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RISTIHARJU
Tietokantatunnus: TUU-07-003

Pinta-ala: 106,9
Korkeus: 177
Alueen suhteellinen korkeus: 18

Geologia
Ristiharju on tiivis dyynialue, joka koostuu hyvin kehittyneestä paraabelidyyniketjusta ja sen länsipuolisista 
dyynikummuista, deflaatiopainanteista ja peittohiekka-alueesta. Alueen kokonaisrakenne on hyvin samantapainen 
kuin Pärekankaan alueella (vertaa TUU-07-005). Alueen itä- ja eteläreunaa kiertävä massiivinen, jyrkkäpiirteinen 
paraabelidyyniketju on hieman katkonainen ja haaroittunut. Se on kumpuileva ja mutkitteleva, noin 2,8 kilometriä 
pitkä ja 4-12 metriä korkea, ja sen suojasivu (koillis-, itä- ja kaakkoisrinteet) on jyrkkä ja korkea. Alueen keski- ja 
länsiosan paraabelidyynit ja dyynikummut ovat huomattavasti pienempiä ja loivempia, noin 50-200 metriä pitkiä ja 1-
4 metriä korkeita. Deflaatiopainanteet ovat osin soistuneet, ja alueella on pieni lampi. Dyynit ja painanteet 
muodostavat alueen keskiosasta pienipiirteisen dyyniverkoston. Peittohiekka kattaa lähinnä kohdealueen läntisimpiä 
osia. Hällämönjärveen rajoittuvissa dyyneissä näkyy vähäistä rantaeroosiota.

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 180 metrin tasolla, ja se hahmottuu melko hyvin alueen länsipuolisten
Hällämönharjun ja Linnaharjun harjudeltoina ja lakitasanteina. Kohdealueen dyynit ovat kerrostuneet 
Ancylusjärvivaiheen aikana alueen kohottua vedenpinnan yläpuolelle. Dyynien aines on peräisin harjuista ja niiden 
liepeiden rantakerrostumista. Tuulen suunta on ollut läntinen ja luoteinen. 

Biologia
Ristiharjun puusto on enimmäkseen harvennettua ja osittain harventamatonta kuivan kankaan kasvatusmännikköä. 
Pohjoisosassa on pienialainen mäntytaimikko ja hakkuuala. Eteläosassa Hällämönjärveen rajautuva dyyni on 
varttunutta männikköä. Rannalla dyynin alaosassa on pensasmaisia harmaaleppiä. Puusto on dyyneillä miltei 
"puhdasta" männikköä ja lahopuut puuttuvat. Aluskasvillisuutta vallitsee puolukka, ja pohjakerroksesta noin 
kolmasosa on poronjäkälien peittämiä. Muita runsaita lajeja ovat kanerva, yleisiä variksenmarja ja metsälauha. 
Varsinaista rantakasvillisuutta ei ole, koska ranta nousee jyrkästi ja muuttuu nopeasti tavanomaiseksi 
metsäkasvillisuudeksi. 

Ristiharjun dyynillä on useita puuttomia kangasajuruohon (NT) luonnehtimia aukkoja, joista kaksi edustavinta saattaa 
olla luontaisesti puuttomia. Edustavimmat aukot ovat jyrkässä itärinteessä, Ristiharjun puolessavälissä. 
Kangasajuruohon seuralaislajit vaihtelevat laikkujen pohjakerroksen umpeenkasvun mukaisesti. Valtalajeina on 
kuitenkin valkoporonjäkälä ja harmaanporonjäkälä. Umpeenkasvun edetessä myös palleroporonjäkälä runsastuu. 
Paljailla hiekkaisilla pinnoilla on kangasajuruohoa enemmän. Jyrkimmillä laikuilla paljaat, muutaman neliön 
deflaatiopinnat pysyvät luonnostaan auki. Toisella niistä on pesäkolo ja toisella kausikostea noro. Eräällä 
pienemmällä aukolla on taasen kanalintujen "hiekkakylpylä". Parin pienialaisemman aukon kangasajuruoholaikut ovat
hyötyneet jonkin verran pohjakerroksen laikuttamisesta ja ajourista. Kangasajuruohoa kasvaa aukoilla myös 
sulkeutuneen pohjakerroksen alueella. Seuralaislajeina kasvaa harvakseltaan kanervisaraa, kangaskortetta, 
lampaannataa, metsälauhaa, osalla nurmilauhaa, kieloa, kevätpiippoa ja niukasti heinätähtimöä, keltaliekoa, 
kissankäpälää (NT) ja sianpuolaa. Sammalista kasvaa niukkana lähinnä karvakarhunsammalta, kangaskynsisammalta, 
kulosammalta, vähän runsaampana seinäsammalta ja jäkälistä niukasti lähinnä tinajäkälää. Näiltä 
kangasajuruohokasvustoilta on löydetty inventoinnin jälkeen seuraavana kesänä 2007 uhanalainen dyynisulkanen 
(EN) (Reima Leinonen, suullinen tiedonanto 2007). Aikaisemmin tätä lajia on havaittu olevan Hankoniemellä, 
Rokualla ja epävarmasti Kemiönsaaren Vänössä (Hertta 2010).

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu soiden ja järven rajaamana hyvin ympäristöstä ja näkyy kohtalaisen hyvin tiestöltä ja harjulta. 
Kohdealueelle etelästä tultaessa kuljetaan huomattavan jyrkän ja kapean Hällämönharjun selänteen kautta, jolta 
avautuu näköala Hällämönjärven ja dyynialueen yli itään. Alueelta avautuu useita näkymiä ympäristön soille, 
Hällämönjärvelle ja -harjulle. Parhaat maisemat ovat kenties alueen eteläosassa Ristisalmen tienoilla ja 
paraabelidyyniketjun keskivaiheilla. Sisäinen maisema on vaihteleva, sillä alueella on erityyppisiä dyynejä, soita ja 
selkeitä korkeuseroja. Sisäosat ovat kuitenkin paikoin melko peitteisiä. 

Alueella on muutamia pieniä tieleikkauksia ja kaivantoja, ja maasto on paikoin ajourien ja metsätöiden kuluttamaa. 

Sijainti: 2 km Nissilän luoteispuolella Hällämönjärven pohjoisrannalla, 28 km Vieremältä luoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 2

Muodon suhteellinen korkeus: 12 m

Karttalehti:

Vieremä
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Mustikkaniemessä on loma-asuntoja. Alue on pohjavesialuetta ja kuuluu lähes kokonaan Hällämönharjun - 
Valkeiskankaan Natura- ja harjujensuojelualueeseen (FI0600033, HSO080067). Kilometrin päässä alueen 
koillispuolella on lisäksi Rahajärven - Kontteroisen Natura-alue (FI0600054). Kohdealue on hyvä käyntikohde.

Kirjallisuus:
Johansson, P.,Sahala, L. & Virtanen, K. 2000. Rantamerkit, tuulikerrostumat ja moreenimuodostumat geologisina 
luontokohteina. Summary: The most significant raised beaches, aeolian and morainic landforms in Finland. Geologian
tutkimuskeskus, tutkimusraportti 151. 76 s.
Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta). 2010. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 
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