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HAIKARANHIETIKKO
Tietokantatunnus: TUU-11-024

Pinta-ala: 35,6
Korkeus: 5
Alueen suhteellinen korkeus: 5

Geologia
Haikaranhietikko on Perämeren rannikolla oleva kivikkoisten niemien välisiin lahdekkeisiin syntynyt 
rantakerrostuman ja tuulikerrostuman yhdistelmä. Se on maankohoamisrannikolle tyypillinen laakea kaarimainen 
rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoessa ja lajitellessa rannan hienoainesmoreenia sekä hieta- ja 
hiekkakerrostumia. Maankohoamisen seurauksena kuivalle maalle kohonneet hieta- ja hiekkakerrostumat ovat 
joutuneet mereltä puhaltaneiden tuulten kuljetettavaksi, jolloin rantavallin pintaosaan ja päälle on syntynyt 
tuulikerrostumia. Kalasataman ja Hyljekarin välisellä alueella on avoimen rantahiekan takana heikosti kehittynyt 
matala vajaan metrin korkuinen ja lähes 500 metrin pituinen rantavehnän peittämä rantadyynivalli, jonka pinnalla on 
tuulen kuljettamasta hiekasta muodostuneita matalia alkiodyynikumpuja ja –selänteitä. Vallin länsirinne on melko 
loiva ja itärinne jonkin verran jyrkempi. Sen takana on kohtuullisen hyvin kehittynyt hieman korkeampi 
rantadyynivalli, jolla kasvaa rantavehnän lisäksi myös keltanoita. Vallin korkeus on 1,5-2,0 metriä ja sen pituus on 
noin 500 metriä. Vallin länsirinne on kohtalaisen loiva kun taas sen itään suuntautuva rinne on hieman jyrkempi. 
Myös tämän vallin päällä on tuulen kerrostamia matalia epäsäännöllisiä kumpuja ja selänteitä. Vallin takana on 
harvahkoa mäntymetsää, jossa on puuttomia jäkäläkankaita. Niillä kasvaa myös paikoin variksenmarjaa ja muutamia 
katajia. Näillä puuttomilla alueilla on myös pieniä vaihtelevan kokoisia tuulen synnyttämiä kasvittomia 
kulutuspainanteita (deflaatiopintoja). Muodostuman itäosassa Tauvon majakalle johtavan tien läheisyydessä on 1-2 
metsittynyttä matalaa rantadyynivallia. 

Hyljekarin pohjoispuolella Tiiranhiedalla on neljä rantadyynivallia. Rannan läheisyydessä olevat kaksi noin 260 
metrin pituista vallia vastaavat Haikaranhietikon rannimmaisia valleja ja niiden korkeudet ovat puolesta metristä 
metriin.  Niiden takana on kaksi hieman korkeampaa (n. 1,5 m) osittain metsittynyttä rantadyynivallia. Erityisesti 
toisen ja kolmannen vallin välisellä tasanteella on lukuisia epämääräisen muotoisia kumpuja, joista osa on syntynyt 
tuulen kerrostamina ja osa on muodostunut tuulen kulutuksen seurauksena (Hellemaa 1998). Paikalliset asukkaiden 
mukaan Haikaranhietikon rannan puuttomien vallien paikalla oli vielä noin 40 vuotta sitten suhteellisen tasainen 
hietikko. Muodostuman alueella on mäntymetsikössä vapaa-ajan asutusta, josta on rantadyynivalleihin kaivettu 
kulkuyhteyksiä rantaan. 

Biologia
Alue jakaantuu kahtia pohjoiseen Tiiranhiedan ja eteläiseen Haikaranhietikon dyynialueeseen. Alueiden avoimia 
dyynejä erottaa toisistaan Hyljekarin kivikkoinen ja lepikkoinen niemi. 

Tiiranhieta
Hiekkarannan vesiraja on aika suora eikä rannan edustalla ole kuin niukalti vedenalaisia hiekkasärkkiä ja joitakin 
karikiviä. Hiekkaranta on noin 15 m leveä ja lähes kasviton.  Rannalla kasvaa vain yksittäin hiirenvirnaa, järviruokoa, 
konnanvihvilää, merivihvilää, pohjanpunanataa, sarjakeltanoa, suola-arhoa ja ukontatarta. Pienen, erillisen 
rantakivikon kohdalla on järviruokoa. Rannalle on syntynyt palle viimeisen talvimyrskyn seurauksena ja myös joitakin
hyvin syviä, 80 cm vesipoteroita lähemmäksi dyynin reunaa. Ennen myrskyä Hyljekarin kivet ovat olleet hiekan 
peitossa. Dyynit ja hiekkaranta rajoittuvat etelästä ja pohjoisesta kivikkoisiin rantoihin, ruokokasvustoihin ja 
kauempana rannasta pajukkoon ja lepikkoon. 

Alkiodyynivyöhykettä on aika vaikea erottaa valkeasta dyynistä, koska rantavehnäkasvustot ovat hyvin harvoja 
johtuen ehkä myrskyvesien dyyniä hajottavista voimista. Rantavehnätuppaiden lisäksi valkealla dyynillä on runsaasti 
suola-arholaikkuja ja muutaman puun leppäkasvusto. Rannan puolelta myrskyt ovat syöneet esivallia pystysuoraksi 
noin 20 cm korkeudelta. Valkoinen dyynivyöhyke levenee pohjoista kohden. 

Harmaan dyynin takimmainen suojarinne on paikoin hyvin jyrkkä. Vallit ovat vähän epämääräisiä ja erillisiä valleja 
voi erottaa 2–3. Takimmainen nousee noin 2 m merenpinnasta. Harmalla dyynillä kasvaa yksi istutettu 
juhannusruusupensas. Dyyneillä on myös yksittäinen mökki puustoisen dyynin rajalla ja vanha piharakennuksen 
pohja, joka on pikkuhiljaa luonnontilaistumassa. Mökin ympärillä kasvaa vuorimäntyä. Takimmaisella avodyynillä on 

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Tauvossa, Siikajoen kunnan lounaisosassa Perämeren rannallla, noin 10 kilometriä 
kirkonkylästä länteen.
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joitakin pajupensaita ja matalia mäntyjä, kunnes se vaihettuu puustoiseen dyyniin. Harmaalla dyynillä kasvaa 
tasavahvasti rantavehnää, sarjakeltanoa, hieman vähemmän metsälauhaa, suola-arhoa ja pohjakerroksessa 
kulosammalta sekä lähinnä poronjäkäliä.

Harmaa dyyni vaihettuu vähitellen aika luonnontilaiseksi harvapuustoiseksi dyyniksi. Paikoin lähempänä rantaa 
männyt ovat alle metrin mittaisia ja näillä kohden kasvaa enemmän katajapensaita. Kauempana rannasta 
erirakenteinen männikkö järeytyy ja tihentyy. Järeimmät männyt ovat noin 30 cm paksuisia ja enintään 15 m pitkiä. 
Pohjakerrosta sulkee yhtenäinen poronjäkäläkasvusto. Siellä täällä kasvaa myös jäänteenä joitakin rantavehnän lehtiä 
ja variksenmarjalaikkuja. Puustoinen dyyni jatkuu Haikaranhietikon taakse aika samanlaisena, mutta ei yhtä 
luonnontilaisena vanhan luonnonsuojelualueen rajan eteläpuolelta.

Haikaranhietikko
Haikaranhietikko jakaantuu eteläiseen kuluneeseen uimarantaan ja pohjoisosan aidalla erotettuun, 
luonnontilaisempaan yksityiseen rantaan. Hiekkarannan vesiraja on aika suora eikä rannan edustalla ole kuin niukalti 
vedenalaisia hiekkasärkkiä ja joitakin karikiviä. Hiekkaranta on noin 20 m leveä ja etenkin uimarannalla lähes 
kasviton. Pohjoisosan rantaviivalla on pari aika kasvitonta rantalamparetta, joissa kasvaa niukasti konnanvihvilää ja 
sinikaislan alkuja, säderusokkia, ukontatarta.  Pohjoisesta ranta ja dyynit rajautuvat Hyljekarin niemen tyven 
pajukkoon ja lepikkoon. Etelästä dyynialue rajautuu kalasatamaan, ja sen eteläpuolella on rippeitä jäljellä valkoisesta 
dyynistä.

Lähinnä uimarannan pohjoisosan ylälaiteella on joitakin heikkoja alkiodyynejä.  Muilta kohdin ne ovat enimmäkseen 
kuluneet pois tai eivät ole päässeet kehittymään. Alkiodyynejä sitoo lähinnä rantavehnä ja suola-arho. Yksityisellä 
rannalla on joitakin hienoja patjamaisia suola-arhokasvustoja ja muutama rantavehnäkasvusto. 

Luonnontilaisimmillaan avoimet dyynit koostuvat kolmesta peräkkäisestä rannan suuntaisesta vallista. Varsinaista 
valkean dyynin rantadyynivallia kovertaa eteläpäästä lentopallokenttä. Valkea dyynivyöhyke koostuu matalasta 2 m 
korkeasta esidyynistä ja sen taustakumpareista. Uimarannan eteläpäässä vyöhyke on leveämpi kulutuksen takia ja 
ulottuu takavallin laelle saakka ja vasta sen suojasivu on harmaata dyyniä. Muualla toinen valli on jo harmaata 
dyyninä ja se kohoaa noin 4 m korkeuteen. Uimarannan kohdalla rinteet ovat paikoin hyvin jyrkkiä niin vasta- kuin 
suojasuojasivulta ja lakikin nousee noin 6-7 m korkeuteen. Muuten vastasivu on normaalin loiva. Toisen vallin 
jälkeen on vielä kolmas matalampi, 1,5 m korkea harmaa dyynivalli.

Valkoista dyyniä vallitsee rantavehnä seuranaan hiirenvirna, pietaryrtti, punanata, rönsyrölli, sarjakeltano ja suola-
arho. Harmaalla dyynillä sarjakeltano on tasavahva rantavehnän kanssa ja niiden seurana on edellisten lajien lisäksi 
mm. metsälauhaa, maitohorsmaa. Pohjakerrosta laikuttaa kulosammal. Takarajalla on jo matalia männyn taimia. 
Avoimet dyynit vaihettuvat puustoiseen dyyniin tuulimyllyjen itäpuolelta. Myllyt itsessään seisovat vallien päällä 
siten, että pohjoisempi mylly ulottuu merenpuolelta esidyynin reunalle. Eteläisempi mylly on taaemmalla toisella 
vallilla. Molemmille myllyille johtaa lisäksi huoltotie. Myllyjen reunoilta kasvillisuus on muuttunutta ja 
kulttuurivaikutteista. Pohjoisemman myllyn merenpuolella on harvakasvustoista ruokoa, joka ulottuu aidan kohdalla 
rantaan asti. Vallilla ja myös raja-aidalla on muutama kiiltopajupensaikko. Vesiranta on tällä kohden kivinen. 
Yksityisellä puolen taaemmalla dyynillä olevien mökkien edustoja on lanattu merinäköalojen vuoksi tasaiseksi noin 
20–25 m leveydeltä. Dyynin poikki, uimarannalla kulkee myös 0,5 metrin syvyisiä polku-uria ja parissa kohtaa on 
nuotiopohjia. Dyyneillä säilytetään muutamia soutuveneitä, joista ei ole sen suurempaa murhetta.

Puustoisella dyynillä kasvaa matalaa ja harvaa männikköä. Paikoin männikössä on myös aika laajoja avoimia kohtia. 
Pohjakerros on poronjäkälälaikkuinen ja harvakseltaan kasvaa rantavehnän versoja, metsälauhaa, joitakin 
variksenmarjalaikkuja, yksittäin lampaannataa, suola-arhoa, hanhenpajua. Avoimia kohtia sitoo karvakarhunsammal. 
Tällä vyöhykkeellä on myös useimmat rantamökit. Hyljekarin kohdalla, takametsässä on havaittavissa niemestä 
ulottuva hiekkaan osin peittynyt kivivyö. Tällä kohden kasvaa poronjäkälien ohella lapalumijäkälää. Puustoisella 
dyynillä on myös koivuvaltainen, 5 m pitkiä, painanne, jonka aluskasvillisuutta vallitsevat varvut seuranaan muutama 
suokasvi. Uimarannan takana on vähän vanhempia puustoisia, 3 m korkeita dyynejä, jotka ovat osin eroosiotuneita 
rannan puolelta. Koivujen ja mäntyjen ohella dyynillä kasvaa puumaisia tuomia, runsaasti katajaa. Aluskasvillisuutta 
vallitsee metsälauha seuranaan sarjakeltano, puolukka, variksenmarja, sianpuola ja yksittäiset rantavehnät, 
kangasmaitikat ja metsätähdet. Pohjakerrosta sulkevat poronjäkälät.

Maisema ja muut arvot
Muodostuman mataluudesta johtuen se hahmottuu ainoastaan lähirannalle sekä avomerelle avoimena hietikkona. 
Samasta syystä siltä avautuu maisema vain lähirannoille sekä avoimelle merelle. Sisäiseen maisemaan vaikuttaa 
dyyniselänteiden ja -kumpujen muotojen vaihtelu sekä avoimen rantahietikon vaihtuminen rantadyynivallien kautta 
niiden takana olevaan pieneen puuttomaan kallionokkien rikkomaan hietikkoon. Lisäksi Hyljekari jakaa rannan 
kahteen erilliseen osaan.
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