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LOTVOLANNIEMI KUUSAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y11-009 Muodostumatyyppi: Fluting 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4522 12 Alueen pinta-ala: 41,0 ha 
Korkeus: 289 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 5 m Muodon suhteellinen korkeus: 5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Lotvolanniemi sijaitsee noin 20 km Kuusamon keskustasta  
 pohjoiskoilliseen, Kangerjärven ja Sikualammen välissä ja  
 itäpuolella. 
 
Geologia 
Lotvolanniemen flutingit kuuluvat Kuusamon drumliinikenttään. Alueella on seitsemän jäätikön liikesuuntaa 
kuvastavaa fluting-harjannetta, joiden korkeus vaihtelee 3-5 metriin. Rajatun alueen pituus on 2300 metriä ja 
leveys 500 metriä. Läntisimpänä viidestä fluting-muodosta oleva Lotvolanniemi on pituudeltaan 800 metriä ja 
leveydeltään 60 metriä. Kahdesta fluting-harjanteesta koostuva Huuhtaniemi on pituudeltaan 1000 metriä ja 
leveyttä on 230 metriä. Harjanteiden väliin jää painanne, joka etenkin proksimaalipäässä erottuu selkeästi. 
Pohjoispuoleinen harjanne on käytännössä jatke Lotvolanniemen fluting-harjanteelle, välissä on vain kapea 
Sikuasalmi. Kivesniemi (pituus 950 metriä, leveys 220 metriä) koostuu niinikään kahdesta fluting-harjanteesta, 
joiden väliin jää suo (lyhytkortinen nevaräme). Proksimaalipäässä harjanteita yhdistää noin 80 metriä leveä 
moreenikannas. Huuhtaniemeä ja Kivesniemeä erottaa toisistaan avosuo, jossa virtaa myös Kankarinpuro. 
Alueella ei ole kalliopaljastumia eikä muodostumien rakenteista kertovia leikkauksia lukuun ottamatta 
pinnallisia aurauksia. Pintalohkareisuus on Lotvolanniemessä ja Huuhtaniemessä lähes olematon ja 
Kivesniemessä vähäinen. 
 
Muodoltaan Lotvolanniemi on hyvin kehittynyt ja symmetrinen. Rinteet ovat loivat kuten alueen muissakin 
harjanteissa. Huuhtaniemen osalta harjanteiden morfologia erottuu maastossa silmämääräisesti paremmin kuin 
peruskartan korkeuskäyrät antavat olettaa, vaikka muodot ovatkin matalia. Muodon kehittyneisyydeltään ne ovat 
kohtalaisia samoin kuin Kivesniemen pohjoispuoleinen harjanne. Kivesniemen eteläpuoleinen harjanne sen 
sijaan on hyvin kehittynyt ja symmetrinen. 
 
Biologia 
Lotvolanniemen alue on suurimmaksi osaksi tuoretta (VMT), varttunutta sekametsää tai mäntytaimikkoa, mutta 
itse Lotvolanniemestä löytyy myös peltomaisemaa sekä tyypillistä pelto- ja niittykasvillisuutta. Myös 
Huuhtaniemessä on vanhoja peltoja, jotka osaksi kasvavat jo sekametsää, mutta pääasiassa alue on varttunutta 
sekametsää ja mäntytaimikkoa. Edellisten niemien väliin jää hyvin kapea Sikuasalmi, jonka kohdalla kasvaa 
muun muassa kirkiruohoa. Kivesniemi pilkkoutuu luode-kaakkosuunnassa kolmeen tuoreen (VMT) metsän 
kaistaleeseen sekä melkein koko niemen läpi jatkuvaan suohon (VIR-TR). Alueen lajisto on jokseenkin 
monipuolista, koska alueella on peltoja, metsää ja suota, mutta kuitenkin melko tavallista, eikä mainittavaa 
lajistoa ole. 
 
Maisema ja muut arvot 
Vaikka muodostumat ovat matalia, ne hahmottuvat kohtuullisesti ympäristöstä, koska niiden ympärillä on 
vesistöjä ja avosuota. Lotvolanniemeltä avautuu myös ulospäin järvimaisema, koska se on peltoaluetta. Muilta 
harjanteilta ympäristöön avautuu näkymä vain rannoilta ja soiden reunoilta metsäisyydestä johtuen. Kohtalaista 
sisäistä maisemaa luovat peltomaiseman vaihtuminen metsäiseksi sekä harjanteiden väliset vesistöt, avosuot ja 
puro. Virkistyskäyttöä alueella on kolmen huvilan myötä sekä metsästysmaana. 


