
����������

� ��� �

���������	
�������	�	������������
��
��
�
�	����������������������
����	
���������	���������
��	���������������	����������
� ��
��


��	
���������������
���������
������

�!������"����#����
�$�����#����

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������



REPOSÄRKKÄ-HUKKAMÄKI
Tietokantatunnus: TUU-07-023

Pinta-ala: 16,5
Korkeus: 190
Alueen suhteellinen korkeus: 60

Geologia
Reposärkän-Hukkamäen kaksiosainen dyynialue koostuu pienistä, hyvin tai melko hyvin kehittyneistä 
paraabelidyyneistä, dyynikummuista ja peittohiekasta. Reposärkän osa-alueella on pienenä parvena noin 15 
erikokoista paraabelidyyniä, joista suurimmat ovat vaeltaneet 10-20 metriä ylöspäin moreenipeitteisten kalliomäkien 
päälle. Pienimmät dyynit ovat kerrostuneet mäkien väliin ja jääneet osittain turpeen peittoon. Dyynien ympärillä on 
myös melko runsaasti peittohiekkaa. Hukkamäellä on puolestaan kolme paraabelidyyniä, jotka ovat ilmeisesti 
vaeltaneet luoteesta lähes 60 metriä mäenrinnettä ylös ja kerrostuneet aivan mäen laelle ja sen kaakkoisrinteeseen. 
Hukkamäen luoteis- ja pohjoisreunalla rajauksen ulkopuolella on lisäksi runsaasti peittohiekkaa ja matalia auki 
kaivettuja dyynikumpuja. Kohdealueen dyynien pituus on 30-400 metriä ja korkeus 0,5-7 metriä, ja suurimpien 
paraabelidyynien kaakkoiset suojasivurinteet ovat jyrkkiä.

Ylin ranta (Yoldiamerivaihe) on seudulla noin 150 metrin tasolla, mikä hahmottuu hyvin alueen pohjoispuolisen 
Harsukankaan deltan tasaisena lakena. Dyynit ovat alkaneet kerrostua ilmeisesti Ancylusjärvivaiheen alussa 
Harsukankaan eteläisten liepeiden ja kankaan eteläpuolisten rantakerrostumien kohottua vedenpinnan yläpuolelle ja 
aineksen kuivuttua. Tuulen suunta on ollut luoteinen. 

Biologia
Reposärkän pohjoisin dyyni on miltei varttunutta kuivahkon kankaan männikköä. Aluspuina kasvaa jonkin verran 
koivuja ja kuusia. Aluskasvillisuutta vallitsee puolukka-mustikka-variksenmarjavarvikko. Paikoittain on myös 
kanervaa. Pohjakerros on seinäsammalvaltaista ja jäkälälaikkuja on hyvin vähän. Suopursuja nousee dyynien liepeille 
yksittäin. Rinteiden suunta ei vaikuta kasvillisuuteen. Metsikön erikoisuutena ovat paloarpiset pitkät kannot, jotka 
ovat jo osittain kaatuneita. Reposärkän eteläinen dyyni on aika samanlainen kuin pohjoisempi dyyni. Itärinteen 
suojasivu on vähän kuusisempi. 

Reposärkänsuon eteläosan dyynien puusto on erirakenteista, nuorta, kuivan kankaan männikköä, joka on saanut 
hakkuiden jälkeen kehittyä luonnontilaisena. Nykyinen puusto on noin kymmenmetristä. Nykyinen puusto ei eroa 
paljonkaan viereisistä rämemännyistä. Leveimmillä dyyneillä aluskasvillisuus on puolukka-kanervavaltaista, ja 
jäkälikköä on noin neljäsosa pinta-alasta. Kapeimmilla dyyneillä jäkälikön osuus kasvaa. Suolta nousee dyyneille mm.
suopursua ja pallosaraa. Reposärkänsuon pohjoisosan paraabelidyyni ei eroa paljon eteläosan dyyneistä. Puusto on 
kasvatusmännikköä ja aluskasvillisuus on varpuista. Hovimäen dyyniä ja kaikkia suoalueen dyynejä ei ole 
kasvillisuusinventoitu. 

Hukkamäen itäinen dyyni on kasvatusmännikön peittämä, ja selänteen kaakkoisreunaa pitkin menee ajoura. Ilmeisesti 
kulutuksen vuoksi dyyni on kolmososaisesti jäkälien peittämä. Varvikko on puolukkaista ja kanervaista. Kulutuksen 
avaamia hiekkalaikkuja sitovat sianpuola ja karvakarhunsammal. Aukkokohdissa kasvaa myös vähän kanervisaraa, 
ahosuolaheinää ja erikoisuutena jäkkiä (NT). Itäisen dyynin pohjoisin osa on hakattu, laikutettu ja istutettu männylle. 
Hukkamäen länsiosan dyynin puusto on varttunutta männikköä ja kuusivaltaista sekametsää. 

Maisema ja muut arvot
Dyynit erottuvat kohtalaisesti tai melko hyvin ympäristöstä, mutta ne hahmottuvat kunnolla vasta maastossa 
kuljettaessa. Osa dyyneistä näkyy tiestöltä. Alue on pääosin peitteinen. Reposärkkien osa-alueelta avautuu kuitenkin 
näkymiä Reposärkänsuolle, ja Hovinmäen dyyniltä näkyy pellon yli etelään Tornimäen suuntaan. Sisäinen maisema 
on alueen korkeuserojen, dyynien runsauden ja vaihtelevan sijainnin ansiosta melko vaihteleva. Dyyneissä on jonkin 
verran ajouria, leikkauksia ja kaivantoja, ja varsinkin Hukkamäen itäisin dyyni on melko pahoin kulunut. Hovinmäen 
dyynin yli kulkee valaistu kuntopolku. Dyynit ovat kooltaan seudulle tyypillisiä mutta sijainniltaan hieman 
poikkeuksellisia. Varsinkin Hukkamäen dyynit ja Repomäen kaksi läntistä dyyniä ovat vaeltaneet huomattavan pitkän 
matkan nykyiseen asemaansa.

Sijainti: Kangaslahden kylän länsipuolella kunnanrajan molemmin puolin ja Hukkamäen laella, 21 km Nilsiästä 
pohjoiseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 7 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Nilsiä
Rautavaara
Varpaisjärvi
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