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HIUKKA
Tietokantatunnus: TUU-12-019

Pinta-ala: 3,6
Korkeus: 161
Alueen suhteellinen korkeus: 26

Geologia
Hiukan alue koostuu harjun kylkeen kuluneesta maisemallisesti näyttävästä jyrkästä ja korkeasta rantatörmästä ja sen 
juurella olevista kerrostumista. Rajattu törmä on noin 900 metriä pitkä, ja sen korkeus vaihtelee länsiosan 23 metristä 
itä- ja keskiosan 2-10 metriin. Törmä jatkuu harjun kyljellä vielä noin kolme kilometriä itään. Törmän juurella on 
paikoin terävä rantalovi, jota säännöstellyn Iso-Sapsojärven rantavoimat yhä kuluttavat, ja jatkuva tallaaminen pitää 
varsinkin törmän länsi- ja keskiosan rinteet pääosin paljaina. Törmän jyrkintä osaa on vahvistettu hirsirakenteilla ja 
kiveämällä rantaa. Rantavyöhykkeessä on muutamia harjusta vierineitä kiviä ja lohkareita. Alueen loivapiirteisessä 
keskiosassa on pieniä ja matalia rantavalleja ja hieman tulkinnanvaraisia alkiodyynejä. Itäosan matala törmä on 
peitteinen ja kohtalaisen luonnontilainen. Törmän edustalla on noin 1-3 metriä vedenpinnan alapuolella oleva 100-
250 metriä leveä terassi, joka päättyy noin viisi metriä korkeaan jyrkänpartaaseen. 

Sotkamon jääjärven ylin ranta on seudulla noin 205-208 metrin tasolla, mikä hahmottuu mm. kolme kilometriä 
kohdealueen kaakkoispuolella olevan Pöllyvaaran tasaisena lakena. Vedenpinta laski jääjärvessä useiden 
purkausvaiheiden jälkeen pian noin 190 metrin tasolle, kun Kalliojärven seutu etelässä vapautui jäästä ja Sotkamon 
jääjärvi yhdistyi Pielisen jääjärveen (Kemiläinen 1986). Sotkamon-Pielisen jääjärvi purkautui Ancylusjärven tasoon, 
kun jäätikön reuna vetäytyi Kajaanin eteläpuolisen Kattilamäen alueelta noin 10 750 vuotta sitten. Ancylusjärven taso 
on kohdealueen ympäristössä noin 150 metrin korkeudella (Kemiläinen 1982, 1986). 

Hiukan törmä alkoi mahdollisesti kulua harjun kylkeen jo alueen kohotessa Ancylusjärvivaiheen alussa vedenpinnan 
yläpuolelle. Iso-Sapsojärvi kuroutui Ancylusjärvestä noin 10 000 vuotta sitten, jolloin vedenpinta oli kohdealueella 
ilmeisesti hieman nykytasoa alempana. Törmäterassirannan kehittyminen on todennäköisesti alkanut varsinaisesti 
vasta kuroutumisvaiheen jälkeisessä transgressiovaiheessa, kun vedenpinta on alkanut hitaasti nousta. 

Biologia
Hiekkaisessa luoteisosan rantatörmässä on hajanaista kasvillisuutta ja pieniä, alkiodyyneiksi tulkittuja hiekkakumpuja,
joita sitovat mm. kylänurmikka, nurmirölli, suokorte, siankärsämö, pietaryrtti ja kangaskarhunsammal. Törmälle on 
levinnyt myös yläpuolen mäntypuistikosta apiloita. Törmän ainoassa jäännepaakussa kasvaa leppää, edellä mainittuja 
lajeja ja lisäksi runsaasti lampaannataa, ketosilmäruohoa, syysmaitiaista ja maitohorsmaa. Törmän yläreunasta 
sojottaa juurakoita paikoista, joista ylätörmää ei ole tuettu. Luoteisen jyrkänteen kohdalla metsäkasvillisuus rajautuu 
lähes rantapolkuun asti. Jyrkällä törmällä kasvaa alueen erikoisuutena serpentiinipikkutervakkoa seuranaan mm. 
kanervisara (NT) (Hertta 2010). 

Itäisempi pitkä hiekkaranta on loivempi ja sen länsipäässä on nähtävissä jyrkkä, 1, 5 metriä korkea jäiden kuluttama 
juurakkoinen rantatörmä. Hiekkarannan suuntaisesti, noin 5 metriä vesirajasta on harva hietakastikkajuotti ja hieman 
myös kylänurmikkaa ja ahosuolaheinää. Metsänrajan edustalla on noin 5 metrin leveydeltä variksenmarjaa ja 
sianpuolaa kasvavia hiekkakumpuja. Jälkimmäisiä on 2/3 kasvustoista ja puhtaimmat variksenmarjakummut ovat 
länsiosassa. Varvikoissa kasvaa myös hieman lampaannataa, ahosuolaheinää ja sarjakeltanoa. Näiden edustalla on 
joitakin aivan pieniä kylänurmikan ja lampaannadan sitomia alkiodyynejä. Avointa hiekkarantaa on dyynien edustalla 
noin 15 metrin leveydeltä. Puusto hiekkarannan takana on erirakenteista männikköä, joista järeimmät männyt ovat 
kilpikaarnaisia ja noin 40 cm paksuisia. Keskimäärin puusto on 15–30 cm paksuista. Itäisellä törmällä 
metsäkasvillisuus rajoittuu yläveden tasolle ja joitakin mäntyjä on kaatunut rannalle.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu järvestä kohoavana paljaana hiekkatörmänä erinomaisesti ympäristöstä ja näkyy kauas. Alueelta 
avautuu avara näköala Iso-Sapsojärvelle ja Vuokatin vaarajonon suuntaan. Sisäinen maisema on korkeuserojen 
ansiosta kohtalaisen vaihteleva. 

Alue on pohjavesialuetta, ja se on merkitty Kainuun maakuntakaavaan 2020 arvokkaaksi harjualueeksi. Alueella on 
uimaranta, polkuja ja portaita sekä kaksi näköalapaikkaa. Viiden kilometrin päässä lännessä näkyvä Vuokatin 
vaarajono on valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus (MAO110131).

Sijainti: Iso-Sapsojärven pohjoisrannalla, heti Sotkamon kirkonkylän eteläpuolella.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 23 m

Karttalehti:

Sotkamo
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