
����������

� ��� �

���������	
�������	�	������������
��
��
�
�	����������������������
����	
���������	���������
��	���������������	����������
� ��
��


��	
���������������
���������
������

�!������"����#����
�$�����#����

�������

�������

�������

�������

�������

���������
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������



KETTUHARJU - LÖYTÖKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-017

Pinta-ala: 46,0
Korkeus: 170
Alueen suhteellinen korkeus: 22

Geologia
Kettuharjun - Löytökankaan melko hajanainen dyyni- ja rantakerrostuma-alue koostuu Ancylusjärvivaiheessa 
syntyneistä erityyppisistä loivapiirteisistä tuuli- ja rantakerrostumista. Dyynit sijaitsevat alueen länsireunalla pohjois-
eteläsuuntaisena ketjuna, ja ne ovat tyypiltään lähinnä rantadyynejä tai melko heikosti kehittyneitä paraabelidyynejä. 
Dyynien pituus on 400-900 metriä ja korkeus 1-5 metriä, ja ne ovat varsin loivapiirteisiä ja melko symmetrisiä. 
Selkeimmin hahmottuvat Kettuharjun dyynin eteläosa ja Kalliolammen eteläpuolinen mutkitteleva dyyni. Alueen 
keskiosan dyyni on jäänyt tien alle.

Kohdealueen ylimmät rantakerrostumat sijoittuvat idässä Löytökankaan osa-alueella noin 165-170 metrin 
korkeustasolle. Ne koostuvat pienten kalliokohoumien kaakkoispuolella allekkain olevista kolmesta rantavallista sekä 
puolisen kilometriä pitkästä, loivapiirteisestä särkkämäisestä muodostumasta (vrt. TUU-12-018). Hyvin loivapiirteiset 
rantavallit ovat alle metrin korkuisia ja noin 10 metriä leveitä, ja niiden aines on ylimpänä kivikkoa, alempana soraa 
ja hiekkaa. Särkkä on ainekseltaan soravaltainen. Rajattujen muodostumien ympärillä oleva Löytökangas on lisäksi 
lähes kokonaan tasaisen, ohuehkon soravaltaisen rantakerrostuman peitossa.

Kettuharjun osa-alueella rantakerrostumat sijoittuvat puolestaan noin 148-152 metrin korkeustasolle. Kettuharjun 
dyynin länsipuolella on hieman huuhtoutunutta kivikkoa ja kalliota, ja Kettuharjun ja Peräkankaan harjumuodostuman
välissä on sorainen ja hiekkainen tombolotyyppinen rantakerrostuma. Tombolon molemmilla kyljillä on matalia 
rantavalleja, joista selkein on kaakkoisreunalla oleva reilun metrin korkuinen, parisataa metriä pitkä ja 15 metriä leveä
valli.

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 200 metrin tasolla, joten kohdealueen vapautuessa jäästä noin 10 600 
vuotta sitten se on ollut 30-50 metriä vedenpinnan alapuolella. Alueen muodostumat ovat syntyneet 
Ancylusjärvivaiheen aikana maaston kohotessa vähitellen vedenpinnan yläpuolelle. Dyynit kerrostaneen tuulen suunta
on ollut läntinen. Dyynien aines on peräisin alueen länsipuolisista rantakerrostumista. Alueen lounaisosan hiekkaisuus
johtuu sen kautta kulkevasta hyvin katkonaisesta harjusta. 

Biologia
Kettuharjun dyynin puusto on varttunutta, kuivan kankaan erirakenteista männikköä. Mäntyä on paikoin 
alikasvoksena aika runsaasti, ja paikoin on vanhoja palokantoja. Lahopuut kuitenkin puuttuvat. Aluskasvillisuus on 
kolmasosaksi sammal-jäkälälaikkuista muodostuen syödystä poronjäkäliköstä, tinajäkälistä ja karhunsammalista. 
Varvikko on hyvin kanervaista, ja paikoin puolukka on myös vallitseva. Variksenmarjaa on runsaasti. Varvikoiden 
alta maata peittää seinäsammal. Mustikkaa on vähän dyynirinteiden tyvellä. Rinteillä on myös muutama pieni 
ketunpesäkolo. Aivan eteläpäähän ulottuvat tuoreet hakkuut ja äestys. Varttuneet lähimetsiköt erottuvat dyynin 
metsistä siten, että jäkäliköt puuttuvat ja seinäsammalikko on yhtenäisempää. Mustikkaa on hieman enemmän ja 
kanervikko on yhtenäisempää. Pieni taimikkokaistale on varttuneita metsiä kanervaisempi. Osin metsiä on hiljattain 
harvennettu. 

Löytökangas on jonkin verran erirakenteista, kuivan kankaan varttunutta männikköä. Aluskasvillisuus on 
kanervavaltaista, ja variksenmarjaa ja puolukkaa kasvaa runsaasti. Pohjakerros on seinäsammalvaltaista, mutta siellä 
täällä on myös pieniä, syötyjä poronjäkälälaikkuja. Eteläisen haaran pintamaa on kuorittu. 

Kalliolammen dyynin puusto on jonkin verran erirakenteista, varttunutta kuivan kankaan männikköä. Joissakin puissa 
on merkkinä yksi paloarpi vanhasta metsäpalosta ja rannalla on myös muutama kelo. Rannan puoleinen rinne on 
vahvasti variksenmarjavaltainen, ja aivan rantaa reunustaa juolukan sekainen suopursuvyö, jossa on myös suokasveja. 
Muilla rinteillä on runsaasti kanervaa, puolukkaa ja variksenmarjaa. Varvikon alinen on seinäsammalvaltainen, ja 
muuten rannassa olevan dyynin pohjakerrosta peittävät viidesosalta avoimet sammaljäkälälaikut. Aivan eteläisin 
korkea dyynikumpare on hiljattain hakattu ja äestetty. Kalliolammen dyynin eteläpuolisen dyynialueen on laelta 
tuhonnut metsäautotie. Puusto on varttunutta männikköä ja kasvatusmännikköä.

Sijainti: Kalhamajärven pohjoispuolella kunnan luoteiskulmassa, 24 km Puolangalta luoteeseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 5 m

Karttalehti:

Puolanka

3442 06



Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu kohtalaisesti tai melko heikosti ympäristöstä. Dyynit ovat selkeästi soiden ja lammen rajaamia, ja osa 
muodostumista näkyy tiestöltä. Ympäristöön avautuu dyyneiltä avosuo- ja lampimaisemia, muualla näkyvissä on 
lähinnä tasaista mäntykangasta. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen, mutta näkyvyys on yleensä hyvä.

Rantavalleissa on pieniä kaivantoja, ja kalliokohoumien välisissä hiekkakerrostumissa on aineksenottokuoppia. 
Kalliolammen dyyniä pitkin kulkee heikko polku ja rannassa on nuotiopaikka.Alueen ympärillä on huomattavan 
laajoja suojelualueita. Lännessä on kilometrin päässä Olvassuon Natura-alue (FI1103829) ja etelässä on kilometrin 
päässä hajanaiseen Kiiminkijoen Natura-alueeseen (FI1101202) kuuluva Kalhamajärvi. Järven luoteisrannalla on 
Kainuun maakuntakaavaan 2020 merkitty muinaismuistokohde.

Kirjallisuus:
Kainuun maakuntakaava 2020.  
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