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SUOMUNJÄRVEN RANTAKERROSTUMAT
Tietokantatunnus: TUU-08-043
Rantakerrostuma
Muodostuma:
Korkeus:

155 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

3m

Muodon suhteellinen korkeus:

3m

Lieksa

Arvoluokka: 3
Pinta-ala:

14,0

Karttalehti:

4331 12
4333 03

ha

Sijainti: Suomunjärven kaakkoisrannalla Patvinsuon kansallispuistossa, 42 km Lieksasta kaakkoon.
Geologia
Suomunjärven rantakerrostuma-alue koostuu hyvin kehittyneistä, lähes luonnontilaisista pitkistä hiekkarannoista ja
rantatörmistä. Kaarevat, avoimet hiekkarannat avautuvat länteen ja luoteeseen, ja niiden yhteispituus on rajatulla
alueella yli 5,5 kilometriä. Peitteisempää törmärantaa on rajauksen keskivaiheilla lisäksi vajaat 500 metriä.
Hiekkarannat ovat loivasti viettäviä ja noin 2-15 metriä leveitä. Niiden edustalla on melko kapeat vedenalaiset
terassit ja pieniä särkkiä. Rannoilla on yleisesti muutamia peräkkäisiä, matalia rantavalleja tai pieniä rantapalteita.
Hiekkarannat rajoittuvat yleensä jyrkkyydeltään vaihteleviin törmiin, joiden korkeus vaihtelee puolesta metristä
kolmeen metriin. Keskiosan jyrkkien ja peitteisten rantatörmien korkeus on 2-3 metriä, ja rantojen muoto on suora.
Hottilammen, Pienen ja Ison Siikalammen ja Suomunjärven välissä on kapeat kannakset. Myös alueen edustalla
oleva Tapionsaari lienee ollut eteläpäästään kannaksella kiinni mantereessa. Kokonaisuudessaan Suomunjärvellä on
rantaviivaa yhteensä 34 kilometriä, josta hiekkarantaa on peräti 24 kilometriä.
Muinais-Koitereen ylin ranta on seudulla noin 160-165 metrin tasolla (Vesajoki 1985). Pielisjärven
reunamuodostuman edustalle syntyneeseen Muinais-Koitereeseen kerrostui jäätikön pysähtymisvaiheen aikana laaja
hietikko. Suomunjärven kohdalla hahmottuu matalia harjuja, jotka kulkevat saarina ja nieminä järven yli jakaen sen
pienempiin osiin. Järven syvänteet ovat pääasiassa deltamaiseen hietikkoon syntyneitä suppakuoppia. Kun jäätikön
reuna alkoi jälleen vetäytyä noin 11 300 vuotta sitten, alkoi Koitereen alueella yhä jatkuva regressiovaihe, jonka
aikana vedenpinta on laskenut parikymmentä metriä. Suomunjärvi kuroutui jo regressiovaiheen alussa MuinaisKoitereesta, ja järven hiekkaiset rantamuodostumat alkoivat kehittyä nykyasuunsa. Suomunjärvi on rajatulla alueella
hyvin lievästi transgressiivinen, ja rantaviiva on ilmeisesti siirtynyt jonkin verran kaakkoon.
Biologia
Alueelta katsottiin Huutoniemen hiekkaranta, joka edustaa aika hyvin myös alueen muita hiekkarantoja, sekä tien
vieressä oleva Kurkilahden uimaranta. Huutoniemen hiekkaranta koostuu vesirannasta, lähes kasvittomasta
hiekkarannasta, jään työntämästä rantapalteesta ja sen yläpuolisesta avoimesta jäkälärannasta. Ylimpänä on
rantamännikkö, joka vaihettuu nopeasti tavalliseksi metsämänniköksi. Rantavesi on lähes kasviton ja pieniä
kasvustolaikkuja on lähinnä rannan eteläosassa, jossa on pieniä nuottaruoholaikkuja, tummalahnaruohoa ja harvaa
järvikaislakasvustoa, jossa on myös järviruokolaikkuja. Paikoin vedessä kasvaa myös muutamia järvikortteitta ja
ulpukoita. Alin hiekkaranta on 3–5 metriä leveä ja etenkin alaosasta kasviton. Yläosassa kasvit kasvavat pieninä
tuppaina tai lyhyinä jonoina rantapalteen edessä. Hiekkarannalla kasvaa eniten isorölliä, hieman vähemmän
sinikaislaa, paikoin jäkkiä (NT) ja sarjakeltanoa, yksittäin luhtavuohennokkaa ja hernesaraa. Rantapalle on matala,
korkeintaan puoli metriä korkea ja kapea. Palteella on vähän hiekan sekaista kuollutta kaislaa. Tätä palletta sitoo
etenkin karvakarhunsammal ja sillä kasvaa harvakseltaan myös jään leikkaamia kiiltopajupensaita, raitaa ja
mustuvapajua. Ylin avoin ranta on poronjäkälävaltainen ja noin 3–5 metriä leveä. Tällä kasvaa myös niukasti
torvijäkäliä, hirvenjäkäliä ja karhunsammalia sekä vähän puolukka-, variksenmarjavarpuja sekä sianpuolaa.
Kurkilahden hiekka- ja uimaranta on noin 10–15 metriä leveä ja lähes kasviton kulutuksen takia. Rannalla ei ole
palletta ja se vaihettuu viivasuorasti rantametsään. Hiekkarannalla kasvaa muutamia siniheinä- ja isoröllituppaita
sekä pieni juolukkalaikku ja niukasti korpikastikkaa. Rannan leikkaavan ojapuron varsi on lähes kasviton. Rannan
edusta on kasviton.
Rantametsät ovat aika puhtaita, erirakenteisia männikköjä, mutta kauempaa rannasta ne muistuttavat jo
yksitotisempia, kuivan kankaan kasvatusmännikköjä. Rantapuuston seassa on yksittäisiä palokoroisia keloja ja
kilpikaarnamäntyjä. Aluskasvillisuus on varpuvaltaista muodostuen puolukasta ja variksenmarjasta, jossa on paikoin
poronjäkälälaikkuja Varvikon alla maata peittävät seinäsammalikot.
Maisema ja muut arvot
Rannat hahmottuvat ympäristöstä erittäin hyvin, ja niiltä avautuu monin paikoin vaihtelevia, erämaisia näkymiä
Suomunjärvelle. Maisemaltaan kenties näyttävin on alueen itäisin ranta. Kannasten takana olevat lammet tuovat
vaihtelua tasaisille mäntykankaille. Sisäinen maisema on vaihteleva, mutta muodot ovat matalia.

Alueella on retkeilypolku ja kaksi nuotiopaikkaa. Virtasalmen yli kulkee silta. Alue kuuluu kokonaan Patvinsuon
kansallispuistoon (FI0700047). Kohdealueen rannat ovat erinomainen esimerkki jokseenkin luonnontilaisista
hiekkarannoista.
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