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RÖNNYNKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-036

Pinta-ala: 22,1
Korkeus: 160
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Rönnynkankaan dyynialue koostuu hyvin tai melko hyvin kehittyneestä paraabelidyynistä itä-länsisuuntaisen harjun 
ympärillä. Kumpuileva ja mutkitteleva paraabelidyyni on noin 3,2 kilometriä pitkä ja 3-10 metriä korkea. Se koostuu 
mahdollisesti muutamasta alun perin erillisestä paraabelidyynistä, jotka ovat kasvaneet yhteen. Pohjois- ja itäosassa 
dyyni on jyrkkäpiirteinen ja korkea, eteläosassa selvästi matalampi ja hieman katkonainen. Dyynin ulkoreunalla 
olevat pohjoiset, itäiset ja eteläiset suojasivurinteet ovat jyrkät. Paraabelidyynin sisällä on lisäksi peittohiekkaa sekä 
melko tulkinnanvaraisia dyynikumpuja ja deflaatiopainanteita, jotka on jätetty pois aluerajauksesta. Suurimmassa 
dyynin poikki kaivetussa kuopassa alueen pohjoisreunalla näkyy vaakakerroksia.

Sotkamon-Pielisen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 200 metrin tasolla ja Ancylusjärven ylin ranta noin 165 
metrin tasolla. Dyynit ovat kerrostuneet Ancylusjärvivaiheen alussa harjun kohottua vedenpinnan yläpuolelle. Tuulen 
suunta on ollut läntinen ja lounainen. Nuasjärven kuroutuessa Ancylusjärvestä noin 10 000 vuotta sitten vedenpinta 
oli alueella nykytasoa alempana. Järvessä on vallinnut kuroutumisen jälkeen hidas vedenpinnan nousu- eli 
transgressiovaihe, ja vedenpinnan kohoaminen on synnyttänyt harjun juurelle kohdealueen kaakkoispuolelle matalan 
rantatörmän ja leveän vedenalaisen terassin. 

Biologia
Dyynit ovat suurimmaksi osaksi varttunutta, tasa-ikäistä, harvapuustoista kuivan kankaan männikköä. Pohjoista 
dyyniä pilkkoo nuori kapeahko kasvatusmetsä. Eteläisestä dyynistä noin puolet on mäntytaimikkona. Pohjoisen 
dyynin varjoista ja jyrkkää rinnettä peittää etenkin varttuneissa metsissä enimmäkseen tiheät variksenmarjakasvustot. 
Pohjakerros on seinäsammalvaltainen. Loivempi etelärinne on porojäkälä-kanerva-variksenmarjalaikkuinen. Puolukka
rei'ittää jonkin verran jäkälikköä. Laella on joitakin sianpuolalaikkuja. Kasvatusmetsät ja taimikot ovat enemmän 
kanervaisia. Muutamissa kohdin pohjoisemman dyynin etelärinteen puusto on aukkoinen ja näissä kohdin kasvaa 
kanervisaraa seuranaan poronjäkälien ja hirvenjäkälien lisäksi lampaannataa, ahosuolaheinää ja keltaliekoa. Edustavin
kanervisarapaikka on dyynin keskivaiheilla, jossa kanervisaraa on runsaasti palleroporonjäkälien välissä. Eteläisellä 
dyynillä kanervisaraa kasvaa vähemmän.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu peltojen ja hakkuiden rajaamana kohtalaisen selkeästi ympäristöstä. Ympäristöön avautuu monin 
paikoin avaria näkymiä. Pohjoisosassa näkyy peltoaukeille ja Korvanvaaralle, etelässä Nuasjärvelle ja 
Vuokatinvaaroille. Näkyvyys on yleisesti hyvä. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. 

Alueella on useita tieleikkauksia ja aineksenottokuoppia, ja dyyni on paikoin melko kulunut. Alue on kokonaan 
pohjavesialuetta. Alueen etelä- ja itäosissa dyyniketjun liepeillä ja osittain sen päällä on kaksi maatilaa ja 
kymmenkunta loma-asuntoa. Pohjoisosan paraabelidyynillä on luontopolku. Harjun länsiosassa olevat 
peuranpyyntikuopat on merkitty Kainuun maakuntakaavaan 2020 muinaismuistokohteiksi. Kohdealue on 
helppopääsyisenä ja hyvin hahmottuvana muodostumana melko hyvä käyntikohde.

Sijainti: Rimpilänniemessä Nuasjärven pohjoisrannalla, 20 km Sotkamosta luoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Sotkamo

3433 03
3433 06

Kainuun maakuntakaava 2020.  



 
 
TUU-12-036 Rönnynkangas. Alueen pohjoisreunalla oleva pitkä ja jyrkkäpiirteinen paraabelidyyni 
rajautuu terävästi peltoon. Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 




