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SIVOLANNIEMI - KOUTAKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-061

Pinta-ala: 98,8
Korkeus: 140
Alueen suhteellinen korkeus: 18

Geologia
Sivolanniemen - Koutakankaan kolmiosainen rantakerrostuma- ja dyynialue koostuu matalan ja loivapiirteisen harjun 
päälle ja liepeille kehittyneistä erityyppisistä ja eri-ikäisistä muodostumista. Koutakankaan dyynialue alueen itäosassa 
koostuu noin 2,6 kilometrin pituisesta ja 1-7 metriä korkeasta kohtalaisen hyvin kehittyneestä paraabelidyyniketjusta, 
jonka sisäpuolella on loivapiirteinen dyynikumpu- ja deflaatioalue. Osa dyyniketjusta on mahdollisesti kerrostunut 
alun perin rantadyynityyppisesti. Dyyniketjun ulkoreunat ovat hieman sisäreunoja jyrkemmät. Kaakkoisreunalla 
olevassa aineksenottokuopassa näkyy etelään viettäviä vinokerroksia. 

Alueen keskiosa koostuu Sivolanniemen rantavalli- ja rantadyyniparvesta. Rantavalleja on 127-135 metrin 
korkeustasolla allekkain 3-4 kappaletta. Loivasti kaartuvat, tasalakiset vallit ovat noin 1,0-1,5 kilometriä pitkiä ja 5-
10 metriä leveitä, ja niiden ulapanpuoleiset loivahkot rinteet ovat noin 1-2 metriä korkeat. Rantavallit hahmottuvat 
parhaiten osa-alueen länsiosan alarinteillä. Vallien yläpuolella noin 135-140 metrin korkeustasolla on lisäksi 
peräkkäin 2-3 rantadyynien tai dyyniytyneiden rantavallien muodostamaa ketjua. Loivasti kumpuilevat ja 
mutkittelevat ketjut ovat noin 50 metriä leveitä ja enimmillään 5 metriä korkeita. 

Alueen nuorin muodostuma on Sivolanniemen länsireunalla oleva jyrkkä rantatörmä, joka on rajatulla alueella noin 
600 metriä pitkä ja 10 metriä korkea. Osittain peitteisen törmän edustalla on kapeahko vedenalainen terassi. Törmästä 
kulunutta ainesta on kerrostunut myös niemen etelärannalle Särkän alueelle (Keränen 1985:19,21). Törmän 
kuluminen jatkuu yhä, joskin se on järven säännöstelyn takia huomattavasti hidastunut. Törmän tyveä on paikoin 
vahvistettu lohkareilla. 

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 180 metrin tasolla, joten alue oli jäästä vapautuessaan noin 40 metriä 
vedenpinnan alapuolella. Dyynit ja rantavallit alkoivat muodostua pian harjualueen alettua kohota vedenpinnan 
yläpuolelle noin 10 200 vuotta sitten. Tuulen suunta on ollut läntinen ja luoteinen. Oulujärvi kuroutui Ancylusjärvestä 
noin 9 500 vuotta sitten (Pajunen 2004), jolloin vedenpinta oli kohdealueen ympäristössä noin 12 metriä nykytasoa 
alempana. Kuroutumisen jälkeen Oulujärvessä alkoi yhä jatkuva transgressiovaihe, jonka aikana vedenpinta on 
kohonnut nykyiselle tasolleen ja järven pinta-ala on lähes kaksinkertaistunut. Loivapiirteisen harjun länsipäähän alkoi 
vähitellen muodostua yhä korkeampi rantaeroosion kuluttama törmä. Viimeisen parin tuhannen vuoden aikana 
rantaviiva on siirtynyt Sivolanniemessä törmän kulumisen takia noin kilometrin verran lännestä itään (vrt. Koutaniemi
& Keränen 1983:22). 

Biologia
Koutakankaan dyynien kasvillisuus on muotojen mataluuden vuoksi dyynien molemmilla rinteillä aika samanlaista 
kuivan kankaan männikköä. Sekapuita ja lahopuita ei ole. Tien itäpuoliset varttuneet männiköt ovat variksenmarja-, 
puolukka- ja mustikkasekoitteisia ja osin -laikuttaisia. Pohjakerros on seinäsammalvaltainen. Pienet poronjäkälälaikut 
ovat puolukan rei'ittämiä. Tien länsipuoliset varttuneiden männiköiden ja taimikoiden dyynit ovat jäkäläisempiä. 
Dyyneillä kasvaa niukasti sianpuolaa. Taimikoissa on lisäksi runsaasti kanervaa. Paraabelidyyniketjun keskelle jäävät 
männiköt ovat enimmäkseen kasvatusmänniköitä ja niiden aluskasvillisuus muodostuu edellä mainituista varvuista, 
pohjakerros on seinäsammalvaltainen ja noin neljäsosa on puolukan rei’ittämää jäkälikköä.

Sivolanniemen rantavallialueen varttuneet metsät ovat eri-ikäisiä kuivan kankaan tai kuivahkon kankaan männiköitä. 
Aluskasvillisuus on hyvin varpuista ja poronjäkälälaikkuja on niukasti. Varvikko muodostuu variksenmarjasta, 
kanervasta ja puolukasta. Pohjakerros on seinäsammalvaltainen. Taimikot ovat poronjäkälä-, kanerva- ja 
variksenmarjalaikkuisia. Vähän vanhemmat, aika tiheät kasvatusmetsät ovat jo varpuisia. Pohjoisosan vallien 
vanhemmissa kasvatusmetsissä aluskasvillisuus on mustikan, puolukan ja variksenmarjan muodostama ja pensaista on
vähän katajaa. Pohjakerroksessa on seinäsammalen lisäksi vähän kerrossammalta ja ruohoista kangasmaitikkaa.

Sivolanniemen rantatörmät ovat hyvin jyrkkiä. Niemen eteläpuolinen törmä on sortunut hiljattain lähes kokonaan ja 
pohjoispuolinen törmä paikoin. Rannalle on kasattu säännöllisin välein nokkamaisia, noin kolmemetrisiä kivivalleja 
aallonmurtajiksi ja parissa kohtaa on rannalla havaittavissa myös hiekkaan peittyneitä lauta-aitoja. Aallonmurtajien 

Sijainti: Koutaniemessä Oulujärven kaakkoisrannalla, 10-14 km Kajaanista luoteeseen.
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kohdalla metsäkasvillisuus laskeutuu rinnettä alas kiilamaisesti ja se on aallonmurtajien takana, törmän puolella 
lepikon reunustamaa. Etenkin pohjoista törmää sitoo sortumattomista kohdin nuorehko männikkö, joka on varsinkin 
pohjoisimmasta osasta osin kaatunut rannalle. Rannalla on lisäksi harmaaleppävyö. Metsärinteillä on varvuista 
etenkin puolukkaa, kanervaa ja variksenmarjaa, ja pohjakerros on seinäsammalvaltainen. Hiekkaisimpia kohtia sitoo 
lampaannata ja paljasta hiekkaa ensimmäisinä mattomaisina laikkuina törmähiekkasammal ja karvakarhunsammal. 
Suuremmissa sortumissa kasvaa edellisten lisäksi mm. maitohorsmaa, sarjakeltanoa, suokortetta ja peltokortetta. 
Vesiranta on kasviton. Niemen kohdalla törmä on loivahko ja se on metsäkasvillisuuden peittämä. Törmän päällä 
kasvaa varpuista kasvatusmännikköä tai varttunutta tasaikäistä männikköä. 

Maisema ja muut arvot
Dyyni- ja rantavallialueet hahmottuvat ympäristöstä kohtalaisesti, rantatörmä on puolestaan hyvin selväpiirteinen. 
Dyyni- ja rantavallialueet ovat peitteisiä, ja niitä ympäröivät maisemat ovat loivapiirteisiä mäntykankaita ja peltoja. 
Rantatörmältä avautuu sen sijaan avara näköala Oulujärven Ärjänselälle, joka on Suomen sisävesien laajin ulappa. 
Ärjänsaari paljaine rantatörmineen häämöttää lännessä vajaan neljän kilometrin päässä. Sisäinen maisema on 
kohdealueella kokonaisuutena melko vaihteleva, joskin dyyni- ja rantavallialueilla on myös yksitoikkoista ja 
loivapiirteistä maastoa.

Dyynialueen pohjoisreunalla dyynit ovat aineksenoton takia osittain tuhoutuneet, ja osa dyyneistä on metsätöiden 
takia kuluneita. Rantavallialueella on pieniä tieleikkauksia, ja maasto on paikoin metsätöiden takia kulunut. Alue on 
kokonaan pohjavesialuetta. Rantatörmän päällä on kaksi loma-asuntoa rantaan johtavine portaineen. Dyynialueen 
koillispuolella kulkeva polku on merkitty Kainuun maakuntakaavaan 2020 kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
väyläksi. Alueen pohjoispuolinen pieni Siniluoto kuuluu Oulujärven lintusaarien Natura-alueeseen (FI1200105) ja 
länsipuolinen Ärjänsaari Oulujärven saarien ja ranta-alueiden Natura-alueeseen (FI1200104). Kohdealue on 
geologisesti monipuolinen ja havainnollinen kokonaisuus sekä hyvä ja helppopääsyinen käyntikohde.
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