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1 Luonto- ja maisemainventoinnit
1.1 Yleistä
Pohjois-Pohjanmaan erilaisten sora- ja hiekkamuodostumien sekä kallioperän kiviainesesiintymien
alueita tarkasteltiin luonnon- ja maisemansuojelun näkökulmasta. Tarkastelun kohteena olivat
erityisesti hankkeessa tutkimuskohteiksi valitut pohjavesialueet, joilla on havaittu tarvetta maaainestenoton ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen. Samoin tutkittiin ja arvioitiin
valittuja kalliokiviaineskohteita. Lisäksi tutkittiin uudelleen Pohjois-Pohjanmaan harjujen moninaiskäyttötutkimuksen 1980 (Valtakunnallinen harjututkimus, Suomen Akatemia) kohteet. Valtaosa tutkituista muodostumista sijaitsee Pudasjärven ja Oulun kaupunkien alueella. Suureksi
osaksi tutkitut alueet liittyvät Yli-Iin–Pudasjärven -Taivalkosken saumamuodostumajaksoihin, Pudasjärven eteläpuolen ja Utajärven pohjoisreunan saumaharjujaksoihin, Rokuan-OulunsalonHailuodon suurharjujaksoon, Yli-Kiimingin-Haukiputaan harjujaksoon ja muutamiin muihin, lyhyempiin harjujaksoihin.

Kuva 1. POSKI 1-vaiheen tutkimusalueen raja on esitetty sinisellä viivalla ja sen sisällä
sijaitsevat 2013 maastokaudella tutkitut ja luokitellut harjualueet punaisina monikulmioina. Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos.
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1.2 Lähtöaineistot
Valtakunnallisen harjututkimuksen tuottama Pohjois-Pohjanmaan harjujen moninaiskäyttötutkimus 1980 on harjualueiden luonto- ja maisemaselvityksen lähtöaineisto. Lisäksi tutkimusalueen
sora- ja hiekkamuodostumia on käsitelty mm. Valtakunnallisessa harjujensuojeluohjelmassa 1980
ja 1984. POSKI 1 -tutkimusalueella on 60 kpl harjututkimuksen arvokkaiden harjualueiden rajauksia. Projektin tutkimusalueiksi valitut pohjavesialueet käytiin läpi samalla luonto- ja maisemaselvitysten menetelmällä ja niistä tehtyihin raportteihin sisältyy ominaisuuksien kuvaukset ja merkittävyysarvioinnit. POSKI 1 -vaiheen alueella kartoitettiin 69 pohjavesialuetta. Harjualueiden (sora- ja
hiekkamuodostumien) luonto- ja maisemaselvityksen yhteydessä tutkittiin kaikkiaan noin 200
muodostumaa tai aluetta. Kalliokiviainesalueiden luontoinventoinnin lähtöaineistona on hanketta
varten tuotettu kalliokiviainesraportti (Laxström 2013).

1.3 Tutkimusmenetelmät
Aikaisempi tutkimustieto inventoitiin ja tietoja täydennettiin ja päivitettiin karttatarkastelulla, kirjallisuudella ja maastotutkimuksilla. Maastossa tarkasteltiin ja arvioitiin muodostumien geomorfologisia piirteitä ja harjumaiseman yleispiirteitä, kuten harjumaiseman erottuvuutta ympäristöstään, maisemallisia yksityiskohtia (maisemakuva ja maiseman kauneusarvot) sekä kasvillisuustyyppejä (harjumetsien luontotyypit), kasvistoa ja eläimistöä. Harjualueet arvioitiin ja luokiteltiin luonnon ja maisemansuojelun sekä maa-aineslain 3 §:n kriteerien kannalta. Tutkimusmenetelmä ja
luokittelukriteerit on kehitetty ja julkaistu valtakunnallisen harjututkimuksen yhteydessä (Kontturi
1975, Lyytikäinen 1979, 1984, Kontturi & Lyytikäinen 1985, 1988). POSKI-hankkeissa on tutkittu ja
luokiteltu myös muodostumien säilyneitä osia, jotka aikaisemmin luonnontilaisuusvaatimuksen
vuoksi on jätetty tutkimatta. Maisemallisesti tai luonnontieteellisesti merkittävä harjualue voi olla
luonnontilaisuutensa osittain menettänytkin muodostuma, joka kuitenkin erottuu ympäristöstään,
ja sisältää maisemakuvallisia arvoja tai geologisia tai biologisia luonnonesiintymiä (esim. Britschgi
et al. 1999).
Päivitetyt harjualueet piirrettiin alustavasti maastokartan kopiolle maastossa. Alueiden maankäytön ja maiseman tilan analysointi tehtiin maastossa ja täydennettiin uusimmasta maastokartta- ja
ilmakuva-aineistosta. Harjualueiden rajat digitoitiin ArcMap 10 -ohjelmistolla ja rajausten tunniste, sijainti- ja ominaisuustiedot tallennettiin ArcMap -paikkatietokantaan. Maastossa valokuvattiin
runsaasti digikameralla muodostumien maisemallisia ja geologisia piirteitä, kasvillisuustyyppejä,
puustoa sekä erilaisia yksityiskohtia ja maankäyttöä. Kuvatiedostot arkistoidaan PohjoisPohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen arkistoihin.

1.4 Harjualueiden luokitukset
Tutkitut alueet on luokiteltu havaittujen luonnonesiintymä- ja maisema-arvojen perusteella. Lisäksi on otettu huomioon mm. merkitys vedenhankinnan, porotalouden ja virkistyskäytön kannalta.
Harjualueiden arvoluokitus:
1 = kansainvälisesti arvokas,
2 = valtakunnallisesti arvokas,
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3 = maakunnallisesti arvokas,
4 = paikallisesti arvokas luonnon ja maisemansuojelun kannalta
Luokitus maa-aineslain 3 §:n kannalta (MAL-luokitus):
1 = "ei"; ei maa-ainesten ottoa; hyvin merkittäviä tai merkittäviä luonto- ja maisematekijöitä, pohjavedenottamo, suuri tai kohtalainen vahingollisten muutosten mahdollisuus
2 = "ehkä"; rajoitettu otto ja / tai kunnostus; jokseenkin merkittäviä luonto- ja maisematekijöitä, pohjavesialue, melko vähäinen vahingollisten muutosten mahdollisuus
3 = "kyllä"; tehokas otto ja kunnostus jälkikäyttöön; ei merkittäviä luonto- ja maisematekijöitä, ei merkitystä pohjavesialueena, vähäinen vahingollisten muutosten mahdollisuus
POSKI-luokitus
1 = Maa-ainesten ottoon soveltumaton
2 = Maa-ainesten ottoon osittain soveltuva
3 = Maa-ainesten ottoon soveltuva
Muut kriteerit tai suojelun toteutuminen
HSO= alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan
Natura= alue kuuluu Natura 2000 –ohjelmaan
SL= alue on osaksi tai kokonaan luonnonsuojelualuetta
LVO=alue rajautuu tai sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan tai sillä on
osa lintuvesialueesta
MAO = alue on kokonaan tai osaksi valtakunnallisella tai maakunnallisella maisemaalueella
TUURA= alueella on valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- tai rantakerrostumia
SM=alueella on kiinteitä muinaisjäännöksiä, pistemäisiä tai aluemaisia
RKY=alue kuuluu kokonaan tai osittain valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen (Museovirasto 2009)
RKY93=valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet (Museovirasto
1993)
MY-hs=Maakuntakaavan arvokas harjualue
av=alueella on maakuntakaavan arvokas vesistö tai alue rajautuu sellaiseen
VR, VU=Maakuntakaavan tai muu virkistys- tai urheilualue
poro=porolaitumena tärkeä harjualue
jäkälä=jäkälänkeruualue
eo=maakuntakaavan maa-ainesten ottoalue arvokkaalla harjualueella
Pohjavesialueiden luontoinventoinnin sekä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden
harjualueiden inventoinnin tekivät suunnittelija Valtteri Hyöky ja suunnittelija, luonnonsuojelun
tarkastaja Ari Lyytikäinen.

2 Tutkimustulokset
2.1 Tarkastetut pohjavesialueet
Täysin luonnontilaisia pohjavesialueita ei todettu tarkastetuilla alueilla. Poikkeuksetta vedenhankintaan soveltuvilla tai vedenhankinnan kannalta tärkeilläkin pohjavesialueilla on sora- ja hiekka-
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kuoppia, pohjavesilammikoita, teollisuus- ja asuinrakennuksia ja tiestöä. Hyvin syrjäisissäkin muodostumissa mm. Pudasjärvellä todettiin vanhoja maa-ainesten oton jälkiä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tärkeillä tai
vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. Maa-ainesten oton suhteen tärkeät alueet ovat
myös yleisesti sijoittuneet vedenhankinnan kannalta merkittäville pohjavesialueille.

Tulokset
Tutkimusohjelman mukaisia pohjavesialueita tutkittiin luontoinventoinnissa 69 kpl. Merkittäviä
luonto- tai maisema-arvoja todettiin 45:llä alueella. Maa-ainesten ottoon soveltumattomaksi arvioitiin 27 pohjavesialuetta ja maa-ainesten ottoon osittain soveltuvaksi 38 aluetta sekä kokonaan
tai lähes kokonaan soveltuvaksi neljä aluetta.
Kasvillisuus- ja eläimistöselvityksessä tutkitut pohjavesialueet
Arvokas harjualue rajattu
Maa-ainesten ottoon soveltumaton
Maa-ainesten ottoon osittain soveltuva
Maa-ainesten ottoon soveltuva
Tutkitut pohjavesialueet yhteensä

45
27
38
4
69 kpl

2.2 Arvokkaat harjualueet
2.2.1 Yleistä
Harjualueiden merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja on kartoitettu vuoden 2013 maastokaudella.
Arvokkaiksi todetut alueet on rajattu ja luokiteltu maiseman ja luonnonesiintymien (maa-aineslain
3:1 §:n mukaisia merkittäviä tekijöitä) merkittävyyden perusteella.
Kaikkiaan 146:lla harjualueella hankkeen 1. vaiheessa tutkitussa osassa Pohjois-Pohjanmaata on
todettu merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja. Nämä alueet on rajattu ja luokiteltu ja mitattu rajausten pinta-alat. Pohjois-Pohjanmaan harjujen moninaiskäyttötutkimukseen (1980) sisältyvät
harjualueet arvioitiin ja rajattiin pääosaksi uudelleen mm. paremmin muodostumarajojen mukaisiksi ja maankäytön muutosten vuoksi.
Arvokkaimmat kohteet sijaitsevat Pudasjärven - Yli-Iin saumamuodostumavyöhykkeellä, RokuanMuhoksen-Hailuodon harjujaksolla sekä Siikajoen rannikkovyöhykkeellä. Valtakunnallisestikansainvälisesti arvokkaita harjualueita ovat Rokuanvaaran harju- ja dyynialue, Hailuodon Marjaniemen-Hiidenniemen harju- ja dyynialue sekä Kälväsvaaran-Ison Palovaaran saumamuodostumaalue. Nämä kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja sisältyvät Natura 2000 suojelualueverkostoon. Harjujensuojelu- ja Natura-alueita ei ole tämän selvityksen yhteydessä
tutkittu, koska niistä on harjujensuojeluohjelman ja Naturan valmistelun yhteydessä koottu runsaasti perustietoa. Varsin monet alueet ovat lisäksi valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia (TUURA 2011).
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Maakunnallisesti arvokkaita, edustavia kohteita ovat mm. Utajärven Ahmaskangas, Siikajoen Tiiranhieta, Oulun Isokangas ja Huiska sekä Pudasjärven Kilsikangas-Isonkivenkangas, MyllyharjuSäkkisenoja ja Lamminharju-Kiviharju.

2.2.2 Tarkastelu kunnittain
Hailuoto
Hailuodon pohjoisosaa luonnehtii suuri, lajittunut reunamuodostuma. Se on rantavoimien voimakkaasti muokkaama, tuuli- ja rantakerrostumien peittämä. Eoliset muodot hallitsevat erityisesti
muodostuman länsiosaa (Alestalo 1979, Suomen kartasto 1979). Aikaisempien tutkimusten tuloksena on muodostettu Marjaniemen-Hiidenniemen harjujensuojelualue (Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma 1984).
Valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia ovat Marjaniemen, Hyypänmäen ja Huikunkankaan alueet (Tuura 2011).
POSKI-hankkeessa on tehty luonto- ja maisemainventoinnit Kaisto-Isokankaan ja Huikunkankaan
pohjavesialueilla ja viimeksimainitun pohjoisreunaan liittyvän Ison Käpykaaran alueilla. KaistoIsokankaan ja Huikunkankaan alueilla todettiin melko merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja (arvoluokka 3-4, paikallisesti-seudullisesti arvokas). Ison Käpykaaran alueella havaittiin jossakin määrin
merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja (arvoluokka 4-5, paikallisesti arvokas).
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita on 4 kpl, yhteensä noin 6900 ha.

Isokankaan rantadyyniharjanteessa on muutamia hiekkakuoppia.
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Kuva 3. POSKI 1, harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Hailuodon kunnassa.
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Ii
Muodostumat ovat Pudasjärveltä länsiluoteeseen jatkuvan saumavyöhykkeen länsipäähän liittyviä
laajentumia ja selänteitä sekä harjujaksoihin kuuluvia selänteitä. Suunnaltaan ne vaihtuvat lähes
pohjois-eteläsuuntaisista (Veskanharju) jokseenkin itä-länsisuuntaisiksi (Keelaharju ja Lahdenkangas). Osa muodostumista on deltamaisia laajentumia, kuten Vuornoskangas ja Konttikangas. Litorina-vaiheen ulappavesien äärellä monien muodostumien rinteille ja lakiharjanteille on syntynyt
kivi- ja lohkarevalleja sekä paikoin laajojakin, avoimia kivikoita.
Vanhan harjututkimusaineiston entisen Kuivaniemen ja Iin harjualueet tarkastettiin. Lisäksi luontoselvitys tehtiin viidellä tutkimusohjelmaan kuuluvalla pohjavesialueella.
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita on 13 kpl, yhteensä noin 1040 ha. Maakunnallisesti arvokkaaksi, arvoluokkaan 3, luokiteltiin kaksi aluetta, yhteensä 534 ha. Loput 11 aluetta ovat
paikallisesti arvokkaita.

Närränniemen harjun korkeimmalla selänteellä on kiinteä muinaisjäännös.
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Kuva 4. POSKI 1, tutkittujen arvokkaiden harjualueiden (punaiset monikulmiot), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Iin kunnassa.
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Kempele
Kunnan läpi ulottuu kaakosta luoteeseen suuri harjujakso. Siihen kuuluvat selänteet ja laajentumat
ovat kauan olleet sora-alueina ja myöhemmin ne ovat jääneet yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkon alle. Kunnan alueella ei tutkittu pohjavesialueita eikä ole arvotettuja harjualueita. Aario
(1971b) on kuvannut kuormituksen aiheuttaman deformaatiorakenteen Kempeleen harjun leikkauksesta.

Liminka
Kunnan länsiosassa on Lumijoen kautta Siikajoelle jatkuvaan harjujaksoon kuuluvia matalia harjanteita,
jotka ovat pääasiassa asutuksen ja tieverkon alla. Luonto- ja maisema-arvoja ei todettu. Kunnan kaakkoisosassa sisämaassa on yksittäisiä, pienehköjä hiekkamuodostumia.

Lumijoki
Lumijoen kirkonkylä sijaitsee rantavoimien levittämällä harjujaksolla tai sen liepeillä, joka on jokseenkin kokonaan tiestön, asutuksen ja peltojen luonnehtima.
Kunnan länsirajan tuntumassa sijaitseva Isokangas on harjujaksoon liittyvä laajentuma, jota rantavoimat ovat muokanneet voimakkaasti. Isokankaan alueella on melko merkittäviä luonnonesiintymiä ja kohtalaisia luonnonmaisema-arvoja ja se on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi (arvoluokka
4). Rajauksen pinta-ala on 275 ha.

Isokankaan itäosasta.
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Kuva 5. POSKI 1, harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Lumijoen kunnassa.
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Muhos
Rokuan-Hailuodon muodostumajakson laajat, rantavoimien levittelemät kankaat sijaitsevat kunnan kaakkoisosassa. Laajat ja varsin edustavatkin ranta- ja paikoin tuulimuodostumat luonnehtivat
hiekkavaltaisia muodostumia. Oulujoen pohjoispuolella on vähäisiä hiekkamuodostumia vain Sanginjoen kylän tuntumassa.
Muhoksen kaupungin alueella on osa Rokuanvaaran valtakunnallisesti-kansainvälisesti arvokkaasta
harjualueesta ja tuuli- ja rantakerrostuma-alueesta (HSO 1984, Natura 2000, TUURA 2011). Kattilapalon alue on harjujensuojelualuetta (HSO 1984) ja Natura 2000 –aluetta. Muhosjoen ja sen sivujokien eroosiolaaksojen ansiosta myös Lantonkankaan-Lotvosenkankaan muodostuman alueella
on hyvin merkittäviä luonnonesiintymiä ja maisema-arvoja. Hirsijärven Torakangas on sekä arvokas harjualue että valtakunnallisesti arvokas tuuli- ja rantakerrostuma-alue (TUURA 2011). Lamunkangas on luonto- ja maisema-arvoiltaan kohtalaisen arvokas, harjujaksoon liittyvä ranta- ja tuulimuodostuma-alue.
Luontoselvityksessä tutkittiin kaksi pohjavesialuetta ja harjualueiden luonto- ja maisemaselvityksessä yhteensä kahdeksan aluetta Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiksi on luokiteltu 9 aluetta, yhteensä noin 6400 ha.

Dyyniharjanne Lantonkankaan eteläosassa.
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Kuva 6. POSKI 1, harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Muhoksen kaupungissa.
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Oulu
Oulun kaupungin nykyisellä alueella harjumuodostumat kuuluvat kuuteen selkeään harju- tai saumaharjujaksoon. Eteläisimmät luokitellut muodostumat ovat Oulujärven ja Hailuodon välisellä
muodostumajaksolla tai -vyöhykkeellä Pikkaralassa ja Oulunsalossa, pohjoisimmat Yli-Iin Tannilassa saumaharjujaksossa. Maakunnallisesti arvokkaita alueita ovat mm. Isokangas, Virpiniemen dyynialue, Puolivälinharju ja Huiska.
Luontoselvityksessä tutkittiin 10 pohjavesialuetta ja harjualueiden luonto- ja maisemaselvityksessä
yhteensä 44 aluetta. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi luokiteltiin 29 aluetta,
yhteensä lähes 4900 ha.

Kuva 7. Isokangas on maakunnallisesti arvokas harjualue, josta huomattava osa on jo luonnonsuojelualuetta. Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos, Karttapaikka.
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Kuva 8. POSKI 1, tutkittujen arvokkaiden harjualueiden (punaiset monikulmiot), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Oulun kaupungissa.
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Pudasjärvi
Suuret, saumamuodostumajaksoihin kuuluvat saumaharjut, laajentumat ja reunamuodostuman
tyyppiset muodostumat ovat Pudasjärven alueelle tunnusomaisia. Muodostumat ovat geologisesti
ja geomorfologisesti monimuotoisia, niiden päällä on yleisesti rantamuodostumia ja varsin laajalla
alueella muodostumat ovat moreenipeitteisiä. Harjujensuojeluohjelman alueita ovat Iso Palovaara
Olvassuon luontokokonaisuuden kaakkoisosassa, Vengasvaara, Puolakkavaara sekä Naamankaharju-Pytkynharju.
Luontoselvityksessä tutkittiin 39 pohjavesialuetta ja harjualueiden luonto- ja maisemaselvityksessä
yhteensä 105 aluetta. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi luokiteltiin 55 aluetta,
yhteensä noin 12000 ha. Kuusi aluetta, 2368 ha, luokiteltiin tai on jo aikaisemmin luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi. Maakunnallisesti arvokkaita on poikkeuksellisen paljon, 25 aluetta, 6759
ha. Paikallisesti arvokkaita alueita tai muodostumia on 24 kpl, 2951 ha.

Säkkisenojan laakson reunoilla on varsin luonnontilaista harjumaisemaa.
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Kuva 9. POSKI 1, Harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Pudasjärven kaupungissa. POSKI 1 -tutkimusalueen raja paksu sininen
viiva.
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Siikajoki
POSKI 1-alueelta arvioitiin ilmakuva- ja karttatulkinnalla yksi pohjavesialue, Aaltokangas. Harjualueiden

luonto- ja maisemaselvityksessä tutkittiin yhteensä kahdeksan aluetta
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita on POSKI 1 –alueella 5 kpl, yhteensä noin
1150 ha. Kivivaara-Vartinvaara kuluu harjujensuojeluohjelmaan. Muut alueet ovat paikallisesti arvokkaita.
Alhonmäen vanha harjurajaus on maa-ainesalueiden laajenemisen vuoksi menettänyt merkityksensä. Uusi
rajaus tehtiin muodostuman länsiosan rantavalli- ja dyynialueelle. Muillakin rajatuilla alueilla tuuli- ja rantamuodostumat ovat ominaispiirteenä.
POSKI 2-alueelta on tutkittu luontoselvityksessä yksi pohjavesialue.

Alhonmäen muodostuma on lähes kokonaan maa-ainesaluetta.
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Kuva 10. POSKI 1, harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden
harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Siikajoen kunnassa. POSKI 1 tutkimusalueen raja paksu sininen viiva.
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Siikalatva
POSKI 1-tutkimusalueella Siikalatvan kunnan alueen tutkitut muodostumat kuuluvat Kestilän-Temmeksen
harjujaksoon. Ne ovat matalia, loivarinteisiä selänteitä tai tasanteita, jotka hyvin vähän erottuvat ympäristöstään. Matalimmat muodostumat ovat jo osaksi turvekerrosten peittämiä, kuten Tyninkangas. Kestilän ja
Temmeksen välinen maantie seurailee harjujaksoa, ja paikoin tieltä onkin näkymiä harjukankaille. Muodostumien luonnontilaisuus on kuitenkin yleisesti huono. Vanhat sora-alueet reunustavat maantietä monin
paikoin.

Luontoselvityksessä tutkittiin kolme pohjavesialuetta ja harjualueiden luonto- ja maisemaselvityksessä yhteensä viisi aluetta. Tutkituilla alueilla ei todettu merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja.
POSKI 2 –tutkimusalueella luontoselvityksessä tutkittiin 16 tutkimussuunnitelmaan kuuluvaa pohjavesialuetta. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita on tähän mennessä luokiteltu 3 kpl,
yhteensä noin 450 ha.

Tyninkankaan tasaista harjumaastoa
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Kuva 11. POSKI 1, harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden
harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Siikalatvan kunnassa. POSKI 1 tutkimusalueen raja paksu sininen viiva.
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Tyrnävä
Tyrnävän kunnan koillisreunalla on melko yhtenäisenä vyöhykkeenä Rokuan ja Oulunsalon väliseen muodostumajaksoon kuuluvia laajoja hiekkakankaita ja loivia, laakeita selänteitä. Edustavat
rantavallikentät ja paikoin myös rantadyynit tai dyynivallit ovat varsin yleisiä. Hiekkavaltaisiin kerrostumiin uurtuneet mutkittelevat joki- ja purouomat tuovat merkittävästi lisää biologista ja geomorfologista monimuotoisuutta mm. Ylipään Kirkkoharjun ja Polvenkankaan-Tuohinonkankaan
alueilla. Rantavallien välissä on säilynyt osaksi luonnontilaisina arosoita mm. Pyrrinkankaiden ja
Polvenkankaan alueilla.
Pohjavesialueiden luontoselvityksessä tutkittiin neljä pohjavesialuetta ja harjualueiden luonto- ja
maisemaselvityksessä yhteensä 7 aluetta. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi
luokiteltiin kuusi aluetta, yhteensä noin 2075 ha. Taulukossa (Liite 3) ja seuraavan sivun kuvassa
oleva Haapakangas (arvoluokka 6) ei varsinaisesti kuulu arvokkaisiin harjualueisiin (arvoluokat 1-4)

Pyrrinkankailla on metsäisiä dyynejä ja rantavalleja.
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Pyrrinkankaiden keskiosan rantavalli- ja dyynimaastoa korkokuvana (korkeusmalli 2 m, © Maanmittauslaitos). Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen raja sinisellä viivalla ja TUURA-aluetta mustalla rajaviivalla.

Haapakankaan kaakkois- ja etelärinteillä on rantamuodostumia ja muinaisjäännösalueita.
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Kuva 12. POSKI 1, harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden
harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Tyrnävän kunnassa.
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Utajärvi
Kunnan eteläosassa on Rokuanvaaran-Oulunsalon muodostumajaksoon kuuluvia suuria, hiekkavaltaisia muodostumia, Rokuanvaaran länsiosa ja Ahmaskangas. Oulujoen pohjoispuolella on Isokankaan jakso, kunnan keskiosassa katkelmallinen Sarvikankaan-Yli-Utoksen-Tervolankylän harjujakso.
Sen jälkeen pohjoiseen mentäessä on vain joitakin irrallisia hiekkamuodostumia, jotka usein liittyvät moreeniharjanteisiin tai –kumpuihin. Kunnan pohjoislaitaa luonnehtivat suuret saumavyöhykkeeseen kuuluvat selänteet ja laajentumat, Viinivaara, Kälväsvaara ja osa Iso Palovaarasta.
Rokuanvaara ja Kälväsvaara-Iso Palovaara ovat valtakunnallisia harjujensuojelualueita ja Natura
2000-alueita. Viinivaara on luokiteltu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti
arvokkaaksi.
Luontoselvityksessä tutkittiin kahdeksan pohjavesialuetta ja harjualueiden luonto- ja maisemaselvityksessä yhteensä 24 aluetta. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita on
16 kpl, yhteensä noin 4100 ha.

Rokuanvaaran länsiosassa jäkäläisten dyynimetsien lomassa on suppasoita.
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Ahmaskankaan Revonhaudat.

Viinilänhete, suuri lähde Viinivaaran itäosan pohjoisreunassa.
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Kuva 13. POSKI 1, harjujensuojelualueiden (mustarajainen vihreä monikulmio), tutkittujen arvokkaiden
harjualueiden (punainen monikulmio), muiden tutkittujen kohteiden (vihreät neliöt) ja luokiteltujen pohjavesialueiden (siniset viivarajat) sijainti Utajärven kaupungissa. POSKI 1 tutkimusalueen raja paksu sininen
viiva.
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3 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet
Luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaat kallioalueet on inventoitu Pohjois-Pohjanmaalla
vuosina 1996-1997 (Husa et al. 2001). Tutkimus on ollut POSKI-projektista erillinen ja kuulunut
osana laajaan ympäristöministeriön vuonna 1987 käynnistämään tutkimushankkeeseen "Luonnonja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointi".
Kallioalueiden suojeluarvot on määritelty maa-aineslain ympäristöehtojen pohjalta. Käytännössä
määritys tapahtuu arvioimalla kukin suojeluarvoon vaikuttava tekijä erikseen. Arvioinnin päätekijöinä käytetään kallioalueiden geologis-geomorfologisia, biologis-ekologisia ja maisemallisia arvoja. Lisäksi muina tekijöinä arvioidaan alueiden luonnontilaisuus, ympäröivien alueiden arvot mm.
suojelualueet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset, alueiden arkeologinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys sekä moninaiskäyttö (Hamari et al. 1992).
Edellä mainittujen arvojen perusteella määräytyy kallioalueille arvoluokka. Kallioalueet jaetaan
seitsemään eri arvoluokkaan. Arvoluokat ja niiden kuvaamat alueiden luonnon- ja maisemansuojelullinen merkitys on seuraava (Hamari et al. 1992):
1 - ainutlaatuinen kallioalue
2 - erittäin arvokas kallioalue
3 - hyvin arvokas kallioalue
4 - arvokas kallioalue
5 - kohtalaisen arvokas kallioalue
6 - jonkin verran arvokas kallioalue
7 - kallioalueen maisema- ja luonnonarvot vähäiset.
Pohjois-Pohjanmaan kallioinventoinnin ulkopuolelle on jätetty laaja-alaisimmat jo perustetut suojelualueet kuten kansallispuistot, luonnonpuistot ja erityiset suojelualueet (Husa et al. 2001).
Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta inventoitiin 118 kallioaluetta (Husa et al. 2001). Suurimman
ryhmän muodostavat arvoluokkaan 5 kuuluvat paikallisesti merkittävät kallioalueet, joita koko
inventointiaineistossa on 38 %. Valtakunnallisesti arvokkaita, arvoluokkiin 1-4 kuuluvia kallioalueita on koko Pohjois-Pohjanmaalla 64 kappaletta.
Hankealueella erittäin arvokkaita kallioalueita on Pudasjärvellä 6, yksi Oulun Kiimingissä ja yksi
Muhoksella. Hyvin arvokkaita kallioalueita on Pudasjärvellä 3 ja yksi Oulun Ylikiimingissä. Arvokkaita (arvoluokka 4) kallioalueita on Pudasjärvellä 7 kpl, Oulussa 4 kpl sekä yksi alue Tyrnävällä.
Paikallisesti arvokkaita tai vähemmän merkittäviä (arvoluokat 5-6) kallioalueita on luetteloitu Iistä
2, Pudasjärveltä 6 ja Utajärveltä 2 (Husa et al. 2001, Liite 1).

4 Kallioperän kiviainesalueet
Poski 1-vaiheen alueella tutkittiin vuoden 2013 maastokaudella 13 ja maastokaudella 2014 12 kallioperän kiviainesaluetta. Luonto- ja maisema-arvojen vähäisyyden perusteella näistä 15 luokiteltiin kiviainestuotantoon soveltuvaksi ja 4 osittain soveltuvaksi. Tutkituista alueista 6 luokiteltiin
luonnonesiintymä- ja maisema-arvojen perusteella soveltumattomaksi. Tutkituilla kiviainesalueilla
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ei havaittu hyvin merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja, joiden perusteella alue olisi luokiteltava
arvokkaaksi kallioalueeksi.
Kalliokiviainesalueiden luonto- ja maisemainventoinnit tekivät suunnittelija Valtteri Hyöky (2013)
ja suunnittelija Jenni Moilanen (2014).
Taulukko 1. Poski 1-alueen vuosina 2013-2014 tutkitut kallioperän kiviainesalueet ja niiden soveltuvuus kiviainesten ottoon luonto- ja maisema-arvojen perusteella.
Taulukko 1.
Tutkitut alueet, sijaintikunta, soveltuvuus
Kalkkimaa E
Kalliosuo
Koppelopalo E
Metsäsianniemi
Pyöriäaho
Romemaa
Taulavanneva SW
Vikkelä
Oksankorva S
Kivikangas
Savaloja E
Kivimaa
Puutteenkangas
Blomsterinkangas
Konttiojankangas
Kärrymäki
Käärmesuo S
Ojasuo
Pikkuniitty S
Pitkänkoskenkangas S
Säynäjänkangas
Jäkälämaa
Petäjäkangas
Lamminvaara
Mustasalmenkangas

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Lumijoki
Lumijoki
Muhos
Siikajoki
Siikalatva
Tyrnävä
Tyrnävä
Ii
Ii
Ii
Ii
Ii
Ii
Ii
Ii
Pudasjärvi
Pudasjärvi
Utajärvi
Utajärvi

Soveltuva (varauksin)
Soveltuva
Soveltumaton
Soveltuva
Soveltumaton
Soveltumaton
Soveltuva
Soveltuva
Soveltuva
Soveltuva
Soveltuva
Rajoitetusti/osittain soveltuva
Soveltuva
Rajoitetusti soveltuva
Soveltuva (varauksin)
Rajoitetusti soveltuva
Soveltumaton
Soveltuva
Soveltumaton
Soveltuva (varauksin)
Rajoitetusti soveltuva
Soveltuva (rajoituksin)
Soveltumaton
Soveltuva
Soveltuva
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Kuva 14. Luontoinventoinnissa 2013 tutkittujen kalliokiviaineskohteiden sijainti ja ominaisuustiedot.

5 Kokoava katsaus
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta paikallisesti arvokkaiksi harjualueiksi arvotettuja alueita
on Pohjois-Pohjanmaan Poski 1-vaiheen tutkimusalueella 77 kpl, yhteensä noin 8200 ha. Maakunnallisesti arvokkaita alueita on lukumäärältään vähemmän, 55 kpl, mutta pinta-alaltaan ne ovat
yhteensä 16 345 ha ja noin 40 % aineiston kokonaisalasta. Maakunnallisen arvoluokan kohteet
ovat suurempia ja useimmiten paremmin säilyneitä muodostumia ja yhtenäisiä alueita. Valtakun-
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nallisesti ja kansainvälisesti arvokkaisiin harjualueisiin on arvotettu 14 aluetta, jotka ovat erittäin
suuria ja tutkimusalueella luontotyypeiltään ainutlaatuisia kokonaisuuksia. Arvokkaita harjualueita
on luokiteltu yhteensä 146 kpl ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 39 800 ha.
Kunnittain tarkasteltaessa on merkittävää arvoluokan 1-2 alueiden suuri osuus Hailuodon ja Muhoksen aineistossa sekä maakunnallisesti arvokkaiden alueiden suuret osuudet Pudasjärven ja
Utajärven aineistoissa.
Huomattava osa geologisesti ja maisemallisesti arvokkaimmista kohteista sijaitsee Yli-Iin – Pudasjärven-Taivalkosken saumamuodostumajaksolla, mm. Kiviharju, Lamminharju, Siliäkangas (Siljakangas), Ukonkangas-Vengasvaara sekä Huiska. Pääsaumajakson ulkopuolella sijaitsevia merkittäviä kohteita ovat Pudasjärven Myllyharju-Naamankaharju-Pytkynharjun jakso, Seipikangas sekä
Kilsikangas-Isonkivenkangas. Pudasjärven ja Utajärven rajalla on suuri Viinivaaran-KälväsvaaranIson Palovaaran saumamuodostumajakso, johon inventoitiin harjujensuojelualuetta täydentäviä,
maakunnallisesti-valtakunnallisesti arvokkaita alueita. Samoin täydennettiin Rokuan-Oulunsalon
harjuvyöhykkeen aluevalikoimaa suurehkoilla maakunnallisesti arvokkailla aluerajauksilla Muhoksella ja Tyrnävällä.
Merkittävimmät havaitut harjukasviesiintymät ovat Rokuanvaaran alueella. Kalliokielo (Polygonatum odoratum), kangasajuruoho (Thymus serpyllum) ja kanervisara (Carex ericetorum). Harjukasvien leviämiselle suotuisana aikana suuri osa Pohjois-Pohjanmaata on ollut meren peittämä ja
kasvien eteneminen on pysähtynyt leviämisteiden korkeimmille kuivan maan niemille ja saarille,
pohjoisessa Koillismaalle, keskellä Rokualle ja kaakossa Pyhännän kaakkoisrajan korkeille harjuille.
Tämän hankkeen yhteydessä ei inventoitu arvokkaita kallioalueita. Hankealueen arvokkaita kallioalueita koskeva tieto perustuu vuonna 2001 julkaistuun tutkimukseen Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla.
Vuoden 2013 kalliokiviainesalueiden luontokartoituksessa tutkittiin 13 aluetta ja vuonna 2014 12
aluetta. Näistä 15 arvioitiin kiviaineksen ottoon soveltuviksi ja 4 osittain soveltuviksi. Luonnonesiintymä- tai maisemakuvallisten arvojen tai asutuksen läheisyyden vuoksi 6 aluetta arvioitiin
kiviaineksen ottoon soveltumattomiksi.
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Kuva 15. Arvokkaiden harjualueiden (violetit monikulmiot), muiden tutkittujen alueiden (vihreät neliöt) ja
tutkittujen kalliokiviainesalueiden (punaiset ympyrät) sijainti Pohjois-Pohjanmaan POSKI 1tutkimusalueella. Harjujensuojelualueet ovat vihreitä monikulmioita.
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