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1. Tausta ja tavoitteet 
 
Syväniemen ranta-asemakaava sijaitsee Kuhmon kaupungissa. Ranta-asemakaava koskee kiinteistöjä 

Lentuan ja Myllylammen ranta-alueilla. Luontoselvityksen tavoitteena on selvittää sellaisia luontoarvoja, 

jotka voisivat vaarantua maankäyttötoimenpiteistä. Tarkoituksena on selvittää, onko alueella sellaisia 

luontoarvoja, jotka edellyttäisivät luonnonsuojelualueen perustamista (MRL 41.2 §). Selvityksen 

tarkoituksena on myös selvittää, onko alueella metsälain 10§ tai vesilain 2-luvun 11§ mukaisia kohteita. 

Lisäksi tavoitteena on löytää muita uhanalaisia luontotyyppejä, luonnon monimuotoisuuden kannalta 

tärkeät alueet tai uhanalais- tai direktiiviluokitukseen sisältyvä laji tai sen elinympäristö.  

 

2. Tutkimusmenetelmät 

 

Maastokäynti alueelle suoritettiin heinäkuussa 2019 ja maastotyöhön käytettiin aikaa noin 5 h. 

Maastokäynnillä suunnittelualueen kaikki rannat käveltiin. Päähuomio kiinnitettiin alueen niihin osiin, 

joihin alustavan maankäyttöluonnoksen perusteella rakentamista tultaisiin osoittamaan. 

 

Maastossa käytettiin tavanomaisia kartoitusvälineitä; karttaa, ilmakuvaa, sanelukonetta ja muuta 

olemassa olevaa tietämystä alueesta. Maastokäynnit tulokset kirjoitettiin raportiksi ja karttaesitykseksi, 

jossa mahdolliset huomionarvoiset kohteet rajattiin. Ne myös kuvattiin raporttitekstissä ja niiden 

maankäytöstä annettiin luontoselvittäjän suositus. Alueen kasvillisuudesta tehty myös muutamia 

yksityiskohtaisia kuvauksia.  

 
3. Luontoselvitys 

 
3.1 Hydrologia ja geomorfologia 
 
Relatiiviset korkeuserot ovat Syväniemen alueella suurimmillaan yli 15 m. Niemen etelä-lounaaseen viettävä 
rinne on tasaisesti viettävää pohjamoreenia. Moreeni on ainakin pinnaltaan lajittunutta ja siinä on 
glasifluviaalisen aineksen piirteitä. Vesiuomia ei esiinny. Kylmälahden puolella relatiiviset korkeuserot ovat 
samaa suuruusluokkaa. Jyrkin topografia on aivan Kylmälahden pohjukassa (ks. kuva 1a). Pohjukkaan laskeva 
uoma ei ole luonnontilainen. Kylmälahden itärannan relatiiviset korkeuserot ovat vähäisemmät noin 10 m 
luokkaa ja pohjamoreenin päällä on löysää ablaatiomoreenia. Rannan lohkareikot ja kivikot ovat syntyneet 
aaltotoiminnan muovatessa moreenia (ks. kuva 1b). Itärannalla on myös metsäoja, joka ei ole 
luonnontilainen. Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei esiinny rannan kivikkoa lukuun ottamatta.  
 
Myllylammen puolella olevalla alueella ovat relatiiviset noin 14-15 m luokkaa ja aluetta voidaan luonnehtia 
loivaksi mäkimaaksi. Geomorfologisesti huomionarvoinen on klassisen muotoinen drumliini (ks. kuvat 2ab). 
Sen luoteispäässä on melko luonnontilaiseksi luokiteltava metsäoja ja sen lähiympäristössä on 
lehtokorpimaisia piirteitä.  
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kuvat 1ab. Vasemmalla Kylmälahden länsirannan jyrkähköä topografiaa, oikealla Kylmälahden itärannan kaunista  
avokallio- ja kivikkorantaa. 

 

 

   
kuvat 2ab. Molemmat kuvat drumliinista Myllylammen puoleiselta rannalta. Kyse on luode-kaakko suuntaisesta 
klassisenmuotoisesta dromliinista. 

 
 
3.2 Kasvillisuus  
 
Inventointi maastossa aloitettiin Syväniemen lounaisrannalta, josta maastokäynti eteni kohti niemen 
kärkialuetta. Alueen metsäkasvillisuustyyppi on puolukkatyypin kuivahkoa mäntykangasta. Mänty on 
puuston ehdoton valtalaji ja puuston käsittelyjen myötä lehtipuustoa ei ole lainkaan. Samoin pensaskerros ja 
kelopuut puuttuvat kokonaan. Puusto on tasaikäistä ja yksilatvuksista ja sitä voidaan luonnehtia nuoreksi tai 
varttuneeksi puustoksi. Aivan rannassa esiintyy mustikkaa, suopursua, juolukkaa sekä variksenmarjaa. 
Puolukan ohella ylemmillä korkeustasoilla esiintyy kanervaa, ja eri jäkäliä, joten paikka paikoin 
kenttäkerroksen perusteella metsäkasvillisuus on kuivaa mäntykangasta (ks. kuvat 3ab). 
 

   
Kuvat 3ab. Kuvissa Syväniemelle tyypillistä puoliavointa kuivahkoa mäntykangasta. Maapuita tai pysty- 
pökkelöitä ei esiinny.  
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Syväniemen kasvillisuus on kauttaaltaan edellä kuvatun kaltaista. Koillisrannalla (Kylmälahti) on laajahko 
varttuneeksi taimikoksi luokiteltava alue (ks. kuvat 4ab). Taimikkoalueen kakkoispuolella on kasvillisuus 
hieman edellä kuvattua monimuotoisempaa: mänty on edelleen valtapuu, mutta männyn ohella esiintyy 
koivua ja jonkin verran pihlajaa. Maapuita tai pystykeloja ei esiinny. Kenttäkerroksessa puolukan ohella 
esiintyy mustikkaa ja mm.  variksenmarjaa, kanervaa, suopursua (rannassa) ja vanamoa.  
 
Kylmälahden pohjukkaan laskee suo-oja (ks. kuva 5), jonka lähiympäristö eroaa muusta alueen 
kasvillisuudesta. Uoman ympäristössä esiintyy harmaaleppää, koivua, pihlajaa ja harmaapajua.  
 
 

   
Kuvat 4ab. Vasemmalla Kylmälahden etelärannan taimikkoaluetta. Oikealla puustoa läheltä Kylmälahden  
pohjukkaa. 

 
Kenttäkerroksessa esiintyy metsälauhaa vanamoa, harmaasaraa, jokapaikansaraa, riippasaraa ja luhtasaraa 
ja kevätpiippoa, oravanamarjaa ja metsätähteä sekä metsäkortetta. Maapuita ei tälläkään kohteella esiinny 
ja puusto on verrattain nuorta (ks. kuva 5 alla). 

 

 
Kuva 5. Kylmälahden pohjukka, johon laskee metsäoja. 

 
Kylmälahden koillisranta on kallioinen ja rannan tuntumassa katajia kasvaa siellä täällä. Kenttäkerroksessa 
runsaimmin esiintyy mustikkaa ja suopursua sekä mustikkaa (ks. kuvat 6ab). Rehevimmillään kenttäkerroksen 
lajisto on suouoman kohdalla.  
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Lisäksi lajistossa esiintyy myös ruohokanukkaa, metsätähteä, vanamoa ja kieloa. Männyt ovat kookkaita ja 
niiden alla kasvaa alispuuuna nuorta koivua, haapaa ja harmaaleppää sekä pihlajan taimia. Suo-ojan kohdalla 
on myös tuoreen ja kostean paikan lajistoa; metsälauha, ruohokanukka, jokapaikansaraa, harmaasara, 
metsäkorte, siniheinä, punanata, mesimarja ja lillukka. Tikkojen syönnösjälkiä (käpytikka) esiintyi yhdessä 
männyssä. 
 

    
kuvat 6ab. Tyypillistä metsäkasvillisuutta Kylmälahden itärannalla. 

 
Myllylammen puoleisella rannalla on puusto mäntyvaltaista kangasta. Poikkeuksen muodostaa aivan 
drumliinin distaalipuolella olevan suo-ojan ympäristö, jossa on korpimaisia piirteitä (ks. kuva 7). 
 

  
kuva 7. Drumliinin luoteispuolella on luonnontilaisen kaltainen uoma, 
jonka lähiympäristössä on korpimaisia piirteitä. Kenttäkerroksessa on 

runsaasti metsäkortetta. 
 
 
Lajistossa esiintyy melko kookastakin harmaaleppää ja haapaa. Kenttäkerroksessa on runsaasti 
metsäkortetta, punanataa, ojakellukkaa. Pajua esiintyy myös runsaasti. Ojasta itään kaakkoon 
kenttäkerroksen valtalajit ovat mustikka ja variksenmarja. Lehtipuustoa on niukalti ja maapuut ja 
pystypökkelöt uupuvat. Rinne on melko jyrkästi viettävä (drumliini). 
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kuvat 8ab. Vasemmalla drumliinin kasvillisuutta ja oikealla nuorempaa mänty-koivu sekapuustoa drumliinin 
itä-kaakko puolella. 

 
Drumliinin proximaalipuolella mainittu nuori/varttunut mäntykangas nuoreksi mänty-koivu 
kasvatuspuustoksi. Maapuita ei esiinny, mutta jonkin verran nuorta haapaa ja harmaaleppää esiintyy 
sekapuuna (ks. kuva 8b yllä).   
 
Linnustonhavainnot perustutuvat yhteen maastokäyntiin 14.7.2019. Pääpaino oli selvittää vesilinnustoa ja 
osin myös metsälajistoa. Linnustoa oli hyvin äänessä, vaikka jo oltiin pesimäkauden jälkeisenä ajankohtana. 
Lajisto alueella koostuu valtaosin havumetsien lajistosta ja metsien yleislajistosta. Lajeja havaittiin kaikkiaan 
13. On mahdollista, että kaikki lajit eivät pesi alueella. DIR tai UHEX lajit on lihavoitu. Runsaimpina esiintyivät 
peippo ja pajulintu, joilla oli useita reviirejä ranta-alueilla. Maastossa havaitut lajit: peippo, pajulintu, 
naurulokki (pesi alueella), kalatiira (ei pesine alueella), västäräkki, punarinta, harmaasieppo, korppi (ei 
pesine), vihervarpunen, rantasipi, pajusirkku (?), kulorastas ja talitiainen. 
 

 
3.3 Maisema 
 
Syväniemen alueen rantamaisema on puoliavoin harvan puuston takia. Rantaviiva on suoraviivainen - ei isoja 
lahdelmia tai niemiä. Rannalla näkymät ovat puoliavoimet ja ihmistoiminta ilmenee mm. toteutettuina 
harvennushakkuina (ks. kuva 9).  

 
Maisemakuvallisesti huomionarvoisin kohde on Kylmälahden pohjukka ja erityisesti lahden itäranta (ks. kuva 
10). Myös länsirannalla on jyrkkää rantamorfologiaa.  Itärannan rantaviiva on paikoin kallioinen ja 
lohkareinen. Maisemakuva on puoliavoin tai suljettu. Rantaviivan kalliot ja isot lohkareet toimivat 
maisemakuvan kiintopisteinä. 
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kuva 9. Tyypillistä puoliavointa rantamaisemaa Syvälahden etelä-lounais 
rannalla. 

 

 
kuva 10. Maisemallisesti kaikkein huomionarvoisin kohde on Kylmälahden 
itäpuolen kallio-kivikkoranta. 

 
Myllylammen puolella jyrkkä drumliinimuodostuma on maisemakuvassa erottuva. Rantaviiva on tälläkin 
rannan osalla suoraviivainen. 
 

 
4. Huomionarvoiset kohteet 
 
Lentuan Natura-alue rajoittuu suunnittelualueeseen kuvan 11 osoittamalla tavalla. Lentuan 
luonnonsuojelualueen rajaus sisältää suurikokoisen järven sekä sen saaria ja ranta-alueita. Alueen 
rajauksesta, joka kattaa yhteensä 6 691 ha, on yli 70 % vettä. Järvi on karu ja kirkasvetinen. Lentua on yksi 
harvoista säännöstelemättömistä Kainuun suurista järvistä; järvi on pääosin rakentamaton, ja vesistöä 
voidaan pitää luonnontilaisen kaltaisena. Lentua on siten Kainuun arvokkain järvikokonaisuus ja sen merkitys 
tutkimukselle on suuri. Vesistön laatu on todettu hyväksi Suojelualueen rannat ovat luonnontilaisia, mutta 
suuri osa muiden maanomistajien hallinnassa olevista ranta-alueista on lomarakennuskäytössä. Yleisimmin 
rannat ovat kallioisia ja suojelualueen puolella kivikkoisiakin, mutta laajoja hiekkarantoja on myös. Saaret 
ovat karuja. Rantakasvillisuus on niukkaa. Kaavanmuutoksella ei ole vaikutusta Natura -alueisiin. 
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Varsinaisella suunnittelualueella voidaan erottaa neljä huomionarvoista kohdetta. Kylmälahden pohjukkaan 
laskeva uoma (1) ei ole luonnontilainen eikä täten metsälain tarkoittaman luontotyyppi, mutta sen 
lähiympäristössä on muusta ympäristöstä erottuva elinympäristö. Uoman ympäristö on kosteamman 
maaperän johdosta kasvillisuudeltaan rehevä. Kylmälahden itäranta (2) on maisemakuvallisesti kaunis 
kokonaisuus; pieniä avokallioita, lohkareita, kivikkoa ja toinen lasku-uoma, joka ei myöskään ole 
luonnontilainen, vaan kaivettu metsäoja. Myllylammen puolella on myös luonnontilaisen kaltainen uoma (3), 
jonka lähialueen puusto on lehtipuuvaltainen ja kenttäkerros on korpimaisen rehevä. Sekään ei ole 
luonnontilainen vaan alun perin kaivettu metsäoja. Myllylammen suunnittelualueen keskiosassa on 
muodoltaan klassinen kaakko-luode- suuntainen drumliini (4). Drumliinialueella ei tulisi sallia maa-ainesten 
ottamista, mutta matkailu- ja lomarakentaminen on mahdollista. 
 
Alueen linnusto jakaantui tasaisesti koko suunnittelualueelle, eikä linnustollisesti merkittäviä kohteita voida 
osoittaa.  
 

5. Suositukset  
 

 Lentuan Natura-alue ( FI 1200251) Lentuan 

LSA Lentuan RSO Laki 488/1990 Vnpp 90 

alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, 
jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja 

SL 

1 Kylmälahden pohjukan uoma 
lähiympäristöineen 

alue, jolla ympäristöarvoja luo-rajaus 

2 Kylmälahden itärannan avokalliomaisema alue, jolla maisema-arvoja ma- tai luo 
-rajaus 

3 Myllylammen uoma korpimaisine 
lähiympäristöineen 

alue, jolla ympäristöarvoja luo-rajaus 

4 Myllylammen drumliini geomorfologinen kohde ge-rajaus 

Luo-rajauksen alueella tulee suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan ko. kohteen luontoarvot ja 

luonnon monimuotoisuus. Kohteiden ominaispiirteitä ei saa heikentää. Kohteet eivät kuitenkaan ole 

alkuperäisiä vesilaskuja, joten merkintöjä voi harkita.  Ge-rajauksen alueella on rakentaminen mahdollista, 

mutta geologisia, hydrologisia tai maisemallisia arvoja ei saa rakentamisella vaarantaa. Ma -alueeksi 

mahdollisesti rajattava alue on niin kapea, että arvot tulevat huomioitua normaalin rantarakentamisen 

etäisyyden (15 / 30 m) puitteissa, kunhan laajoja aallonmurtajia tai ruoppauksia ei tehdä. 

 
kuva 11. Lentuan Natura- ja SL -alueen sijainti. Yli 70 % suojelualueen pinta-alasta on vettä. 
 

Syväniemen 

ranta-

asemakaava 
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Ranta-asemakaavan esittämä rantarakentamisen lisääminen ei aiheuta merkittävää lisähaittaa Lentuan 
luonnonsuojelualueen luontoarvoihin. Erillistä Natura -arviointia ei ole tarpeen tehdä. 
 
 

4. tammikuuta 2020 
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