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358. Jakosuo–Muuraissuo (Oulu)

Sijainti
Kohde sijaitsee Oulun itäosissa (entistä Utajärveä), noin 1,5 km pohjoiseen Räkäsuon Natura 2000
-alueesta.
Pinta-ala
Suojeluesityksen karttarajauksen pinta-ala on 701 hehtaaria.
Yleiskuvaus
Jakosuo–Muuraisuo on monipuolinen suokompleksi, joka sisältää välipintaisia aapasoita (osa Jakosuosta),
rahkakeidasta (Jakosuon pohjoisosa) ja rimpistä aapasuota (Muuraissuo).
Suokompleksin alueella on useita kymmeniä kooltaan alle hehtaarista noin viiteen hehtaariin olevia
kangasmaasaarekkeita. Näistä osa on äskettäin hakattu (mm. pääosa Kontiosaaresta) tai sitten ne kasvavat
nuoria metsiä. Varttuneita ja vanhempia metsiä löytyy ainakin Kontiosaaresta, Pirttiselän alueelta (noin 2/3
valtion kangasmetsistä hakattu), Nälköniemestä, Raitasaaresta, 1,5 km luoteeseen Raitasaaresta valtion
palstan pohjoisosasta, Muuraissuon itälaidasta sekä jonkin verran myös Jakosuon ja Muuraissuon välisistä,
reunoiltaan osin ojitetuista suometsäsaarekkeista. Jälkimmäisellä kohteella osa varttuneista metsistä on
harvennettuja, muuten ne ovat melko lailla luonnontilaisen kaltaisia. Osassa harvennuksista säästyneissä
metsissä on näkyvästi lahopuuta, osassa kasvaa runsaasti haapaa.
Pääosa valtion alueen soista on säästynyt ojituksilta. Poikkeuksen muodostaa Muuraissuon ja Jakosuon
välinen suo-metsäsaarekemosaiikki, joka on osittain ojitettu 1990-luvulla.
Kohteen suotyyppivalikoima on hyvin monipuolinen, joskin se painottuu karuimpiin neva- ja
rämetyyppeihin. Rämeistä havaintoja on rahka-, lyhytkorsi-, tupasvilla-, sara-, pallosara- ja isovarpurämeistä.
Nevoista havaintoja on kalvakkanevoista, ombrotrofisista ja oligotrofisista lyhytkorsinevoista, oligotrofisista
suursaranevoista sekä Muuraissuolta myös oligotrofisesta rimpinevasta. Muuraissuon itälaidan pienten
metsäsaarekkeiden alueelta on lisäksi havaintoja edustavista ruoho- ja heinäkorvista ja 1,5 km Raitasaaresta
luoteeseen olevien pienten metsäsaarekkeiden alueelta löytyy myös metsäkortekorpea. Korpisuutta on
myös Pirttiselän alueella. Osa rämeistä on kelokkoisia ja vanhapuustoisia.
METSO-arvot ja muut erityiset luonnonarvot
Kohteella on jonkin verran merkitystä tuoreen ja kuivahkojen kankaiden metsien (merkittävä määrä
luokkien I, II ja II kuvioita), rämeiden (luokkien I vanha- ja lahopuustoisia rämeitä sekä luokan II muita
vesitaloudeltaan luonnontilaisia rämeitä) sekä vähäisessä määrin myös korpien suojelun kannalta.
Lisäksi alueella on huomattavaa merkitystä soidensuojelun kannalta, sillä alue sisältää vaarantuneiksi
luokiteltuja rahkakeitaita ja keskiboreaalisen vyöhykkeen rimpisoita sekä erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja
keskiboreaalisen vyöhykkeen välipintaisia soita. Huomattavaa lisäarvoa tuo se, että kohteen eteläosa
sijaitsee alle 1,5 km etäisyydellä soiden- ja metsiensuojelun kannalta tärkeästä Räkäsuon Natura 2000 alueesta.
Lajistoarvot
Jakosuo–Muuraissuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselosteen (2011) mukaan
alueen linnusto on kohtalaisen rikas ja monipuolinen niin muutto- kuin pesimäaikana.
Alueelta on havaintoja ainakin seuraavista alueen linnustoarvoja ilmentävistä lajeista: isolepinkäinen,
kapustarinta (D1), keltavästäräkki (VU), kurki (D1), käenpiika (NT), käki, liro (RT, D1, EVA), niittykirvinen (NT),

pensastasku, pikkukuovi (EVA), pohjantikka (D1, EVA), suokukko (EN, D1) ja teeri (NT, D1, EVA). Kesällä 2004
alueella havaittiin myös saalistava muuttohaukka (VU, D1).
Alueelta on lisäksi havaintoja kaitakämmekästä (VU) sekä suovalkusta (RT). Muuraissuon itäpuolisessa
rehevähkössä metsässä kasvoi 2004 myös seudulla harvinaista valkolehdokkkia.
Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa
Osa Pirttiselän, Nälköniemen ja Kontiosaaren vanhoista metsistä on huomioitu arvokkaina luontokohteina.
Yhteenveto suojeluarvoista
Jakosuo–Muuraissuo on rikas ja monipuolinen suokompleksi, joka sisältää väli- ja rimpipintaisten aapasuoosien lisäksi rahkakeidasta. Kohteen suojelu tukisi erinomaisesti läheisen Räkäsuon Natura 2000 -alueen
suojelutavoitteita. METSO-elinympäristöistä kohteella on merkitystä rämeiden, kuivahkojen ja tuoreiden
kankaiden sekä hieman myös korpien suojelulle.
Muuta
Vapo Oy on ostanut suosta 117 ha ja vuokrannut 342 ha.
Tietolähteet
Päätietolähteenä ovat toimineet koosteen tekijän (Keijo Savola) yhdessä Juho Kytömäen alueelle
heinäkuussa 2004 tekemä maastokäynti, Jakosuo–Muuraissuon YVA-arvio (2001) sekä tuorein alueen
ilmakuva (2011).

