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HEILUVAN DYYNIT
Tietokantatunnus: TUU-09-004

Pinta-ala: 8,7
Korkeus: 162
Alueen suhteellinen korkeus: 12

Geologia
Heiluvan dyynialueella on kolme pienehköä, hyvin tai kohtalaisesti kehittynyttä paraabelidyyniä melko tasaiseksi 
huuhtoutuneen harjun päällä ja sen liepeillä. Dyynien pituus on 400-700 metriä ja korkeus 3-10 metriä, ja niiden 
kaakkoiset suojasivurinteet ovat paikoin jyrkät. Länsi- ja keskiosan kaksi kumpuilevaa ja mutkittelevaa dyyniä ovat 
ilmeisesti muodostaneet alun perin yhtenäisen paraabelidyyniketjun, joka on kuitenkin katkennut maa-aineksenoton 
yhteydessä. Heiluvanlampi puolestaan peittää dyyniketjun sisäpuolella olevaa deflaatiopainannetta. Myös alueen 
itäosan pienen paraabelidyynin sisäpuolella on hieman kumpuileva deflaatiopainanne. 

Ylin ranta (Ancylusjärvivaiheen alku) on seudulla noin 170 metrin tasolla. Dyynit ovat kerrostuneet pian harjun 
kohottua vedenpinnan yläpuolelle. Harjun aines on kohdealueella pinnaltaan varsin hienohiekka- ja paikoin 
hietavaltaista. Dyynit kerrostaneen tuulen suunta on ollut luoteinen. Samantapaisia pieniä, hieman heikommin 
kehittyneitä dyynejä ja peittohiekkaa on seudulla myös noin kymmenen kilometriä Multian kaakkoispuolella olevassa 
Pengerjoen laaksossa.

Biologia
Heiluvanlammen itäpuolinen dyyni on enimmäkseen varttunutta, kuivan kankaan männikköä. Kasvatusmännikköä on 
vain kapeana kaistaleena eteläosan itärinteellä ja aivan etelänokassa. Aluspuustona on lähinnä mäntyjä ja eteläosassa 
sormen paksuista koivua. Aluskasvillisuus on länsirinteellä vähän itä- tai kaakkoisrinnettä varpuisempi. 
Aluskasvillisuutta vallitsee puolukka. Lisäksi on variksenmarjalaikkuja ja kanervaa. Etenkin kaakkoisrinteellä on 
puolukan rei'ittämää jäkälikköä. Dyynin pohjoisosan etelärinteellä on 10 x 20 metrin kokoinen puustoaukko , jossa on 
myös pari vanhaa ajouraa. Tätä hiekkaista aukkoa sulkevat lähinnä karvakarhunsammal, kivitierasammal ja reunoilta 
poronjäkälät sekä putkilokasveista ahosuolaheinä, hietakastikka, lampaannata ja sianpuola. Kasvatusmännikössä on 
enemmän kanervaa ja variksenmarjaa sekä jonkin verran jäkälää. 

Heiluvanlammen eteläpuolinen dyyni on itäosasta varttunutta, kuivan kankaan, valoisaa männikköä ja länsiosasta 
kasvatusmännikköä. Varttuneessa metsässä ei rinteiden välillä ole kasvillisuuden suhteen paljon eroa. 
Aluskasvillisuutta vallitsee puolukka ja pohjakerrosta seinäsammal. Pohjakerroksesta on enimmillään kolmasosa 
jäkälikköä. Korkeimman nyppylän lounaisrinne on varttuneen metsän jäkäläisin paikka ja etenkin kasvatusmännikön 
alla paisterinne on hyvin yhtenäistä jäkälikköä. Puron itäpuolisen dyynin eteläosa on tiheää kuivan kankaan 
kasvatusmännikköä ja pohjoispuoli varttunutta männikköä. Vanhan deflaatioaltaan kohdalta puustossa on pieni aukko 
ja tällä kohden on enemmän poronjäkälää ja hieman myös metsälauhaa, hietakastikkaa ja jokunen metsätähti.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu suon ja lammen rajaamana melko hyvin ympäristöstä ja näkyy osittain tieltä. Heiluvanlammelle ja 
alueen eteläpuoliselle suolle avautuu keskiosassa useita näkymiä, itäosa on puolestaan peitteinen. Sisäinen maisema 
on alueen pienestä koosta huolimatta kohtalaisen vaihteleva. 

Alueella on pieniä polkuja, ajouria ja leikkauksia, ja maasto on paikoin hieman kulunutta. Alue on pääosin 
pohjavesialuetta. Lammen rannalla on kaksi pientä mökkiä, ja Hännättömänjoen yli kulkee silta ja 
moottorikelkkareitti. Alue kuuluu kokonaan Housukosken alueen Natura-alueeseen (FI0900045). Kohdealue on 
seudulla melko harvinainen, selkeä ja helppopääsyinen dyynialue.

Sijainti: Housukosken luoteispuolella Heiluvanlammen molemmin puolin, 12 km Multialta luoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Multia
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