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PAINANTEENKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-074

Pinta-ala: 207,8
Korkeus: 152
Alueen suhteellinen korkeus: 30

Geologia
Painanteenkankaan laajahko, hyvin tai melko hyvin kehittynyt tuuli- ja rantakerrostuma-alue sijaitsee suuren harjun 
koillisliepeellä. Alueella on paraabeli- ja rantadyynejä, dyynikumpuja sekä rantavalleja allekkain melko selkeinä 
vyöhykkeinä (vrt. Koutaniemi & Keränen 1983, Kemiläinen & Keränen 1989). Ylimpänä aivan alueen eteläreunalla 
on kaksi paraabelidyyniä ja dyynikumpuja. Paraabelidyynit ovat noin 600 metriä pitkiä ja 5-10 metriä korkeita, ja 
niiden kaakkoiset suojasivurinteet ovat jyrkähköt. Niiden luoteispuolella noin 132-145 metrin korkeustasolla on 
rantadyynien vyöhyke, joka käsittää suurimman osan kohdealueesta. Rantadyynit muodostavat alueen keskiosaan 
kaksi noin 600-1 200 metrin pituista ketjua, joiden välissä on 200 metriä leveä tasainen deflaatioalue. Loivasti 
kumpuileva rantadyynialue muodostaa Pantioniemeen koukkumaisen muodon, joka heijastaa rantaviivan sijaintia 
dyynien kerrostumisvaiheessa. Rantadyynit ovat noin 20-50 metriä leveitä ja 1-5 metriä korkeita, ja niiden 
rannanpuoleinen rinne on paikoin jyrkähkö. Pantioniemen kaakkoiskyljelle on kulunut transgressiovaiheessa 3-7 
metriä korkea jyrkkä törmä. Alimpana alueen keskiosassa noin 125-132 metrin korkeustasolla on 4-5 noin 1 000 
metrin pituista ja 1-3 metrin korkuista rantavallia tai dyyniytynyttä rantavallia. Vallien ja niiden yläpuolella olevien 
rantadyynien aineksen raekoossa ei ole kovin suurta eroa (Koutaniemi & Keränen 1983), mutta tiiviinä parvena 
rinteessä esiintyvät vallit ovat selvästi pienempiä ja loivempia kuin rantadyynit. Rantavalleja esiintyy leveänä 
vyöhykkeenä myös aluerajauksen itäpuolella, missä rantavallien päälle on rakennettu taloja ja vallien väliin on 
raivattu peltoa.

Alueen pohjoisosassa Kaaresjärven ja Oulujärven välissä on lisäksi kaksi erillistä, loivasti kumpuilevaa rantadyyniä 
tai dyyniytynyttä rantavallia, jotka ovat huomattavasti muita muodostumia nuorempia. Makkaraniemen dyyni on noin 
250 metriä pitkä ja Ojaniemen dyyni noin 1400 metriä pitkä, ja ne ovat noin 1-3 metriä korkeita. Matalat rantavallit ja 
vedenalaiset särkät reunustavat dyynejä. Molemmissa dyyneissä on muutamia tuulipurtoja, ja ne ovat myös 
virkistyskäytön takia paikoin varsin kuluneita. Dyynien ja rantavallien aines on peräisin niiden lounaispuolisesta 3-5 
metriä korkeasta peitteisestä Pantiontörmästä. Vedenpinnan kohoaminen on vähitellen kuluttanut törmää, ja siitä 
irronnut aines on kulkeutunut Kaaresjärven suulle ja kerrostunut särkiksi ja rantavalleiksi, joiden päälle nykyiset 
dyynit ovat kerrostuneet (vrt. Kemiläinen & Keränen 1989).

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 195 metrin tasolla. Alueen etelä- ja keskiosan dyynit ja rantavallit 
ovat kerrostuneet harjun kohottua liepeineen Ancylusjärven vedenpinnan yläpuolelle. Tuulen suunta on ollut 
luoteinen. Oulujärvi kuroutui Ancylusjärvestä noin 9 500 vuotta sitten (Pajunen 2004), jolloin vedenpinta oli seudulla 
noin 6 metriä nykytasoa alempana. Kuroutumisen jälkeen Oulujärvessä alkoi yhä jatkuva vedenpinnan hidas 
transgressio- eli kohoamisvaihe, jonka aikana ovat syntyneet pohjoisosan rantadyynit. 

Biologia
Makkaraniemen rannat ovat leveälti rantaniityn reunustamia, valtalajina vesisara, jokapaikansara ja paikoin 
korpikastikka. Matalilla hiekkavalleilla on matalaa männikköä. Vallien välit ovat soistuneet ja harvaan pajukkoiset. 
Itäranta on vähemmän puustottunut noin 30 metrin leveydeltä, mutta painanteissa on silti kiiltopajua. Rantavallien 
päällä kasvaa harvakseltaan hietakastikkaa ja vesirajassa rantaleinikkiä, säderusokkia ja jouhivihvilää. Metsänrajassa 
on pieniä hietikkotierasammalkasvustoja. Niemen nokka on sarainen kuten edellä. Kauempana rannasta on erillisiä 
järviruokokasvustoja. Keskemmällä Makkaraniemeä on varttunutta, erirakenteista männikköä. Paksuimmat männyt 
ovat 30–40 cm järeitä. Pohjakerros on poronjäkälä- tai seinäsammallaikkuinen. Etenkin keittokatoksen luona 
maapohja on kulunut puhki leveälti polkujen kohdilta. Hiekkaa sitovat karhunsammalet. Puiden ympärillä 
hiekkamättäillä on variksenmarjalaikkuja. Lähempänä rantaa vallien kosteita painanteita peittää korpikarhunsammal. 
Näissä kohdin on myös runsaasti juolukkaa. 

Ojanniemen edustavin hiekkaranta on sen pohjoisosassa luoteisrannalla. Rannan eteläosa on noin 80 metrin pituudelta 
ja koko 50 metrin levyisen hiekkarannan leveydeltä lukuun ottamatta aivan rantaa varpuisten avoimien 
hiekkamättäiden ja puustoisen dyynin sekoitusta. Puusto on hyvin harvaa, joskin yksittäisiä mäntyjä ja koivuja on 
miltei kaikilla variksenmarjan peittämillä hiekkamättäillä. Mättäiden välit ovat hiekkaiset ja niitä sitovat pienet 
karvakarhunsammallaikut sekä lampaannatatuppaat. Suurimmat hiekkamättäät suonreunassa ovat noin 1,5 metriä 

Sijainti: Manamansalossa Kaaresjärven etelä- ja länsipuolella, 22 km Vaalasta kaakkoon.
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korkeita. Jotkut painanteet ovat vähän soistuneita, ja niissä on enemmän männyn taimia ja korpikarhunsammalta. 
Variksenmarja-, sianpuola- ja juolukkamättäitä on myös vähän metsänrajan edustalla, hiekkarannan pohjoisosassa. 
Aivan rannassa ensimmäisellä vallilla on rivissä alle 2 m korkeita mäntyjä ja jokunen paju. Rantavallit ovat harvaan 
hietakastikkavaltaisia. Rajauksen ulkopuolella mökin edustalla hiekkaranta on enemmän puustottunut. Ojanniemen 
eteläpää rajoittuu jyrkkänä törmänä järveen ja hiekkaranta on kasviton. Paikoin aallot ovat kovertaneet törmää ja 
näillä kohdin metsän sammalpatjat ovat kaartuneet törmän reunan ylitse. Niemen kärkeä reunustaa laaja 
järviruovikko. Ruovikon takana on tasainen hiekkapatja, jolla kasvaa suhteellisen runsaasti hietakastikkaa. Niemen 
kaakkoisrannan hietikko on vallien välistä myös vähän soistunut. Näissä soistumissa kasvaa runsaasti saroja kuten 
vesisaraa, jokapaikansaraa ja jouhivihvilää ja vähemmän mm. korpikastikkaa ja järviruokoa. Vallien päälliset ovat jo 
vähän taimettuneet ja niitä laikuttavat variksenmarja ja karvakarhunsammal. Kaakkoisrantaa reunustaa laaja 
järviruokokasvusto lukuun ottamatta uuden mökin edustaa. Pohjoinen hiekkaranta on sisämaasta vähän kulunut. 
Niemen puusto on koivusekoitteista männikköä. Järeimmät rantamännyt ovat 40 cm paksuja ja kilpikaarnaisia. 
Aluskasvillisuus on täysin varpuista puolukan, variksenmarjan ja mustikan muodostamaa. Pohjakerros on 
seinäsammalvaltainen. Kosteilla paikoilla on suopursun ja juolukan kasvustoja. 

Painanteenkangas on laajalti kasvatusmännikköä. Varttuneissa männiköissä on paikoin tiheä erirakenteinen 
mäntyalikasvos. Lahopuita ei ole. Aluskasvillisuus on jäkälä- ja varpulaikkuinen. Jäkälikköä vallitsee 
palleroporonjäkälä ja varvikkoa variksenmarja, kanerva ja puolukka, joka myös hieman rei'ittää jäkälikköä. 
Oulujärven rannassa on jyrkkä viistotörmä. Puusto on varttunutta, kilpikaarnaista männikköä ja rinteen alaosasta aika 
harvaa. Pensaskerroksessa on vähän leppää. Maapohja on monin paikoin humuksella, karikkeella tai kokonaan puhki. 
Törmästä törröttää puiden juuria. Rinnettä täplittää lampaannata, jokunen ahosuolaheinä, sianpuolalaikku,  
hietakastikka ja karvakarhunsammal. Rantaa reunustaa ruovikko.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu kohtalaisesti ympäristöstä. Muodostumat ovat monin paikoin varsin loivia ja matalia. Keskiosan 
rantadyynit ja -vallit erottuvat kuitenkin tiestöltä melko hyvin, ja pohjoisosan dyyniytyneet rantavallit ovat hyvin 
selkeitä. Alue on pääosin peitteinen, ympäristöstä on näkyvissä lähinnä tasaista mäntykangasta. Rannoilta on 
kuitenkin avaria maisemia Kaaresjärvelle ja Oulujärven Niskanselälle. Sisäinen maisema on kokonaisuutena melko 
yksitoikkoinen.

Kohdealueella on pieniä tieleikkauksia, ja eteläosassa dyynit ovat metsätöiden takia hieman kuluneita. Alue on 
pohjoisosaa lukuun ottamatta pohjavesialuetta. Alueen pohjoisosassa on retkeilyalue ja polkuja, ja Makkaraniemessä 
on takkatupa. Kaaresjärven rannassa heti aluerajauksen vieressä on loma-asuntoja. Alue kuuluu kokonaan 
Manamansalon harjujensuojelualueeseen (HSO110134), ja alueen länsiosa on merkitty Kainuun maakuntakaavaan 
2020 virkistysalueeksi. Alueen pohjoispuolella parin kilometrin päässä sijaitsevat Karhusaari ja Kuostonsaari 
kuuluvat Oulujärven saarten ja ranta-alueiden Natura-alueeseen (FI1200105). Pari kilometriä alueen itäpuolella ovat 
lisäksi Manamansalon Martinkannan pyyntikuoppakohde, Vanha hautausmaa ja Muinaiskirkon kivikautinen 
asuinpaikka, jotka kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin muinaisjäännöksiin (Purhonen, Hamari & Ranta (toim.) 
2001). Kohdealue on hyvä ja helppopääsyinen käyntikohde.
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