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MÄNTYNIEMI

Hailuoto

Tietokantatunnus: TUU-11-036
Tuuli- ja rantakerrostuma
Muodostuma:

Pinta-ala:

184,6

Korkeus:

3 m mpy.

Karttalehti:

2442 09

Alueen suhteellinen korkeus:

3m

Muodon suhteellinen korkeus:

Arvoluokka: 2
ha

1,5 m

Sijainti: Mäntyniemi sijaitsee Hailuodon luoteisrannalla, noin kahdeksan kilometriä Kirkonkylästä luoteeseen.
Geologia
Mäntyniemi on Hailuodon luoteisrannalla sijaitseva ranta- ja tuulikerrostumien yhdistelmämuodostuma. Se on
syntynyt ja kehittynyt Hailuodon kohotessa maankohoamisen seurauksena Perämerestä viimeksi kuluneen 350 vuoden
aikana. Maankohoamisen yhteydessä aallokko huuhtoi ja tasoitti alueen maastokohoumia. Se lajitteli irrottamaansa
ainesta ja kerrosti sen kohoumien alarinteille ja lähiympäristöön. Mäntyniemen ja Virpiniemen välisellä alueella on
loivasti etelälounaasta koilliseen kaartuva hiekkaranta. Muodostuman pituus on 2,7 kilometriä ja leveys vesirajan
yläpuolella keskimäärin hieman yli 300 metriä. Lisäksi muodostumaan on rajattu rantaviivan edustalta noin 250
metrin levyinen matalanveden alue, jolla on useita rannansuuntaisia hiekkaisia särkkiä. Niistä rannimmaiset kohoavat
matalan veden aikana vedenpinnan yläpuolelle.
Vesirajan yläpuolella on avoin noin 15-20 metriä leveä rantatasanne, jolla on lukuisia pieniä alkiodyynejä, jotka
muodostavat paikoin matalan esidyynivallin. Muodostuman eteläosassa Virpiniemen alue on osittain
umpeenkasvanutta. Vain vallien laet ovat osittain avoimia. Avoimen rantatasanteen takana on Mäntyniemen kohdalla
neljä eri-ikäistä vallia, joissa on piirteitä sekä ranta- että tuulikerrostumista (Helle 1965, Aartolahti 1972, Alestalo
1979). Vallit myötäilevät rannan kulkua ja niiden pinnalla on tuulen kerrostamia matalia kumpuja. Vallien
merenpuoleinen rinne on loiva ja maanpuoleinen rinne hieman jyrkempi. Mäntyniemen kohdalla esidyynin takana
lähinnä rantaa on matala 1,0-1,5 metrin korkuinen ranta- ja tuulikerrostumista koostuva valli. Sen takana on muita
lyhyempi 0,5 metrin korkuinen dyynikummuista koostuva heikosti kehittynyt dyyniselänne. Näiden takaisella
puuttomalla alueella on kolmas kohtalaisen kehittynyt dyynivalli, jonka korkeus on 1,0-1,5 metriä. Harvahkon
mäntymetsän rajalla on vielä neljäs ranta- ja tuulikerrostumista koostuva valli, jonka korkeus on noin metri.
Mäntymetsän rajalla on paikoin matalia, 0,3-1,0 metrin korkuisia dyynikumpuja. Korkeimmat dyynikummut ovat
ilmeisesti jääteitä vanhoista dyyniselänteistä. Dyynikumpujen välit ovat melko yleisesti avoimia deflaatiopintoja.
Vallit ovat saaneet alkunsa avoimella rantatasanteella aallokon nostaessa hietaa ja hiekkaa vesirajasta ylemmäs
rannalle matalaksi selänteeksi. Aallokon toiminnan lisäksi vallien kokoon ja muotoon ovat vaikuttaneet talvimyrskyt,
jotka ovat työntäneet jäitä valleja vasten. Ankarina talvina jäät ovat myös tasoittaa matalimmat rantavallit joko
kokonaan tai osittain. Vallien noustua maankohoamisen seurauksena rannalla korkeammalle niiden etumaasto on
kuivunut ja tuulen toiminta voimistunut. Lounaistuulet ovat kuljettaneet hiekkaa rannalta vallien länsirinteitä myöten
vallien päälle ja yli, jolloin niiden länsirinne on loiventunut. Vallien itärinteet ovat jyrkempiä, koska vallien laen
ylitettyään tuulen nopeus on pienentynyt ja sen kuljettama aines on pudonnut vallin suojasivulle, joka on kerrostunut
vastasivua jyrkemmäksi. Puuttoman ranta-alueen takana on harvahkossa mäntymetsässä valli, joka paikoin haaroittuu
kahdeksi eri valliksi. Mäntymetsän rajalla on vapaa-ajan asutusta, joiden kohdalla on rantaan kulkuyhteydet.
Biologia
Eteläosan, Virpiniemen rantadyynit ovat matalia. Etelästä ne ovat ruovikoituneet ja pohjoisesta pajukoituneet.
Merenpuoleinen dyynivalli kohoaa noin 2 m merenpinnasta ja rantavehnätuppaita on oikeastaan runsaammin vain
merenpuoleisella rinteellä. Dyynillä on lisäksi mm. pietaryrttiä, sarjakeltanoa, suokortetta, suola-arholaikkuja, jonkin
verran rönsyrölliä ja maitohorsmaa. Merenpuoleisen dyynivallin suojassa on vielä puuton, rantavehnävaltainen,
laikuttaisesti pensoittuva ja ruovikoituva harmaa dyyni, kunnes se vaihettuu soistuneeseen lehtipuusekoitteeseen
havusekametsään. Harmaalla dyynillä on lisäksi joitakin variksenmarjalaikkuja ja joitakin matalia alle metrin mäntyjä.
Pohjakerrosta sitovat lähinnä kulosammal ja karvakarhunsammal. Rantahietikko on hyvin leveä ja sen taskuun on
jäänyt laajalti kasvittuneita ranta-allikkoja. Rannan edustalla on myös leveälti vedenalaisia ja päällisiä hiekkasärkkiä
ja rannalla alkiodyynejä. Joillakin vanhemmilla särkillä on runsaasti rönsyrölliä ja ne ovat myös osin ruovikoituneita.
Ranta-allikoissa on myös runsaasti rönsyrölliä ja konnanvihvilää, näitä vähemmän peltohatikkaa, pihatatarta,
ukontatarta ja niukasti mm. punasolmukkia, rantaluikkaa, suolavihvilää ja maltsoja. Allikoista on löydetty myös
parista kohtaa uhanalaista upossarpiota (EN) (Hertta 2010).
Alueen keskiosasta Mäntyniemeen ulottuen rantadyynit ovat komeita ja aika säännönmukaisia. Peräkkäisiä
rantadyynivalleja on laskettavissa kahdesta viiteen ja niiden takana on vielä harmaan dyynin kummukkoa, joka
rajoittuu aika jyrkästi rantametsään. Ensimmäinen rantavalli on aika matala eteläosasta ja rikkonainen. Pohjoisempana

merenpuoleinen dyynivalli kohoaa noin kaksimetriseksi. Taaemmat vallit kohoavat jyrkähkösti vastepuolelta noin 2-3
metrin korkeuteen merenpinnasta ja laskevat sitäkin jyrkemmin suojasivulta. Harmaan dyynikummukon väliin jää
kosteita, soistuvia painanteita, joita on helpoiten havaittavissa varsinaisen Mäntyniemen nokan kaakkoispuolella.
Koillispuolelta dyynialue rajoittuu ruovikoituneisiin rantoihin ja rannan yläosassa pajukoituneisiin mataliin dyyneihin.
Hiekkarannan edustalla on laajat vedenalaiset ja vedenpäälliset hiekkasärkät koko rannan edustalla, joista useimmat
ovat jollain tavalla yhteydessä hiekkarantaan. Rantaviiva on siten aika mutkitteleva. Hiekkarannan sulkemaksi ei ole
jäänyt kasvittuneita ranta-allikkoja kuten Virpiniemen edustalla ja sitä muistuttavaa kasvillisuutta on ainoastaan
kohdilla, joissa ojat tai purot laskevat vallien poikki rantaveteen. Hiekkarannat ovat muuten aika kasvittomia ja
yksittäin kasvaa mm. rönsyrölliä ja merivihvilää. Aivan varsinaisen Mäntyniemen nokassa ja pohjoisosan rannalla on
hieman kivikkoa. Yläosasta hiekkarannat vaihettuvat kapeaan alkiodyynivyöhykkeeseen, joka on eteläosasta aika
kasviton. Pohjoisempana alkiodyynit ovat saaneet kehittyä rauhassa ja rannalla on edustavampia rönsyröllin, suolaarhon ja rantavehnän sitomia hiekkatyynyjä. Osin alkiodyynien kehittymästä haittaa myös rannalla ajelu.
Merenpuoleinen dyynivalli on Mäntyniemen eteläosassa matala osin epäyhtenäinen ja valkoisen dyynin
rantavehnätuppaiden väleissä on runsaasti avoimia hiekkapintoja. Valli nousee rannasta korkeintaan metrin ja on
ilmeisesti myrskyaaltojen murjoma ja vallien väleissä on myös suola-arhon muodostamia alkiodyynejä ja rantavehnän
versoja, niukasti ahosuolaheinää, rönsyrölliä ja sarjakeltanoa. Pohjoisempaan päin mennessä valli on paremmin
kehittynyt, pari metriä korkea ja se on ollut ilmeisesti vähemmän rantavoimien kuluttama. Varsinaisen Mäntyniemen
pohjoispuolelta valkoinen dyynivalli vähän mataloituu ja ulottuu aika kauaksi rannasta ja vaihettuu hieman
epämääräisesti harmaaseen dyyniin.
Merenpuoleisen dyynivallin takaa nousevat korkeammat harmaat dyynivallit. Dyynit ovat edelleen
rantavehnävaltaisia, mutta niiden seuraan tunkee runsaasti sarjakeltanoa ja vähemmän variksenmarjaa, hanhenpajua,
paikoin maitohorsmaa. Hiekkapintaa sitoo karvakarhunsammal. Pohjoisempaa rantavalleja on erotettavissa paremmin
kolme, joista takimmaisin on lähellä metsänrajaa ja on osin pajukoitunut. Varsinaisen Mäntyniemen kohdalla avoin
dyynialue kapenee ja levenee jälleen niemen toisella puolen, jossa peräkkäisiä valleja on laskettavissa parhaimmillaan
viisi. Harmaat dyynit ulottuvat rannan suuntaisen tien tuntumaan ja paikoin sen itäpuolelle jää yksittäisiä puuston
ympäröimiä harmaan dyynin kummukkoja. Harmaan dyynikummukon ja paikoin myös Merenpuoleisen dyynivallin
taakse jää kosteita pienialaisia pohjaltaan tasaisia painanteita etenkin varsinaisen Mäntyniemen kohdalla. Näissä
kohdin on runsaasti kangaskarhunsammalta tai kulosammalta, maksasammalia, tinajäkäliä ja putkilokasveista
runsainten rönsyrölliä tai hanhenpajua. Vähemmän kasvaa merivihvilää, rantavihvilää ja niukasti mm. ahosuolaheinää,
savijäkkärää, peltosauniota, punasolmukkia ja varpuja.
Avointen dyynien takaisia hiekkakenttiä peittävät enimmäkseen nuoret, tiheät, erirakenteiset ja suhteellisen
luonnontilaiset mäntymetsät. Aluskasvillisuutta laikuttavat poronjäkälät, kangaskarhunsammal, variksenmarja ja
vähemmässä määrin kanerva, puolukka ja juolukka. Virpiniemen ja Mäntyniemen nummet ovat hitaasti metsittymässä
(Vainio ja Kekäläinen 1997). Osin metsät ovat soistuneita, joissa männyn ohella kasvaa runsaasti harmaaleppää ja
vähemmän koivua. Kauempana rannasta olevia vanhempia metsiä on enemmän hakattu. Mäntyniemen sisämaassa on
pari omanlaista, suhteellisen avointa dyynikummukkoa, joissa on runsaasti erikokoisia 1,5-2,0 m korkeita
dyynikumpuja. Kentät ovat harvakseltaan taimettumassa ja kumpuja peittävät hanhenpajukasvustot seuranaan
sarjakeltano, metsälauha, männyn taimet ja niukkana rantavehnä. Pohjakerros on aika avoin ja sitä yrittävät sitoa
jonkin verran karvakarhunsammal ja vielä niukemmin sormipaisukarve. Kumpujen välit ovat lähes avoimia
deflaatiopintoja, joita täplittävät metsälauhatuppaat. Paikoin kumpareiden välissä on tiheitä alle puolen metrin
mäntytaimikkolaikkuja.
Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta johtuen muodostuma hahmottuu lähinnä vain avomereltä ja läheisiltä ranta-alueilta. Samasta
syystä muodostumalta avautuu maisema vain avomerelle sekä läheiselle rannalle kohti koillista. Muodostuman takana
kasvava metsä peittää maiseman muihin suuntiin. Sisäiseen maisemaan luovat vaihtelua avoin rantatasanne, sen
alkiodyynit sekä dyynivallien muoto. Muodostuma kuuluu Hailuodon pohjoisrannan Natura 2000 –alueeseen
(FI1100201) ja on osa Hailuodon maisemakokonaisuutta (MAO110117).
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