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PALJAKANTÖRMÄ - SOILUANNIEMI

Vaala

Tietokantatunnus: TUU-12-072
Tuuli- ja rantakerrostuma
Muodostuma:

Pinta-ala:

82,4

Korkeus:

Karttalehti:

3432 01

153 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

31 m

Muodon suhteellinen korkeus:

31 m

Arvoluokka: 2
ha

Sijainti: Manamansalon kaakkoisreunalla Oulujärven Ärjänselän rannalla, 27 km Vaalasta kaakkoon.
Geologia
Paljakantörmän - Soiluanniemen alueella on hyvin tai erittäin hyvin kehittyneitä erityyppisiä rantamuodostumia ja
rantakerrostumia noin 5,5 kilometrin pituisena ketjuna suuren harjun kyljellä ja sen liepeillä. Alue koostuu
Paljakantörmän jyrkästä ja korkeasta nykyisestä rantatörmästä, Piskosentörmän rantatörmä- ja rantavallialueesta sekä
Soiluanniemen tombolosta ja rantavalli- ja rantadyynialueesta (vrt. Koutaniemi & Keränen 1983, Keränen 1985,
Kemiläinen & Keränen 1989).
Paljakantörmä on noin 1,8 kilometriä pitkä ja 10-30 metriä korkea hyvin jyrkkä rantatörmä, joka on kulunut
deltamaisen harjunlaajentuman kaakkoiskyljelle noin 123 metrin tasolle. Törmä on nykyisin pääosin peitteinen, ja sen
edustalla on leveä vedenalainen terassi. Törmän länsipuolella on noin 140 metrin tasolla oleva 5 metriä korkea
Piskosentörmä, jonka ylä- ja alapuolella on loivia taipeita ja matalia rantavalleja. Rantavalleja on alueen länsiosassa
maantien molemmilla puolilla noin 137-145 metrin tasolla allekkain 3-4 kappaletta, ja ne ovat noin 100-500 metrin
pituisia ja 1-2 metriä korkeita.
Soiluanniemi on noin 1 000 x 300 metrin kokoinen tombolo, joka on kerrostunut harjun ja matalan moreenipeitteisen
saaren väliin. Tombolon pohjois-, etelä - ja itärantoja reunustavat 1-3 metriä korkeat rantadyynit tai dyyniytyneet
rantavallit, ja sen sisäosassa on ainakin viisi matalaa, peräkkäistä rantavallia. Tombolon koillisosa on osittain
soistunut. Tombolon nuorin muodostuma on ilmeisesti etelärannan 1,6 kilometriä pitkä ja 2-3 metriä korkea
rantadyyni. Dyynin rannanpuoleinen rinne on jyrkähkö, ja siinä on paikoin paljaita kulumisalueita ja tuulipurtoja.
Tombolon ja harjun väliin jäävän laguunityyppisen Soiluanlammen erottaa etelässä Oulujärvestä vain kapea ja matala
hiekkainen kannas.
Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 190 metrin tasolla. Seudun vanhimmat tuuli- ja rantakerrostumat ovat
rajauksen ulkopuolella harjun päällä noin 160 metrin tasolla olevat matalat paraabelidyynit ja rantavallit, jotka
alkoivat kehittyä harjun laen kohottua Ancylusjärven vedenpinnan yläpuolelle noin 10 300 vuotta sitten. Kohdealueen
vanhimpia muodostumia ovat puolestaan länsiosan loivat ja matalat rantatörmät ja rantavallit, jotka kehittyivät
Ancylusjärvivaiheen kuluessa harjun kyljelle. Oulujärvi kuroutui Ancylusjärvestä noin 9 500 vuotta sitten (Pajunen
2004), jolloin vedenpinta oli alueella noin 7 metriä nykytasoa alempana. Suurin osa kohdealueen muodostumista on
syntynyt Oulujärven kuroutumisen jälkeisessä transgressiovaiheessa. Rantavoimien aiheuttama eroosio on siirtänyt
rantaviivaa Paljakantörmän kohdalla noin neljäsataa metriä kaakosta luoteeseen, ja törmästä irronnutta ainesta on
kulkeutunut ja kerrostunut kulloisistakin virtausolosuhteista riippuen sekä törmän koillispuolelle Soiluanniemen
alueelle että lounaispuolelle Rytölahden alueelle (Koutaniemi & Keränen 1983, Keränen 1985). Vuonna 1951
aloitettu Oulujärven säännöstely on alentanut järven keski- ja maksimivedenkorkeuksia, minkä vuoksi Paljakantörmän
kuluminen ja aineksen kerrostuminen sen ympäristöön on pysähtynyt lähes kokonaan. Kerrostumisen väheneminen on
puolestaan johtanut rantadyynivallien kulumiseen (Kemiläinen & Keränen 1989).
Biologia
Paljakantörmä on enimmäkseen alhaalta ylös asti puustoinen, koivu-mänty-leppäsekoitteinen. Järeimmät männyt ovat
törmän yläosassa ja alaosa on lehtipuuvaltainen. Pensaista kasvaa etenkin katajaa ja pihlajaa. Rannalle on kaatunut
runsaasti puita. Rinne on etenkin alaosasta enimmäkseen heinien ja ruohojen peittämä. Heinistä rinteessä kasvaa
runsaasti lampaannataa, lehtonurmikkaa ja ruohoista ahomansikkaa, maitohorsmaa ja vadelmaa. Muita on vähemmän
kuten hietakastikkaa, peltokortetta, metsäalvejuurta. Sammalet sitovat paljasta hiekkaa, joista runsaimpana
karvakarhunsammal ja muita vähemmän kuten kulosammalta, kyhmytorasammalta ja seinäsammalta. Paikoin, etenkin
alaosasta rinne on romahtanut parhaimmillaan 4 m korkeiksi pystysuoriksi kasvittomiksi hiekkapinnoiksi. Ainakin
koillisosassa on joitakin kosteita, lähes pystysuoria hiekkarinteitä, jolla kasvaa maksasammalia. Saviselta
hiekkatörmältä on löydetty nuppisammalta, ojanukkasammalta, pikkumyyränsammalta, rantanukkasammalta (NT),
röyhelösammalta ja tuppinukkasammalta (Hertta 2010). Koillisosassa on rinteitä, joissa yläosa on puuton. Näissä
kohden hiekkaa sitovat karhunsammalet ja täplittävät lampaannatatuppaat sekä yksittäiset sarjakeltanot. Törmältä on
löydetty myös parista kohtaa uhanalaista hoikkarölliä (VU), joka on saattanut hävitä alueelta (Hertta 2010). Törmän
päällä on paikoin tiheää katajikkoa mäntyjen alla. Aluskasvillisuus muodostuu korkeista varvuista juolukasta,

mustikasta, puolukasta ja variksenmarjasta. Oravanmarjaa on myös kohtalaisesti. Paikoin törmän päällä on vain
mäntytaimikkoa ja aluskasvillisuus muodostuu kanervasta ja variksenmarjasta. Piskosentörmän länsipuolinen vanha
rantavallialue alueen länsiosassa on pääosin hakattu ja äestetty.
Soiluanniemen männiköt ovat varttuneita kuivahkoja kankaita. Rannoilla puusto on hieman erirakenteista, mutta
lahopuut puuttuvat. Aluskasvillisuus on täysin varpuista, variksenmarja- ja puolukkavaltaista. Kosteimmilla kohdilla
on lisäksi laajoja suopursun ja juolukan muodostamia kasvustoja. Alueen länsiosan rantadyynivallit on laajalti hakattu
ja maapohja äestetty.
Soiluanniemen tombolon länsiosassa pohjoiset hiekkarannat ovat järven puolelta noin 3 metrin leveydeltä lähes
kasvittomia. Rannalla kasvaa vain joitakin hietakastikan ja järviruo'on versoja sekä peltokortetta, maitohorsmaa ja
ukontatarta. Rannan takana on ilmeisesti jään työntämä rantapalle, jossa kasvaa jo runsaammin hietakastikkaa ja
vähän pajuja. Seuraavalla palteella on jo kapeana vyöhykkeenä harvakasvuista männikköä ja sen takana on ennen
varsinaista metsänrajaa avointa kasvillisuuden sitomaa hietikkoa. Pohjakerroksessa kasvaa poronjäkälien lisäksi
tavanomaisia sammalia kuten karvakarhunsammalta, nuokkuvarstasammalta ja puiden ympärillä metsäsammalia.
Taaemmalla hietikolla kasvaa mm. lampaannataa, variksenmarjaa ja sianpuolaa. Itäosassa kolmimetristen
rantamäntyjen takana on kaksi puutonta, 30 x 30 m kokoista hiekkakenttää. Etenkin läntisemmässä laikussa on
variksenmarjan ja sianpuolan muodostamia hiekkakumpuja ja karvakarhunsammalmattoja. Hiekkakenttää reunustaa
jokunen järeä mänty. Voi olla että aukot eivät ole syntyneet luonnostaan. Viereinen metsäinen dyyni ei ole
rakenteeltaan aivan luonnontilainen.
Soiluanniemen pohjoisin, itään avautuva hiekkaranta Saunaniemen ja Kedonniemen välissä on tasainen ja puuton noin
25 metrin leveydeltä. Sen takana on tielle asti hieman kumpuileva rantadyyni- ja rantavallialue, jonka harva, alle 10metrinen männikkö muistuttaa merenrantadyynien puustoa. Rannalla on pieniä alle neliön kokoisia variksenmarjan ja
sianpuolan muodostamia alkiodyynejä ja karvakarhunsammallaikkuja. Lisäksi rannalla kasvaa niukasti
jokapaikansaraa ja maitohorsmaa. Aivan metsänrajassa on 5–15 metrin levyinen ja lähes koko 40 metriä pitkän
rannan pituinen, puuton, vallitsevan kanervan ja runsaan variksenmarjan muodostama kumpuileva dyynialue, joka on
tulkittavissa kuivaksi kanerva- ja variksenmarjadyyniksi. Eteläpäässä on enemmän variksenmarjaa. Varvikon väleissä
kasvaa tinajäkäliä ja vähän hietikkotierasammalta. Hietikolla on myös muurahaisten pesäkoloja. Metsän
aluskasvillisuus muodostuu variksenmarja-, kanerva- ja poronjäkälälaikuista.
Kedonniemen ja Kärikän välinen itään avautuva rantahietikko on edellistä vaatimattomampi. Ranta on 15 metrin
leveydeltä kasviton vaihettuen metsänrajassa poronjäkälävyöhön. Rannalla ei ole dyynejä ja sillä on ajettu mönkijällä.
Soiluanniemen kapea, kaakkoon avautuva hiekkaranta on kasviton metsänrajaan asti. Suuren metsittyneen rantadyynin
päällä on vähän sianpuolalaikkuja. Tombolon pohjoisrannalla olevan Rahkasuonpuoheen länteen aukeava pieni
hietikko on rannalta harvapuustoinen ja hiekkakenttä on vaatimaton. Sillä on ajeltu autolla ja se toimii osin
mökkitienä. Hietikon edessä on ruovikko.
Maisema ja muut arvot
Alueen keski- ja itäosa hahmottuvat selkeästi ympäristöstä. Hiekkarannat ja jyrkkäpiirteinen törmä näkyvät mainiosti
etenkin järveltä. Rannoilta ja Paljakantörmän laelta avautuu avaria maisemia Oulujärven Ärjänselälle, joka on
Suomen sisävesien laajin ulappa. Paljakantörmä on puolestaan Oulujärven rantojen korkein harjutörmä. Sisäinen
maisema on kokonaisuutena vaihteleva.
Paljakantörmä on pohjavesialuetta. Soiluanniemessä ja Paljakantörmän itäosan päällä on useita loma-asuntoja.
Paljakantörmä on merkitty Kainuun maakuntakaavaan 2020 arvokkaaksi harjualueeksi. Heti alueen luoteispuolella on
Manamansalon harjujensuojelualue (HSO110134) ja kaksi kilometriä pohjoiseen Manamansalon valtakunnallisesti
arvokas maisemakokonaisuus (MAO110121). Kohdealue on maisemallisesti näyttävä käyntikohde ja erinomainen
esimerkki rantavoimien aiheuttamista muodostumista.
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