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MUNAHIEDANRANTA
Tietokantatunnus: TUU-11-025

Pinta-ala: 214,9
Korkeus: 2,5
Alueen suhteellinen korkeus: 2,5

Geologia
Munahiedanranta on matalaa ja loivapiirteistä Perämeren rannikkoaluetta, jolla on avoimen rantatasanteen lisäksi 
rantadyynivalleja, joiden pinnalla on tuulen kerrostumaa hietaa ja hiekkaa. Muodostuma ulottuu läheltä 
Haikarannokkaa aina Merikylänlahdelle saakka ja sen pituus on lähes 5,5 kilometriä. Leveyttä sillä on 50 - 250 
metriä. Muodostuma on vallitsevien länsilounaisten tuulten suuntainen avoin ranta-alue, jonka myötäisesti tuuli ja 
talven jäät pääsevät muokkaamaan rannan hieta- ja hiekkakerrostumia. Muodostuma-alue kohoaa meren pinnasta 
pääosin vain muutamista kymmenistä senteistä puoleentoista metriin. Muodostuman korkein kohta sijaitsee alueen 
keskivaiheilla, jossa se kohoaan hieman runsaaseen kahteen metriin. Muodostuma-alue on kohonnut meren peitosta 
viimeisen 100 - 200 vuoden aikana. Matalan ja korkean veden aikaiset vedenpinnan muutokset aiheuttavat 
huomattavia muutoksia muodostuman muotoon ja leveyteen. Vesirajan edustalla on laaja ja matala rantavyöhyke, 
jolla on useita rannansuuntaisia särkkiä. Lähimpänä rantaviivaa olevat särkät nousevat matalan veden aikana 
vedenpinnan yläpuolelle ja muodostavat rannansuuntaisia kapeita, osin pitkiäkin niemekkeitä. Korkeanveden aikana 
ne ovat joko kokonaan tai osittain veden peitossa. Vesirajassa olevien matalien särkkien takana ranta kohoaa loivasti 
kohti rantavallista kehittynyttä matalaa rantadyynivallia. Se jatkuu paikoin katkeillen lähes koko muodostuman 
pituudelta. Vallin korkeus on pääasiassa metrin molemmin puolin ja korkeimmillaankin vain noin 2,5 metriä. Vallin 
luoteisrinne on jonkin verran kaakkoisrinnettä loivempi. Vallin päällä on matalia tuulen kerrostamia dyynikumpuja, 
jotka ovat heikosti kehittyneitä. Voimakkaiden lounaismyrskyjen aikaan vedenpinnan korkeus on noussut 
poikkeuksellisen korkealle, jolloin aallokko on kuluttanut rantavallin merenpuoleiseen rinteeseen matalan 
rantatörmän. Samoin talven jäät pakkautuvat voimakkaiden myrskyjen aikana vasten rantaa ja tasoittavat rantavallia. 
Vuonna 2007 rannimmaisesta rantadyynivallista oli voimakkaan kulutuksen johdosta jäljellä paikoin vain puolet 
vallista ja paikoin se oli kulunut kokonaan pois. Rannimmaisen rantadyynivallin takana on paikoin lyhyitä heikommin 
kehittyneitä vallimaisia selänteitä, jotka ovat osittain kasvaneet kiinni päävalliin. Niiden päällä on matalia 
dyynikumpuja ja heikosti suuntautuneita dyyniselänteitä. Munahiedanrannan ranta- ja tuulikerrostumat eivät ole 
parhaiten kehittyneitä kerrostumia, mutta niistä rakentuva aluekokonaisuus on laajuudeltaan ja rantavoimien yhä 
jatkuvan kulutuksen, kuljetuksen ja kerrostavan toiminnan johdosta Suomessa ainutlaatuinen muotoaan muuttava, 
aktiivinen rantamuodostuma.

Biologia
Rannan edustavimmat dyynit sijaitsevat sen keskiosassa, lähinnä Natura 2000 alueen länsipuolella. Korkeimpien 
dyynien länsipuolelta dyynit mataloituvat, kapenevat ja osin pensoittuvat ja ruovikoituvat. Länsiosassa dyynejä myös 
leikkaavat useat mökeiltä rantaan johtavat polut, tiet ja laajemmat lanaukset. Itäosa on vähemmän dyyniytynyt ja 
muodostuu etupäässä liikkuvista laajoista vedenpäällisistä särkkäniemistä, -saarista, vedenalaisista särkistä ja 
hiekkapatjoista, joiden väliset lahdet ovat paikoin hyvinkin ruovikoituneet. Itäisin niemi rajautuu mantereen puolelta 
ruovikkorantaan tai rantaniittyihin. 

Edustavimmalla keskiosalla, hiekkarannan edustalla on vedenalaisia ja -päällisiä hiekkasärkkiä ja rantaviiva 
mutkittelee jonkin verran. Vedenpäälliset särkät tekevät paikoin pitkiä hiekkarantaan yhdistyviä niemiä ja suojaavat 
lahdelmin varsinaista mannerrantaa. Särkillä kasvaa vain jokunen ruo'on alku. Kapeahko hiekkaranta on yläosasta 
kasviton. Vesirajassa on rönsyröllivyöhyke, niukasti järviruokoa, konnanvihvilää, sinikaislaa ja suolavihvilää. 
Alkiodyynivyöhyke on hyvin leveä, noin 15 metriä. Tuppaita muodostavat lähinnä rantavehnä, jonkin veran 
järviruoko ja paikoin on myös suola-arhopatjoja. Rantadyyni koostuu lähinnä yhdestä leveästä vallista. Dyynin 
vastesivu on paikoin yllättävän jyrkkä, ilmeisesti myrskyjen kuluttama. Valkoisen dyynin, 25 - 35 m leveä,  ja 
harmaan dyynin raja seuraa vallin suojasivua. Toisinaan valkoinen dyyni rajoittuu lähes suoraan puustoiseen 
leppävaltaiseen dyyniin tai soistumaan. Harmaan dyynin vyöhyke on aika kapea, 1 - 10 m leveä. Toisissa paikoissa 
vallin suojatyvellä on osin pensoittunutta ja niukasti ruovikoitunutta harmaata dyyniä. Valkoista deflaatiolaikkuista 
dyyniä vallitsee rantavehnä ja sen seurana on sarjakeltanoa ja paikoin niukasti järviruokoa. Harmaalla dyynillä kasvaa 
runsaasti sarjakeltanoa, järviruokoa, vähemmän metsälauhaa ja näitä niukemmin rantavehnää, maitohorsmaa ja aivan 
yksittäin harmaaleppää, hiirenvirnaa, kiiltopajua, mäntyä, pietaryrttiä ja suola-arhoa. Pohjakerrosta sitoo niukasti 
kulosammalen ohella valkoporonjäkälä. 

Sijainti: Munahiedan ranta sijaitsee Siikajoen länsiosassa Tauvonniemen pohjoisosassa, noin neljä kilometriä Tauvon 
kalasatamasta koilliseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 1

Muodon suhteellinen korkeus: 1,5 m

Karttalehti:

Siikajoki
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2442 10



Hieman idempänä leveä alkiodyyni tekee jo uutta rantadyynivallia, jota rantavoimat ovat ilmeisesti riepotelleet ja 
kasvillisuus on osin siksi epäyhtenäistä. Tällä kohden ei ole suojaavaa vedenpäällistä hiekkasärkkää. Uudemman ja 
vanhemman vallin väliseen notkelmaan tunkee noin 100 m pitkä ja kapea harvakasvuinen lepän ja kiiltopajun 
muodostama pensasvyö.  Sen takana on leveä enimmäksi harmaaksi ja osin valkoiseksi dyyniksi luettava dyynivalli. 

"Alkiodyynivallin" loputtua ja sen länsipuolelta rannimmainen dyynivalli on laelta ainakin puolittain lepikoitunut ja 
osittain ruovikoitunut ja tällaisena se jatkuu länsipäähän saakka pienin poikkeuksin. Vasterinteellä valkoista dyyniä on
kapeimmillaan noin 10 m leveydeltä ja dyyni laki nousee noin 2 m. Kohdissa, joissa dyynin edustalla ei ole suojaavaa 
särkkää vasterinne on paikoin rantavoimien jyrkäksi kuluttama noin 1,5 m korkeudelta ja vesiranta on dyynivallista 
vain noin 15–20 m päässä. Näillä kohdin hiekkaranta on miltei kokonaan kasviton, ja vesirajassa on paikoin pieniä 
yksittäisen rönsyröllin luonnehtimia rantalampareita. Eräässä särkkälahden pohjukassa kasvaa lisäksi lamparemaista 
pioneerikasvillisuutta kuten konnanvihvilää, meriluikkaa, rantaluikkaa, rönsyrölliä, sinikaislaa ja suolavihvilää.  
Dyynin suojapuolella tai vanhemmalla toisella dyynivallilla on puiden ja pensaiden suojaamana harmaan dyynin 
avoimia laikkuja. Harmailla dyynilaikuilla kasvaa runsaasti rantavehnää, sarjakeltanoa, metsälauhaa, vähemmän 
ruokoa, satunnaisesti merinätkelmää ja joitakin männyn taimia.  Tasaiselta dyyniltä on lisäksi löydetty järviruokojen 
seasta ahonoidanlukko(NT/RT) (Hertta 2010). Pohjakerrosta sulkee lähinnä kulosammal.  Dyynin lävitse on kaivettu 
useita kapeampia ja jokunen leveämpi 50–80 m aukko mökeiltä rantaan. Näiltä kohdin on myös enimmäkseen pensaat 
ja puusto poistettu. Kolmannet vielä vanhemmat vallit ovat jo täysin mäntyvaltaisia puustoisia dyynejä. 

Itäosa korkeimpien dyynien itäpuolelta jakaantuu kahteen leveään hiekkaniemeen, joiden välissä on ruokovaltainen 
itään päin aukeava matala lahti.  Merenpuolinen hiekkaniemi muodostuu matalasta ilmeisesti suurimmaksi osaksi 
rantavoimien kasaamasta hiekkapatjasta, joka jatkuu vielä kauemmaksi merelle särkkämäisenä, kasvittomana 
niemenä. Merenpuoleisen niemen vasterannalla kasvaa myös jonkin verran järviruokoa eli hiekkapatja on saattanut 
kasaantua myrskyjen seurauksena osin ruovikon päälle. Mantereen puoleinen niemi on paremmin dyyniytynyt ja 
kasvillisuudeltaan se on lähinnä harmaata dyyniä. Sillä kasvaa vallitsevasti sarjakeltanoa, paikoin runsaasti 
järviruokoa, vähemmän rantavehnää ja niukasti suola-arhoa ja variksenmarjaa. Pohjakerrosta sulkevat lähinnä 
kulosammal ja karvakarhunsammal. Lahden jälkeen on vielä kaistale epäyhtenäistä särkkä-hiekkarantaa, jonka 
yläpuolella on yksittäisiä matalia alkiodyynien ja valkoisen dyynin muodostamia kasvustoja. Vallien päällä kasvaa jo 
järviruokoa, pensaita ja paikoin valli on hyvin pitkälle ruovikoitunut. Notkelmien välisillä vanhoilla valleilla on myös 
pieniä harmaan dyynin laikkuja, vaikka ne ovat suurimmaksi osaksi jo ruovikoituneita tai pensoittuneita.

Itäisin ranta on vielä enemmän särkkämäistä ja aivan itäpää on pelkkää särkkämäistä rantavoimien muokkaamaa 
hiekkaniemeä ja -saarta, joka rajautuu mantereen puolelta ruovikkoon tai rantaniittyyn. Hiekkaniemien ja särkkien 
välisissä, vähemmän ruovikoituneissa kohdissa kasvaa myös harvakseltaan mm. ratamosarpiota, vesikuusta ja alueella 
on havaittu kasvavan myös uhanalaista (CR) rönsysorsimoa (Hertta 2010).

Alueen rannat ovat hyvin merkittäviä kahlaajille, lokkilinnuille ja vesilinnuille Alueella on havaittu pesivän useita 
uhanalaisia ja harvinaisia lajeja kuten etelänsuosirri (CR), pikkutiira (EN) ja lapinsirri (VU). Alue on myös yksi 
Suomen merkittävimmistä lintujen muutonaikaisista levähdyspaikoista etenkin kahlaajille (Natura 2000-tietokanta, 
Lulu-tietokanta).

Maisema ja muut arvot
Munahiedanranta hahmottuu vain lähialueille alueen mataluudesta johtuen. Avoimelle merellekin se hahmottuu 
puuttomana avoimena rantana. Muodostumalta avautuu kaunis avoin merimaisema luoteeseen sekä pohjoiseen kohti 
kaukana siintävää Hailuotoa. Sisämaahan päin avautuu tasainen metsämaisema, jota rikkovat avoimen rannan ja 
metsäisen alueen väliin jäävät rannansuuntaiset kosteikot. Sisäinen maisema koostuu kapeasta avoimesta 
rantavyöhykkeestä ja sen takana olevista rantadyynivalleista.  Maankohoamisen, lounaisten myrskytuulten ja jäiden 
työnnön seurauksena matalan ranta-alueen maisemalliset pienmuodot muuttuvat lähes jatkuvasti luoden vaihtelua 
sisäiseen maisemaan. Rannan takamaastossa olevan vapaa-ajanasutuksen tarpeisiin on osia niiden edustan 
rantavallista tasattu. Muodostuma kuuluu Siikajoen lintuvesien ja soiden Natura 2000 -alueeseen (FI1105202). 
Munahiedanranta on Suomessa maisemallisesti ainutlaatuinen oman maisematyyppinsä edustaja, joka muuttaa 
luonnettaan luonnonilmiöiden seurauksena.

Kirjallisuus:
Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointi -tietokanta (LULU). 2010.  Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Natura 2000 -tietokanta 2010. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. [Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä 
tietokanta.].
Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta). 2010. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 
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