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HIETAPAKKA

Kalajoki

Tietokantatunnus: TUU-11-001
Tuuli- ja rantakerrostuma
Muodostuma:
Korkeus:

45 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

11 m

Muodon suhteellinen korkeus:

10 m

Arvoluokka: 2
Pinta-ala:

79,9

Karttalehti:

2413 12

ha

Sijainti: Hietapakka sijaitseen Kivijärven lounaispuolella, Kalajoen keskustasta noin 11 kilometriä etelään.
Geologia
Hietapakka on Kalajoen kaakkoispuolella Perämeren rannalta Tahkokorvannokalta Kirkkomaanmetsän kautta
Kourinkankaalle jatkuvaan harjujaksoon liittyvä muodostuma, jossa on sekä ranta- että tuulikerrostumia.
Muodostuman pituus on noin kaksi kilometriä ja leveyttä sillä on laajimmillaan noin 700 metriä. Muodostuma on
syntynyt noin 4 200 – 4 500 vuotta sitten harjun kohottua vähitellen veden peitosta maankohoamisen seurauksena.
Harjun laen noustua merenpinnan tasoon aallokko kulutti sen lakea madaltaen sitä ja kuljetti irrottamaansa ainesta
harjun alarinteille ja lähiympäristöön. Hietapakoille syntyi maan kohotessa allekkaisia rantavalleja 34-38 metrin
korkeustasolle. Rantavallit ovat suuntautuneet muodostuman länsiosassa lounais- ja länsituulten nostattaman aallokon
synnyttäminä loivasti kaarenmuotoisesti lounaasta koilliseen. Ne ovat hyvin kehittyneitä ja pääsääntöisesti noin 0,51,5 metriä korkeita. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta voidaan hahmottaa kymmenkunta rantavallia.
Muodostuman pohjoisosassa on vain muutamia edellistä heikommin kehittyneitä, luoteistuulten nostattaman aallokon
kerrostamia itä-länsi –suuntaisia kaarevia rantavalleja. Rantavallien aines on hietaa ja hienoa hiekkaa, josta johtuen
rantavallien kohottua meren peitosta ja niiden pinnan kuivuttua länsilounaisten tuulet kuluttivat vallien ainesta
kuljettaen sitä rantavallien päälle ja siitä edelleen seuraavalle vallille. Näin rantavallien päälle syntyi rantavallien
virtaviivaista muotoa rikkovaa ja rantavallien korkeutta lisäävää dyynikumpareikkoa. Muodostuman keski- ja
eteläosaan syntyi dyynikenttä, jonka pituus on 1,3 kilometriä ja leveys laajimmillaan noin 500 metriä. Dyynit ovat
hyvin kehittyneitä U:n muotoisia paraabelidyynejä, joiden laet kohoavat noin 7-8 metriä ympäristöään korkeammalle.
Muodostuman korkein dyyni sijaitsee muodostuman keskiosassa. Dyynin korkeus on noin 10 metriä ja sen laki
kohoaa noin 45 metrin korkeustasolle. Dyynien kaaret avautuvat kohti länttä ja länsiluodetta, jotka olivat vallitsevia
tuulensuuntia dyynien syntyvaiheessa. Tuulen kerrostavan toiminnan seurauksena muodostuman laki on kohonnut 510 metriä rantavallien tasoa korkeammalle. Dyynien välissä on tuulen kuluttamia deflaatiopainanteita, joiden alimmat
kohdat sijaitsevat 34-35 metrin korkeustasolla. Dyynikentän itäpäässä deflaatiopainanteen pinnalla on lukuisia kiviä ja
lohkareita, jotka selittyvät sillä, että tuuli on kuluttanut paikoin hiekkaista kerrostumaa aina alla olevan moreenin
pinnalla oleviin kiviin ja lohkareisiin saakka. Hiekkaisen kerrostuman ohuutta kuvastaa myös muodostuman
luoteisreunassa rantavallien välisessä painanteessa oleva lohkareikko.
Biologia
Hietapakan isoimpia dyynejä peittävät varttuneet, tasarakenteiset, nuorehkon puoleiset männiköt ja osin vanhemmat
taimikot. Dyynien laet ja paisterinteet, ainakin isoimpien, ovat karukkokankaista männikköä ja dyyninen välit ja
varjorinteet kuivaa kangasta. Dyynien väleissä on pienialaisesti myös soistumia ja soita. Kuivien kankaiden puolukkavariksenmarjavaltaista aluskasvillisuutta laikuttavat poronjäkälät. Puhtaammat jäkäliköt ovat puolukan rei'ittämiä.
Rinteillä on myös paikoin avoimia, hiekkaisia laikkuja, joita yrittävät sulkea sianpuolakasvustot ja metsälauhatuppaat.
Hietapakan etelärinteen laajin laikku on 15 x 25 m kokoinen. Pohjakerrosta sulkevat poronjäkälien ohella,
karvakarhunsammal, kulosammal, isohirvenjäkälä ja tinajäkälät. Rinteillä kasvaa niukasti myös hietakastikkaa ja
oravanmarjaa.
Maisema ja muut arvot
Muodostumaa peittää mäntymetsä, jonka johdosta korkeimmiltakin paikoilta avautuu metsäinen maisema
ympäristöön. Muodostuma erottuu lähialueille metsäisenä saarekkeena, joka kohoaa vain hieman ympäristöään
ylemmäksi. Sisäiseen maisemaan luo vaihtelua rantavallien virtaviivainen suuntautuneisuus sekä toisaalta
kaarenmuotoisten selänteiden muodostama dyynikenttä.
Kirjallisuus:

TUU-11-001 Hietapakka. Dyynin loivaa vastasivun rinnettä, jolla tuuli on kuljettanut dyyniainesta
oikealta vasemmalle. Kuva: K. Mäkinen © GTK.

TUU-11-001 Hietapakka. Dyynin jyrkkä suojasivun rinne. Tuuli on puhaltanut oikealta vasemmalle.
Kuva: K. Mäkinen © GTK

