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KAJAANI KESKUSTAAJAMA 2015 OSAYLEISKAAVAN JA
PALTANIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Tämä kaavaselostus koskee osaa Kajaanin Keskustaajama 2015 ja Paltaniemen osayleiskaavojen
muutosta ja yleiskaavaa. Muutosalue, joka sijaitsee noin kuusi kilometriä Kajaanin keskustasta
luoteeseen Tervakaarre-Hövelönlahti alueella, on kokonaispinta-alaltaan noin 600 ha, josta
vesistöä noin 280 ha. Rantaviivaa alueella on noin 4,9 km.

1 Tiivistelmä
1.1.Kaavaprosessin vaiheet
Kaupunginhallitus päätti kaavan laadinnasta 24.112020, § 215.

Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.9.1992 ja
lääninhallitus vahvistanut 31.5.1993.
Kaava on oikeusvaikutteinen, jossa ei ole tutkittu tilakohtaisia rakennusoikeuksia.
Paltaniemen osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.3.1986. Kaava on
oikeusvaikutukseton.

Kaavamuutos tuli vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 24.11.2020, § 215 ja siitä kuulutettiin
Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla 2.12.2020 ja Koti-Kajaani -lehdessä 2.12.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 3.12.2020.
Alustava kaavaluonnos nähtävillä 1.7.-13.8.2021
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin x.x.2021.
Kaavaluonnos oli nähtävillä xx.xx.2021.
Kaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx.202x.

1.2 Osayleiskaavan muutos
Osayleiskaavan muutos ja yleiskaava koskevat Kajaanin kaupungin Paltaniemen kylässä
sijaitsevia tiloja, jotka ovat luetteloitu kaavaselostuksen liitteenä olevaan Tervakaarre-
Hövelönlahti kiinteistöluetteloon.
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1.3 Osayleiskaavan toteuttaminen
Osayleiskaavan muutosta voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman ja sen tultua voimaan.
Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena
yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueen AP- ja RA-alueilla yleiskaavan mukaisten
rakennuslupien myöntämisen perusteena sekä maankäyttö- ja rakennuslain
44 §:n mukaisesti määrätään, että yleiskaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen ja
kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan
perusteella osoitetuilla AP-alueilla.

2 Lähtökohdat
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee noin kuusi kilometriä luoteeseen Kajaanin keskustasta.
Suurin osa, noin 510 ha, rajautuu länsi-itäsuunnassa Kajaaninjoen ja kaupungin keskustasta
Paltaniemelle johtavan Paltaniementien ja etelä-pohjoissuunnassa Lukkarinnurmen ja
Hövelönlahden väliselle alueelle. Loput, noin 90 ha, sijoittuu noin kilometrin leveydeltä
Paltaniementien itäpuolelle Hövelönpuron ja Lentokentäntien väliin.

Suunnittelualueen Paltaniementien Kajaaninjoen välinen alue on valtaosalta metsämaata.
Vähäiset avonaiset peltomaisemat sijaitsevat Leväpurosta pohjoiseen Toivonniemeen ja sen
läheisyyteen. Rakentaminen sijoittuu Kajaaninjoen ranta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen.
Pohjoisosassa Hövelönlahden eteläranta Toivonniemen alueella sekä eteläosassa Tervakaarteen
ja Lukkarinnurmen välinen alue ovat erittäin tiheään rakennettu. Suurin osa loma-
asuntorakentamisesta on keskittynyt Leväpuron eteläpuolelle, mutta on myös hallitsevana
Toivonniemen alueella.
Paltaniementien itäpuoli on kokonaisuudessaan metsämaata. Hövelöntien ja lentokenttä alueen
välisellä alueella sijaitsee seitsemän asuinrakennusta.

Pinta-alaltaan suunnittelualue on noin 600 ha, josta vesistöä noin 280 ha ja rantaviivaa siinä on
noin 4,9 km. Alueeseen kuuluu noin 11,5 ha kaavoittamaton alue.
Alueen korkeuserot vaihtelevat Kajaaninjoen vedenpinnan noin +123 mpy ja Honkakallioitten
noin +160 mpy välillä.

2.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on laajalti metsäistä aluetta. Rämpsälän eteläpuolella mäntyvaltaiset
kasvatusmetsät ovat kuivahkoja kankaita. Lukkarinnurmen pohjoispuolen kallioilla esiintyy
pienialaisesti kuivaa kangasta. Kuusivaltaisia tuoreita kankaita sijoittuu kapeana vyöhykkeenä
kangasmaiden alavimmille osille purojen ja ojien varsille. Kotipuron varrelle sijoittuu
järeäpuustoisia lehtomaisen kankaan kuusikkoja, osin lehtoa.
Honkakallioilla esiintyy kalliometsissä kuivaa kangasta jäkäläisillä kallioselänteillä. Osa puustosta
on kohtalaisen nuorta männikköä. Sinne sijoittuu virkistysreitistöä ja -rakenteita ja alue on
virkistysalueena kehittämisen arvoinen.
Suunnittelualueella ei ole varsinaisia soita. Honkakallioiden pohjois- ja luoteispuolella on
Kahvisuon suoallas, joka on tiuhaan ojitettu ja jolta Leväpuro kerää vetensä. Kahvisuon alue on
sekapuustoista korpimuuttumaa ja puusto nuorta ja tiheäkasvuista.
Hövelönlahden rannoille sijoittuu koivuvaltaisia, osin korpisia metsäkuvioita.
Luonnontilaisia pienvesiä selvitysalueelle ei sijoitu. Purouomat ovat metsätaloustoimissa
oikaistuja ja niihin on johdettu metsäojia. Kotipuron ja Leväpuron lähialueelle sijoittuu reheviä
lehtojen ja lehtomaisen kankaan luontotyyppejä, ja ne on rajattu luontokohteiksi.
Metsäisiä rantaniittyvyöhykkeettömiä rantoja sijaitsee Lukkarinnurmen ja Toivonniemen
välisellä alueella. Tuoreen kankaan kivennäismaan edustalle sijoittuu kapea pensaikkoluhta.
Hövelön ranta-alue on tiheään rakennettua kivikkoista mökkirantaa.
Paltaniementien ja Kajaaninjoen välisellä alueella Leväpurosta Hövelönlahdelle ulottuu
maakuntakaava 2020:n merkintä ”Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokas alue”.
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2.1.2.1 Luontokohteet
Kotipuron uoman alaosasta rajattiin luontokohteeksi lehtomaisen kankaan ja tuoreen
keskiravinteisen lehdon alue. Kotipuron rehevien metsien pesimälinnusto on monipuolinen ja
rajatulle alueelle sijoittuu myös liito-oravan reviirin ydinalue. Kotipuron luontokohde voidaan
lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät lähiympäristöt sekä lehdot. Kaavaan alue
on rajattu luo-3 merkinnällä.

Leväpuron uomasta rajattiin luontokohteeksi sen alaosa, joka sijoittuu laajemman sara- ja
pensaikkoluhdan alueelle. Leväpuron uoma levenee laajaksi ja sillä on useita haaroja luhdan
alueella.
Leväpuron luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät
lähiympäristöt sekä lehdot. Kaavaan alue on rajattu luo-2 merkinnällä.

2.1.2.2 Muinaismuistolain mukaiset kohteet
Tehdyn muinaismuistoinventoinnin mukaan suunnittelualueella todettiin Leväpuron varressa
sijaitseva tervahauta ja Pikkusaaressa sijaitseva hautapaikka, jotka molemmat ovat
muinaismuistolain (295/1963) mukaisia kohteita.

Tervahauta Leväpuron läheisyydessä Hautapaikka Pikkusaaressa

2.1.3 Rakennettu ympäristö ja palvelut
Rakennuskanta:
Kaava-alueen rakennuskanta sijoittuu suurelta osalta Kajaaninjoen rannan läheisyyteen.
Hövelönlahden ja Lukkarinnurmen väliselle ranta-alueelle sijoittuu 38 rakennusta. Näistä
omarantaisia on 31, joista 24 loma- ja seitsemän vakituista asuntoa.

Hövelönlahden etelärannalla ja Toivonniemessä olevat rakennukset ovat sekä vakituisen- että
loma-asumisen rakennuksia. Leväpuron ja Lukkarinnurmen välisellä alueella kaikki rakennukset
ovat loma-asuntoja.  Seitsemän vakituisen asuinrakennuksen keskittymä on Hövelöntien ja
Lentokentäntien välisellä alueella Paltaniementien itäpuolella Kotilehdontien läheisyydessä.

Kunnallistekniikka:
Kuninkaanniementien viemäriosuuskunnan ja Kuninkaanniementien vesiyhtymän verkosto
kattaa nykyisen rakentamisen kaava-alueen eteläosasta Levälahdelle. Levälahden ja
Hövelönlahdelle välinen alue ja Paltaniementien itäpuolinen alue kuuluvat Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuuskunnan toiminta-alueeseen. Melkein koko rakennuskanta on liitetty vesi- ja
viemäriverkkoon.

Liikkuminen ja liikennöinti:
Kulku Levälahden eteläpuoleisille rakennuspaikoille tapahtuu Kuninkaanniemen yksityistietä
pitkin.  Toivonniemen alueelle ja Levälahden pohjoispuoleisille rakennuspaikoille kuljetaan
Hövelöntieltä lähtevää Hämeen yksityistietä (Toivonniementie) pitkin.
Alueella ei ole kevyen liikenteenväyliä. Paltaniementien itäpuolella kulkee kevyen
liikenteenväylä, joka jatkuu yhtenäisenä Paltaniemen venesatamasta keskustaan.
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Paltaniemen ja keskustan välillä on myös paikallisliikenteen linja-autoyhteys. Reitti kulkee
Paltaniementien ja Hövelöntien kautta. Pohjoisessa, Paltaniementien itäpuolella, kaava-alue
rajautuu Kajaanin lentokenttä alueeseen.
Kaava-alueen itäreunassa lentokentältä Isosuon kautta Nakertajaan kulkee moottorikelkkaura.

Palvelut:
Alueella ei ole palveluja. Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee noin 6 km päässä Toivonniemestä.
Nakertajan kouluun, jossa toimivat vuosiluokat 1-6, tulee matkaa noin 5 km. Muutoin alue
tukeutuu keskustan palveluihin.

Kulku Paltaniementie länsipuolen rakennuspaikoille

Viemäriosuuskuntien ja vesiyhtymän toiminta-alueet kaava-alueella
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Linja-autoreitit keskusta-Paltaniemi

2.1.4 Maanomistus
Suunnittelualueen maat ovat yksityisten omistuksessa lukuun ottamatta valtion hallinnoimia
kaava-alueen maantiealueita.
Suunnittelualueeseen kuuluva vesialue on Paltaniemi-Jormua osakaskunnan vesialuetta.

2.1.5 Tehdyt selvitykset
Emätilaselvitys on laadittu Kajaanin kaupungin kaavoituksessa käyttämää poikkileikkausvuotta
1969 noudattaen. Emätilat ja niistä muodostuneet lohkotilat ovat esitetty kaavaselostuksen
liitteenä olevassa kiinteistöluettelossa.

Arkeologinen inventointi tehtiin kesällä 2018. Selvitettiin mahdolliset muinaismuistolain
mukaiset kohteet (liite).

Luontoselvitys tehtiin kevään ja kesän 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 nyky- ja ennustetilanteessa 2040.

Kajaanin lentoasema lentokonemeluselvitys 2016, jossa selvitettiin tilanne 2015 ja ennuste 2040.

2.1.6 Ympäristöhaitat
Alueella ei ole rekisteröityjä tiedossa olevia pima-kohteita.

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 rakennuslain
22 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee
edistää valtion viranomaisten toiminnassa sekä maakuntien ja kuntien kaavoituksessa. Tavoitteet
koskevat viittä pääteemaa: toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas
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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.
Kahvisuon pohjoispuoleinen alue Toivonniemestä kuuluu osana valtakunnallisesti arvokkaisiin,
Paltaniemen kulttuurimaisema ja Oulujärven rantaluhdat, alueisiin, joka on merkitty Kainuun
maakuntakaavaan.

2.2.3 Maakuntakaava
Alueella on 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.

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet: Merkinnällä M 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. haja-asutus-
luonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen”.

Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas alue
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet
Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon maisema-
alueiden kokonaisuudet ja ominaispiirteet sekä turvata merkittävien maisemallisten arvojen
säilyminen.

Suunnittelualueella on lisäksi:
-      kaupunkikehittämisen kohdealue- (kk), jolla osoitetaan Kainuun maakuntakeskuksena
yhteisesti kehitettäviä Kajaanin ja Sotkamon keskustaajamien aluetta.
-      matkailunvetovoima-alue (mv), jolla osoitetaan maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan
kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet.
-      yt- merkintä, yhdystie, jolla on osoitettu Paltaniementie.
-      merkintä o―o―o Kajaaninjokea pitkin Paltaselälle johtava veneväylä merkintä.

Maakuntakaavassa on myös seuraavat yleiset suunnittelumääräykset:
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Rantojen käyttö:
Ranta-alueita tulee kehittää viihtyisinä asumisen ja virkistyksen alueina huomioon ottaen vapaa-
ajan, osa-aika- tai pysyvän asumisen tarpeet. Alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota
sähköisten palvelujen saatavuuteen, olemassa olevaa infrastruktuuriin sekä ympärivuotisen
käytön edellytyksiin.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon yleisen virkistyskäytön tarpeet ja
vesille pääsyn mahdollisuudet, luonnon- ja maisema-arvot sekä vesi- ja energiahuollon
järjestäminen.

Liikenneturvallisuus:
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän
liikenneympäristön saavuttamiseen.

Muinaisjäännökset ja muu arkeologinen kulttuuriperintö:
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa
tulee tarkistaa kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muuta arkeologista kulttuuriperintöä koskeva
ajantasainen tieto museoviranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja arvioida yhteistyössä
museoviranomaisten kanssa mahdollisten aluetta / kohdetta koskevien selvitysten tai
tutkimusten tarve.

Ote Kainuun yhdistelmä maakuntakaavakartasta 2/2020

2.2.4 Yleiskaava
Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.9.1992.

Siinä on seuraavat suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja määräykset:

RA-1/1, Omarantaisten loma-asuntojen alue
Kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 0,2 ha, siihen kuuluvan rantaviivan pituuden
vähintään 40 m. Aluetta ei saa käyttää siten, että se vaikeuttaa yleiskaavan toteutusta.
Yksityiskohtaisella kaavalla voidaan rakennuspaikkojen lukumäärää muuttaa.
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MT, Maa- ja metsätalousalue
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouskäyttöä palvelevia rakennuksia.

Ote voimassa olevista Paltaniemen ja Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavoista.
Harmaa alue kaavoittamaton.

Paltaniemen osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.3.1986. Kaava on
oikeusvaikutukseton.

Siinä on seuraavat suunnittelualuetta koskevat merkinnät ja määräykset.

AP, Pientalovaltaiset asuntoalueet
Alue on tarkoitttu erillisten 1-2 perheen omakotirakennusten rakentamiseen.
Omakotirakennuspaikan on oltava vähintään 2000 m²:n suuruinen. Rakennusten on oltava
harjakattoisia. Autotalli on sijoitettava erilliseen talousrakennukseen muodostamaan pihapiiriä.
Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava osayleiskaavan liitteenä olevan
rakentamisohjeiston määräyksiä. Ranta-alueille rakennettaessa on noudatettava kaavassa
annettuja vähimmäisetäisyyksiä. Alueen rakennuspaikkojen lukumäärä on ilmoitettu kaavassa.

RA, Loma-asuntoalueet
Omarantaisen lmarakennspaikn pinta-alan tulee olla vähintään 2000 m². Rakennuspaikan rannan
puoleisen rajan tulee olla vähintään 40 m.
Rakennuspaikalle saa rakentaa kesäasunnon, saunan ja vajan, joiden yhteenlaskettukerrosala saa
olla intä 70 + 30 kerrosneliömetriä.
Rakennusta ei saa rakentaa Oulujärven ranta-alueilla rantatörmän järven puolelle ja siellä missä
rantatörmää ei voida määritellä vähintään 50 m:n etäisyydelle säännöstelyluvan ylimmän
vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Tämä ei kuitenkaan koske yksikerroksista saunaa, jonka kerrosala on enintään 25 m². Saunan saa
sijoittaa rantatörmän ja rantaviivan väliselle alueelle, mutta kuitenkin vähintään 10 m:n
etäisyydelle aiemmin määritellystä rantaviivasta jos vyörytörmän juuri on tason N43 +124,00
alapuolella. Alin lattiakorkeus tulee kuitenkin olla korkeusjärjestelmässä N43 vähintään +124,00.
Rakennusten ja rannan väliselle alueelle on jätettävä tai istutettavariittävä suojapuusto.
Lampien rannoille rakennettaessa on noudatettava kaavassa annettuja vähimmäisetäisyyksiä.
Alueen rakennuspaikkojen lukumäärä on ilmoitettu kaavassa.
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RM1, Matkailupalvelujen alue
Alueelle saa rakentaa maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. Lomarakennuksien määrä on
ilmoitettu kaavassa.
Lomarakennukset on sijoitettava Oulujärven rannalla rantatörmälle ja muualla on noudatettava
kaavassa annettuja vähimmäisetäisyyksiä. Tämä ei kuitenkaan koske yhtä saunarakennusta,
jonka saa sijoittaa 10 m:n etäisyydelle rantaviivasta jos vyörytörmän juuri on tason N43 +124.00
alapuolella.
Lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 35 m² ja saunan enintään 20 m². Saunan lattiataso
tulee olla korkeusjärjestelmässä N43 vähintään +124.00. Lomarakennuspaikkoja ei saa erottaa
lohkomalla kantatilasta.

TY, Ympäristöhäiriöitä tuottamattoman teollisuuden alueet
Alue on tarkoitettu sellaiselle teollisuudelle tai vastaavalle työpaikkatoiminnalle, joka ei aiheuta
ympäristöhäiriöitä. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, joka tarvitsee runsasta veden
käyttöä.
Alueelle saa sijoittaa korkeintaan yhden asunnon rakennuspaikkaa kohti sellaista henkilökuntaa
varten, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämätöntä. Asuntojen rakentamisessa on
noudatettava äänieristämisessä annettuja määräyksiä.
Alueelle sijoittuvat toiminnat saavat sisältää myymälätiloja enintään 20 % kerrosalasta.

M, Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Rakennuspaikan tulee olla vähintään
1 ha:n suuruinen. Rakentaminen sijainniltaan liityttävä olemassa oleviin tilakeskuksiin tai
peltoalueiden reuna-alueille siten, että pellot säilyvät mahdollisimman yhtenäisinä ja vapaina
rakentamiselta. Maataloutta palvelevien rakennusten rakentaminen oleviin tilakeskuksiin on
sallittu.
Alueelle ei saa rakentaa Oulujärven ranta-alueilla 50 m lähemmäksi rantatörmää eikä lampien
läheisyydessä 50 m lähemmäksi keskiveden mukaista rantaviivaa. Tämä ei kuitenkaan koske
maatilatalouden kylmiä talousrakennuksia.
Rakentamisessa on noudatettava osayleiskaavan liitteenä olevaa rakentamisohjeistoa

LL, Lentoliikenteen alue, ilman määräystä

lm II, lm III, Lentomeluvyöhyke, ilman määräystä

2.2.5 Asemakaava
Alueella ei ole vahvistettuja asemakaavoja. Paltaniementien itäpuolelle sijoittuva Nakertajan
asemakaava-alue on lähimmillään noin 0,5 km päässä yleiskaava-alueesta.

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
Tervakaarre-Hövelönlahti alue rajattiin omaksi kaavahankkeeksi Kajaani keskustaajama 2035
osayleiskaavasta, jossa yksityiskohtaisempi maankäytönsuunnittelu ratkaistaan
asemakaavoituksella.
Kaava-alueeseen kuuluvat Keskustaajama 2015- ja Paltaniemen osayleiskaava- alueet laaditaan
yhtenä oikeusvaikutteisena kaavana, jossa kaavaan osoitetut tilakohtaiset rakennusoikeudet
perustuvat kantatilaselvitykseen (emätilaselvitys), johon perustuen rakentaminen voidaan
toteuttaa normaalilla rakennuslupamenettelyllä.
Nykyisten kaavojen voimassa ollessa rakentamiseen on tarvittu myönteinen poikkeamislupa
ja/tai suunnittelutarveratkaisu.
Lisäksi tutkitaan asuin- ja lomarakentamisen täydennysmahdollisuus ja päivitetään muuttunut
maankäytön tilanne.
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3.2 Osallistuminen ja yhteistyö
3.2.1 Osalliset
Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat seuraavat tahot:

Kaavamuutosalueen maanomistajat, yritykset ja naapurit
Muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti
vaikuttaa.

Tekninen verkosto:
Kajaanin kaupunki
Kajaanin Vesi liikelaitos
Kuninkaanniementien viemäriosuuskunta
Paltaniemen vesi- ja viemäriosuuskunta
Kajave Oy
Kaisanet

Suunnitteluryhmä:
Kajaanin kaupunki, maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue
Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelutoimi
Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta
Kajaanin Vesi liikelaitos

Kaupungin luottamuselimet:
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Viranomaiset:
Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infra vastuualue
Finnavia Oyj
Kainuun liitto
Kainuun sote-kuntayhtymä, ympäristöterveydenhuolto
Kainuun Museo
Kainuun Pelastuslaitos

3.2.2 Vireilletulo
Kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja lehti-ilmoituksella
Koti-Kajaani lehdessä 2.12.2020.

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle Kajaanin kaupungin toimesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 3.12.2020.
Alustava luonnosaineisto oli nähtävillä 1.7-13.8.2021
Kaavaluonnos oli nähtävillä xx.xx.2021.
Yleisötilaisuus pidettiin xx.xx.202x.
Kaavaehdotus oli nähtävillä xx.xx.202x.

3.2.4 Viranomaisyhteistyö
Ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista pidettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
x.x.2021.
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot… ja mielipiteitä...PÄIVITETÄÄN LUONNOKSEN
NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot… ja mielipiteitä…PÄIVITETÄÄN EHDOTUKSEN
NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN.

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-
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ja erityisalueineen suhteen. Alueelle ei ole osoitettu merkinnän mahdollistavaa hallinnon-, ja
palveluidenalueita. Suunnittelumääräyksen mukaisesti on pyritty edistämään
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kiinnittämään huomiota alueen viihtyvyyteen ja
uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön huomioiden kevyenliikenteen
toimintamahdollisuus ja liikenneturvallisuus.
Uudet rakennuspaikat on sijoitettu niin, että niille pääsy perustuu olemassa olevaan tiestöön.
Kaavaan osoitetut uudet rakennuspaikat, yhtä lukuun ottamatta, sijoittuvat olemassa olevalle
vesi- ja viemäriverkon toiminta-alueelle tai rajoittuvat siihen.

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus
Aluetta täydennetään yhdellätoista uudella asuinrakennuspaikalla (AP) ja yhdellä loma-
asuntopaikalla (RA).

Mitoitus:
Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä.

Kuivanmaanpaikat:
Perusrakennusoikeus: yksi rakennuspaikka, jokaiselle ennen 15.10.1969 muodostuneelle
maarekisteritilalle, jonka pinta-ala on ollut 0,3 ha -5 ha. Jokaisesta täydestä alkavasta 10 ha:sta
yksi lisärakennuspaikka.

Rantarakentaminen:
Rantarakentamisen laskennallisena mitoituslukuna on käytetty 12 rakennuspaikkaa muunnettua
rantakilometriä kohti. Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä. e.
Suunnittelun alkaessa kaava-alueella on 31 omarantaista rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoista
26 on loma-asumisen ja viisi vakituisen asumisen rakennuspaikkaa. Mitoitus mahdollistaa yhden
uuden omarantaisen rakennuspaikan.

4.2 Emätilaselvitys
Kaavamuutosta varten on tehty emätilaselvitys, jonka lähtökohtana on ollut 15.10.1969
mukainen kiinteistöjaotus. Emätilat ja niistä muodostuneet lohkotilat on kirjattu
kaavaselostuksen liitteenä olevaan ”Tervakaarre-Hövelönlahti tilat”- taulukkoon.  Taulukkoon on
merkitty tilakohtaisesti olemassa olevat ja kaavaehdotuksessa esitetyt uudet asuin- ja loma-
rakennukset.

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, mikäli se liitetään yleiseen
viemäriverkkoon. Muussa tapauksessa vähintään 5000 m².  Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan
yleisissä määräyksissä.

AP-3 / 1: Pientalovaltainen asuntoalue
Olemassa oleva asuntoalue. Alue varataan asuinpientaloille, mikäli rakennushankkeen
yhteydessä voidaan riittävin selvityksin osoittaa, että alueen liikenteen aiheuttaman yö- ja
päivämelun ohjearvot eivät ylity.

RA-1 /1: Loma-asuntoalue
Olemassa oleva loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen
rakentamiseen.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.
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RA-2 /1: Loma-asuntoalue
Uusi loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen  rakentamiseen.
Kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

                                     Olemassa oleva rantasauna
Nykyisen saunan likimääräinen sijainti. Merkinnällä ei muodostu MRL:n mukaista
lomarakennuspaikkaa.

M: Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle saa rakentaa vain maa- ja
metsätaloutta palvelevia vähäisiä rakennuksia.

LV: Venevalkama

W: Vesialue

sm1: Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain
nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

luo-2: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
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.

Kulttuurimaisema
Lentomelu
Yhdystie/kokoojatie yt/kk
Kevyen liikenteen reitti
Nykyiset tiet ja linjat
Alueen raja
Yleiskaava-alueen raja

5.1 Yleiset määräykset
Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72§:n tarkoittamana
oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueen AP- ja RA-alueilla
yleiskaavan mukaisten rakennuslupien myöntämisen perusteena.
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan mukaisen
enintään kaksiasuntoisen 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.

Rakennusten vähimmäisetäisyydet rantaviivasta määräytyvät voimassa olevan
rakennusjärjestyksen mukaisesti.
Niillä kiinteistöillä, joilla rakennusjärjestyksen vaatimia etäisyyksiä ei voida noudattaa on
päärakennus sijoitettava 5 metrin etäisyydelle takarajasta.

Mikäli kiinteistölle tulee paineellinen vesi, on se liitettävä viemäriverkkoon.
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Rakennusoikeus:

AP-alueet:
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.

RA-alueet:
Rakennusoikeus määräytyy voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

6 Kaavan vaikutukset
6.1 Vaikutukset VAT:iin ja muuhun suunnitteluun

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Uudet rakennuspaikat sijoittuvat alueille, joissa liikenteestä aiheutuvat meluarvot jäävät
valtioneuvoston rakennuspaikoille asettamien enimmäismeluraja-arvojen alapuolelle.
Paltaniementien itäpuolella Hövelöntien ja Lentokentäntien väliin jäävien rakennuspaikkojen
kaavamerkinnän määräykseen on asetettu ehdot uudisrakentamiselle.
Kevyenliikenteen kulkuyhteys keskustaan ja Paltaniemen kirkolle on Paltaniementieltä. Kaava-
alueen eteläosasta Paltaniementielle käynti tapahtuu Kuninkaanniementietä pitkin, joka on
yksityistie ja pohjoisosasta Hövelöntietä pitkin, joka on maantie. Kummallakaan tieosuudella ei
ole jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta. Kumpikaan tieosuus ei kuuluu kaava-alueeseen.
Luonto- ja arkeologisten kohteiden sekä alueella olevien liito-oravien kulkuyhteyksien
säilyminen on turvattu.

Maakuntakaava:
Kaavaluonnos noudattaa ja toteuttaa maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskevien
pääasiallisten maankäyttömerkintöjen, taajatoiminta-alueet, maa- ja metsätalousvaltaiset alueet
ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas alue,
suunnittelumääräyksiä.
Kaavaan osoitettu uudisrakentaminen on sopeutettu rakennettuun ympäristöön välttäen
arvokkaiden alueitten käyttöä.
Kulttuuri- ja luontoperintöarvot on tiedostettu tehdyin selvityksin ja rajattu kaavassa
asiankuuluvin merkinnöin.

Yleiskaava:
Kaava päivittää Keskustaajama 2015- ja Paltaniemen osayleiskaavat vastaamaan olemassa olevaa
maankäyttöä suunnittelualueella ja mahdollistaa rakentaminen suorilla rakennusluvilla.
Kaavassa esitetyt maankäytölliset ratkaisut vastaavat maakuntakaavoituksessa
kuntakaavoitukselle esitettyjä tavoitteita ja suosituksia. Valtakunnalliset alueenkäyttötavoitteet
ovat huomioitu ja niitä toteutettu niiltä osin kuin niihin liittyviä toimia on tässä kaavahankkeessa
käsitelty.

6.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen
Kaavan toteutuessa alueen asuinrakennuspaikkojen määrä kasvaa kymmenellä ja loma-asunto-
paikkojen yhdellä. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat yhtä lukuun ottamatta Toivonniemen
alueelle jo olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen ja sen läheisyyteen. Yksi RA-paikka
sijoittuu Leväpuron eteläpuolelle. Rakennuspaikoista yksi sijoittuu kokonaisuudessaan metsän
ympäröimälle peltoaukealle. Muut rakennuspaikat sijoittuvat metsäiselle alueelle.
Uudet rakennuspaikat sijoittuvat tai rajautuvat yhtä lukuun ottamatta vesi- ja
viemäriosuuskunnan toiminta-alueeseen. Kaikille paikoille on olemassa oleva kulkuyhteys.

Liikenteen kokoojatienä toimii Paltaniementie, jonka kautta tapahtuu kulku keskustaan.
Toteutuessaan kaava ei synnytä merkittävää liikenteen lisäystä.

6.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maakuntakaavan 2020:n ”Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokas alue” merkinnän suunnittelumääräyksessä sanotaan: Alueiden suunnittelussa ja
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rakentamisessa tulee ottaa huomioon maisema-alueiden kokonaisuudet ja ominaispiirteet sekä
turvata merkittävien maisemallisten arvojen säilyminen.

Kaavoitusta varten laaditussa luontoselvityksessä luo-alueiksi suositellut liito-oravan
esiintymisalueet ja kulkureitit sekä luontokohteet on kaavassa jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
Uusista rakennuspaikoista yksi asuin- ja lomarakennuspaikka ovat omarantaisia.  Näistä
molemmilla on vanhastaan vähäistä rakentamista. Kaavan mukaisen asutuksen toteutumisella ei
ole isoa vaikutusta luonnonmukaisen metsän määrään ja kulutukseen.
Kaavan toteutumisella ei ole suurta vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Rakentaminen on
määrältään vähäistä ja arvokkaaksi luokitellut alueet on suunnittelussa jätetty rakentamisen
ulkopuolelle.

6.4 Yritysvaikutusten arviointi
Kaava-alueella ei ole sellaista yritystoimintaa, jonka toimintaedellytyksiin kaavan toteutumisella
olisi vaikutusta.

6.5 Ympäristön häiriötekijät
Alueelle ei kohdistu suoranaisia ympäristönhäiriötekijöitä. Lännessä kaava-alue rajautuu
Kajaaninjokeen, jossa kesäkuukausina liikkuu jonkin verran vapaa-ajan veneilijöitä.
Lento- ja maantieliikenteen aiheuttama melu ei tehtyjen selvitysten perusteella jäävät
valtioneuvoston asumiselle asettamia enimmäismeluarvojen alle.

7 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset ovat kaavaselostuksen liitteenä.

8 Toteuttaminen
Kaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

ON Kajaanissa 18.6.2021
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Osayleiskaavan muutos ja yleiskaava
TERVAKAARRE-LEVÄLAHTI OSAYLEISKAAVA
Korvaa osan Kajaanin keskustaajama 2015- ja Paltaniemen osayleiskaavoista
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§)

Osayleiskaavan muutos on vireillä Tervakaarre-Le-
välahtilahti alueella noin 6 km Kajaanin keskustasta
luoteeseen.
Suunnittelualueesta suurin osa sijaitsee Kajaanin-
joen ja Paltaniementien välissä Lukkarinnurmen ja
Hövelönlahden välisellä alueella. Noin viidennes alu-
eesta sijaitsee kilometrin leveydeltä Paltaniementien
itäpuolella lentokenttäalueen ja Hövelönpuron vä-
lillä. Osayleiskaavan rajausta voidaan tarkistaa kaa-
vaprosessin aikana.
Suunnittelualueen pinta-ala on 600 ha, josta kaavoit-
tamatonta 11,5 ha. Vesistöä alueesta onnoin 280 ha.
Asukkaita alueella on noin 70. Suunnittelualueen
maat ovat yksityisten omistuksessa suunnittelualu-
eeseen kuuluvia valtion hallinnoimia maanteitä lu-
kuun ottamatta. Kajaanin kaupungilla ei ole maata
alueella.

Tavoitteena on päivittää alueen olemassa oleva
maankäytön tilanne ja selvittää edellytykset ympäri-
vuotisen ja loma-asumisen lisärakentamiselle ole-
massa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutus-
piirissä, ottaen huomioon virkistyksen sekä luon-
non- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Mah-
dollinen täydentyvä pientaloasutus tukeutuu kes-
kustan palveluihin, olemassa oleviin liikenneyhteyk-
siin ja osaltaan tukee julkisen liikenteen säilymistä.

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

Tervakaarre-Hövelönlahti osayleiskaava tulee vah-
vistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta Kajaani
Keskustaajama 2015 osayleiskaavan ja Paltaniemen
osayleiskaavan.
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Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan osin Kajaa-
nin keskustaajama 2015 ja oikeusvaikutuksetonta
Paltaniemen osayleiskaavaa.

Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet pääte-
tään Kajaanin keskustaajaman yleiskaavassa ja Koko
Kajaani 2020 -aluerakenne- ja toimenpideselvityk-
sessä.

Maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan valituilla keinoilla
toteutetaan asetettuja strategisia tavoitteita.

- Käytetään ja kehitetään olemassa olevaa
kaupunkirakennetta

- Asuintonttitarjonta pidetään monipuoli-
sena

Kuninkaanniementien viemäriosuuskunnan ja Ku-
ninkaanniemen vesiyhtymän verkosto kattaa nykyi-
sen rakentamisen suunnittelualueen eteläosasta Le-
välahdelle. Levälahdelta Hövelönlahdelle ulottuva
alue ja Paltaniementien itäpuolinen alue kuuluvat
Paltaniemen vesi- ja viemäriosuuskunnan toiminta-
alueeseen. (Kuva 1)

Kuva 1. Kuninkaanniementien viemäriosuuskunnan
(puna) ja Paltaniemen vesi- ja viemäriosuuskunnan
toiminta-alueet (sini) suunnittelualueella.

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäy-
tön suunnittelujärjestelmää.

Alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja
niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion vi-
ranomaisten toiminnassa.
Tavoitteilla pyritään vastaamaan alueidenkäytön tu-
levaisuuden haasteisiin ja edistämään kansainvälis-
ten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.
Osayleiskaava edistää erityisesti seuraavia, 1.3.2019
voimaan tulleita, tarkistettuja valtakunnallisia aluei-
denkäyttötavoitteita (VAT):

- Edistetään koko maan monikeskuksista,
verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritys-
toiminnan kehittämiselle sekä väestökehi-
tyksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle.

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja re-
surssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle,
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa ole-
vaan rakenteeseen.

- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkai-
den kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-
rinnön arvojen turvaamisesta.

- Edistetään luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologis-
ten yhteyksien säilymistä.

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltu-
vien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta.

Maakuntakaava
Suunnittelualueella ovat voimassa Kainuun maakun-
takaava 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaava 2030
(kaavayhdistelmäote, kuva 2).

Kuva 2. Ote Kainuun yhdistelmämaakuntakaavakar-
tasta
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Suunnittelualuetta koskevat seuraavat maakunta-
kaava merkinnät.

Taajatoimintojen alue A. (Kainuun maakuntakaava
2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030).
Merkinnällä osoitetaan asumisen, hallinnon, palve-
luiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taaja-
toimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine lii-
kenne-, virkistys-, puisto- ja erityisalueineen. Taaja-
matoimintojen alueiden yksityiskohtaisempi rajaus
ja laajuus sekä toiminnallinen osa-aluejako ratkais-
taan kuntakaavoituksella. Maankäyttö- ja rakennus-
lain 71d §:n perusteella vähittäiskaupan suuryksik-
köä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan kes-
kustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle,
ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä
tarkoitusta varten.

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, M. (Kainuun
maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava
2030).

Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsäta-
louskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sa-
nottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoi-
tuksiin, mm. haja-asutusluonteiseen pysyvään asumi-
seen ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden ra-
joissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perus-
taa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita
hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajatoi-
mintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on
tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimi-
vuutta.

Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnalli-
sesti tai maakunnallisesti arvokas alue (Kainuun
maakuntakaava 2020).
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet
Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa ja ra-
kentamisessa tulee ottaa huomioon maisema-alueiden
kokonaisuudet ja ominaispiirteet, sekä turvata mer-
kittävien maisemallisten arvojen säilyminen.

Paltaniemi on määritelty valtioneuvoston vuonna
1995 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti yhdeksi
valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista.

Maisema-alueen rajausta on tarkistettu maisema-alu-
eiden päivitys- ja täydennysinventoinnissa, joka on
toteutettu vuosina 2010–2014 (kuva 3). Tarkistettua
rajausta ei ole kuulemiskierroksen jälkeen tois-
taiseksi viety Valtioneuvoston vahvistettavaksi.

Kuva 3. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden inventointi, rajausehdotus 2015 Paltanie-
men kulttuurimaisema ja Oulujärven rantaluhdat

Suunnittelualueella maakuntakaavassa on lisäksi
seuraavat merkinnät: yt, yhdystie― (Paltaniemen-
tie) Kajaaninjokea pitkin Paltaselälle johtava vene-
väylä ○―○―○, moottorikelkkailureitti ●●●●, kau-
punkikehittämisen kohdealue- (kk) ja matkailunve-
tovoima-alue (mv) rajaukset.

Lisäksi suunnittelualuetta koskevat seuraavat maa-
kuntakaavan yleismääräykset:
-rantojen käyttö (Kainuun vaihemaakuntakaava
2030)
-liikenneturvallisuus (Kainuun maakuntakaava
2020)
-muinaisjäännökset ja muu arkeologinen kulttuuri-
perintö (Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)

Yleiskaava
Suunnittelualue muodostuu kahdesta yleiskaavasta,
joita muutetaan näiltä osin tällä kaavatyöllä.

Oikeusvaikutteinen Kajaani keskustaajama 2015
osayleiskaava, jossa osoitetut rakennuspaikat eivät
perustu emätilatarkasteluun. Kaava on vahvistettu
1993 (kuva 4).
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Oikeusvaikutukseton Paltaniemen osayleiskaava,
joka on hyväksytty 1986 (kuva 4).

Kuva 4. Suunnittelualueen muodostavat kaavat.

Keskustaajaman osayleiskaavan osalta suunnitte-
lualuetta koskevat merkinnät, omarantaisten loma-
asuntojen alue, RA-1/1 ja maa- ja metsätalousalue,
MT.

Paltaniemen osayleiskaavan osalta koskevat mer-
kinnät, pientalovaltaiset alueet AP, loma-asuntoalu-
eet RA, matkailupalvelujen alue RM1, ympäristöhäi-
riöitä tuottamattoman teollisuuden alueet TY, maa-
ja metsätalousvaltaiset alueet M, lentoliikenteen
alue, LL ja lentomeluvyöhykkeet, lm II, lm III.

Ote ajantasayleiskaavasta.

Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa eikä sinne ole
suunnitteilla asemakaavaa. Nakertajan alueen ase-
makaava rajautuu vajaan kilometrin päähän kaak-
koon suunnittelualueen eteläosasta.

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

Tekninen verkosto
Kuninkaanniementien viemäriosuuskunta, Kunin-
kaanniementien vesiyhtymä, Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuuskunta, Kajave Oy, Kaisanet

Suunnitteluryhmä
Kajaanin kaupunki:
Maankäyttö ja aluesuunnittelu, rakennusvalvonta
ympäristötoimi, Kainuu sote ympäristöterveyden-
huolto

Kaupungin luottamuselimet
Ympäristötekninen lautakunta, kaupunginhallitus,
kaupunginvaltuusto.

Viranomaiset
Kainuun ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat),
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne), Finavia
Oyj, Kainuun liitto (alueiden käyttö), Kainuun sote
Ympäristöterveydenhuolto, Kainuun Pelastuslaitos,
Kainuun Museo, Kajaanin kaupunki (Aluesuunnit-
telu, Ympäristönsuojelutoimi, Rakennusvalvonta,
Kajaanin Vesi).

Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vai-
kutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mieli-
piteensä asiasta. Osayleiskaavan muutoksen osallis-
tuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen ja vaiku-
tusten arviointi toteutetaan kaavoituksen verkkosi-
vuilla esitetyllä tavalla:
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kaavoituksen-
kulku-ja-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 osa-
puolten välinen vuorovaikutus kaavoituksen eri
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vaiheissa, osallistuminen suunnitteluun sekä kaavan
vaikutusten arvioinnin järjestäminen pääpiirteis-
sään ja kaavan arvioitu aikataulu. Prosessin edetessä
järjestetään kaavan esittelemiseksi yleisötilaisuus tai
-tilaisuuksia, joihin kutsutaan osallisia ja asiantunti-
joita.

Kuulutukset vireille tulosta, luonnoksen ja ehdotuk-
sen nähtäville asettamisesta, kaavan hyväksymis-
päätöksestä ja voimaan tulosta julkaistaan kaupun-
gin sähköisellä ilmoitustaululla ja Koti-Kajaani -leh-
dessä. Lisäksi kaavan vaiheista tiedotetaan maan-
omistajia ja kiinteistönhaltijoita kirjeitse sekä kau-
pungin verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa
on alustavasti tunnistettu suunnitelman toteutues-
saan aiheuttamia vaikutuksia sekä arvioitu niiden
merkittävyyttä. Osayleiskaavan vaikutukset ovat
merkittävimmät suunnittelualueella ja sen lähiym-
päristössä.
Kaavaprosessin aikana arvioidaan ensisijaisesti
osayleiskaavan vaikutuksia liikenteeseen ja liikenne-
turvallisuuteen, ihmisten asuinympäristöön ja elin-
oloihin, arvokkaaseen luonnonympäristöön sekä yh-
dyskuntarakenteeseen. Kaavaprosessissa arvioidaan
kaavan toteutuksen ja sen aiheuttaman ympäristö-
muutoksen vaikutuksia mm. tehtyjen selvitysten
pohjalta ja suhteessa aiempaan käyttötarkoitukseen.
Yleiskaavan muutosta arvioitaessa vaihtoehdot ovat:

0. Yleiskaavan muutos ei toteudu
1. Yleiskaavan muutos laaditaan em. tavoittei-

den mukaisesti.

Vaikutusten arviointia tehdään mm. seuraavien sel-
vitysten pohjalta:

- Kajaanin meluselvitys, 2014
- Paltaniemen lentoaseman meluselvitys

2015 - 2040
- Paltaniemen luontoselvitys 2018
- Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi

eteläinen ja Paltaniemi pohjoinen osayleis-
kaavojen arkeologinen inventointi 2018

Arvioinnin tärkeimmät vertailukohteet ovat suunnit-
telualueen tämänhetkinen tilanne ja Kajaanin kes-
kustaajama 2015 ja Paltaniemen osayleiskaava
(edellä esitetty 0-vaihtoehto). Kaavaratkaisua voi-
daan kehittää edelleen kaavaprosessin aikana selvi-
tysten, vuorovaikutuksen ja suunnittelutyön myötä.

Arviointityössä luodaan ja esitellään vaihtoehtoja,
pohditaan selvitysten riittävyyttä ja tuloksia, toteu-
tuksen aiheuttamia ympäristömuutoksia, säilyvää
sekä säilytettävää ympäristöä ja muutosten vaiku-
tuksia arkielämään, elinkeinoihin ja energiatehok-
kuuteen.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä
vireille tulosta lähtien kaupungintalon Kajaani Infon
aulassa (1. krs), pääkirjaston lukusalissa ja kaupun-
gin verkkosivuilla osoitteessa http://www.ka-
jaani.fi/palvelut/kaavoitus/vireillä olevat kaa-
vat/yleiskaavat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täy-
dentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen saakka.
Jos suunnitelmaa muutetaan merkittävästi, siitä tie-
dotetaan osallisille vastaavalla tavalla kuin osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta on alun perin tiedo-
tettu.

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
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TAVOITEAIKATAULU

Tervakaarre-Levälahti
OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU

Ilmoitus vireilletulosta
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti
Maanomistajille lähetetään kirjeet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon
Infossa, pääkirjaston lukusalissa ja verkossa www.ka-
jaani.fi/fi/palvelut/yleiskaavat

Mahdollisuus antaa palautetta suunnitel-
masta

11 / 2020

Viranomaisneuvottelu

Kaavaluonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtäville
panopäätös

Luottamuselinkäsittely 9-10 / 2021

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

Mahdollisuus esittää kirjallinen tai suulli-
nen mielipide kaavaluonnoksesta nähtävillä
oloaikana

Kaavaluonnoksen esittely
Mahdollisuus esittää kehittämisehdotuksia
ja mielipiteitä kaavaluonnokseen

Kaavaluonnoksesta kuuleminen päättyy
Kaavaehdotuksen laatiminen
Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtäville
panopäätös

Luottamuselinkäsittely / 2022

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

Mahdollisuus esittää kirjallinen tai suulli-
nen muistutus kaavaehdotuksesta nähtä-
villä oloaikana

Kannanotot muistutuksiin sekä lausuntojen ja muistutusten
perusteella tehtävät esitykset tarkistuksista ja muutoksista
kaavaehdotukseen
Viranomaisneuvottelu tarvittaessa

Mikäli muutokset merkittäviä, kaupunginhallitus asettaa kaa-
vaehdotuksen uudelleen nähtäville (MRA 32 §)

 / 2022

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa Luottamuselinkäsittely

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa: hyväksy-
mispäätös

Luottamuselinkäsittely

Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti

Kunnan jäsenille ja osoitteensa jättäneille
osallisille lähetetään hyväksymispäätös

Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymis-
päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
teen, valitusaika 30 vrk

/ 2022

Valitukset käsitellään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valituksia koskevista päätöksistä riippuu kaavahankkeen lainvoimaiseksi tulo ja sen ajankohta.
Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen

Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti
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LYSTINNIEMI 205-410-12-55 1 0,1000 0,1000 50 25 1 1
KALLIORANTA 205-410-12-304 1 0,1488 0,1488 50 38 1 1
KALTIO 205-410-12-58 1 0,1080 0,1080 65 16 1 1
KALLIORANTA 205-410-12-61 1 0,1030 0,1030 70 70 1 1
RETKIKALLIO 205-410-12-62 1 0,1800 0,1800 85 85 1 1
KARIKKO 205-410-12-63 1 0,1060 0,1060 85 85 0 0 0
JOKIRANTA 205-410-12-65 1 0,0750 0,0750 40 20 1 1
MARTINNIEMI 205-410-12-66 0,1652 60 60 1 0 1

205-410-12-302 MARTINNIEMI +876-1-2(saari) 2 0,1652 0,1652 60 1 1
POUKAMA 205-410-12-67 1 0,0830 0,0830 25 25 1 1
HOPEARANTA 205-410-12-69 1 0,0520 0,0520 25 25 ½ ½
KALLIORANTA 205-410-12-70 1 0,0800 0,0800 45 45 1 1
TÖRÖLÄ 205-410-12-72 talousrak. 1 0,0600 0,0600 48 12 0 0 0
SYVÄRANTA 205-410-12-93 1 0,0810 0,0810 70 70 1 1
RETKIKALLIO II 205-410-12-95 1 0,0900 0,0900 40 20 0 0 0
KALLIO 205-410-12-102 1 0,2580 0,2580 60 15 1 1
SINISALO 205-410-12-103 1 0,1450 0,1450 45 11 1 1
KULVEIKKO II 205-410-12-104 1 0,0820 0,0820 20 20 0 0 0
LEVÄAHO 205-410-12-111 1 0,0870 0,0870 35 35 0 0 0
KALLIORANTA II 205-410-12-112 1 0,0600 0,0600 20 20 0 0 0
RETKIKALLIO III 205-410-12-113 1 0,0600 0,0600 15 15 0 0 0
VÄLINIEMI II 205-410-12-117 1 0,1010 0,1010 50 50 1 0 1
TOIVONIEMI 205-410-12-119 2,2300 110 27 3 1

205-410-12-166 KUUSIKKO 1 0,3260 0,3260 1
205-410-12-168 JOKIPERÄ 1 0,6000 0,6000 110 27 1 1
205-410-12-204 KATAJARINNE 1 0,3000 0,3000 1
205-410-12-233 KIVELÄ 2 2 1,1140 1,1140

HOPEARANTA II 205-410-12-120 1 0,0700 0,0700 33 33 ½ ½ ½
MIKKOLA 205-410-12-121 45,9865 1189 485 3 7 7

Rantaviiva
Rakennetut
rak.paikat Uudet rak.paikat

1
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205-410-12-157 KALLIO II 1 0,1300 0,1300
205-410-12-161 SINISALO 1 0,1215 0,1215
205-410-12-198 KALLIORANTA II 1 0,1200 0,1200
205-410-12-229 KOTI-KIVELÄ 1 0,5010 0,5010 1
205-410-12-231 JYRKÄNNE 1 0,3950 0,3950 60 15 1 1
205-410-12-232 JOKIRINNE 1 0,3950 0,3950 45 11 1 1
205-410-12-259 RISTOLA 1 0,1330 0,1330 42 10 1 1
205-410-12-278 MIKKOLA 3 42,9600 41,1040 909 379 1 1 4
205-410-12-286 LYSTINIEMI II 1 0,6010 0,6010 12 12
205-410-12-294 TOIVORINNE 1 0,5790 0,5790 1
205-410-12-295 KESÄRANTA 1 0,3650 0,3650 37 37 1 1
205-410-12-296 TAPIOLA 1 0,1990 0,1990 60 15 1 1
205-410-12-297 TÖRÖLÄ 2 1 0,3120 0,3120 24 6 1 1
205-410-12-298 MARJALA 1 1,0310 1,0310 1

KARIKKO II 205-410-12-141 1 0,0450 0,0450 0 0 1 0 0
LAITILA 205-410-12-142 77,6715 2128 1443 6 1 7

205-410-12-181 LEVÄAHO II 1 0,1220 0,1220 10 5 1 1
205-410-12-253 MÄNTYRANTA 1 0,3200 0,3200 55 55 1 1
205-410-12-254 SÄRKKÄ 1 0,2920 0,2920 55 55 1 1
205-410-12-255 JOKIRANTA II 1 0,1260 0,1260
205-410-12-257 KALLIORANTA III 1 0,1210 0,1210
205-410-12-262 TERVAKAARRE 1 0,2380 0,2380 48 36 1 1
205-410-12-263 RENTOLA 1 0,3000 0,3000 55 55 1 1
205-410-12-264 TOIVONIEMI 2 75,6500 75,6500 1820 1152 1 1 1 6
205-410-12-285 KOTIRANTA 1 0,5025 0,5025 85 85 1 1

VÄLINIEMI 205-410-12-50 1 0,0400 0,0400 20 20 0 0 0
LEVÄNIEMI 205-410-12-91 1 0,1000 0,1000 70 48 1 0 1
TERVANIEMI 205-410-12-51 12-51+ 1 0,1859 0,1859 50 50 0 0 0

2



16.6.2021

TERVAKAARRE-HÖVELÖNLAHTI TILAT Tilatiedot

Emätila 1969 rek.nro Tilan nimi Lisätieto Pa
ls

to
je

n 
lu

ku
m

ää
rä

Ti
la

n 
p-

al
a

til
an

 p
in

ta
-a

la
 k

aa
va

-
al

ue
el

la
 (h

a)

to
de

lli
ne

n 
(m

)

m
uu

nn
et

tu
 (m

)

R
A

, R
A

O

A
P,

 A
T 

m
yö

s 
A

O
, A

M
, M

A

ni
is

tä
 ra

nn
al

la

R
A

, R
A

O

A
P,

 A
T

ni
is

tä
 ra

nn
al

la

re
se

rv
ira

ke
nn

us
pa

ik
at

Rantaviiva
Rakennetut
rak.paikat Uudet rak.paikat

TERVANIEMI II 205-410-12-118 12-118 yhd. 1 0,0505 0,0505 0 0 1 0 1
205-410-12-283 Tervaniemi 12-283 1 0,2364 0,2364 50 50 1 0 1

KOIVIKKO 205-410-6-38 1 0,1316 0,1316 0 0 0 0 0
KALLIORINNE 205-410-6-39 1 0,1530 0,1530 0 0 0 0 0
PENTTILÄ 205-410-6-61 1,8680 0 0 0 0 0

205-410-6-92 HANNULA 1 24,8300 1,8670
KEMILÄ 205-410-6-63 5,1315 0 0 0 0 0

205-410-6-94 KEMILÄ 1 115,8800 5,1315
SIIRTOLA 205-410-6-66 13,0900 0 0 0 0 0

205-410-6-96 ASKOLA 1 40,2600 13,0900
TAPANILA 205-410-7-37 11,4220 0 0 0 1 0

205-410-7-126 MAJAPURO 1 0,2050 0,2050 1
205-410-7-216 NIITTYLÄ 1 0,8270 0,8270
205-410-7-217 JUSSA 1 16,6600 10,3900

MÄÄTTÄLÄ 205-410-7-101 10,7876 0 0 0 4 0
205-410-7-134 KOIVISTO 1 0,2724 0,2724 1
205-410-7-135 PELLONPÄÄ 1 0,2122 0,2122 1
205-410-7-154 KOTILEHTO 1 2,0780 2,0780 1
205-410-7-160 METSÄPELTO 1 6,9840 0,0270
205-410-7-163 KOTIMETSÄ 1 7,4760 7,4760
205-410-7-167 VIRIKEKANGAS 1 20,1000 0,3000
205-410-7-203 KOTIPELTO 1 0,4220 0,4220 1

POROLA 205-410-7-105 8,4380 0 0 0 1 0
205-410-7-198 VASALA 1 0,3560 0,3560 1
205-410-7-223 PEURAKKA 1 45,0300 8,0820

LAMPELA 205-410-7-54 8,8400 0 0 0 1 0
205-410-76-2 LAMPI-MUSTOLA 1 67,7200 8,8400 1

AINOLA 205-410-41-7 1 29,9900 17,7750 0 0 0 0 0
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MÄNTYSOLA 205-410-9-307 1 0,1824 0,1824 0 0 0 1 0
KOIVUSOLA 205-410-9-308 1 0,1840 0,1840 0 0 0 1 0
AINOLA II 205-410-9-309 1 8,0550 6,2230 0 0 0 0 0
VÄHÄLÄ 205-410-9-189 1 8,6366 7,1500 0 0 0 0 0
NIEMELÄ 205-410-9-85 1 1,6000 1,6000 230 58 0 1 1
KAITALA 205-410-9-336 17,5300 0 0 0 0 0

205-410-9-361 KAITALA 1 22,7700 17,5300
PUISTOLA 205-410-9-331 19,1900 0 0 0 0 0

205-410-9-342 PURONVARSI 1 5,0000 5,0000
205-410-9-377 PUISTOLA 1 14,1900 14,1900

IMMOLA 205-410-9-268 36,0800 0 0 0 0 0
205-410-9-466 IMMOLANMETSÄ 1 89,0500 36,0800

PUOLUSTUSTAR- 205-410-6-51 29,2000 0 0 0 0 0
KOITUKSIIN 205-410-41-55 TAUNOLA 1 20,7200 1,0000 1

VENEVALKAMA 205-410-878-14 0,0064 0 0 0 0 0
205-410-878-20 VENEVALKAMA 1 0,0064 0,0064

TEPPANA-PALTA- 205-895-0-880 (maantie) 1 20,6000 4,5500 0 0 0 0 0
NIEMI
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1 JOHDANTO
Tämä työ on Kajaanin kaupungin osayleiskaavoituksia palveleva luontoselvitys. Selvitysalue si-
joittuu Paltaniemelle, noin 6 kilometriä kaupungin keskustaajama-alueen länsipuolelle. Selvitys-
alue on omaleimainen ja historiallinen osa Kajaanin maisema- ja kulttuuriympäristöjen jou-
kossa. Alueelle sijoittuu runsaasti avointa peltomaisemaa ja niiden laiteiden asutusta, jyrkkiä
rantatörmiä, reheviä ojanvarsia sekä historiallisia kohteita ja rakennuksia.

Luontoselvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asettamien sisältövaati-
musten (MRL 39 §, 1999/132) mukaisella tarkkuudella. Laaditun luontoselvityksen tavoitteena
oli paikantaa suunnittelualueen arvokkaat luontotyypit, jotka ovat joko lainsäädännöllä määri-
teltyjä tai muutoin alueellisesti edustavia, sekä selvittää alueen linnuston yleispiirteet ja mah-
dolliset uhanalaisen sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien mukaisen kasvi- ja eläinlajiston esiin-
tymät. Mahdollisesti todetut arvokkaat luontokohteet ja lajiston esiintymät on kuvailtu ja arvo-
tettu 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.

Välitalontie
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2 SELVITYSALUE JA INVENTOINTIMENETELMÄT

2.1 Alueen sijainti ja kaava-alueen kuvaus
Selvitysalueena on Paltaniemen alue, jossa jatkossa vireille tulevat yleiskaava-alueet; Palta-
niemi pohjoinen (946 ha) ja Paltaniemi eteläinen (618 ha). Pohjoisella alueella yleiskaavassa
ratkaistaan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen
sekä mahdollisten uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen. Eteläisen kaava-alueen osalta selvi-
tetään Kuninkaanniemen kaava-alueen ja Paltaniemen arvokkaan kulttuuriympäristön välisen
alueen mahdolliset uudet rakennuspaikat. (Kajaanin kaupunki 2018, kaavoituskatsaus).

Selvitysalue sijoittuu noin 5-6 kilometriä Kajaanin keskustaajaman luoteispuolelle. Paltaniemi
on pohjoisesta ja lännestä Oulujärven rajaama niemi, jolla on asutuksen suhteen pitkä historia.
Alue on kuulunut vuoteen 1954 saakka Paltamon kuntaan, jonka jälkeen se liitettiin Kajaanin
maalaiskuntaan. Selvitysalueen eteläiseen osaan sisältyy laajemmin metsätalouskäytössä ole-
vaa metsämaata ja loma-asutusta. Pohjoinen selvitysalue on laajalti peltoalueita, vanhaa ja uu-
dempaa rakennuskantaa sekä arvokasta maisema-aluetta ja kulttuuriympäristöä. Palteniemen
kylätaajama on kulttuurihistorialtaan arvokasta aluetta. Kajaanin lentokenttä on rajattu tule-
vista kaava-alueista pois, mutta selvitysalueet rajautuvat lentokenttään.

Kuva 1. Selvitysalueen sijoittuminen.
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2.2 Aineisto ja menetelmät

Kasvillisuus ja luontotyypit
Selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin 3 maastotyöpäivän ajan 8.5, 29.5 ja
30.6.2018. Lisäksi tietoa alueen metsätyypeistä ja muista luontoarvoista saatiin liito-orava- ja
pesimälinnustoinventointien aikaan toukokuussa. Maastossa keskityttiin kartoittamaan luonnon-
suojelulain (LsL. 1996/1096) ja vesilain (VesiL. 2011/587) suojeltavia luontotyyppejä, metsälain
(MetsäL. 1996/1093, uudistus 2014) erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä luonnon monimuo-
toisuuden kannalta paikallisesti arvokkaita kohteita. Inventoinnissa havainnoitiin myös uhan-
alaisen, silmälläpidettävän tai muun huomionarvoisen putkilokasvilajiston esiintymistä. Asuin-
alueiden ja pihapiirien kasvillisuutta ei inventoitu tarkemmin tämän työn yhteydessä.

Linnusto
Paltaniemen 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 8.5., 29.5. ja 25.–28.6.2018. Varsinaisiin linnustoselvityksiin käytetty työmäärä oli yh-
teensä noin neljä maastotyöpäivää. Lisäksi alueen linnustosta on saatu tietoja kevään liito-ora-
vainventointien sekä kesän lepakkoselvitysten ja kasvillisuus- sekä luontotyyppiselvitysten yh-
teydessä. 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 hyö-
dyntäen ja avoimilla alueilla lintuja kiikaroiden ja kuunnellen. Selvitysalueen metsäisille kohteille
ja rannoille jalkauduttiin lintuja etsimään. Selvityksissä painotettiin erityisesti sellaisia alueita,
joiden maankäyttö tulee muuttumaan kaavoituksen vuoksi tai sellaisia kohteita, jotka tunnis-
tettiin linnustoltaan potentiaalisiksi arvokohteiksi, mutta selvitysten aikana saatiin hyvä yleis-
kuva myös jo rakennetuilla alueilla esiintyvästä linnustosta. Yksityisillä piha-alueilla esiintyvää
linnustoa havainnoitiin etäämmältä piha-alueen ulkopuolelta. Paltaniemen eteläisen osa-alueen
länsiosaan sijoittuvaa Huuhmosen saarta ei myöskään tutkittu.

Linnustoselvitysten aikana keskityttiin kartoittamaan suojelullisesti arvokkaiden lajien esiinty-
mistä yleiskaava-alueella. Pesimälinnustoselvityksen erityishuomion kohteena olivat suojelulli-
sesti 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 huomioi-
tiin tapauskohtaisesti myös muut alueellisesti harvalukuiset ja hankkeen mahdollisille vaikutuk-
sille herkät lajit. Suojelullisesti arvokkaiden lajien lisäksi selvitettiin kaava-alueen linnustollisesti
arvokkaita kohteita ja eri lajeille tärkeitä elinympäristöjä tai elinympäristökokonaisuuksia. Yleis-
ten 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 arvok-
kaiden 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. Las-
kentatulosten tulkinta tehtiin laskentakertojen vähäisestä määrästä ja alueen laajuudesta joh-
tuen 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 linnustoselvitys-
ten maastotöiden yhteydessä, minkä lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota eri lajien potenti-
aalisiin elinympäristöihin. Muun eläimistön kuvaus perustuu myös mahdollisiin kirjallisuustietoi-
hin 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 hävit-
täminen 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 uusimmassa uhan-
alaisuusluokituksessa vaarantuneeksi (VU).

Paltaniemen selvitysalueelta on aiempien tietojen perusteella runsaasti havaintoja liito-ora-
vasta, ja tämän selvityksen tavoitteena oli yleiskaavatasoisesti hahmottaa liito-oravan esiinty-
misen painopistealueet sekä lajille tärkeät kulkuyhteydet kaavoitettavalla alueella. Maastotöiden
lähtötiedoiksi selvitysalueelta valittiin aiempien tietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun pe-
rusteella tarkemmin selvitettävät alueet, mutta alueita laajennettiin tai supistettiin tapauskoh-
taisesti 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 suoritettiin 2.-3.5. ja 8.5.2018 välisenä aikana, jolloin liito-oravainventoin-
teihin käytetty aika oli yhteensä kolme maastotyöpäivää. Lisätietoa liito-oravan esiintymisestä
saatiin myös pesimälinnustoselvitysten ensimmäisten maastokäyntien aikaan toukokuussa sekä
myöhemmissä kasvillisuusinventoinneissa, jolloin tarkistettiin uudelleen joitain kolopuita. Maas-
tossa etsittiin liito-oravan ulostepapanoita, joita kertyy erityisesti pesimiseen, ruokailuun, liik-
kumiseen 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 met-
sän rakennetta ja soveltuvuutta liito-oravalle. Kaikki havainnot papanoista sekä mahdollisista
pesäpaikoista kirjattiin lisätietoineen GPS:lle ja vihkoon sekä maastokartoille. Työn suorittami-
sessa on huomioitu lajin inventoinnista olemassa olevat viranomaisohjeistukset (Sierla ym.
2004, Söderman 2003).

Liito-oravainventointien yhteydessä alueella havaittiin jonkin verran risupesiä ja kolopuita, joista
valtaosa tulkittiin lintujen käyttämiksi pesäpuiksi. Liito-oravan pesäpuuksi tulkittiin vain sellaiset
risupesät tai kolopuut, joiden tyvellä havaittiin liito-oravan papanoita.

Havaitut liito-oravaesiintymät jatkuivat paikoin myös yksityisiin pihapiireihin, joiden alueelta la-
jin esiintymistä ei selvitetty. Joissain tapauksissa lajin lisääntymis- ja levähdyspaikatkin voivat
sijoittua asuttuihin pihapiireihin (mm. pöntöt, rakennukset).

Selvityksen tuloksena on tuotettu teemakartta (liite 4), jossa on esitetty liito-oravan esiintymien
ydinalueet sekä potentiaaliset ydinalueet ja niitä yhdistävät puustoiset kulkuyhteydet. Tässä
selvityksessä termiä esiintymä on käytetty metsäkuviosta, jolta on löydetty merkkejä liito-ora-
van esiintymisestä.  Luonnonsuojelulain 49 § tarkoittaman liito-oravan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikan muodostavat mahdolliset pesäpuut (kolopuut, risupesäpuut, pöntöt), muut liito-ora-
van käyttämät puut (joiden tyvellä havaitaan liito-oravan ulostepapanoita) sekä niitä ympäröi-
vät tarpeelliset metsän osat. Lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat siis aluemaisia kohteita, ja
määrittelevät sen alueen, jonka liito-orava vähintään tarvitsee lisääntyäkseen ja säilyäkseen
rajatulla metsäkuviolla pitkällä aikavälillä. Liito-oravan lisääntymispaikka ei siis ole vain pienia-
lainen laikku pesäpuun ympärillä. Terminä lisääntymispaikka eroaa selkeästi termistä pesäpuu
tai pesäpaikka. Pesäpaikka on liito-oravan kulloinkin käyttämä pesäpuu. (Hanski 2003)
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Lepakkoselvitykset
Paltaniemen osayleiskaava-alueella toteutettiin EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston
osalta lepakkoselvitykset. Lepakkoinventointien tarkoituksena oli selvittää kaava-alueella esiin-
tyvää lepakkolajistoa ja lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä mahdollisia lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkoja. 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 työ-
määrä oli yhteensä viisi 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.

Lepakoiden ruokailualueita, niille johtavia reittejä sekä mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja 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 koh-
dalla sekä jokaisen lepakkohavainnon osalta teille ja metsiin myös jalkauduttiin tarkistamaan
havaintoja. Yksityisille piha-alueille ei kuitenkaan menty, vaikka sinne sijoittui monin paikoin
potentiaalisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Pohjoisen valoisissa kesäöissä lepakoista saa-
daan usein myös näköhavaintoja, jotka pyrittiin mahdollisuuksien mukaan määrittämään lajil-
leen detektorin avulla. Työssä käytettiin Wildlife Acoustics EM3+ sekä Petterson D200 -detekto-
reja.

Lepakoiden äänet on mahdollista tunnistaa lajilleen niiden käyttämän taajuuden, rytmin ja mui-
den 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 Tieteellinen nimi Kuuluvuus Taajuus
Vesisiippa Myotis daubentoni 15-20 m 40-45 kHz
Ripsisiippa Myotis nattereri 5-10 m 45-50 kHz
Viiksisiippa Myotis mystacinus 15-20 m 45-50 kHz
Isoviiksisiippa Myotis brandtii 15-20 m 45-50 kHz
Lampisiippa Myotis dasycnieme 20-80 m 35 kHz
Vaivaislepakko Pipistrellus pipistrellus 15-20 m 44-48 kHz
Pikkulepakko Pipistrellus nathusii 15-25 m 37-42 kHz
Kääpiölepakko Pipistrellus pygmaeus 15-20 m 50-55 kHz
Isolepakko Nyctalus noctula 100 m 15-25 kHz
Pohjanlepakko Eptesicus nilossoni 50-80 m 28-32 kHz
Etelänlepakko Eptesicus serotinus 50 m 26-32 kHz
Kimolepakko Vespertilio murinus 50-100 m 20-25 kHz
Korvayökkö Plecotus auritus 2-5 m 20-42 kHz
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Taulukko 2. Selvitysten yhteydessä mahdollisesti löydetyt lepakoiden käyttämät alueet arvotettiin seuraavien periaat-
teiden mukaisesti, joka noudattelee Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n esittämää suositusta (SLTY 2012):

Kuva 2. Paltaniemen selvitysalueen lepakkoselvitysten detektorikartoituksessa kierretyt alueet

Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikka
Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty. Hävittämiselle tai hei-
kentämiselle on haettava lupa ELY-keskukselta.

- Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienentää esimerkiksi asentamalla korvaa-
via päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä. Korvaavista toimista antaa tietoa esimerkiksi Mitchell-Jones (2004).

- Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät lepakoiden käyttämät kulkureitit 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
- Ei suosituksia EUROBATS-sopimuksessa
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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;

· Paltaniemen luontoselvitys 10.9.2009, Sari Leinonen, Kajaanin kaupunki, Ympäris-
tötekninen palvelukeskus

· Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Kajaanin Palta-
niemi. Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 2/2006. Lassila, A. ja Helo, T.

· Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-
2013. Muhonen, M. ja Savolainen, M.

· Paltaniementie, Kajaani. Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma. Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, raportteja 139 / 2012. Pilz, M. & Soosalu, L.
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3 KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT

3.1 Kasvillisuusalue ja kasvupaikkaolosuhteet
Selvitysalue sijoittuu kasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaalisen vyöhykkeen Pohjois-
Karjala–Kainuu alueelle, jossa tarkemmin vyöhykkeelle 3b1 Pielisen vaarat. Suokasvillisuus-
vyöhykkeiden aluejaossa Kajaanin seutu sijoittuu Pohjanmaan aapasoiden alueella Suomense-
län ja Pohjois-Karjalan aapasoiden sekä Kainuun aapasoiden vaihettumisvyöhykkeelle.

Paltaniemen maa-aines on lähes kauttaaltaan hiekkaa, sillä koko niemi on syvään veteen ker-
rostunut tasalakinen delta, jonka alueella on lajittuneita maa-aineksia. Alueen kallioperässä ei
esiinny erityistä kalkkivaikutusta, joka näkyisi kasvillisuudessa.

3.2 Luonnonolojen yleiskuvaus

Metsät ja suot
Selvitysalueelle sijoittuu enemmän peltoa kuin metsäalueita. Metsämaata sijoittuu enemmän
Sutelanperälle sekä Rämpsälän eteläpuoliselle rantaosuudelle. Selvitysalueen eteläinen osa-alue
on laajalti metsäistä aluetta. Sutelanperällä ja Rämpsälän alueella mäntyvaltaiset kasvatusmet-
sät ovat kasvupaikkatyypiltään variksenmarja–puolukkatyypin (EVT) kuivahkoja kankaita. Pieni
osa eteläisestä kaava-alueesta sijoittuu Honkakallioille, missä esiintyy kalliometsissä variksen-
marja-kanervatyypin (ECT) kuivaa kangasta jäkäläisillä kallioselänteillä. Kuivan kankaan kasvu-
paikkatyyppiä esiintyy pienialaisesti myös Lukkarinnummen pohjoispuolen kallioalueilla.

Kuusivaltaisia puolukka-mustikkatyypin (VMT) tuoreita kankaita sijoittuu kapeana vyöhykkeenä
kangasmaiden alavammille osille purojen ja ojien varsille. Tuoreet kankaat vaihtelevat mosaiik-
kimaisesti metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkaatyypin (GOMT) lehtomaisten kankaiden kanssa
purojen varsilla. Lehtomaisia kankaita esiintyy myös Kirkkoniemen eteläpuolella, Pappilan puis-
toalueella. Alueen talousmetsissä kasvaa lähes yksinomaan mäntyä. Lentokentän pohjoispuo-
lella männiköt ovat nuoria kasvatusmetsiä. Likopuron ja Kotipuron varsille sijoittuu järeäpuus-
toisia lehtomaisen kankaan kuusikkoja, ja osin jopa lehtoa, jotka erottuvat talousmetsässä
edukseen ja näille alueille rajattiin maankäytön suunnittelussa huomionarvoiset luontokohteet.

Kuva 3. Nuoria kasvatusmänniköitä lentokentän pohjoispuolella.
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Kuva 4. Tuoreen kankaan sekapuustoista talousmetsää Leväpuron lasku-uoman pohjoispuolella.

Kuva 5. Kirkkoniemen vanhan hautausmaan alueella on erikoinen kuivahkon kankaan kasvupaikkatyyppi, jossa kenttä-
kerroksessa vallitsevana on kangaskorte (Equisetum hyeamele).
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Paltaniemen pohjoisrannan jyrkkä rantatörmä erottuu maisemassa järeiden pyöreälatvuksisten
mäntyjen sekä Sutelanperällä muutamien rantamaisemaa hallitsevien kuusten ansiosta. Iäkästä
ja edustavaa puustoa esiintyy myös Pappilaniemen alueella, etenkin Kirkkoniemessä. Kirkkonie-
messä on istutettu lehtikuusimetsäkuvio, joka on omaleimainen alue iäkkäine lehtikuusineen.
Kirkkoniemen vanhan hautausmaan alueella on kuivan kankaan metsäpohjalla kenttäkerrok-
sessa laajalti kangaskortetta, mikä tekee puustoltaan puistomaisesta niemestä erikoisen koh-
teen. Kangaskorte kasvaa tyypillisesti laajoina kasvuostoina pienilmastoltaan edullisilla hiekka-
pohjaisilla kohteilla.

Eteläisen kaava-alueen kaakkoisosaan sijoittuu osa Honkakalliosta, jonka alueelle sijoittuu vir-
kistysreitistöä ja –rakenteita. Kaava-alueelle sijoittuvat Honkakallion osa on puustoltaan kohta-
laisen nuorta kalliomännikköä, eikä siitä rajattu edustavaa luontokohdetta. Alue on kuitenkin
virkistysalueena kehittämisen arvoinen ja kalliometsien puusto ajan myötä kehittyy edustavaksi.
välittömästä Honkakallion koillispuolella, rinteestä lähtien on tuore päätehakkuualue.

Selvitysalueella ei ole varsinaisia soita. Eteläisellä kaava-alueella on Honkakallioiden pohjois- ja
luoteispuolella Kahvisuon suoallas, joka on tiuhaan ojitettu ja jolta Leväpuro kerää vetensä.
Kahvisuon alueella on nykyisellään sekapuustoista korpimuuttumaa ja puusto alueella on koh-
talaisen nuorta ja tiheäkasvuista. Ennen ojituksia alueelle on sijoittunut todennäköisesti ruoho-
korpia ja puustoista rämettä. Eteläisellä kaava-alueella on paikoin isovarpurämemuuttumaa kal-
lionkupeessa ja laajemmin varputurvekankaita.

Kaakkolammen välittömässä lähiympäristössä on sara- ja raatevaltaista rantanevaa ja lammen
ympäristössä on metsäkortekorpimuuttumia. Lampi ja sen rantanevat rajattiin luontokohteeksi.

Purojenvarsille ja tavanomaiseen talousmetsään sijoittuu paikoin haapaa, mikä monipuolistaa
metsien elinympäristöjä ja näkyy mm. liito-oravan esiintymisen tiheytenä. Talousmetsän haa-
paryhmät myös edistävät liito-oravan liikkumista reviiriksi soveliaiden alueiden välillä. Alueen
länsiosan rantametsät ja asuinalueiden ympäristöt ovat sekapuustoisia ja lehtipuuvaltaisia tuo-
reen ja lehtomaisen kankaan metsäkuvioita. Hövelonlahden rannoille ja Leppiniemeen sijoittuu
koivuvaltaisia, osin korpisia metsäkuvioita.

Kuva 6. Likopuron alaosalla puusto on nuorta taimikkoa pääosin luhtaisella korpipohjalla.



FCG SUUNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kajaanin kaupunki 13 (43)
Paltaniemen luontoselvitys
28.3.2019

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

Kuva 7. Juusolanlammen ympäristö on rakennettua ja rannat osittain peltoviljelyssä tai laitumina.

Pienvedet ja Oulujärven rantatyypit

Pienvedet
Täysin luonnontilaisia pienvesiä selvitysalueelle ei sijoitu. Alueen purouomat ovat metsätalous-
toimissa monin paikoin oikaistuja ja niihin on johdettu metsäojia. Peltoalueilla purot on kaivattu
suoriksi kanaviksi.  Uomaltaan ja rantapuustoltaan edustavimmat osat Likopurosta, Kotipurosta
ja Leväpurosta rajattiin luontokohteiksi, sillä niiden lähialueelle sijoittuu reheviä lehtojen ja leh-
tomaisen kankaan luontotyyppejä.

Selvitysalueelle sijoittuu useita pieniä lampia. Porolampi, Juusolanlampi ja Haukilampi ovat ym-
päristöltään rakennettuja ja muutoin niiden rannat ovat peltoina tai hoidettuina pihoina. Alueen
monipuolisen pesimälinnuston kannalta lampien rannat ovat sopivan avaria, mutta niille sijoittuu
myös puoliavoimia sekä pensoittuneita ojansuun rantoja. Lammet ovat hiekkakankaaseen muo-
dostuneita, mahdollisesti suppalampia. Kirkkotien varrelle sijoittuva Kourulampi on mainittu
maa-ainestenoton seurauksena syntyneeksi. Lammet ovat edustava osa alueen kylämaisemaa
ja kulttuuriympäristöä avarine rantoineen. Varsinaisia luonnontilaisia rantaluontotyyppejä pel-
toalueen lampien rannoille ei sijoitu. Talousmetsäkoivikon ympäröimä luhtarantainen Kaakko-
lampi rajattiin luontokohteeksi. Lampi on rehevä ja sen vesipinta-ala on kasvamassa umpeen.
Keväisin lammen alueella on runsaammin vettä ja se on todennettu viitasammakon elinympä-
ristönä.

Metsäiset rannat
Paltaniemen pohjoisranta on kauttaaltaan jyrkkää kasvillisuuden peittämää rantatörmää, joka
putoaa paikoin useiden metrien korkuisina törminä. Oulujärven säännöstelyn myötä aaltojen
rantatörmää kuluttava vaikutus on vähentynyt (Lassila & Helo 2006). Jyrkän pohjoisrannan mu-
seotieltä on avattu näkymiä Paltaselälle raivaamalla alispuustoa. Ranta on eroosioherkkä ja sen
kasvillisuus lähinnä tuoreen kankaan tyyppiä. Pohjoisrannan puustoisen osan edustalla tul-
vanalaiset niityt ovat keskimäärin melko kapeita ja pensasvyöhyke leviää niityille niiden laidun-
käytön loputtua sekä jää- ja aaltoeroosion heikennyttyä.

Hövelönlahdelle sijoittuu vähän rakentamatonta metsäistä rantaa. Alueen rannat ovat lehtipuu-
valtaisia ja alavampia, kun jyrkkä pohjoisranta. Puustoiset alueet ovat lähinnä peltojen suoja-
vyöhykkeitä tai pelto-ojien lasku-uoman suulle muodostuneita harmaaleppävaltaisia ja tulvivia
luhtia.
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Eniten metsäisiä rantoja, ilman rantaniittyvyöhykettä, sijoittuu eteläiselle kaava-alueelle Lukka-
rinnurmen ja Toivonniemen välisellä alueella. Tuoreen kankaan kivennäismaan edustalle sijoit-
tuu korkeintaan kapea suursaravaltainen pensaikkoluhta. Hövelön eteläpuolinen ranta-alue on
tiheään rakennettua kivikkoista mökkirantaa. Hövelönlahdelle sijoittuu puustoinen Pikkusaari,
joka on rakentamaton. Saaren puusto on eri-ikäistä ja monilajista. Pikkusaari on maisemassa
edustava kohde ja syytä säilyttää linnustonkin kannalta rakentamattomana. Hövelönlahdelle ja
Moilasenniemeen sijoittuu puustoista kivennäismaarantaa, joka ei ole erityisen jyrkkätörmäistä.

Kuva 8. Pohjoisrannan rantaniityt ovat pensoittuneet laidunnuksen loputtua. Jyrkän törmän ja rantaniityn välinen alue
kasvaa jo keski-ikäistä sekapuustoista metsää. Niityille on myös ruopattu venevalkamia.

Kuva 9. Pikkusaari selvitysalueen länsiosissa Hövelönlahdella.
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Rakennetut rannat ja peltorannat

Pääosa selvitysalueelle sijoittuvista Oulujärven rannoista on jollain tavalla rakennettua. Pohjois-
rannalle sijoittuu kylätaajama, länsiosa on peltorantaa tilakeskuksineen ja eteläisin osa on pai-
koin tiheään mökkirakennettua metsäistä rantaa.

Pohjoisrannalle sijoittuvan museotien alueelle on laadittu hoito- ja ylläpitosuunnitelma (Pliz &
Soosalu 2012), jonka tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tieympäristön suunnitel-
lulla hoidolla turvata alueen maiseman ja luonnonarvojen säilymistä.

Kirkkoniemen ranta alueen länsiosissa on historiallinen kohde puistomaisine järeine puineen.
Rantaeroosio on kuluttanut huomattavasti Kirkkoniemen rannan hiekkatörmää. Alueen rantaan
on tuotu runsaasti mukulakiveä eroosion välttämiseksi. Kohde on maisemallisesti edustava,
mutta se ei ole ranta- tai metsäluontotyyppien suhteen luonnontilainen.

Pohjoisrannalla Immolan ja Sutelanperän–Männikön välisellä alueella on laajoja hiekkamaan
peltoja, josta osa on perunanviljelyssä ja suurin osa nurmella. Rantatörmään saakka ulottuvat
pellot ovat maisemallisesti edustavia ja niillä todettiin olevan kahlaajien muutonaikaista kerään-
tymistä (mm. kuovimuutto). Länsiosan peltoalueet Kirkkoniemestä Moilasenniemeen ovat kos-
teampia nurmipeltoja. Kaikilla avoimilla rantapelloilla suojavyöhykkeineen on merkitystä maa-
talousympäristöjen lintujen sekä rantakahlaajien elinympäristöinä. Pohjoisrannalle sijoittuu
myös alavaa rakennettua rantaa uimarannan ja venesataman alueelle. Keväällä uimarannan
matalilla hiekkarannoilla havaittiin muuttoaikaista kahlaajien kerääntymistä.

Pengerretyt kivikot, rakennetut rannat, peltojen suojavyöhykkeet ja ruopatut rantaniityt eivät
sisällä sellaisia luontotyyppejä, että niiden alueille olisi rajattu maankäytön suunnittelussa huo-
mioitavia luontokohteita.

Kuva 10. Sutelanrannan peltomaisemaa Paltaselän suuntaan.
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Kuva 11. Venesataman ja uimarannan alueen rakennettuja rantoja.

Alavat luhtarannat ja niittyrannat
Aikoinaan laidunnettuja alavia rantoja sijoittuu selvitysalueen pohjois- ja länsiosiin.  Lännessä
Leppiniemen rannat ovat alavia luhtarantoja, joilla karja on aikoinaan laiduntanut laajasti. Poh-
joisrannan hieta- ja silttipohjaiset niityt ovat olleet aktiivisessa laidunkäytössä viimeksi 1950-
luvulla (Lassila & Helo 2006). Alavat rantaniityt ovat pensoittuneet ja niille on levinnyt järviruo-
koa, sillä nykyisellään säännöstellyn järven jää- ja aaltoeroosio eivät pidä niitä matalakasvui-
sina. Pensasvyöhyke koko selvitysalueen kapeilla rantaniityillä on laajentunut. Länsiosan entis-
ten edustavien laidunrantojen alueella Leppiniemessä myös pensaikkoluhta valtaa alaa. Viimeksi
Leppiniemessä on ollut lammaslaidunnusta, josta on aitarakenteita vielä jäljellä.

Pohjois- ja länsirannalla, matalan pensoittuvan rantatasanteen edustalla, on matalanveden ai-
kaan laajat lieterannat, joilla havaittiin keväällä kahlaajien muutonaikaista kerääntymistä.

Matalakasvuisten rantaniittyjen kasvillisuudessa esiintyvät tyyppilajeina rantavihvilä, luhtakas-
tikka ja pullosara. Jouhivihvilää, hapsiluikkaa ja rantaleinikkiä esiintyy paikoin hiekkapohjan
alueella, missä kasvillisuus ei ole yhtenäistä ja alue on usein veden alla. Kirkkoniemen sorai-
sempi ranta on pääosin kasviton. Länsiosassa rannat ovat suursarojen (viilto- ja vesisara) ja
kastikoiden sekä ruokohelven vallitsemia. Joukossa esiintyy rantaniittyjen kukkivia kasveja, ku-
ten ranta-alpia, rantalemmikkiä ja suoputkea.

Järvikorte muodostaa kaikilla rannoilla ilmaversoisvyöhykkeitä vesirajassa ja pääosin veden alla
olevalla vyöhykkeellä. Kirkkoniemen rantaan on muodostunut melko laaja järviruokokasvusto.
Rantaniittyjen jälkeen pensasvyöhykkeen muodostavat kiilto- ja mustuvapaju sekä hieskoivun
ja harmaalepän taimet. Pensaikkovyöhykkeellä niittylajistossa esiintyvät pullo- ja jouhi- ja har-
maasara sekä kastikat ja ruokohelpi.
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Kuva 12. Sivolanlahden rantaa selvitysalueen pohjoisosassa. Matalakasvuista hiekkarannan sara- ja luikkaniittyä, jonka
takana pajuvyöhyke valtaa alaa niityltä.

Kuva 13. Leppiniemen entisiä luhtaisia rantalaitumia selvitysalueen länsiosissa. Järvikorteluhtaa sekä sara- ja kastikka-
valtaista tulvaniittyä. Etäämmällä pensasvyöhykkeen alueella järviruokovyöhyke.
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Kuva 14. Selvitysalueen laajimmat pensaattomat rantaniityt. Männikön rannan sara- ja kortetulvaniittyjä.

Kulttuuriympäristöt
Pohjoisempi kaava-alue eli Paltaniemen kylä kuuluu Museoviraston rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen luetteloon (RKY). Paltaniemen pohjoisrannan tie on museotienä. Tien päätepisteet
ovat Kirkkoniemen kääntöpaikalla lännessä ja Sutelantien risteyksessä idässä.

Selvitysalueelle sijoittuu monipuolista kulttuuriympäristöä, joka vaatisi kuitenkin perinne-
biotooppien osalta hoitoa. Paltaniemen kyläkokonaisuus muodostuu kyläkeskustasta ympä-
röivine peltoineen ja laitumineen, kuvakirkon ympäristöstä ja edustavasta männiköstä, Pappi-
lanniemestä, nauhamaisista kyläteistä, jotka halkovat peltoja sekä useista järeistä koivukujista.
Alueella on useita vanhoja pihapiirejä, joille johtaa komeita koivukujia. Pihapuusto on vanhaa
ja monilajista, mikä luo elinympäristöjä linnustolle ja myös liito-oravan kulkuyhteyksiä.

Muutamat edelleen toimivat maatilat sijoittuvat kyläkeskustan tuntumaan tai peltojen taakse
rantatörmän lähelle. Pohjoisrannalla sijaitsee vanhan puuston ja rakennusten reunustama Pap-
pilanniementie, joka johtaa Kirkkoniemestä Kuvakirkolle.

Alueen peltoviljely on laajaa, mutta ei varsinaisen tehomaatalouden leimaamaa. Useat alueen
pellot ovat pientareiden kasvillisuudeltaan monilajisia ja lisäävät alueen monimuotoisuutta. Vil-
jellyt pellot, hevos- ja lehmälaitumet sekä kesantopellot vaihtelevat kylätaajaman tuntumassa.
Alueella esiintyy runsaasti peltoja, joilla on myös niittykasvillisuutta. Laidunalueet ovat lajistol-
taan monipuolisia ja rantatörmillä on laajat kasvipeitteiset suojavyöhykkeet. Niittymäisiä peltoja
sekä kesantopeltoja sijoittuu Pappilanniemeen, Toivonniemeen ja Hövelön alueille.
Vanhojen karttojen perusteella Paltaniemellä on vielä 1950-luvulla ollut laajalti laidunnettuja
puronvarsia ja rantaniittyjä sekä metsälaitumia, mm. pohjoisrannan niityillä sekä Kotipuron ja
Likopuron varsilla (Lassila & Helo 2006). Eteläisen alueen tuoreen kankaan talousmetsissä on
metsälaidunhistorian vuoksi nähtävissä vielä muutamia järeärunkoisia ja mutkaisia koivuja. Ny-
kyisin Paltaniemeltä ei ole yhtään kartoitettua perinnemaisemakohdetta (Vainio ym. 2000, Sei-
tapuro 2004).



FCG SUUNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kajaanin kaupunki 19 (43)
Paltaniemen luontoselvitys
28.3.2019

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

Kuva 15. Pappilanniementien kulttuurimaisemaa. Taustalla pohjoisrannan männikköä.

Kuva 16. Vanhoja pihapiirejä ja pientareita alueelle sijoittuu runsaasti. Kuvassa Toivonniemen alueen peltotietä.
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3.3 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto

Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää tarkastelta-
van alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on lueteltu luonnonsuojelu-
laissa (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 §) mää-
rittelee 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
§).

Suomen toinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui loppuvuonna 2018 (Kontula ym.
2018). Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu yleisesti koko maassa sekä
erikseen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Kajaani sijoittuu keskiboreaaliselle kasvillisuus-
vyöhykkeelle, joka luetaan luontotyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen. Uhan-
alaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti turvattu, mutta ne ovat yleensä hyvä indikaattori
arvokkaista luontokohteista. Toisinaan uhanalaiseksi luokiteltu luontotyyppi on huomioitu ar-
vokkaaksi 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 maankäytönsuunnitte-
lussa huomioitavia kohteita ovat uhanalaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL
46 § ja 47 §) esiintymät sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkoittamien eläinlajien
lisääntymis- ja levähdysalueet (LSL 49 §).

Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Arvokkaalla luontotyypillä esiintyy
usein myös arvokasta eliölajistoa. Arvokkaiden luontotyyppien lisäksi maankäytönsuunnitte-
lussa 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 tai rantaluhta. Luonnon-
suojelulain 29 §:n luontotyyppejä tai vesilain 2. luvun 11 §:n määrittelemiä luonnontilaisia no-
roja 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 use-
ampaa luontotyyppiä. Kohteet on kuvailtu alla ja niiden sijoittuminen selvitysalueella on osoi-
tettu raportinliitekartalla 3.

Rajattujen virtavesi- ja lehtoluontokohteiden lisäksi maankäytönsuunnittelussa huomioitavaa
(LsL 49§) ovat eri puolilta selvitysaluetta tulkitut direktiivilajin lisääntymis- ja levähdysalueet
(kuvat 31. ja 32. sekä liite 5). Liito-oravan reviirien tilanne muokkautuu vuosittain, ja siksi
nykytilanteessa tulkitut ydinalueet on tarkistettava, mikäli sille osoitetaan maankäyttöä muut-
tavaa toimintaa tai metsätaloustoimia.
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Kuva 17. Likopuro ympäristön metsä on lehtomaisen kankaan kuusikkoa (luontokohde 1).

Likopuro (luontokohde 1)

Lentokentän pohjoispuolella ojitetulta Hautasuolta vetensä keräävä Likopuro on latvaosan uo-
maltaan oikaistu ja siihen on johdettu turvemaiden ojitusten vesiä. Hiekkamaahan syvälle uo-
mansa uurtanut puro rajattiin luontokohteeksi sillä osuudella missä sen uoma on luonnontilainen
ja uoman varren puusto on pääosin edustavaa varttunutta metsää. Metsät luontokohteen alu-
eella ovat pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaisia metsiä, jotka rajautuvat kui-
vahkon kankaan mäntymetsiin. Luontokohteeksi rajatun purouoman varrella on kuusivaltaista
tulvanalaista hiekkamaaperän metsää. Tulvavesi on nostanut hiekkaa kangasmaalle mikä näkyy
kasvillisuuden aukkoisuutena. Edustavimmalla osalla puronvarrelle sijoittuu lahopuustoa koivu-
pökkelöinä ja maapuina. Luontokohteen alueelle sijoittuu myös muutama järeä haapa ja kolo-
puita.

Likopuron edustavimman osan alapuolella kapea purouoma sijoittuu talousmetsämännikön alu-
eelle, eikä sen ympäröivällä metsällä ole monimuotoisuus- tai lajistollisia-arvoja. Luontokohteen
alaosalla uoma haarautuu kahdeksi ja sen alueella on puustoltaan nuorta metsäkortekorpea ja
kangasmaata. Puron varsi alaosalla on noin kymmenen vuotta sitten hakattu kokonaan ja kas-
vaa nyt tiheää pajukkoa ja koivutaimikkoa. Siltalantien jälkeen purouoma sijoittuu hoidetun
pihanurmen alueelle ja sen jälkeen päätyy pelto-ojaksi.

Likopuron luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät lähiym-
päristöt. Uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet ovat
Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia (EN).
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Kuva 18. Likopuron luontokohderajaus (luontokohde 1)

Kuva 19. Likopuron on uurtanut uomansa syvälle hiekkamaaperään.
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Kuva 20. Kotipuron (luontokohde 2) varrella on keskiravinteisia lehtoja ja runsaasti lahopuustoa.

Kotipuro (luontokohde 2)
Kotipuron uoma on suurelta osin oikaistua ja sen valuma-alueella on runsaasti peltoa. Pu-
rouoman alaosasta rajattiin luontokohteeksi lehtomaisen kankaan ja tuoreen keskiravinteisen
lehdon alue. Lehdot ovat muodostuneet puron tuoman ravinteisen lietteen alueelle, puron tul-
vatasanteelle. Lehdot vaihettuvat lehtomaisiin kankaisiin ja aivan uoman alaosalla lehtokorpiin.
Purouoman alueelle sijoittuu myös kangaskorpea.  Luontokohteeksi rajatulla puronvarren alu-
eella on lahopuustoa, kääväkkäitä ja lehtojen lajistoa.

Kotipuron varren rehevimmät osat ovat hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) kosteaa kesira-
vinteista lehtoa ja vaihtelevasti ylempänä kangasmaalaiteessa käenkaali-oravanmarjatyypin
(OMaT) tuoretta keskiravinteista lehtoa. Lehtomaisen kankaan alueet ovat metsäkurjenpolvi-
käenkaali-mustikkaatyypin (GOMT) kangasmaita, joilla esiintyy myös pieniä tulvavesisoistumia
ja lampareita. Lehdoissa hiirenporras, puna-ailakki ja lehtokorte edustavat yleisiä lehtolajeja,
joukossa esiintyvät runsaslukuisina mm. sudenmarja, korpi-imarre, mesiangervo, lehtokorte,
lehto-orvokki ja metsäalvejuuri. Lehtopensaista esiintyvät koiranheisi ja pohjanpunaherukka.
Puronvarren puusto on monipuolista ja joukossa esiintyy muutama vanha raita ja järeitä haa-
poja. Puronvarrella on reilusti lahopuustoa ja myös pystylahopuuta, mikä lisää kohteen lajistol-
lista monimuotoisuutta. Luontokohde rajautuu tuoreen kankaan talousmetsiin ja alaosallaan
piha-alueisiin.

Kotipuron rehevien metsien pesimälinnusto on monipuolinen ja rajatulle alueelle sijoittuu myös
liito-oravan reviirin ydinalue.

Kotipuron luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät lähiym-
päristöt sekä lehdot. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa kosteat keskiravinteiset lehdot
sekä varttuneet havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat ovat silmälläpidettäviä (NT) ja tuoreet
keskiravinteiset lehdot vaarantuneita (VU). Uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa havumet-
sävyöhykkeen purot ja pikkujoet ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia (EN).
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Kuva 21. Kotipuron luontokohderajaus (luontokohde 2).  Kuvassa pohjoisen ja eteläisen selvitysalueen raja.

Kuva 22. Kotipuron luontokohteen alueelle sijoittuu myös runsaslahopuustoisia oravanmarja-käenkaalityypin lehtomai-
sia kankaita.
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Kuva 23. Leväpuron uoman alaosalla on laajempaa avointa saraluhtaa ja avovesialueita.

Leväpuro (luontokohde 3)

Honkakallioiden pohjoispuolen ojitetuilta turvemailta vetensä keräävä Leväpuro laskee Levälah-
teen. Puron yläosalla siihen laskee runsaasti ojitusvesiä ja uoman varrelle sijoittuvat metsät
ovat puustoltaan nuoria, suurelta osin varttunutta taimikkoa. Leväpuron uoman alueelle sijoittuu
myös päätehakkuita. Luontokohteeksi rajattiin Leväpuron alaosa, joka sijoittuu laajemman sara-
ja pensaikkoluhdan alueelle. Leväpuron uoma levenee laajaksi ja sillä on useita haaroja luhdan
alueella. Pääosan saraluhdasta muodostaa pullo- ja jouhisara. Joukossa on myös luhtasaraa.
Vesipinnan lähellä esiintyy paikoin laajoina kasvustoina vehkaa.

Leväpuron saraluhta rajautuu kivennäismaihin, jotka luhdan eteläpuolella ovat nuoria sekapuus-
toisia kasvatusmetsiä ja pohjoispuolella peltoa ja taimikkoa. Uoma levenee laskiessaan Levä-
lahteen. Laajemman vesiuoman pohjoispuolelle sijoittuu jyrkkärantaisempi kuusivaltainen tuo-
reen kankaan metsäkuvio ja eteläpuolelle lehtipuuvaltaista nuorta metsää.

Leväpuron luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät lähiym-
päristöt sekä rantaluhdat. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa avoluhdat luetaan säily-
viksi (LC).
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Kuva 24. Leväpuron luontokohderajaus (luontokohde 3).

Kuva 25. Leväpuron alueen saraluhdan valtalajina on pullosara.
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Kaakkolampi (luontokohde 4)

Kaakkolampi sijoittuu Pappilanniemen laajimman metsäalueen keskelle. Lampi on ns. luonnon-
tilainen, eikä siihen ole johdettu ojitusvesiä. Lammesta lähtee yksi lasku-uoma, jota on oikaista
ja se laskee peltojen halki Hövelönlahteen. Kaakkolammen ympärillä on kapea rantaluhta ja
hieman puustoista nevaa. Lampi rantanevoineen rajattiin luontokohteeksi. Lammen vesipinta
on keväällä laajempi ja se on kasvamassa umpeen. Lampi kerää ympäristön sulamisvesiä ja on
viitasammakon elinympäristöä. Lammen ympäristön metsät ovat lehtipuuvaltaisia ja puustol-
taan käsiteltyä talousmetsää.

Kaakkolammen luontokohde voidaan lukea Metsälain 10 §:n kohteisiin pienveden välittömät
lähiympäristöt. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa suolammet ovat vaarantuneita (VU).

Kuva 26. Kaakkolammen luontokohderajaus (luontokohde 4).

3.3.2 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 val-
takunnallisesti uhanalaisen (CR, EN, VU) kasvilajiston esiintymiä. Myöskään luontodirektiivin
liitteen IV b mukaisia tai erityisestisuojeltavia kasvilajeja ei inventoinneissa paikannettu. Uhan-
alaisrekisterin lähin tiedossa oleva uhanalaisesiintymä sijoittuu selvitysalueen ulkopuolelle, len-
tokenttäalueelle. Vanhoja uhanalaistietoja mm. kiiltosirppisammalesta pohjoisrannan luhdilla
tarkasteltiin, mutta lajiesiintymät alueella ovat erittäin epätodennäköisiä alueen nykytilan-
teessa.

Suikeanoidanlukko (Botrychium lanceolatum) esiintyy harvinaisena koko maassa ja sitä ta-
vataan erityisesti kalkkipitoisilla mailla, laidunniityillä, rantatörmillä ja toisinaan myös tienpien-
tareilla. Laji on valtakunnallisesti uhanalainen (VU) (LSA 471/2013). Uhanalaisrekisterin tietojen
mukaan lajiesiintymä sijoittuu lentokentän alueelle, missä on havaittu neljä itiöpesäkkeellistä
yksilöä heinäkuussa 2004. Esiintymä on selvitysalueen ulkopuolella. Esiintymä säilyy, mikäli
matalakasvuisena pidettävä lentokenttäalue säilyy nykyisen kaltaisena.
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Alueellisesti uhanalainen, silmälläpidettävä ja muutoin huomionarvoinen lajisto

Alueellisen uhanalaisuusluokituksen osalta selvitysalue sijoittuu kasvimaantieteellisessä alueja-
ossa keskiboreaalisen Pohjois-Karjalan-Kainuun (3b) lohkoon. Aiempien inventointien ketonoi-
danlukkoa (Leinonen 2009) alueelta ei paikannettu.

Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum) esiintyy harvinaisena koko maassa ja sitä tavataan
erityisesti matalakasvuisilla laidunkedoilla ja pientareilla. Ahonoidanlukko on uusimman uhan-
alaisuusluokituksen mukaisesti silmälläpidettävä (NT) ja sen luokitus ei muuttunut edellisestä
arvioinnista. Ahonoidanlukko on Suomen kansainvälinen vastuulaji.

Uhanalaisrekisterin paikkatietojen mukaan lajin esiintymä sijoittuu Hövelöntien ja Pappilannie-
mentien risteysalueella tienpientareelle, Sutelantienvarrelle tienpientereelle sekä lentokentän
alueelle. Esiintymätiedot ovat vuosilta 2011-2015 ja kasvupaikat ovat edelleen potentiaalisia
lajille. Lisäksi on vanhempi lajiesiintymä Kuvakirkon pihalta, vuodelta 1989. Kasvillisuusinven-
toinneissa lajiesiintymiä etsittiin tuloksetta. Noidanlukoille tyypilliseen tapaan lajit saattavat olla
pitkäänkin ilmenemättä, mutta säilyvät maaperän siemenpankissa. Vuosi 2018 oli noidanlukko-
jen esiintymille kuivuuden vuoksi huono. Lajin esiintymät tarkastetuilla kohteilla säilyvät, mikäli
pientareet ja kasvupaikat pysyvät edelleen avoimena. Lisäksi rekisteritiedoissa on ahonoidanlu-
kon esiintymä vuodelta 1989 Lukkarinnurmenniityn alueelta. Esiintymispaikan tarkistuksissa
alueen todettiin olevan noidanlukoille liian tiheäkasvuinen ja rehevä.

Maastoinventoinneissa selvitysalueelta ei todettu uusia kohteita, joissa esiintyy erityistä huomi-
onarvoista putkilokasvilajistoa. Lehtojen vaateliaampaa lajistoa esiintyy rajatuilla luontokoh-
teilla.

Ahokissankäpälä (Antennaria dioica) on valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) ja sen esiin-
tymiä on todettu maatalousympäristöjen monimuotoisuuden yleissuunnittelussa (Lassila & Helo
2006) Sutelan koivukujanteelta ja tienpientereilta.

Alueen entisillä perinnebiotoopeilla esiintyy vielä tuoreiden niittyjen lajistoa, kuten nurmitädyke,
aitovirna, kumina, ahopukinjuuri, alueellisesti uhanalainen ahomansikka ja aho-orvokki (Lassila
& Helo 2006). Perinnebiotooppien hoidolla ja ketomaisten paahdeympäristöjen ja peltolaiteiden
hoidolla on tärkeä merkitys Paltaniemen alueen huomionarvoisen kasvilajiston kasvupaikkojen
ylläpitämisessä.

Kuva 27. Sutelantien varrelle sijoittuu niittykasvillisuuden vallitsemia pientareita perinnebiotooppien tyyppisinä alueina.
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4 LINNUSTO

4.1 Paltaniemen linnuston yleispiirteet
Paltaniemen alueen linnustoa on seurattu vuosikymmeniä, ja alueen linnustosta on melko run-
saasti olemassa olevaa tietoa (mm. Lassila & Helo 2006). Paltaniemen alueella on pesivän pelto-
ja rantalinnuston lisäksi merkitystä lintujen muuton aikaisena levähdys- ja ruokailualueena.
Maatalouden muutosten myötä alue on menettänyt linnustollista arvoaan, mutta sillä on edel-
leen merkitystä mm. alueen kautta muuttavalle ja alueella pesivälle linnustolle. Linnuston kan-
nalta merkittävimpiä alueita ovat laajat ja yhtenäiset peltoalueet. Muuttavan linnuston kannalta
merkitystä on myös Oulujärven rannoilla ja rantaluhdilla sekä erityisesti keväällä Paltasalmen
alueelle muodostuvalla sula-alueella (Lassila & Helo 2006). Paltaniemen pohjoisosan yhtenäinen
rantaviiva toimii myös Oulujärven rantoja seuraavan muuttolinnuston alueellisesti tärkeänä joh-
tolinjana.

4.2 Selvitysalueen pesimälinnusto
Paltaniemien selvitysalueella havaittiin vuoden 2018 pesimälinnustoselvityksissä yhteensä 98
lintulajia, joista 63 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi (liite 1). Selvi-
tysalueen elinympäristöjen monimuotoisuuden vuoksi lajistossa on useiden eri elinympäristöjen
lajeja, joista suurin osa tulee hyvin toimeen ihmisvaikutuksen alaisilla alueilla. Valtaosa alueella
pesivästä linnustosta lukeutuu alueellisesti melko yleisenä ja runsaslukuisena esiintyvään lintu-
lajistoon, mutta alueen pesimälinnustossa on myös useita taantuneita ja alueellisesti harvalu-
kuisia lajeja. Kevään ensimmäisillä käyntikerroilla alueella havaittiin myös vielä muuttomatkalla
olevaa lajistoa, jotka eivät pesi alueella.

Selvitysalueella pesivä vesilintulajisto on melko vähäinen, vaikka selvitysalueeseen kuuluu Ou-
lujärven rantoja sekä pieniä lampia. Vesilinnuston osalta Paltaniemen lampien merkitys on
melko vähäinen, koska ne ovat kasvaneet umpeen ja niiden rannat on rakennettu (Lassila &
Helo 2006). Alueen yleisimmät pesivät vesilinnut ovat telkkä, tavi ja sinisorsa. Etenkin telkälle
asetettuja pönttöjä on monin paikoin vesistöjen rantametsissä. Vesilinnuista lisäksi haapana
tulkittiin mahdollisesti pesiväksi Haukilammella ja tukkakoskelo Paltaniemen venesataman vie-
reisellä luhdalla. Sutelanperän pohjoispuolella havaittiin kesällä laulujoutsenpoikue, joka on
saattanut pesiä selvitysalueen pohjoisreunan luhdalla. Silkkiuikkuja havaittiin pesivänä sekä
Juusolanlammella että Hövelönlahden rannalla. Loppukesän aikana Paltaniemen venesataman
ja uimarannan viereisillä nurmikoilla laidunsi 34 valkoposkihanhen parvi. Linnut kuuluvat Oulu-
järven pesimäkantaan, mutta selvitysalueella ne eivät kuitenkaan ole pesineet.

Metsäkanalinnuista selvitysalueen metsäisillä alueilla havaittiin harvakseltaan teeriä ja pyitä.
Pieni teeren soidin havaittiin Oulujärven jäällä Immolan kohdalla sekä lentokentän pohjoisosan
alueella. Kanalinnuista Pappilanniemen ja Rämpsälän seudulla havaittiin myös fasaania, jonka
kanta Kainuussa on istutusten varassa (Lassila & Helo 2006).

Petolinnuista alueella tulkittiin todennäköisesti pesiväksi varpushaukka ja nuolihaukka, joita alu-
eella havaittiin molempia kaksi paria. Nuolihaukan reviirit sijoittuivat Paltaniemen keskustan ja
venesataman alueelle sekä lentokentän ja Rämpsälän väliselle alueelle. Mahdollisesti pesiväksi
tulkittiin ruskosuohaukka, joka saalisteli Sutelanperän luhtaisilla rannoilla ja pelloilla. Ruskosuo-
haukka havaittiin saalistelemassa myös Toivonniemen pelloilla, mutta se ei todennäköisesti pesi
selvitysalueella. Selvitysalueen itäosassa havaittiin myös saalisteleva hiirihaukka, mutta se pesii
todennäköisesti selvitysalueen ulkopuolella. Toivonniemen länsiosassa havaittiin lisäksi sarvi-
pöllö, joka saattaa mahdollisesti pesiä alueella.

Kahlaajista selvitysalueen suurimmilla pelloilla pesivät töyhtöhyyppä ja kuovi. Kuovi ja pikku-
kuovi pesivät todennäköisesti myös lentokentän alueella. Leväpuron alaosan luhdalla havaittiin
todennäköisesti pesivä taivaanvuohi, ja lehtokurppia pesii muutamia pareja alueen lehtipuuval-
taisissa metsissä mm. Kotipuron rannoilla. Pariutuneita meriharakoita havaittiin sekä Toivonie-
men että Pappilanniemen pelloilla, mutta niiden pesinnästä alueella ei saatu täyttä varmuutta.
Todennäköisesti pesiviä punajalkavikloja havaittiin Kirkkoniemessä ja Leppiniemessä, venesa-
taman viereisillä rannoilla ja lentokentän länsipuoleisilla pelloilla. Punajalkaviklo on Kainuussa
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tulokaslaji, jonka kanta on vahvassa kasvussa (Lassila & Helo 2006). Valkovikloja havaittiin
soidintamassa lentokentän alueella ja Paltaniemen pohjoisrannan luhdilla. Kurki tulkittiin mah-
dollisesti pesiväksi Leväpuron alaosan luhdalla.

Paltaniemen suuremmat peltoalueet, pienet lammet ja ranta-alueet ovat laajalti lokkilinnuille
tärkeitä ruokailualueita läpi kevään ja kesän, jolloin naurulokkien ja kalalokkien määrät saatta-
vat kohota parhaimmillaan jopa satoihin yksilöihin. Selvitysalueella ei pesi suurempia lokkiko-
lonnioita, eikä mahdollisista yksittäisten parien pesinnästä alueella saatu täyttä varmuutta. Sel-
vitysalueen rannoilla ja lammilla havaittiin myös ruokailevia kalatiiroja, joita saattaa yksittäis-
parein pesiä selvitysalueella.

Tikkalinnuista selvityksissä havaittiin käpytikkoja, palokärki ja merkkejä pohjantikasta, jonka
ruokailujälkiä löydettiin selvitysalueen itäreunalta, Likopuron varren iäkkäästä kuusimetsästä.
Selvitysalueen avoimilla peltoalueilla, niiden reunapusikoissa ja metsissä sekä kulttuurivaikut-
teisissa pihapiireissä pesii melko monipuolinen varpuslintulajisto. Peltoalueiden tyypillisiä var-
puslintuja on mm. kiuru, joka esiintyy edelleen useimmilla suurilla pelloilla, vaikka sen kanta
alueella onkin taantunut (Lassila & Helo 2006). Niittykirvisiä havaittiin paikoin Paltaniemen ja
Pappilanniemen pelloilla, mutta myös ranta-alueiden luhdilla. Avomaiden lajistoa edustavat
myös Leppiniemessa mahdollisesti pesivä kivitasku sekä Pappilanniemessä, lentokentällä sekä
sen länsipuoleisilla pelloilla havaittu pensastasku. Avoimien maiden laji on myös pikkulepinkäi-
nen, jonka reviiri havaittiin Toivonniemen pelloilla. Peltojen reunapusikoissa ja paikoin myös
pihapiireissä pesivät mm. lehtokerttu, pensaskerttu, hemppo, punavarpunen ja viherpeippo.
Asutuksen piirissä esiintyy myös useita kolopesijöitä (mm. tali- ja sinitiainen, kirjosieppo, lep-
pälintu), joille löytyy pönttöjä pihapiireistä ja niiden vierusmetsistä. Asutuksen piirissä pesii
myös varpusia ja pikkuvarpusia sekä haara- ja räystäspääskyjä, joille alueelta löytyy edelleen
riittävästi ravintoa mm. karjan laidunnuksen vuoksi. Myös kottaraisen pesintöjä havaittiin sekä
luonnonkoloissa että kottaraiselle varta vasten asetetuissa pöntöissä Pappilanniemen alueella ja
Immolan seudulla. Elinympäristöjen reuna-alueiden lajeja ovat myös monin paikoin Oulujärven
rantojen pensoittuvilla luhdilla havaitut pajusirkut sekä harvalukuisempana esiintyvä ruokokert-
tunen.

Selvitysalueen itä- ja eteläosan metsävaltaisen alueen linnusto on lajistollisesti köyhempää, kuin
selvitysalueen muilla osilla, jossa lintujen elinympäristötkin ovat monipuolisempia. Metsälinnus-
tossa runsaimpia ovat alueellisesti yleisimmät metsätalousvaltaisten talousmetsien yleislajit ja
havumetsien yleislajit, joista useat ovat Suomen runsaslukuisimpia pesimälajeja (esim. peippo,
pajulintu, punarinta ja metsäkirvinen). Selvitysalueelle sijoittuu paikoin myös iäkkäämpää kuu-
sikkoa ja kuusisekametsiä mm. Likopuron varressa, Kotipuron alaosan alueella sekä Leväpuron
ympäristössä, joissa esiintyy suojelullisesti arvokasta varpuslinnustoa ja vanhojen metsien
elinympäristön lajistoa, kuten peukaloinen, puukiipijä, hömö- ja töyhtötiainen sekä punatulkku.
Rehevämpien lehtipuuvaltaisten metsien laulaja mustapääkerttu havaittiin aivan selvitysalueen
eteläreunalla Lukkarinnurmella, ja elinympäristöltään vaativampia sirittäjiä havaittiin paikoin
alueen valoisissa mänty- ja lehtisekametsissä.

4.3 Suojelullisesti arvokkaat lajit
Paltaniemen linnustoselvitysten yhteydessä alueella havaittiin yhteensä 50 suojelullisesti arvo-
kasta lintulajia (taulukko 1). Näistä 38 lajia arvioitiin alueella vähintään mahdollisesti pesiväksi.
Pesiväksi tulkitussa lajistossa on 14 valtakunnallisesti uhanalaista lintulajia, joista räystäs-
pääsky, hömötiainen, varpunen ja viherpeippo on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Hyväri-
nen ym. 2019). Vaarantuneeksi (VU) on luokiteltu haapana, pyy, naurulokki, haarapääsky, pen-
sastasku, töyhtötiainen ja pajusirkku. Useat alueella havaitut uhanalaiset lajit ovat vielä alueel-
lisesti melko yleisiä pesimälajeja, vaikka niiden kannankehitys onkin ollut taantuva sekä alueel-
lisesti että valtakunnallisesti. Taantumisen suurimpina syinä ko. lajeilla pidetään mm. elinym-
päristöjen muuttumista ja vähenemistä sekä maataloudessa tapahtuneita muutoksia. Lisäksi
alueella tulkittiin pesivän viisitoista silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltua lintulajia ja viisi alueel-
lisesti uhanalaiseksi (RT) luokiteltua lintulajia (taulukko 1).

Selvitysalueella pesivästä lajistosta kivitasku on säädetty uhanalaiseksi Suomen luonnonsuoje-
lulain (20.12.1996/1096) ja -asetuksen (14.2.1997/160) nojalla (taulukko 1). Selvitysalueen



FCG SUUNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kajaanin kaupunki 31 (43)
Paltaniemen luontoselvitys
28.3.2019

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

pesimälajistossa on lisäksi 13 EU:n lintudirektiivin liitteessä 1 lueteltua lintulajia ja 15 Suomen
kansainvälistä vastuulajia (taulukko 1).

Taulukko 3. Selvitysalueella havaitut suojelullisesti arvokkaat lintulajit. PVi = lajin pesimävarmuusindeksi (V = varma; T = todennäköi-
nen; M = mahdollinen; h = havaittu, mutta ei tulkita pesiväksi), Uhex = Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (EN = erittäin uhanalai-
nen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä (Hyvärinen ym. 2019), RT = alueellisesti uhanalainen (Tiainen ym. 2016), Lsl. = luon-
nonsuojelulain (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), Elinympäristö = lajin ensisijainen elinympäristö Väisä-
nen ym. (1998) mukaan.
Laji Pvi Uhex Lsl. KVl EU Elinympäristö
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) M x x Karut sisävedet
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) h x Saaristo
Haapana (Anas penelope) T VU x Karut sisävedet
Tavi (Anas crecca) T x Karut sisävedet
Telkkä (Bucephala clangula) T x Karut sisävedet
Tukkakoskelo (Mergus serrator) M NT x Karut sisävedet
Isokoskelo (Mergus merganser) h NT x Karut sisävedet
Pyy (Bonasa bonasia) T VU x Havumetsät
Teeri (Tetrao tetrix) T x x Metsän yleislajit
Kaakkuri (Gavia stellata) h x Karut sisävedet
Silkkiuikku (Podiceps cristatus) V NT Kosteikot
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) M x Kosteikot
Hiirihaukka (Buteo buteo) h VU U Pellot ja rakennettu maa
Kurki (Grus grus) M x Suot
Tylli (Charadrius hiaticula) h RT Tunturit
Kapustarinta (Pluvialis apricaria) h x Tunturit
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) T NT Kosteikot
Pikkukuovi (Numenius phaeopus) M x Suot
Kuovi (Numenius arquata) V NT x Pellot ja rakennettu maa
Rantasipi (Actitis hypoleucos) M x Karut sisävedet
Valkoviklo (Tringa nebularia) M NT x Suot
Punajalkaviklo (Tringa totanus) T NT Saaristo
Naurulokki (Larus ridibundus) M VU Kosteikot
Harmaalokki (Larus argentatus) h VU Karut sisävedet
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) h x x Kosteikot
Kalatiira (Sterna hirundo) T x x Karut sisävedet
Tervapääsky (Apus apus) h EN Pellot ja rakennettu maa
Palokärki (Dryocopus martius) h x Vanhat metsät
Pohjantikka (Picoides tridactylus) M x x Vanhat metsät
Kiuru (Alauda arvensis) T NT Pellot ja rakennettu maa
Haarapääsky (Hirundo rustica) M VU Pellot ja rakennettu maa
Räystäspääsky (Delichon urbicum) M EN Pellot ja rakennettu maa
Keltavästäräkki (Motacilla flava) h RT U Suot
Västäräkki (Motacilla alba) T NT Pellot ja rakennettu maa
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) V x Havumetsät
Pensastasku (Saxicola rubetra) M VU Pellot ja rakennettu maa
Kivitasku (Oenanthe oenanthe) M RT U Pellot ja rakennettu maa
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) V NT Kosteikot
Pensaskerttu (Sylvia communis) V NT Pensaikot ja puoliavoimet maat
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) T RT Havumetsät
Hömötiainen (Parus montanus) V EN Metsän yleislajit
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Laji Pvi Uhex Lsl. KVl EU Elinympäristö
Töyhtötiainen (Parus cristatus) V VU Havumetsät
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) M x Pensaikot ja puoliavoimet maat
Närhi (Garrulus glandarius) h NT Havumetsät
Harakka (Pica pica) V NT Pellot ja rakennettu maa
Varpunen (Passer domesticus) V EN Pellot ja rakennettu maa
Järripeippo (Fringilla montifringilla) V NT, RT Metsän yleislajit
Viherpeippo (Carduelis chloris) V EN Pellot ja rakennettu maa
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) T NT Pensaikot ja puoliavoimet maat
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) V VU Kosteikot

Kuva 28. Paltaniemen selvitysalueen pesimälinnustoselvitysten yhteydessä havaittujen suojelullisesti arvokkaiden lintu-
lajien havaintopaikat. Suurempi kartta on esitetty raportin liitteenä 2.

4.4 Linnustollisesti arvokkaat alueet
Paltaniemen pelto- ja ranta-alueilla on alueellisesti suuri merkitys muuttokaudella lepäileville ja
ruokaileville linnuille (Lassila & Helo 2006). Alueella lepäilee ja ruokailee tuhansia varpus-, kah-
laaja- ja lokkilintuja sekä satoja sorsalintuja. Muuttokaudella tärkeimmät alueet ovat Paltasal-
meen muodostuva Paltasula, Oulujärven rantalietteet ja -luhdat sekä alueen suurimmat ja lin-
nustollisesti arvokkaimmat peltoalueet (Lassila & Helo 2006). Metsäisen elinympäristön rehevät
puronvarret ovat myös pesimälinnustoltaan monilajisia kohteita ja ne on arvotettu arvokkaiksi
luontokohteiksi tässä Paltaniemen osayleiskaavoitusta palvelevassa luonto- ja linnustoselvityk-
sessä (liite 3).

Paltaniemen laajimmilla peltoalueilla saattaa lepäillä enimmillään satoja sorsalintuja, varsinkin
kevätkaudella Oulujärven ollessa pääosin jäässä ja peltojen tulviessa. Peltojen merkitys suurille
linnuille, kuten joutsenille ja hanhille on vähäisempi, mutta niitäkin alueella saattaa lepäillä
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enimmillään muutamia kymmeniä yksilöitä (Lassila & Helo 2006). Keväällä ensimmäisenä au-
keavan Paltasulan merkitys vesilinnuille on alueellisesti merkittävä. Alueella saattaa parhaim-
millaan lepäillä satoja vesilintuja, joiden joukossa on hanhia ja joutsenia, puolisukeltaja- ja ko-
kosukeltajasorsalintuja sekä esimerkiksi kuikkalintuja.

Paltaniemen pelloille ja etenkin tulviville alueille saattaa keväällä kerääntyä satoja kahlaajia,
joista kuovi, töyhtöhyyppä ja suokukko ovat yleensä runsaimpia (Lassila & Helo 2006). Alueella
lepäilee lisäksi runsaasti vikloja sekä mm. kapustarintoja. Lokkilintujen määrät saattavat kohota
yli tuhanteen yksilöön, jossa runsaimpia ovat naurulokki, kalalokki ja pikkulokki. Keväällä Pal-
taniemellä sekä laajemmallakin alueella ruokailevat lokkilinnut yöpyvät Paltasulan laiteilla. Pel-
toalueet ja niitä reunustavat pensaikkovyöhykkeet keräävät muuttokaudella lepäilemään ja ruo-
kailemaan myös suuria varpuslintuparvia, joissa etenkin peippolintujen ja rastaiden määrät
saattavat kohota yli tuhannen yksilön (Lassila & Helo 2006).

Paltaniemen peltoalueiden merkitys alueella pesivälle sekä lepäilevälle ja ruokailevalle linnus-
tolle on syytä huomioida alueen maankäytössä, koska maatalouden muutosten lisäksi peltoalu-
eiden pirstoutuminen on yksi valtakunnallisestikin maatalousympäristön lintujen uhanalaistumi-
seen vaikuttaneista tekijöistä. Paikallisesti merkittävien elinympäristöjen pirstoutumisella saat-
taa olla selvästi voimakkaammatkin vaikutukset.

Kuva 29. Paltaniemen selvitysalueen linnustollisesti arvokkaat peltoalueet (Lassila & Helo 2006). Selvitysalueiden länsi-
osaan sijoittuvalla Paltasalmella on myös linnustollista merkitystä.
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5 MUU ELÄIMISTÖ

5.1 Tavanomainen lajisto
Paltaniemen selvitysalueella esiintyy osin ihmisvaikutteiselle maatalousympäristölle ja osin met-
sävaltaiselle alueelle tyypillisiä nisäkkäitä. Alueella tavattava nisäkäslajisto koostuu etupäässä
alueellisesti yleisistä lajeista. Yleisimpiä nisäkkäitä ovat rusakko, orava ja kettu sekä useat ta-
vanomaiset piennisäkäslajit. Metsäkauris on ollut perinteisesti Paltaniemen alueella runsas ja
sen vuoksi hyötyviljelyksiä on jouduttu aitaamaan. Metsäkauriille alue tarjoaa monipuolisen
elinympäristön sekä Oulujärven vaikutuksesta vähälumisemman talven.

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 hä-
vittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 § perusteella kiellettyä.

5.2.2 Alueen direktiivilajisto
Direktiivilajien osalta selvitysalueella potentiaalisimmin esiintyvät liito-orava, viitasammakko, ja
lepakot, joten alueen selvitykset painottuivat näihin lajeihin. Lisäksi levinneisyytensä puolesta
potentiaalisesti voi esiintyä myös saukkoa.

5.2.3 Liito-orava

Liito-orava (Pteromys volans) on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Uusimmassa uhanalai-
suusarvioinnissa lajin uhanalaisstatus nostettiin silmälläpidettävästä takaisin vaarantuneisiin
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).

Paltaniemen selvitysalueelta löydettiin liito-oravainventointien yhteydessä noin 140 pa-
panapuuta, jotka painottuivat selvästi muutaman elinpiirin alueelle (kuva 29. liite 4). Suurin osa
kohteista on aiemmissa selvityksissä löydettyjä alueita (mm. Leinonen 2009) tai Kainuun ELY-
keskuksesta uhanalaisrekisterin kohteita (Kainuun ELY-keskus 6.6.2018). Kaikki aiemmin tie-
dossa olleet kohteet inventoitiin, mutta kaikilla kohteilla ei enää havaittu merkkejä liito-oravan
esiintymisestä. Toisilla kohteilla havaintoja oli selvästi vähemmän kuin aiemmin, jolloin elinpiirin
ydinaluetta ei voitu enää tulkita, mutta vähäisempien havaintojen perusteella liito-orava käyttää
näitä alueita edelleen liikkuessaan elinpiirillään ja ydinalueiden välillä.

Havainnot keskittyivät yleensä varttuneille ja kuusivaltaisille lehtomaisen kankaan kuvioille,
joista valtaosa sijoittui puron varrelle, rantametsiin tai niiden lähistölle. Liito-oravan pesäpuuksi
tulkittu puu löydettiin neljältä elinpiirin ydinalueelta (Pappilanniemi, Kotipuro, Likopuro), jonne
myös valtaosa papanahavainnoista keskittyi (liitekartta 4).

Seuraava alueiden tarkempi kuvailu noudattaa vertailukelpoisuuden vuoksi aiemman Paltanie-
men luontoselvityksen (Leinonen 2009) aluejakoa.

Hövelönlahti–Levälahti
Merkittävä osa liito-oravahavainnoista sijoittui Hövelönlahden ja Levälahden alueelle sekä Levä-
puron ja Kotipuron varrelle selvitysalueen länsiosassa (kuva 29). Levälahden itärannalla ja Le-
väpuron suualueen pohjoispuolella on aiemmissa selvityksissä havaittu hyvin runsaasti liito-
oravan papanapuita ja selkeä elinpiirin ydinalue pesäpuineen (Leinonen 2009). Keväällä 2018
papanapuita löytyi edelleen alueen harventamattomilta metsäkuvioilta, mutta papanoiden
määrä oli selvästi vähäisempi kuin aiemmissa selvityksissä. Alueelta löytyi lisäksi pieniä risupe-
siä, joita ei kuitenkaan tulkittu liito-oravan käyttämiksi pesäpuiksi, koska niiden alapuolella ei
ollut papanoita. Leväpuron pohjoispuoleisella metsäalueella on tehty avohakkuita, minkä lisäksi
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rantametsiä on myös harvennettu, ja mäntyvaltaisina alueina ne eivät ole enää tyypillistä liito-
oravan elinympäristöä. Leväpuron varrella, sähkölinjan itäpuolella, alueen metsiä on niin ikään
käsitelty voimakkaasti ja puron varressa on vain hyvin kapea kaistale sopivan iäkkäitä kuusia
ja haapoja, joiden alapuolelta löydettiin liito-oravan papanoita. Alueella on myös muutamia ko-
lopuita ja risupesiä, mutta ne olivat lintujen asuttamia, eikä niiden alapuolella ollut liito-oravan
papanoita. Liito-oravan ruokailupuita kasvoi runsaasti etenkin Leväpuron rannoilla, ja kapeam-
min myös Levälahden rannalla. Alueelta on olemassa edelleen metsäinen kulkuyhteys Hövelön-
lahden ja Kotipuron suuntaan sekä alueen etelä- ja itäpuolelle.

Hövelönlahden itärannalla oli edelleen merkkejä liito-oravan liikkumisesta alueella, mutta ran-
tametsissä papanapuita oli vähemmän kuin aiemmissa selvityksissä. Todennäköisesti rannan
pihapiireistä olisi löytynyt lisää papanapuita.

Huomattavan paljon papanapuita löytyi sen sijaan Kotipuron alaosan alueelta (kuva 29), jossa
on edelleen tyypillisen näköistä liito-oravan elinympäristöä ja alueelle tulkittiin elinpiirin ydin-
alue. Alueella oli muutamien puiden tyvellä toistasataa papanaa ja jopa useampia satoja papa-
noita. Papanapuut sijoittuivat tiukasti puron rantavyöhykkeelle, ja puron varressa on myös run-
saasti liito-oravan käyttämiä ruokailupuita eli leppää ja haapaa. Metsien laatu liito-oravan
elinympäristönä heikkenee puron rantavyöhykkeeltä poispäin, mutta elinympäristö säilyy hy-
vänä kuljettaessa puronvartta ylöspäin kohti Hövelöntietä, vaikka papanahavaintojen määrä vä-
heneekin selvästi. Kotipuron alaosan alueelta löydettiin liito-oravan pesäksi tulkittu risupesä
(kuva 29). Alueelle sijoittui mahdollisesti myös toinen risupesä, tiheään kuuseen, jonka alla oli
useampi sata papanaa, ja liito-orava myös havaittiin lyhyesti kyseisen kuusen vieressä.

Leppiniemi-Pappilanniemi
Leppiniemessä selvitysalueen länsireunalla on aiempia havaintoja liito-oravista ja pesäpuista
(Leinonen 2009). Keväällä 2018 alueelta ei löydetty enää merkkejä liito-oravan esiintymisestä,
eikä alue ole kaikilta osin lajin tyypillistä elinympäristöä. Alueelta löydettiin esimerkiksi muuta-
mia pönttöjä, mutta niiden alapuolella ei havaittu papanoita. Liito-oravan kulkuyhteys etelään
Hövelönlahden suuntaan on jokseenkin estynyt, mutta kulkuyhteys pohjoiseen Kirkkoniemen
suuntaan on edelleen olemassa.

Kirkkoniemen alueelta löydettiin sen sijaan edelleen merkkejä liito-oravan esiintymisestä, ja
alueelle sijoittuu myös reviirin ydinalue (kuva 29). Papanahavainnot olivat jokseenkin vähäi-
sempiä kuin aiemmin, mutta toisaalta papanoiden määrä oli selvästi suurin pappilan ympäris-
tössä, jonka pihapiiriä ei pystytty tutkimaan kunnolla. Kirkkoniemessä oli useampia kolopuita,
joista yhden alapuolella oli runsaasti liito-oravan papanoita, ja se tulkittiin lajin pesäpuuksi.
Alueelta on olemassa kohtalaisen hyvä puustoinen kulkuyhteys Paltaniemen pohjoisreunaa pit-
kin kohti Sutelanperää.

Immola
Immolan alueella Pappilanniementien ja Oulujärven rannan väliin sijoittuu vanhaa ja paikoin
erittäin järeää mäntyä ja kuusta kasvava metsikkö, jossa on aiempia havaintoja liito-oravasta.
Esimerkiksi vuonna 2009 metsikkö oli liito-oravan asuttama ja tulkittavissa elinpiirin ydinalu-
eeksi (Leinonen 2009). Keväällä 2018 alueella oli vain muutamia papanapuita, joiden alla oli
vähäinen määrä papanoita, eikä aluetta tulkita enää elinpiirin ydinalueeksi. Alueella on edelleen
tyypillistä liito-oravan elinympäristöä, ja rannalla on myös runsaasti ruokailupuustoa. Alueen
vanhoissa männyissä on melko runsaasti suuria koloja ja halkeamia, jotka ovat pääosin naak-
kojen asuttamia. Alueelta löydettiin myös pienempiä kolopuita, mutta myös niistä osa oli lintujen
asuttamia, eikä kolopuiden tyveltä löytynyt liito-oravan papanoita. Alueelta on olemassa oleva
kulkuyhteys sekä länteen Kirkkoniemen että itään Sutelanperän suuntaan

Keskusta–Kourulampi
Paltaniemen keskustan ja Kourulammen alueelta on olemassa vanhoja havaintoja liito-oravan
esiintymisestä, joskin havainnot ovat melko vähäisiä ja alue on tulkittu liito-oravan kulkuyhtey-
deksi (Leinonen 2009). Kevään 2018 selvityksissä Paltaniemen koulun piha-alueelta löydettiin
vähäinen määrä papanoita yhden kuusen tyveltä (kuva 29). Alueen rantatörmällä on kapealti
liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä, mutta alueelta ei löydetty enempää papanapuita. Alue
tulkitaan edelleen olevan liito-oravan kulkuyhteyttä eri elinpiirien välillä.
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Sutelanperä–Sivolanlahti
Sivolanlahden rantavyöhykkeeltä ja Sutelanperän peltojen reunametsistä on aiempia havaintoja
liito-oravan liikkumisesta, ja alueelta on aiempien havaintojen perusteella tulkittavissa liito-ora-
van elinpiirin ydinalue (Leinonen 2009). Keväällä 2018 papanahavainnot jäivät melko vähäisiksi,
mutta liito-orava on edelleen liikkunut alueella, ja alueella tulkitaan olevan kulkuyhteys eri elin-
piirien välillä (kuva 29). Papanahavaintojen perusteella liito-oravan havaittiin myös pystyvän
liikkumaan alueelta Paltaniemen keskustan suuntaan, vaikka rantatörmällä kasvoi vain harvoja
suuria kuusia liito-oravalle soveltuvina hyppypuina.

Likopuro
Lentokentän pohjoispuolelle sijoittuvan Likopuron varrella on laajalla alueella aiempia havaintoja
liito-oravista, ja alueella on tulkittavissa myös elinpiirin ydinalue (Leinonen 2009). Kevään 2018
selvitysten aikaan alueelta löydettiin runsaasti merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella,
mutta havainnot olivat kuitenkin vähäisempiä ja suppeammalla alueella kuin aiemmin (kuva
29).

Likopuron varsimetsät ovat pääosiltaan iäkästä ja lehtomaisen rehevää kuusimetsää, jossa kas-
vaa myös ruokailupuustona sopivaa leppää ja järeitä haapoja. Rantatörmän yläpuolella metsät
ovat pääosin tuoreita ja kuivahkoja mäntykankaita eli vähemmän tyypillisiä liito-oravan elinym-
päristöjä. Havainnot painottuivatkin melko tiukasti puron rantametsiin ja purouoman alueelle.
Toukokuun alun selvitysten aikaan Likopuro tulvi voimakkaasti ja tulva oli huuhdellut runsaasti
puiden tyviä ylempänäkin purouomassa. Tämä voi osaltaan selittää mm. sen, että papanoita ei
löydetty koko puronvarren alueelta, missä oli liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä sekä esi-
merkiksi aiempia havaintoja lajista. Likopuron varrelta, Siltalantien yläpuolelta, löydettiin kui-
tenkin runsaasti papanapuita, ja alueelle on tulkittavissa liito-oravan elinpiirin ydinalue. Alueelta
löydettiin myös kaksi pesäpuuksi tulkittua kohdetta, joista toinen on kolopuu, jonka alapuolella
oli papanoita, ja toinen järeä kuusi, jonka latvuksissa todennäköisesti on pesä, ja jonka tyvellä
oli yli 200 papanaa.

Liito-oravan papanoita ei löydetty enää lainkaan Likopuron varsimetsistä Siltalantien alapuolelta
ja puron eteläpuoleisesta metsiköstä, josta oli aiempia havaintoja lajista (Leinonen 2009). Pu-
ronvarren metsiä ja sen eteläpuoleista metsikköä oli käsitelty, eikä se ole enää moneltakaan
osin lajille tyypillisen näköistä elinympäristöä. Alueella oli muutamia pönttöjä ja risupesiä, mutta
niiden alapuolella ei ollut liito-oravan papanoita.

Liito-oravan kulkuyhteydet
Liito-oravainventointien sekä aiempien aktiivisten reviiritietojen (Uhanlaisrekisteri, Kainuun Ely-
keskus 6.6.2018) perusteella Paltaniemen kaava-alueille laadittiin liito-oravan kulkuyhteyksien
kartta, jota voidaan hyödyntää alueen maankäytön suunnittelussa. Kulkuyhteys kokoaa lajin
tulkitut ydinreviirit sekä aktiiviset reviirin osat, jotka suurelta osin sijoittuvat myös luontotyyp-
piperustein rajatuille luontokohteille. Ydinreviirien, luontokohteiden sekä puustoisten alueiden
ja vanhojen pihapiirien avulla on hahmoteltu lajin potentiaaliset kulkuyhteydet eri reviirien ja
niiden osien välillä sekä yhteys edelleen selvitysalueen ulkopuolelle.

Kulkuyhteyskartta on raportin liitteenä 5.
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Kuva 30. Paltaniemen selvitysalueelta löydetyt liito-oravan papanapuut. Tarkempi hahmotelma kulkuyhteyksistä liit-
teenä 5.

5.2.4 Lepakot

Paltaniemen selvitysalueella havaittiin jokaisella kartoituskierroksella useampia lepakoita (tau-
lukko 2). Suurin osa havainnoista koski pohjanlepakoita, ja ne keskittyivät etupäässä alueen
pohjoisosassa Pappilanniementien ja Sutelantien varrelle (kuva 30). Kyseiset tiealueet sijoittu-
vat Paltaniemen kirkon ja Kirkkoniemen välillä melko sulkeutuneeseen metsään, jossa on myös
melko paljon vanhaa asutusta ja runsaasti suuria kolopuita. Alueella on runsaasti etenkin poh-
janlepakon elinympäristönä tyypillisiä pihapiirejä sekä pellonreunusmetsiä, ja useita pohjanle-
pakoita havaittiinkin tiealueen yllä sekä pihapiireissä. Osa pohjanlepakkohavainnoista saattaa
koskea myös samoja tiealueen yllä saalistelevia yksilöitä, mutta ainakin Paltaniemen kirkon vie-
ressä, Juusolanlammen lounaispuolella ja Kirkkoniemessä havaittiin useampia yksilöitä saman-
aikaisesti. Paltaniemen kirkon ja Sutelantien väliin jäävä vanha aittarakennus tulkittiin pohjan-
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi, jonka hävittäminen ja heikentäminen on Suomen
luonnonsuojelulain nojalla kielletty (kuva 31). Aitan ympärillä havaittiin useampia pohjanlepa-
koita jokaisella käyntikerralla, ja niiden havaittiin kulkevan myös sisään aitan kattorakenteisiin.
Aitan kattoa oltiin ilmeisesti remontoimassa kesän aikana, mutta tästä huolimatta paikalla ha-
vaittiin lepakoita jokaisella käyntikerralla. Selvitysten aikana havaittujen lepakoiden määrän pe-
rusteella on todennäköistä, että pohjanlepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sijoittuu
myös muualle selvitysalueella, todennäköisesti yksityisiin pihapiireihin vanhemman rakennus-
kannan alueella Paltaniemen pohjoisosassa. Alueen pohjoisosaan sijoittuvat Pappilanniementie
ja Sutelantie tulkittiin lepakoiden tärkeäksi saalistusalueeksi sekä siirtymäreitiksi eri lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkojen välillä (kuva 30), jonka maankäytön muutoksissa myös lepakoiden
elinolosuhteet olisi syytä huomioida.

Yksittäisiä pohjanlepakoita havaittiin myös Paltaniemen eteläosan alueella (kuva 30), mutta
siellä on Paltaniemen pohjoisosaan verrattuna huomattavasti vähemmän pohjanlepakolle tyy-
pillistä elinympäristöä sekä mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia rakenteita. Sel-
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västi metsäisemmällä Paltaniemen eteläosan selvitysalueella havainnot olivat tyypillisesti yksit-
täin tiealueen yläpuolella ruokailevia pohjanlepakoita, minkä lisäksi yhden pohjanlepakon ha-
vaittiin ruokailevan myös Leväpuron suualueelle sijoittuvan luhdan yläpuolella.

Pohjanlepakon lisäksi selvitysalueella havaittiin vähäisesti määrittämättömäksi jääneitä viiksi-
siippoja/isoviiksisiippoja (taulukko 2). Viiksisiippoja havaittiin heinäkuussa ruokailemassa sekä
Kotipuron alaosalla että Likopuron rantametsässä (kartta 30). Kotipuron alaosan alueella ha-
vaittiin samalla kartoituskerralla kaksi viiksisiippaa, jotka todennäköisesti koskevat eri yksilöitä,
molempien yksilöiden ruokaillessa puron rantametsissä ja uoman yläpuolella. Likopuron var-
ressa havaittiin heinäkuun lisäksi myös elokuun kartoituskierroksella yksi viiksisiippa/isoviiksi-
siippa. Kotipuron alaosan alueella sekä paikoin Likopuron varressa on viiksisiippalajeille tyypil-
listä elinympäristöä, jossa kuitenkin lajihavainnot jäivät melko vähäisiksi. Kartoitusten aikana ei
havaittu muita lepakkolajeja, vaikka esimerkiksi vesisiippaa tavataan harvalukuisena Kajaanin
korkeudella.

Taulukko 4. Paltaniemen selvitysalueella havaitut lepakot.

Kuukausi Pohjanlepakko Viiksisiipat
Kesäkuu 3 -

Heinäkuu 11 3
Elokuu 13 1

Kuva 31. Paltaniemen lepakkoselvitysten aikaan havaitut lepakot.
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Kuva 32. Paltaniemen lepakkoselvitysten perusteella huomioitavat lepakkoalueet.

Saukko (Lutra lutra) on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, mutta sitä ei ole luettu Suomessa
uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Hyvärinen ym. 2019). Saukkoa tavataan
koko maassa ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset vesialueet, mutta se suosii puh-
dasvetisiä 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 ruokailualueiksi sopivia virtavesistöjä selvitysalueelle ei sijoitu. Saukko saattaa satun-
naisesti liikkua Paltaniemen ranta-alueilla, etenkin talviaikaan, jos Paltasalmen alueelle sijoittuu
sulana pysyvä alue.

Viitasammakko (Rana arvalis) on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, mutta sitä ei ole luettu
Suomessa uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Hyvärinen ym. 2019). Viitasam-
makkoa 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 suosi-
van sammakkoa laajempia vesialueita, mutta paikoin sitä voidaan tavata myös vaatimattomam-
missa metsäojissa.

Selvitysalueella sijaitsee useita viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä, ja näistä merkittä-
vimpiä ovat alueen lammet. Lajin esiintymistä kuunneltiin otolliseen soidinaikaan tyyninä ja
lämpiminä toukokuun aamuina ja iltoina. Soidinääntelyä kuului Kaakkolammella, Haukilammen
länsiosassa sekä Likopuron eteläosissa Siltalantien pohjoispuolella. Oulujärven länsiosan ranta-
luhdat ja poukamat ovat säännöstelyn vuoksi kutualueina keväällä epäsopivia, eikä lajia kuultu
toukokuun selvitysaikaan rannoilla. Paikannetut viitasammakon kutualueet on esitetty kuvassa
32.
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Kuva 33. Luontoselvitysten aikaan Paltaniemen selvitysalueilla havaitut viitasammakot.

Kuva 34. Haukilammen länsipään pieni lahti ja tulvivaa rantametsää, jolla todettiin olevan viitasammakon elinympäris-
töä.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE

Paltaniemen pohjoisella kaava-alueella kivennäismaan metsät ovat tyypiltään kuivahkon kan-
kaan mäntyvaltaisia talousmetsiä. Purojen varsille sijoittuu tuoreita kuusivaltaisia kankaita ja
purouomien tulvanalaisilla tasanteilla esiintyy lehtoja ja lehtomaisia kankaita. Eteläisellä kaava-
alueella esiintyy enemmän tuoreen kankaan metsiä, joiden puusto on nuorta ja sekapuustoista.
Eteläiselle alueelle sijoittuu myös ojitettuja turvekankaan korpimuuttumia.

Selvitysalueella todettiin olevan metsälain 10 §:n tarkoittamina erityisen tärkeinä elinympäris-
töinä pienvesien välittömiä lähiympäristöjä, joihin liittyy pienialaisia lehtoja tai rantaluhtaa.
Luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyyppejä tai vesilain 2. luvun 11 §:n määrittelemiä luonnonti-
laisia noroja tai lähteitä inventoinneissa ei paikannettu.

Luontokohteiksi rajattiin uomaltaan ja puustoltaan edustavimmat osat Likopurosta, Kotipurosta
ja Leväpurosta, sillä niiden lähialueelle sijoittuu reheviä lehtojen ja lehtomaisen kankaan luon-
totyyppejä. Purouomien alueella esiintyy järeitä lehtipuita ja lahopuustoa, mikä lisää kohteiden
monimuotoisuutta talousmetsien alueella. Lisäksi luontokohteena rajattiin pieni luhtarantainen
Kaakonlampi.

Rajattujen puro- ja lehtoluontokohteiden lisäksi maankäytönsuunnittelussa huomioitavina ovat
eri puolilta selvitysaluetta tulkitut direktiivilajien lisääntymis- ja levähdysalueet, koskien liito-
oravaa, pohjalepakkoa ja viitasammakkoa. Liito-oravan reviirien käytön tilanne vaihtelee vuo-
sittain, ja siksi nykytilanteessa tulkitut ydinalueet on tarkistettava tarkemmin, mikäli niille osoi-
tetaan maankäyttöä muuttavaa toimintaa tai metsätaloustoimia. Liito-oravan ydinreviirien pe-
rusteella selvitysalueelle on hahmoteltu lajin kulkuyhteyksiä.

Paltaniemen luontoarvoihin voidaan lukea myös perinteisen maankäytön muovaamat ympäris-
töt, kuten vanhat laitumet, kedot ja hakamaat, joista suurin osa on hoidon ja käytön puutteessa
menettänyt edustavuuttaan. Paltaniemen alueella on runsaasti kulttuurivaikutteisia, vanhan
maankäyttöhistorian muovaamia kohteita, joiden lähellä voi esiintyä myös perinnebiotooppien
lajistoa, mikäli kohteet pysyvät matalakasvuisina ja avoimina. Osin muuttuneiden perinne-
biotooppien alueille ei rajattu erityisiä kaavassa huomioitavia luontokohteita, sillä niiden edus-
tavuus riippuu hoidosta. Kirkkoniemi ja pohjoisrannan kulttuurihistorialliset kohteet rantapuus-
toineen, Kuvakirkon lähiympäristö, museopiha ja jyrkät rantatörmät jäävät maankäytön muu-
toksen ulkopuolelle jo nykyisten kulttuurihistoriallisten arvojensa tai muiden ominaisuuksiensa
vuoksi.

Alueelle sijoittuu myös useita lampia, joiden rannat ovat tehokkaasti ihmisvaikutuksen alaisia,
pihapiirejä ja laitumia. Lampia eri esitetä erikseen luontokohteena, vaikka niillä on merkitystä
pesimälinnuston ja muun eliöstön kannalta. Haukilammen länsiosan luhtainen ranta ja tulviva
koivikko ovat piha-alueen jatkeena harvennettuja, mutta ovat silti osa viitasammakon elinym-
päristöä. Lammet rantoineen ovat osa alueen maisemaa ja kulttuuriympäristöä, eikä niihin koh-
distu suurta maankäytön muutosta. Laidunnetut rannat ja tulvivat luhtaiset kapeat rannat mo-
nipuolistavat useiden lajiryhmien elinympäristöjä peltoalueilla. Nykyisellään niiden arvot säilyvät
ja rantapeltojen pienimuotoinen laidunkäyttö edelleen, mm. lampailla, olisi suotavaa.

Paltaniemen pohjoisrannan rantaniityt ovat menettämässä edustavuuttaan pensoittumisen sekä
ruopattujen venevalkamien myötä, jolloin niiden arvo mm. pesimälinnustolle heikkenee. Sutelan
Männikönrannassa on edustavin osa entistä ruoppaamatonta silttipohjaista rantaniittyä, jonka
matalakasvuinen alue uhkaa pensoittua. Kivennäismaan sara- ja kortetulvaniityt ovat luonto-
tyyppeinä uusimman luokituksen mukaan erittäin uhanalaisia. Paltaniemen kulttuurihistorian
nimissä alueen perinnebiotooppien ja avoimena säilyvien rantaniittyjen vaaliminen ja kunnos-
taminen olisi toivottavaa. Pohjoisrannan pensaikkojen raivaaminen ja osan rantaniittyjen otta-
minen laidunkäyttöön turvaisi alueen luonnon monimuotoisuutta ja perinteistä avointa maise-
makuvaa.

Pesimälinnuston osalta selvitysalueelta ei ole rajattavissa erikseen vain linnustollisesti arvok-
kaita kohteita. Linnuston kannalta arvokkaimpia alueita ovat avoimet ja laajat peltoalueet, jotka
ovat ihmistoiminnan alaisia kohteita. Kohteiden maankäytössä olisi suositeltavaa huomioida lin-
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tujen lepäily- ja ruokailualueet sekä elinolosuhteet siten, että alueet pysyvät jatkossakin avoi-
mina ja niiden laiteille sijoittuu monipuolisia pensaikkovyöhykkeitä. Avoimina ja viljelyskäytössä
olevina, peltoalueiden linnustolliset arvot todennäköisesti säilyvät nykyisellään. Lehtojen ja re-
hevien purolaaksojen pesimälinnuston kannalta arvokkaimmat kohteet on huomioitu selvityk-
sessä myös arvokkaina luontokohteina.
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LIITE 1. Paltaniemen pesimälinnustoselvityksissä vuonna 2018 havaitut lajit. PVi = pesimävarmuusindeksi (V = varma, T
= todennäköinen, M = mahdollinen, h = havaittu), Uhex = Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (EN = erittäin uhanalai-
nen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä (Hyvärinen ym. 2019), RT = alueellisesti uhanalainen (Tiainen ym. 2016)),
Lsl. = Suomen luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) ja -asetuksen (14.2.1997/160) nojalla uhanalainen (U) laji, KVl =
Suomen kansainvälinen vastuulaji (Leivo 1996), EU = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji (79/409/ETY), Elinympäristö = lajin
ensisijainen elinympäristö Väisänen ym. (1998) mukaan.

Laji Pvi Uhex Lsl. KVl EU Elinympäristö
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) M x x Karut sisävedet
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) h x Saaristo
Haapana (Anas penelope) T VU x Karut sisävedet
Tavi (Anas crecca) T x Karut sisävedet
Sinisorsa (Anas platyrhynchos) T Karut sisävedet
Telkkä (Bucephala clangula) T x Karut sisävedet
Tukkakoskelo (Mergus serrator) M NT x Karut sisävedet
Isokoskelo (Mergus merganser) h NT x Karut sisävedet
Pyy (Bonasa bonasia) T VU x Havumetsät
Teeri (Tetrao tetrix) T x x Metsän yleislajit
Fasaani (Phasianus colchicus) T Pellot ja rakennettu maa
Kaakkuri (Gavia stellata) h x Karut sisävedet
Kuikka (Gavia arctica) h Karut sisävedet
Silkkiuikku (Podiceps cristatus) V NT Kosteikot
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) M x Kosteikot
Varpushaukka (Accipiter nisus) T Havumetsät
Hiirihaukka (Buteo buteo) h VU U Pellot ja rakennettu maa
Tuulihaukka (Falco tinnunculus) h Pellot ja rakennettu maa
Nuolihaukka (Falco subbuteo) T Kosteikot
Kurki (Grus grus) M x Suot
Meriharakka (Haematopus ostralegus) M Saaristo
Tylli (Charadrius hiaticula) h RT Tunturit
Kapustarinta (Pluvialis apricaria) h x Tunturit
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) V Pellot ja rakennettu maa
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) T NT Kosteikot
Lehtokurppa (Scolopax rusticola) T Lehtimetsät
Pikkukuovi (Numenius phaeopus) M x Suot
Kuovi (Numenius arquata) V NT x Pellot ja rakennettu maa
Rantasipi (Actitis hypoleucos) M x Karut sisävedet
Metsäviklo (Tringa ochropus) M Havumetsät
Valkoviklo (Tringa nebularia) M NT x Suot
Punajalkaviklo (Tringa totanus) T NT Saaristo
Naurulokki (Larus ridibundus) M VU Kosteikot
Kalalokki (Larus canus) M Karut sisävedet
Harmaalokki (Larus argentatus) h VU Karut sisävedet
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) h x x Kosteikot
Kalatiira (Sterna hirundo) T x x Karut sisävedet
Uuttukyyhky (Columba oenas) M Pellot ja rakennettu maa
Sepelkyyhky (Columba palumbus) V Pellot ja rakennettu maa
Käki (Cuculus canorus) T Metsän yleislajit
Sarvipöllö (Asio otus) M Pellot ja rakennettu maa
Tervapääsky (Apus apus) h EN Pellot ja rakennettu maa
Palokärki (Dryocopus martius) h x Vanhat metsät
Käpytikka (Dendrocopos major) V Metsän yleislajit
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Laji Pvi Uhex Lsl. KVl EU Elinympäristö
Pohjantikka (Picoides tridactylus) M x x Vanhat metsät
Kiuru (Alauda arvensis) T NT Pellot ja rakennettu maa
Haarapääsky (Hirundo rustica) M VU Pellot ja rakennettu maa
Räystäspääsky (Delichon urbicum) M EN Pellot ja rakennettu maa
Metsäkirvinen (Anthus trivialis) V Metsän yleislajit
Niittykirvinen (Anthus pratensis) M Suot
Keltavästäräkki (Motacilla flava) h RT U Suot
Västäräkki (Motacilla alba) T NT Pellot ja rakennettu maa
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) M Lehtimetsät
Rautiainen (Prunella modularis) T Havumetsät
Punarinta (Erithacus rubecula) T Havumetsät
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) V x Havumetsät
Pensastasku (Saxicola rubetra) M VU Pellot ja rakennettu maa
Kivitasku (Oenanthe oenanthe) M RT U Pellot ja rakennettu maa
Mustarastas (Turdus merula) V Lehtimetsät
Räkättirastas (Turdus pilaris) V Pellot ja rakennettu maa
Laulurastas (Turdus philomelos) V Havumetsät
Punakylkirastas (Turdus iliacus) V Metsän yleislajit
Kulorastas (Turdus viscivorus) T Vanhat metsät
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) V NT Kosteikot
Hernekerttu (Sylvia curruca) V Pensaikot ja puoliavoimet maat
Pensaskerttu (Sylvia communis) V NT Pensaikot ja puoliavoimet maat
Lehtokerttu (Sylvia borin) V Lehtimetsät
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) T Lehtimetsät
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) V Lehtimetsät
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) T RT Havumetsät
Pajulintu (Phylloscopus trochilus) V Metsän yleislajit
Hippiäinen (Regulus regulus) V Havumetsät
Harmaasieppo (Muscicapa striata) V Metsän yleislajit
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) V Metsän yleislajit
Hömötiainen (Parus montanus) V EN Metsän yleislajit
Töyhtötiainen (Parus cristatus) V VU Havumetsät
Sinitiainen (Parus caeruleus) V Lehtimetsät
Talitiainen (Parus major) V Metsän yleislajit
Puukiipijä (Certhia familiaris) V Vanhat metsät
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) M x Pensaikot ja puoliavoimet maat
Närhi (Garrulus glandarius) h NT Havumetsät
Harakka (Pica pica) V NT Pellot ja rakennettu maa
Naakka (Corvus monedula) V Pellot ja rakennettu maa
Varis (Corvus corone) V Pellot ja rakennettu maa
Korppi (Corvus corax) M Metsän yleislajit
Kottarainen (Sturnus vulgaris) V Pellot ja rakennettu maa
Varpunen (Passer domesticus) V EN Pellot ja rakennettu maa
Pikkuvarpunen (Passer montanus) T Pellot ja rakennettu maa
Peippo (Fringilla coelebs) V Metsän yleislajit
Järripeippo (Fringilla montifringilla) V NT, RT Metsän yleislajit
Viherpeippo (Carduelis chloris) V EN Pellot ja rakennettu maa
Vihervarpunen (Carduelis spinus) V Havumetsät
Hemppo (Carduelis cannabina) V Pellot ja rakennettu maa
Urpiainen (Carduelis flammea) V Metsän yleislajit
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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 

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 

syntymisen jälkeen ilmeisesti yli 10 metriä. 

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 

Kuva 3. Maisema Pappilanniementien varresta Oulujärvelle. (AKDG5566:1.) 

Kuva 2. Paltaniemen peltoja. Kuva Pappilanmäentieltä etelään. 
(AKDG5566:2) 
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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.  

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.  

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) 
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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.  

 

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 

Kuva 6 Sutelanperästä löytyneet kolme tervahautaa näkyvät hyvin Paikkatietoikkunan vi‐
novalovarjosteessa (ei mittakaavassa) 
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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 
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8.9. ‐ 10.9.2014. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut. Museoviraston arkisto  

Internet‐lähteet 
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Immola, 1000033043 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat Alatyyppi:  
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Muu kulttuuriperintökohde  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129554 I: 530620  Z: 130 
Koord. selite  Immolan vanhan päärakennuksen piha 
Lähin osoite:  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) 

   

2



Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Immola (uusi kohde), 1000033043, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Sivola (uusi kohde), 1000033049, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
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Juusola, 1000033047 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat Alatyyppi:  
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Muu kulttuuriperintökohde  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129709 I: 531375  Z: 130 
Koord. selite  Juusolan talon pihalta 
Lähin osoite:  Hämeentie 132, Kajaani 
 
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) 
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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
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Kemilä, 1000033044 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat Alatyyppi:  
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Muu kulttuuriperintökohde  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129510 I: 531275  Z: 130 
Koord. selite  Kemilän pihalta 
Lähin osoite:  Lamminrinteentie 3, Kajaani 
 
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) 
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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
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Kirkkoniemi, 1000023441 

Muinaisjäännöstyyppi: Hautapaikat Alatyyppi: ‐ 
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen, 1600‐luku 
Laji: Kiinteä muinaisjäännös  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129398 I: 529714  Z: 125 
Koord. selite  Muistomerkin paikka gps‐laitteella mitattuna 
Lähin osoite:  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:     AKDG5561:1‐3 
Löydöt:     ‐ 
Aiemmat löydöt:    ‐ 
Aiemmat tutkimukset:  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) 

9



 

Kirkkoniemi. Vanha hautausmaa rantatörmän päältä kuvattuna. Kuva lännestä. (AKDG5561:3) 
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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Kirkkoniemi , 1000023441, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat, historiallinen
Mattila (uusi kohde), 1000033051, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Pappilaniemi (uusi kohde), 1000033050, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
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Leväpuro, 1000033023 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Työ‐ ja valmistuspaikat Alatyyppi: Tervahaudat 
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Kiinteä muinaisjäännös  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7127053 I: 531607  Z: 127 
Koord. selite  Tervahaudan gps‐koordinaatit 
Lähin osoite:  Kuninkaanniementie 271 Kajaani 
 
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:     AKDG5564:1 
Löydöt:     ‐ 
Aiemmat löydöt:    ‐ 
Aiemmat tutkimukset:  ‐ 
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Leväpuro. Tervahauta kuvattuna idästä. (AKDG5564:1) 

   

13



Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Leväpuro (uusi kohde), 1000033023, kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat, historiallinen
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Mattila, 1000033051 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat Alatyyppi:  
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Muu kulttuuriperintökohde  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129285 I: 530107  Z: 130 
Koord. selite  Mattilan talon pihalta 
Lähin osoite:  Pappilanniementie 120, Kajaani 
 
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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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Kirkkoniemi , 1000023441, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat, historiallinen
Mattila (uusi kohde), 1000033051, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Pappilaniemi (uusi kohde), 1000033050, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
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Männikkö, 1000033021 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Maarakenteet Alatyyppi: Kuopat 
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Kiinteä muinaisjäännös  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7130351 I: 532908  Z: 130 
Koord. selite  Keskimmäisen kuopan gps‐koordinaatit 
Lähin osoite:  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:     AKDG5560:1 
Löydöt:     ‐ 
Aiemmat löydöt:    ‐ 
Aiemmat tutkimukset:  ‐ 

 

 

Männikkö. Yksi säilytyskuopista kuvan keskellä. Kuva pohjoisesta. 
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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Männikkö (uusi kohde), 1000033021, kiinteä muinaisjäännös, maarakenteet/kuopat, historiallinen
Sutela (uusi kohde), 1000033048, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
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Pappilaniemi, 1000033050 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat Alatyyppi:  
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Muu kulttuuriperintökohde  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129257 I: 529870  Z: 130 
Koord. selite  Pappilanniemen pihalta 
Lähin osoite:  Pappilanniementie 228, Kajaani 
 
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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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Kirkkoniemi , 1000023441, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat, historiallinen
Mattila (uusi kohde), 1000033051, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Pappilaniemi (uusi kohde), 1000033050, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
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Pikkusaari, 1000013693 

Muinaisjäännöstyyppi: Hautapaikat Alatyyppi: Hautasaaret 
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Kiinteä muinaisjäännös  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7127815 I: 530336  Z:125 
Koord. selite   
Lähin osoite:  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:     AKDG5562:1‐3 
Löydöt:     ‐ 
Aiemmat löydöt:    ‐ 
Aiemmat tutkimukset:  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) 
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Pikkusaari kuvattuna saaren pohjoispäästä kohti etelää. (AKDG5562:3) 
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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Pikkusaari, 1000013693, kiinteä muinaisjäännös, hautapaikat/hautasaaret, historiallinen
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Rovastinkivi, 1000024453 

Muinaisjäännöstyyppi: Kultti‐ ja tarinapaikat Alatyyppi: Tarinapaikat 
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Kiinteä muinaisjäännös  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129230 I: 529392  Z:  
Koord. selite  Paikannettu kartan avulla 
Lähin osoite:   
 
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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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Rovastinkivi, 1000024453, kiinteä muinaisjäännös, kultti- ja tarinapaikat, historiallinen
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Sivola, 1000033049 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat Alatyyppi:  
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Muu kulttuuriperintökohde  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7129637 I: 530773  Z: 130 
Koord. selite  Nykyisen Taunolan pihalta 
Lähin osoite:  Pappilanniementie 120, Kajaani 
 
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:     AKDG 
Löydöt:     ‐ 
Aiemmat löydöt:    ‐ 
Aiemmat tutkimukset:  ‐ 

 

 

Sivola vuoden 1865 pitäjänkartalla (karttalehti 3432 07) 
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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Immola (uusi kohde), 1000033043, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
Sivola (uusi kohde), 1000033049, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen
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Sutela, 1000033048 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Asuinpaikat Alatyyppi:  
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Muu kulttuuriperintökohde  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7130086 I: 532560  Z: 133 
Koord. selite  Sutelan pihalta 
Lähin osoite:  Sutelantie 72, Kajaani 
 
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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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Männikkö (uusi kohde), 1000033021, kiinteä muinaisjäännös, maarakenteet/kuopat, historiallinen
Sutela (uusi kohde), 1000033048, muu kulttuuriperintökohde, asuinpaikat, historiallinen

7
1

3
0

0
0

0
7

1
3

0
5

0
0

532500 533000

ET
R

S-
TM

3
5

FI
N

 p
:7

1
3

0
7

3
0

, i
:5

3
2

3
3

2

ETRS-TM35FIN p:7129679, i:533182MK 1:5000

31



Sutelanperä, 1000033020 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Työ‐ ja valmistuspaikat Alatyyppi: Tervahaudat 
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Kiinteä muinaisjäännös  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7130571 I: 533479  Z: 130 
Koord. selite  Keskimmäisen tervahaudan gps‐koordinaatit 
Lähin osoite:  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:     AKDG5559:1‐4 
Löydöt:     ‐ 
Aiemmat löydöt:    ‐ 
Aiemmat tutkimukset:  ‐ 

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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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Sutelanperä, 1000033020 (uusi kohde), kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat, historiallinen
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Särämäjärvi, 1000033024 (uusi kohde) 

Muinaisjäännöstyyppi: Työ‐ ja valmistuspaikat Alatyyppi: Tervahaudat 
Lukumäärä:  1  Ajoitus:  Historiallinen 
Laji: Kiinteä muinaisjäännös  
ETRS‐TM35FIN:    P: 7126682 I: 540593  Z: 140 
Koord. selite  Tervahaudan gps‐koordinaatit 
Lähin osoite:  Särämäntie 422, Kajaani 
 
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:     AKDG5565:1 
Löydöt:     ‐ 
Aiemmat löydöt:    ‐ 
Aiemmat tutkimukset:  ‐ 

 

Särämäjärvi. Tervahauta kuvattuna etelästä. (AKDG5565:1) 
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Kajaani. Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo, Paltaniemi eteläinen sekä Paltaniemi pohjoinen
osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi 25.–28.6.2018

Särämäjärvi (uusi kohde), 1000033024, kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat,
tervahaudat, historiallinen
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KAJAANIN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA

VIRAN PUOLESTA: TUIJA AARNIO, HALLINTOJOHTAJA

TODISTAA KAJAANISSA
TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN.

PÖYTÄKIRJAN §:n KOHDALLA
KAUPUNGIN VALTUUSTON KOKOUKSESSAAN
TÄMÄ YLEISKAAVAKARTTA ON KAJAANIN

SÄILYTYS:

ANNE SILTAVUORI
KAUPUNGINARKKITEHTI

JARI SÄKKINEN

POHJAKARTAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27/N2000
POHJAKARTTA ON MRL:N 54a § MUKAINEN.

PIIRT.

SUUNN.
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PVM

KAUPUNGINGEODEETTI
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ALUSTAVALUONNOS

1:5000

ON

SMM, TM

TERVAKAARRE-HÖVELÖNLAHTI

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Pientalovaltainen asuntoalue

Olemassa oleva asuntoalue.

Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan

yleisissä määräyksissä.

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.

Loma-asuntoalue

Olemassa oleva loma-asuntoalue.

Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen

rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Loma-asuntoalue

Uusi loma-asuntoalue.

Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen.

Kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakentamisessa noudatetaan voimassa

olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia.

Venevalkama

Vesialue

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen

ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen

lausunto.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.

Liito-oravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta tarpeellinen puusto tulee säilyttää.

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.

Kevyen liikenteen reitti

Yhdystie / kokoojatie

Nykyiset tiet ja linjat

Veneväylä

Alueen raja

Yleiskaava-alueen raja

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72§:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan

käyttää ranta-alueen A- ja RA-alueilla yleiskaavan mukaisten rakennuslupien myöntämisen perusteena.

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.

Rakennusten vähimmäisetäisyydet rantaviivasta määräytyvät voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Mikäli kiinteistölle tulee paineellinen vesi, on se liitettävä viemäriverkkoon.

Rakennusoikeus:

AP-alueet:

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.

RA-alueet:

Rakennusoikeus määräytyy voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Olemassa oleva rantasauna.

Nykyisen rantasaunan likimääräinen sijainti.

Merkinnällä ei muodostu MRL:n mukaista lomarakennuspaikkaa.

18.6.2021

Niillä kiinteistöillä, joilla rakennusjärjestyksen vaatimia etäisyyksiä ei voida noudattaa on päärakennus sijoitettava 5 metrin

etäisyydelle takarajasta.

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.

Maisemallisesti arvokas alue.
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