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VIEREVÄNNIEMI
Tietokantatunnus: TUU-08-023

Pinta-ala: 24,3
Korkeus: 125
Alueen suhteellinen korkeus: 38

Geologia
Vierevänniemen alueella on allekkain kaksi selkeää reunamuodostuman kyljelle kehittynyttä rantatasoa sekä 
hiekkaisia ranta- ja tuulikerrostumia. Ylempi Yoldiamerivaiheen ranta on noin 106 metrin tasolla. Ranta hahmottuu 
lähinnä niemen luoteisrinteellä, missä se koostuu loivahkosta, enimmillään lähes 20 metriä korkeasta törmästä ja sen 
edustalla olevasta terassista. Törmän juurella on paikoin kivikkoa. Alempi Höytiäisen vanha ranta sijoittuu 97-98 
metrin tasolle. Ranta koostuu jyrkästä, 3-5 metriä korkeasta törmästä ja sen edustalla olevasta kivikkoisesta 
kulutusterassista. Törmän juurella on paikoin myös lohkareikkoa ja kivivyö. Terassi on alueen pohjoisosassa 50 
metriä leveä, hyvin kivikkoinen ja jyrkkäreunainen. Alueen keski- ja eteläosassa terassi muodostaa 300-400 metriä 
leveän hiekkaisen ja kivikkoisen, hyvin loivasti kumpuilevan tasanteen. Alueen eteläreunalla kulutusterassi vaihtuu 
kerrostumisterassiksi, joka koostuu järveä kohti viettävistä hiekkakerroksista (Vesajoki 1980b). Terassiin on 
muodostunut Höytiäisen järvenlaskun jälkeen törmä, jonka juurelta on löydetty transgressiovaiheeseen liittyviä 
puunrunkojen jäänteitä. (Saarnisto 1968). Järvenlaskun jälkeen terassille on kehittynyt lisäksi matalia dyynikumpuja 
ja noin 150 metriä pitkä ja 1-2 metriä korkea kumpuileva lounas-koillissuuntainen dyyniselänne. Terassi jatkuu 
alueen eteläpuolella vedenalaisena matalikkona, josta oli vielä 1980-luvulla vedenpinnan yläpuolella näkyvissä 
kapea Häikän hiekkasärkkä. 

Höytiäinen kuroutui itsenäiseksi järveksi Yoldiamerivaiheen aikana, jolloin sen vedenpinta oli kohdealueella 
suunnilleen nykyisellä tasolla tai hieman alempana (Saarnisto 1968, Vesajoki 1980a). Koska Höytiäisen lasku-uoma 
sijaitsi luode-kaakkosuuntaisen järvialtaan keskivaiheilla, aiheutti maan kohoaminen ja kallistuminen järven 
kaakkoisosassa transgression. Vedenpinta kohosi kuroutumisen jälkeen yli 10 000 vuoden ajan kuluttaen törmiä ja 
terasseja yhä ylemmäksi reunamuodostuman moreenista ja glasifluviaalisesta aineksesta koostuvaan rinteeseen. 
Vuonna 1859 Höytiäisen vedet purkautuivat järvenlaskua varten kaivetun kanavan patojen läpi, ja järvelle muodostui 
uusi lasku-uoma Jaamankankaan halki etelään Pyhäselkään. Vedenpinta laski yhteensä 9,5 metriä, ja vanha 
Höytiäisen ranta jäi sisämaahan (Saarnisto 1968, Vesajoki 1980c). 

Biologia
Alueen alaosassa on pääosin eri-ikäistä, paikoin karua männikköä. Kivikkoisissa paikoissa puusto on kitukasvuista 
männikköä. Ylempänä rinteessä on sekametsää ja vesakkoa. Honkavaaralla on varttunutta kasvatusmännikköä. 
Aluskasvillisuus vaihtelee karuista alaosan jäkäläpeitteisistä metsiköistä puolukkavaltaisiin ja paikoin 
mustikkavaltaisiin metsiköihin. Paikoin on myös kanervikkoa ja variksenmarjaa runsaasti. 

Maisema ja muut arvot
Alueen muodostumat hahmottuvat melko selkeästi ympäristöstä. Parhaiten erottuvat pohjoisosan vanhat törmät ja 
kivikkoinen kulutusterassi sekä eteläosan dyyni ja nykyinen rantatörmä. Keskiosan leveä terassi on puolestaan varsin 
peitteinen. Rannoilta avautuu näkymiä Höytiäiselle ja Kontioniemeen (TUU-022), jonka sivuprofiilissa eri-ikäiset 
rantatasot hahmottuvat mainiosti. Kohdealueen sisäinen maisema on kohtalaisen vaihteleva, leveällä terassilla 
paikoin myös hieman yksitoikkoinen. 

Alueella on paljon teitä ja polkuja, ja maasto on paikoin varsin kulunutta. Alue on pohjavesialuetta. Alueella on 
loma-asutusta, uimaranta ja luontopolku. Myös kolmen kilometrin päässä alueen luoteispuolella häämöttävällä 
Jouhtenisen harjusaaren Natura-alueella (FI0700078) on hyvin selkeitä rantamuodostumia, jotka näkyvät jyrkkinä 
taipeina saaren kyljillä. Saaren poikki elokuussa 2004 kulkeneen trombin männikköön tekemä aukko erottuu niin 
ikään yhä selvästi. Kohdealueen muodostumien havainnollisuus, monipuolisuus ja helppo saavutettavuus tekevät 
siitä mainion käyntikohteen.

Sijainti: Vierevänniemen länsi- ja eteläreunalla Höytiäisen itärannalla, 1 km Kontiolahdelta länteen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 38 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kontiolahti
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