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MATEENPYRSTÖ
Tietokantatunnus: TUU-11-030

Pinta-ala: 7,5
Korkeus: 10
Alueen suhteellinen korkeus: 7,5

Geologia
Mateenpyrstö on Perämeren rannalla sijaitseva tuuli- ja rantakerrostumien yhdistelmämuodostuma. Se on syntynyt ja 
kehittynyt Toppilanrannan ja Varessäikän välisen alueen kohottua Perämerestä maankohoamisen seurauksena noin 
600 vuotta sitten. Maankohoamisen yhteydessä aallokko huuhtoi ja tasoitti muodostuman eteläpuolella olevan 
Alhonmäen harjun lakea kuljettaen irrottamaansa hietaista hiekkaa harjun ympäristöön laajalle alueelle. Rannan 
siirryttyä Mateenpyrstön alueelle aallokko kerrosti rantaviivan tuntumaan rantavalleja. Mateenpyrstön alueen 
suhteellisen matalat rantavallit ovat suuntautuneet länsilounaisten tuulten nostattaman aallokon kerrostamina 
etelälounaasta lähes pohjoiseen. Maankohoamisen nostettua rantavallit aallokon saavuttamattomiin pääsivät tuulet 
kuluttamaan kasvittoman rantavyöhykkeen hiekkaista pintaa kuljettaen ja kerrostaen siitä irrottamaansa ainesta 
rantavallien päälle. Tuulet kerrostivat Mateenpyrstön muodostuman itäreunaan U-muotoisen kohtalaisen kehittynyt 
paraabelidyynin, joka avautuu vasten kerrostumisvaiheessa vallinneiden tuulten suuntaa eli kohti länsilounasta. 
Paraabelidyynin korkeus on viisi metriä. Dyynin länteen ja lounaaseen avautuvat vastasivut ovat loivia ja pitkiä. 
Tuulelta suojaisat itä- ja koillisrinteet ovat huomattavasti jyrkempiä. Paraabelidyynin vastasivun edessä on laaja lähes 
paljasta hietikkoa oleva kulutus- eli deflaatiopainanne, joka on syntynyt laiduntamisen seurauksena. 
Deflaatiopainanteen pinnalla on joitakin matalia loivapiirteisiä dyynikumpuja. Alueella kasvavien mäntyjen tyvet ovat 
peittyneet osittain hiekkaan tuulen kerrostavan toiminnan seurauksena. 

Biologia
Puusto on alueella enimmäkseen varttunutta, erirakenteista männikköä. Järeimmät männyt ovat enimmäkseen 30–35 
cm paksuja, mutta yksittäiset kilpikaarnapetäjät voivat olla jopa 50 cm paksuja. Paikoin mäntyjen tyvet ovat 
peittyneet hiekkaan. Itäisen rajadyynin pohjoisosassa kasvillisuus on lähinnä seinäsammalvaltaista. Sammalikosta 
nousee runsaasti metsätähteä ja lehtonurmikkaa. Pellon kohdalla ja ehkä sen takia etenkin itäinen suojarinne on 
normaalia rehevämpi. Rinteellä kasvaa poikkeuksellisesti paikoin tiheää koivikkoa ja pensaikkoa, muodostuen mm. 
tuomista, katajista ja pihlajan taimista. Aluskasvillisuus on ruohoista tai heinäistä ja rinteellä kasvaa suhteellisen 
runsaasti oravanmarjaa, metsälauhaa ja jonkin veran myös mm. puna-ailakkia ja maitohorsmaa. Pellon eteläpuolelta 
dyyni normalisoituu ja itärinteen mäntyjen alikasvoksena kasvaa vain muutamia koivuja, pihlajia, aivan tyvellä kuusia 
ja yksittäisiä tuomia. Aluskasvillisuus muuttuu puolukkavaltaiseksi ja sen seassa kasvaa vähän oravanmarjaa, 
metsätähteä. Pohjakerros on edelleen seinäsammalvaltainen ja sen seassa kasvaa kynsisammalia ja vähän 
poronjäkälää. Viistompi ja paisteisempi länsirinne muuttuu eteläosassa poronjäkälävaltaiseksi ja varvikkoa on vain 
tiheiden puuryhmien katveessa. Avoimilla paikoilla on myös sianpuolakasvustoja ja metsälauhatuppaita ja jokin 
yksittäinen rantavehnä. Länsirinteen alaosassa ja laen eteläosassa on yleisesti avoimia deflaatiolaikkuja joita sitoo 
jonkin verran karvakarhunsammalkasvustot. 

Länsiosan hiekkaista deflaatioaluetta, lammaslaitumen pohjoispuolella, sitovat lähinnä poronjäkälä- ja jonkin verran 
myös hietikkotierasammalkasvustot. Variksenmarjakasvustot kiertävät lähinnä puiden tyviä, mutta hiekalla on myös 
muutamia ruskeita dyynimättäitä muistuttavia kasvustoja. Näiden ohella deflaatioaluetta täplittävät 
lampaannatakasvustot.  Pohjoisosan laitumella jäkäliköt ovat kuluneet puiden välistä ja niitä on jäänyt vain puiden 
varjoon. Myös variksenmarjamättäitä ja metsälauhaa on vähemmän kuin laitumen ulkopuolella. Rantavehnää kasvaa 
yksittäin tai pieninä ryhminä. Laitumella deflaatiopinnan hiekka on hieman liikkunut ja muodostanut loivia 
hiekkakumpareita. Länsireunalla kasvaa muutama kookas rauduskoivu.

Maisema ja muut arvot
Muodostuman paraabelidyyni hahmottuu kohtuudella muodostuman kaakkois- ja länsipuolella olevalle peltoaukealle. 
Merelle muodostuma hahmottuu tiheähköstä puustosta johtuen heikosti. Muodostuman mataluudesta ja sitä osin 
peittävästä puustosta johtuen muodostumalta avautuu maisema lähinnä vain kaakkoon peltoaukealle. Sisäiseen 
maisemaan tuovat vaihtelua matalahkot dyynikummut, kaaren muotoinen dyyni sekä kasviton kulutuspainanne.

Sijainti: Mateenpyrstön tuulikerrostuma sijaitsee Perämeren rannalla Siikajoen suun koillispuolella noin kuusi 
kilometriä Siikajoen kirkolta koilliseen lähellä Varessäikkää.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 6 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Siikajoki
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