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PITKÄHIEKKA
Tietokantatunnus: TUU-09-040

Pinta-ala: 25,6
Korkeus: 145
Alueen suhteellinen korkeus: 34

Geologia
Pitkähiekan alueella on hyvin kehittynyt Muinais-Päijänteen törmä ja melko hyvin kehittyneitä törmiä, taipeita, 
pallekivikkoa ja rantavalleja allekkain harjumuodostuman itäkyljellä (vrt. Ristaniemi 1985). Ylimpänä alueen 
eteläosassa on noin 135 ja 130 metrin korkeustasoilla kaksi jyrkkää törmää tai taivetta. Niiden alapuolella on noin 
117 metrin korkeustasolla koko alueella selkeästi hahmottuva jyrkkä tai jyrkähkö Muinais-Päijänteen törmä. Törmä 
on rajatulla alueella noin 1,2 kilometriä pitkä ja 3-10 metriä korkea. Törmän tyvellä on yksittäisiä pallekiviä ja alueen 
eteläosassa kivivyö ja pallekivikkoa. Törmän edustalla on loivasti viettävä yli 100 metriä leveä terassi ja muutamia 
loivia ja matalia, enintään puolen metrin korkuisia taipeita ja rantavalleja. Nykyranta koostuu alueen pohjoisosassa 
lähes 600 metrin pituisesta kapeasta hiekkarannasta ja pienistä rantavalleista, keski- ja eteläosassa on puolestaan 1-2 
metrin korkuinen törmä ja sen edustalla pieni särkkä. Nykyrannan edustalla on lisäksi noin 150 metriä leveä 
vedenalainen terassi. Helposti kuluvaa nykyrantatörmää on vahvistettu alueen keskiosassa kivillä ja lohkareilla. 

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 180-185 metrin tasolla. Kohdealueen eteläosan ylimmät törmät ovat 
kehittyneet Ancylusjärvivaiheessa harjun kohotessa vedenpinnan yläpuolelle. Kolima kuroutui Ancylusjärvestä noin 9
500 vuotta sitten muodostaen aluksi huomattavasti nykyistä laajemman Muinais-Koliman (vrt. Ristaniemi 1987, 
Pajunen 2004). Muinais-Koliman transgressio liitti järven muutaman sadan vuoden kuluttua Keiteleen ja Päijänteen 
muodostamaan Muinais-Päijänteeseen. Muinais-Päijänteen transgressiovaiheen ollessa laajimmillaan vedenpinta 
kohosi seudulla noin 117 metrin tasolle asti. Osa Muinais-Päijänteen tason alapuolella olevista kohdealueen 
rantamuodostumista lienee kehittynyt jo aikaisemmin transgressiovaiheen aikana. Muinais-Päijännevaihe päättyi 
Heinolanharjun puhkeamiseen noin 7 000 vuotta sitten, jolloin vedenpinta laski nopeasti 4-5 metriä (Pajunen 2004). 

Biologia
Pitkähiekan hiekkaranta on kasviton hiekkaisille rantavalleille asti. Valleille kertyy jonkin verran maatuvaa ruovikkoa 
etenkin pohjoisosassa ja tällä vyöhykkeellä kasvaa harvakseltaan mm. hietakastikkaa, luhtavuohennokkaa, 
maitohorsmaa, nurmilauhaa, peltokortetta, rantakanankaalia, rantamataraa, rantanenättiä ja kulosammalkasvustoja. 
Vallien takana hiekkaranta jatkuu vielä pari metriä avoimena kunnes rajoittuu lähes suoraan mäntymetsikköön. 
Rantamäntyjen alla on hieman enemmän jäkälää. Hietikon edustalla, vedenalaisella terassilla on epäyhtenäistä ja 
harvaa ruovikkoa noin 30 m päässä rantaviivasta. 

Paikoin rannan läheisyydessä on hieman kosteampaa ja tuoreempaa koivun sekaista männikköä noin 115 metrin 
tasolle asti. Varttuneen puuston alla on lisäksi runsaasti lehtipuita mm. harmaaleppää ja koivua. Varvikko on 
mustikkavaltaista ja seassa on vähän ruohoja. Ylempänä metsä on puhtaampaa kuivahkon kankaan männikköä, jossa 
on puolukan ohella muita metsävarpuja. Puusto on enimmäkseen vanhempaa kasvatusmännikköä tai nuorehkoa 
varttunutta männikköä. Paikoin on myös taimikoita. Ylemmissä törmissä on paikoin kielolaikkuja, ehkä enemmän 
mustikkaa ja alispuuna harmaaleppää. Muuten kasvillisuuden suhteen ei ole eroa terassien ja törmien välillä.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu melko selkeästi ympäristöstä ja näkyy osittain tiestöltä. Rannasta avautuu laaja näköala itään 
Kolimalle, mutta muuten melko peitteiseltä alueelta ei ole kaukonäkymiä ja näkyvissä on vain harjukangasta. Sisäinen 
maisema on kohtalaisen vaihteleva, etenkin alueen eteläosassa on melko suuret korkeuserot ja erityyppisiä 
rantamuodostumia. 

Alueella on melko paljon loma-asutusta, tiestöä ja polkuja, mutta muinaisrantamuodostumat ovat säilyneet jokseenkin 
ehjinä. Alueen keskiosassa vanhalla terassilla on pieni käytöstä poistunut aineksenottokuoppa. Alue on 
pohjavesialuetta. Alueen itäpuolella on laaja Koliman Natura- ja rantojensuojelualue (FI0900072, RSO090073). 
Kohdealue on melko selkeä, havainnollinen ja monipuolinen rantakerrostuma-alue ja melko hyvä käyntikohde.

Sijainti: Iloskankaan itäkyljellä Koliman rannalla Ilosjoen kylän itäpuolella, 9 km Pihtiputaalta kaakkoon.

ha

m
m mpy.

Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 34 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Pihtipudas
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