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HIETAPAKAT - VALKEINEN
Tietokantatunnus: TUU-10-042

Pinta-ala: 20,0
Korkeus: 169
Alueen suhteellinen korkeus: 11

Geologia
Hietapakkojen - Valkeisen kaksiosaisella alueella on melko hyvin kehittyneitä dyynejä matalan ja loivapiirteiseksi 
huuhtoutuneen harjun liepeillä. Alueen pohjoisosassa oleva Hietapakkojen pieni paraabelidyyniketju on lähes 1,5 
kilometriä pitkä. Yksittäiset dyynit ovat noin 300-600 metriä pitkiä ja 2-5 metriä korkeita. Dyynien rinteet ovat 
loivahkot ja melko symmetriset, koillisrinteet ovat paikoin jyrkähköt. Luoteisin dyyniselänne on osittain matalan 
moreenikummun päällä. Dyyniketjun lounaispuolinen deflaatiopainanne on soistunut. Hietapakkojen itäpuolella 
harjun liepeellä on lisäksi 2-4 loivapiirteistä, 1-2 metrin korkuista rantadyyniä tai dyyniytynyttä rantavallia. 

Alueen eteläosassa oleva Valkeisen ranta- ja paraabelidyyniketju myötäilee Valkeisenjärven vanhaa rantaviivaa, ja se 
voi olla ketjun keskivaiheilla myös osittain rantavallisyntyinen. Dyyniketjun pituus on noin 1,7 kilometriä ja korkeus 
0,5-5,0 metriä. Rinteet ovat loivat ja jokseenkin symmetriset, kaakkoisrinteet ovat ketjun etelä- ja pohjoisosassa 
jyrkähköt. Dyyniketjun länsipuolella on pohjoisosassa soistunut deflaatiopainanne. Eteläosassa dyyni nousee matalan 
moreeniselänteen päälle ja jatkuu vielä hieman aluerajauksen ulkopuolelle. Dyyniketjun aines on paikoin melko 
karkeaa hiekkaa, ja sen pohjoispään rajaus on hieman tulkinnanvarainen. Pohjoispää on myös melko kulunut, ja 
dyynin päällä olevia tieuria on vahvistettu kivillä.

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 205 metrin tasolla. Seudun korkeimmatkin mäet jäävät tämän tason 
alapuolelle. Dyynit ovat kerrostuneet Ancylusjärvivaiheessa harjun liepeiden kohottua vedenpinnan yläpuolelle. 
Tuulen suunta on ollut länsiluoteinen. Kohdealueen molemmin puolin on harjun ympärillä useita pienempiä dyynejä 
ja melko runsaasti tasaisia rantakerrostumia, rantavalleja ja taipeita. Kohdealueen kokoiset dyynit ovat kuitenkin 
seudulla melko harvinaisia. Kohdealue sijaitsee aivan Suomenselän keskellä, sillä vedenjakaja kulkee pohjoisesta 
Varkaudennevalta harjun yli Valkeisen itäpuolelle. Valkeisen ympäristön harjumaisema ympäristöineen on 
maaperägeologisesti arvokas alue (Saarelainen 2002).

Biologia
Hietapakan loivapiirteisten dyynien metsät ovat kuivan kankaan männiköitä. Itäosassa on varttunutta harvennettua 
männikköä, länsiosassa suurimmaksi osaksi varttunutta kasvatusmännikköä. Pienialaisesti on myös nuorempaa 
kasvatusmetsää ja pienehkö hakkuuaukko. Lahopuita ei alueella ole. Jäkäliköt ovat hyvässä kunnossa metsäpeurojen 
laidunnuksesta huolimatta. Jäkälikköä on vanhemmassa kasvatusmetsässä noin ½ - ⅔ maa-alasta. Varttuneessa 
männikössä jäkälikön osuus on hieman pienempi. Varvikkoa vallitsee puolukka ja valoisilla paikoilla osin kanerva. 
Alueen kasvillisuus on tavanomaista metsäkasvillisuutta. Maapohja on peitteinen lukuun ottamatta dyynillä kulkevia 
metsäteitä, ajouria ja hakkuuaukon pohjoisosan laikutuksia. 

Valkeisen pohjoisosan järvenrantadyyneillä ja osin suodyyneillä on varttunutta, kuivan kankaan männikköä. 
Eteläosassa on kasvatusmännikköä ja äestetty hakkuuaukko. Varvikko ja etenkin jäkälikkö ovat kuluneita 
pohjoisosassa virkistyskäytön takia. Eteläosassa ne ovat luonnontilaisempia lukuun ottamatta hakkuuaukkoa. 
Luonnontilaisimmilla kohdin puolukan varvut puskevat lävitse jäkäliköstä. Variksenmarjalaikkuja on enemmän 
kuluneilla kuvioilla. Paikoin rantarinteet ovat täysin puhkikuluneita siten, että mäntyjen juuret ovat paljastuneet. 
Rannassa, alle metrin levyisellä kaistaleella, kasvaa mäntyjen ohella hennohkoja tervaleppiä, siniheinää, jouhisaraa, 
suoputkea ja hietakastikkaa. Kuluneilla hietikoilla viihtyy niukkana kanervisara ja lampaannata.

Maisema ja muut arvot
Soiden ja peltojen terävästi rajaamat Hietapakat näkyvät hyvin tieltä. Valkeisen dyynialue rajautuu puolestaan järveen 
ja soihin eteläpäätä lukuun ottamatta. Valkeiselle avautuu joitain järvimaisemia, muuten maasto on varsin peitteistä ja 
näkyvissä on lähinnä tiheäpuustoisia rämeitä, nevoja, mäntykangasta ja peltoja. Sisäinen maisema on kokonaisuutena 
kohtalaisen vaihteleva. 

Hietapakkojen kupeella kulkee tie, ja rantadyyneissä on muutamia kaivantoja. Valkeisen rannat ovat melko erämaiset. 
Itäosan rantadyynialue on pohjavesialuetta, ja suuri osa muistakin dyyneistä on pohjavesialueen suoja-alueella. 
Valkeisen dyyniketjua pitkin kulkee "Peuran polku" -retkeilyreitti, ja dyyniketjun pohjoispäässä on useita 

Sijainti: Valkeisenlammen koillispuolella ja länsirannalla, 15 km Lestijärveltä kaakkoon.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 5 m

Karttalehti:

Lestijärvi
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nuotiopaikkoja. Alueella on lisäksi joitakin tervahautoja. Alueen läheisyydessä on Metsähallituksen opastuskeskus. 
Alue ympäristöineen on melko hyvä käyntikohde.

Kirjallisuus:
Saarelainen, J. 2002. Mustikankylä. Maaperäkartan 1:20 000 selitys. Karttalehti 2334 03. Geologian tutkimuskeskus. 
7 s. + 1 liites.




