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HIISIJÄRVEN HIEKAT - RENTAALINKUKKULA
Tietokantatunnus: TUU-12-031

Pinta-ala: 29,4
Korkeus: 178
Alueen suhteellinen korkeus: 14

Geologia
Hiisijärven hiekat on järvenlaskun seurauksena paljastunut, hienosta hiekasta ja hiedasta koostuva jääjärvikerrostuma, 
joka on pinnaltaan osittain dyyniytynyt (vrt. Koutaniemi 1998). Vaihtelevan suuntaiset tuulet ovat kerrostaneet 
hiekkaa loivasti aaltoilevaksi, 0,5-1,0 metrin korkuiseksi loivapiirteiseksi kummukoksi. Dyynimuodot ovat selkeimpiä
alueen reunoilla ja keskiosissa, missä kummut ovat jo suurelta osin jäkälän peitossa. Hietikko on kuitenkin jatkuvan 
kulutuksen takia yhä paljaana alueen eteläosassa pelikenttien ja rannan läheisyydessä, ja hiekka liikkuu heikollakin 
tuulella. Alueen eteläreunalla Hiisijärveen viettävä jyrkähkö rinne lienee tulkittavissa vanhaan Hiisijärveen 
muodostuneen rantaterassin jyrkänpartaaksi.

Rentaalinkukkulalla on hyvin kehittynyt vanhan Hiisijärven törmäterassi noin 178 metrin tasolla harjun 
pohjoiskyljellä. Törmä kiertää myös harjun luoteispään ympäri. Paikoin hyvin jyrkkä törmä on rajatulla alueella noin 
1,7 kilometriä pitkä ja 7-15 metriä korkea. Törmän edustalla oleva tasainen terassi on noin 10-50 metriä leveä, ja se 
päättyy pohjoisreunalla jyrkkään, noin 5-10 metriä korkeaan jyrkänpartaaseen. 

Sotkamon-Pielisen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 195 metrin tasolla. Hiisijärvi laskettiin vuonna 1761, jolloin 
sen vedenpinta aleni hallitsemattomasti 14 metriä ja 10 kilometriä pitkästä järvestä jäi jäljelle vain nykyinen 2,5 
kilometrin pituinen Hiisijärvi ja pieniä lampia. Uusi lasku-uoma Hiekanjoki syöpyi harjualueen läpi nykyisen 
Uudenjoentörmän kohdalla, ja vanhan laskujoen eli Vanhajoen kynnys kohdealueen luoteispuolella jäi kuivilleen. 
Järvestä purkautuneet vesimassat huuhtoivat mennessään runsaasti harjuainesta ja kerrostivat sen laajoiksi tasaisiksi 
hietikoiksi useiden kilometrien matkalle alueen luoteispuolelle Möttösjoen ja Hiisijoen laaksoon. Vesimassat 
aiheuttivat tuhoja vielä yli 20 kilometrin päässä tulviessaan Iso-Pyhäntäjärveen ja sen laskujokeen. Hiisijärven 178 
metrin tasolla oleva vanha ranta erottuu vaihtelevankorkuisina törminä melko selkeästi kohdealueen ympäristössä, 
mm. Hiisijärven hiekkojen pohjoispuolisilla pelloilla. Purkautuvien vesimassojen kuluttama leveä, jyrkkäreunainen ja 
tasapohjainen uoma näkyy puolestaan maantien lounaispuolella pari kilometriä Hiisijärven hiekoilta länteen Isohiekan 
kohdalla. Vanhoihin järvenpohjan kerrostumiin on myös syntynyt muutamia raviineja. 

Biologia
Avoin hietikko ei ole aivan suorassa yhteydessä järveen. Hietikon ja järven väliin on kaivettu oma pengerretty 
uimapaikka äkkisyvän järven takia. ”Uima-allasta” reunustaa jokunen leppä ja sarakasvusto. Penkereen päällä kulkee 
leveä polku. Muilta kohdin ranta on tavanomaisen, noin 5 m leveän rantamännikön sulkema. Sekapuuna kasvaa 
koivua, ja puuston alla on tiheä katajan, koivun ja lepän muodostama pensaskerros. Aluskasvillisuutta vallitsevat 
runsaimpana variksenmarja ja puolukka. Paikoin puusto on niin tiheää, ettei aluskasvillisuutta ole. 

Avoin hietikko on etenkin uimarannan ja kahden lentopallokentän välissä täysin kasviton kulutuksen takia. Hiekka on 
hienoa, puuterimaisen pöllyävää ja erikoisen vaaleata. Rannan tuntumassa on myös runsaasti polkuja, maastoteitä ja 
sillä on myös muualta satunnaisesti ajettu autolla yms. Taaempaa ja notkokohdissa hiekka on enemmän kasvillisuuden
sitomaa. Paikoilla, joissa ei ole kulutusta on parhaimmillaan laajat hietikkotierasammalpatjat, jonkin verran 
tinajäkälää ja karhunsammalia. Ruohot kasvavat yksittäin tai pienissä ryhmissä kuten ahosuolaheinä, kultapiisku, 
maitohorsma, nurmilauha, nurmirölli ja suokorte. Paikoin hietikolla on myös runsaasti taimiasteella olevia mäntyjä ja 
joitakin isompia kiiltopajuja. Hietikon takaosassa on enemmän variksenmarja- ja sianpuolalaikkuja, ja muutamat 
kummut muistuttavat kasvillisuudeltaan pientä alkiodyyniä. Aivan metsänrajan hietikkotierasammalikoissa on myös 
enemmän tinajäkäliä, hirvenjäkäliä ja hieman poronjäkälää. Avoimella hietikolla on Suomen pohjoisimmat 
sammettimuurahaisen yhdyskunnat (opastustaulu). Muurahaiset näyttävät viihtyvän paremmin 
hietikkotierasammalpatjoilla, missä näkyy enemmän niiden hiekkakekoja. 

Avoimen hietikon takana on harvapuustoinen mäntymetsä, joka on hyvin samankaltainen kuin merenrantojen 
dyynimetsät. Katajia on yksittäin. Aluskasvillisuus on valkoporonjäkälävaltainen, jota laikuttavat heikosti 
hietikkotierasammal, tinajäkälät, hirvenjäkälät ja muutama pieni variksenmarja- ja sianpuolalaikku. Ruohoista kasvaa 
niukasti kultapiiskua ja kissankäpälää (NT), jota on suhteellisen runsaasti varsinkin polkujen ja teiden varsilla. Puusto 
tihenee lähempänä tietä ja aluskasvillisuus sulkeutuu pikkuhiljaa yhtenäiseksi varvustoksi ja muuttuu lopulta 

Sijainti: Hiisijärven kylässä Hiisijärven pohjoisrannalla, 25 km Ristijärveltä kaakkoon.
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tavanomaisemmaksi kuivaksi kankaaksi. Puusto on kasvatusmetsämäistä ja paikoin on myös tiheitä pensaikkoja sekä 
epämääräisiä puutavaran lanssipaikkoja. 

Rentaalinkukkuloiden laki on pääosin tasaikäistä, varttunutta, kuivahkon kankaan männikköä. Rinteet ovat nuoren 
kasvatuspuuston tai vanhemman taimikon peittämät muodostuen lähinnä männystä, kuusesta ja koivusta. 
Aluskasvillisuus on varvikkoinen. Kanervaa, variksenmarjaa, puolukkaa ja suopursua kasvaa rinteellä runsaasti. 
Niiden seassa on hieman tavanomaisia heiniä ja ruohoja.

Maisema ja muut arvot
Hiisijärven hiekat hahmottuvat melko selkeästi ympäristöstä, etenkin eteläosan paljas ja kuivana häikäisevän 
valkoinen hietikko on silmiinpistävä. Hiisijärvelle avautuu näköala, muualla näkyvissä on lähinnä kumpuilevaa 
mäntykangasta. Rentaalinkukkulan törmäterassilla kulkee tie. Törmäterassin muoto hahmottuu hyvin tieltä, ja törmän 
päältä näkyy paikoin pohjoiseen Salmenselälle. Sisäinen maisema on molemmilla osa-alueilla hieman yksitoikkoinen, 
mutta näkyvyys on hyvä. 

Rentaalinkukkula on pohjavesialuetta. Hiisijärvenhiekat on merkitty Kainuun maakuntakaavaan 2020 
matkailukohteeksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alueella on parkkipaikka, uimaranta, opastauluja, 
lankkupolkuja, kaksi lentopallokenttää ja järvenlaskun muistokivi. Hiisijärven etelärannalla puolen kilometrin päässä 
on Hiisijärvenharjun harjujensuojelualue (HSO110120). Kohdealue on ympäristöineen historiallis-geologisena 
kokonaisuutena varsin monipuolinen ja helppopääsyinen käyntikohde.
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jääjärven pohjalle kerrostunut hietikko, joka paljastui Hiisijärven laskussa vuonna 1761. Kulutuksen 
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