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ISOMÄKI
Tietokantatunnus: TUU-11-035

Pinta-ala: 163,2
Korkeus: 15
Alueen suhteellinen korkeus: 13

Geologia
Isomäki on Marjaniemestä Hyypänmäelle jatkuvan lajittuneen reunamuodostuman länsipään luoteisrinteelle syntynyt 
tuuli- ja rantakerrostumien yhdistelmämuodostuma. Muodostuman pituus on noin 1,5 kilometriä ja leveys noin 1,2 
kilometriä. Muodostuma sijaitsee Isomäen länsirinteellä ja se  kohoaa loivasti ranta-alueen vajaasta kahdesta metristä 
muodostuman itäreunan 15 metriin. Muodostuma on syntynyt noin 1 800-270 vuotta sitten Isomäen kohottua 
vähitellen Itämeren Litorinamerivaiheen peitosta maankohoamisen seurauksena. Reunamuodostuman laen noustua 
merenpinnan tasoon aallokko kulutti sen lakea ja rinteitä madaltaen sitä ja kuljetti irrottamaansa ainesta 
reunamuodostuman alarinteille ja lähiympäristöön. Isomäen muodostuman alueelle syntyi maan kohotessa 
kolmisenkymmentä allekkaista rantavallia, jotka ovat suuntautuneet etelälounaasta pohjoiskoilliseen. Muodostuman 
itäosassa 8-15 metrin korkeustasolla sijaitsevat rantavallit ovat hyvin kehittyneitä ja lähes suoraviivaisia hiekkaisia 
selänteitä. Ne muodostavat porrasmaiset askelmat reunamuodostuman länsirinteelle. Rantavallit ovat 10-15 metrin 
levyisiä ja pituutta niillä on noin 600-800 metriä.  Rantavallien korkeus on noin 0,5-2,3 metriä. 

Muodostuman länsiosassa lähellä merenrantaa aines on hienojakoisempaa (hietaa) kuin muodostuman itäosan 
korkeammilla alueilla (hiekkaa). Muodostuman alaosan rantavallien kohottua meren peitosta ja niiden pinta kuivui ja 
joutui alttiiksi tuulen toiminnalle. Länsituulet ovat kuljettaneet avoimelta rantatasanteelta ja alimmilta rantavalleilta 
aineksen pois niin, että nykyisen rantavyöhykkeen taakse on muodostunut laajahko tuulen synnyttämä 
kulutuspainannevyöhyke, josta alimmat rantavallit ovat käytännössä kuluneet pois. Tuuli on kuljettanut hiedan 
länsiosan ylempien rantavallien päälle loiventaen niiden länsirinteitä. Vallien itärinteet ovat jyrkempiä, koska vallien 
laen ylitettyään tuulen nopeus pienenee ja sen kuljettama aines putoaa vallien suojasivuille ja kerrostuu vastasivuja 
jyrkemmiksi rinteiksi.  Vallien pohjaosat ovat rantavoimien kerrostamia ja pintaosat tuule kerrostamia (Helle 1965, 
Aartolahti 1972, Alestalo 1979). Tuulen kerrostama aines on korottanut muodostuman läpi kulkevan tien länsipuolella
olevan rantavallin lakea noin 5-7 metriä. Vallin lakialue koostuu ketjumaisesti toisiinsa kytkeytyvistä dyynikummuista
ja heikosti kaarenmuotoisista dyyniselänteistä, joiden kaaret avautuvat kohti länttä. 

Muodostuman eteläreunalla, tien itäpuolella on kaarenmuotoisia dyynejä, jotka avautuvat kohti niiden 
kerrostumisvaiheessa vallinnutta tuulen suuntaa eli kohti lounasta. Dyynien korkeus on keskimäärin noin 2-3 metriä

Biologia
Vanhalla merenrannan kivisellä deflaatiokentällä kasvaa lähinnä harvapuustoista, erirakenteista, matalaa männikköä. 
Mökkien kohdalta puustoa on poistettu enimmillään 50 x 100 m alalta. Aluskasvillisuutta laikuttaa enimmäkseen 
variksenmarja ja sianpuolavarvikot. Toisinaan on myös metsälauhatupsuja ja niukkoina merenrantajäänteinä 
yksittäiset rantavehnän, sarjakeltanon, suola-arhon ja merinätkelmän versot. Kulumattomissa ja kohdissa on yhtenäistä
poronjäkälikköä, jota variksenmarjalaikut täplittävät. Kuluneempia pintoja sitovat tinajäkälät, isohirvenjäkälä, 
hietikkotierasammal ja karvakarhunsammal. Meren puolelta kenttää reunustaa leveä ruovikko, jota on mökkien 
kohdalta hieman niitetty.  

Varsinaiset korkeammat kuivan ja karukkokankaan metsäiset dyynit nousevat heti deflaatiokentän reunassa. Lähinnä 
rantaa on jätetty kaistale varttuneempaa männikköä. Muuten puustoa on laajalti käsitelty niiden vaihdellessa 
mäntytaimikoista kasvatusmänniköihin. Paikoin on myös aika tiheää taimikkoa ja umpeen kasvavia äestysjälkiä. 
Dyyneillä on laajat jäkäliköt, joiden valtalajina on palleroporonjäkälä. Paikoin on pieniä variksenmarja- ja 
sianpuolalaikkuja. Aluetta halkovat useat hiekkatiet, kulku-urat ja polut. 

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja luonnontilaisuudesta johtuen muodostuma ei hahmotu lähiympäristöä pitemmälle. 
Arvotushetkellä muodostuman itäosa oli hakattu ja alueen rantavallit ja dyynit hahmottuivat tielle kohtuullisen hyvin. 
Samoista syistä muodostumalta avautuu lähiympäristöön metsäinen maisema. Puuston niin salliessa muodostuman 
itäosan korkeimmalta kohdin voi nähdä meren siintävän puiden lomassa. Muodostuman sisäiseen maisemaan luovat 
vaihtelua rantavallien pinnalle kerrostuneet dyynikerrostumat, jotka rikkovat rantavallien virtaviivaisuutta. Lisäksi 
muodostuman etelä- ja länsiosien dyynikummut ja kaarenmuotoiset dyyniselänteet sekä länsiosan kulutuspainanne 

Sijainti: Isomäen muodostuma sijaitsee Hailuodon länsiosassa, noin kaksi kilometriä Marjaniemestä koilliseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 2

Muodon suhteellinen korkeus: 2 m

Karttalehti:

Hailuoto
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luovat vaihtelua sisäiseen maisemaan. Muodostuma on osa Hailuodon maisemakokonaisuutta (MAO110117).
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