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HIIENLAHDEN-ANSAVAARAN DYYNIT
Tietokantatunnus: TUU-08-042

Pinta-ala: 31,0
Korkeus: 178
Alueen suhteellinen korkeus: 26

Geologia
Hiienlahden - Ansavaaran dyynialueella on poikkeuksellisen pitkä ja hyvin kehittynyt dyyniketju. Erityyppisistä osista
koostuva katkonainen dyyniketju on lounas-koillissuuntainen, yhteensä yli 5,5 kilometriä pitkä ja noin 2-7 metriä 
korkea. Dyynin lähes suora, pitkittäis- tai rantadyynin tyyppinen pohjoisosa on hyvin loivasti mutkitteleva ja 
kumpuileva. Eteläosassa dyyni on puolestaan hyvin mutkainen ja paraabelidyynin tyyppinen, ja se on vaeltanut 
jyrkästi lähes 20 metriä Ansavaaran rinteelle. Dyyni on kauttaaltaan melko jyrkkärinteinen ja kohtalaisen 
epäsymmetrinen. Kaakkoinen rinne on yleensä jyrkkä ja korkea. Suuren dyynin liepeillä on lisäksi muutamia 
pienempiä dyyniselänteitä ja peittohiekkaa, ja dyyni jatkuu matalana ja katkonaisena myös jonkin verran 
aluerajauksen pohjoispuolelle. Dyynin pohjoispään itäpuolella on tasainen rantakerrostuma. 

Muinais-Koitereen ylin ranta on seudulla noin 155-160 metrin tasolla (Vesajoki 1985). Pielisjärven 
reunamuodostuman edustalle syntyneeseen Muinais-Koitereeseen kerrostui jäätikön pysähtymisvaiheen aikana laaja 
hietikko. Kun jäätikön reuna alkoi uudelleen vetäytyä noin 11 300 vuotta sitten, Koitereen alueella alkoi yhä jatkuva 
regressiovaihe, jonka aikana vedenpinta on laskenut parikymmentä metriä. Dyyni on syntynyt järveen kerrostuneiden 
hietikoiden paljastuttua ja kuivuttua. Mikäli dyynin pohjoisosa tulkitaan pitkittäisdyyniksi, tuulen suunta on ollut koko
alueella pääosin koillinen ja pohjoinen. Alueen pohjoisosan voisi kuitenkin tulkita sijainnin ja osin muodon 
perusteella myös rantadyyniksi, jolloin tuulen suunta olisi ollut sen kerrostuessa itäinen. Dyynin kehitys on voinut olla
monivaiheinen. 

Biologia
Dyynialueen puusto vaihtelee taimikoista varttuneisiin kuivahkon kankaan männikköihin. Ansavaaran 
pohjoispuolisella tiettömällä dyynillä on jonkin verran vanhoja mäntyjä, palokantoja ja keloja. Varttuneissa metsissä 
pohjakerrosta laikuttavat sammal- ja poronjäkäläkasvustot. Alueen pintakivet ovat jokseenkin peittyneet sammalten 
alle.

Maisema ja muut arvot
Dyyni hahmottuu ympäristöstä hyvin, ja se näkyy hyvin tiestöltä. Ansavaaran dyyniltä näkyy Koitereelle, muuten 
alueelta ei ole kaukonäkymiä. Ympäristöstä näkyy lähinnä rämeitä ja mäntykankaita. Muutamat lammet ja avoimet 
suot sekä Ansavaaran kalliot ja lohkareet tuovat kuitenkin vaihtelua. Sisäinen maisema on melko vaihteleva, pitkän ja 
mutkittelevan dyynin kulkua on mielenkiintoista seurata maastossa. 

Dyynin vieressä ja sen päällä on paikoin tiestöä. Pieniä polkuja, leikkauksia ja kaivantoja on myös melko paljon. 
Ansalammella on metsästysmaja. Pari kilometriä alueen koillispuolella on Patvinsuon kansallispuisto (FI0700047). 
Kohdealue on helppopääsyinen ja havainnollinen käyntikohde.

Sijainti: Koitereen Hiienselän länsipuolella Vinkaransuon länsireunalla, 40 km Ilomantsista pohjoisluoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 7 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Ilomantsi

4331 10
4331 11

Vesajoki, H. 1985. Koitereen karttakuva kymmenentuhatta vuotta sitten. Pohjois-Karjalan Luonto 1985, 17-18.
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