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ULKONOKANHIETIKKO
Tietokantatunnus: TUU-11-027

Pinta-ala: 219,0
Korkeus: 2,5
Alueen suhteellinen korkeus: 2,5

Geologia
Ulkonokanhietikko on matalaa, tasaista ja puutonta Perämeren rantatasannetta, jolla on sekä ranta- että 
tuulikerrostumia. Muodostuma on vanhaa merenpohjaa, ja se kohoaa meren pinnasta vain muutamista kymmenistä 
senteistä noin puoleentoista metriin. Alueella on paikoin runsaasti matalia painanteita, jotka ovat korkean veden 
aikana veden peitossa. Ulkonokanhietikko on pääosin hietaa, jossa on seassa myös jonkin verran hienompia lajitteita 
ja lisäksi hieman hienoa hiekkaa. Alueen kohottua maankohoamisen seurauksena merenpinnan tasoon aallokko ja 
rannanmyötäiset merivirrat levittivät ja tasoittivat hietikot laajalle alueelle. Tauvonniemen keskiosien kohottua 
merestä Ulkonokanhietikko jäi suojaan vallitsevilta länsilounaisilta tuulilta. Alueella ei ole selväpiirteisiä rantavalleja, 
vaan lähinnä vain heikosti ympäristöstään kohoavia matalia hiekkaisia hietaselänteitä. Hietikon kohottua merestä sen 
ylimmät osat kuivuivat ja tuulet irrottivat, kuljettivat ja kerrostivat ainesta muodostaen niistä yleensä yksittäisiä 
matalia suuntautumattomia tai heikosti suuntautuneita kumpumaisia alkiodyynejä. Muodostuman itäosassa on lyhyitä 
lähes poikittaisia tai heikosti kaarenmuotoisia dyynejä, joiden korkeus ei ylitä 1,2 metriä. Ne ovat tavallisesti 
muodoltaan loivarinteisiä dyynejä, joiden kaaret avautuvat kohti kerrostumisajankohtana vallinneita länsilounaisia 
tuulia. Muodoltaan kehittynein paraabelidyyni sijaitsee muodostuman keskiosassa, hieman länsireunan rajaviivassa 
olevien ”lahdekkeiden” itäpuolella. Sen on muodoltaan kohtalaisen hyvin kehittynyt U:n muotoinen paraabelidyyni, 
mutta sen korkeus on vain noin puoli metriä. Dyynin lounaispuolella on erotettavissa jäänteitä katkenneesta matalasta 
dyynistä tai dyyneistä.

Dyynien ympäristössä on matalia deflaatioalueita vailla omaa morfologista muotoa. Tuulen aiheuttamaa kulutusta on 
tapahtunut ainoastaan niin syvälle, kuin hiekka on kuivaa ja tuulen irrotettavissa (Johansson ym. 2000). Myös dyynien
tuulenpuoleisilla lounaisilla vastasivuilla on pieniä tuulen kuluttamia kasvittomia eroosiolaikkuja, jotka osoittavat 
tuulen toiminnan jatkumista alueella edelleen. Dyynit ovat heikosti kehittyneitä ja niiden pintaosa koostuu erillisistä 
matalista kummuista, joiden muoto vaihtelee pyöreähköistä suuntautumattomista kummuista heikosti suuntautuneisiin 
lyhyisiin selänteisiin. Dyynien muodon kehittymättömyyteen on ilmeisesti vaikuttanut pohjaveden pinnan kohoaminen
korkean meriveden aikana, jolloin hiedan ja hiekan kostuminen on estänyt tuulen tehokkaan kuljetuksen. 
Muodostuman länsiosassa on noin 1,3 kilometrin pituinen hyvin tasainen dyynivalli, joka kohoaa vain puoli metriä 
ympäristöstään. Dyynivalli koostuu kolmesta tai neljästä toisiinsa kytkeytyneestä kaarenmuotoisesta dyyniselänteestä. 
Dyynien muodon perusteella ne ovat todennäköisesti länsiluoteisten tuulten kerrostamia, mutta myös lounaiset tuulet 
ovat voineet osaltaan vaikuttaa niiden syntyyn. Muodostuma-alue on kohonnut merestä viimeisen noin 200 vuoden 
kuluessa.

Biologia
Alueen dyynit ovat erilaisia harmaita dyynejä ja osin puustoisia dyynejä. Ulkonokanhietikolta Munahiedalle ulottuva 
dyyniselänne on hyvin tasainen ja se kohoaa vain noin 0,5 m ympäristöstä. Etenkin dyynin pohjoispuolella on laajat 
ruovikot, jotka ulottuvat myös jonkin verran dyynille. Eteläpuolella on enemmän saravaltaista merenrantaniittyä. 
Reunoilta dyynit hieman pensoittuvat mm. hanhenpajua ja suomyrttiä, ja laella on paikoin harvakseltaan männyn 
taimia ja katajia. Paikoin avoimet dyynit katkeavat joko lepikkoisiin puustoisiin dyyneihin tai kapeisiin ruovikoihin. 
Dyynien reunoille tunkee lisäksi vähän viereisten rantaniittyjen lajistoa ja reunalajeja kuten peltovalvattia, 
meriratamoa ja merivihvilää. Ulkonokanhietikon rajauksen lahdelmassa oleva paraabelidyyni on myös hyvin matala ja
puolittain ruovikoitunut. Edustavimmat harmaat dyynikummut ovat lintutornin läheisyydessä. Itse lintutornin dyyni ja 
muut aivan rannassa olevat dyynit ovat laakeampia ja deflaatiopintaa on enemmän johtuen osin kulutuksesta, ja ranta 
on ruovikoitunut. Rajauksen lounaisimmat harmaat dyynit ovat jo reunoilta vahvemmin puustottumassa männylle, ja 
rajauksen ulkopuolelle jääneet dyynit ovat puiden sulkemia.

Harmaita dyynejä voi vallita tähkivä, mutta heikkotuppainen rantavehnä seuranaan sarjakeltano, pohjanpunanata, 
ahosuolaheinä ja muita kasveja on niukemmin. Toisinaan rantavehnä ja sarjakeltano ovat tasavahvoja ja paikoin myös 
punanata on vallitseva ja ahosuolaheinä runsas. Osalla harmaista dyyneistä rantavehnä on hyvin niukka ja kasvillisuus 
muodostuu useasta tasavahvasta lajista. Edellä mainittujen seurassa kasvaa myös niukasti heinätähtimöä, hiirenvirnaa, 
isorölliä, maitohorsmaa ja variksenmarjaa. Pohjakerros on osin aukkoinen tai runsaan kulosammaleen niukempien 

Sijainti: Ulkonokanhietikko sijaitsee Siikajoen kunnan länsiosassa, Tauvonniemen pohjoisreunalla noin viisi 
kilometriä Tauvon kalasatamasta itäkoilliseen.
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poronjäkälien, tinajäkälien ja karvakarhunsammalen laikuttama. Sammalien, jäkälien ja deflaatiopintojen osuus vähän 
vaihtelee dyyniltä toiselle.

Dyynien välissä ja laajemminkin on hiekkamaapohjaista suolamaahietikkoa, merenrantaniittyä ja ruovikkoa, jotka 
erottavat dyynejä toisistaan. Suolamaalaikut (CR) ovat alueen harvinaisuus ja se on lisäksi pienialaisin 
merenrantaniittyjen luontotyypeistä (Raunio ym. 2008).  Merenrantaniityn kasvillisuus on välillä enemmän veden alla 
ja toisinaan päällä riippuen meriveden korkeudesta. Haihtuminen nostaa meriveden tuoman suolan maanpintaan, josta 
suolamaa nimitys. Suolamaiden pinta-ala on viimevuosina laajalti pienentynyt umpeenkasvun seurauksena (Hertta 
2010). Merenrantaniityllä on kasvittomia kohtia ja paikoin mosaiikkimaisesti pieniä hiekkareunaisia lampareita. 
Näillä kohdin ja suolamaalla kasvaa runsaasti suolavihvilää, vähemmän hentosuolaketta, merisuolaketta, 
suolasolmukkia, meriratamoa, pihatatarta, vilukkoa, rönsyrölliä ja niukasti paunikkoa (VU). Alueella kasvaa lisäksi 
uhanalaisia kasveja kuten suolayrttiä (EN), rönsysorsimoa (CR) ja rannalla sammakonleinikki (NT) (Hertta 2010).  
Kahdelle edellä mainitulle alue on tärkeimpiä kasvupaikkoja Suomessa (Natura 2000-tietokanta). Suolayrtillä tai 
suolasolmukilla elelee lisäksi uhanalainen suolayrttijäytäjäkoi (CR) (Hertta 2010). Lisäksi merenrantaniityllä on 
korkeampaa kasvillisuutta ruovikon ohella. Näillä kohdin kasvaa laikkuina tai sekakasvustoina ja yksittäin mm. 
luhtakastikkaa, merisaraa, suolasaraa, vihnesaraa (NT), tupassaraa, suolavihvilää, suolasänkiötä ja suoputkea. 
Ulkonokan hietikkoa niitetään paikoittain, mutta ei riittävän laajalta alalta (Hertta 2010). Pajukkoa on myös poistettu 
muutamana vuonna (Natura 2000-tietokanta).

Alueen rannat ovat myös 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).

Maisema ja muut arvot
Ulkonokanhietikko hahmottuu matalana alueena vain lähialueille. Avoimelle merellekin se hahmottuu heikosti 
puuttomana tasankona. Muodostumalta avautuu kaunis, avoin merimaisema kohti pohjoista. Sisämaahan päin avautuu 
maisema Merikylänlahdelle ja sen takana tasainen metsämaisema. Sisäinen maisema koostuu puuttomasta tasangosta 
ja sillä olevista matalista kummuista ja selänteistä sekä pienistä ajoittain vedenpeittämistä painanteista. Lisävivahdetta 
maisemaan tuovat kasvillisuuden aiheuttamat värierot vaaleanvihreillä kuivilla dyynikummuilla sekä tummanvihreällä 
ja kosteammalla tasangolla. Muodostuma kuuluu Siikajoen lintuvesien ja soiden Natura 2000 -alueeseen 
(FI1105202).  Lisäksi muodostuma kuuluu osittain Ulkonokanhietikon (YSA112218), Merikylänlahden 
(YSA200207) ja Tauvon jakokunnan  (YSA203258) luonnonsuojelualueisiin. Maankohoamisen seurauksena alueen 
maisema tulee voimakkaasti muuttumaan seuraavan 50-100 vuoden kuluessa, sillä maaperän pintakerroksen 
muuttuessa kuivemmaksi pensaikot ja puusto levittäytyvät alueelle.
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