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KAJAANI KESKUSTAAJAMA 2015 OSAYLEISKAAVAN JA KIRKKOAHO‐PÄRSÄNSUO‐
TAKKARANTA MUUTOS JA OSAYLEISKAAVA
Tämä kaavaselostus koskee Kajaanin Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho‐Pärsänsuo‐
Takkaranta osayleiskaavojen muutosta ja osayleiskaavaa, joka sijaitsee noin kolme kilometriä
Kajaanin keskustasta koilliseen Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuon alueella, jolla on pinta‐alaa
noin 640 ha ja rantaviivaa noin 1,85 km.

Alueen sijainti
1 Tiivistelmä
1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaupunginhallitus päätti kaavan laadinnasta 13.2.2018, § 32.
Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.9.1992 ja
lääninhallitus vahvistanut 31.5.1993. Kirkkoaho‐Pärsänsuo‐Takkaranta osayleiskaavan
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.9.1997 ja ympäristökeskus vahvistanut 25.6.1998.
Vireilletulon jälkeen on kaavarajausta laajennettu niin, että alueeseen liitettiin noin 650
metriä pitkä hyvin kapea Särämäjärveen liittyvä vesiuoma, sekä alueen itäosassa rajausta
muutettiin niin, että kaava‐alueeseen tuli mukaan VT‐5 aluetta noin 250 metrin matkalla ja
rataosuutta noin 900 metriä. Molemmat laajennusalueet ovat voimassa olevaa Kirkkoaho‐
Pärsänsuo‐Takkaranta osayleiskaavaa.
Kaavamuutos ja kaava tulivat vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 13.2.2018 (§ 32)
ja siitä kuulutettiin Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla 23.3.2018 ja Koti‐Kajaani ‐
lehdessä 24.3.2018.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.3.2020.
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 26.3.2018.
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Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.4 ‐ 18.6.2020.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 29.10‐ 30.11.2020.
Kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 23.11.2020
1.2 Osayleiskaavan muutos
Osayleiskaavan muutos koskee Kajaanin kaupungin Jormuan, Kuluntalahden, Linnantauksen
ja Paltaniemen kylissä sijaitsevia tiloja, jotka ovat luetteloitu kaavaselostuksen liitteenä
olevaan kiinteistöluetteloon.
1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen
Osayleiskaavan muutosta voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Tämä osayleiskaava
laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja siinä määrätään maankäyttö‐ ja rakennuslain
44§:n mukaisesti, että yleiskaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen
asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella
osoitetuilla AP‐alueilla. TV‐ ja M‐2 alueilla rakennuslupa voidaan myöntää suoraan
yleiskaavan perusteella alueelle varattua toimintaa palvelevaa rakentamista varten.
2 Lähtökohdat
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä koilliseen Kajaanin kaupungin keskus‐
taajamasta pohjoiseen johtavien vanhan viitostien (Vanha Viitostie) ja uuden viitostien
(Särämäntie) välisellä alueella ja niiden lähiympäristössä. Länsiosiltaan alue rajautuu
Heinisuontien pohjoispuolelle ulottavaan asemakaavaan. Pohjoisessa alue ulottuu
Särämäjärven eteläpuoleiselle rannalle ja Kuluntalahteen laskevaan Särämäjokeen.
Suunnittelualueella on asuinalueita, liike‐ ja yrityskäytössä olevia alueita, maa‐
ainestenottoalueita, metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, pieniä peltoalueita ja
ulkoilureittejä.
Pinta‐alaltaan suunnittelualue on noin 640 ha ja rantaviivaa siinä on noin 1,85 km.
Maanpinnan korkeus vaihtelee Särämäjärven vedenpinnan noin +138 mpy ja Heinimäen
+181 mpy välillä.
2.1.2 Luonnonympäristö
Selvitysalueen metsät ovat puustoltaan pääosin nuorta tai keski‐ikäistä sekapuustoista
kasvatusmetsää. Alueella on runsaasti nuorta koivuvaltaista metsää, etenkin Särämäjärven
eteläpuolisella Pärsänsuon alueella. Lehtomaista kangasta esiintyy Heinimäen eteläpuolella
Kangaspuron alueella ja Heinimäen länsirinteen alaosassa sekä Tikkapuron alueella. Siellä on
puustoltaan monipuolinen vyöhyke, jossa haapa ja järeämpi kuusi lisäävät puronvarren
luontoarvoa. Pärsänsuon ja Naurisahon alueet ovat pienimuotoista talous‐metsien,
asutusalueiden ja peltojen mosaiikkia. Iso Aittaharjun, Jussilan mäen itäosaan ja Heinimäen
pohjois‐ ja itäosaan sijoittuu puustoltaan nuoria mäntyvaltaisia kuivahkoja kangasmaita.
Alueen pinta‐alasta suuri osa on entistä suo aluetta. Tikkasuo, Ampiaissuo ja Pärsänsuo sekä
Heinisuo ovat nykyisin turvemaa muuttumaa, peltoa tai turvepohjaista kasvatusmetsää.
Pärsänsuon ja Heinisuon suoaltaiden alueella on nykyisin pieniä peltoja, joista osa on
edelleen nurmiviljelyssä tai luonnonniittynä hoidettuja peltoaloja. Pärsänsuon alue
Särämäjärvelle saakka on olosuhteiltaan karumpaa ja alun perin rämeistä seutua.
Luonnontilaista korpea tai rämettä selvitysalueella ei ole. Karppalan ja Heinimäen väliin
sijoittuu lähinnä luonnontilaa oleva korpiräme, jonka vesitaloutta ojitus on siinä määrin
muuttanut, ettei aluetta ole rajattu luontokohteeksi. Alueella ei ole täysin luonnontilaisia
pienvesiä. Edustavimmat osat Tikkapurosta ja Kangaspurosta on rajattu luontokohteiksi,
vaikka näidenkin uomien alueita on suurelta osin käsitelty.
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Kaavoitusta varten vuoden 2018 aikana on tehty luontoselvitys, joka käsitti kasvillisuus‐ ja
luontotyyppikartoituksen, linnusto‐, lepakko‐ sekä liito‐orava‐selvityksen. Tarkoituksena oli
löytää suunnittelualueella sijaitsevat metsälain (10§), luonnonsuojelulain (29§) ja vesilain
(2:11§) mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit.
Pesimälinnuston osalta selvitysalueelta ei ole rajattavissa linnustollisesti arvokkaita kohteita.
Selvitysalueen ulkopuolelle jäävä Särämäjärvi on linnustollisesti arvokas kohde ja useamman
uhanalaisen ja suojelullisesti arvokkaan lintulajin elinympäristö. Särämäjärvellä on merkitystä
myös lintujen muuton aikaisena lepäily‐ ja ruokailualueena.
Viitasammakon elinympäristöjä alueen inventoinneissa ei paikannettu. Potentiaalisin
elinympäristö sijoittuu Särämäjärven rannoille.
Lepakoista alueella paikannettiin pohjanlepakkoa. Kokonaisuudessaan lepakoiden määrä oli
vähäinen. Pohjanlepakkohavainnot keskittyivät Heinimäen alueelle. Selvitysalueelta ei
löytynyt lepakoiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikkoja tai muitakaan sellaisia kohteita, joita
olisi syytä arvottaa lepakoiden kannalta tärkeiksi kohteiksi.
Liito‐oravan reviirien ydinalueita on Tikkapuron ja Kangaspuron varressa ja Heinimäellä.
Alueet ovat pääosin samoja missä lajista on tehty aiempia havaintoja. Selvitysalueelle
sijoittuvat ydinreviirit on tulkittu inventointien perusteella tällä hetkellä lajin reviirin ja
elinpiirin sellaisiksi osiksi, missä on pesäpuu sekä sen läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa
tarjoavat puut, eli todennettujen havaintojen perusteella lajin lisääntymis‐ ja / tai
levähdysalue. Liito‐oravan Tikkapuropuron ja Kangaspuron varressa sekä Heinimäellä olevat
ydinalueet ovat merkitty kaavaan.
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan luontoselvityksen yhteydessä (2014) laadittiin
ekologisen verkoston ja viheryhteyden suunnitelma, jossa arvokkaiden luontokohteiden,
puustoisten virkistys‐ ja liikuntareittien sekä puustoisten asuinalueiden kautta luotiin mm.
liito‐oravan liikkumiselle yhtenäistä verkostoa kaupungin eripuolille.
Tämän selvityksen perusteella Kangaspuron ja Tikkapuron luontokohteet sekä Heinimäen
ulkoiluverkosto toimivat suunnitelman mukaisesti ja tukevat ekologisen viheryhteys‐
verkoston toteutumista.
Kaavaan ei ole osoitettu uutta rakentamista viheryhteysverkostoiden alueille.
Alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita, pohjaveden otolle tärkeitä pohjavesialueita,
arvokkaita tuuli‐ ja rantakerrostuma‐, moreeni‐ tai kallioalueita tai valtakunnallisesti
arvokkaita maisema‐alueita.
Kesällä 2018 tehdyn muinaismuistoselvityksen mukaan suunnittelualueella on todettu yksi
muinaismuistolain (295/1963) mukainen kohde, tervahauta, joka sijaitsee Särämäjärven
etelärannalla, vesistön ja kapean uoman väliin jäävällä kannaksella, noin 40 metriä rannalla
olevista rakennuksista etelään.

Tervahauta Särämäjärven läheisyydessä
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2.1.3 Rakennettu ympäristö ja palvelut
Tiiviimmät rakennuskannat sijoittuvat Vanhan Viitostien pohjoispuolelle kaava‐alueen
luoteisosaan Aleksintien, Villentien, Evakkotien ja Aittaharjuntien varteen sekä pohjoisosaan
Pärsänsuontien ja Toivolanniityn varteen sekä vanhan ja uuden viitostien liittymäalueen
ympäristöön. Asukkaita on nykyisellään noin 230.
Kaavoitettavan alueen sisällä vanhan viitostien pohjoispuolella Tikkapurolla on asema‐
kaavoitettu alue, jolla sijaitsevat autoliike ja ‐purkaamo. Pärsänlammen läheisyydessä
Vanhan Viitostien pohjoispuolella on yksi ja eteläpuolella kolme maa‐ainestenottoaluetta,
joilla on eri toimijat. Vanha Viitostie, joka toimii alueen kokoojatienä, kulkee länsi‐
itäsuunnassa kaavoitettavan alueen läpi. Särämäntie ja Iisalmi‐Kontiomäki rata kulkevat
lounais‐koillissuuntaisena rajaten kaava‐alueen idässä.
Kevyenliikenteenväylä kulkee Vanhan Viitostien eteläpuolta läpi koko kaava‐alueen. Väylä
jatkuu pohjoiseen aina Salmijärventien risteykseen saakka.
Heinimäkeä kiertää ulkoilureittiverkosto, jossa on kunto‐ ja luontopolut sekä talvisin valaistut
ladut. Latuverkostoa pitkin pääsee aivan keskustan tuntumaan.
Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta‐alueet kattavat
pohjoisosassa viitosteitten liittymäalueen ja Pärsänsuontien varren lähiympäristöt Vanhan
Viitostien varren eteläpuolen lähialueen, Tikkapuron asemakaavoitetun alueen sekä
Aleksintien, Villentien ja Evakkotien alueet.
Alue tukeutuu keskustan palveluihin. Lähimmät päivittäistavarakaupat ovat Teppanan ja
Kätön alueella noin 1,5 km päässä kaava‐alueesta. Kätönlahden kouluun, jossa toimivat
vuosiluokat 1‐6, tulee kaava‐alueelta matkaa lyhyimmillään noin kilometri ja pisimmillään
noin 4 km.
Länsiosalta kaava‐alueeseen rajoittuvalla asemakaava‐alueella sijaitsee liike‐ ja yritys‐
toimintatiloja.

Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta‐alueet
2.1.4 Maanomistus
Alueen noin 640 ha:sta on yksityisten omistuksessa noin 470 ha ja kaupungin 125 ha. Valtion
hallinnoimaa tiealuetta on 27 ha ja rata‐aluetta 18 ha.
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Kaupungin maaomaisuus kaava‐alueella.
2.1.5 Tehdyt selvitykset
Kantatilaselvitys (emätilaselvitys) on laadittu Kajaanin kaupungin kaavoituksessa käyttämää
poikkileikkausvuotta 1969 noudattaen. Kantatilat ja niistä muodostuneet lohkotilat ovat
kaavaselostuksen liitteenä olevassa kiinteistöluettelossa.
Arkeologinen inventointi tehtiin kesällä 2018 (liite).
Luontoselvitys tehtiin vuoden 2018 aikana. Selvitys käsitti kasvillisuus‐ ja
luontotyyppikartoituksen sekä linnusto‐, lepakko‐ ja liito‐oravaselvityksen (liite).
Kajaanin meluselvitys 2014, jossa selvitettiin Kajaanin kaupungin keskustaajaman lähialueen
merkittävimpien melulähteiden aiheuttamat melutasot teko‐ ja ennustetilanteessa 2040.
Vesihuollon kustannusselvitys, jossa on laskettu liittymis‐ ja rakentamiskustannukset
mitoituksen mahdollistamille uusille rakennuspaikoille (liite).
2.1.6 Ympäristöhaitat
Suunnittelualueella on kolmen tilan, 205‐21‐1‐1, 205‐404‐4‐130 ja 205‐410‐17‐58, alueella
mahdollisia pima‐esiintymiä. Alueilla on mm. jäteöljystä, polttonesteistä ja akuista
mahdollisesti maaperään kohdistuvia pilaantumisriskejä.
Kohteita koskevissa ympäristöluvissa todetaan, että jos alueella tehdään rakennus‐ tai
pinnoitus yms. töitä, on ennen töihin ryhtymistä selvitettävä kyseisen alueen maaperän
pilaantuneisuus ja tarvittaessa kunnostettava alue. Toimintaa laajennettaessa tai se
lopetettaessa on toiminnanharjoittajan tehtävä selvitys maaperän mahdollisesta
pilaantuneisuudesta, puhdistamisesta, maaperän puhtaudesta ja tarvittaessa alue
kunnostettava.
2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Suunnitelmat ja päätökset, jotka koskevat kaavamuutosaluetta.
2.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston 14.12.2017 hyväksymä päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
on tullut voimaan 1.4.2018. Valtioneuvoston päätös korvaa vuonna 2000 tehdyn ja vuonna
2008 tarkistetun päätöksen valtakunnallisista alueittenkäyttötavoitteista. Maankäyttö‐ ja
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rakennuslain 22 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon
kaavoituksessa. Tavoitteet koskevat viittä pääteemaa: toimivat yhdyskunnat ja kestävä
liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen ympäristö, elinvoimainen
luonto‐ ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.
Osayleiskaava edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista seuraavien
tavoitteiden osalta:
Luodaan edellytykset vähähiilisille ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Edistetään palvelujen, työpaikkojen
ja vapaa‐ajan alueitten hyvää saavutettavuutta eri väestönryhmien kannalta. Edistetään
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Turvataan arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot. Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden
alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien
alueiden riittävyydestä ja viheralueverkoston jatkuvuudesta.
2.2.3 Kainuun maakuntakaava
Alueella ovat voimassa 29.4.2009 valtioneuvoston vahvistama Kainuun maakuntakaava 2020
ja 24.2.2020 voimaan tullut Kainuun vaihemaakuntakaava 2030, joissa kaava‐alueeseen
kohdistuu seuraavat merkinnät ja määräykset:
A taajamatoimintojen alue: Merkinnällä A osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden,
teollisuuden ym. työpaikka‐alueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine
liikenne‐, virkistys‐, puisto‐ ja erityisalueineen. Taajatoimintojen alueiden yksityiskohtaisempi
rajaus ja laajuus sekä toiminnallinen osa‐aluejako ratkaistaan kuntakaavoituksella.
Suunnittelumääräys: Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti
rakennetuilla alueilla tulee edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja
taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää
huomiota taajama‐alueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun
ympäristöön ja liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä huomioita alueen saavutettavuuteen kestävillä liikkumistavoilla sekä kävelyn ja
pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri‐ ja luonnonperintöarvot säilyvät.
Suurelta osin suunnittelualue on osoitettu merkinnällä M, maa‐ ja metsätalousvaltaiset
alueet. Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa‐ ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Suunnittelumääräyksessä todetaan että ”maa‐ ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta
muuttamatta myös erilainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, mm. maa‐ ja
kiviainestenottoon sekä haja‐asutusluonteiseen pysyvään asumiseen”.
Suunnittelualueella on lisäksi päärata‐ (Kajaani‐Kontiomäki), valtatie‐ (VT5), seututie tai
pääkatu (Vanha Viitostie), uusi eritasoliittymä (VT‐5/Vanha Viitostie, Pärsän liittymä)
pääsähköjohto (110 kV), energiahuollon alue merkinnät ja kaupunkikehittämisen kohdealue‐
(kk) sekä matkailunvetovoima‐alue (mv) rajaukset.
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Ote Kainuun vaihemaakuntakaavasta 2030

Ote yhdistelmäkaava 2/2020
2.2.4 Yleiskaava
Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.9.1992.
Siinä on seuraavat suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja määräykset:
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AP, Pientalovaltainen asuntoalue
TY, Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alue
TK, Teollisuus‐, varasto‐ ja liikerakennusten alue
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta, liike‐ ja toimistotiloja
sekä näitä palvelevia varasto‐ ja sosiaalitiloja.
LM, Tieliikenteen alue
LR, Rautatieliikenteen alue
AT‐2/1, Maaseutumainen asuntoalue: Pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu
myös asumiseen. Rakennuspaikan pinta‐alan tulee olla vähintään 0,5 ha. Kauttaviivan jäljessä
oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. RakJ salliman
asumiskäyttöön tarkoitettujen rakennusten lisäksi saa alueelle rakentaa maatalouskäyttöä
tai liitännäiselinkeinona harjoitettua palvelua tai ympäristöhäiriöitä tuottamatonta
teollisuutta palvelevia talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 200
m². Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa jos
rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa ja RakJ etäisyysmääräyksiä.
AT‐1/1, Maaseutumainen asuntoalue: Pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu
myös asumiseen. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa sallittujen rakennuspaikkojen
enimmäismäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 0,2 ha. Olemassa olevia
asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa jos rakennuspaikan koko ei
täytä annettua minimikokoa ja RakJ etäisyysmääräyksiä.
M, Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue: Alueella sallitaan maa‐ ja metsätaloutta palvelevan
rakentamisen lisäksi haja‐asutustyyppinen rakentaminen. Rakennuspaikan koon tulee olla
vähintään 1 ha.
MT, Maa‐ ja metsätalousalue: Alueelle saa rakentaa vain maa‐ ja metsätalouskäyttöä
palvelevia rakennuksia.
MU, Maa‐ ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja.
Alueelle saa rakentaa vain maa‐ ja metsätaloutta palvelevia talousrakennuksia sekä
ulkoilukäyttöä palvelevia rakennuksia. Alueella tapahtuvat metsänhoitotoimenpiteet eivät
tarpeettomasti saa vaikeuttaa ulkoilukäyttöä, eivätkä tuhota merkittäviä ympäristöarvoja.
VR, Retkeily‐ ja ulkoilualue
Tämän lisäksi suunnittelualueelta löytyvät merkinnät vaara‐alue (voimalinja), ja
kokoojakatu.
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Ote voimassa olevasta Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavasta.
Valkoinen alue kaavoittamaton.
Kirkkoaho‐Pärsänsuo‐Takkaranta osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
22.9.1997. Siinä on seuraavat suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja määräykset:
MT, Maa‐ ja metsätalousalue
Alueelle saa rakentaa vain maa‐ ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia
LM, Tieliikenteen alue
LR, Rautatieliikenteen alue

Suunnittelualueessa mukana oleva Kirkkoaho‐Pärsänsuo‐Takkaranta osayleiskaavan alue
2.2.5 Asemakaava
Vanhan Viitostien pohjoispuolella Tikkapuron kohdalla on n. 4,3 ha:n suuruinen
asemakaavoitettu alue, jolla sijaitsevat autoliike ja osin autopurkaamo.
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Kaavamerkinnät:
TK‐1, teollisuus‐ ja varastorakennusten sekä liike‐ ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle ei saa rakentaa päivittäistavaramyymälää.
VL, lähivirkistysalue.
Lisäksi alueella on vähäiset katu‐ ja puistoalueet.
Vanhan ja uuden viitostien välillä länsi‐eteläosaltaan kaavoitettava alue rajautuu
asemakaavaan.

Asemakaava‐alueet
2.2.6 Rakennusjärjestys
Voimassa oleva rakennusjärjestys, joka sisältää asemakaava‐alueen ulkopuolisen
rakentamisen yleismääräyksiä on tullut voimaan 1.1.2015.
3 Osayleiskaavan muutoksen suunnittelun vaiheet
3.1 Osayleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve
Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo alue rajattiin Kajaani keskustaajama 2035 osayleiskaavasta
omaksi erilliseksi kaavahankkeeksi. Keskustaajaman osayleiskaava‐alueelle tullaan pääosin
laatimaan asemakaavat. Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo osayleiskaavassa tutkitaan
asuinrakentamisen täydennysmahdollisuudet kantatilaselvitykseen perustuvan mitoituksen
pohjalta.
Lisäksi Kirkkoaho‐Pärsänsuo‐Takkaranta kaavasta vahvistamatta jätetty Jussilan ja
Särämäjärven väliin jäävä noin 170 ha suuruinen alue kaavoitetaan vastaamaan olemassa
olevaa maankäyttöä ja siihen osoitetaan nykyisen ja vanhan viitostien liittymälle aluevaraus,
jolla mahdollistetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta parantavat
toimenpiteet.

Kaavoittamaton alue
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö
3.2.1 Osalliset
Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat seuraavat tahot:
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Kaavamuutosalueen maanomistajat, yritykset ja naapurit
Muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa
huomattavasti vaikuttaa.
Tekninen verkosto:
Kajaanin kaupunki
Kajaanin Vesi liikelaitos
Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunta
Kajave Oy
Kaisanet
Suunnitteluryhmä:
Kajaanin kaupunki, maankäyttö‐, suunnittelu‐ ja viranomaistulosalue
Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelutoimi
Kajaanin Vesi liikelaitos
Kaupungin luottamuselimet:
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Viranomaiset:
Kainuun ELY‐keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskus, liikenne ja infra vastuualue
Väylä
Kainuun liitto
Kainuun sote‐kuntayhtymä, ympäristöterveydenhuolto
Kainuun Museo
Kainuun Pelastuslaitos
3.2.2 Vireilletulo
Kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla 23.3.2018 ja lehti‐
ilmoituksella Koti‐Kajaani lehdessä 24.3.2018.
3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle Kajaanin kaupungin toimesta.
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 26.3.2018.
Maanomistaja / asukaskysely vireilletulokuulutuksen yhteydessä.
Kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvien kustannusten rakennuspaikkakohtainen
tiedote maanomistajille, joille kaavaluonnokseen oli osoitettu uusia rakennuspaikkoja
25.6‐ 17.8.2020
Yleisötilaisuus pidettiin 23.11.2020.
Kaavaluonnos nähtävillä 30.4 ‐ 18.6.2020.
Kaavaehdotus nähtävillä 29.10 ‐30.11.2020.
3.2.3.1 Asukas‐ ja maanomistajakysely
Vireilletulokuulutuksen yhteydessä lähetettiin alueen asukkaille ja maanomistajille kysely,
jossa tiedusteltiin heidän toiveitaan alueen maankäyttöön. Kyselyyn vastasi 45 eli noin 25 %
palautti kyselyn.
Vastauksissa nousi esille kolme pääkohtaa:
‐ maalaismiljöön säilyttäminen,
‐ ulkoilu mahdollisuuksien säilyminen ja
‐ liikenneturvallisuus.
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Vastaajien mielestä maalaismiljöö säilytetään parhaiten, rajoittamalla lisärakentaminen
mahdollisimman vähiin / uutta rakentamista ei osoiteta lainkaan.
Lisärakentaminen heikentää luonnossa liikkumismahdollisuuksia harrastuksineen.
Heinimäen alueen ulkoilureitit tulee säilyttää, mahdollisuuksien mukaan niitä voisi laajentaa.
Uusia ulkoilureittejä toivotaan eritoten Särämäjärven ympäristöön.
Liikenneturvallisuuden osalta toivotaan Vanhan Viitostien ja Särämäntien liittymä‐
järjestelyiden parantamista. Vanhan Viitostien varrella liikkuminen jalan ja pyöräillen sekä
tien ylitys kevyenliikenteen väylän puolelle koetaan vaaralliseksi. Turvallisuutta parantavina
toimina esitetään tielle merkittyjä ylityskohtia sekä alhaisempia ajonopeuksia.
Alueella toimivat yritykset toivoivat maa‐ainesottoalueille rakennusoikeutta, joka
mahdollistaisi pienimuotoisen halli‐ ja varastorakentamisen.
3.2.4 Viranomaisyhteistyö
Ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista pidettiin aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu 19.3.2020.
Kaavaluonnoksesta saatiin kuusi lausuntoa ja jätettiin viisi mielipidettä.
Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen (25.6‐ 17.8.2020) saatiin kolme vastausta kyselyyn, joka
koski luonnoksessa esitettyjen uusien rakennuspaikkojen säilyttämistä kaavassa.
Kaavaehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa ja jätettiin kaksi muistutusta.
4. Yleiskaava ja sen perusteet
Yleiskaavan muutos noudattaa Kainuun maakuntakaavan aluetta koskevaa merkintää ja
määräystä taaja‐toimintojen alueesta (A) asumisen ja siihen liittyvän liikenne‐, virkistys,
puisto‐ ja erityisalueineen suhteen. Suunnittelumääräyksen mukaisesti on pyritty edistämään
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kiinnittämään huomiota alueen viihtyvyyteen ja
uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön huomioiden
kevyenliikenteen toimintamahdollisuus ja liikenneturvallisuus.
Suunnittelumääräys: Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti
rakennetuilla alueilla tulee edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja
taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää
huomiota taajama‐alueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun
ympäristöön ja liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä huomioita alueen saavutettavuuteen kestävillä liikkumistavoilla sekä kävelyn ja
pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri‐ ja luonnonperintöarvot säilyvät.
Uudet rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan niin, että niille pääsy perustuu olemassa
olevaan tiestöön. Särämäjärven länsipuolelle osoitetuille kolmelle rakennuspaikalle uutta
pääsytietä täytyy tehdä noin 150 metriä, jotta rakennuspaikat olisivat toteutettavissa.
Kaikki kaavaan osoitetut uudet rakennuspaikat, yhtä lukuun ottamatta, sijoittuvat olemassa
olevien vesi‐ ja viemäritoiminta‐alueitten ulkopuolelle.
4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus
Aluetta täydennetään 15 uudella pientalo rakennuspaikalla. Ehdotusvaiheesta poistettiin
maanomistajien esityksestä kuusi rakennuspaikkaa. Kantatilatarkasteluun perustuvasta
mitoituksesta johtuen ei kaikkia uusia rakennuspaikkoja ole voitu osoittaa alueille, joissa ne
tukeutuisivat täysin olevaan rakenteeseen.
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Mitoitus:
Kaavassa on käytetty vastaavaa mitoitusta kuin Kirkkoaho‐Pärsänsuo‐Takkaranta
osayleiskaavassa. Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä.
Rakennusoikeuksien siirtoja on voitu tehdä tilalta toiselle.
Kuivanmaanpaikat:
Perusrakennusoikeus: yksi rakennuspaikka, jokaiselle vuonna 1969 ja sitä ennen
muodostuneelle maarekisteritilalle (kantatila), jonka pinta‐ala on ollut 0,3 ha ‐5 ha.
Jokaisesta täydestä alkavasta 10 ha:sta yksi lisärakennuspaikka.
Rantarakentaminen:
Kaava‐alueella on kaksi vesistöksi luokiteltavaa lampea. Pärsänlampi, jolla on rantaviivaa 0,5
km ja vesialaa 1,27 ha sekä Ampiaislampi, jolla on rantaviivaa 0,07 km ja vesialaa 0,03 ha.
Pohjoisessa Särämäjärven eteläinen ranta rajautuu kaava‐alueeseen noin kahden kilometrin
matkalla. Siitä kapeaa puromaista uomaa on noin 1,3 km.
Särämäjärvi, vesialaltaan 37 ha, on rehevä ja matala järvi, jonka keskisyvyys on 0,9 metriä.
Lähes koko järvi on upos‐ ja kelluslehtisten vesikasvien valtaama. Valuma‐alueelta
kulkeutunut kiintoaines on mataloittanut järven ja heikentänyt pohjan laatua. Järven
pohjassa on lietettä paksuimmillaan yli kaksi metriä.
Särämäjärvi arvioidaan linnustollisesti merkittäväksi kohteeksi, useamman uhanalaisen ja
suojelullisesti arvokkaan lintulajin elinympäristöksi ja sillä on merkitystä myös lintujen
muuton aikaisena lepäily‐ ja ruokailualueena.
Liikenteen aiheuttamat meluarvot ylittävät uudisrakentamiselle asetetut enimmäisraja‐arvot
lähes koko kaavaan kuuluvalla Särämäjärven etelärannan alueella.
Edellä mainituista syistä kaavaan ei ole osoitettu Särämäjärveen tukeutuvia rakennus‐
paikkoja.
Kaavasta pois jätetyt rakennuspaikat:
Mitoitus mahdollistaisi kaavaan 40 uutta rakennuspaikkaa. Osa rakennuspaikoista sijoittuu
melualueelle, osa alueille joiden läheisyydessä on asumista häiritsevää toimintaa ja osalle
kulkuyhteyksien järjestäminen olisi maasto‐olosuhteiden ja etäisyyksien vuoksi vaikeaa ja
kallista. Tästä johtuen 19 mitoituksen mahdollistamaa rakennuspaikkaa, joista 14 yksityisten
omistamilla mailla, on jätetty kaavasta pois.
Yksityinen maanomistus:
Tila:
205‐ 402‐ 3‐ 20:
205‐ 402‐ 3‐ 21:
205‐ 410‐ 17‐ 58:
205‐ 410‐ 17‐ 91:
205‐ 410‐ 54‐ 5:
205‐ 410‐ 43‐ 19:
205‐ 410‐ 43‐ 20:
205‐ 410‐ 51‐ 0:
205‐ 410‐ 43‐ 6:
205‐ 410‐ 43‐ 18:
205‐ 410‐ 43‐ 33:
205‐ 410‐ 43‐ 34:

lkm:
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

Peruste:
melu
melu
läheisyydessä oleva yritystoiminta
läheisyydessä oleva yritystoiminta
läheisyydessä oleva yritystoiminta
melu
melu
melu
melu, pääsy yhteys
pääsy yhteys
melu, pääsy yhteys
melu, pääsy yhteys
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Kajaanin kaupungin omistamille tiloille mitoitus mahdollisti yhteensä 10 uutta
rakennuspaikkaa.
Tilojen sijainnin (melu) ja käyttötarkoituksen (ulkoilualueet) vuoksi ehdotukseen on
kaupungin maille osoitettu viisi (5) rakennuspaikkaa, joista neljä Aittaharjuntien varteen
tilalle 407‐2‐14.
Lisäksi maanomistajien esityksestä ehdotuksesta poistettiin kuusi luonnosvaiheessa ollutta
rakennuspaikkaa.
Tila:
205‐ 404‐ 4‐ 40
205‐ 407‐ 3‐190
205‐ 407‐ 5‐184
205‐ 407‐ 17‐163
205‐ 410‐ 43‐15

lkm:
1
1
2
1
1

4.2 Kantatilaselvitys
Kaavamuutosta varteen on tehty kantatilaselvitys, jonka leikkausvuosi on 1969. Kantatilat ja
niistä muodostuneet lohkotilat on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan ”Tikkapuro‐
Heininmäki‐Pärsänsuon tilat”‐ taulukkoon.
5. Aluevarausten pääperustelut
AP‐1 / 1: Pientalovaltainen asuntoalue

Olemassa oleva asuntoalue. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen
rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.
AP‐2 / 1: Pientalovaltainen asuntoalue
Uusi asuntoalue. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen

rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennuspaikan pinta‐alan tulee olla vähintään 3000 m².
Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.
AP‐3 / 1: Pientalovaltainen asuntoalue
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Olemassa oleva asuntoalue. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueelle sallittujen
rakennuspaikkojen lukumäärän. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, muttei
uudelleen rakentaa, mikäli riittävin selvityksin ei voida todeta, että liikenteen aiheuttaman
yö‐ ja päivämelun ohjearvot eivät ylity. Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä
määräyksissä.
TK: Teollisuus‐, varasto‐ ja liikerakennusten alue
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta, liike‐ ja toimitiloja sekä
näitä palvelevia varasto‐ ja sosiaalitiloja.
TV: Varastoalue
Rakentamistehokkuus ei saa ylittää tehokkuuslukua e=0.10.
VR: Retkeily‐ ja ulkoilualue
EV: Suojaviheralue
M: Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa‐ ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle saa rakentaa vain maa‐
ja metsätaloutta palvelevia vähäisiä rakennuksia.
M‐2: Metsätalousvaltainen alue
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa‐ ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Aluetta
voidaan käyttää myös erityislainsäädännön ohjaamana maa‐ainestenottoon ja siihen
liittyvään toimintaan.
Rakennuspaikalle saadaan rakentaa kyseistä toimintaa palvelevia rakennuksia, joiden yhteen
laskettu kerrosala saa olla enintään 1000 krs‐m².
W: Vesialue
____vt_____: Valtatie
● Oleva rakennus. Yleiskaavassa sekä rakennus‐ ja poikkeamislupien käsittelyssä voidaan sallia
rakennuksen peruskorjaus ja vähäiset laajennukset, ei kuitenkaan uudisrakentamista.
___yt/kk___: Yhdystie / kokoojatie
⁾⁼⁼⁼⁼⁼⁽: Liikennetunneli

|‐‐|‐‐|‐‐ |: Päärata
oooo: Ohjeellinen ulkoilureitti

●●●●: Kevyen liikenteen rei
‐‐‐‐‐‐‐: Nykyiset ja linjat
‐‐‐‐‐‐‐: Uudet tiet ja linjat
<•••>: Kevyen liikenteen yhteystarve
luo‐2: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
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Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito‐oravan
lisääntymis‐ tai levähdyspaikkoja. Liito‐oravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta
tarpeellinen puusto tulee säilyttää.
luo‐3: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt, eliölajiesiintymät, luontokohteet ja
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis‐ ja levähdyspaikat.
_____: Alueen raja
sm1: Tiedossa oleva kohde, jota koskevat muinaismuistolain (295/1963)
suojelumääräykset (tervahauta).
Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu
siihen kajoaminen on kielletty. Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää
museoviranomaiselta. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä
museoviranomaisen (maakuntamuseo) lausunto.
__...__...__: Yleiskaava‐alueen raja
5.1 Yleiset määräykset
Maankäyttö‐ ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan mukaisen
enintään kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan
myöntää suoraan yleiskaavan perusteella A‐alueella.
Liito‐oravan mahdolliset kulkureitit tulee ottaa sekä maa‐ ja metsätalous‐, virkistys‐, että
rakennettujen alueiden suunnittelussa ja hoidossa huomioon.
Rakennusoikeus:
Rakennuspaikan pinta‐alan ollessa yli 3000 m² sen rakentamisen määrä saa maksimissaan
olla 600 krs‐m², josta talousrakennuksille on varattava vähintään 250 krs‐m².
Rakennuspaikan pinta‐alan ollessa alle 3000 m² sen rakentamisen määrä ei saa ylittää
tehokkuuslukua e=0.20.
Mikäli kiinteistölle tulee paineellinen vesi, on se liitettävä viemäriverkkoon.
6. Kaavan vaikutukset
6.1 Vaikutukset VAT:iin ja muuhun suunnitteluun
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet :
Uudet rakennuspaikat ovat sijoitettu melualueitten ulkopuolelle valtioneuvoston 993/1992
päätöksen mukaista ohjeistusta noudattaen. Melualueille jo rakennetuille rakennuspaikoille
on kaavamerkinnän määräykseen asetettu ehto uudelleen rakentamisen edellytyksille.
Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavina ratkaisuina kaavaehdotukseen on tehty
aluevaraus vanhan ja uuden viitostien liittymälle sekä osoitettu uusia kevyen liikenteen
yhteystarpeita jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi.
Luonto‐ ja arkeologisten kohteiden sekä alueella olevien viheralueverkostojen säilyminen on
turvattu.
Virkistyskäytössä jo olevat alueet ja kuntopolkuverkostot on säilytetty kaavaehdotuksessa.
Vähäisen uudisrakentamismahdollisuuden vuoksi metsäiset alueet säilyvät ennallaan.
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Maakuntakaava:
Kaavaehdotus noudattaa ja toteuttaa maakuntakaavassa suunnittelu‐aluetta koskevien
pääasiallisten maankäyttömerkintöjen, taajatoiminta‐alueet sekä maa‐ ja metsätalous‐
valtaiset alueet, suunnittelumääräyksiä.
Taajatoiminta‐alueella kehotetaan kiinnittämään huomiota viihtyisyyteen, uudis‐
rakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön ja liikenneturvallisuuteen, alueen
saavutettavuuteen kestävillä liikkumistavoilla sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten
parantamiseen. Lisäksi on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri‐ ja luontoperintöarvot säilyvät.
Maa‐ ja metsätalousvaltaisella alueella sallitaan pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti
haittaamatta ja luonnetta muuttamatta mm. maa‐ ja kiviainestenotto sekä haja‐
asutusluonteinen pysyvä asuminen.
Kaavassa osoitetaan myös varaus uudelle eritasoliittymälle, joka on osoitettu
maakuntakaavassa merkinnällä pitkän aikavälin suunnitelmissa oleva Kajaani Pärsänsuon
eritasoliittymä.
Yleiskaava:
Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaava ei varsinaisesti ole ristiriidassa valtakunnallisiin
alueiden käyttötavoitteisiin ja voimassa olevan maakuntakaavan määräyksiin.
Kaavaehdotuksen keskeiset tavoitteet ovat voimassa olevan kaavan päivittäminen vastaa‐
maan olemassa olevaa maankäyttöä sekä kaavoittaa edellisessä kaavoituksessa pois rajattu
alue, jolle voidaan osoittaa aluevaraus maakuntakaavassa olevalle Pärsänsuo eritaso‐
liittymälle. Lisäksi kaavassa esitetään kevyenliikenteeseen toimia, jotka mahdollistaisivat
turvallisemman liikkumisen myös jalan ja pyöräillen.
Kaavaehdotuksen mahdollistama vähäinen lisärakentamismahdollisuus on sijoitettu niin,
ettei se vaaranna alueella todettuja arvokkaita alueita eikä todettujen liito‐oravien elinoloja
ja liikkumismahdollisuuksia. Lisärakentamisen toteutuminen ei myöskään merkittävästi lisää
yksityisautoilun tarvetta. Kaavaehdotus ei heikennä luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia.
Ulkoilualueet ja verkostot säilyvät entisessä laajuudessa.
Kaavaehdotuksessa esitetyt maankäytölliset ratkaisut vastaavat maakuntakaavoituksessa
kuntakaavoitukselle esitettyjä tavoitteita ja suosituksia. Valtakunnalliset alueittenkäyttö‐
tavoitteet on huomioitu niitä toteutettu niiltä osin kuin niihin liittyviä toimia on tässä
kaavahankkeessa käsitelty.
6.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen
Kaavan toteutuessa alueen AP‐rakennuspaikkojen määrä kasvaa 21:llä eli noin neljänneksellä
nykyisestä. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat eri puolille kaava‐aluetta 2‐3 rakennuspaikan
ryhmiin. Useamman rakennuspaikan keskittymä sijoittuu Aittaharjuntien läheisyyteen, johon
on osoitettu 10 uutta rakennuspaikkaa.
Kaavaan osoitetut uudet paikat sijoittuvat yhtä lukuun ottamatta Kajaanin Veden ja
Kirkkoahon seudun viemäri osuuskunnan toiminta‐alueitten ulkopuolelle. Liitettäessä
rakennuspaikat vesi‐ ja viemäriverkkoon tulee uutta verkostoa rakennettavaksi uusille
alueille jopa useita satoja metrejä.
Kajaanin Veden linjattujen periaatteiden mukaisesti Kajaanin Veden toiminta tapahtuu
nykyisillä toiminta‐alueilla ja toiminta‐alueita laajennetaan tarvittaessa vain asemakaava‐
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alueilla mutta ei yleiskaava‐alueilla. Mahdollinen uusi liittyjä liittyy verkostoon
osayleiskaavan alueella omalla kustannuksellaan.
Asutusliikenteen kokoojatienä toimii Vanha Viitostie, jonka kautta tapahtuu kulku sekä
keskustaan ja pohjoiseen lähdettäessä. Kevyenliikenteenväylä kulkee Vanhan Viitostien
varressa koko matkan tien eteläpuolella. Tien ylitykseen pohjoispuolelta kevyenliikenteen‐
väylälle on ainoastaan kaksi merkittyä saarekkeellista suojatietä. Toinen alueen eteläpäässä
Heinimäentien ja Villentien liittymien läheisyydessä ja toinen alueen pohjoispäässä
Särämätien liittymän yhteydessä.
Aittaharjuntie toimii pääsytienä kuudelle olemassa olevalle ja kaavan toteutuessa
kymmenelle uudelle rakennuspaikalle kuljettaessa Vanhalle Viitostielle. Uusien
rakennuspaikkojen myötä lisääntyy sekä Vanhan Viitostien ylitys kevyenliikenteenväylälle
että Vanhan Viitostien varrella liikkuminen pyrittäessä Heinimäentien ja Villentien
läheisyydessä olevalle merkitylle ylityskohdalle, jonne tulee matkaa noin 320 metriä.
Kyseisellä tieosalla on tällä hetkellä voimassa 60 km:n nopeusrajoitus.
Vastaava tilanne on myös Pärsänsuontien liittymän kohdalla, jonka kautta tapahtuu
nykyisellään kulku usealta kymmeneltä kiinteistöltä sekä kaavan toteutuessa kolmelta
uudelta rakennuspaikalta. Tieosalla on voimassa 80 km:n nopeusrajoitus.
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi olisi selvitettävä mahdollisuus rakentaa kyseisten
liittymien läheisyyteen merkityt tienylityskohdat ja alentaa nopeusrajoitusta.
Kaavassa osoitettu Vanhan Viitostien ja Särämäntien liittymävaraus kevyenliikenteen
yhteystarpeineen parantaa toteutettaessa kyseisen kohdan liikenneturvallisuutta ja
liikenteellistä toimivuutta. Aluevaraus pohjautuu Tielaitoksen tekemän VT5, Pärsänsuon
liittymän aluevarausselvityksen vaihtoehtoon VE‐2. Kaavan valmistelun aikana ei ole ollut
tiedossa liittymävarauksen toteutusaikataulua.

Vanha Viitostie / Särämäntie liittymä aluevaraus
6.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavoitusta varten laaditussa luontoselvityksessä luo‐alueiksi suositellut liito‐oravan
esiintymisalueet ja kulkureitit sekä luontokohteet on kaavassa jätetty rakentamisen
ulkopuolelle.
Uusista rakennuspaikoista noin puolet sijoittuu alueille, jossa rakentamisen yhteydessä
joudutaan poistamaan vähäisiä määriä puustoa. Kaavan mukaisen asutuksen toteutumisella
ei ole isoa vaikutusta luonnonmukaisen metsän määrään ja kulutukseen.
Maisemallisesti suurin muutos kaavan toteutuessa tapahtuu Aittaharjuntien varrella, johon
tien itäiselle peltoaukealle on osoitettu neljä uutta rakennuspaikkaa.
Heinimäen alueen retkeily‐ ja ulkoilualuevaraus säilyy ennallaan.
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Kaavan toteutumisella ei ole suurta vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, koska
rakentaminen on hajanaista ja määrältään vähäistä. Arvokkaaksi luokitellut alueet on
suunnittelussa jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
6.4 Yritysvaikutusten arviointi
Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen yritystoiminta edellytyksiin.
Alueella tapahtuva maa‐ainestenotto perustuu voimassa oleviin ympäristölupiin.
Kaavamerkintä kyseisillä alueilla mahdollistaa toiminnan erityislainsäädännön ohjaamana
sekä vähäisen rakennusoikeuden toimintoja palvelevalle rakentamiselle.
Kaava‐alueella olevien autoliikkeen ja ‐purkaamon rakentamis‐ ja toimintaedellytykset
ratkaistaan asemakaavalla.
Uusien rakennuspaikkojen toteutus työllistää hankkeiden aikana vähäisessä määrin
talon‐ ja maanrakennusalaa.
6.5 Ympäristön häiriötekijät
Suurin asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä on liikennemelu. Yli 40 %:lla kaava‐alueen pinta‐
alasta ylittyy uusilta asuinalueilta vaadittava < 45 dB:n yömeluraja‐arvo. Kaavasta on
jouduttu jättämään melun vuoksi likipuolet (15) mitoituksen mahdollistamista uusista
rakennuspaikoista.
Teoreettiseen laskelmaan perustuvan vuoden 2040 yöyhteismelun melualueen leveys
Pärsänsuon ja Särämäjärven välisellä alueella viitostien pohjoispuolella ulottuu yli 600 metrin
päähän. Kaava‐alueen nykyisistä asuinrakennuksista 35 sijaitsee alueella, jossa yömelu ylittää
45 dB raja‐arvon.
Nykyisin Vanhan Viitostien liikennemäärät Pärsänsuontieltä kaupunkiin päin on noin 3450 ja
pohjoiseen 2620 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennusteen 2040 arviot ovat 4300 ja 3280
ajoneuvoa. Särämäntien liikennemäärät ovat nykyisin noin 6560 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
ennusteen 2040 arvio 8200 ajoneuvoa.
Ennusteen 2040‐ mukaisille melualueille, 50‐55 dB yö ja 55‐60 db päivä jäävät olemassa
olevat asuinrakennukset ovat osoitettu kaavassa AP‐3 merkinnällä, jonka kaavamääräykseen
on kirjattu: Olemassa olevia rakennuksia saa peruskorjata, muttei uudelleen rakentaa, mikäli
riittävin selvityksin ei voida todeta, että liikenteen aiheuttaman yö‐ ja päivämelun ohjearvot
eivät ylity.

Yhteismelu vaikutus 2040 yöaika
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7. Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavakartta, ‐merkinnät ja ‐määräykset ovat kaavaselostuksen liitteenä.
8. Toteuttaminen
Kaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan tultua voimaan.

ON

Kajaanissa 24.3.2020, 1.10.2020, 4.1.2021

31.1.2018, 24.3.2020, 1.10.2020, 4.1.2021

Osayleiskaavan muutos ja osayleiskaava

TIKKAPURO‐HEINIMÄKI‐PÄRSÄNSUO OSAYLEISKAAVA
Korvaa osan Kajaanin keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho‐Pärsänsuo‐Takkaranta
osayleiskaavasta
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (MRL 63§)

SUUNNITTELUALUE
Osayleiskaavan muutos ja osayleiskaava on vireillä Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon alueella noin
4 km Kajaanin keskustasta koilliseen.
Suunnittelualue rajautuu Vanhan Viitostien pohjoispuolella Heinisuon halki kulkevan 110 kV:n
voimalinjan ja Särämäjärven välisellä alueella
Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavan
rajaan.
Itäpuolelta alue rajautuu Särämäjärven ja Heinisuontien välillä Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkarannan, Ammeniemi-Vihtaniemen ja Äkälänniemen osayleiskaavojen rajoihin. Eteläpuolella
Heinisuontien ja Viitostien risteyksen ja Vanhan
Viitostien välillä alue rajautuu asemakaavaan.
Osayleiskaavan rajausta voidaan tarkistaa kaavaprosessin aikana.
Suunnittelualueen pinta-ala noin 640 ha. Pärsänlammen ja Särämäjärven välillä on noin 170 ha:n
kaavoittamattoman alue (kuva 1), joka on mukana
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavassa. Alueen keskivaiheilla vanhan ja uuden valtatien
välissä sijaitsee noin 1,3 ha kokoinen Pärsänlampi.

Suunnittelualueen maista noin 80 % on yksityisten
ja loput noin 20 % Kajaanin kaupungin omistuksessa. Asukkaita alueella on noin 230.

Kuva 1. Kaavoittamaton alue

ALUSTAVAT TAVOITTEET
Tavoitteena on päivittää alueen olemassa oleva
maankäytön tilanne ja täydentää alueen väljää
pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä, ottaen huomioon
virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön
suojelun tarpeet. Täydentyvä pientaloasutus tukeutuu keskustan palveluihin, olemassa oleviin
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kevyenliikenteen yhteyksiin ja osaltaan tukee julkisen liikenteen säilymistä.
Kaavaan on tarkoitus osoittaa nykyisen valtatien
5:n (Särämäntie) ja vanhan valtatien (Vanha Viitostie) liittymään aluevaraus, joka mahdollistaa
liikenneturvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta
parantavat toimenpiteet.

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030, joka on tullut
voimaan helmikuussa 2020.(kuva 4)

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana niin, että siihen perustuen voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan osin
Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava. Samalla kaavoitetaan molemmin puolin uutta ja vanhaa valtatie 5:n linjausta Pärsänlammen ja Särämäjärven väliin jäävä tällä hetkellä kaavoittamaton
alue.

Kuva 3. Ote Kainuun kokonaismaakuntakaavasta

Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin keskustaajaman yleiskaavassa ja
Koko Kajaani 2020 -aluerakenne- ja toimenpideselvityksessä.
Maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan valituilla keinoilla
toteutetaan asetettuja strategisia tavoitteita.
-

Käytetään ja kehitetään olemassa olevaa kaupunkirakennetta
Asuintonttitarjonta pidetään monipuolisena

Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta-alueet (kuva 2) kattavat
osin nyt suunnitellut lisärakentamisalueet.
Kuva 4. Ote Kainuun vaihemaakuntakaavasta 2030

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualuetta koskevat seuraavat merkinnät.
Vanhan Viitostien varsi aina Tikkapurolle asti ja
Heinisuontien varren pohjoispuolinen laita on osoitettu taajatoimintojen alueena A, jolla osoitetaan
asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym.
työpaikka-alueiden ja taajatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne-, virkistys-, puisto- ja
erityisalueineen.
Kuva 2. Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta-alueet.

KAAVATILANNE
Maakuntakaava
Alueella on voimassa 2009 lainvoiman saanut
Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 (kuva 3) ja

Suunnittelualueella on lisäksi päärata- (KajaaniKontiomäki), valtatie- (VT-5), seututie tai pääkatu
(Vanha Viitostie), uusi eritasoliittymä (VT-5/Vanha
Viitostie), pääsähköjohto (110kV), energiahuollon
alue merkinnät ja kaupunkikehittämisen kohdealue
(kk) ja matkailunvetovoima-alue (mv) rajaukset.
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Muilta osin suunnittelualue on osoitettu merkinnällä M, maa- ja metsätalousvaltaiset alueet. Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Suunnittelumääräyksessä todetaan että, ”maa- ja metsätalouskäyttöön
tarkoitettuja alueita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin
tarkoituksiin, mm. haja-asutusluonteiseen pysyvään
asumiseen”.

Yleiskaava
Suunnittelualueella voimassa oleva Kajaani keskustaajaman 2015 osayleiskaava on vahvistettu
1993 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta
osayleiskaava on vahvistettu. (kuva 5)
Pärsänlammelta Särämäjärvelle ulottuu vanhan ja
uuden valtatien välillä on noin 170 ha:n kaavoittamaton alue.

Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta

OSALLISET
Osayleiskaavaan voivat vaikuttaa alueen asukkaat, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Maanomistajat
Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistykset ja
muut yhteisöt
Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyttäjät

Tekninen verkosto
Kajaanin Vesi Oy, Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunta, Kajave Oy, Kaisanet

Suunnitteluryhmä
Kajaanin kaupunki:
maankäyttö- ja aluesuunnittelu, rakennusvalvonta
ja ympäristötoimi.

Kaupungin luottamuselimet
Ympäristötekninen lautakunta, kaupunginhallitus,
kaupunginvaltuusto.
Kuva 5. Ote ajantasayleiskaavasta. Valkoinen alue on
kaavoittamaton.

Asemakaava
Suunnittelualueen sisälle jää noin 4,3 ha suuruinen
asemakaavoitettu alue, joka on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kaava on vahvistunut
1990. Tällä hetkellä siellä toimivat autoliike ja autopurkaamo.
Eteläpuolella suunnittelualueeseen rajautuu useampia eriaikaan vahvistuneita asemakaavoja.
(Kuva 6).

Viranomaiset
Kainuun ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat),
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne), Kainuun liitto (alueiden käyttö), Väylä, Kainuun sote
Ympäristöterveydenhuolto, Kainuun Pelastuslaitos,
Kainuun Museo, Kajaanin kaupunki (Aluesuunnittelu, Ympäristönsuojelutoimi, Rakennusvalvonta).

OSALLISTUMISEN JA VUORO‐
VAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osayleiskaavan muutoksen osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjes-
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täminen ja vaikutusten arviointi toteutetaan kaavoituksen verkkosivuilla esitetyllä tavalla:
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kaavoituksen-kulkuja-osallistuminen
Suunnittelun tavoitteista ja muista suunnitteluun
liittyvistä asioista voi esittää mielipiteitä sekä saada tietoja suunnittelijoilta/suunnitteluryhmältä.
Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
sen tavoiteaikataulusta käy ilmi suunnittelun eri
osapuolten välinen vuorovaikutus kaavoituksen eri
vaiheissa, osallistuminen suunnitteluun sekä kaavan vaikutusten arvioinnin järjestäminen pääpiirteissään ja kaavan arvioitu aikataulu. Prosessin
edetessä järjestetään kaavan esittelemiseksi yleisötilaisuus tai -tilaisuuksia, joihin kutsutaan osallisia ja asiantuntijoita.

TIEDOTTAMINEN
Kuulutukset vireille tulosta, luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaavan hyväksymispäätöksestä ja voimaan tulosta julkaistaan
kaupungin ilmoitustaululla ja Koti-Kajaani lehdessä. Lisäksi kaavan vaiheista tiedotetaan
kaupungin verkkosivuilla.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa
on alustavasti tunnistettu suunnitelman toteutuessaan aiheuttamia vaikutuksia sekä arvioitu niiden
merkittävyyttä. Osayleiskaavan vaikutukset ovat
merkittävimmät suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä.
Kaavaprosessin aikana arvioidaan ensisijaisesti
osayleiskaavan vaikutuksia liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen, ihmisten asuinympäristöön ja
elinoloihin, arvokkaaseen luonnonympäristöön
sekä yhdyskuntarakenteeseen. Kaavaprosessissa
arvioidaan kaavan toteutuksen ja sen aiheuttaman
ympäristömuutoksen vaikutuksia mm. tehtyjen
selvitysten pohjalta ja suhteessa aiempaan käyttötarkoitukseen.

Yleiskaavan muutosta arvioitaessa vaihtoehdot ovat:
0. Yleiskaavan muutos ei toteudu
1. Yleiskaavan muutos laaditaan
em. tavoitteiden mukaisesti.

Vaikutusten arviointia tehdään mm. seuraavien selvitysten pohjalta:
-

Kajaanin meluselvitys, 2014

-

Kajaanin Keskustaajama 2030 osayleiskaava, luontoselvitys, 2014
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan arkeologinen selvitys 2018
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan luontoselvitys 2018
VT 5, Pärsänsuon liittymän aluevarausselvitys 2000

Arvioinnin tärkeimmät vertailukohteet ovat suunnittelualueen tämänhetkinen tilanne ja Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava (edellä esitetty 0vaihtoehto). Kaavaratkaisua voidaan kehittää edelleen kaavaprosessin aikana selvitysten, vuorovaikutuksen ja suunnittelutyön myötä.
Arviointityössä luodaan ja esitellään vaihtoehtoja,
pohditaan selvitysten riittävyyttä ja tuloksia, toteutuksen aiheuttamia ympäristömuutoksia, säilyvää
sekä säilytettävää ympäristöä ja muutosten vaikutuksia arkielämään, elinkeinoihin ja energiatehokkuuteen.

PALAUTE OSALLISTUMIS‐ JA
ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä
vireille tulosta lähtien kaupungintalon Kajaani Infossa (1. krs), pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
http://www.kajaani.fi/palvelut/kaavoitus/vireillä
olevat kaavat/yleiskaavat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan
täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen
saakka. Jos suunnitelmaa muutetaan merkittävästi, siitä tiedotetaan osallisille vastaavalla tavalla
kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on
alun perin tiedotettu.

Yhteystiedot ja lisätietoja
KAJAANIN KAUPUNKI
Ympäristötekninen toimiala
PL 133, 87101 Kajaani
käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 1. kerros.
sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi
KAAVOITUS
Kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen
p. 044 7100 297
osmo.nuutinen@kajaani.fi
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SUUNNITTELUN KULKU JA PÄÄTÖKSENTEKO
TAVOITEAIKATAULU

Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo
OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
KÄSITTELYVAIHE

Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo osayleiskaava
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Ilmoitus vireilletulosta
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti
Maanomistajille lähetetään kirjeet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon Infossa, pääkirjaston lukusalissa ja verkossa
www.kajaani.fi/palvelut/yleiskaavat

OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS

26.3.2018
Mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta

Viranomaisneuvottelu
Kaavaluonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtäville panopäätös
Nähtävillä olosta ilmoittaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti
Kaavaluonnos on nähtävillä 30 vrk
Kaavaluonnos nähtävillä kaupungintalon Infossa
sekä esillä pääkirjaston lukusalissa ja verkossa
Lausuntopyynnöt
Yleisötilaisuus
Kaavaluonnoksesta kuuleminen päättyy
Kaavaehdotuksen laatiminen
Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtäville panopäätös
Nähtävillä olosta ilmoittaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti
Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk
Kaavaehdotus nähtävillä kaupungintalon Infossa
sekä esillä pääkirjaston lukusalissa ja verkossa
Lausuntopyynnöt
Kannanotot muistutuksiin sekä lausuntojen ja muistutusten
perusteella tehtävät esitykset tarkistuksista ja muutoksista
kaavaehdotukseen
Viranomaisneuvottelu tarvittaessa

AIKATAULU

19.3.2020
Luottamuselinkäsittely

21.4.2020

29.4.2020
Mahdollisuus esittää kirjallinen tai suullinen mielipide kaavaluonnoksesta nähtävillä oloaikana
30.418.6.2020
Kaavaluonnoksen esittely
Mahdollisuus esittää kehittämisehdotuksia
ja mielipiteitä kaavaluonnokseen

Yleisötilaisuus

23.11.2020

Luottamuselinkäsittely

20.10. 2020
29.10-

Mahdollisuus esittää kirjallinen tai suullinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana

30.11.2020

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa

Luottamuselinkäsittely

1/ 2021

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa: hyväksymispäätös
Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti

Luottamuselinkäsittely

2/ 2021

Mikäli muutokset merkittäviä, kaupunginhallitus asettaa
kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville (MRA 32 §)

Kunnan jäsenille ja osoitteensa jättäneille
osallisille lähetetään hyväksymispäätös

Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä Pohjois-Suomen hallintooikeuteen, valitusaika 30 vrk
Valitukset käsitellään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää luvan. Valituksia koskevista päätöksistä riippuu kaavahankkeen lainvoimaiseksi tulo ja sen ajankohta.
Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti

LUONNOKSESTA SAADUT LAUSUNNOT

1. Kainuun Ely‐keskus
2. Pohjois‐Pohjanmaan Ely‐keskus
3. Kainuun liito
4. Kainuun sote ympäristöterveydenhuolto
5. Kajaanin Vesi
6. Fingrid
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Kaupunginhallitus
Kajaanin kaupunki
PL 133
87101 Kajaani
kajaani@kajaani.fi

Lausuntopyyntö 29.4.2020

Lausunto, Kajaani keskustaajama 2015 ja Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo
osayleiskaavan muutos ja osayleiskaava (kaavaluonnos 24.3.2020)
MRL 18 §:n mukaan ELY-keskuksen on valvottava, että kaavoituksessa,
rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon
vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. Lisäksi
MRL 24 §:n on säädetty siitä, kuinka valtion viranomaisten tulee
toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(VAT). Kainuun ELY-keskuksen tulkinnan mukaan tässä kaavahankkeessa
erityisesti tavoite ”ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja” on sellainen, jonka toteutumista
vireillä olevassa kaavahankkeessa ELY-keskuksen tulisi edistää. Kun
huomioidaan vuonna 2014 laaditun meluselvityksen melutasot,
liikennemelusta aiheutuva häiriö ja miten asia on huomioitu
kaavaluonnoksen mukaisessa kaavaratkaisussa, Kainuun ELY-keskus
toteaa, että kaavaratkaisulla toteutetaan edellä mainittua VAT:a. Tästä
näkökulmasta Kainuun ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa nähtävillä
olevaan yleiskaavaluonnokseen.
MRL 18 §:n mukaan ELY-keskus edelleen edistää mm. kunnan alueiden
käytön suunnittelun järjestämistä. Tästä näkökulmasta Kainuun ELY-keskus
esittää kaavahankkeessa huomioitavaksi seuraavia asioita:
Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI-rekisteri) kaavoitettavalla
alueella on Kainuun ELY-keskuksen tietojen mukaan neljä kohdetta:
 K-Rauta ent. Kesoil Heinisuo, Heinimäentie 1, Kesko Oy
 Autotalo Laakkonen, Veljekset Laakkonen Oy, Tikkapurontie 2
 Autopurkamo, Kainuun Auto ja Varaosa Oy, Tikkapurontie 4
 Maanrakennus J.T.J. Väisänen Oy, maankaatopaikka, Pärsäntie
Järjestelmä sisältää tietoja maa-alueista, joilla nykyisin tai aikaisimmin
harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitallisia aineita
ja alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu. Luonnosvaiheen kaava-asiakirjat
eivät sisältäneet tietoja näistä kohteista, joten edellä mainitut kohteet on
hyvä huomioida jatkosuunnittelussa. Lisätietoja kohteista ja niiden tilasta
antaa Kainuun ELY-keskus (ympäristöasiantuntija Tatu Turunen).
Kiinteistökohtainen rakennusoikeuden sijoittuminen ja määrä on esitetty
kaavaselostuksen liitteenä olevassa kiinteistöluettelossa. Kainuun ELYkeskus esittää, että kaavakartalle olisi esitetty symbolein sekä olemassa
KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 023 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 115, 87101 Kajaani
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
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olevat että uudet rakennuspaikat. Kaavaratkaisu sisältää alueita, joille on
osoitettu useampia rakennuspaikkoja tai kiinteistöjaotus ei välttämättä
vastaa rakennuspaikkojen lukumäärää. Jotta kaavakartta olisi luettavampi
ja koska maanomistajalla on mahdollisuus tietyin edellytyksin jakaa
kiinteistöjään, kaavassa osoitetut likimääräiset rakennuspaikkojen sijainnit
symbolein auttaisivat kaavan tulkinnassa kaavan toteutusvaiheessa.
Kaavamääräysten mukaan M-1 -alueelle voidaan sijoittaa toimintaa
palvelevia rakennuksia (määritelty enimmäiskerrosala) ja TV -alueelle on
määrätty rakentamistehokkuus. Yleiskaavan yleisistä määräyksistä on
tulkittavissa, että ns. delegointimääräys koskee ainoastaan A-alueita. Jotta
osallisille ei jäisi epäselväksi millaisen lupaprosessin niin M-1 kuin TV alueille rakentamien edellyttää, Kainuun ELY-keskus esittää, että asiaa
aukaistaan kaavaselostuksessa.
Kaavaselostuksessa on kuvattu Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 (Ote
Kainuun vaihemaakuntakaavasta 2030). Tulee muistaa, että joulukuussa
2019 hyväksytty vaihemaakuntakaava täydentää kokonaismaakuntakaavan
ratkaisua. Siten olisi hyvä liittää kaava-asiakirjoihin myös voimassa oleva
Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 tai yhdistelmäkaava 2/2020.
Kaavaselostuksessa maakuntakaavamerkintöinä on nostettu esille vain
taajamatoimintojen alue (A) ja maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M).
Kainuun ELY-keskuksen tulkinnan mukaan näiden lisäksi kaava-aluetta
koskevat
sekä
maakuntakaavan
yleismääräykset
että
tietyt
kehittämisperiaatemerkinnät (mm. kk ja mv -merkinnät) kuin myös
liikenteeseen liittyvät merkinnät.
Huomautettakoon, että osittain kaava-alueen länsiosaan sijoittuu
pääsähköjohto, 110 kV (osoitettu myös Kainuun maakuntakaavassa).
Voimalinja puuttuu nähtävillä olevasta kaavakartasta, joten tämä on syytä
osoittaa myös kaavakartalla.
Kaavahankkeessa on tunnistettu kaavahanketta koskevat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Näiden tunnistettujen VAT:ien lisäksi ELYkeskus katsoo, että jo edellä mainittu tavoite ”ehkäistään melusta, tärinästä
ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja” on
näiden jo tunnistettujen tavoitteiden lisäksi yksi arvioitava tavoite. Tulee
huomioida, että MRA 17 §:n mukaan yleiskaavan selostuksessa esitetään
mm. selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin,
maakuntakaavaan, voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun
suunnitteluun. Nähtävillä olevassa kaava-aineistossa tämä asia on jäänyt
vähälle huomiolle, joten kaavaehdotusvaiheessa tämän säännöksen
sisältöön on hyvä kiinnittää huomiota.
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt alueidenkäyttöasiantuntija
Sirpa Lyytinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Timo Regina.
Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Tämä asiakirja KAIELY/169/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/169/2018 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Lyytinen Sirpa 05.06.2020 15:55
Ratkaisija Regina Timo 05.06.2020 15:56

Lausunto 2
Nuutinen Osmo
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Kajaani: Kaupungin kirjaamo
20. toukokuuta 2020 13:02
Nuutinen Osmo
VL: Kajaani Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta
osayleiskaavojen muutos sekä yleiskaava Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo

Hei!
Asiakirja viety GaseM:n.
Ystävällisin terveisin Kirsi
Kirsi Karjalainen
arkistosihteeri
Kajaanin kaupunki
Keskushallinto
PL 133
FI-87101 Kajaani
p. 044 7100778
email.kirsi.h.karjalainen@kajaani.fi
www.kajaani.fi - www.facebook.com/kajaaninkaupunki

Kajaani kasvun kärjessä.

Lähettäjä: Purola Soile (ELY) [mailto:soile.purola@ely-keskus.fi]
Lähetetty: keskiviikko 20. toukokuuta 2020 12:47
Vastaanottaja: Kajaani: Kaupungin kirjaamo <kajaani@kajaani.fi>
Aihe: Kajaani Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutos sekä yleiskaava
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo
Hei
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ole lausuttavaa otsikon mukaisesta kaavamuutoksesta ja kaavaluonnoksesta.
ystävällisin terveisin
Soile Purola
Kestävän liikkumisen vastaava
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus
käyntiosoite: Veteraanikatu 1,
postiosoite: PL 86, 90101 Oulu
puh: 0295 038 275, vaihde 0295 038 000
soile.purola@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
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Kainuun liitto
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Dnro 87/10.02.02/2018

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus
kajaani@kajaani.fi
PL 133
87101 KAJAANI

Viite: Lausuntopyyntönne 29.4.2020, KAJDno-2018-147
LAUSUNTO KAJAANI KESKUSTAAJAMA 2015 OSAYLEISKAAVAN JA KIRKKOAHOPÄRSÄNSUO-TAKKARANTA MUUTOKSESTA JA OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA
Kajaanin kaupunginhallitus on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa Kajaanin Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutoksesta ja
osayleiskaavasta, joka sijaitsee noin kolme kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo alueella, jolla on pinta-alaa noin 655 hehtaaria ja rantaviivaa noin 2,5 kilometriä.
Kaavaluonnoksen mukainen kaavaratkaisu mahdollistaa 21 uutta pientalon rakennuspaikkaa. Kantatilatarkasteluun perustuvasta mitoituksesta johtuen ei kaikkia uusia rakennuspaikkoja ole voitu osoittaa alueille, joissa ne tukeutuisivat täysin olevaan rakenteeseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) mukaan kaavan alustavia tavoitteita
ovat:
- päivittää alueen olemassa oleva maankäytön tilanne ja täydentää alueen väljää
pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä, ottaen huomioon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet
- täydentyvä pientaloasutus tukeutuu keskustan palveluihin, olemassa oleviin kevyenliikenteen yhteyksiin ja osaltaan tukee julkisen liikenteen säilymistä
- kaavaan on tarkoitus osoittaa nykyisen valtatien 5 (Särämätie) ja vanhan valtatien
(Vanha Viitostie) liittymän aluevaraus, joka mahdollistaa liikenneturvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta parantavat toimenpiteet
- kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana niin, että siihen perustuen voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamislupamenettelyä
Osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuksen kohdassa 1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen todetaan, että kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana ja siinä
määrätään MRL 44 §:n mukaisesti, että yleiskaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan
yleiskaavan perusteella osoitetuilla AP- ja M-1 alueilla.
Osayleiskaavaluonnos

________________________________________________________________________________________________________________________
Postiosoite:
Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani

Laskutusosoite:
Kainuun liitto
Ostolaskut
PL 401
87070 Kainuu

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Y-tunnus:
2496992-4

Pankki:
IBAN:
FI17 8119 9710 0090 04
BIC: DABAFIHH
OVT-tunnus:
003724969924

Internet:
www.kainuu.fi
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Kainuun liitto toteaa, täydennyksenä kaavaluonnoksen kaavaselostuksen kohtaan
2.2.3 Kainuun maakuntakaava, että Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 on tarkistettu Kainuun maakuntakaavan 2020 taajamatoimintojen alueen merkinnän suunnittelumääräys ja sisältö vastaamaan 1.4.2018 voimaan tulleita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Tämä suunnittelumääräys esitetään lisättäväksi kaavaselostukseen.
Maakuntakaavan tarkistettu suunnittelumääräys esitetään otettavaksi huomioon myös
kaavaselostuksen kohdassa 4. Yleiskaava ja sen perusteet.
Osayleiskaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen yleismääräykset kohdissa, mukaan
lukien kohta 1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen, on tarpeellista yhdenmukaistaa rakennusluvan myöntämistä koskeva asiakohta.
Osayleiskaavaluonnos erillisselvityksineen antaa hyvät lähtökohdat kaavan jatkovalmistelulle.
Kainuun liitto

Hannu Heikkinen
suunnittelujohtaja

Martti Juntunen
maankäyttöasiantuntija

Lausunto 4

Lausunto 5
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12.6.2020
Kajaanin kaupungin kirjaamo
kajaani@kajaani.fi

Lausuntopyyntö 29.4.2020

Kajaanin Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta
osayleiskaavojen muutosta ja osayleiskaavaa, luonnos
Kiitämme yhteydenotosta.
Kaava-alueelle ei sijoitu Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja, joten Fingridillä ei ole
tarvetta ottaa kantaa kaavan sisältöön.
Asiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.
Ystävällisin terveisin
FINGRID OYJ
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
vanhempi asiantuntija

Fingrid Oyj
Katuosoite
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Postiosoite
PL 530
00101 Helsinki

Puhelin

Faksi

030 395 5000

030 395 5196

Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi
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Mielipide 2
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Mielipide 7

Mielipide 1
Nuutinen Osmo
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Kajaani: Kaupungin kirjaamo
29. toukokuuta 2020 14:58
Nuutinen Osmo; Vendelin Ismo
VL: Yleisakaava / Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo

Hei,
asiakirja viety casem:n KAJDno-2018-147

t. Pirjo
Lähettäjä: Risto Jokelainen [mailto:risto.jokelainen@gmail.com]
Lähetetty: 29. toukokuuta 2020 14:46
Vastaanottaja: Kajaani: Kaupungin kirjaamo
Aihe: Yleisakaava / Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo

Hei!
Me Peräläntie 7:n ja 9:n asukkaat toivomme kuntopolkuvarausta Peräläntieltä uudelle Erkin polun laavulle.
Esimerkiksi Peräläntie 13:sta kohdalta.
Nykyinen kulku tapahtuu Uuden Heinisuontien kautta, jossa liikennettä on runsaasti eikä
kevyenliikenteenväylää.
Terveisin
Risto ja Rauha Jokelainen p. 044 5727 203
Niina ja Timo Räisänen

Ei viruksia. www.avast.com
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Mielipide 2
Nuutinen Osmo
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Kuittinen Karita
8. toukokuuta 2020 10:53
Nuutinen Osmo
Kaavaehdotus

Hei Osmo
Sain kaavoituksen kirjeen liittyen osayleiskaavan muutoksen mm. Heinisuon alueella.
Pyytäisin tarkastelemaan Heinisuolla Laurila – tilan 205-407-24-10 mahdollista toista rakennuspaikkaa. Tilan koko
0,5419 ha.
Ehdotan vireillä olevaan osayleiskaavaan tälle tilalle kahta asuinrakentamiseen soveltuvaa rakennuspaikkaa. Tämä
nykyinen rakennuspaikka on herättänyt kiinnostusta ja tässä yhteydessä kaavamuutos olisi hyvä lisäys
rakennuspaikkatarjontaan, väljää asumista kaupungin läheisyydessä. Laurila-tilalla sijaitsee 60-luvulla rakennettu
asuinrakennus Heinimäentien varrella ja ajatuksena on ollut mahdollisesti uusi asuinrakennus kauemmas
Heinimäentiestä, ”tontin perälle, pellon laitaan”. Siinä yhteydessä vanha asuinrakennus remontoitaisiin tarpeen
mukaan perheen jälkikasvun asuin käyttöön.
Uudelle rakennuspaikalle olisi tie ja liittymä jo olemassa. Kiinteistö on Kajaanin veden toiminta-alueella (talousvesi +
viemäri kiinteistön rajalla). Kätönlahden kouluun on matkaa 1,5 km ja keskustaan 3,5 km.
Saako näihin ehdotuksiin jonkinlaisen vastineen vai seuraanko kaavan vahvistumisvaiheita?
t. Karita Kuittinen
os. Heinimäentie 6, 87250 Kajaani
puh. 040 7040 746
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Mielipide 3

Aaro ja Irma Rönkä

KIRJALLINEN MIELIPIDE

TIKKAPURO ‐ HEINIMÄKI – PÄRSÄNSUO OYK‐ LUONNOKSEEN
Kulmakuja 5
87500 KAJAANI

18.6.2020

Kajaanin kaupungin kirjaamo, PL 133, 87101 KAJAANI, kajaani(at)kajaani.fi.
Omistamme alueella Heinisuon Aittaharjuntiehen rajoittuvan n. 11 ha:n maa‐ ja metsätilan Pieni‐Aittaharju 205‐407‐
2‐32‐M. Tilan halki koko sen pituudelta virtaa luonnonvarainen Tikkapuro. Rannat ovat rehevää lehtomaastoa ja
puusto ikivanhaa kasvuvoimansa ajat sitten menettänyttä lahoavaa kuusikkoa. Tilan rakennukset ovat olleet
vuosikymmenten ajan hoidotta ja kylmillään. Tilalla on yhteys Kajaanin Veden raakavesiverkkoon. Kaivanto on tehty n.
10 vuotta sitten ”evakkokylän” kautta. Viemäriverkostoon liittymää ei ole olemassa. Pellot ovat vesakoituneet ja
metsittyneet omia aikojaan.
Suunnitelmissamme on ollut pitkän aikaa purattaa käyttökelvottomat rakennukset, siistiä ympäristö sekä kunnostaa
pellot entiseen käyttöönsä ja uudistaa metsän puusto sikäli kuin se luonnon monimuotoisuuden kannalta on
mahdollista ja järkevää.
Tätä tarkoitusta varten olemme hankkineet tilallemme tarpeellisia koneita sekä käynnistäneet kesällä 2006 hankkeen
varasto‐ ja kalustohallin rakentamiseksi. Sopivaksi rakennuspaikaksi katsoimme yhdessä kaupungin (Rahunen) kanssa
Tikkapuron toiselta puolelta olevasta kuusikosta kohdan, jossa rakennuksesta olisi mahdollisimman vähän haittaa
ympäristölle ja ettei se olisi lähellä olevien omakotitalojen asukkaiden näköpiiriissä. Aittaharjuntieltä rakennettiin
valmiiksi tie rakennuspaikalle, kaadettiin ja sahattiin rakennuspuut sekä teetettiin pohjatyöt ja hankittiin muuta
rakennustavaraa, jotka ovat paikalla suojassa pressujen alla. Tässä vaiheessa hankkeen toteuttaminen kuitenkin
keskeytyi.
Nyt kun haluaisimme käynnistää hankkeen uudelleen ja saattaa sen loppuun, jatkamista haittaa epävarmuus siitä,
että Tikkapuron alueella tehtiin liito‐oravahavainto v. 2010 heti, kun olimme tehneet metsänkäyttöilmoituksen ja että
seurauksena Kainuun elykeskus asetti puron molemmat rannat käyttö‐ ja toimenpidekieltoon. Hallihanke ja sen
kautta kulkeva tie ovat ovat suojellulla alueella ja ovat olleet keskustelussa mukana koko suojelupäätöksen
valmistelun ajan. Niin myös maastokäynnillä ja päätöstä edeltävässä kuulemisessa. Elykeskus on todennut
johdonmukaisesti kantanaan, ettei se näe estettä hallin rakentamiselle paikalleen suunnitellusti ja sen kautta
suojelun ulkopuolella olevaan metsään kulkevalla tiellä. Tästä on olemassa myös oma karttapiirros.
Puhelinkeskustelussa 17.6.2020 ylitarkastaja Jouko Saastamoiden vahvisti, että elykeskus ei edelleenkään näe estettä
hallihankkeen toteuttamiselle suunnitellulla tavalla eikä sen alueen kautta kulkevan tien olemassololle.
Toivomme, että hallihankkeemme voidaan ottaa huomioon osayleiskaavan valmistelussa.
Aaro ja Irma Rönkä
P. 044‐3602250

S‐posti aaro.ronka@gmail.com
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Kaupunginhallitus
Kajaanin kaupunki
PL 133
87101 KAJAANI
kajaani@kajaani.fi

Lausuntopyyntö 26.10.2020

Lausunto, Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaava, Tikkapuro - Heinimäki Pärsänsuo alue (kaavaehdotus 1.10.2020)
Kainuun
ELY-keskus
toteaa,
että
nähtävillä
olevassa
osayleiskaavaehdotuksessa on pääosin huomioitu Kainuun ELY-keskuksen
osayleiskaavaluonnoksesta
antaman
lausunnon
sisältö.
Kaavaehdotuksessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
Ympäristönsuojelulain 11 §:ssä ja 12 §:ssä on säädetty ympäristölupaa
vaativan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuudesta ja oikeusvaikutteisen
kaavan
huomioon
ottamisesta.
Nähtävillä
olevassa
yleiskaavaehdotuksessa nykyisen autopurkaamon alue on osoitettu
teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten alueeksi (TK), jolle saa sijoittaa
ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta, liike- ja toimistotiloja, sekä
näitä palvelevia varasto- ja sosiaalitiloja. Kyseiselle autopurkaamolle
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt ympäristöluvan
vuonna 2010. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Kaavaselostuksen mukaan kaava‐alueella olevien autoliikkeen ja
‐purkaamon rakentamis‐ ja toimintaedellytykset ratkaistaan asemakaavalla.
Voimassa olevan asemakaavan autopurkaamon osalta kaupunginvaltuusto
on hyväksynyt vuonna 1989 ja ympäristöministeriö vahvistanut vuonna
1990. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaehdotuksen
mukaista autopurkaamoa koskeva käyttötarkoitus ja kaavamääräys eivät
välttämättä tue toimintaa, jos asiaa tarkastellaan ympäristönsuojelulain
näkökulmasta. Mikäli toiminta kaupungin näkökulmasta edelleen voisi jatkua
nykyisellä
paikallaan,
Kainuun
ELY-keskus
ehdottaa,
että
kaavamääräyksen ja/tai -merkinnän sisältö muotoiltaisiin niin, että
mahdollisen ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä kaavamääräyksestä
johtuva tulkinta ei vaikeuttaisi toiminnan jatkumista nykyisellä paikallaan.
Tulee huomioida, että MRL 42 §:n mukaisesti yleiskaava on ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa.
Kaavamääräyksen mukaan M-2 alueilla (Maa- ja metsätalousvaltainen alue)
rakennuspaikalle saadaan rakentaa kyseistä toimintaa palvelevia
rakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 1000 k-m².
Kaavamääräyksen mukaan merkinnällä on osoitettu pääasiassa maa- ja
metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Aluetta voidaan käyttää myös
erityislainsäädännön ohjaamana maa-ainestenottoon ja siihen liittyvään
toimintaan. Tulee huomioida, että MRL 44 §:n tarkoittamaa mahdollisuutta
KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 023 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 115, 87101 Kajaani
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
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on tarkoitus käyttää mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan
maaseudulle soveltuvaan työpaikka- ja palvelurakentamiseen. Määräyksen
sallimaa kerrosalamäärää on hyvä arvioida tästä näkökulmasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaan hallinto-oikeuden
päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavahankkeen
tässä vaiheessa OAS:n päivittäminen ei ole enää tarkoituksen mukaista,
joten vastaisuudessa kaupungin on hyvä huomioida, että MRL 188 §:n
mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lain muutos on tullut
voimaan jo 1.1.2018.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt alueidenkäyttöasiantuntija
Sirpa Lyytinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Timo Regina.

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Tämä asiakirja KAIELY/169/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/169/2018 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Regina Timo (ELY) 30.11.2020 15:47
Esittelijä Lyytinen Sirpa (ELY) 30.11.2020 15:47
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POPELY/769/2020

Kajaanin kaupunginhallitus
kajaani@kajaani.fi

Lausuntopyyntönne 26.10.2020.

Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaava, Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon
alueen kaavaehdotus
Kajaanin kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta
lausuntoa otsikon mukaisesta kaavaehdotuksesta.
Kaavaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä ja liikenteelliset seikat on huomioitu
hyvin jo kaavaprosessin aikana. Merkittävin liikenteellinen muutos on
kaavassa osoitettu Vanhan viitostien ja valtatien 5 liittymän kohta. Liittymä
aluevarauksineen on esitetty vuoden 2000 tehtyyn selvityksen pohjalta
eritasoliittymänä.
Valtatien 5 pohjoispuolella kulkeva jalankulku- ja pyörätie katkeaa kaavassa
ennen Vanhan viitostien ja valtatien 5 liittymää. Nykytilassa yhteys on
olemassa liittymään saakka ja on hyvä osoittaa myös kaavassa. Lisäksi
sanamuoto ”kevyt liikenne” on liikennesuunnittelussa muutettu muotoon
”jalankulku ja pyöräily”. Tällä korostetaan sitä, että jalankulku ja pyöräily ovat
toisistaan poikkeavia liikkumismuotoja ja niillä on erilaiset tarpeet ja
vaatimukset. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää tätä ilmaisua myös
kaavoituksessa, vaikka se ei vielä ole yhtenevä voimassa olevan
maankäyttö ja rakennuslain termistön kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan
kaavaehdotuksesta.

ELY-keskuksella

ei

ole

muuta

Yksikön päällikkö

Heino Heikkinen

Kestävän liikkumisen vastaava

Soile Purola

Soile Purola
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Viite: Lausuntopyyntönne 26.10.2020, KAJDno-2018-147
LAUSUNTO KAJAANI KESKUSTAAJAMA 2015 JA KIRKKOAHO-PÄRSÄNSUO-TAKKARANTA OSAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA JA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA
Kajaanin kaupunginhallitus on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa Kajaanin Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutosehdotuksesta
ja osayleiskaavaehdotuksesta, joka sijaitsee noin kolme kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo alueella, jolla on pinta-alaa noin 640
hehtaaria ja rantaviivaa noin 1,85 kilometriä.
Kaavaehdotuksessa kaava-aluetta täydennetään 15 uudella pientalon rakennuspaikalla. Kaavaehdotuksen mukainen kaavaratkaisu mahdollistaisi 40 uutta rakennuspaikkaa. Osa rakennuspaikoista sijoittuu melualueelle, osa alueille joiden läheisyydessä on
asumista häiritsevää toimintaa ja osalle kulkuyhteyksien järjestäminen olisi maastoolosuhteiden ja etäisyyksien vuoksi vaikeaa ja kallista. Tästä johtuen 19 mitoituksen
mahdollistamaa rakennuspaikkaa, joista 14 yksityisten omistamilla mailla, on jätetty
kaavasta pois. Lisäksi maanomistajien esityksestä ehdotuksesta poistettiin kuusi luonnosvaiheessa ollutta rakennuspaikkaa.
Osayleiskaavan yleisissä määräyksissä määrätään MRL 44 §:n mukaisesti, että yleiskaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella A-alueella.
Osayleiskaavaehdotus
Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen.
Kainuun liitto

Hannu Heikkinen
suunnittelujohtaja

Martti Juntunen
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________________________________________________________________________________________________________________________
Postiosoite:
Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani

Laskutusosoite:
Kainuun liitto
Ostolaskut
PL 401
87070 Kainuu

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Y-tunnus:
2496992-4

Pankki:
IBAN:
FI17 8119 9710 0090 04
BIC: DABAFIHH
OVT-tunnus:
003724969924

Internet:
www.kainuu.fi

Lausunto 4

Lausunto 5

Lausunto 6
LAUSUNTO

1 (1)

21.11.2020
Kajaanin kaupungin kirjaamo
kajaani@kajaani.fi

Lausuntopyyntö 28.10.2020

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan ehdotus (Keskustaajama osayleiskaava
2015, Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutos ja yleiskaava)
Kiitämme yhteydenotosta.
Kuten luonnosvaiheen lausunnossamme totesimme 12.6.2020, kaava-alueelle ei sijoitu
Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja. Fingridillä ei ole tarvetta ottaa kantaa
osayleiskaavaehdotuksen sisältöön.
Asiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.
Ystävällisin terveisin
FINGRID OYJ
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
vanhempi asiantuntija

Fingrid Oyj
Katuosoite
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Postiosoite
PL 530
00101 Helsinki

Puhelin

Faksi

030 395 5000

030 395 5196

Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi
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JOHDANTO
Tämä työ on Kajaanin kaupungin osayleiskaavoituksia palveleva luontoselvitys. Selvitysalue sijoittuu kaupungin keskustaajama-alueen välittömään läheisyyteen ja on ympäristöltään vahvasti ihmistoimintojen muokkaama. Alueelle sijoittuu kuntopolkurakenteita, talousmetsää, muutamia asuinrakennuksia sekä pienialaisia peltoalueita.
Selvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asettamien sisältövaatimusten
(MRL 39 §, 1999/132) mukaisella tarkkuudella. Laaditun luontoselvityksen tavoitteena oli paikantaa suunnittelualueen arvokkaat luontotyypit, jotka ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä
tai muutoin alueellisesti edustavia, sekä selvittää alueen linnuston yleispiirteet ja mahdolliset
uhanalaisen sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien mukaisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymät.
Mahdollisesti todetut arvokkaat luontokohteet ja lajiston esiintymät on kuvailtu ja arvotettu sekä
valtakunnallisesti että alueellisesti.
Kaavoitusalueen luonnonolojen selvittämisen tavoitteena on turvata maankäytön suunnittelussa
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet sekä luonnonsuojelulain (47 § ja 49 §)
mukaisen erityisen arvokkaan lajiston esiintymisalueet. Pyrkimyksenä on myös edistää hyvän
elinympäristön ja kestävän kehityksen tavoitteita.
Luontoselvityksen ovat laatineet FM biologit Minna Takalo ja Ville Suorsa FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:n Oulun aluetoimistosta.

Kangaspuro, punakylkirastaan poikaset

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hallituskatu13‐17 D, 7. kerros, 90100 Oulu
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi

Y‐tunnus 2474031‐0
Kotipaikka Helsinki
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SELVITYSALUE JA INVENTOINTIMENETELMÄT

2.1

Alueen sijainti ja kaava-alueen kuvaus
Selvitysalueena on Tikkapuro–Heinimäki–Pärsänsuon kaavoitettava alue, jolla ratkaistaan Kajaanin keskustaajaman pohjoispuolisen lievealueen maankäyttö sekä Pärsänsuon risteysalueen
mahdollinen liittymä osayleiskaavalla (Kajaanin kaupunki 2018, kaavoituskatsaus).
Selvitysalue sijoittuu noin 4 kilometriä keskusta-alueesta koilliseen. Alue rajautuu pohjoisessa
Särämäjärven etelärantaan, kaakossa rautatien ja Särämäntien väliselle alueelle sekä pohjoisessa Naurisahon–Pärsänsuon–Iso Aittaharjun väliselle alueelle. Eteläpuolella, Heinisuontien ja
Viitostien risteyksen ja Vanhan Viitostien välillä, alue rajautuu viereiseen asemakaavaan.
Selvitysalueeseen sisältyy metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, asuinalueita, teollisuuskäytössä olevia alueita, maa-ainestenottoalueita, pieniä peltoalueita sekä liikuntareittejä Heinimäessä.
Kaavoituksen tavoitteena on päivittää alueen olemassa oleva maankäyttö ja täydentää alueen
väljää pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä (Kajaanin
kaupunki 2018, osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

Kuva 1. Selvitysalueen sijoittuminen.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hallituskatu13‐17 D, 7. kerros, 90100 Oulu
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi

Y‐tunnus 2474031‐0
Kotipaikka Helsinki
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Aineisto ja menetelmät
Kasvillisuus ja luontotyypit
Selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin 2 maastotyöpäivän ajan 8.5 ja
28.6.2018. Maastossa keskityttiin kartoittamaan luonnonsuojelulain (LsL. 20.12.1996/1096) ja
vesilain
(VesiL.
27.5.2011/587)
suojeltavia
luontotyyppejä,
metsälain
(MetsäL.
12.12.1996/1093, uudistus 2014) erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokkaita kohteita. Inventoinnissa havainnoitiin myös uhanalaisen, silmälläpidettävän tai muun huomionarvoisen putkilokasvilajiston esiintymistä. Asuinalueiden ja pihapiirien kasvillisuutta ei inventoitu tarkemmin tämän työn yhteydessä.
Linnusto ja direktiivilajisto
Tikkapuro–Heinimäki–Pärsänsuon yleiskaava-alueen pesimälinnustoa selvitettiin soveltaen yleisesti käytössä olevaa pesivän maalinnuston kartoituslaskentamenetelmää (mm. Koskimies &
Väisänen 1988). Alueen pesimälinnustoa selvitettiin kolmen käyntikerran menetelmällä, missä
alueen kartoituspäivät olivat 7.5, 9.5. 20.5. ja 25.–28.6.2018. Varsinaisiin linnustoselvityksiin
käytetty työmäärä oli yhteensä noin kolme maastotyöpäivää. Lisäksi alueen linnustosta on saatu
tietoja kevään liito-oravainventointien sekä kesän lepakkoselvitysten ja kasvillisuus- sekä luontotyyppiselvitysten yhteydessä. Laskennat suoritettiin hyvissä sääolosuhteissa, ja laskentoihin
soveltuvina aikaisina aamun tunteina, jolloin linnut ovat aktiivisimmillaan.
Linnustoselvitysten aikana selvitysalue kierrettiin kattavasti läpi siten, että jokaisella kohteella
käytiin vähintään kahdesti selvitysten aikana. Selvitysalue kartoitettiin alueen tieverkostoa hyödyntäen ja avoimilla alueilla lintuja kiikaroiden ja kuunnellen. Selvitysalueen metsäisille kohteille
jalkauduttiin lintuja etsimään. Selvityksissä painotettiin erityisesti sellaisia alueita, joiden maankäyttö tulee muuttumaan kaavoituksen vuoksi tai sellaisia kohteita, jotka tunnistettiin linnustoltaan potentiaalisiksi arvokohteiksi, mutta selvitysten aikana saatiin hyvä yleiskuva myös jo rakennetuilla alueilla esiintyvästä linnustosta. Yksityisillä piha-alueilla esiintyvää linnustoa havainnoitiin etäämmältä piha-alueen ulkopuolelta.
Linnustoselvitysten aikana keskityttiin kartoittamaan suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintymistä yleiskaava-alueella. Pesimälinnustoselvityksen erityishuomion kohteena olivat suojelullisesti arvokkaat lintulajit kuten valtakunnallisesti uhanalaiset lajit, alueellisesti uhanalaiset lajit
(Tiainen ym. 2016), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit (Dir 79/409/ETY), luonnonsuojelulain ja
-asetuksen nojalla erityistä suojelua vaativaksi ja uhanalaiseksi säädetyt lajit. Lisäksi huomioitiin tapauskohtaisesti myös muut alueellisesti harvalukuiset ja hankkeen mahdollisille vaikutuksille herkät lajit. Suojelullisesti arvokkaiden lajien lisäksi selvitettiin kaava-alueen linnustollisesti
arvokkaita kohteita ja eri lajeille tärkeitä elinympäristöjä tai elinympäristökokonaisuuksia. Yleisten ja runsaslukuisten pesimälajien reviirejä ja parimääriä ei kartoitettu samalla tarkkuudella,
mutta niiden esiintyminen alueella kirjattiin muistiin.
Laskentojen aikana kaikki lintuhavainnot kirjattiin vihkoon, ja suojelullisesti arvokkaiden lajien
havainnot ja havainnon tyyppi (esim. laulava, varoitteleva, näköhavainto) merkittiin myös
maastokartoille. Kartoituslaskennassa pyrittiin tekemään samanaikaisia havaintoja saman lajin
eri yksilöistä, mikä on keskeinen osa kartoituslaskentatulosten tulkintaa. Suojelullisesti arvokkaiden lajien reviirit ja parimäärät tulkittiin myöhemmin kartoille merkittyjen havaintopaikkojen
perusteella. Samassa yhteydessä tulkittiin lajikohtainen pesimävarmuusindeksi valtakunnallisen
lintuatlaksen pesimävarmuusindeksejä (Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011) soveltaen. Laskentatulosten tulkinta tehtiin laskentakertojen vähäisestä määrästä ja alueen laajuudesta johtuen ns. minimiperiaatteen mukaisesti, jolloin yksikin ko. lajille sopivassa elinympäristössä tehty
pesintään viittaava havainto (esim. laulu tai varoittelu) riittää reviirin tulkintaan (mm. Koskimies
& Väisänen 1988, Väisänen ym. 1998).
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Muu eläimistö ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajisto
Selvitysalueen muuta maaeläimistöä on havainnoitu samanaikaisesti luonto- ja linnustoselvitysten maastotöiden yhteydessä, minkä lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota eri lajien potentiaalisiin elinympäristöihin. Muun eläimistön kuvaus perustuu myös mahdollisiin kirjallisuustietoihin sekä yleistietoon eri lajien levinneisyydestä ja runsaudesta alueellisesti.
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämiä eläinlajeja, jotka
ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, jolloin niiden lisääntymis- ja levähdysalueiden hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä (Lsl. 49 § ja 42 §).
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston osalta osayleiskaava-alueella toteutettiin tarkemmin
liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkoselvityksiä.
Liito-oravainventoinnit
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltava laji ja se on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) uusimmassa uhanalaisluokituksessa (Liukko ym. 2016).
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon selvitysalueelta on aiempien tietojen perusteella havaintoja
liito-oravasta, ja tämän selvityksen tavoitteena oli yleiskaavatasoisesti hahmottaa liito-oravan
esiintymisen painopistealueet sekä lajille tärkeät kulkuyhteydet kaavoitettavalla alueella. Maastotöiden lähtötiedoiksi selvitysalueelta valittiin aiempien tietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella tarkemmin selvitettävät alueet, mutta alueita laajennettiin tai supistettiin
tapauskohtaisesti myös maastoselvitysten aikaan. Tarkemmin tutkittuja alueita olivat esimerkiksi liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt eli varttuneet - vanhat kuusimetsät ja kuusisekametsät, joissa kasvaa sekapuuna lehtipuuta kuten haapaa ja koivua.
Maastoinventoinnit selvitysalueella suoritettiin 3.5. ja 7.5.2018, jolloin liito-oravainventointeihin
käytetty aika oli yhteensä kaksi maastotyöpäivää. Lisätietoa liito-oravan esiintymisestä saatiin
myös pesimälinnustoselvitysten ensimmäisten maastokäyntien aikaan toukokuussa 2018.
Maastossa etsittiin liito-oravan ulostepapanoita, joita kertyy erityisesti pesimiseen, ruokailuun,
liikkumiseen ja oleskeluun talven aikana käytettyjen puiden tyville. Tällaisia puita ovat erityisesti
kookkaat kuuset ja haavat. Selvitysten aikaan maasto oli yleisesti lumipeitteinen, jolloin papanat
olivat helposti havaittavissa. Lisäksi havainnoitiin kolopuita, risupesiä, pesäpönttöjä sekä metsän rakennetta ja soveltuvuutta liito-oravalle. Kaikki havainnot papanoista sekä mahdollisista
pesäpaikoista kirjattiin lisätietoineen GPS:lle ja vihkoon sekä maastokartoille. Työn suorittamisessa on huomioitu lajin inventoinnista olemassa olevat viranomaisohjeistukset (Sierla ym.
2004, Söderman 2003).
Havaitut liito-oravaesiintymät jatkuivat paikoin myös yksityisiin pihapiireihin, joiden alueelta lajin esiintymistä ei selvitetty. Joissain tapauksissa lajin lisääntymis- ja levähdyspaikatkin voivat
sijoittua asuttuihin pihapiireihin (mm. pöntöt, rakennukset) ja osa lajin reviiristä sijoittuu rakennettuun ympäristöön, missä puusto on sopivaa.
Havaintojen perusteella on todennettu ydinalue, joka on elinympäristön eniten käytetty osa ja
on tulkittavissa lajin lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Ydinalueella naaras selviää talven yli ja
pystyy lisääntymään. Ydinalue on keskimäärin noin 1 hehtaarin laajuinen.
Lepakkoselvitykset
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon osayleiskaava-alueella toteutettiin EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston osalta erillisiä lepakkoselvityksiä. Lepakkoselvitysten tarkoituksena oli selvittää kaava-alueella esiintyvää lepakkolajistoa ja lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lepakkoselvitykset on toteutettu aktiivisena detektorikartoituksena lajiryhmän inventointisuositusten mukaisesti (SLTY 2012). Lepakoiden esiintymistä kartoitettiin kolmena eri ajankohtana kesän aikana 25.–28.6, 24.–25.7. ja 15.–16.8.2018,
jolloin kartoitusten työmäärä oli yhteensä kolme yötä. Kartoitushetkellä säätila oli hyvä, lämpötila oli yli +10 °C, tuuli oli tyyni tai melko tyyni ja sateeton. Aktiivikartoitus ajoittui noin auringon
laskun ja nousun väliseen aikaan.
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Lepakoiden ruokailualueita, niille johtavia reittejä sekä mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kartoitettiin yöllä kävelemällä sekä alueen laajuudesta johtuen autokartoitusmenetelmää
soveltaen. Autokartoitusmenetelmän aikana alueen teillä ajetaan hiljalleen (noin 5–15 km/h)
autolla, ja samalla detektorilla lepakoita havainnoiden. Potentiaalisimpien elinympäristöjen kohdalla sekä jokaisen lepakkohavainnon osalta teille ja metsiin myös jalkauduttiin tarkistamaan
havaintoja. Yksityisille piha-alueille ei kuitenkaan menty, vaikka sinne sijoittui potentiaalisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Pohjoisen valoisissa kesäöissä lepakoista saadaan usein myös
näköhavaintoja, jotka pyrittiin mahdollisuuksien mukaan määrittämään lajilleen detektorin
avulla. Työssä käytettiin Wildlife Acoustics EM3+ sekä Petterson D200 -detektoreja.
Lepakoiden äänet on mahdollista tunnistaa lajilleen niiden käyttämän taajuuden, rytmin ja muiden äänen ominaisuuksien perusteella. Myös äänen kuuluvuus vaihtelee lajeittain (taulukko 1).
Viiksisiipan ja isoviiksisiipan ääniä on mahdoton erottaa toisistaan, jonka vuoksi niitä käsitellään
tässäkin selvityksessä lajiparina ”viiksisiipat”. Osa äänistä myös tallennettiin, ja ne analysoitiin
myöhemmin tietokoneella Batsound -ohjelmistolla.
Taulukko 1. Eri lepakkolajien kuuluvuus detektorilla (SLTY 2018).
Laji
Vesisiippa
Ripsisiippa
Viiksisiippa
Isoviiksisiippa
Lampisiippa
Vaivaislepakko
Pikkulepakko
Kääpiölepakko
Isolepakko
Pohjanlepakko
Etelänlepakko
Kimolepakko
Korvayökkö

Tieteellinen nimi
Myotis daubentoni
Myotis nattereri
Myotis mystacinus
Myotis brandtii
Myotis dasycnieme
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Nyctalus noctula
Eptesicus nilossoni
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Plecotus auritus

Kuuluvuus
15‐20 m
5‐10 m
15‐20 m
15‐20 m
20‐80 m
15‐20 m
15‐25 m
15‐20 m
100 m
50‐80 m
50 m
50‐100 m
2‐5 m

Taajuus
40‐45 kHz
45‐50 kHz
45‐50 kHz
45‐50 kHz
35 kHz
44‐48 kHz
37‐42 kHz
50‐55 kHz
15‐25 kHz
28‐32 kHz
26‐32 kHz
20‐25 kHz
20‐42 kHz

Tausta-aineistot
Alueen luotoselvitysten tausta-aineistona on hyödynnetty aiemmin laadittuja selvityksiä, jotka
kohdistuvat alueelle tai sen lähialueelle. Uhanalaislajiston osalta on tiedusteltu ajantasainen
uhanalaisrekisteritieto (Kainuun Ely-keskus, Eliölajit –tietokanta 2018). Selvitysalueelta on
aiemmin laadittu seuraavat selvitykset;


Heinisuon alueen luontoselvitys 2008 (Sari Leinonen, Kajaanin kaupunki, Ympäristötekninen palvelukeskus)



Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava 2030 luontoselvitykset (FCG Suunnittelu ja
tekniikka 2014)
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Selvitysten yhteydessä mahdollisesti löydetyt lepakoiden käyttämät alueet arvotettiin seuraavien periaatteiden mukaisesti, joka noudattelee Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n esittämää suositusta (SLTY 2012):

Luokka I: Lisääntymis‐ ja levähdyspaikka
Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty. Hävittämiselle
tai heikentämiselle on haettava lupa ELY‐keskukselta.
- Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienentää esimerkiksi asentamalla
korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä. Korvaavista toimista antaa tietoa esimerkiksi Mitchell‐
Jones (2004).
- Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät lepakoiden käyttämät kul‐
kureitit ja ruokailualueet.

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti
Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS)
- Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa.
- Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella saalistaa merkittävä
määrä yksilöitä.
- Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen.
- Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalueen välillä.
- Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti.
- Huomioidaan alueen lähellä sijaitsevat lisääntymis‐ ja levähdyspaikat

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue.
Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.
- Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö.
- Ei mainittu luonnonsuojelulaissa

Kuva 2. Tikkapuro–Heinimäki–Pärsänsuon selvitysalueen (punainen katkoviiva)) lepakkoselvitysten detektorikartoi‐
tuksessa kierretyt alueet (violetti yhtenäinen viiva).
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Selvitysalue sijoittuu kasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaalisen vyöhykkeen PohjoisKarjala–Kainuu alueelle, jossa tarkemmin vyöhykkeelle 3b1 Pielisen vaarat. Suokasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa Kajaanin alue sijoittuu Pohjanmaan aapasoiden alueella Suomenselän
ja Pohjois-Karjalan aapasoiden sekä Kainuun aapasoiden vaihettumisvyöhykkeelle.

3.2

Luonnonolojen yleiskuvaus
Metsät
Selvitysalueen metsät ovat puustoltaan pääosin nuorta tai keski-ikäistä sekapuustoista kasvatusmetsää. Kasvupaikkatyypiltään kivennäismaan metsät ovat puolukka-mustikkatyypin (VMT)
tuoreita kankaita. Lisäksi etenkin Heinimäen pohjoisosissa esiintyy variksenmarja-mustikkatyypin (EMT) kuivahkoja kankaita. Selvitysalueella on runsaasti puustoltaan nuorta koivuvaltaista
metsää, etenkin Särämäjärven eteläpuolisella Pärsänsuon alueella. Nämä ovat entistä räme- ja
korpialuetta, jolla nykyisin esiintyy turvekankaita ja –muuttumia, joilla metsävarpujen lisäksi
rämevarvut vallitsevat.
Lehtomaista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) kangasta esiintyy Heinimäen eteläpuolella
Kangaspuron alueella, missä lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon puronvarsia rajattiin luontokohteena huomioitavaksi. Heinimäen länsirinteen alaosa on lehtomaista kangasta, jolla nykyisin esiintyy pensoittuvia pieniä peltoalueita. Tikkapuron alueella esiintyy myös lehtomaista kangasta sekä puustoltaan monipuolinen vyöhyke, jossa haapa ja järeämpi kuusi lisäävät puronvarren luontokohteen arvoa. Tikkapuron eteläpuolen metsät ovat ojitettua korpimuuttumaa ja
pohjoispuolelle sijoittuu avohakkuuta sekä nuorta mäntytaimikkoa. Selvitysalueen pohjoispuolella, Seppälän ja Tuovilan alueilla, sijaitsee tuoreen lehdon ja lehtokorven kuvioita, joiden vesitaloutta on ojituksin muutettu. Vainion peltolaiteille sijoittuu haaparyhmiä ja kuusikkoa, mutta
alueilla ei ole sellaista luontoarvoa, että näitä metsäkuvioita tulisi rajata luontokohteina.

Kuva 3. Heinimäen polkuverkostoa tuoreen ja kuivahkon kangasmaan kasvupaikkatyypin vaihettumisalueella.
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Kuva 4. Iso Aittaharjun mäntyvaltaisia talousmetsiä.
Pärsänsuon ja Naurisahon alueet ovat pienimuotoista talousmetsien, asutusalueiden ja peltojen
mosaiikkia, jolta erityisiä metsäluonnon arvokohteita ei paikannettu. Kivenäismaan alueiden lomassa on runsaasti turvepohjaista korpimuuttumaa, jolla pajut ja hieskoivu vallitsevat. Kuivahkot kankaat ovat mäntyvaltaisia ja useimmiten puustoltaan nuoria. Tällaisia kangasmaita sijoittuu etenkin Iso Aittaharjun alueelle, Jussilan mäen itäosaan sekä Heinimäen pohjois- ja itäosiin.
Heinimäen alueella on valaistu liikunta- ja ulkoilureitistö sekä runsaasti epävirallisempia metsäpolkuja. Heinimäelle sijoittuu myös vastikään kunnostettu Erkin polkuna nimetty merkitty luontopolku.
Suot ja pienvedet
Selvitysalueen pinta-alasta suuri osuus on entistä suoaluetta. Tikkasuo, Ampiaissuo ja Pärsänsuo sekä Heinisuo ovat nykyisin turvemaamuuttumaa, peltoa tai turvepohjaista kasvatusmetsää. Pärsänsuon ja Heinisuon suoaltaiden alueella on nykyisin pieniä peltoja, joista osa on edelleen nurmiviljelyssä tai luonnonniittynä hoidettuja peltoaloja. Heinisuon pellot on oletettavasti
raivattu rehevään korpeen, sillä viitteitä maan hyvästä viljavuudesta ja lehtomaisuudesta on
Heinimäen länsipuolella. Pärsänsuon alue Särämäjärvelle saakka on olosuhteiltaan karumpaa ja
alun perin rämeistä seutua. Tikkasuon alue on tiuhaan ojitettua ja nykyisin mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Luonnontilaista korpea tai rämettä selvitysalueelle ei sijoitu. Karppalan ja Heinimäen väliin sijoittuu lähinnä luonnontilaa oleva korpiräme, jonka vesitaloutta ojitus on siinä
määrin kuitenkin muuttanut, että alueelle ei rajattu luontokohdetta.
Täysin luonnontilaisia pienvesiä selvitysalueelle ei sijoitu. Entisten purouomien alueita on suurelta osin metsätaloustoimissa jo vuosikymmeniä sitten oikaistu. Edustavimmat osat Tikkapurosta ja Kangaspurosta rajattiin luontokohteiksi. Myös näiden uomien alueita on suurelta osin
käsitelty. Kangaspuron laiteille sijoittuu perkauspenkereitä, mutta puron laiteet ovat rajatulta
osin lehtomaisia ja puustoltaan edustavia. Tikkapuron rajatulla alueella on hyvinkin luonnontilainen uoman osa, mutta pääosin puusto ympärillä on käsiteltyä, etenkin eteläpuolella. Molempien uomien arvoa lisää niiden varsille sijoittuvat liito-oravan elinalueet. Pärsänlammen alue
ympäröivine metsineen ei ole siinä määrin luonnontilainen, että se olisi arvotettu luontokohteena. Selvitysalue rajautuu pohjoisessa Särämäjärveen, joka on linnustollisesti edustava.
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Kuva 5. Tikkapuron uoman laiteilla on pääosin nuoria ja käsiteltyjä talousmetsiä.
Kulttuuriympäristöt
Selvitysalueelle sijoittuu erittäin kulttuurivaikutteista ympäristöä. Kaikki alueet talousmetsien
ulkopuolella ovat vahvasti ihmisvaikutuksen alaisia. Asuin- ja peltoalueiden lisäksi selvitysalueelle sijoittuu teollisuusaluetta, varastoalueina olevia joutomaa-alueita, maa-ainestenottoalueita, rautatietä ja voimajohtolinjoja. Ratapenkereillä, voimajohtokäytävillä ja joutomailla kasvillisuus on metsäympäristöistä poiketen vahvasti kulttuurivaikutteista; viljelykarkulaisia, puutarhalajistoa ja rikkakasveja. Lupiini on erityisen runsaasti levinnyt haitallinen vieraslaji selvitysalueen pientareilla ja ns. joutomailla.
Tikkapuron alueella esiintyy metsälaidun, joka on edustava perinnebiotooppikohde. Alue on ollut
karjan laitumena, mutta vaikuttaa nykyisin laiduntamattomalta. Perinnebiotooppeihin lukeutuvat edustavat ja pitkään laidunkäytössä olevat metsälaitumet ovat luontotyyppeinä erittäin
uhanalaisia, sekametsä- ja lehtimetsälaitumet äärimmäisen uhanalaisia. Tikkapuron laidunalue
on perustettu tuoreen kankaan koivuvaltaiseen metsään ja kohteella on nähtävissä laidunnus
kenttäkerroksessa. Kohde säilyy, mikäli sen laidunkäyttö jatkuu ja aluetta hoidetaan metsälaitumena. Metsälaidun on esitetty Kajaanin keskustaajama 2030 luontoselvityksessä (FCG 2014)
perinnebiotooppien luontokohteena. Tässä selvityksessä alueelle ei rajata luontokohdetta, mutta
laidun on hyvä huomioida maatalousympäristöjen monimuotoisuuskohteena, mikäli sen laidunkäyttö jatkuu.
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Arvokkaat luontokohteet ja lajisto
Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on lueteltu luonnonsuojelulaissa (Lsl. 29 §), ja ne ovat lailla turvattuja sen jälkeen, kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt
niistä rajauspäätöksen ja saattanut sen maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 §) määrittelee metsätaloustoimissa huomioitavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät
luonnon monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön suunnittelussa.
Uudistetussa vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamiskielto (2 luku 11 § ja 3 luku 2
§).
Kaava-alueen luontoselvityksissä on pyritty huomioimaan edellisten lisäksi myös em. lakien mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (Meriluoto & Soininen 1998), joita
ovat esimerkiksi vanhat havu- ja sekapuumetsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet, supat,
ruohoiset suot, metsäniityt ja hakamaat.
Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2008 (Raunio ym.
2008). Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu yleisesti koko maassa sekä
erikseen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Kajaanin kaavoitusalueet sijoittuvat keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, joka luetaan luontotyyppien uhanalaisuuden aluejaossa EteläSuomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti turvattu, mutta ne ovat yleensä hyvä
indikaattori arvokkaista luontokohteista. Usein uhanalaiseksi luokiteltu luontotyyppi on huomioitu arvokkaaksi myös muutoin, esimerkiksi luonnonsuojelulaissa tai metsälaissa.
Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Arvokkaalla luontotyypillä esiintyy
usein myös arvokasta eliölajistoa. Arvokkaiden luontotyyppien lisäksi maankäytönsuunnittelussa huomioitavia kohteita ovat uhanalaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL
46 § ja 47 §) esiintymät, sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkoittaminen eläinlajien
lisääntymis- ja levähdysalueet (LSL 49 §).

3.3.1

Kansallisten lakien mukaiset ja muut arvokkaat luontokohteet
Selvitysalueella todettiin olevan metsälain 10 §:n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä;
pienvesien välittömiä lähiympäristöjä, joihin liittyy pienialaisia lehtoja. Luonnonsuojelulain 29
§:n luontotyyppejä tai vesilain 2. luvun 11 §:n määrittelemiä luonnontilaisia noroja tai lähteitä
inventoinneissa ei paikannettu.
Inventointien perusteella luontokohteina rajattiin metsälakiperusteisesti alueita, jotka sisältävät
pienvesien välittömiä lähiympäristöjä. Luontokohteita rajattaessa on huomioitu alueellisesti ja
paikallisesti luonnon monimuotoisuutta lisäävät kohteet, jotka ovat usein myös linnuston ja
muun eläimistön elinympäristöinä merkittäviä. Luontokohderajaukset sisältävät usein myös useampaa luontotyyppiä. Kohteet on kuvailtu alla ja osoitettu kartalla raportin liitteessä 1.
Rajattujen virtavesi- ja lehtoluontokohteiden lisäksi maankäytönsuunnittelussa huomioitavaa
(LsL 49§) on Heinimäen laelta paikannettu direktiivilajin lisääntymis- ja levähdysalue (kuva 10).
Liito-oravan reviirin tilanne muokkautuu vuosittain, ja reviirin nykyinen ydinalue on tarkistettava, mikäli sille osoitetaan maankäyttöä muuttavaa toimintaa tai metsätaloustoimia.
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Kuva 6. Kangaspuron varrella on reheviä lehtomaisia alueita. Alkukesän kuva Kangaspurosta.
Kangaspuro (Luontokohde 1)
Kangaspuro on pääosin uomaltaan oikaistua. Kangaspuron lähialueella on edelleen nähtävissä
perkauksen tuloksena syntyneitä penkereitä. Puron alueelta rajattiin lehtomaisten kankaiden ja
lehtojen muodostama uomanosa, joka rajautuu pohjoisessa viljelystä poistuneeseen pieneen
peltoalueeseen ja kaakossa voimajohtolinjaan. Puron lähiympäristöstä on rajattu pienialaisia
lehtoja ja puustoltaan edustavaa lehtomaista kangasta. Luontokohteeksi rajatulla puronvarren
alueella on lahopuustoa, kääväkkäitä ja lehtojen lajistoa. Puronvarren mosaiikkimaisesti esiintyvät lehtokuviot ovat tyypiltään tuoreita keskiravinteisia metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyypin (GOMaT) lehtoja sekä kosteammissa painanteissa metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyypin (GOFiT) lehtoja. Lehdoissa puna-ailakki ja sudenmarja sekä lehtokorte edustavat yleisiä lehtolajeja, joukossa esiintyvät runsaslukuisina mm. korpi-imarre, hiirenporras ja
mesiangervo. Puronvarrella on reilusti lahopuustoa ja lehtojen alueella myös pystylahopuuta,
mikä lisää kohteen lajistollista monimuotoisuutta. Luontokohde rajautuu Perälän pienen peltoalueen eteläpuolella tuoreen kankaan järeäpuustoiseen kuusimetsään, jonka puuston käsittelyssä on syytä huomioida puronvarren luontokohde. Luontokohteen koillispuolen kuusimetsäkuvio ei ole perusteltua luontokohdetta, mutta virkistyskäyttöarvo silläkin on ilmeinen.
Kangaspuronvarren rehevien metsien pesimälinnusto on monipuolinen ja rajatulle alueelle sijoittuu myös liito-oravan reviirin ydinalue. Luontokohteella on merkitystä lajiston lisäksi myös
virkistyskäytön kannalta. Kangaspuron varrelle sijoittuu osa Kajaanin Ladun perustamasta ”Erkin Polku” reitistöstä, jonka opastetauluja ja siltarakenteita on vastikään uusittu.
Kangaspuron luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät lähiympäristöt sekä lehdot. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa tuoreet keskiravinteiset
lehdot ja havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot ovat Etelä-Suomessa vaarantuneita (VU).
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Kuva 7. Kangaspuro, luontokohde 1. Esitetty myös raportin liitekartalla 3.

Kuva 8. Kangaspuron ja Heinimäen alueella kiertää Erkinpolkuna nimetty luontopolku.
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Kuva 9. Tikkapuron luontokohteen alueella uoma on luonnontilaisen kaltainen ja lahopuustoa esiintyy paikoin runsaasti.
Tikkapuro (Luontokohde 2)
Kirkkoahosta ja Tikkasuolta vetensä keräävä Tikkapuro on suurimmalta osin oikaistu metsätalousojitusten kokoomaoja. Uomalla on kuitenkin edustava osa Iso Aittaharjun itäpuolella. Tikkapuron uomanosa rajattiin luontokohteeksi alueella, missä uomaa ei ole oikaistu suoraksi ja
sen varrelle sijoittuu edustavampaa puustoa ja lahopuustoa. Metsät tällä alueella ovat pääosin
tuoreen kankaan kuusivaltaisia metsiä. Purouoman etelä- ja lounaispuolella on sekapuustoista,
osin korpista ja tulvanalaista metsää, jossa esiintyy haapaa ja lahopuustoa. Puronvarren lahopuuston on kevättulvan aikaansaamaa ja lahopökkelöt lisäävät kohteen lajistollista monimuotoisuutta. Puustossa esiintyy kattavasti kuusta, haapaa ja raitaa sekä järeitä koivuja. Puronvarren alueella esiintyy suursaniaisia ja mesiangervoa, mutta varsinaista lehtokuviota kohteelle ei
sijoitu. Luontokohteen arvot liittyvät talousmetsiä monipuolisempaan linnustoon sekä liito-oravan ydinreviiriin. Kohteen lahopuustosta hyötyy mm. alueella inventoinneissa havaittu pohjantikka.
Tikkapuron luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät lähiympäristöt. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot ovat Etelä-Suomessa vaarantuneita (VU).
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Kuva 10. Tikkaspuro, luontokohde 2. Esitetty myös raportin liitekartalla 3.

Kuva 11. Tikkapuron runsaslahopuustoista ympäristöä.
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Uhanalainen ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto
Uhanalainen ja direktiivilajisto
Selvitysalueen mahdolliset uhanalaislajiston havaintojen paikkatiedot on tiedusteltu Kainuun
Ely-keskuksen uhanalaisrekisteristä (Hyvärinen 6/2018). Maastoinventoinneissa ei havaittu valtakunnallisesti uhanalaisen (CR, EN, VU) kasvilajiston esiintymiä. Myöskään luontodirektiivin
liitteen IV b mukaisia tai erityisestisuojeltavia kasvilajeja ei inventoinneissa paikannettu.
Suikeanoidanlukko (Botrychium lanceolatum) esiintyy harvinaisena koko maassa ja sitä tavataan erityisesti kalkkipitoisilla mailla, laidunniityillä, rantatörmillä ja toisinaan myös tienpientareilla. Laji on valtakunnallisesti uhanalainen (VU) (LSA 471/2013). Uhanalaisrekisterin tietojen
mukaan lajiesiintymä sijoittuu Vanhan Viitostien varrelle ja alueella on havaittu vuonna 2012
yksi yksilö, samalla alueella on havaittu vuonna 2012 myös musta-apilaa. Lajiesiintymää tarkistettiin heinäkuussa 2018 tienpientareilta laajemmin. Myös vuoden 2014 keskustaajaman luontoselvitysten inventoinneissa lajiesiintymää etsittiin tuloksetta. Noidanlukoille tyypilliseen tapaan lajit saattavat olla pitkäänkin ilmenemättä, mutta säilyvät maaperän siemenpankissa.
Vuosi 2018 oli noidanlukkojen esiintymille kuivuuden vuoksi huono. Lajin esiintymä kohteella
säilyy, mikäli piennar pysyy edelleen avoimena.
Alueellisesti uhanalainen, silmälläpidettävä ja muutoin huomionarvoinen lajisto
Alueellisen uhanalaisuusluokituksen osalta selvitysalue sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaalisen Pohjois-Karjalan-Kainuun (3b) lohkoon.
Selvitysalueelta ei paikannettu erityistä huomionarvoista putkilokasvilajistoa. Lehtojen vaateliaampaa lajistoa esiintyy rajatuilla luontokohteilla. Tämän lisäksi uhanalaisrekisterin paikkatiedoissa on mainittu musta-apila (Trifolium spadiceum), joka on valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) laji. Musta-apila on perinnebiotooppien ja kuivien avoimien kasvuympäristöjen laji,
jonka alkuperä on kaakosta levinnyt rehukasvi. Perinteisten maatalousympäristöjen vähentyessä lajia tavataan myös pientareilta ja joutomailta. Laji on kalkinkarttaja, mutta sen esiintymätieto on uhanalaisrekisterin mukaan Vanhan Viitostien pientareelta samoilta kohdin, kuin suikeanoidanlukko, joka on kalkinsuosija. Musta-apilan useita kukkivia yksilöitä on havaittu tienpientareella vuonna 2012. Laji niin ikään säilyy, mikäli olosuhteet pientareella ovat edelleen
suotuisat.
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Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon selvitysalueella havaittiin vuoden 2018 pesimälinnustoselvityksissä yhteensä 79 lintulajia, joista 45 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti
pesiväksi (liite 1). Selvitysalueen elinympäristöt koostuvat pääosiltaan tavanomaisista talousmetsistä, ja alueella on runsaasti ihmistoimintoja mm. teollisuusalueiden ja asutuksen sekä pienialaisten viljelyalueiden muodossa. Valtaosa alueella pesivästä linnustosta lukeutuu alueellisesti melko yleisenä ja runsaslukuisena esiintyvään lintulajistoon, joka tulee hyvin toimeen ihmisvaikutuksen alaisilla alueilla. Selvitysalueen koillispuolelle sijoittuu Särämäjärvi, jonka alueella havaittiin myös arvokkaampaa kosteikkolintulajistoa.
Selvitysalueella pesivä vesilintulajisto on vähäinen, sopivien elinympäristöjen puutteessa. Alueella pesiväksi tulkittiin vain tavi, joita tavattiin Kangaspurolla, Tikkapuron pienellä kaivetulla
lampareella ja Pärsänlammella. Selvitysalueen koillisosaan rajautuvalla Särämäjärvellä havaittiin sen sijaan useampia vesi- ja rantalintulajeja, kuten pesivä laulujoutsen, haapanoita, taveja,
sinisorsia, tukkasotkia, telkkiä, isokoskeloita, silkkiuikkuja ja nokikanoja. Särämäjärvellä ja selvitysalueen ulkopuolelle sijoittuvalla Pyykkilammella pesii naurulokkikolonnia, jonka joukossa
on myös pikkulokkeja ja kalalokkeja. Selvitysalueen ulkopuolella pesivät nauru- ja kalalokit ruokailevat ajoittain selvitysalueen pelloilla, erityisesti Heinisuon alueella.
Metsäkanalinnuista Tikkapuron ja Kangaspuron rantametsissä sekä Heinimäen etelärinteillä havaittiin pyitä. Heinimäen rinteillä havaittiin myös merkkejä teeristä. Tikkapuron-Heinisuon alueella asutuksen ja peltojen piirissä havaittiin istutusperäistä fasaania.
Petolinnuista selvitysalueella havaittiin vain ruskosuohaukka Särämäjärvellä ja varpushaukka
kahdella reviirillä, joista toinen sijoittui alueen pohjoisosaan ja toinen Heinimäen alueelle.
Kahlaajista selvitysalueen pelloilla havaittiin paikoin pesiviä töyhtöhyyppiä ja kuoveja. Alueen
lehtipuuvaltaisissa metsissä pesii harvalukuisena lehtokurppa, ja alueelle sijoittuu myös metsäviklon reviirejä. Soidintavia taivaanvuohia havaittiin Pärsänlammella ja Särämäjärvellä. Valkoviklon soidinta kuultiin Ampiaislammelta. Rantasipi havaittiin sekä Kangaspurolla että Särämäjärvellä.
Tikkalinnuista selvityksissä havaittiin käpytikkoja ja Tikkapuron rantametsässä pohjantikka sekä
palokärki. Palokärki havaittiin lisäksi myös Heinimäen länsirinteillä. Metsävarpuslinnustossa runsaimpia lajeja ovat alueellisesti yleisimmät metsätalousvaltaisten talousmetsien yleislajit ja havumetsien yleislajit, joista useat ovat Suomen runsaslukuisimpia pesimälajeja (esim. peippo,
pajulintu, punarinta ja metsäkirvinen). Selvitysalueelle sijoittuu paikoin ja pienialaisesti myös
iäkkäämpää kuusikkoa ja kuusisekametsiä mm. Tikkapuron ja Kangaspuron varrella sekä Heinimäen eteläosassa, joissa esiintyy suojelullisesti arvokasta varpuslinnustoa ja vanhojen metsien elinympäristön lajistoa, kuten peukaloinen, puukiipijä, hömö- ja töyhtötiainen sekä punatulkku. Elinympäristöltään vaativampia sirittäjiä havaittiin kahdella reviirillä Kangaspuron varren
valoisissa sekametsissä.
Selvitysalueen avoimilla peltoalueilla, niiden reunapusikoissa ja metsissä sekä kulttuurivaikutteisissa pihapiireissä pesii melko monipuolinen varpuslintulajisto. Peltoalueiden tyypillisiä varpuslintuja on mm. kiuru, joka esiintyy edelleen useimmilla suurilla pelloilla. Avomaiden lajistoa
edustavat myös Pärsänsuon teollisuusalueella havaittu kivitasku sekä Heinisuon alueella havaittu pensastasku. Peltojen reunapusikoissa ja paikoin myös pihapiireissä pesivät mm. lehtokerttu, pensaskerttu, punavarpunen ja viherpeippo. Asutuksen piirissä esiintyy myös useita kolopesijöitä (mm. tali- ja sinitiainen, kirjosieppo, leppälintu), joille löytyy pönttöjä pihapiireistä ja
niiden vierusmetsistä. Asutuksen piirissä pesii myös pikkuvarpunen. Pärsänlammen rannoilla
havaittiin laulava pajusirkku.
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Kuva 12. Särämäjärvi on vesi‐ ja rantalinnuston kannalta edustava kohde ja sijoittuu selvitysalueen pohjoispuolelle.

4.2

Suojelullisesti arvokas lajisto
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon linnustoselvitysten yhteydessä alueella havaittiin 28 suojelullisesti arvokasta lintulajia (taulukko 2). Näistä 17 lajia arvioitiin alueella vähintään mahdollisesti
pesiväksi. Pesiväksi tulkitussa lajistossa on seitsemän valtakunnallisesti uhanalaista lintulajia,
joista räystäspääsky on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Tiainen ym. 2016). Vaarantuneeksi (VU) on luokiteltu taivaanvuohi, hömötiainen, töyhtötiainen, viherpeippo, punatulkku ja
pajusirkku. Useat alueella havaitut uhanalaiset lajit ovat vielä alueellisesti melko yleisiä pesimälajeja, vaikka niiden kannankehitys onkin ollut taantuva sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.
Lisäksi alueella tulkittiin pesivän neljä silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltua lintulajia (kuovi, haarapääsky, kivitasku, punavarpunen) ja kaksi alueellisesti uhanalaiseksi (RT) luokiteltua lintulajia
(kivitasku, tiltaltti).
Selvitysalueella pesivästä lajistosta kivitasku on säädetty uhanalaiseksi Suomen luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) ja -asetuksen (14.2.1997/160) nojalla (taulukko 2). Selvitysalueen
pesimälajistossa on lisäksi viisi EU:n lintudirektiivin liitteessä 1 lueteltua lintulajia (pyy, teeri,
ruskosuohaukka, palokärki, pohjantikka) ja kolme Suomen kansainvälistä vastuulajia (taulukko
2).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hallituskatu13‐17 D, 7. kerros, 90100 Oulu
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi

Y‐tunnus 2474031‐0
Kotipaikka Helsinki

Kajaanin kaupunki
Luontoselvitys
Tikkapuro–Heinisuo–Pärsänsuo
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

20 (27)

20.12.2018

Taulukko 2. Selvitysalueella havaitut suojelullisesti arvokkaat lintulajit. PVi = lajin pesimävarmuusindeksi (V = varma; T
= todennäköinen; M = mahdollinen; h = havaittu, mutta ei tulkita pesiväksi), Uhex = Suomen lajien uhanalaisuusluokit‐
telu (EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen (Tiainen ym.
2016), Lsl. = luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) ja ‐asetuksen (14.2.1997/160) nojalla uhanalainen (U) tai erityisesti
suojeltava (E)laji, KVl = Suomen kansainvälinen vastuulaji, EU = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji (79/409/ETY), Elinym‐
päristö = lajin ensisijainen elinympäristö Väisänen ym. (1998) mukaan.
Laji

Pvi

Uhex

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Haapana (Anas penelope)

h
h

Tukkasotka (Aythya fuligula)

KVl

EU

Elinympäristö

x
x

x

VU

Karut sisävedet
Karut sisävedet

h

EN

x

Isokoskelo (Mergus merganser)

h

VU

x

Pyy (Bonasa bonasia)

V

Teeri (Tetrao tetrix)

T

Silkkiuikku (Podiceps cristatus)
Ruskosuohaukka (Circus aeru‐
ginosus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)

h
M

NT

h

VU

Nokikana (Fulica atra)

h

EN

Kurki (Grus grus)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

h
T

VU

Kuovi (Numenius arquata)

T

NT

Punajalkaviklo (Tringa totanus)

h

VU

Saaristo

Naurulokki (Larus ridibundus)

h

VU

Kosteikot

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)

h

Palokärki (Dryocopus martius)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)

M
M

Lsl.

x

Kosteikot
Karut sisävedet
x

Havumetsät

x

Metsän yleislajit

x

Kosteikot
Kosteikot

U

Pellot ja rakennettu maa
Kosteikot
x
x

Suot
Kosteikot
Pellot ja rakennettu maa

x

x

Kosteikot

x

x
x

Vanhat metsät
Vanhat metsät

Haarapääsky (Hirundo rustica)

M

NT

Pellot ja rakennettu maa

Räystäspääsky (Delichon urbicum)

M

EN

Pellot ja rakennettu maa

Kivitasku (Oenanthe oenanthe)

M

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)

M

NT,
RT
RT

Hömötiainen (Parus montanus)

V

VU

Töyhtötiainen (Parus cristatus)

V

VU

Havumetsät

Viherpeippo (Carduelis chloris)

M

VU

Pellot ja rakennettu maa

Punavarpunen
(Carpodacus
erythrinus)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)

M

NT

V

VU

Pensaikot ja puoliavoimet
maat
Havumetsät

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)

T

VU

Kosteikot
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Kuva 13. Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuon selvitysalueen pesimälinnustoselvitysten yhteydessä havaittujen suojelulli‐
sesti arvokkaiden lintulajien havaintopaikat. Suurempi karttakuva raportin liitteenä 2.

4.3

Linnustollisesti arvokkaat alueet
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon selvitysalueelta ei ole rajattavissa linnustollisesti arvokkaita
kohteita. Selvitysalueen koillispuolelle rajoittuva Särämäjärvi sen sijaan arvioidaan linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi ja useamman uhanalaisen ja suojelullisesti arvokkaan lintulajin
elinympäristöksi. Särämäjärvellä on todennäköisesti merkitystä myös lintujen muuton aikaisena
lepäily- ja ruokailualueena.
Selvitysalueelta rajatut luontokohteet, Kangaspuro ja Tikkapuro, ovat myös pesimälinnuston
osalta monilajisia elinympäristöjä. Luontokohteilla esiintyy rehevien lehtometsien pesimälinnustoa. Tikkapuron alueella on viiteitä pohjantikan syönnöksistä ja lajia havaittiin inventoinneissa.
Lisäksi mm. töyhtötiainen ja hömötiainen hyötyvät kohteiden runsaasta lahopuustosta.
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Selvitysalueella tavattava nisäkäslajisto on tyypillistä taajama-alueiden ja kulttuurivaikutteisten
metsäkuvioiden sekä viljelyseutujen lajistoa, joka koostuu etupäässä alueellisesti yleisistä lajeista. Yleisimpiä nisäkkäitä ovat metsäjänis, orava ja kettu sekä useat tavanomaiset piennisäkäslajit. Selvitysalueen metsäalueilla esiintyy myös hirveä. Metsäkauriin on todettu viime
vuosina yleistyneen kaupungin laajemmilla metsä- ja ulkoilualueilla. Viitteitä metsäkauriin esiintymisestä havaittiin Heinimäen itäpuolella. Hirvieläimet hyötyvät selvitysalueen pienialaisista ja
aktiivisesta viljeykäytöstä poistuneista peltoalueista.

5.2

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit

5.2.1

Yleistä
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämät ja tiukkaa suojelua
edellyttävät eläinlajit, joiden luonnossa selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 § perusteella kiellettyä.

5.2.2

Alueen direktiivilajisto
Direktiivilajien osalta selvitysalueella potentiaalisimmin esiintyvät liito-orava, viitasammakko,
lepakot, joten alueen selvitykset painottuivat näihin lajeihin. Lisäksi levinneisyytensä puolesta
potentiaalisesti voi esiintyä myös saukkoa.
Saukko (Lutra lutra) on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi (NT) (Rassi ym. 2010). Saukko
elää koko Suomessa ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset vesialueet, mutta se suosii
puhdasvetisiä pieniä järviä ja jokireittejä. Vesistöistä toiseen siirtyessään se voi kulkea kaukanakin rannasta, ja sen elinpiirin on arvioitu koostuvan noin 20–40 kilometristä vesistöreittejä.
Saukon pääravintoa ovat kalat ja sammakkoeläimet.
Saukolle sopivia vesistöjä sijoittuu etenkin Kajaaninjoen alueelle, joka pysyy myös talvella osin
sulana ja mahdollistaa siten saukon esiintymisen alueella ympäri vuoden. Saukko saattaa myös
ruokailla selvitysaleen pienillä virtavesillä sekä etenkin Särämäjärvestä laskevassa uomassa,
joka on selvitysalueen ulkopuolella.
Viitasammakko (Rana arvalis) on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, mutta sitä ei ole luettu
Suomessa uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Rassi ym. 2010). Viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa ja myös Kainuun alueella se on paikoin kohtalaisen yleinen.
Viitasammakko suosii kutupaikkoinaan yleensä rehevämpiä ja kosteampia alueita. Se kutee
yleensä tulvivien lampien ja merenlahtien tai rehevien järvien rannoilla ja sen on todettu suosivan sammakkoa laajempia vesialueita, mutta paikoin sitä voidaan tavata myös vaatimattomammissa metsäojissa.
Selvitysalueella sijaitsee useampia viitasammakolle mahdollisesti soveltuvia elinympäristöjä,
kuten Pärsänlampi ja pienet kaivetut lampareen sekä myös talousmetsien ojia. Potentiaalisin
lajin esiintymisalue on Särämäjärvellä sekä siitä laskevan uoman alueella. Viitasammakon esiintymisestä on olemassa olevia tietoja mm. Heinisuon alueelta (Leinonen 2008). Lajin esiintymiä
ei kuitenkaan paikannettu maastokaudella 2018. Lajin esiintymistä kuunneltiin otolliseen soidinaikaan lämpiminä kevään aamuina ja iltoina, etenkin Särämäjärvellä. Samoina ajankohtina viitasammakon soidinta kuultiin mm. Paltaniemessä.
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Liito-orava (Pteromys volans) on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi (NT) (Liukko, ym. 2016).
Tikkapuro-Heinisuo-Pärsänsuon selvitysalueelta löydettiin kevään 2018 liito-oravainventointien
yhteydessä noin 40 papanapuuta, jotka painottuivat kahden reviirin alueille (kuva 14). Nämä
lajin esiintymisen keskittymät ovat myös aiemmissa selvityksissä löydettyjä alueita (Leinonen
2009, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014) sekä myös osin Kainuun ELY-keskuksen uhanalaisrekisterin kohteita (Kainuun ELY-keskus 2018). Aiemminkin tiedossa olleita liito-oravan esiintymiä inventoitiin, mutta kaikilla kohteilla ei enää havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä.
Lajin vuosittainen esiintyminen vaihtelee ja reviirin ydinalueen painopiste saattaa muuttua riippumatta alueiden maankäytöstä. Liito-oravan esiintymisen painopisteet sijoittuvat kohteille,
joilla puusto on monipuolista, järeää ja sisältää haapaa. Painopisteinä ovat Heinimäki-Kangaspuro sekä Tikkapuron haapaa sisältävät metsät. Liito-oravan pesäpuuksi tulkittavat kolopuut
paikannettiin kolmelta elinpiirin ydinalueelta; Kangaspuro, Heinimäki ja Tikkapuro (kuva 14).
Liito-oravainventointien yhteydessä metsäisiltä alueilta havaittiin jonkin verran risupesiä ja kolopuita, joista valtaosa tulkittiin lintujen käyttämiksi pesäpuiksi. Liito-oravan pesäpuuksi tulkittiin tässä sellaiset kolopuut, joiden tyvellä havaittiin runsaammin papanoita. Nyt tulkitut reviirit
sijoittuvat alueille joilla puusto on edustavaa ja kenttäkerroksen kasvillisuus rehevää. Tikkapuron ja Kangaspuron luontokohteiden perusteluissa liito-oravan reviirin sijoittumisella on tärkeä
merkitys.

Kuva 14. Selvitysalueen liito‐oravainventointien tulosten sekä aiempien rekisterihavaintojen sijoittuminen sekä nyky‐
havaintojen perusteella rajatut ydinalueet. Raportin liitteenä 4 suurempi kartta.
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Lepakot
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon selvitysalueella havaittiin jokaisella kartoituskierroksella lepakoita, mutta lepakoiden määrä oli kokonaisuudessaan varsin vähäinen (taulukko 3). Suurin osa
havainnoista koski pohjanlepakoita, joista valtaosa keskittyi Heinimäen alueelle selvitysalueen
eteläosaan (kuva 15). Valtaosa selvitysalueesta onkin lepakoiden elinympäristönä liian tiheitä
ja nuoria metsiä, jonne ei sijoitu lepakoille tyypillisiä saalistuspaikkoja tai niiden lisääntymis- ja
levähdyspaikaksi soveltuvia rakenteita. Heinimäen alueella metsät ovat sen sijaan iäkkäämpiä
ja avoimempia, jossa on esimerkiksi pohjanlepakoille tyypillistä elinympäristöä. Heinimäen alueella havaitut pohjanlepakot havaittiin saalistelemassa teiden sekä kuntoradan yläpuolella, ja
todennäköisesti samalla kartoituskierroksella havaitut lepakot koskevat eri yksilöitä. Metsäisellä
alueella tiet ja pururata muodostavat lepakoille myös siirtymäreitin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä ruokailualueiden välille. Heinimäen alueelta ei kuitenkaan tunnistettu lepakoiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, mutta alueella sekä sen reunoilla on yksityisiä pihapiirejä ja
vanhempaa rakennuskantaa, joiden alueelle mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja voi
sijoittua.
Myös Tikkapuron sekä Pärsänsuon alueella tehtiin yksi pohjanlepakkohavainto. Tikkapuron alueella havaittiin kesäkuussa yksi pienellä metsäaukealla saalistellut pohjanlepakko, ja heinäkuussa yksi pohjanlepakko havaittiin saalistelemassa Pärsänlammen rannalla (kuva 15).
Pohjanlepakon lisäksi selvitysalueella havaittiin vain yksi määrittämättömäksi jäänyt viiksisiippa/isoviiksisiippa (taulukko 3). Viiksisiippalajin lepakko havaittiin lyhyesti Heinimäen eteläpuolella Kangaspuron varrella (kuva 15). Alueella on laajemminkin viiksisiipoille soveltuvaa
elinympäristöä, mutta useampia havaintoja ei saatu. Paikoin myös Tikkapuron varrelle sijoittuu
viiksisiippalajeille tyypillistä elinympäristöä, mutta siellä ei tehty lainkaan lepakkohavaintoja.
Kartoitusten aikana ei havaittu muita lepakkolajeja, vaikka esimerkiksi vesisiippaa tavataan harvalukuisena Kajaanin korkeudella.
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon selvitysalueelta ei löydetty lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai muitakaan sellaisia kohteita, jotka olisi syytä arvottaa lepakoiden kannalta tärkeiksi kohteiksi.
Taulukko 3. Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo selvitysalueella havaitut lepakot.
Kuukausi

Pohjanlepakko

Viiksisiipat

Kesäkuu

1

‐

Heinäkuu

3

1

Elokuu

3

‐
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Kuva 15. Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo lepakkoselvitysten aikaan havaitut lepakot. Suurempi kartta liitteenä 5.

Kuva 16. Särämäjärvestä laskeva uoma rajautuu selvitysalueen ulkopuolelle, mutta on luonnon monimuotoisuutta
lisäävä kohde.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE
Selvitysalueen metsät ovat pääosin nuorta tai keski-ikäistä sekapuustoista kasvatusmetsää.
Selvitysalueella on runsaasti puustoltaan nuorta koivuvaltaista metsää, etenkin Särämäjärven
eteläpuolisella Pärsänsuon alueella. Järeäpuustoiset metsäkuviot alueelta puuttuvat. Heinimäen
alueella esiintyy enemmän kuusivaltaista ja varttunutta kangasmetsää. Luontokohteiksi alueelta
rajattiin Kangaspuron ja Tikkapuron varsille sijoittuvat lehtomaisen kankaan ja pienten lehtolaikkujen muodostamat kokonaisuudet niiltä osin, kun puusto on puronvarrella edustavaa. Luontokohteet sisältävät merkittävinä luontotyyppeinä lehtoja, monimuotoista puustoa ja myös lahopuuta sekä direktiivilajeihin lukeutuvan liito-oravan elinympäristöä ja reviirin ydinaluetta kolopuineen.
Pesimälinnuston osalta selvitysalueelta ei ole rajattavissa linnustollisesti arvokkaita kohteita.
Selvitysalueen ulkopuolelle koillisessa rajoittuva Särämäjärvi arvioidaan linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi ja useamman uhanalaisen ja suojelullisesti arvokkaan lintulajin elinympäristöksi. Särämäjärvellä on todennäköisesti merkitystä myös lintujen muuton aikaisena lepäily- ja
ruokailualueena. Selvitysalueelta rajatut ovat myös pesimälinnuston osalta monilajisia elinympäristöjä ja luontokohteilla esiintyy rehevien lehtometsien monipuolisempaa pesimälinnustoa
sekä puronvarsien lahopuustosta hyötyvää linnustoa.
Viitasammakon elinympäristöjä alueen inventoinneissa ei paikannettu, vaikka inventointiolosuhteet olivat hyvin otolliset ja oikea-aikaiset. Viitasammakolle potentiaalisin elinympäristö sijoittuu
alueen pohjoispuolella Särämäjärven rannoille. Saukon elinpiirit ovat laajoja ja alueen purot
saattavat kuulua osana saukon reviireihin. Lepakoista alueella paikannettiin pohjanlepakkoa,
mutta lepakoiden määrä oli kokonaisuudessaan varsin vähäinen. Pohjanlepakkohavainnot keskittyivät Heinimäen alueelle. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon selvitysalueelta ei löydetty lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai muitakaan sellaisia kohteita, jotka olisi syytä arvottaa lepakoiden kannalta tärkeiksi kohteiksi.
Selvitysalueella esiintyy liito-oravaa pääosin samoilla alueilla, missä lajista on aiempia havaintoja. Liito-oravan reviirin tilanne muokkautuu vuosittain, joten nyt tulkittujen reviirien nykyinen
ydinalue on tarkistettava, mikäli sille osoitetaan maankäyttöä muuttavaa toimintaa tai metsätaloustoimia. Selvitysalueelle sijoittuvat ydinreviirit on tulkittu inventointien perusteella tällä
hetkellä lajin reviirin ja elinpiirin sellaisiksi osiksi, missä on pesäpuu sekä sen läheisyydessä
olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut eli todennettujen havaintojen perusteella lajin lisääntymis- ja/tai levähdysalue.
Kajaanin keskustaajama 2030 luontoselvitysten yhteydessä laadittiin ekologisen verkoston ja
viheryhteyden suunnitelma (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014), jossa arvokkaiden luontokohteiden, puustoisten virkistys- ja liikuntareittien sekä puustoisten asuinalueiden kautta luotiin
mm. liito-oravan liikkumiselle yhtenäistä verkostoa kaupungin eri puolille. Nyt tämän selvityksen
perusteella Kangaspuron ja Tikkapuron luontokohteet sekä Heinimäen ulkoilualueverkosto toimivat suunnitelman mukaisesti ja tukevat ekologisen viheryhteysverkoston toteutumista.
Kaavassa luontoarvojen kannalta huomioitavia kohteita ovat rajatut luontokohteet; Tikkapuro
ja Kangaspuro sekä Heinimäessä sijaitsevat liito-oravan reviirin ydinalueet.
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LIITE 1. Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuon pesimälinnustoselvityksissä vuonna 2018 havaitut lajit. PVi = pesimävarmuus‐
indeksi (V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen, h = havaittu), Uhex = Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (EN
= erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen (Tiainen ym. 2016)), Lsl.
= Suomen luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) ja ‐asetuksen (14.2.1997/160) nojalla uhanalainen (U) laji, KVl = Suo‐
men kansainvälinen vastuulaji (Leivo 1996), EU = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji (79/409/ETY), Elinympäristö = lajin
ensisijainen elinympäristö Väisänen ym. (1998) mukaan.
Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Haapana (Anas penelope)
Tavi (Anas crecca)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Telkkä (Bucephala clangula)
Isokoskelo (Mergus merganser)
Pyy (Bonasa bonasia)
Teeri (Tetrao tetrix)
Fasaani (Phasianus colchicus)
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Nokikana (Fulica atra)
Kurki (Grus grus)
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)
Kuovi (Numenius arquata)
Rantasipi (Actitis hypoleucos)
Metsäviklo (Tringa ochropus)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Punajalkaviklo (Tringa totanus)
Naurulokki (Larus ridibundus)
Kalalokki (Larus canus)
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)
Sepelkyyhky (Columba palumbus)
Käki (Cuculus canorus)
Palokärki (Dryocopus martius)
Käpytikka (Dendrocopos major)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Kiuru (Alauda arvensis)
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Räystäspääsky (Delichon urbicum)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Västäräkki (Motacilla alba)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Rautiainen (Prunella modularis)
Punarinta (Erithacus rubecula)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)

Pvi
h
h
V
h
h
h
h
V
T
h
h
M
T
h
h
h
h
T
T
T
T
T
T
M
h
h
h
h
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h
M
V
M
T
M
M
T
T
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V
V
h
V
M
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EN
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x
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x
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x
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x
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EN
x
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NT
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x
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NT
EN

x
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Elinympäristö
Karut sisävedet
Karut sisävedet
Karut sisävedet
Karut sisävedet
Kosteikot
Karut sisävedet
Karut sisävedet
Havumetsät
Metsän yleislajit
Pellot ja rakennettu maa
Kosteikot
Kosteikot
Havumetsät
Pellot ja rakennettu maa
Pellot ja rakennettu maa
Kosteikot
Suot
Pellot ja rakennettu maa
Kosteikot
Lehtimetsät
Pellot ja rakennettu maa
Karut sisävedet
Havumetsät
Suot
Saaristo
Kosteikot
Karut sisävedet
Kosteikot
Pellot ja rakennettu maa
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Pellot ja rakennettu maa
Pellot ja rakennettu maa
Pellot ja rakennettu maa
Metsän yleislajit
Pellot ja rakennettu maa
Lehtimetsät
Havumetsät
Havumetsät
Havumetsät
Pellot ja rakennettu maa
Pellot ja rakennettu maa
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Laji
Mustarastas (Turdus merula)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Kulorastas (Turdus viscivorus)
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Pensaskerttu (Sylvia communis)
Lehtokerttu (Sylvia borin)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Hömötiainen (Parus montanus)
Töyhtötiainen (Parus cristatus)
Sinitiainen (Parus caeruleus)
Talitiainen (Parus major)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Närhi (Garrulus glandarius)
Harakka (Pica pica)
Naakka (Corvus monedula)
Varis (Corvus corone)
Korppi (Corvus corax)
Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Järripeippo (Fringilla montifringilla)
Viherpeippo (Carduelis chloris)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Urpiainen (Carduelis flammea)
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
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VU
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VU
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EU

Elinympäristö
Lehtimetsät
Pellot ja rakennettu maa
Havumetsät
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Kosteikot
Pensaikot ja puoliavoimet maat
Pensaikot ja puoliavoimet maat
Lehtimetsät
Lehtimetsät
Havumetsät
Metsän yleislajit
Havumetsät
Metsän yleislajit
Metsän yleislajit
Metsän yleislajit
Havumetsät
Lehtimetsät
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Havumetsät
Pellot ja rakennettu maa
Pellot ja rakennettu maa
Pellot ja rakennettu maa
Metsän yleislajit
Pellot ja rakennettu maa
Metsän yleislajit
Metsän yleislajit
Pellot ja rakennettu maa
Havumetsät
Metsän yleislajit
Havumetsät
Pensaikot ja puoliavoimet maat
Havumetsät
Pellot ja rakennettu maa
Kosteikot
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Kajaani
Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava‐alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT
Vesa Laulumaa

Tiivistelmä
Kajaanissa tehtiin arkeologinen inventointi Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuon ja eteläisen sekä pohjoisen
Paltaniemen osayleiskaava‐alueilla 25.–28.6.2018. Inventoinnin teki tutkija Vesa Laulumaa Museoviraston
Arkeologisista kenttäpalveluista. Inventoitujen alueiden koko oli yhteensä noin 2200 hehtaaria.
Inventoinnissa tarkastettiin kolme ennestään tunnettua muinaisjäännöstä. Uusia kohteita löytyi 11 kpl.
Niistä 7 kpl on historiallisia asuinpaikkoja, 3 kpl tervahautoja ja yksi kuoppajäännös (todennäköisesti säily‐
tyskuoppia). Alueelta ei löytynyt esihistoriallisia kohteita, koska Oulujärven vedenpinta on noussut sen itä‐
päässä jääkauden jälkeisen rannankohoamisen seurauksena ja rannat ovat sortuneet ja jääneet veden alle.
Paltaniemen historiallinen asutus alkoi 1500‐luvulta ja inventoinnin historialliset asuinpaikat kuuluvat alu‐
een vanhimpaan asutuskerrostumaan, jota esiintyy erityisesti Paltaniemen pohjoisrannan tuntumassa. Osa
historiallisista kohteista, kuten Paltaniemen vanhin kirkko ja hautausmaa, ovat myös sortuneet aikojen ku‐
luessa Oulujärveen.
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1. Johdanto
Kajaanin kaupunki laatii tulevien vuosien aikana osayleiskaavat Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuon ja eteläisen
sekä pohjoisen Paltaniemen alueille. Kaavoitusta koskevissa neuvotteluissa huhtikuussa 2018 Kainuun maa‐
kuntamuseo toi esiin muinaisjäännösinventoinnin tarpeen suunnittelualueilla. Kaupunki valitsi tarjouskilpai‐
lun perusteella osayleiskaava‐alueisiin liittyvän muinaisjäännösinventoinnin tekijäksi Museoviraston Arkeo‐
logiset kenttäpalvelut. Inventoinnin kenttätyöosuuden teki tutkija Vesa Laulumaa 25.–28.6.2018.

2. Inventointialue ja sen historiaa
Osayleiskaava‐alueet eli inventointialueet sijaitsevat Kajaanin keskusta pohjoispuolella. Tikkapuro‐Heini‐
mäki‐Pärsänsuo on kooltaan 643 ha, se sijoittuu pääosin valtatien 5 länsipuolella. Alueesta yli puolet on oji‐
tettuja soita, mm. Pärsänsuo ja Ampiassuo. Korkeammilla paikoilla, mm. Heinimäki, maaperä on kalliota ja
hienoainesmoreenia. Ainoa alueella sijaitseva järvi on Särämäjärvi, jonka eteläosaan osayleiskaava‐alue ra‐
jautuu koillisessa.

Kuva 1. Kaava‐alueiden rajat ja maastossa inventoidut alueet..

Paltaniemen pohjois‐ ja eteläosien inventointialue sijaitsee Oulujärven itäosaan pistävässä Paltaniemessä.
Paltaniemi on pääosin maanviljelyaluetta ja siellä sijaitsee myös Kajaanin lentokenttä. Paltaniemen maaperä
on enimmäkseen hietaa, jonkin verran kallioalueita ja moreenia on Paltaniemen eteläisellä inventointialu‐
eella. Paltaniemellä on myös muutamia lampia. Paltaniemi on merkittävä alue Kainuun historiassa. Se oli
Oulujärven kirkollinen ja kulttuurinen keskus useita satoja vuosia. Se tunnetaan vuonna 1726 valmistuneesta
kuvakirkostaan ja Eino Leinon kotiseutuna sekä Elias Lönnrotin asuinpaikkana hänen kerätessään aineistoa
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Kalevalaa varten. Paltaniemen merkitys
hiipui 1900‐luvulle tultaessa ja vuonna
1954 se irrotettiin Paltamosta ja liitettiin
Kajaanin maalaiskuntaan, nykyisin Kajaa‐
niin.
Inventointialueelta ei tunneta esihistorial‐
lisia kohteita. Esihistorialliset ns. pyynti‐
kulttuurien asuinpaikat sijaitsivat yleensä
rannoilla. koska kalastuksen ja liikkumisen
kannalta vesistön olivat tärkeitä. Tikka‐
puro‐Heinimäki‐Pärsänsuo alue ei ole
isompien vesistöjen rantojen tuntumassa,
joten ei ole yllätys, ettei sieltä esihistori‐
aan kuuluvia kohteita tunneta. Paltaniemi Kuva 3. Maisema Pappilanniementien varresta Oulujärvelle. (AKDG5566:1.)
sen sijaan sijaitsee Oulujärven äärellä,
mutta esihistorialliset kohteet ovat tu‐
houtuneet rantojen sortumisen ja veden‐
pinnan nousun seurauksena. Kainuun ve‐
sistöt kuroutuivat pian jääkauden jälkeen
irti merestä, viimeisenä Oulujärvi kuroutui
omaksi altaakseen noin 8300–8400 vuotta
sitten. Maankohoaminen jatkui, ja jatkuu
yhä, eri nopeudella eri alueilla. Kohoami‐
nen on voimakkainta Pohjanmaan ranni‐
kolla ja hidastuu itään/kaakkoon siirryttä‐
essä. Ilmiö vaikuttaa siten, että varsinkin
isojen järvialtaiden itäosan vedenpinta
nousee, kun maa kohoaa altaan länsi‐
osassa nopeammin kuin itäosassa. Oulu‐
järven itäpäässä on vesi noussut järven Kuva 2. Paltaniemen peltoja. Kuva Pappilanmäentieltä etelään.
syntymisen jälkeen ilmeisesti yli 10 metriä. (AKDG5566:2)
Tulvimisen seurauksena Paltaniemessä si‐
jainneet kivikautiset ja varhaismetallikautiset kohteet ovat sortuneet ja jääneet veden alle. Myös kausittaiset
vedenpinnan vaihtelut ovat aiheuttaneet Paltaniemen hiekkatörmien sortumista historiallisena aikana, mistä
on osoituksena mm. Kirkkoniemen vanhan hautausmaan osittainen sortuminen Oulujärveen viimeisten 400
vuoden aikana. Sortuminen on vähentynyt voimalaitosten rakentamisen jälkeen kun vedenpinnan korkeutta
on voitu säännöstellä.
Vielä historiallisena aikana aina 1500‐luvulle asti Oulujärvi ja Kainuu olivat eräaluetta, jota hyödynnettiin niin
idästä kuin lännestä käsin. Vakituista, yleensä maatalouteen nojautuvaa, asutusta ei ainakaan nykyisen tie‐
tämyksen mukaan syntynyt ennen kuin 1500‐luvulla. Kruunun toimesta Oulujärven rantojen uudisasutusta
alettiin kehittämään ensimmäisen kerran vuonna 1553. Tavoitteena oli saattaa siihen asti sekä suomalaisten
että karjalaisten eräalueena ollut Oulujärven seutu pysyvästi Ruotsin valtakunnan hallintaan. Tässä vaiheessa
myös Paltaniemi sai ensimmäiset asukkaansa ja sinne perustettiin myös kuninkaan kartano vuonna 1554.
Kylä sai nimekseen Paltamo, nimi tuli Paltaniemen jyrkistä rantatörmistä, paltteista. Lupaavasti alkanut asu‐
tuksen kehitys loppui kuitenkin sotaan. Ns. 25‐vuotinen sota Venäjän ja Ruotsin välillä vuosina 1570–1595,
tunnetaan Kainuun historiassa myös nimellä rappasota, tuhosi koko Oulujärven asutuksen ennen kuin rauha
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saatiin aikaan Täyssinässä vuonna 1595. Rauhassa Kainuu siirtyi virallisesti Ruotsin hallintaan. Kainuun en‐
simmäinen kirkko Manamansalossa oli poltettu sodassa ja uusi kirkko rakennettiin Paltaniemelle vuonna
1599 ja pian tämän jälkeen alettiin rakentaa Kajaanin linnaa.
1600‐luvun parin ensimmäisen vuosikymmenen ajan ryöstö‐ ja kostoretket jatkuivat vielä puolin ja toisin,
mutta sen jälkeen koitti hieman rauhallisempi jakso ennen Suurta Pohjan sotaa vuosina 1700–1721. Sotaa
ennen Suomen ja myös Paltaniemen väestöä harvensi Suomen historian pahimmat nälkävuodet vuosina
1695–1697, jolloin lähes kolmannes suomalaisista menehtyi nälkään ja tauteihin. Suuren Pohjan sodan tu‐
loksena Venäjä miehitti Suomen, Kajaanin linna tuhottiin lyhyen piirityksen jälkeen vuonna 1716. Rauha sol‐
mittiin Uudessakaupungissa vuonna 1721. Sodan loppujaksoa 1713–1721 kutsutaan myös Ison Vihan ajaksi,
jonka alkupuolella venäläiset terrorisoivat Suomea hävittäen väestöä ja tuhoten asutusta ennen kuin olot
hieman vakiintuivat. Kainuussa pahimmat tuhot koki Kajaanin kaupunki ja maaseutu kärsi hieman vähem‐
män. Sodan jälkeinen väestönkasvu oli kuitenkin nopeaa, Paltamossa väkiluku oli vuonna 1720 2950 henkeä
ja vuonna 1750 jo noin 4400 henkeä.

Kuva 4. Ote Klaus Klaunpojan kartasta 1600‐luvun puolesta välistä. Paltaniemessä sijaitsee "Paldamobo och kyrcka". Kartasta
saattaa erottaa kirkon, pappilan ja muutaman talon. Asutus on keskittynyt niemen kärkeen.(Jyväskylän yliopisto, JYX‐julkaisu‐
arkisto)

Paltaniemen asutus on historiallisella keskittynyt niemen kärkeen ja sen läheisyydessä olevien lampien tun‐
tumaan. Historiallisissa kartoissa ei ole merkintöjä Tikkapuro‐Heinimäki‐Pärsänsuo alueella olleesta asutuk‐
sesta.
Elannon hankkiminen nälkämaana tunnetussa Kainuussa on kautta historian ollut hankalaa. Pyyntielinkeinot
olivat koko historiallisen ajan tärkeässä asemassa viljelyn ohella. Lisäansioita saatiin1700‐1800‐luvuilla ter‐
vanpoltosta ja vanhojen tervahautoja löytyy myös inventointialueelta.
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Arkeologinen tutkimus inventointialueilla on ollut lähes olematonta. Yhtenä syynä on esihistoriallisten koh‐
teiden puute edellä mainituista syistä. Paltaniemeltä tunnetaan kolme historiallisen ajan kohdetta, joista Pik‐
kusaaren on tarkastanut Kainuun maakuntamuseon arkeologi Esa Suominen vuonna 2003 ja Kirkkoniemen
vuonna 2014. Vuonna 2014 Oulujärvellä tehtiin vedenalaisarkeologisia tutkimuksia kaikuluotaamalla mm.
Kirkkoniemen edustalla. Tutkimuksia johti tutkija Riikka Tevali Museoviraston Arkeologisista kenttäpalve‐
luista, kyseessä oli yhteistyöhanke Metsähallituksen kanssa.

3. Inventoinnin kulku ja tulokset
Inventoinnin esivalmisteluissa käytiin läpi aiemmat tutkimusraportit, historiallisen ajan karttamateriaalia
1800‐luvun pitäjänkartasto ja alueen historiaa koskevia teoksia sekä muinaisjäännösrekisterin tiedot. 1800‐
luvun isojakokarttoja ei löytynyt Kansallisarkiston kokoelmista maanmittaushallituksen uudistusarkiston sig‐
numien avulla. Sekaannusta on voinut aiheuttaa materiaalien siirtäminen eri kuntien välillä Paltaniemen siir‐
tyessä Kajaanin maalaiskuntaan ja myöhemmin niiden liittyessä. Isojako tehtiin kuitenkin samoihin aikoihin
1800‐luvulla kuin pitäjänkartatkin, joten kyseisen ajan asutuksen yleiskuva selviää niistäkin.

Kuva 5. Ote Paltaniemen aluetta esittävästä pitäjänkartasta vuodelta 1865 (karttalehti 3432 07)

Esihistorian osalta tärkein lähdeaineisto oli Museoviraston raporttitietokanta ja muinaisjäännösrekisteri.
Maanmittauslaitokselta saatavissa olevaa ilmalaserkeilausaineistosta tehtyä vinovalovarjostetta, kuten myös
Paikkatietoikkuna‐verkkopalvelussa olevaa vinovalovarjostetta, käytettiin inventointia suunniteltaessa. Vino‐
valovarjosteista etsittiin ilmiöitä, jotka mahdollisesti olisivat ihmisen tekemiä rakenteita, kuten asumuspai‐
nanteita, tervahautoja tai kuoppajäännöksiä. Vinovalovarjosteen avulla inventointialueilta löytyi muutamia
tervahautoja, lisäksi tarkastettiin muutamia paikkoja, jotka osoittautuivat melko tuoreiksi kaiveluiksi tai luon‐
nonmuodostelmiksi.
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Inventoinnissa selvitysalueet
käytiin kattavasti jalkaisin läpi.
Kivikautisten ja muiden esihis‐
toriallisten kohteiden löytymi‐
nen alueelta oli epätodennä‐
köistä, johtuen rantojen sortu‐
misesta. Inventoinnin suurin
potentiaali kohdistuikin histo‐
riallisen ajan kohteisiin. Torp‐
pia ja muita asuinpaikkoja et‐
sittiin mäen syrjiltä ja jokiuo‐
mien tuntumasta. Kuusikkorin‐
teiltä etsittiin kaskialueita ja
mäkien lakialueilta rajamerk‐
kejä. Lapiolla tai maakairalla
tehtiin koepistoja maastossa
havaittujen kuoppien ym. ilmi‐
öiden luonteen selvittämiseksi. Kuva 6 Sutelanperästä löytyneet kolme tervahautaa näkyvät hyvin Paikkatietoikkunan vi‐
novalovarjosteessa (ei mittakaavassa)

Inventoinnissa tarkastettiin kolme ennestään tunnettua muinaisjäännöskohdetta, Kirkkoniemi, Pikkusaari ja
Rovastinkivi. Kirkkoniemi oli inventointiaikaan niin tiheän kasvillisuuden peitossa, että siellä oli mahdoton
tehdä havaintoja hautakuopista tai muista maan pinnalle erottuvista rakenteista. Oulujärven vesi oli myös
sen verran korkealla, että ranta‐aluetta ei päässyt tarkastelemaan. Kirkkoniemen vanha hautausmaa on mer‐
kittävä muinaisjäännöskohde ja on todennäköistä, että sen tuntumassa on myös ollut toimintaa historialli‐
sena aikana. Pikkusaaren hautasaari tarkastettiin ja todettiin, että muinaisjäännösrekisterin kuvaus pitää hy‐
vin paikkansa. Hautojen tarkka sijainti ja määrä saarella selviävät vain kaivaustutkimuksilla. Rovastinkivi si‐
jaitsee Oulujärvessä noin 250 metriä Kirkkoniemen rannasta. Kivi kuvattiin rannalta käsin, mutta sitä ei tar‐
kastettu lähemmin. Muinaisjäännösrekisterin koordinaattitiedot olivat hieman virheelliset, ne osoittivat jär‐
veen noin 50 metrin päähän kivestä, mutta koordinaatit saatiin korjattua oikeiksi, sillä kivi näkyy hyvin Paik‐
katietoikkunan ilmakuvassa.
Inventoinnissa löydettiin 4 kohdetta maastosta ja 7 kohdetta historiallisten arkisto ja karttatietojen perus‐
teella. Maastosta löytyneistä kohteista 3 kpl on tervahautoja, jotka havaittiin vinovalovarjosteessa ja havain‐
toja tarkastettaessa todettiin tervahaudoiksi. Sutelanperän kohde, jossa on kolme tervahautaa rivissä, on
hieman osayleiskaava‐alueen rajauksen ulkopuolella, mutta kuitenkin niin lähellä, että se katsottiin parhaaksi
ottaa mukaan inventointiin. Paltaniemeltä löytyi lisäksi tervahauta Leväpuron laidalta. Pärsänsuon alueelta
löytyi tervahauta Särämäjärven etelärannan tuntumasta.
Paltaniemen Sutelanperässä olevalta Männikkö‐nimiseltä paikalta löytyi kuusi kuoppajäännöstä, kooltaan
noin 2x2 metriä, joihin johtaa kapeampi oviaukko. Todennäköisesti kyseessä on varastokuoppia, eräänlaisia
pieniä kellarikuoppia, joissa on todennäköisesti säilytetty maanviljelytuotteita. Kuopat ovat hävinneen histo‐
riallisen asuinpaikan, Sutelanperän, tuntumassa ja ovat olleet ehkä sen tai Sutelan talon käytössä. Vastaavia
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kuoppia tunnetaan ainakin Sotkamon Sopalanlammelta, jossa ne myös ovat historiallisen asuinpaikan vie‐
ressä.
Paltaniemeltä tunnetaan paljon historiallisia talonpaikkoja. Asutus on alkanut jo 1500‐luvulla, mutta tuhoutui
kokonaan rappasodan seurauksena 1500‐luvun lopulla. Ainakin osa 1600‐luvun talon paikoista on mahdolli‐
sesti jokseenkin samoilla paikoilla kuin 1500‐luvulla. Ensimmäinen Paltaniemen asutusta esittävä kartta on
kuitenkin vasta 1600‐luvun puolivälistä (Klaus Klaunpojan kartta) ja talojen paikat on merkitty melko sum‐
mittaisesti. Kartasta käy lähinnä selville missä osassa Paltaniemeä asutus on sijainnut, täsmällisiä talojen paik‐
koja kartasta ei voi nähdä.
Inventoinnissa vanhimpien talojen sijaintia jäljitettiin talojen nimien, arkistotietojen ja Paltaniemen vaiheita
koskevan kirjallisuuden perusteella. Nykyisin vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1700‐luvulta, useita on
1800‐luvulta. Arkeologisesti vanhimmat talot ja niiden lähiympäristö ovat tärkeitä jäljitettäessä Paltaniemen
vanhinta historiallista asutusta. Inventoinnissa päädyttiin lopulta seitsemään taloon, toisin sanoen historial‐
liseen asuinpaikkaan, jotka otettiin mukaan inventointiin. Kyseessä ovat talot, tai paremminkin alueet, joilla
vanhinta asutusta todennäköisimmin sijaitsee. Kohteet ovat Immola, Juusola, Kemilä, Mattila, Pappilanniemi,
Sivola ja Sutela (tarkemmat tiedot sijainteineen kohdekuvauksissa).
Vanhin asutus on ilmeisesti keskittynyt Paltaniemen pohjoisosaan Oulujärven rannan ja lampien tuntumaan.
Todennäköisesti näiltä alueilta on löydettävissä merkkejä myös 1500‐luvun uudisasutuksesta. Taloja raken‐
nuksineen on voinut sijaita nykyisten rakennettujen alueiden kohdalla tai viereisillä pelloilla. Kainuun muse‐
osta saatiin inventointia varten tietoa metallinetsinharrastajien löydöistä Paltaniemessä. Kolikot ovat hel‐
poimmin ajoitettavia löytöjä ja 1600‐luvulle ajoitettuja kolikoita on löytynyt ainakin Pappilanniemen ja Im‐
molan välisiltä pelloilta sekä Kemilän eteläpuolelta. 1700‐ ja 1800‐luvuilta peräisin olevia kolikoita on laajem‐
min ympäri Paltaniemen peltoalueita. On todennäköistä, että vanhimmat asutuksen merkit ovat kuitenkin
juuri Paltaniemen pohjoisrannan tuntumassa olevilla alueilla. Yhtään 1500—luvulle ajoittuvaa kolikkoa ei ol‐
lut tiedossa vielä kesäkuussa 2018, joten vanhimman asutuksen sijaintiin ei ole vielä päästy löytöjen kautta
kiinni. Inventointi tehtiin kesäkuun lopussa, keskellä kiivainta kasvukautta, joten pelloilla ei havaintoja voinut
tehdä, tiheä kasvillisuus vaikeutti havaintoja myös metsissä.
Edellä mainitut historialliset asuinpaikat on määritelty muiksi kulttuuriperintökohteiksi, koska ne ovat edel‐
leen käytössä ja niiden tuntumassa ei ole ennestään tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, kuten rauta‐
kautista asutusta. Kohteille ei ole tehty aluerajausta, koska niissä ei ole todettu muinaisjäännökseksi luoki‐
teltavia rakenteita, sellaisia voi kuitenkin olla säilyneinä maanpinnan alla. Kulttuuriympäristön suojeluviran‐
omaisten on varmaan jatkossa syytä arvioida, onko paikallaan tehdä koetutkimuksia edellä mainituilla poh‐
joisosan alueilla, mikäli sinne kohdistuu muutoksia maankäyttöön.
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Inventointikohteet aakkosjärjestyksessä:
Nimi

Muinasjäännös‐
tunnus

Muinaisjäännöslaji

Mj‐tyyppi

Ajoitus

Immola (uusi
kohde)

1000033043

muu kulttuuriperintö‐
kohde

asuinpaikat

historiallinen

Juusola (uusi
kohde)

1000033047

muu kulttuuriperintö‐
kohde

asuinpaikat

historiallinen

Kemilä (uusi kohde)

1000033045

muu kulttuuriperintö‐
kohde

asuinpaikat

historiallinen

Kirkkoniemi

1000023441

kiinteä muinaisjäännös

hautapaikat

historiallinen

Leväpuro (uusi
kohde)

1000033023

kiinteä muinaisjäännös

työ‐ ja valmistuspaikat,
tervahaudat

historiallinen

Mattila (uusi kohde)

1000033051

muu kulttuuriperintö‐
kohde

asuinpaikat

historiallinen

Männikkö (uusi
kohde)

1000033021

kiinteä muinaisjäännös

maarakenteet/kuopat

historiallinen

Pappilaniemi (uusi
kohde)

1000033050

muu kulttuuriperintö‐
kohde

asuinpaikat

historiallinen

Pikkusaari

1000013693

kiinteä muinaisjäännös

hautapaikat/hautasaaret

historiallinen

Rovastinkivi

1000024453

kiinteä muinaisjäännös

kultti‐ ja tarinapaikat

historiallinen

Sivola (uusi kohde)

1000033049

muu kulttuuriperintö‐
kohde

asuinpaikat

historiallinen

Sutela (uusi kohde)

1000033048

muu kulttuuriperintö‐
kohde

asuinpaikat

historiallinen

Sutelanperä (uusi
kohde)

1000033020

kiinteä muinaisjäännös

työ‐ ja valmistuspaikat,
tervahaudat

historiallinen

Särämäjärvi (uusi
kohde)

1000033024

kiinteä muinaisjäännös

työ‐ ja valmistuspaikat,
tervahaudat

historiallinen

Sotkamossa 10.10.2018

Vesa Laulumaa
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Kuvaluettelo
AKDG5559:1. Sutelanperä. Läntisin tervahauta. Kuva koillisesta.
AKDG5559:2. Sutelanperä. Keskimmäinen tervahauta. Keskellä kuvaa erottuu tervahaudan halssin kaivanto. Kuva koil‐
lisesta.
AKDG5559:3. Sutelanperä. Itäisin tervahauta. Hauta on melkolailla saniaisten peittämä. Kuva idästä.
AKDG5559:4. Sutelanperä. Tervahaudat sijaitsevat ajouran vasemmalla puolen metsässä. Kuva lounaasta.
AKDG5560:1. Männikkö. Yksi säilytyskuopista kuvan keskellä. Kuva pohjoisesta.
AKDG5561:1. Kirkkoniemi. Vanha hautausmaa oli inventointiaikaan tiheän kasvillisuuden peitossa. Kuva lounaasta.
AKDG5561:2. Kirkkoniemi. Muistomerkki vanhalla hautausmaalla. Kuva idästä.
AKDG5561:3. Kirkkoniemi. Vanha hautausmaa rantatörmän päältä kuvattuna. Kuva lännestä.
AKDG5562:1. Pikkusaari. Saareen pääsee umpeen kasvavan salmen kautta jalkaisin. Kuva idästä.
AKDG5562:2. Pikkusaari kuvattuna saaren eteläpäästä kohti pohjoista.
AKDG5562:3. Pikkusaari kuvattuna saaren pohjoispäästä kohti etelää.
AKDG5563:1. Rovastinkivi. Kuva idästä, Kirkkoniemestä.
AKDG5564:1 Leväpuro. Tervahauta kuvattuna idästä.
AKDG5565:1 Särämäjärvi. Tervahauta kuvattuna etelästä.
AKDG5566:1. Inventointikuva. Kuva Maisema Pappilanniementien varresta Oulujärvelle.
AKDG5566:2 Inventointikuva. Paltaniemen peltoja. Kuva Pappilanmäentieltä etelään.
AKDG5566:3. Inventontikuva. Paltaniemellä sijaitsee muutama lampi. Kuvassa Juusolanlampi. Kuva lounaasta.
AKDG5566:4. Inventointikuva. Paltaniemen vanha kirkko. Kuva etelästä.

Lähteet
Painetut lähteet
Heikkinen, Reijo 2007: Avara Oulujärvi. Kajaani.
Huurre, Matti 1986: Esihistoria. Kainuun historia I. Kajaani.
Keränen, Jorma 1986: Uudisraivaajien ja rajasotien kausi. Kainuun historia I. Kajaani.
Turpeinen, Oiva 1985: Kainuun historia II. Väestö ja talous 1721‐1982. Kajaani.
Väisänen, Heino 2008: Paltaniemi – kotiseutu. Vanha Kainuun kulttuurin kehto. Kajaani.
Arkistolähteet
Suominen, Esa 2003: Kajaani Pikkusaari. Historiallisen ajan hautapaikan tarkastus. Kainuun museo. Museo‐
viraston arkisto.
Tevali, Riikka 2014: Kajaani, Paltamo, Vaala ‐ Oulujärvi. Oulujärven vedenalaisarkeologinen osainventointi
8.9. ‐ 10.9.2014. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut. Museoviraston arkisto
Internet‐lähteet
Arkistolaitoksen digitaaliarkisto, http://digi.narc.fi
Maanmittauslaitos. Avoimien aineistojen tiedostopalvelu. http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata
Paikkatietoikkuna, http://www.paikkatietoikkkuna.fi
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Immola, 1000033043 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Historiallinen
Muu kulttuuriperintökohde
P: 7129554 I: 530620
Z: 130
Immolan vanhan päärakennuksen piha
Pappilanniementie 133, Kajaani

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Immola sijaitsee Paltaniemellä Pappilanniementien varressa. Talo on Paltaniemen
vanhimpia ja asuttu jo 1600‐luvulla. 1700‐luvun alussa talo toimi pitäjän kirjurin asuntona ja sen jälkeen siinä asui
kihlakunnan tuomari. Talon länsipuolella sijaitsevalta pellolta metallinetsijät ovat löytäneet mm. 1600‐luvulle ajoittuvia
kolikoita (tieto Kainuun museosta). Immolan talon rakentamattomilla alueilla ja lähipelloilla voi olla jäänteitä 1500–
1700‐lukujen asutuksesta.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

‐
‐
‐
‐

Immola vuoden 1865 pitäjänkartalla (karttalehti 3432 07)

Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018
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Immola (uusi kohde), 1000033043, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Sivola (uusi kohde), 1000033049, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

531000

7129500

7130000

ETRS-TM35FIN p:7130134, i:530212

530500

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7129083, i:531062
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Juusola, 1000033047 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 7129709 I: 531375
Z: 130
Juusolan talon pihalta
Hämeentie 132, Kajaani

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Juusola sijaitsee Paltaniemellä Hämeentien varressa. Juusola on Paltaniemen kantatiloja
1560‐luvulta asti. 1700‐luvulla paikalla asui Hurskaisia ja taloa kutsuttiin Hurskaalaksi, mutta isonjaon aikana 1800‐luvun
lopulla nimi muuttui Juusolaksi. Juusolan talon rakentamattomilla alueilla ja lähipelloilla voi olla jäänteitä 1500–1700‐
lukujen asutuksesta.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

‐
‐
‐
‐

Juusola vuoden 1865 pitäjänkartalla nimellä Hurskaala (karttalehti 3432 07, kartta on hieman revennyt nimen
kohdalta)

Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 2018

Juusola (uusi kohde), 1000033047, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Kemilä (uusi kohde), 1000033045, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

531500

7129000

7129500

ETRS-TM35FIN p:7130042, i:530804

531000

5

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7128991, i:531655
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Kemilä, 1000033044 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 7129510 I: 531275
Z: 130
Kemilän pihalta
Lamminrinteentie 3, Kajaani

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Kemilän talo sijaitsee Paltaniemellä Juusolanlammen rannassa. Lammen ja talon välissä
kulkee Hämeentie. Kemilä on ollut asuttuna viimeistään 1700‐luvun alkupuolelta asti. Kemilän eteläpuolisella pellolta
ovat metallinetsijät löytäneet 1600‐luvulle ajoittuvia kolikoita. Kemilän talon rakentamattomilla alueilla ja lähipelloilla
voi olla jäänteitä 1500–1700‐lukujen asutuksesta.
.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

‐
‐
‐
‐

Kemilä vuoden 1865 pitäjänkartalla (karttalehti 3432 07)

Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 2018
Immola (uusi kohde), 1000033043, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Juusola (uusi kohde), 1000033047, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Kemilä (uusi kohde), 1000033045, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Sivola (uusi kohde), 1000033049, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

531500

7129000

7129500

ETRS-TM35FIN p:7130042, i:530804

531000

7

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7128991, i:531655
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Kirkkoniemi, 1000023441
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Hautapaikat
Alatyyppi:
‐
1
Ajoitus:
Historiallinen, 1600‐luku
Kiinteä muinaisjäännös
P: 7129398 I: 529714
Z: 125
Muistomerkin paikka gps‐laitteella mitattuna
Pappilanniementie 236

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus
Korkean törmän päällä oleva tasanne, johon on aidattu vanhan hautausmaan ja kirkon alue. Lähellä rantaa on
kirkonpaikkaan ja hautausmaahan liittyvä muistomerkki. Tiedossa ei ole mihin alueen rajaus perustuu.
Ennen Oulujärven säännöstelyn aloittamista tulvat kuluttivat voimakkaasti alueen kivetöntä hiekkamaata. Nyt törmä
ja sen alla oleva rantakaista on umpeenkasvanut. Tasanne kasvaa harvassa suuria mäntyjä, mutta myös koivuja sekä
tiheää vesakkoa ja pensaikkoa. Aitauksen sisällä on runsaasti erilaisia kuoppia. Osa on usean metrin läpimittaisia ja
melko syviä, osa vain matalia painanteita. Suurimmat vaikuttavat jopa siltä, että niistä olisi otettu maata.
Paikalla on sijainnut Paltamon seurakunnan kirkko vuosina 1599–1716. Hautausmaa oli käytössä vuoteen 1727 asti.
Rannan kulumisen seurauksena ainakin suurin osa hautausmaasta ja molempien siellä sijainneiden kirkkojen paikat
ovat vyöryneet Oulujärveen. On epäselvää, missä määrin hautoja on alueella vielä jäljellä. Jotkin alueen painanteet
saattavat ulkonäkönsä puolesta olla hautakuoppia.
Inventointihavainnot: Kohde tarkastettiin vuoden 2018 inventoinnissa. Lisätietoja ei inventoinnissa saatu, tiheä
kasvillisuus peitti alueen, Oulujärven pinta oli niin ylhäällä, ettei rannallakaan voitu tehdä havaintoja. . Kirkkoniemen
edustaa on tutkittu kaikuluotaamalla vedenalaisarkeologisessa inventoinnissa vuonna 2014, jolloin havaittiin
mahdollinen pystyriuista tehty rakennelma, havaintoa ei ole tarkastettu sukeltamalla.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG5561:1‐3
‐
‐
Esa Suominen 2014, tarkastus
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Kirkkoniemi. Vanha hautausmaa oli inventointiaikaan tiheän kasvillisuuden peitossa. Kuva lounaasta. (AKDG5561:1)

Kirkkoniemi. Muistomerkki vanhalla hautausmaalla. Kuva idästä. (AKDG5561:2)
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Kirkkoniemi. Vanha hautausmaa rantatörmän päältä kuvattuna. Kuva lännestä. (AKDG5561:3)

Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018
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Kirkkoniemi , 1000023441, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat, historiallinen
Mattila (uusi kohde), 1000033051, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Pappilaniemi (uusi kohde), 1000033050, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

7129000

7129500

ETRS-TM35FIN p:7129856, i:529564

530000

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7128805, i:530414
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Leväpuro, 1000033023 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Työ‐ ja valmistuspaikat Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 7127053 I: 531607
Z: 127
Tervahaudan gps‐koordinaatit
Kuninkaanniementie 271 Kajaani

Tervahaudat
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Paltaniemen länsiosassa, Tervaniemen pohjoispuolella olevaan Levälahteen
laskevan Leväpuron varressa, sen eteläpuolella. Järven rantaan on matkaa noin 400 metriä. Leväpuron eteläpuolella on
pieni hiekkakumpare, johon tehty tervahauta. Hauta on laakea, maljamainen, syvyys alle metri. Sisäosan halkaisija on
noin 7 metriä, vallit ovat matalat, noin 3‐4 metriä leveät ja haudan halkaisija vallin ulkoreunasta mitattuna on noin 15
metriä. Tervahaudan koillisreunassa on näkyvissä rännin hirsistä rakennettua aukkoa, hirret ovat lahonneet, mutta vielä
säilyneet. Näkyvä osa on leveydeltään noin 40 cm.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG5564:1
‐
‐
‐
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Leväpuro. Tervahauta kuvattuna idästä. (AKDG5564:1)

Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018
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Leväpuro (uusi kohde), 1000033023, kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat, historiallinen

7129000

7129500

ETRS-TM35FIN p:7129856, i:529564

530000

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7128805, i:530414
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Mattila, 1000033051 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 7129285 I: 530107
Z: 130
Mattilan talon pihalta
Pappilanniementie 120, Kajaani

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Mattila sijaitse Paltaniemellä Pappilanniementien varressa, hieman Kirkkoniemen vanhan
hautausmaan itäpuolella. Mattila on perustettu viimeistään 1600‐luvun puolivälissä, jolloin sen isäntänä oli Ransu
Kähkönen. Vanhan hautausmaan läheisyys ja viereisiltä pelloilta metallinetsijöiden löytämät 1600‐luvun rahat viittaavat
siihen, että rakentamattomilla piha‐alueilla ja pelloilla voi olla jäännöksiä 1500‐1600‐lukujen asutuksesta.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

‐
‐
‐
‐

Mattila vuoden 1865 pitäjänkartalla (karttalehti 3432 07)
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Kirkkoniemi , 1000023441, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat, historiallinen
Mattila (uusi kohde), 1000033051, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Pappilaniemi (uusi kohde), 1000033050, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

7129000

7129500

ETRS-TM35FIN p:7129856, i:529564

530000

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7128805, i:530414
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Männikkö, 1000033021 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Maarakenteet
Alatyyppi:
Kuopat
1
Ajoitus:
Historiallinen
Kiinteä muinaisjäännös
P: 7130351 I: 532908
Z: 130
Keskimmäisen kuopan gps‐koordinaatit
Kiviniementie 40, Kajaani

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Paltaniemen Sutelanperässä, lähellä Oulujärven rantaa. Kiviniementien
länsipuolella on hiekkainen kumpare, jonka keskelle ja pohjoislaidalle on kaivettu säilytyskuoppia tai maakellareita,
joissa ei ole kivirakenteita. Voi olla, että kuopissa on ollut puuvuoraus. Kuoppia on kuusi kappaletta. Mäen päällä on yksi
kuoppa, koko noin 2x2 metriä, syvyys noin metri. Kumpareen pohjoisreunassa on viisi kuoppaa parin metrin välein.
Kuoppien sisäosa on kooltaan noin 2x2 metriä, syvyys noin metri. Kuoppiin on selkeä kapeampi kulku aukko alarinteen
puolelta. Vieressä on pitkään viljelty peltoalue. Kyseessä lienee Sutelanperän tai Sutelan taloihin liittyvät pienet
varastokellarit. Aivan vastaavia kuoppia on ainakin Sotkamon Sopalanlammella, myös historiallisen asutuksen vieressä.
Kumpareella on muutamia hyvin iäkkäitä mäntyjä, arviolta parin sadan vuoden ikäisiä. Aluskasvillisuutta on myös jonkin
verran.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG5560:1
‐
‐
‐

Männikkö. Yksi säilytyskuopista kuvan keskellä. Kuva pohjoisesta.
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Männikkö (uusi kohde), 1000033021, kiinteä muinaisjäännös, maarakenteet/kuopat, historiallinen
Sutela (uusi kohde), 1000033048, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

533000

7130000

7130500

ETRS-TM35FIN p:7130730, i:532332

532500

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7129679, i:533182

19

Pappilaniemi, 1000033050 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 7129257 I: 529870
Z: 130
Pappilanniemen pihalta
Pappilanniementie 228, Kajaani

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Pappilanniemi sijaitse Paltaniemellä Kirkkoniemen ja vanhan hautausmaan eteläpuolella.
Nykyinen pappila on rakennettu vuonna 1836 vanhan pappilan paikalle, joka oli rakennettu vuonna 1723. Nykyisin
pappila on yksityisessä omistuksessa. Paikalla on todennäköisesti sijainnut aiemminkin pappila. Vuoden 1650 Klaus
Klaunpojan karttaan on ainakin merkitty rakennus, joka voisi olla pappila. Pappilanniemi sijaitsee 1500‐luvun
hautausmaan vieressä, paikalla on myös ollut kirkko, joka on sortunut järveen, toinen kirkko tuhoutui maanjäristyksessä.
Sen jälkeen rakennettiin Paltaniemen nykyinen kirkko vuonna 1726. Pappilanniemellä ja viereisillä alueilla voi olla
löydettävissä merkkejä 1500‐luvun uudisasutuksesta ja myöhemmästä historiallisesta asutuksesta.
.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

‐
‐
‐
‐

Pappilanniemi (Kyrkoherrgård) vuoden 1865 pitäjänkartalla (karttalehti 3432 07)
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Kirkkoniemi , 1000023441, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat, historiallinen
Mattila (uusi kohde), 1000033051, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Pappilaniemi (uusi kohde), 1000033050, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

7129000

7129500

ETRS-TM35FIN p:7129856, i:529564

530000

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7128805, i:530414
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Pikkusaari, 1000013693
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Hautapaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 7127815 I: 530336
Z:125

Hautasaaret
Historiallinen

Pikkusaarentie 40, Kajaani

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus Kohde sijaitsee Paltajärven itärannalla, heti Hövelönlahden eteläpuolella. Kyseessä
on pieni, alle 100 m pituinen ja muutaman kymmenen metrin levyinen saari tai niemenkärki. Sen yhdistää
mantereeseen nykyään vetinen matala ruovikko. Pohjois‐etelä ‐suuntaisen saaren eteläosa ja länsiranta on korkea,
siellä on osaksi avoin veden syömä törmä. Se on korkeimmillaan arviolta jopa 5 metriä järven pintaa korkeammalla.
Säännöstelyn myötä rantojen vyöryminen on loppunut ja ranta on vesakoitunut. Saaren laki on etelässä ja lännessä
tasainen, siinä kasvaa vain ohut sammal, puusto on suurta honkaa, itään ja varsinkin koilliseen saari laskee ja
aluskasvillisuus muuttuu reheväksi, siellä on myös pienempiä puita. Maaperä näyttää olevan pääosin hienoa kivetöntä
hiekkaa.
O.A.F.Mustonen teki saaressa veljineen kaivauksen, jossa tutkittiin muutama kuoppa. Pienimmistä ei löytynyt mitään,
sen sijaan suurimmasta löytyi neljän vainajan jäännökset. (O.A.F. Mustonen (Lönnbohm) 1884. Kajaanin
kihlakuntakertomus s. 301–306 (käsikirjoitus)).
Nyt saaren keskivaiheilla, länsirannan lähellä on 6 x 4 m kokoinen, metrin syvyinen, hyvin loivaseinäinen soikea
kuoppa, jonka ympärillä on ilmeisesti kuopasta kaivettua hiekkaa. Kyseessä saattaa olla kyseinen hauta. Koillisosassa
on vierekkäin kaksi kuoppaa, toinen 1,5 x 1,0 m kokoinen, 0,8 m syvyinen, aivan jyrkkäseinäinen. Pohjallakaan ei ole
juuri kasvillisuutta, kuoppa vaikuttaa varsi tuoreelta. Siitä kaksi metriä koilliseen on toinen kuoppa. Sen läpimitta on
metrin luokkaa, syvyys 0,6 metriä. Kuoppa vaikuttaa edellistä vanhemmalta, vaikka siinäkin yksi seinä on varsin jyrkkä,
pääosin kuoppa on kuitenkin turpeen peitossa. Suuren kuopan kohdalla itäreunassa on 1,0 x 1,5 metrin kokoinen ja
0,4 m syvyinen, vanhan näköinen kuoppa. Sen pohjalla kasvaa pieni kuusi.
Niemessä on myös muita painanteita, joista on mahdoton sanoa ovatko ne luontaisia vai ei. Yksi puoliksi rannan
syöpymisessä tuhoutunut painanne on suuresta kuopasta pohjoiseen. Avoinna olevissa hiekkatörmissä en havainnut
mitään muinaisjäännökseen viittaavaa.
Inventointihavainnot: Kohde tarkastettiin vuoden 2018 inventoinnissa, muinaisjäännösrekisterin tiedot vastaavat
kohteesta inventoinnin yhteydessä tehtyjä havaintoja. Saareen pääsee kulkemaan jalan, soistuneen kannaksen kautta.

Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG5562:1‐3
‐
‐
Esa Suominen 2003, tarkastus
Ville Laakso ja Juha Ruohonen 2011, tarkastus
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Pikkusaari. Saareen pääsee umpeen kasvavan salmen kautta jalkaisin. Kuva idästä. (AKDG5562:1)

Pikkusaari kuvattuna saaren eteläpäästä kohti pohjoista. (AKDG5562:2)

23

Pikkusaari kuvattuna saaren pohjoispäästä kohti etelää. (AKDG5562:3)
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Pikkusaari, 1000013693, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat/hautasaaret, historiallinen

7127500

7128000

ETRS-TM35FIN p:7128314, i:530133

530500

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7127264, i:530983
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Rovastinkivi, 1000024453
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Kultti‐ ja tarinapaikat Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 7129230 I: 529392
Z:
Paikannettu kartan avulla

Tarinapaikat
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: . Kohde sijaitsee Oulujärvessä Paltaniemen Pappilanniemen Kirkkoniemen edustan
vesialueella, noin 200 metriä rannasta länteen. Kohde on osoitettu kartoilla nimellä "Rovastinkivi". Kyseessä on osittain
veden pinnan yläpuolelle ulottuva valkoiseksi maalattu kivi, joka toimii myös merimerkkinä.
Vanhan tarinan mukaan Paltamon pappila on sijainnut Kirkkoniemessä. Ensimmäinen papin asunto valmistui jo 1600‐
luvulla. Tästä pappilasta on jäljellä vain nurkkakivi eli "Rovastinkivi".
Historiallisesti tiedetään, että Kainuun järjestyksessä toisen kirkon paikaksi määrättiin Paltaniemi. Arvellaan, että
Paltaniemen ensimmäinen kirkko sijaitsi nykyisen Kirkkoniemen alueella, lähellä "Rovastinkiveä". Paltaniemen
ensimmäinen kirkko tuhoutui vuonna 1626, jolloin maanjäristys tuhosi sen. Nimensä Paltaniemi on saanut jyrkistä,
hiekkaisista ja vyöryvistä törmistään.
Lähde: Reijo Heikkinen 2007: Avara Oulu. Elämää Oulujärvellä ja sen rantamilla. Kajaani. Sivut 52‐55.
Inventointiraportti: Kajaani, Paltamo, Vaala ‐ Oulujärvi. Oulujärven vedenalaisarkeologinen osainventointi 8.9. ‐
10.9.2014. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut, Riikka Tevali.
Inventointihavainnot:
Kohdetta kuvattiin Kirkkoniemen rannasta teleobjektiivilla, lähemmin kohdetta ei
tarkastettu. Kirkkoniemen edustaa on tutkittu kaikuluotaamalla vedenalaisarkeologisessa inventoinnissa vuonna 2014,
jolloin havaittiin mahdollinen pystyriuista tehty rakennelma, havaintoa ei ole tarkastettu sukeltamalla.
Digikuvat:
AKDG5563:1
Löydöt:
‐
Aiemmat löydöt:
‐
Aiemmat tutkimukset:
Riikka Tevali 2014, Kajaani, Paltamo, Vaala ‐ Oulujärvi. Oulujärven
vedenalaisarkeologinen osainventointi 8.9. ‐ 10.9.2014. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut. Museoviraston
arkisto
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Rovastinkivi. Kuva idästä, Kirkkoniemestä. (AKDG5563:1)
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Rovastinkivi, 1000024453, kiinteä muinaisjäännös, kultti- ja tarinapaikat, historiallinen

7129000

7129500

ETRS-TM35FIN p:7129856, i:529564

530000

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7128805, i:530414
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Sivola, 1000033049 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 7129637 I: 530773
Z: 130
Nykyisen Taunolan pihalta
Pappilanniementie 120, Kajaani

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Sivola, nykyinen Taunola, sijaitsee Paltaniemellä Pappilanniementien varressa. Se on
perustettu 1600‐luvulla, isäntänä mainitaan Matti Olavinpoika. Talo toimi kappalaisen virkatalona 1760–1937. Tien
toisella puolella on Immola, jonka päärakennus on Paltaniemen vanhimpia rakennuksia. Metallinetsijät ovat löytäneet
viereisiltä pelloilta 1600–1700‐luvuille ajoittuvia kolikoita. Talon rakentamattomilla alueilla ja lähipelloilla voi olla
jäänteitä 1500–1700‐lukujen asutuksesta.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG
‐
‐
‐

Sivola vuoden 1865 pitäjänkartalla (karttalehti 3432 07)
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Immola (uusi kohde), 1000033043, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Sivola (uusi kohde), 1000033049, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

531000

7129500

7130000

ETRS-TM35FIN p:7130134, i:530212

530500

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7129083, i:531062
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Sutela, 1000033048 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Asuinpaikat
Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Muu kulttuuriperintökohde
P: 7130086 I: 532560
Z: 133
Sutelan pihalta
Sutelantie 72, Kajaani

Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Sutela sijaitsee Paltaniemen pohjoisrannan tuntumassa, Sutelantien varressa. Sutela on
perustettu 1600‐luvulla. Se oli Paltamon kirkkoherran hallinnassa vuoteen 1701 asti ja yksityisomistuksessa vuoteen
1789 saakka, jolloin siitä tehtiin sotilasvirkatalo. Sutelan viereisiä peltoja käytettiin äkseerauskenttänä. Talossa asui
maakapteeni Löthman vuosina 1789–1808. Löthmanin kuoleman jälkeen Suomen sodan päätyttyä talo pysyi
talonpoikien manttaalikunnan hallinnassa. Sutelan talon rakentamattomilla alueilla ja lähipelloilla voi olla jäänteitä
1600–1700‐lukujen asutuksesta.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

‐
‐
‐
‐

Sivola vuoden 1865 pitäjänkartalla (karttalehti 3432 07)
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Männikkö (uusi kohde), 1000033021, kiinteä muinaisjäännös, maarakenteet/kuopat, historiallinen
Sutela (uusi kohde), 1000033048, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

533000

7130000

7130500

ETRS-TM35FIN p:7130730, i:532332

532500

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7129679, i:533182

32

Sutelanperä, 1000033020 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Työ‐ ja valmistuspaikat Alatyyppi:
Tervahaudat
1
Ajoitus:
Historiallinen
Kiinteä muinaisjäännös
P: 7130571 I: 533479
Z: 130
Keskimmäisen tervahaudan gps‐koordinaatit
Kiviniementie 75, Kajaani

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Paltaniemen Sutelanperässä, Rekinlammen ja Oulujärven välissä.
Tervahautoja on kolme vierekkäin ajouran pohjoispuolella alle sadan metrin matkalla. Tervahaudat ovat melko tiheässä
nuorehkossa metsässä, luoteeseen/pohjoiseen viettävän rinteen taitteessa. Maaperä on hiekkaa/karkeaa hietaa.
Tervahaudat ovat muodoltaan ja kooltaan samanlaisia. Niissä on selvät 3‐4 metriä leveät vallit, sisäosan halkaisija on
noin 10 metriä ja syvyys reilu metri. Vallin ulkoreunasta mitattuna niiden halkaisija on noin 20 metriä. Haudoissa on
rännikaivannot alarinteeseen, pisimmän kaivannon pituus on noin 8 metriä.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG5559:1‐4
‐
‐
‐

Alakohteet:
Tervahauta 2 P: 7130557, I: 533454
Tervahauta 3 P: 7130582, I: 533498

Sutelanperä. Läntisin tervahauta. Kuva koillisesta. (AKDG5559:1)
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Sutelanperä. Keskimmäinen tervahauta. Keskellä kuvaa erottuu tervahaudan halssin kaivanto. Kuva koillisesta. (AKDG5559:2)

Sutelanperä. Itäisin tervahauta. Hauta on melkolailla saniaisten peittämä. Kuva idästä. (AKDG5559:3)
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Sutelanperä. Tervahaudat sijaitsevat ajouran vasemmalla puolen metsässä. Kuva lounaasta. (AKDG5559:4)
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Sutelanperä, 1000033020 (uusi kohde), kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat, historiallinen

531000

7129500

7130000

ETRS-TM35FIN p:7130134, i:530212

530500

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7129083, i:531062
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Särämäjärvi, 1000033024 (uusi kohde)
Muinaisjäännöstyyppi:
Lukumäärä:
Laji:
ETRS‐TM35FIN:
Koord. selite
Lähin osoite:

Työ‐ ja valmistuspaikat Alatyyppi:
1
Ajoitus:
Kiinteä muinaisjäännös
P: 7126682 I: 540593
Z: 140
Tervahaudan gps‐koordinaatit
Särämäntie 422, Kajaani

Tervahaudat
Historiallinen

Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Uusi kohde, ei aiempaa kuvausta.
Inventointihavainnot:
Kohde sijaitsee Kajaanin keskustan koillispuolella, Särämäjärven itäpuolella. Valtatie 5
kulkee noin 100 metriä kohteen itäpuolella. Tervahauta on kesämökin eteläpuolella, Särämäjärven ja kapean uoman
välisellä kannaksella. Maaperä on hiekkaa, kasvillisuus tervahaudan kohdalla sekametsääsekä rehevää
aluskasvillisuutta. Tervahauta on vallien ulkoreunasta mitattuna noin 15 metriä, sisäosan halkaisija noin 7‐8 metriä.
Hauta on laakea, syvyys noin metri. Haudasta johtaa rännikaivanto kaakkoon, alarinteeseen.
Digikuvat:
Löydöt:
Aiemmat löydöt:
Aiemmat tutkimukset:

AKDG5565:1
‐
‐
‐

Särämäjärvi. Tervahauta kuvattuna etelästä. (AKDG5565:1)
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Särämäjärvi (uusi kohde), 1000033024, kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat,
tervahaudat, historiallinen

7126500

7127000

ETRS-TM35FIN p:7127292, i:540144

540500

MK 1:5000

ETRS-TM35FIN p:7126241, i:540995

KAJAANI KESKUSTAAJAMA 2015 JA KIRKKOAHO‐PÄRSÄNSUO‐TAKKARANTA OSAYLEISKAAVOJEN MUUTOS KIINTEISTÖLUETTELO
RN:o 1969 RN:o 2020
Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
Ehdotus
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
RA
muu uudet A
402‐3‐20

402‐3‐20

1,08

0

0

0

0

0

402‐3‐21

402‐3‐21

9,338

135

135

0

0

0

402‐3‐22

402‐3‐22

3,271

300

225

0

0

0

404‐4‐38

18,5
18,5

550
550

550
550

0
0

0
0

0
0

404‐3‐51

4,564
4,564

320
320

320
320

0
0

0
0

0
0

404‐4‐114
404‐4‐115

0,22
0,684
0,904

0
0
0

0
0
0

1
1
2

0
0
0

0
0
0

404‐4‐13

404‐4‐13

0,03

0

0

0

0

0

404‐4‐17

404‐4‐17

0,03

0

0

0

0

0

404‐4‐61
404‐4‐62
404‐4‐63
404‐4‐67
404‐4‐128
404‐4‐129
404‐4‐131
404‐4‐136
404‐4‐137

0,477
0,2
0,4557
0,191
0,588
16,263
0,251
0,5
0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

404‐3‐17

404‐3‐23

404‐4‐9

RN:o 1969 RN:o 2020
404‐4‐138
404‐4‐139
404‐4‐32

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
0,5
0
0
1
0,5024
0
0
1
20,4281
0
0
7

RA
0
0
0

muu
0
0
1

404‐4‐75
404‐4‐76

0,47
7,23
7,7

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

404‐4‐105
404‐4‐106
404‐4‐107
404‐4‐108

0,5125
0,5045
0,6135
3,422
5,0525

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

404‐4‐78
404‐4‐79
404‐4‐81
404‐4‐82
404‐4‐83
404‐4‐84
404‐4‐109
404‐4‐116
404‐4‐117
404‐4‐134
404‐4‐135

0,7816
0
0,8185
1,064
0,5
0,5
0,895
3,23
3,348
2,745
2,342
11,713

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
½
½
1
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

404‐4‐69
404‐4‐96
404‐4‐123
404‐4‐124

0,195
8,715
0,997
0,2

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

404‐4‐34

404‐4‐35

404‐4‐36

Ehdotus
uudet A

RN:o 1969 RN:o 2020
404‐4‐130
404‐4‐139
896‐5‐1
404‐4‐37

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
11,84(W1,27)
450
0
0
13,29
0
0
0
1,46
0
0
0
36,70(W1,27)
450
0
4

RA
0
0
0
0

muu
0
0
0
0

Ehdotus
uudet A

404‐4‐38

404‐4‐38

8

47

0

0

0

0

1

404‐4‐39

404‐4‐39

6,03

0

0

0

0

0

1

404‐4‐40

404‐4‐40

0,35

0

0

0

0

0

*1

404‐4‐41,4‐42 404‐4‐140
31,27
380
0
Tilat 4‐126 (4‐42) ja 4‐127 (4‐41) yhdistetty Särämänjärvi 4‐140 tilaksi

0

0

0

3

404‐4‐51

404‐4‐51

0,238

0

0

1

0

0

404‐4‐55

404‐4‐55

0,269

0

0

1

0

0

404‐4‐56

404‐4‐56

0,198

0

0

1

0

0

404‐4‐57

404‐4‐57

0,191

0

0

1

0

0

404‐4‐65
404‐4‐85
404‐4‐86
404‐4‐88
404‐4‐89
404‐4‐90
404‐4‐91
404‐4‐93
404‐4‐118

0,225
1
0,48
0,915
1
0,5
0,5
18,192
0,52

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
1
½
½
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

RN:o 1969 RN:o 2020
404‐4‐119
404‐4‐58

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
0,495
0
0
0
23,827
0
0
6

RA
0
1

muu
0
0

Ehdotus
uudet A

407‐2‐6

407‐2‐6

8,05

0

0

1

0

0

407‐2‐14

407‐2‐14

7,72

0

0

0

0

0

1

407‐2‐33
407‐2‐34
407‐2‐35
407‐2‐39
407‐2‐40

8,59
7,181
8,749
1,214
1,135
26,869

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1

407‐2‐16

1

2

407‐2‐25

407‐2‐25

0,12

0

0

1

0

0

407‐2‐27

407‐2‐27

0,2

0

0

1

0

0

407‐2‐29

407‐2‐29

0,608

0

0

1

0

0

407‐2‐31
407‐2‐32

0,16
11,262
11,422

0
0
0

0
0
0

1
1
2

0
0
0

0
0
0

407‐3‐190

0,3891
0,3891

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

*1
1

407‐5‐184

407‐5‐184

15,385

0

0

0

0

0

*2

407‐5‐235

407‐5‐235

0,5

0

0

2

0

0

407‐2‐30

407‐3‐36

RN:o 1969 RN:o 2020
407‐5‐454
407‐5‐492
407‐5‐236

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
0,635
0
0
1
2,924
0
0
0
3,559
0
0
1

RA
0
0
0

muu
0
0
0

407‐21‐1
407‐21‐2
407‐21‐3

1,696
3,55
0,573
5,819

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
2

0
0
0
0

0
0
0
0

407‐22‐1

0,683

0

0

0

0

0

407‐23‐3
407‐23‐6
407‐23‐7
407‐23‐8
407‐23‐9
407‐23‐10
407‐89‐0

0,701
0,416
0,377
0,356
0,638
0,982
21,8
25,27

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

407‐24‐1

407‐24‐1

0,1856

0

0

1

0

0

407‐24‐2

407‐24‐2

0,1874

0

0

1

0

0

407‐24‐28
407‐24‐29
407‐24‐30
407‐24‐31

0,125
0,125
0,125
0,125
0,5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

407‐24‐32

0,255

0

0

1

0

0

407‐21‐0
407‐22‐1

407‐23‐2

407‐24‐4

Ehdotus
uudet A

RN:o 1969 RN:o 2020
407‐24‐33
407‐24‐8

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
0,245
0
0
0
0,5
0
0
1

RA
0
0

muu
0
0

407‐24‐10

407‐24‐10

0,5419

0

0

1

0

0

407‐25‐2

407‐25‐2

0,1356

0

0

1

0

0

407‐25‐3

407‐25‐3

0,2343

0

0

1

0

0

407‐25‐4

407‐25‐4

0,16

0

0

1

0

0

407‐25‐6

407‐25‐6

0,2

0

0

1

0

0

407‐25‐7

407‐25‐7

0,2

0

0

1

0

0

407‐25‐8

407‐25‐8

0,2

0

0

1

0

0

407‐25‐9

407‐25‐9

0,2

0

0

1

0

0

407‐25‐10

407‐25‐10

0,05

0

0

0

0

0

407‐24‐34
410‐78‐0

13,885
0,578
14,463

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

407‐85‐0
407‐43‐0

12,1
0,5
12,6

0
0
0

0
0
0

1
1
2

0
0
0

1
0
1

407‐27‐1

0,1587

0

0

1

0

0

407‐25‐11

407‐26‐0
407‐27‐1

Ehdotus
uudet A

RN:o 1969 RN:o 2020

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
0,1
0
0
1

RA
0

muu
0

407‐27‐2

407‐27‐2

407‐27‐3

407‐27‐3

0,2

0

0

1

0

0

407‐27‐4

407‐27‐4

0,2375

0

0

1

0

0

407‐27‐12

407‐27‐12

0,215

0

0

1

0

0

407‐27‐27
407‐27‐86

0,2
1,405
1,605

0
0
0

0
0
0

1
1
2

0
0
0

0
0
0

407‐28‐1

407‐28‐1

0,27

0

0

1

0

0

407‐28‐2

407‐28‐2

0,247

0

0

1

0

0

407‐28‐3

407‐28‐3

0,2

0

0

1

0

0

407‐28‐6
407‐28‐7
407‐28‐8
407‐28‐9
407‐28‐10
407‐28‐11
407‐28‐12

0,5607
1,5663
1,853
1,8224
1,29
0,708
1,3866
9,187

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
1
4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

407‐30‐5

407‐30‐5

0,12

0

0

1

0

0

407‐30‐9

407‐30‐9

1,585

0

0

0

0

0

407‐27‐20

407‐28‐5

Ehdotus
uudet A

1

RN:o 1969 RN:o 2020

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
1,86
0
0
0

RA
0

muu
0

Ehdotus
uudet A
1

407‐30‐11

407‐30‐11

407‐30‐45

407‐30‐45

0,2

0

0

1

0

0

407‐30‐73

0,1973
0,1973

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

407‐31‐34
407‐43‐0

3,911
0,5
4,411

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

410‐17‐91
410‐17‐145

1,2
0,247
1,447

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

410‐17‐153

4,75
4,75

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

410‐17‐162
410‐17‐163

1,8
14,232
16,032

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

*1
1

410‐17‐56

0,712

0

0

1

0

0

410‐17‐96
410‐17‐97
410‐17‐127

0,5172
0,5012
0,665
1,6834

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
3

0
0
0
0

0
0
0
0

410‐17‐58

7,99

0

0

0

0

0

407‐30‐46

407‐31‐20

410‐17‐3

410‐17‐15

410‐17‐16
410‐17‐56

410‐17‐57
410‐17‐58

RN:o 1969 RN:o 2020

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A
4,804
0
0
0

RA
0

muu
0

410‐43‐2

410‐43‐2

410‐43‐6

410‐43‐6

13,086

0

0

0

0

0

410‐43‐37
410‐43‐58
410‐43‐67

0,504
47,86
66,11
114,474

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

410‐43‐7
410‐43‐15

410‐43‐15

13,77

0

0

0

0

0

410‐43‐18

410‐43‐18

9,5

0

0

0

0

0

410‐43‐19

410‐43‐19

0,36

0

0

0

0

0

410‐43‐20

410‐43‐20

0,4

0

0

0

0

0

410‐43‐33

410‐43‐33

13,386

0

0

0

0

0

410‐43‐34

410‐43‐34

13,837

0

0

0

0

0

410‐48‐1

0,5
0,5

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

410‐49‐2

0,02
0,263

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

410‐50‐2
410‐50‐4
410‐50‐5

0,582
2,05
27,34
29,97

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
2

0
0
0
0

0
0
0
0

410‐48‐0

410‐49‐0

410‐50‐0

Ehdotus
uudet A
1

2
2
*1

1
1

RN:o 1969 RN:o 2020

410‐51‐0

Pinta‐ala
Rantav.(m) Rantav.
Rakennettu
kaavassa(ha)
muunn.(m)
A

RA

muu

410‐51‐0

33

0

0

0

0

0

410‐54‐5

20,52
20,52

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

EI TIETOA

410‐878‐6

2,14

0

0

0

0

0

EI TIETOA
YHTEENSÄ

410‐878‐7

0,583
640,31

0
1,835

0
1,76

0
89

0
1

0
2

410‐54‐0

*Poistettu kaavasta ehdotusvaihessa maanomistajan esityksestä.
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Selvitykset vesihuollon osalta
Tikkapuron kaavaan
6.4.2020

Jätevesi johdetaan osuuskunnan viemäriin ja talousvesi Kajaanin Veden verkostosta.
• Viemärin pituus 991 m ja kustannusarvio n. 60 000 €+ kiinteistökohtaiset
jätevesipumppaamot n. 6000€/kiinteistö, sekä kiinteistökohtaiset
jätevedenliittymismaksut osuuskunnalle.
Vesiliityntä Kajaanin veden verkkoon
• Vesijohdon pituus 955 m ja kustannusarvio n. 50 000 € , lisäksi
kiinteistökohtainen talousvedenliittymismaksut Kajaanin Vedelle.
• Kustannusarvio ei sisällä mahdollisia louhintoja ym. vastaavia erikoistöitä.

Jätevesi johdetaan osuuskunnan viemäriin ja talousvesi Kajaanin Veden verkostosta.
• Viemärin pituus 1 153 m ja kustannusarvio n. 70 000€+ kiinteistökohtaiset
jätevesipumppaamot n. 6000€/kiinteistö, sekä kiinteistökohtaiset jätevedenliittymismaksut
osuuskunnalle.
Vesiliityntä Kajaanin veden verkkoon
• Vesijohdon pituus 454 m ja kustannusarvio n. 30 000€ , lisäksi kiinteistökohtainen
talousvedenliittymismaksut Kajaanin Vedelle.
• Kustannusarvio ei sisällä mahdollisia louhintoja ym. vastaavia erikoistöitä.

Alueille D1 ja D2 tonttijohtojen pituuden ovat 393 m ja D3 ja D4 alueille 323 m. Yhteinen osuus 127m.
Alueille D1 ja D2 tonttijohtojen kustannukset ovat n. 70 000 € ja D3 ja D4 alueille n. 65 000 €
C alueelle tonttijohdon pituus on 273 m ja kustannus n. 40 000 €
Lisäksi tulee huomioida mahdollisten kiinteistökohtaisten jätevesipumppaamoiden kustannukset (6000
€/kiint.), mikäli padotuskorkeudet eivät täyty tai kiinteistöä ei voi liittyä viettoviemärillä Kajaanin Veden
jätevesiverkostoon, sekä kiinteistökohtaiset liittymismaksut talous. Ja jätevesiviemäriin.

Vesi- ja viemärijohdon pituus 210 m, joiden rakentamiskustannus n. 30 000 €.
Lisäksi tulee huomioida mahdollisten kiinteistökohtaisten jätevesipumppaamoiden kustannukset (n. 6000
€/kiint.), mikäli padotuskorkeudet eivät täyty tai kiinteistöä ei voi liittyä viettoviemärillä Kajaanin Veden
jätevesiverkostoon, sekä kiinteistökohtaiset liittymismaksut talous. Ja jätevesiviemäriin.
Kustannusarvio ei sisällä mahdollisia louhintoja ym. vastaavia erikoistöitä.

Huomioitavaa
•

•
•

Jos tarkastellaan esimerkiksi aluetta A, on tonttijohtojen rakennuskustannukset
yhteensä n. 110 000€. Paikalle A on varattu 3 rakennuspaikka eli kustannus /
rakennuspaikka on n. 37 000€. On kuitenkin huomioitava, että jos alueelle alkaa
rakentamaan aluksi vain yksi henkilö, joutuu hän maksamaan yksin n. 110 000 €
tonttijohtojen rakentamiskustannuksen saadakseen sinne vesi- ja viemäriliittymän.
Sen jälkeen kun alueelle tulee muita rakentajia, voivat he jakaa nuo kustannukset
keskenään sopimallaan tavalla.
Tonttijohtojen ja mahdollisten jätevesipumppaamoiden rakentamiskustannukset
kuuluvat kiinteistön omistajalle.
Tarkat liitospisteet osuuskunnan alueella määrittelee osuuskunta.

Yhdystie/kokoojatie.

yt/kk

Liikennetunneli.

sm1

Päärata.

AP-2/3
Ohjeellinen ulkoilureitti.

M
537000

Kevyen liikenteen reitti.

AP-3/1

00Y-2002-016642

541000

00Y-2002-016642

Pärsänsuo
00Y-2002-016564
00Y-2002-016564

AP-3/1
AP-1/4
AP-1/6
AP-1/1 AP-3/1
EV
TV
AP-1/2
AP-3/3
AP-3/4
AP-1/1

M

Nykyiset tiet ja linjat.

7129000

AP-1/1

7129000

Sä

rä

mä

nti

e

Uudet tiet ja linjat.

00Y-2002-037938

AP-3/6

00Y-2002-037938

Tikkasuo

Tikk

apu

ro

luo3
Tikka

AP-1/1

AP-1/4
AP-1/1

yt/k

M-2

puro

AP-2/1

AP-1/1

AP-3/1

TK

OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
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0-K8

205

-19

90-
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kt

AP-2/1

00Y-2002-016564
00Y-2003-014965

AP-3/1

00Y-2002-016642

00Y-2003-024685

AP-2/1
AP-2/1
sv
AP-3/6

00Y-2000-017361

Va

nh

a

Vii

tos

vt

sv

AP-1/2

AP-1/1
AP-3/1

00Y-2003-024452

20
5-2

01

4-K

5-2

01

6-K

AP-2/1

AP-2/3

00Y-2000-017361

20

M

tie

AP-1/1
00Y-2003-019348

AP-3/1

AP-1/1

12

4

M

W

000-2006-K16406

000-2006-K16406

20

33:16

5-2

01

2-K

50

AP-1/1

2

20

5-1
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9-K

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo

16

VR

33:16
205-

33:16

2016

-K12

20

-20

12-

01

6-K

12

33:16

K8

00Y-2000-017260

000-2006-K16406

20

5-2

01

6-K

12

205

5-2

00Y-2000-017260

33:14

00Y-2000-017260

AP-1/2

20

5-

20

12

-K

9

33:16

8-K
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AP-1/3

33

00

20

5-

19

83

-K

7

20

5-2

00

5-2

8-K

20

20

5-2

00

7-K

57

5

20

5-2

00

7-K
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Pientalovaltainen asuntoalue.
Olemassa oleva asuntoalue.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt, eliölajiesiintymät, luontokohteet ja
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat.

sv

Suoja-alue

Pientalovaltainen asuntoalue.
Olemassa oleva asuntoalue.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Olemassa
olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, muttei uudelleen rakentaa, mikäli riittävin selvityksin ei voida
todeta, että liikenteen aiheuttaman yö- ja päivämelun ohjearvot eivät ylity.
Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.

TK
TV

Varastoalue.
Rakentamistehokkuus ei saa ylittää tehokkuuslukua e=0.10.

VR

Retkeily- ja ulkoilualue.

EV

Suojaviheralue.
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luo2

Alueen raja.

sm1
Tiedossa oleva kohde, jota koskevat muinaismuistolain (295/1963) suojelumääräykset.
(Tervahauta).

Pientalovaltainen asuntoalue.
Uusi asuntoalue.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000m². Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä
määräyksissä.

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten alue.
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta, liike- ja toimistotiloja, sekä
näitä palvelevia varasto- ja sosiaalitiloja.
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kt

luo-3

W

AP-3/1

00Y-2003-024452

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49§:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymistai levähdyspaikkoja. Liito-oravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta tarpeellinen puusto tulee
säilyttää.
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AP-2/1
AP-1/26

luo-2

Pärsänlampi

M

AP-2/4

00Y-2003-014965

Kevyen liikenteen yhteystarve.

Yleiskaava-alueen raja.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
Maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen ja
kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella AP-alueella.
TV- ja M-2 alueilla rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.
Liito-oravan mahdolliset kulkureitit tulee ottaa sekä maa- ja metsätalous-, virkistys- että rakennettujen alueiden
suunnittelussa ja hoidossa huomioon.
Rakennusoikeus:
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa yli 3000m² sen rakentamisen määrä saa maksimissaan olla 600krs-m², josta
talousrakennuksille on varattava vähintään 250krs-m².
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa alle 3000m² sen rakentamisen määrä ei saa ylittää tehokkuuslukua e=0.20.
Mikäli kiinteistölle tulee paineellinen vesi on se liitettävä viemäriverkkoon.
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle saa rakentaa vain maa- ja
metsätaloutta palvelevia rakennuksia.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Aluetta
voidaan käyttää myös erityislainsäädännön ohjaamana maa-ainestenottoon ja siihen liittyvään
toimintaan.
Rakennuspaikalle saadaan rakentaa kyseistä toimintaa palvelevia rakennuksia, joiden
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 1000 k-m².
Kiinteistön tienpuoleisella sivulla on säilytettävä tai istutettava vähintään 20 m leveä kasvillisuus
tai puustovyöhyke.
Vesialue.

Valtatie.
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ANNE SILTAVUORI
KAUPUNGINARKKITEHTI

SISÄLTÄÄ MAANMITTAUSLAITOKSEN MAASTOTIETOKANNAN 7/2018
AINEISTOA.
POHJAKARTTA ON MRL:N 54a § MUKAINEN.

Oleva rakennus.
Yleiskaavassa sekä rakennus- ja poikkeamislupien käsittelyssä voidaan sallia rakennuksen peruskorjaus ja vähäiset laajennukset, ei kuitenkaan uudisrakentamista.

POHJAKARTAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27/N2000
KAUPUNGINGEODEETTI
JARI SÄKKINEN

SÄILYTYS:

EHDOTUS

TÄMÄ YLEISKAAVAKARTTA ON KAJAANIN
KAUPUNGIN VALTUUSTON
KOKOUKSESSAAN
PÖYTÄKIRJAN
§:n KOHDALLA
TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN.
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