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HIETAKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-13-123

Pinta-ala: 261,1
Korkeus: 160
Alueen suhteellinen korkeus: 18

Geologia
Hietakankaan muodostuma on Koivusta Narkauksen kautta Kemijokivarteen jatkuneen jäätikköjoen suulle 
kerrostuneelle harjudeltalle syntynyt ranta- ja tuulikerrostuma. Maankohoamisen seurauksena delta paljastui 
muinaisen Itämeren Ancylusjärvivaiheen peitosta noin 9 600-9 400 vuotta sitten (Saarnisto 2005) ja sen pinnan 
hietaiset hiekkakerrostumat joutuivat alttiiksi länsilounaisten tuulten nostattamalle aallokolle. Hietakankaan 
muodostuman lounaisosaan syntyi maankohoamisen seurauksena toistakymmentä allekkaista rantavallia 145-155 
metrin korkeustasolle. Rantavallit ovat suuntautuneet kaarevasti pohjoisluoteesta etelään. Rantavallit ovat heikosti tai 
kohtalaisen kehittyneitä, noin 0,5-1,5 metrin korkuisia ja kohoavat loivasti muodostuman lounaisosasta koilliseen. 
Rantavallien aines on hietaista hiekkaa, josta johtuen rantavallien kohottua aallokon ulottumattomiin ja niiden pinnan 
kuivuttua tuulet kuluttivat ja kuljettivat deltan pintaosan ainesta. Muodostuman keski- ja itäosan rantavallien päälle 
kerrostui ohut kerros tuulen kuljettamaa peittohiekkaa. Alueelle kerrostui myös suuntautumattomia dyynikumpuja ja 
laajakaarisia U:n muotoisia paraabelidyynejä. Dyyniselänteiden korkeus on tavallisesti 1,5-3,0 metriä lukuun 
ottamatta muodostuman koillisreunalla sijaitsevia kehittyneimpiä dyynejä, joiden korkeus on 5-6 metriä. 
Dyyniselänteiden lounaisrinteet ovat pidempiä ja loivempia kuin dyynien lyhyet koillisen puoleiset suojasivun rinteet, 
jotka ovat paikoin kookkaimmissa dyyneissä melko jyrkkiä. Dyyniselänteiden välissä on kasvillisuuden peittämiä 
kulutuspainanteita. Muodostuman itäreunalla on pitkittäisiä dyyniselänteitä, jotka ovat todennäköisesti jäänteitä tuulen
kuluttamista aikaisemmista paraabelidyyneistä.

Biologia
Alueen metsät ovat lähes kauttaaltaan kuivahkon kankaan kasvatusmänniköitä. Sekapuina kasvaa joitakin koivuja ja 
aliskuusia, joita on enemmän pohjois- ja itärinteillä. Maapuina on lähinnä harvennushakattuja riukumäntyä ja joitakin 
edellisen sukupolven jättökeloja. Dyyneillä aluskasvillisuus on varpu- ja sammallaikkuista ja jäkälät ovat erillisinä 
tupsuina sammaleen seassa. Puolukkainen varvikko on tiheimmillään jyrkillä pohjoisrinteillä erojen hälvetessä 
dyynien kääntyessä pohjois-eteläsuuntaisiksi. Varvikko muodostuu puolukasta ja variksenmarjasta. Avoimilla 
paikoilla on enemmän kanervaa. Sammallaikut ovat seinäsammal- ja kynsisammalvaltaisia. Varvikon alla on 
enemmän seinäsammalta. Pieniä hiekkaisia eläinten muodostamia aukkopaikkoja sulkevat karhunsammalet, 
tinajäkälät, niukasti lapalumijäkälä edellä mainittujen sammalten ja jäkälien ohella. Jäkälät on syöty sängelle.

Koillisimman dyynin koillisrinteestä pilkistää pieni rapautunut kallionokka. Kivilaji on ilmeisesti kvartsiittia, joka 
lohkeaa käsin pieniksi paloiksi. Länsiosassa, soidensuojelualueella ja osin rajalla, osa suojuottien päistä on 
kuivahtanut kausikosteiksi painanteiksi, joissa on laajat korpikarhunsammalmatot ja kosteimmilla paikoilla on 
runsaasti siniheinää, kuivemmilla metsälauhaa. Osa alueesta kuuluu ampumarataan, joka on suljettu verkkoaidalla. 
Poronerotuspaikan eteläpuolella on hiekasta purkautuva ravinteinen lähteikkö, jossa kasvaa mm. hetehorsmaa, 
pohjanhuurresammalta (NT/RT), purosuikerosammalta ja sirohuurresammalta (Hertta 2010).

Maisema ja muut arvot
Muodostuma hahmottuu sitä peittävästä nuoresta mäntymetsästä johtuen vain muodostuman halki  kulkeville teille 
sekä muodostumaa reunustaville soille. Muodostuman lähialueille avautuu metsä- tai suomaisema. Kaukonäkymiä 
muodostumalta ei avaudu. Rantavallien ja dyynien muotojen vaihtelut ja niiden väliset suot ja kulutuspainanteet 
luovat vaihtelua muodostuman sisäiseen maisemaan. Muodostuman koillisosassa on ampumarata.

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Rovaniemen eteläosassa, Narkauksesta noin neljä kilometriä lounaaseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 6 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Rovaniemi
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