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LEIPIJOEN DYYNIT
Tietokantatunnus: TUU-08-063

Pinta-ala: 108,2
Korkeus: 155
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Leipijoen laajalla ja hajanaisella dyynialueella on runsaasti hyvin tai melko hyvin kehittyneitä paraabelidyynejä, 
paraabelidyyniketjuja ja dyynikumpuja. Paraabelidyyneistä muodostuu alueelle muutamia pitkiä, luoteeseen avautuvia
peräkkäisiä dyyniketjuja, joiden sisäpuolelle pienemmät dyynikummut sijoittuvat. Kookkain paraabelidyyniketju on 
lähes 1,5 kilometriä pitkä, ja se sijaitsee alueen keskellä heti Leipilammen luoteispuolella metsäautotien molemmin 
puolin. Mutkittelevat ja kumpuilevat paraabelidyynit ovat kohdealueella noin 200-600 metriä pitkiä ja 2-10 metriä 
korkeita, ja ne ovat selvästi epäsymmetrisiä. Dyynien kaakkoinen suojasivurinne on yleisesti varsin jyrkkä ja korkea. 
Dyynikummut ovat noin 1-4 metriä korkeita ja varsin loivapiirteisiä. Rajatulla alueella on lisäksi muutamia 
deflaatiopainanteita ja jonkin verran dyynien välissä olevaa tasaista, peittohiekan kattamaa maastoa. 

Pielisen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 160 metrin tasolla. Dyynit ovat alkaneet kerrostua Pielisen 
kuroutumisvaiheessa, kun Sotkamon-Pielisen jääjärvi purkautui Kajaanin eteläpuolella ja vedenpinta laski Pielisen 
altaassa noin 16 metriä (Miettinen 1996). Tällöin kohdealueen ympäristössä paljastui runsaasti jääjärveen 
kerrostunutta hiekkaa, ja tuuli alkoi kuljettaa ainesta. Tuulen suunta on ollut pääasiassa luoteinen ja pohjoinen. 
Lopulliseen muotoonsa dyynialue lienee kuitenkin kehittynyt vasta Pielisen regressiovaiheen alussa, kun alue 
ympäristöineen kohosi kokonaan vedenpinnan yläpuolelle. Osa alueen hiekkakerrostumista voi olla Sotkamon 
jääjärven vanhoja purkaussedimenttejä. Kun Sotkamon jääjärvelle avautui lasku-uoma noin 18 km kohdealueen 
luoteispuolella Hiidenportin kohdalla, jääjärvi alkoi laskea Mäntyjoen-Porttijoen laaksoon ja hienorakeisia 
kerrostumia kulkeutui mahdollisesti aina kohdealueella olleeseen Pielisen jääjärven lahdenpohjukkaan asti (vrt. 
Saarelainen & Vanne 1997).

Biologia
Leipijoen itäpuolen dyynialueen eteläosan kasvillisuus on kohtuullisen rehevää tuoreen- ja kuivahkon kankaan noin 
40-vuotiasta kasvatusmännikköä. Männikön seassa kasvaa lehtipuita ja joitakin kuusia. Aluskasvillisuus on lähinnä 
puolukkavaltaista. Myös jäkälää löytyy kohtuullisesti. Pohjoisosa on selvästi karumpi, ja puusto on vanhempaa 
männikköä.

Leipijoen länsipuolen dyynialueet ovat selkeämmin kuivahkoa tai sitä karumpia kankaita. Pohjoisimmat kolme osa-
aluetta ovat nuoria kasvatusmetsiä tai vanhempia mäntytaimikoita. Kaikilla näistä alueista on suoritettu vastikään 
puuston harvennuksia. Samoin keskiosan puustoa on laajalti harvennettu tai se on taimikkona. Läntisimmillä kapealla 
dyynillä on joitakin vanhempia kilpikaarnaisia mäntyjä. Paisterinteillä kasvaa poronjäkälää melko runsaasti. 
Dyynialueen hienoimmat alueet ovat Leipilammen luoteispuolen kaakkoisrinteessä. Rinne on poronjäkäläinen ja sitä 
laikuttavat sianpuolukkakasvustot sekä keltalieko.

Maisema ja muut arvot
Osa dyyneistä näkyy hyvin tiestöltä, ja muodostumat hahmottuvat maastossa kuljettaessa paikoin mainiosti. Alue on 
pääosin peitteinen, mutta näkyvyys on alueen keskiosissa kohtalainen. Ympäröivät maisemat ovat rämeitä, 
mäntyvaltaisia kankaita ja vesakoituneita taimikoita. Alueen keskiosissa on lisäksi muutamia pieniä, aukeita nevoja. 
Leipilammen luoteispuolisen dyynin laelta avautuu näköala itään. Sisäinen maisema on kokonaisuutena melko 
vaihteleva, vaikka osa muodostumista on matalia ja loivapiirteisiä. Vaikutelma on paikoin hieman erämainen. 

Alueen dyyneissä on muutamia tieleikkauksia, mutta varsinaisia maa-aineksenottoalueita ei ole. Alueella on 
retkeilypolku ja nuotiopaikka. Kilometrin päässä alueen pohjoispuolella on Kuoppasuon Natura-alue (FI0700081). 
Alueen keskiosa on helppopääsyinen ja melko hyvä käyntikohde.

Sijainti: Saramon kylän pohjoispuolella Leipijoen molemmin puolin, 22 km Nurmeksesta pohjoiseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Nurmes
Valtimo

4324 01
4322 10
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