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HIETARANTA
Tietokantatunnus: TUU-11-012

Pinta-ala: 2,1
Korkeus: 2,8
Alueen suhteellinen korkeus: 2,8

Geologia
Hietaranta on Perämeren rannikolla sijaitseva kallioniemien väliseen lahdekkeeseen syntynyt rantakerrostuman ja 
tuulikerrostuman yhdistelmä. Se on maankohoamisrannikolle tyypillinen pieni rantakerrostuma, joka on syntynyt 
aallokon huuhtoessa ja lajitellessa rannan hienoainesmoreenia. Maankohoamisen seurauksena kuivalle maalle 
kohonnut hieta ja hiekka joutuivat mereltä puhaltaneiden tuulten kuljetettavaksi, jolloin rantavallin pintaosaan ja 
päälle syntyi tuulikerrostumia. Tuuli on osittain kuljettanut hietaa ja hiekkaa myös kallion päälle. Avoimella 
hiekkarannalla matala aallokon kerrostama loiskevalli. Sen takana on loivasti sisämaahan kohoava tasanne, jolla on 
alkiodyynejä. Seuraavana on heikosti kehittynyt matala, noin puolen metrin korkuinen, viitisentoista metriä leveä ja 
lähes 100 metrin pituinen rantavehnän peittämä rantavalli, 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 kymmenisen metriä leveä ja noin 100 metriä pitkä valli, jonka 
korkeus on 1,5-2,0 metriä. Vallin länsirinne on kohtalaisen loiva kun taas sen itään suuntautuva noin kahden metrin 
korkuinen rinne on huomattavasti jyrkempi. Vallin takana on suhteellisen pieni puuton ja vähäpuustoinen alue, jolla 
on osittain paljasta hietikkoa, josta pistää esiin useita yleensä pienialaisia kallion nokkia. Avoimen hietikon pinnalla 
on matalia, 0,1-0,4 metrin korkuisista ja vaihtelevan kokoisia dyynikumpuja.  

Biologia
Hietarannan kalliotaskudyyni kohoaa osin kallion päälle. Valkoiset dyynit vaihettuvat heti pensaikkoon n. 20 m 
päässä rannasta. Lounaisrannalta dyyni rajoittuu kallioalueeseen, jota reunustaa kapea pajupensaikko. Meren puolelta 
hiekkaranta on matala, mutta vedenpäällisiä särkkiä ei näy. Vedenalaisia särkkiä on jonkin verran, ja mereltä pilkistää 
muutama karikivi. Dyynit muodostuvat kahdesta vallista, joista taaempi, harmaa dyyni on korkeampi.

Hiekkaranta on n. 11 m leveä ja koostuu matalasta loiskevallista ja sen takaisesta notkelmasta. Käytännössä vyöhyke 
on kasviton. Ylärajan notkelmassa on joitakin suola-arhoja ja yksittäinen vesisaran ja merihanhikin muodostama 
laikku. Lounaisosassa on aivan pieni kausikosteapainanne, jossa kasvaa runsaasti rönsyrölliä, jonkin verran 
konnavihvilää ja muita lajeja yksittäin kuten järviruokoa, merihanhikkia, merisuolaketta, rantalemmikkiä, 
rantaluikkaa, sinikaislaa, suokortetta, suola-arhoa ja suolavihvilää. Alkiodyynivyöhyke on edellisestä ylöspäin ja n. 12
m leveä. Alaosasta vyöhyke on lähes kasviton ja kasvittuu vasta valkoisen dyynivyöhykkeen rajalla. Alaosassa on 
muutamia suola-arholaikkuja ja yksittäisiä merisinappeja. Yläosassa on laajempia suola-arholaikkuja ja 
rantavehnätuppaita, jotka sulkeutuvat nopeasti yhtenäiseksi kasvustoksi eli valkoiseksi dyyniksi. Vyöhykkeellä on 
myös jokunen rönsyrölli- ja pohjanpunanatatupas. 

Valkoinen dyynivalli muodostuu loivemmasta meren puoleisesta sivusta ja jyrkemmästä suojasivusta. Suojasivu on jo 
jonkinlaista vaihettumisvyöhykettä harmaaseen dyyniin. Suojasivulla rantavehnä ei tähki kovin runsaasti. 
Rantavehnän lisäksi dyynillä on runsaasti suola-arhoa ja laella sarjakeltanoa, pohjanpunanataa, paikoin rönsyrölliä ja 
yksittäin hiirenvirnaa sekä merisinappia. Harmaat dyynit alkavat ensivallin suojasivun tyveltä ja kohoavat loivahkosti 
noin 3 m korkeudelle merestä. Leveyttä rannimmaisella harmaalla dyynillä on noin 10 metriä. Suojasivu on jyrkempi. 
Vastasivulla ja laella on matalan kiiltopajun peittämänä metsälauhan, sarjakeltanon ja kulosammalen muodostamaa 
kasvillisuutta. Suojasivu on avonaisempi ja sillä on myös joitakin deflaatiolaikkuja. Dyynin takana on noin 7 m leveä 
hakattu linja koilliselta talolta Kulopauhannokan kalliolle. Ilman linjan aukipitämistä se pajukoituisi. Linjalla ja 
taaemmalla harmaalla dyynillä on myös hieman avokalliota. Takimmainen, tasainen harmaan dyynin kenttä on osin 
myös meren puolelta puiden ympäröimä, leveys 15 m. Keskellä aukkoa kasvaa muutama katajapensas ja yksittäinen 
mänty. Muuten kentällä kasvaa metsälauhaa ja joitakin rantavehnätuppaita, muutama variksenmarjamätäs, yksittäisiä 
merivihvilöitä ja suola-arhoa. Pohjakerrosta peittävät poronjäkälät, torvijäkälät, isohirvenjäkälä, karvakarhunsammal, 
seinäsammal, kangaskynsisammal ja jokunen hietikkotierasammallaikku. Avokallioilla on tavanomaisia karuja 
laakeiden pintojen sammalia ja jäkäliä. 

Avointa dyyniä ympäröivät, puustoiset dyynit ovat hyvin tiheä- ja sekapuustoisia etenkin rannan puolelta. Noin 
kymmenmetrinen puusto koostuu männyistä, kuusista, koivuista, pihlajista, lepistä ja kiiltopajupensaista sekä 

Sijainti: Hietaranta sijaitsee Pyhäjoen kunan lounaisosassa Pyhäjoen kirkolta noin 15,5 kilometriä lounaaseen, noin 
puoli kilometriä Sunin kylän lounaispuolella.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 2 m
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katajista. Aluskasvillisuus on meren puolelta metsälauhavaltaista ja taaempaa puolukkavaltaista.

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 luo vaihtelua 
avoimen rantahietikon vaihtuminen rantavallien kautta niiden takana olevaan pieneen puuttomaan kallion nokkien 
rikkomaan hietikkoon. Muodostuma kuuluu Sunin luonnonsuojelualueeseen (YSA200524) ja Sunin Natura-alueeseen 
(FI1104203).
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