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MARJANIEMI
Tietokantatunnus: TUU-11-034

Pinta-ala: 100,6
Korkeus: 10
Alueen suhteellinen korkeus: 10

Geologia
Marjaniemi on Hailuodon länsirannalla sijaitseva ranta- ja tuulikerrostumien yhdistelmämuodostuma. Se on syntynyt 
ja kehittynyt alueen kohottua maankohoamisen seurauksena Perämerestä viimeksi kuluneen noin 400 vuoden aikana. 
Maankohoamisen yhteydessä aallokko huuhtoi ja tasoitti Hailuodon luoteisosassa sijaitsevaa laajaa lajittunutta 
reunamuodostumaa. Aallokko lajitteli irrottamaansa ainesta ja kerrosti sen reunamuodostuman alarinteille ja 
lähiympäristöön. Marjaniemen ja Hannuksennokan väliseen loivasti kaarevaan lahdelmaan muodostui lähes 
kilometrin pituinen hiekkaranta, jonka edustan matalassa vedessä on 3-4 rannansuuntaista hiekkaista särkkää, jotka 
matalan veden aikaan ovat osittain vedenpinnan yläpuolella. Vesirajassa on paikoin myös joitakin pieniä kivinokkia. 
Vesirajan yläpuolella on avoin noin 40-50 metrin levyinen paljas loivasti sisämaan suuntaan kohoava rantatasanne, 
jonka  alaosassa on paikoin matala huuhteluvalli ja yläosassa lukuisia pieniä alkiodyynejä ja muutamia matalia 
katkeilevia esidyynejä. Avoimen rantatasanteen takana on kolme ranta- ja tuulikerrostumien muodostamaa vallia 
(Helle 1965, Aartolahti 1972, Alestalo 1979). Vallit ovat hieman polveilevia ja niiden pinnalla on tuulen kerrostamia 
matalia kumpuja. Vallien merenpuoleiset rinteet ovat loivia ja maanpuoleiset rinteet kohtalaisen jyrkkiä. Lähinnä 
rantaa on kaksi matalien dyynikumpujen peittämää rantadyynivallia, joista korkeampi (1,0-1,5 m) sijaitsee 
muodostuman pohjoispäässä ja matalampi (0,5-0,7 m) sen eteläpäässä. Tämän dyynivallin takana on noin 500 metrin 
pituinen lähes yhtenäinen ranta- ja tuulikerrostumien muodostama valli, jonka korkeus on leirintäalueen kohdalla 
lähes 3 metriä. Tämän vallin pohjoispäässä on vielä hieman yli 100 metrin pituinen matalampi jatke, jonka korkeus on 
noin 1,5 metriä. Ison vallin takana leirintäalueelta pohjoiseen on erillinen, vanhempi noin metrin korkuinen valli. 
Vallit ovat saaneet alkunsa avoimella rantatasanteella aallokon nostaessa hietaista hiekkaa vesirajasta ylemmäs 
rannalle mataliksi rantavalleiksi. Aallokon toiminnan lisäksi vallien kokoon ja muotoon ovat vaikuttaneet 
talvimyrskyt, jotka ovat työntäneet merijäätä valleja vasten. Vallien noustua maankohoamisen seurauksena ylemmäksi
niiden etumaasto kuivui ja tuulen toiminta voimistui. Lounaistuulet kuljettivat hiekkaa rannalta vallin länsirinnettä 
myöten vallin päälle, jolloin vallin länsirinne loiveni. Vallin laen ylitettyään tuulen nopeus pieneni merkittävästi ja sen
kuljettama aines kerrostui vallin laen taakse vastasivua jyrkemmäksi suojasivun rinteeksi. Dyyniytyneiden rantavallien
suojasivun rinteille on paikoin muodostunut veden aiheuttaman eroosion synnyttämiä pieniä hiekkaterasseja 
(Hellemaa 1998). 

Lembergin (1934) mukaan alueella on ollut 1900-luvun alkupuolella noin 300 metrin levyinen paljas hiekkakenttä, 
jonka itäreunassa on ollut pieni metsittynyt dyyni. Hiekkakenttä pysyi paljaana alueella harjoitetun 
lampaanlaidunnuksen johdosta, mikä edesauttoi tuulen toiminnan jatkumista alueella. Lampaanlaidunnus päättyi 
alueella 1950-luvulla, jolloin kasvillisuus alkoi sitoa hiekkakentän pintaa. Nykyään ranta- ja dyynivallien takana on 
kasvillisuuden sitoma tuulen kuluttama deflaatiotasanne, jonka pinnalla on leirintäalueen pohjoispuolella matalia, 
tuulen kerrostamia dyynikumpuja. Muodostuman pohjoisosassa kulutustasanteen länsiosa on suurimmalta osin 
puutonta ja alueella on myös paljaita deflaatiopintoja. Muodostuman pohjoisosan halki kulkevan tien kohdalla 
kulutuspainanne muuttuu vähitellen metsäiseksi. Länsilounaiset tuulet ovat kuljettaneet kulutustasanteelta 
irrottamaansa ainesta muodostuman koillis- ja itäreunaan, jonne se kerrostui mataliksi (2-3 m) dyynikummuiksi ja 
kaarenmuotoisiksi dyyniselänteiksi. Leirintäalueen eteläpuolella on kulutuspainanteen pinnalla paikoin kiviä ja 
lohkareita.

Biologia
Hiekkaranta on keskiosassa edustavampien rantadyynien edustalla suhteellisen kapea ja yläosasta se vaihettuu aika 
kasvittomaan alkiodyynivyöhykkeeseen. Etelään päin mennessä alkiodyynivyöhyke levenee ilmeisesti rantavoimien 
takia. Alkiodyynit koostuvat lähinnä pienistä rantavehnätuppaista. Pohjoisosasta uimarannan kohdalta alkiodyynit 
oikeastaan puuttuvat ja hiekkaranta on noin 50 m leveä. Pohjoisosassa hiekkarannan ympäröimänä on myös noin 50 m
pitkä lähes täysin kasvittunut ranta-allikko. Allikossa kasvaa runsaasti rönsyrölliä, vähemmässä määrin 
konnanvihvilää, pohjanlahdenlauhaa, järviruokoa ja niukasti sinikaislaa. Rannan eteläosassa on kasvillisuuden suhteen
lähes samanlainen dyynivallin leikkaavan puron tai ojan rannan suuntainen suvanto. Ylempänä ojan varrella on lisäksi
harmaaleppä- ja kiiltopajupensaita. Rannalla on myös joitakin erillisiä ruovikkolaikkuja.

Sijainti: Marjaniemi sijaitseen Hailuodon länsirannalla, noin yhdeksän kilometriä Hailuodon kirkolta länsiluoteeseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 2

Muodon suhteellinen korkeus: 3,5 m

Karttalehti:

Hailuoto
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Alueen edustavimmat rantadyynivallit ovat alueen keskiosassa ja päättyvät eteläosassa dyynin leikkaavaan ojaan. 
Valleja on kolme peräkkäin, joista takimmaiset ovat korkeampia. Etummainen on valkoista dyyniä ja sitä vallitsee 
rantavehnä seuranaan suola-arho ja niukasti muita kasveja. Etuvallin jyrkällä suojatyvellä kasvillisuus muuttuu 
harmaaksi dyyniksi. Harmaan dyynin rantavehnän ja sarjakeltanon seurana kasvaa suola-arhoa ja lähinnä takavalleilla 
maitohorsmaa ja jokunen mänty. Niukemmin kasvaa merinätkelmää.  Pohjakerros on lähinnä kulosammalen sulkema. 
Keskiosan harmaat dyynivallit vaihettuvat hieman mutkitellen puustoisiin dyyneihin, asuntovaunualueeseen, 
rantamökkien pihapiireihin ja kaivettuun lampareeseen.  

Pohjoisosassa uimarannan takaa valkoiset rantadyynit ovat aika matalat ja enemmän mättäiset. Ne vaihettuvat 
harmaisiin, loivapiirteisiin, rannan suuntaisiin dyynivalleihin. Harmalla dyynivalleilla kasvaa tasavertaisesti 
rantavehnää, sarjakeltanoa ja näitä vähemmän merinätkelmää, suola-arhoa, lampaannataa, niukasti ahosuolaheinää, 
heinätähtimöä ja maitohorsmaa. Pohjakerrosta sulkee kulosammalen ohella niukasti kynsisammalet. Taaempaa vallit 
tasoittuvat ja dyynien taakse muodostuu laajempi deflaatiokenttä, jossa kasvillisuus vaihtelee harmaista dyyneistä 
ruskeisiin dyyneihin ja avoimiin deflaatiopintoihin. Kentän reunamilla on paikoin pieniä dyynivalleja, harvapuustoista
männikköä tai rakennettua ympäristöä. Deflaatiokentän kasvillisuus on pitkospuiden länsi- eli rannan puolelta 
vähemmän kulunut. Kasvillisuus muistuttaa harmaata dyyniä ja rantavehnää on runsaasti. Sen seurana kasvaa 
runsaasti lampaannataa ja vähemmän sarjakeltanoa, niukasti ahosuolaheinää ja pohjakerrosta sitoo 
karvakarhunsammal. Paikoin on myös erillisiä ruskean dyynin variksenmarjakumpareita ja joitakin laajempia 
variksenmarjalaikkuja. Näiden laikkujen väleissä on jo suhteellisen niukasti rantavehnää ja harvakseltaan mm. 
lampaannataa, sarjakeltanoa. Eteläosasta deflaatiokenttä on enemmän jäkälien kuten tinajäkälien, valkoporonjäkälän 
ja sammalien kuten karvakarhunsammalen ja hietikkotierasammalen sulkema. Osin deflaatiokenttä rajoittuu matalaan 
mäntytaimikkoon tai dyynivalliin, jossa harmaat tai ruskeat dyynit vaihettuvat puustoisiin dyyneihin. Pohjoisosassa, 
lähellä rantaa, pitkospuiden länsipuolella on harvinaisen rehevä dyynipainanne, jota vallitsee merinätkelmä seuranaan 
sarjakeltano, lampaannata, niukempana maitohorsma, metsälauha ja suola-arho. Rehevää, merinätkelmävaltaista 
dyyniä on myös alueen pohjoisrajalla 20 x 35 m alalla.

Eteläosassa ojan eteläpuolella dyyneille nousee pajukkoa ja jonkin verran myös järviruokoa, joiden vaikutus 
voimistuu etelää kohden. Rannat muuttuvat myös pikkuhiljaa kivikkoisiksi. Harmaat dyynit säilyvät rantavallin takana
paremmin avonaisena ja niillä kasvaa vallitsevan sarjakeltanon ohella runsaasti pietaryrttiä ja muita vähemmän kuten 
keltamaksaruohoa, merinätkelmää ja pohjanpunanataa. Harmaa dyyni muuttuu tasaiseksi deflaatiokentäksi talon 
kohdalta. Talon luona on myös joitakin variksenmarjalaikkuja, poronjäkäliä ja hietikkotierasammalta. Eteläisimmän 
niemen kohdalta valkoinen esidyyni puuttuu kokonaan ja takaosan harmaa dyyni rajoittuu eteläpuolelta rantaniittyyn.

Takaosan puustoiset dyynit ovat mäntyvaltaisia, lähinnä kuivan kankaan dyynimetsiä.  Aluskasvillisuus on varpujen ja
poronjäkälien, osin seinäsammalen ja karhunsammalien laikuttamaa. Paikoin on myös avoimia hiekkapintoja. 
Varvuista vallitsee lähinnä variksenmarja ja puolukka. Harvinaisista eläimistä hiekkarannalta on havaittu 
nystyhaiskiainen ja peilitylppö (VU) (Hertta 2010). 
 
Maisema ja muut arvot
Alueen ja muodostuman mataluudesta ja niemennokkien välisestä sijainnista johtuen muodostuma hahmottuu lähinnä 
vain avomereltä ja Marjaniemen ja Hannuksennokan väliseltä alueelta. Samoista syistä muodostumalta avautuu 
maisema vain avomerelle. Niemet ja muodostuman maanpuolella oleva metsä peittävät maiseman muihin suuntiin. 
Sisäiseen maisemaan luovat vaihtelua avoin rantatasanne alkio- ja esidyyneineen, ranta- ja dyynivallien muoto, niiden 
takana oleva lähes umpeenkasvanut deflaatiotasanne sekä muodostuman koillisosan paraabelidyynit. Muodostuman 
rantavyöhyke valleineen kuuluu Marjaniemen yksityismaalla olevaan luonnonsuojelualueeseen (LTA200428). 
Muodostuma on myös osa Hailuodon maisemakokonaisuutta (MAO110117). Muodostumaan rajautuva leirintäalue ja 
mökkikylä ovat lisänneet eroosiota, jota on pyritty vähentämään alueelle rakennetuilla pitkospuilla, rapuilla ja 
näköalatasanteilla.
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