Kuhmo Paasitaival
Historiallisen ajan rajakiven tarkastus
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Kylä: Valtiornnaa
Alue: LauvuskyJä
Kiinteistötunnus: 290-893-0012-000 J
Peruskartta: 4324 05 KUJANKI
p = 7088 473. i = 3622 922, k = 211
Suun /aja etäisyys Kuhmon kirkosta: E!elä~in 28 km.
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Jä1jeslysnumero:
Aiemmat tutkimukset: Aiemmat föydN: Tarkastu.späivä: 12.10.2005.
Torkostuslöydöt: Tarkastuksen .syy: Kainuun Sanomien uutinen
Kohteen laajuus:
Laajuuden arviointiperuste: Kivi
S(jainUja maaston kuvaus:
Kohde sijaitsee Kuhmon eteJärajalJa. Nurmes-Kuhmo -ti en itäpuolella olevan Paasijärven
pohjoispään länsirannalla, 30-40 metriä järven poh_joispäästH. Kyseessä on 2,6 kilometriU
pitkä ja enimmillään 0,3 kilometriä leveä. karkeasti pohjois-etelä -suuntainen järvi. Lääni11rnj:1
kulkee järven poikki noin 0,8 kilometrin päässä pohjoispäästä .

.Järven pohjoispäähän tulee tieWi polku Pyssylarnmen pol~joispäässä olevan kesämökin kauttu.
Mökin omistajat eivät balua kohteen tark.kaa sijaintia yleiseen tietoon, koska pelkäävä!
kesämökkinsä rauhan häiriintyvän. Kohde sijaitsee järven ran11assa suun nilleen sillä kohdall a,
mi ssä polku tulee lu oteesta järven rantaan ja käänlyy etelään. Polku vie noin 50 metriä
kohteen eteläpuolella olevalle veneenpitopaika!Je. Tiiliä kohdalla alkaa järven
pohjoispohjukan muodostava suo. Paikka knsvaa kuusivaltaista mclsää, aluskasvillisuulcna on
katajaa, kanervaa sekä puolukkaa ja mu st ikkaa. Rannassa oleva kivikko on pääosin
sammal een pei Llämää.
Tarkaslushavainnot :
Sammaleen peittämän kivikon joukossa rannassa on runsaan metrin pituinen ja
kolmisen.ky1mnentä sent!iä leveä laakakiv i vinost i maassa. Kiveen on hakattu kuvio, jossa on
noin 11 sentin läpimittainen rengas ja si itä vastakka isiin suuntiin lähtevät 4,5 ja 6,5 sentriä
pitkät viivat. Kuvio on varsin selvä, mahdollisesti se tarkoinaa kruunua . Kainuun rajaa
tutkineen fil. tri Heildci Rytkölän mukaan kyseessä on Täyssinän rauhan rajapyykki, vaikka
sekä kivi että kuvio ovat valtakunnan rajan merkeiksi kovin vaatimattomat.

Kainuun Sanomissa 30.8.2005 olleen uutisen mukaan merkin on löytänyt Kauko Ollikainen.
joka esitteli kiven rajavartija Martti I-laveriselle. Heikki Rytkölä on käynyt katsomassa kivdi
29.8.2005.
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listaminen, milloin haaskäytetty metsästyksessä
i, on vaikeaa ja harvoin
ta tuomioon.
;kapykälä on Tervamäen
n toimimaton. "Tarvisitä ?", hän pohti ääneen .
.rtiosto, metsähallitus ja
käy ttävät aikaa tutkin1ka ei johda mihinkään.

amolla ei
mautettavaa
1don
ausalueesta
no Kunnalla ei ole huo.ttavaa Mondo Minerals
rnivospiirin hakemukses:slahden kylän alueelle eli
nankorpi-valtausalueelle.
amon kunnan mukaan
;piirin alueella tapahtuoiminnan suunnittelussa
Jttaa huomioon alueen ja
)llä olevien maanomistasukkaiden ja ympäristönun intressit. Kunnanhalliätti asiasta maanantaina.
ndo Minerals Oy pyysi
non kunnalta lausuntoa
spiirin hakerniseksi Miesn kylän alueelle. Mondo
:als on suorittanut alueella
iesiintymän tutkimuksia
tksen voimassaoion vuosi97-2005. Kaivospiirin ham alueen pinta-ala on
33,5 hehtaaria. Esitetty
spiirin alue rajoittuu osituonnonsuojelualueeseen.

iaanissa
utaan rajoittaa
tuustopuheiden
:taa
ani Kaupunginhallitus kä-

ee tänään aloitetta, jossa
1taan pitkien puheiden ratmista kaupunginvaltuus-
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op1stosarraa.tan t01mmta-arnc::c::1la, ortopedistä leikkausta odottaa noin 3000 potilasta. "Eli
meidän tilanne ei n&inkään ole
erityisen huono."
Tarkkoja seurantatilasto val-
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Kainuun perusterveydenhoidosta vastaava Kajaanin terveys.keskuksen johtava lääkäri
Tuula Sassi oli maanantaina
konkreettisesti hoitotakuuta
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;li-;i-;~t"ai~~~ mahdottomassa tilanteessa.
Vuokralääkäreitäkään
Kainuuseen ei nimittäin ole saatu niin paljon kuin olisi tarvittu.

Myös hammaslääkäripalveluissa koko Kainuussa kiireelliseen hoitoon pääsee jo säädetyssä ajassa.
Kuuden kuukauden hoitoon-
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Kruunun
merkki kertoo
Ruotsin
hallinnasta
Kuhmo

Nuono

Täyssinän rauhan rajapyykki
on löytynyt Lauvuksesta EteläKuhrnosta. Täyssinän rauha solmittiin Ruotsin ja Venäjän välille vuonna 1595. Raja kulki Savosta Sotkamon Maanselän
kautta itään päin. Rajapisteitä
on ollut useita.
Rajapyykistä on löytynyt
kruunun merkki, joka kertoo
Ruotsin hallinnasta. Löydöksestä kertoi maanantaina tutki-

Rajapyykistä löytyy tyylitelty kruunun kuva.

ja Heikki Rytkölä Kajaanin yliopistokeskuksesta. Hän sanoi,
että rajapyykki on noin puoli
metriä korkea ja pituudeltaan
metrin mittainen. ,
"Se on vaatimattoman näköinen. Syrjään laitettiin näitä vaatimattomia merkkejä'', Rytkölä
totesi.
Rajapyykin päällä oli paljon
muun muassa jäkälää. Alta paljastui kuitenkin tyylitelty kruunun kuva, joka on kooltaan
noin 20 kertaa 15 senttiä.
Rytkölän mukaan kyseessä
on niin sanottu Paasitaipaleen
rajapyykki. Pyykki löytyi Paasijärven pohjoispäästä.
Löydöksen on tehnyt omalta
kotiseudultaan Kauko Ollilainen. Hän esitteli rajapyykin viime viikolla kuhrnolaiselle Rajavartioston
opistoupseerille
Martti Haveriselle.

Hyvinvointibisnestä vauhditetaan
Itä-Suomen maakuntien aluekehittäjät tutustuivat
pisimmälle ehtineisiin makrohankkeisiin
JUKKA PATRAKKA

Koli

Yli 200 Itä-Suomen aluekehittäjää tutustui pisimmälle työstettyihin
makrohankkeisiin
maanantaina. Yksi niistä on
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Täyssinän rauhan 1595 rajapyykki
löytyi Kuhmon Lauvuksesta
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virka, JOten JOnOJen purKu nopeutuu. Kaiken kaikkiaan hammashoidon tilanne on Pullin
mukaan Kainuussa kohtuullinen.

piti autoon rakennettua hoivayksikköä, eräänlaista kiertävää
terveyskeskusta.
Hyvinvointiyrittäjyyden alustavaan ohjelmaan kuuluvat
koulutus, liiketoimintaosaarnisen lisääminen, markkinatunte-

ton kehittämistä, alihankintaa
ja yritysyhteistyötä rajan takaa
seka suomalais-venäläistä virtuaaliyliopistoa.

Korkeimmat
tuet tavoitteena

le harvaan asutuille erity1salueille on kaavailtu ultraperifeeristä tukea. Erityisen tärkeänä pidetään suorien yritystukien myöntämistä jatkossakin.
Europarlamentaarikko Riitta
Myller arveli, että kuuden ·suu-
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Kuolleista lokeis
tutkitaan myös
lintuinfluenssavi
Tu!JA

YLI-LONTTINEN

Kajaani

Kajaanissa kuolleina löytyneitä
lokkeja toimitetaan Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (Eela) Oulun toimipisteeseen., jossa selvitetään kuolinsyy. Virustutkimus, jossa selviää mahdollinen lintuinfluenssa, tehdään Helsingissä.
Eläinlääkäri Tuomo Nyyssönen arvelee, että virustutkimuksineen kuolinsyyn selvittäminen
vie aikaa kahdesta kolmeen
viikköon. "Meillä on tällä hetkellä hirveä ryysis, sillä kuolleita
lintuja on toimitettu kymmenittäin'', Nyyssönen kertoo viime
viikolla Oulussa paljastuneen
lintuinfluenssatapauksen jälkiseurauksia.
Kymmeniä lintuja on toimitettu eri puoWta Oulun kaupunkia tutkittavaksi. Myös pubelimet ovat soineet jatkuvasti, kun
ilimiset kyselevät toimintaohjeita. Viikonlopun aikana puhelinruuhka oli kansanterveyslaitoksen neuvovaan puhelimeen.
Soittajista muutamat olivat huolestuneita sorsastajia.
Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen toirninnanohjaaja Reijo
Lyytikäinen sanoo, että kajaanilaiset metsästäjät eivät juurikaan ole hätkähtäneet uutisia
lintuinfluenssasta, tai Kajaanissa kuolleista lokeista. He odottavat varmoja tietoja kuolinsyistä. "Metsästäjät ovat rauhallista
porukkaa,]otka eivät juokse huhujen perässä."
Lvvtikäisen mukaan sorsasta-
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