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Tietokantatunnus: TUU-12-013
Tuulikerrostuma
Muodostuma:
Korkeus:

188 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

13 m

Muodon suhteellinen korkeus:

5m

Arvoluokka: 4
Pinta-ala:

26,1

Karttalehti:

3442 10

ha

Sijainti: Heinijoen pohjoispuolella Äikänvaaran ja Pihlajavaaran juurella, 8 km Puolangalta kaakkoon.
Geologia
Polvienkankaan dyynialue koostuu suurehkosta paraabelidyynistä ja Heinijoen molemmin puolin sijaitsevasta pienten
dyyniselänteiden ja -kumpujen parvesta. Kumpuileva ja mutkainen paraabelidyyni on noin 1,4 kilometriä pitkä ja 2-5
metriä korkea. Dyynin läntinen rinne on yleisesti jyrkähkö, itäinen rinne on loivempi ja sen juurella on muutamia
pieniä dyynikumpuja. Pienemmät dyynit ovat loivapiirteisiä ja noin 200 metriä pitkiä ja 1-4 metriä korkeita.
Dyynialue on mahdollisesti kerrostunut alun perin yhtenäisenä suurena paraabelidyynisilmukkana, jonka Heinijoki on
katkaissut. Alueen koillisosassa dyynien väliin on kulunut pieniä raviineja.
Ylin ranta lienee ollut kohdealueen pohjoispuolella sijainneessa paikallisessa jääjärvessä lyhyen aikaa jopa 215
metrin tasolla. Jäätikön reunan vetäydyttyä korkean vaarajonon länsipuolelle ja jääjärven purkauduttua vedenpinta
laski pian noin 195 metriin Puolangan jääjärven tasolle ja hieman myöhemmin noin 190 metriin Ancylusjärven tasoon
(vrt. Kemiläinen 1982). Alueen pohjois- ja luoteispuolella on leveitä ja loivapiirteisiä jääjärven purkausuomia ja
jonkin verran purkauskerrostumia. Dyynit alkoivat kerrostua Ancylusjärvivaiheen aikana noin 10 600 vuotta sitten
alueen kohottua vedenpinnan yläpuolelle. Dyynien aines lienee peräisin pääosin alueen pohjoispuolitse kulkevan
tasoittuneen harjun hiekka- ja hietakerrostumista, mahdollisesti osittain myös hienorakeisimmista
purkauskerrostumista. Dyynit kerrostaneen tuulen suunta on ilmeisesti vaihdellut luoteisen, pohjoisen ja koillisen
välillä. Heinijoen laakso on kohdealueella noin 50-100 metriä leveä ja 4-5 metriä syvä, ja siihen liittyy pienempiä
purouomia ja raviineja. Laakson pohjalla mutkittelevassa uomassa on useita tiukkoja jokimutkia eli "polvia".
Biologia
Heinijoen luoteispuolisella dyynillä on varttunutta, kuivahkon kankaan männikköä, mutta sen luoteispuolelta jo
äestettyä hakkuuaukkoa. Tien pohjoispuolinen dyynialue on kuivahkon kankaan kasvatusmännikön peitossa kuten
myös joen eteläpuolinen metsikkö ja erillinen länsiosan paraabelidyyni. Varttuneessa, tasaikäisessä ja harvennetussa
männikössä on puolukkavaltaista varvikkoa, jossa on vähän mustikkaa, kanervaa, metsälauhaa ja pieniä
pumpulimaisia jäkälälaikkuja. Jokeen päin laskevan rinteen alaosassa on vähän kuusta, mutta dyynin ja joen varren
kasvillisuusraja on jyrkkä. Viereinen laaja hakkuuaukko on äestetty, kanervavaltainen, lähinnä
palleroporonjäkälälaikkuinen, ja jokeen päin viettävällä rinteellä on horsmaa. Kasvatusmänniköissä on etenkin
alavimmilla kohdilla runsaasti ja pohjoisosan metsiköissä paikoin jopa yhtenäistä katajikkoa. Lakikohdat ovat
kuitenkin tavanomaisesti puolukan ja poronjäkälien laikuttamia. Tieleikkauksella kasvaa yksittäin kanervisaraa ja
metsäojasta löytyy kaarlenvaltikkaa.
Heinijokea reunustaa luonnontilainen puusto, jota majava on käynyt joen partaalla vähän järsimässä. Puusto on
koivuvaltaista ja seassa kasvaa harvakseltaan kuusia, jokunen mänty ja harmaaleppä. Aluspensaikkona on harvaa
pajukkoa ja katajaa. Joen partaalla on tuomea ja muutama metsäruusu. Jokivarsi on etenkin joen eteläpuolelta
luhtainen. Kasautuneella kuivemmalla hiekalla on ruohoista lehtoa tai lehtomaista kangasta. Pohjoisosan etelärinteen
alla on vyöhykkeenä myös vähän rämemäistä kangaskorpea - ruohokorpea. Joen varressa kasvaa runsaasti ruohoja ja
heiniä. Syvänoron raviini on pajujen ja lehtipuiden varjostama. Ylärinteillä on katajaa ja vähän kangaskortetta sekä
keltaliekoa. Ruoho- ja heinälajisto on kutakuinkin samanlainen kuin Heinijoella.
Maisema ja muut arvot
Paraabelidyyni hahmottuu ympäristöstä melko hyvin, pienemmät dyynit heikommin. Aluetta reunustavat korkeat
vaarat näkyvät peitteisessä maastossa vain paikoitellen. Ympäristöstä on näkyvissä yleensä vain tasaista
mäntykangasta ja rämeitä. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen, mutta Heinijoen laakso tuo näkymiin hieman
vaihtelua. Näkyvyys alueella on kohtalainen.
Paraabelidyynin eteläpuolella on aineksenottokuoppa, ja dyynit ovat paikoin ajourien ja metsätöiden takia kuluneita.
Alueen ympärillä on useita suojelualueita. Heinijoen liepeillä on pieniä Kiiminkijoen Natura-alueeseen (FI1101202)
kuuluvia alueita, puoli kilometriä alueen eteläpuolella on Pihlajavaaran rinnesuo (SSO110395) ja kilometrin päässä
idässä on Hepokönkään alueen Natura-alue (FI1200410). Alueen kaakkoispuolelle Pihlajavaaran pohjoispäähän on
merkitty Kainuun maakuntakaavaan 2020 kaivosalue.

Kirjallisuus:
Kainuun maakuntakaava 2020.
Kemiläinen, H. 1982. Oulujärven ympäristön deglasiaatiosta ja siihen liittyvästä hydrografiasta. Lisensiaattitutkielma.
Oulun yliopisto, maantieteen laitos. 67 s. + liitekartta.

