Koe Tervakylä rajaseudulla

Miten meille pääsee?
Kuhmon keskustasta 4 km, käännytään oikealle
Hukkajärventielle (9121), ajetaan 14 km, käännytään vasempaan Niemiskyläntielle, ajetaan
11 km, tien oikealla puolella järven rannalla
Niemisen Tervakylä.
Kuhmosta lähtien on kestopäällystetietä 22
km, sitten 11 km mäkistä ja mutkaista soratietä.
Läpiajotienä pääsee Juntin tielle sekä metsäautoteille mahtavien marjapaikkojen ja tummien
kalastuslampien äärelle.

Puolen tunnin ajomatkan päässä Kuhmon keskustasta löytyy
erämaatunnelmainen kyläympäristö Niemisen Tervakylä.

Mitä täällä voi tehdä?
Tutustua aitoon tervanpolttomiljööseen ja –näyttelyyn, istua
tulilla makkaraa paistaen ja eväitä syöden kodassa tai nuotiopaikalla, uida ja saunoa rantasaunassa, majoittua lomataloomme tai
leireillä piha-alueella matkailuautoilla ja vaunuilla pitemmänkin
tovin.
Heinäkuulla palvellaan kioskilla, kirpparilla ja tervanäyttelyssä
sisätiloissa, avoinna arki-iltapäivisin. Kysy opastuksesta,
puh. 044 330 5529. Kotileivonnaisia myös myytävänä.
Retkeily ja patikointi: Tervakylästämme noin 15 km eteenpäin
löytyy risteävä UKK-reitti ja kyläyhdistyksen tervapolku harjualueella. Patikointimatkat 1,5 kilometristä 7,2 kilometriin,
mukaan lukien Rapalammen mutka.

www.niemiskyla.fi

Suojelutilanteen tarkennus ja
toteutuskeinot:
Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Alueen itäpäässä on valtionmaata. Alueelta
on hankittu yksityismaita valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Osa suojelusta toteutettaneen
yksityismaan luonnonsuojelualueena. Vesialueiden suojelu toteutuu vesilain nojalla.
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Lähes luonnontilainen edustava kokonaisuus
kirkas-ruskeavetisiä harjualueen järviä ja lampia sekä ruskeavetisiä suolampia. Rannoilla on
luonnontilaisia soita ja harjuselänteellä mäntykankaita.
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Harjuselänne mäntykankaineen on
maisemallisesti arvokas.
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Kasvillisuudeltaan järvityypit vaihtelevat nuottaruohojärvistä kortejärviin ja ulpukkalampiin.
Rantakasvillisuusvyöhykkeet ovat heikosti kehittyneitä, ja tärkeimpiä harjulampien vesikasveja
ovat pohjalehtiset. Järvien linnustoon kuuluvat
mm. kuikka ja telkkä. Järvialueella tavataan
Kainuun itäosille luonteenomaista kevätkutuista
muikkua.
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Harjuaines ja drumliineja muodostava moreeni
peittävät graniitti-gneissikallioperää aiheuttaen
maastolle selvän suuntautuneisuuden itäkaakosta länsiluoteeseen. Sora- hiekka- ja moreenirantojen ohella turverannat ovat yleisiä, ja monet
lammet ovat soiden ympäröimiä.
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Kokkamon - Kylmäjärven alueella on edustavaan
harjujaksoon liittyviä erämaisia harjujärviä ja suppalampia. Järvityypit vaihtelevat tummavetisistä
suolammista kirkasvetisiin pohjavesilampiin.

RAPALAMMEN
LAAVU

Alueen kuvaus:

Aja Koulukatua - Lentiirantielle 4 km
Käänny oikealle Hukkajärventie, aja 14 km
Käänny vasemmalle Niemiskyläntie, aja 11 km
(kylätalo)
Aja eteenpäin 8 km, käänny Kotajärventielle
Aja Kotajärventietä 1 km, käänny oikealle
(puomin kohdalta), 4,5 km Kytölehdontielle
Käänny oikealle, olet perillä Tervapolun
lähtöpaikalla.
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