoitetila
Alue säilytetään luonnonmukaisena. Näkymät ovat puoliavoimia.
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Hoitotoimenpiteet
Kevyenliikenteen reitin varrella harvennetaan puustoa ja alikasvosta tarvittaessa. Harvennus tehdään 5–10 metrin levyisenä vyöhykkeenä ja ryhmiin. Kivikot säilytetään. Holstinsalmen reuna-alue pidetään koskemattomana. Romut ja jätteet kerätään alueelta pois.

7.20 Kuiva keto2

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,7 ha. Vanhan junaradan paikalle syntynyt kuiva keto. Kuvion
itäpäässä polveilee lehtipuuvyöhykkeen reuna. Asuinkortteleiden ja kuvion välille tulee korkeuseroa n. 0,9m. Asfalttipintaiset kevyenliikenteenväylät Luovipolku ja Hannalanpolku asettuvat maaston nykyiseen korkoon.
Tavoitetila
Avoin kuvio, joka luo vaihtelevuutta tiellä kulkijan näkymään. Kuvion
itäpäässä pyritään säästämään kookkaat lehtipuut. Luiskat asettuvat luo ntevasti maastoon.
Hoitotoimenpiteet
Luovipolun ja asuinkortteleiden välille tulee luiska rakentamisen yhteydessä ja syntyneet maisemavauriot korjataan perustamalla ja palauttamalla
kuivan kedon kasvillisuus vuosittaisen hoidon myötä alueelle. Tonttien rajalle istutetaan luonnonvaraista pensasta vapaamuotoiseksi aidanteeksi.
Hannalanpolun päässä 1,2 m korkuinen tiilimuuri korvaa täytön.
Kuvion MetsäE10A+B kohdalla kookkaat lehtipuut säilytetään. Kuvion
itäreunassa oleva haavikko harvennetaan pilaristoksi, mutta matala alikasvos säilytetään. Avoimelle alueelle Hannalankorttelin päähän istutetaan
ympäristöön sopiva lehtipuuryhmä huomioiden myöhemmin rakennettava
kevyenliikenteen reitti. Romut ja jätteet kerätään alueelta pois.

7.21 MetsäE10A+B

Yleiskuvaus
Pinta-ala 0,1 ha. Tiheä lehtipuulehto. Kuviolla kasvaa harmaaleppää. Lisäksi kuviolla on kookkaita tuomia, jotka kasvavat luonnontilaisen Holtinsalmen reunalla. Alueelta on löydetty pähkinänkääpää ja myös valkopeippiä on tavattu alueelta.
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Tavoitetila
Alue säilytetään luonnontilaisena. Kuvio toimii suojavyöhykkeenä kevyenliikenteen ja asuinalueen välillä. Maisemakuva on suljettu. Kuviota ho idetaan kääpien mahdollisena elinympäristönä. MetsäE9B kasvaa kiinteäksi osaksi kuviota, kun sähkölinja-aukko metsittyy luonnon omilla ehdoilla.
Hoitotoimenpiteet
Holstinsalmen ja metsikön reuna-alueet pidetään koskemattomina. Kevyenliikenteen reitin varrelta harvennetaan lievästi puustoa ja alikasvosta.
Harvennus tehdään 5–10metrin levyisenä vyöhykkeenä ja epätasaisesti.
Romut ja jätteet kerätään alueelta pois.

8

MAISEMANHOIDON TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS
Holstinsalmen maisemanhoidon toimenpiteet tullaan suorittamaan usean
vuoden aikana. Katujen pohjaustyöt tehdään vuosina 2003–2005 ja niiden
valmistuttua on luontevaa käsitellä myös kevyenliikenteen reittien varrella
sijaitsevat metsäkuviot, avoimet alueet ja Holstinsalmen uoma. Korttele iden korottamiseksi tehtävien maansiirtotöiden yhteydessä voidaan suorittaa tarvittavat luiskaamiset kustannustehokkaasti. Viimeisten asuinkortteleiden valmistuessa vuoteen 2010 mennessä tulisi kaikkien toimenpiteiden
olla suoritettu.
Metsänhoidolliset toimenpiteet voidaan toteuttaa Oulun kaupungin omana
työnä. Hakkuutähteet voidaan myydä hakkeeksi paikalliselle lämpövoimalalle tai myydä asukkaille polttopuuksi. Avoimien alueiden, niityn ja kuivien ketojen, perustaminen voidaan antaa ulkopuoliselle viherrakentajalle,
mutta näiden alueiden hoito vaatii pitkäjänteistä työtä tulevina vuosina.
Hoitotöitä voisi jatkossa suorittaa Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry, joka
on viime vuosina tehnyt luonnonhoitotöitä Hietasaaren entisillä ketoalueilla. Mahdollisesti myös Toppilansaareen syntyvä aktiivinen asukastoiminta
voisi ottaa hoitotyön vastuulleen. Asukasyhteisöt voivat anoa kaupungilta
toiminta- ja kohdeavustusta.

9

LOPUKSI
Tulevina vuosina Toppilansaareen muodostuu viheralueiden verkosto, jossa on mahdollisuus virkistäytymiseen ja elämykselliseen luontosuhteeseen
niin rakennetussa viherympäristössä, luonnonmukaisissa kohteissa kuin
luonnontilaisilla alueilla. Viheralueilla on merkitystä myös visuaalisena
suojana ja luonto-opetuksen paikkana. Lisäksi luonto muovaa pienilmastoa, parantaa ilman laatua ja vaikuttaa alueen vesitalouteen. Luonto on
myös merkittävä osa alueen omaperäistä maisemaa. Toppilansaaressa vo i-
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daan puhua hyvästä elinympäristöstä, jossa ihmisillä on oikeus luontoon
myös kaupunkimaisessa elinympäristössä.
Holstinsalmen alueella tärkeimmäksi luontoarvoksi ovat arvioitu uhanala iset käävät ja niiden elinympäristöt. Kaikki maisemanhoidon toimenpiteet
tähtäävät ensisijaisesti kääpien säilyttämiseen myös tulevaisuudessa. Tämä
tavoite tarvitsee toteutuakseen tietämystä kääpien kasvupaikkavaatimuksista ja maisemanhoitosuunnitelman toimenpiteiden sovittamista niiden
mukaiseksi. Harvinaisten kasvien ja eläinten suojelu on myös pyritty huomioimaan toimenpiteitä laadittaessa. Nämä eliöt ja niiden vaatimat
elinympäristöt luovat omalta osaltaan alueen omaleimaista identiteettiä.
Holstinsalmen ympäristön maisemanhoidon toimenpidesuunnitelmassa
alueella tulee säilymään 4,5 ha luonno ntilaisia alueita, jolla kaikista hoitotoimenpiteistä pidättäydytään. Se on 35 % koko suunnittelualueesta. Lievää ja ryhmittäistä harvennusta on käytetty lähinnä kevyenliikenteen reittien varrella ja huomattavasti kapeammalla alueella kuin yleiset taajamametsän hoito-ohjeet suosittelevat. Niitty ja ketoalueet kattavat vain 1,5 ha
suunnittelualueesta, mutta niiden perustaminen sekä hoito ovat erittäin
tärkeitä uhanalaisille kasveille ja koko alueen maisemakuvalle. Näillä
maisemanhoidon toimenpiteillä pyritään varmistamaan Holstinsalmen
ympäristön ainutlaatuisten luontoarvojen säilyminen myös maankäytön
muutostilanteessa.
Koskemattomien ja luonnontilaisten alueiden jättäminen hallitun hoitama ttomuuden tilaan tarvitsee aina ihmisten hyväksynnän ja hiljaisen päätöksen olla häiritsemättä niissä oleilevia eliöitä. Hyväksyntä edellyttää eri tahojen tietämystä luonnon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä arvoista.
Tarvitaan kaupungin päättäjien, suunnittelijoiden, rakennuttajien, hoitotyöntekijöiden, asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien yhteistä tahtotilaa,
jossa ymmärretään luonnon monimuotoisuuden lainalaisuuksia sekä tuetaan sen vaalimiseen tähtääviä hoitotoimenp iteitä.
Ympäristökasvatuksella ja tiedottamisella voidaan vaikuttaa ihmisten tietämykseen ja kyk yyn ymmärtää luonnon monimuotoisuutta ja sen vaalimiseen käytettäviä toimenpiteitä. Toppilansaaren ympäristörakentamisen
projektiin on alusta asti kuulunut avoin tiedottaminen ja luontoarvojen
esiin nostaminen osana hyvän asuinympäristön rakentumista. Tule vissa
näyttelyissä tullaan esittelemään Toppilansaaren viherrakentamista ja siihen liittyviä luontoarvoja. Projektiin liittyvät raportit ovat myös luettavissa
Oulun kaupungin internet-sivuilla. Tiedottamisen tarkoituksena on saada
yleinen hyväksyntä Toppilansaaren luonnontilaisten alueiden hallitulle
hoitamattomuudelle ja siitä hyötyvälle alueen ainutkertaiselle luonnon
monimuotoisuudelle.
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