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SÄKYLÄNHARJUN TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT
Tietokantatunnus: TUU-02-012
Tuuli- ja rantakerrostuma
Muodostuma:
Korkeus:

125 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

45 m

Muodon suhteellinen korkeus:

5m

Arvoluokka: 3
Pinta-ala:

471,5

Karttalehti:

2111 03
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Sijainti: Säkylänharjun tuuli- ja rantakerrostumat sijaitsevat Säkylän Pyhäjärven itäpuolella, Porin Prikaatin
Huovinrinteen varuskunta-alueen kaakkoispuolella.
Geologia
Säkylänharjussa rantavoimien kuluttavaa toimintaa kuvaa rantatörmä 125 metrin korkeudella. Sen alapuolelta alkaa
1 - 2 kilometriä leveä rantavallivyöhyke, jossa tyrskyjen kasaamat vallit reunustavat harjua ja sen jatketta
Virttaankangasta. Vallit kulkevat muodostuman pituussuunnassa ja siitä viuhkamaisesti leviten. Rantavallien koko
vaihtelee suuresti. Niiden pituus on muutamista metreistä kilometriin, joidenkin 2 - 3 kilometriä. Korkeus on
yleisimmin 2 - 3 metriä. Säkylänharjun rantavallien (120 - 80 metriä mpy) muodostuminen alkoi Yoldiamerivaiheen
loppuvaiheessa ja jatkui vielä Ancylusvaiheen aikana. Yoldiamerivaiheen aikaiset rannat sijaitsevat 116 metrin tason
yläpuolella (Lindroos et al. 1983), ja Ancylusjärven aikaiset rannat sen alapuolella aina 75 - 80 metrin tasoon asti
(Kukkonen et al. 2000). Lentohiekkakerrostumat peittävät Säkylänharjun korkeimman selänteen molemmin puolin
olevat alueet (Kukkonen et al. 1993). Lentohiekka esiintyy loivasti kumpuilevana vaippana muodostaen kinoksia ja
epämääräisiä kasaumia (Lindroos et al. 1983), jonka vuoksi Glückert (1971) on tulkinnut ne lentohiekkakinoksiksi.
Osaksi rantavallien päällä saattaa olla tuulikerrostumia, jotka häivyttävät vallien virtaviivaisia muotoja. Varsinaiset
dyynit ovat useimmiten noin 5 metriä korkeita ja 200 - 300 metriä pitkiä mutkittelevia harjanteita (Kukkonen et al.
1993). Dyynien aines on peräisin Säkylänharjun aineksesta sekä rantavoimien uudelleen muokkaamasta aineksesta
(Kukkonen et al. 1998). Puolustusvoimien alueella olevat alueet on rajattu maaperäkarttojen tulkinnan perusteella.
Biologia
Alueen kasvillisuudesta inventoitiin vain ampuma-alueen ulkopuolinen alue. Tärkeimmät luontoarvot ovat kuitenkin
ampuma-alueella, jossa on ammuntojen ja harjoitusten vuoksi eriasteisesti avoimena pysyvää hiekkakangasta, joissa
viihtyy paahteisten alueiden eliölajistoa. Seuraavat uhanalaishavainnot ovat ampuma-alueelta. Rajauksen sisällä
kangasraunikilla (EN) viihtyy raunikkivyökoi (CR), ja kangasajuruohoilla (NT) elelee ajuruohosulkanen (NT) (Hertta
2010). Harjukasveista alueella kasvaa lisäksi mm. häränsilmää, hietaorvokkia, kalliokieloa, kissankäpälää (NT),
nuokkukohokkia ukontulikukkaa ja vuorimunkkia (VU) (From 2005, Juvankoski ry www-sivut). Harjun liepeen
lähteillä kasvaa harsosammalta (VU) (Hertta 2010). Linnuista alueella elelee mm. kangaskiuru (RT), kehrääjä ja
pohjantikka (RT) (Natura 2000 -tietokanta).
Ampuma-alueen ulkopuolella puusto vaihtelee etupäässä varttuneista kuivan ja kuivahkon kankaan männiköistä
kasvatusmänniköihin. Paikoin on yksittäisiä alikasvoskuusia. Lahopuut ovat lähinnä hakkuutähteitä. Aluskasvillisuus
on harvaa puolukkaista varvikkoa, jota laikuttavat variksenmarja ja valoisimmissa kohdissa kanerva. Paikoin on myös
sianpuolakasvustoja ja yksittäin kanervisaraa. Pohjakerros on sammaleista, mutta poronjäkälikköä on paikoin
kolmasosa maa-alasta. Sammalikko muodostuu seinäsammaleesta ja kynsisammalista. Yksittäisissä taimikoissa
kanerva on valtalajina ja maitohorsmaa on runsaasti. Pohjakerros on jäkäläinen. Taimikoita on myös äestetty, mutta
pohjakerros sulkeutuu muutamassa vuodessa. Äestysviiruissa kasvaa kanervaa ja muuten pohjakerroksen jäkälät
peittävät ½ - ⅔ maa-alasta.
Maisema ja muut arvot
Säkylänharju on monin paikoin muuttunut ihmisen toiminnan seurauksena. Alueella on runsas pikkuteiden ja polkujen
verkosto, mm. Harjureitin luonto/patikkapolku, jonka varrella on geologian, harjuluonnon ja pohjaveden
havaintokohteita (Satakuntaliitto 2009) sekä talvisin valaistuja hiihtolatuja. Lisäksi alueella on golfkenttä,
moottorirata ja siirtonurmiviljelmä (Artimo et al. 2007). Valtaosa Säkylänharjusta on puolustusvoimien ampumaaluetta, ja valtatie Turusta Tampereelle (kantatie 41) leikkaa Virttaankankaan itäosaa. Yhä jäljellä olevat, säilyneet
rantavallit ja dyyniharjanteet erottuvat kuitenkin kasvillisuudesta johtuen varsin selkeästi ympäristöstään. Alueella on
pohjavedenottamoita ja se sijaitsee Säkylänharjun-Virttaankankaan I luokan pohjavesialueella (0278351).
Muodostuma kuuluu Säkylänharjun Natura-alueeseen (FI0200059), ja se on pohjoisessa Huovinrinteen varuskuntaalueen rajoja noudatellen harjujensuojeluohjelmassa (HSO020032).
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