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HYYPIÄNHIEKKA

Tietokantatunnus: TUU-05-021

Pinta-ala: 1,4

Korkeus: 4

Alueen suhteellinen korkeus: 3

Geologia

Hyypiänhiekka on Suomenlahden rantahietikolla oleva pieni dyynialue. Dyynit sijaitsevat loivassa rinteessä meren ja 

kallioiden välissä ja ne ovat rannan suuntaisia. Niillä on korkeutta 0,5 - 2 metriin (Hellemaa 1998). Dyyniselänteiden 

välissä kasvillisuus on paikoin kulunut pois. Noin 20 - 30 metriä rannasta alkavat matalat rannikkodyynit. Ne ovat 

alttiina tuulen ja aallokon vaikutuksille, vaikka rannikon edustalla onkin muutamia saaria suojana. Rantavesissä on 

runsaasti rapakivilohkareita.

Biologia

Dyynirantaa reunustaa molemmin puolin kesämökit, ja niiden edustalta kasvillisuus on täysin kulunut rantaan asti. 

Hiekkaranta on kasviton, ja rannalla on joitakin isompia kivenlohkareita, joita on myös ylemmällä rannalla. Rannan 

alkiodyynit puuttuvat ilmeisesti virkistyskäytön ja rantavoimien vuoksi.

Valkoinen rantadyyni on loivapiirteinen ja heikosti kehittynyt, 7 m leveä ja 160 m pitkä, mutta jollain tavalla 

havaittavissa. Dyyni on ollut aikaisemminkin matala, alle 2 m korkea (Hellemaa 1998), mutta voi olla että dyyni on 

hajonnut ja muuttunut rantavoimien takia vielä sitä matalammaksi. Tätä tukee dyynin kasvillisuuden laikkuisuus. 

Dyyniä vallitsee joko heikkokasvuinen rantavehnä, suola-arho tai merinätkelmä. Muutamassa kohtaa on myös 

merisinapin muodostamia laikkuja. Rantavehnä ja merinätkelmä sentään tekevät joitakin sekakasvustoja. Muita 

yksittäisiä lajeja ovat nurmilauha, poimuhierakka ja voikukka. Ylärannalta avoin dyyni rajoittuu lähinnä puustoiseen 

dyyniin. Itäosassa valkoisen dyynin ylärannanpuolella ja puustoisen dyynin välissä on pienialainen harmaan dyynin 

laikku. Laikkua vallitsee lähes yhtenäinen, kuivahtanut (2006) hietikkosarakasvusto (NT/RT). Laikulla kasvaa myös 

muutama keltamaksaruoho, merisinappi, morsinko, suola-arho ja rantavehnä. Pohjakerros on avoin ja vasta 

metsänrajassa se sulkeutuu poronjäkäläkasvuston alle. Hietikkosaran muutamia versoja on levinnyt myös metsän 

puolelle lähietäisyydelle laikusta. 

Puustoinen, kuivaa kangasta muistuttava dyyni rajautuu luontevasti takamaastossa metsätiehen ja se on suhteellisen 

hyvin säilynyt lukuun ottamatta kesämökkien pihapiiriä ja osaa rannan puoleista rajaa, jolle on vedetty veneitä. Puusto 

koostuu eri-ikäisistä männyistä, joista kookkaimmat ovat 40 cm paksuja ja rantamännyille tyypilliseen tapaan ne ovat 

kieroon kasvaneita ja tyvestä haarautuneita. Pituutta männyillä on vain noin 10 metriä. Maapohja on lievästi 

kumpuileva ja ainesta on kertynyt eniten puiden tyville. Puita ympäröivät varvikot, joita vallitsevat variksenmarja, 

puolukka ja osin kanerva. Puiden välissä painanteita vallitsevat joko sianpuola-, poronjäkälä- tai metsälauhalaikut. 

Parin deflaatiolaikun reunamilla on kulosammal- ja niukasti hietikkotierasammalkasvustoja. Mökkiteiden vierustalla 

dyynin kasvillisuus muuttuu tavanomaisemmaksi ja mäntyjen väliin tunkee joitakin pieniä kuusia ja pihlajia. 

Varvuista kanerva, mustikka ja ruohoista metsätähti runsastuvat.

Maisema ja muut arvot

Dyynialue erottuu mereltä päin loivasti kumpuilevana hiekkavyönä, jossa dyynikasvusto antaa vihertävän lisän. Metsä 

peittää yläosan vanhemmat dyynit. Alueelta on luonnonkaunis saarien elävöittämä merinäköala. Dyynialueella on 

kaksi huvilaa, ja lisäksi lähistöllä on runsaasti huvila-asutusta, mikä näkyy myös dyynialueella polkuina ja pieninä 

kaivantoina hiekassa.

Sijainti: Hyypiänhiekka sijaitsee noin 10 kilometriä Virojoelta ja valtatie 10:ltä etelään.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma

Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 2 m
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