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HIETASÄRKÄT
Tietokantatunnus: TUU-11-005

Pinta-ala: 70,9
Korkeus: 20
Alueen suhteellinen korkeus: 20

Geologia
Kalajoen Hietasärkät on ranta- ja tuulikerrostumien yhdistelmämuodostuma, joka liittyy laajaan Perämeren rannasta 
Tahkokorvannokalta kaakkoon Kourinkankaalle ulottuvaan harjuun, joka kuuluu Pihtiputaan ja Pieksämäen kautta I 
Salpausselälle jatkuvaan harjujaksoon (Niemelä 1979, Jämbäck 1995). Muodostuma on syntynyt ja kehittynyt 
viimeisten noin 1 300 vuoden aikana alueen paljastuttua maankohoamisen seurauksena vähitellen Itämeren peitosta. 
Harjun noustua merenpinnan tasoon aallokko kulutti sen lakea madaltaen sitä ja kuljetti irrottamaansa ainesta harjun 
eteläisille ja pohjoisille alarinteille ja lähiympäristöön.  Muodostuma käsittää Tahkokorvannokan ja Keskuskarin 
väliin jäävän hiekkarannan. Muodostuman pituus on lähes kaksi kilometriä ja leveys keskimäärin noin 300 metriä. 
Lisäksi muodostumaan on otettu mukaan vesirajan edessä olevaa matalanveden aluetta, jolla on rannansuuntaisia 
matalanveden aikana veden pinnan yläpuolelle ulottuvia hiekkasärkkiä.

Kalajoen hietasärkkien rannalla tapahtuu sekä kulumista että kerrostumista. Dyynikentän pohjoisosan rantaviiva on 
edennyt Tahkoniemen kohdalla 80 metriä vuoden 1868-70, jolloin rantaviivan sijainti määritettiin alueen kartoitusten 
yhteydessä (Alestalo 1971: 118-119). Kentän eteläpäässä sitä vastoin länsiluoteisten tuulten nostattama aallokko on 
kuluttanut rantaa, josta syystä rantaviiva on perääntynyt noin 40 metriä huolimatta sadan vuoden aikana tapahtuneesta 
noin metrin maankohoamisesta. Jämbäckin (1995) mukaan 120 vuoden aikana pohjoisosan rantaviiva on edennyt 100 
metriä ja eteläosan rantaviiva perääntynyt 50 metriä.  Rantaviivan yläpuolella on 10-20 metrin levyinen hiekkaranta, 
joka kohoaa sisämaahan. Hiekkarannan ylärinne viettää paikoin 30 astetta merelle päin (Hellemaa 1998). 
Hietasärkkien pohjoisosassa hiekkarannan yläpuolella on korkeimmillaan noin kahden metrin korkuinen rantatörmä, 
jossa aines on osin tuulen kerrostamaa, osin aallokon kerrostamaa vaakakerroksellista hiekkaa (Heikkinen & 
Tikkanen 1987).

Rantatörmän päällä on katkeileva esidyynivalli, joka on edustavimmillaan 150–200 m matkalla rannan keskiosassa. 
Etenkin rannan eteläosasta ja osin myös pohjoisosasta valli on kulutettu aivan tasaiseksi ja lähes kasvittomaksi. 
Rannan pohjoisosassa on myös dyynikumpuja. Kumpareet nousevat deflaatiopinnasta parhaimmillaan noin 1,5 metriä.
Rantatörmän laen ja suurimmillaan noin 1,5 metrin korkean esidyynien takana on käytännössä kasviton 
deflaatiotasanne, jonka leveys on 100-180 metriä. Deflaatiopinta on hyvin tasainen kohoten hyvin loivasti sisämaan 
suuntaan. Deflaatiotasanteen pinnalla on rikastuneena kiviä ja soraa, jotka muodostavat tuulen kulutukselta suojaavan 
kerroksen pinnan alla oleville hiekkaisille hietakerrostumille (Heikkinen & Tikkanen 1987, Hellemaa 1998).

Deflaatiopinnan yläosaan on muodostunut tuulen kerrostamista noin 0,5-1,5 metrin korkuisista dyynikummuista 
koostuva noin 50 metriä leveä katkonainen dyynivalli. Sen reunoilla on hajanaista kummukkoa. Hellemaan (1998) 
havaintojen mukaan kumpujen vastasivut ovat tuulen jyrkiksi (yli 25 astetta) kuluttamia ja niiden suojasivut ovat 
yleensä loivempia (10-20 astetta). Dyynikummuista koostuvan dyynivallin yläpuolella on muodostuman keskiosissa 
noin 30 metrin levyinen deflaatiopainanne.

 Ylimmän deflaatiopainanteen takana on noin 20 metrin korkeudelle merenpinnasta kohoava dyyni, jonka suojasivu 
on noin 10 metrin korkuinen. Tämä aktiivisesti liikkunut dyyni on enemmän tai vähemmän suoraviivainen 
rannansuuntainen selänne. Dyyni on 80-180 metrin levyinen, pohjoisosassa muodoltaan symmetrinen ja paikoin 
kohtalaisen jyrkkärinteinen. Dyyniselänteen eteläosassa suojasivun rinne on huomattavasti dyynin vastasivua 
jyrkempi, paikoin yli 20 astetta. Dyynin laki on lievästi kuperahko ja paikoin tasainen ja sen pinnalle on syntynyt 
rantavehnätuppaiden taakse kerrostuneita hiekkakumpuja. Dyynin eteläosassa, aktiivisesti liikkuneen vaeltaneen 
dyynin suojarinteillä on lukuisa määrä mäntyjä, joiden rungot ovat hautautuneet dyynihiekkaan. Heikkisen ja 
Tikkasen (1987) mukaan mäntyjä oli hautautunut hiekkaan enimmillään jopa 7 metrin syvyyteen. Tuulen aktiivinen 
toiminta on vähentynyt alueella huomattavasti lampaiden laidunnuksen päätyttyä alueella 1940-luvulla. Vaeltavan 
dyynin suojasivun rinteellä kasvaa nykyään sammalia, varpuja ja nuoria mäntyjä, joka osoittaa vaeltavan dyynin 
liikkumisen päättyneen (Heikkinen & Tikkanen 1987). 

Vaeltavan dyynin liikkumisesta on havaintoja 1800-luvulta. Rosberg (1895) havaintojen mukaan vaeltavan 

Sijainti: Hietasärkät sijaitsee Kalajoen länsiosassa Perämeren rannalla, noin seitsemän kilometriä keskustasta 
llänsilounaaseen.
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rantadyynin pinta oli vain paikoin kasvillisuuden peitossa 1890-luvun alkupuolella.  Dyynin nopeaan etenemisvauhtiin
viittaa Rosbergin maininta siitä, että hiekkaan hautautuneet kannot, joista ei kolme vuotta aiemmin ollut näkynyt 
merkkiäkään, pistivät nyt 1,0-2,5 metrin pituudelta hiekasta esiin. Vaeltavan dyynin vanhemmista kehitysvaiheista on 
säilynyt dyynin ja rannan välissä kaksi dyyniselänteen jäännettä, Tuomipakat ja Herrainpakat. Ne sijaitsevat noin 200 
metriä lännempänä nykyisestä dyynistä. Koska Herrainpakka oli vuosien 1868-70 kartan mukaan jo erillinen 
dyynikumpu, niin dyyni on alkanut vaeltaa todennäköisesti metsäpalon seurauksena 1800-luvun alkupuolella. 
Heikkinen & Tikkanen (1987) ovat arvioineet sen perusteella dyynin etenemisvauhdiksi lähes metrin vuodessa.  

Biologia
Dyynialue voidaan jakaa kahtia hotellien Hietasärkkiin ja leirintäalueen Rivelin rantaan. Hietasärkillä on erotettavissa 
hiekkarannan takaa kolme peräkkäistä deflaatioalueiden erottamaa avointa dyynivallia ja Rivelillä on jäljellä yksi 
esidyynivalli. Hietasärkkien avoimet dyynialueet rajoittuisivat luonnostaan metsäisiin dyyneihin, mutta rajaukseen on 
otettu ainoastaan Herrainpakat ja hieman korkeimman dyynin, tien itäpuolista metsäistä dyyniä. Muuten alue rajoittuu 
monilta suunnilta rakennettuihin tai hyvin muuttuneisiin alueisiin kuten pohjoisesta mökkikylää, etelästä osin 
leirintäalueeseen, idästä useaan hotelliin, teihin ja muihin rakennelmiin.

Hiekkarannat ovat voimakkaan kulutuksen takia lähes kasvittomia. Niillä kasvaa vain jokunen heikkokuntoinen 
järviruoko, merinätkelmä, rantavehnä, suola-arho ja ukontatar. Hietasärkkien noin 15 m leveä hiekkaranta rajoittuu 
toiselta puolelta paikoin hyvin jyrkkään, noin 2 m korkeaan törmään. Törmässä on hiekan lisäksi hieman savea. 
Rannan eteläosasta törmä on kulunut hieman loivemmaksi.

Törmän päällä sijaitseva esidyynivalli on enimmäkseen valkoista dyyniä, mutta takaosassa on myös harmaan dyynin 
laikkuja ja katkeilevia kohtia yrittää paikata paikoin erilliset rantavehnäiset alkiodyynit. Vallikumpareella kasvaa 
rantavehnän lisäksi runsainten lampaannataa ja näitä vähemmän pietaryrttiä, pohjanpunanataa, merinätkelmää, 
sarjakeltanoa, variksenmarjaa ja niukasti yksittäin mm. ahosuolaheinää, heinätähtimöä, keltamaksaruohoa, 
merivirmajuurta, metsälauhaa, suola-arhoa, viiltosaraa ja sammalista hietikkotierasammalta, kulosammalta ja 
seinäsammalta. Paikoin on myös matalia leppiä ja mökin pihapiirissä kymmenmetrisiä koivuja ja kiiltopajupensaita. 
Ensimmäisen ja toisen vallin väliin jää loiva ja leveä deflaatiokenttä. Etelässä se alkaa jo heti rantatörmän päältä. 
Hieman karkeampi hiekkaista kenttää hajottavat jotkut erilliset dyynilaikut ja pienet alkiodyynit. Ne muodostuvat 
rantavehnästä, lampaannadasta, vähemmissä määrin sarjakeltanosta ja niukasti variksenmarjasta. 

Deflaatiokentän takaa, nousee toinen leveä ja korkea dyynivalli. Tämä dyynivyöhyke on ehkä vähiten kulunut 
vaikkakin jo eteläosassa tälle vallille on rakennettu hotelli. Harmaan dyynivallin lävitse menee joitakin lankutettuja ja 
tavallisia polkuja. Vallilla kasvaa runsaasti lampaannataa seuranaan toisinaan rantavehnää, metsälauhaa, edellisiä 
vähemmän sarjakeltanoa ja yksittäin suola-arhoa ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on vähän kulosammalta, 
karvakarhunsammalta, ja vielä niukemmin jäkäliä kuten poronjäkälää ja sormipaisukarvetta. Valli on lähes puuton. 
Pohjoisosassa kasvaa joitakin yksittäisiä mäntyjä, yksittäinen koivu ja pari kiiltopajupensasta. Toisen ja kolmannen 
vallin väliin jää taasen edellistä kapeampi deflaatiopinta ja -vyöhyke. Se alkaa eteläisimmältä hotellilta ja kiertää 
keskimmäisen hotellin meren puolta päätyen pohjoisimman hotellin päätyyn.

Kolmannella ja korkeimmalla dyynivallilla, kulkudyynillä eli vaeltavalla dyynillä, sijaitsee kolme isoa hotellia ja niitä 
yhdistää vallin suojasivua tai lakea pitkin kulkeva maantien ja kävely-pyörätie. Hoteleilta ja tieltä johtaa useita 
porraspolkuja alemmalle rannalle. Dyynivalli on ehkä luonnontilaisimmillaan rajauksen eteläisimmän ja 
keskimmäisimmän hotellin välissä. Dyynivalli pysyy paikoin avoimena myös tien itäpuolella noin 30 m leveälti 
kunnes rajoittuu männikköiseen dyynimetsään tai asutukseen. Dyynin vastarinne on erodoitunut ja aika jyrkkä. 
Kasvillisuus on jo aika kituliasta harmaan dyynin rantavehnikköä, jonka seurana on runsaasti lampaannataa, 
vähemmän metsälauhaa ja sarjakeltanoa sekä niukasti mm. ahosuolaheinää ja suola-arhoa. Pohjakerroksessa on 
paikoin hyvin niukasti hietikkotierasammalta.  Vallilla kasvaa myös muutama mänty. Hietasärkiltä on havaittu 
sarjakeltanolla elävä maitiaskehrääjä (NT) (Hertta 2010).

Alueen eteläosassa Herrainpakat nousevat erillisenä metsäisenä kohoumana muusta ranta-alueesta. Mäkeä varjostaa 
varttunut männikkö, jonka sekapuuna kasvaa joitakin koivuja ja tuomia. Aluskasvillisuus on hyvin kulunutta ja 
aukkoista. Vähemmän kuluneissa paikoissa kasvaa metsälauhaa. Etenkin pakan kuluneesta vastarinteestä työntyy 
mäntyjen juuret näkyville ja toisin paikoin puiden tyvet ovat hautautuneet syvään lentohiekkaan. Vastarinteellä kasvaa
lampaannataa ja rinteen tyvellä on joitakin variksenmarjalaikkuja. Metsikössä on pieni nuotiopaikka.

Leirintäalueen koilliseen päin avautuvaa merenrantaa on muokattu ja rannan läheisyydessä kulkee aita. Sen edustaa on
vielä pengerretty kivillä. Ranta on kasviton lukuun ottamatta pohjukkaan jäävää niittymäistä merenrantakasvillisuutta. 
Tässä pohjukassa kasvaa runsaasti vesisaraa, hieman vähemmän luhtakastikkaa, ruokohelpeä ja aivan yksittäin mm. 
hiirenvirnaa, hevonhierakkaa, luhtakuusiota, merihanhikkia, merivalvattia, merivirmajuurta, peltopillikettä, 
pietaryrttiä, rantakukkaa ja vähän ylempänä merisinappia. Pensaista on myös niukasti harmaaleppää ja kiiltopajua.



Leirintäalueen länsipuolella, Rivelin kasvittoman hiekkarannan yläosassa on rantavehnän sitomia alkiodyynejä tai 
kulutuksen erottamia jäännetuppaita. Rannalla on nähtävissä pari vallia, joista rannimmaista, epäyhtenäistä valkoista 
dyyniä on paikoin raivattu pois erilaisten pelikenttien tieltä. Dyynit ovat hyvin puhtaasti tähkivien rantavehnien 
valtaamia, seurana vain niukasti suola-arhoa ja pietaryrttiä. Esivallin ja kapean deflaatiopainanteen takana on toinen 
edellistä korkeampi, 3–4 metriin kohoava harmaa dyynivalli.  Se rajoittuu itäpuolelta leirintäalueeseen. Vallilla 
kasvaa rantavehnän lisäksi runsaasti sarjakeltanoa, pietaryrttiä ja metsälauhaa.

Maisema
Muodostumalta avautuu kaunis maisema Lepäsen ja Vihaspauhan väliselle avoimelle ja saarettomalle merelle. 
Matalan veden aikaan rannan läheisyydessä esiin pistävät hiekkasärkät luovat vaihtelua muodostumalta näkyvään 
maisemaan. Muodostuma hahmottuu avoimena hietikkona sekä avomerelle että Lepäsen ja Vihaspauhan eteläosaan. 
Sisäiseen maisemaan luo monimuotoisuutta avoin rantatasanne, rantatörmän yläpuolella ison dyynin vastasivulla 
olevat tuulen synnyttämät kulutustasanteet (deflaatiopinnat) sekä niiden välissä olevat dyynikummut. Muodostumaan 
rajautuvat matkailukeskus, leirintäalue ja alueella sijaitseva uimaranta ovat lisänneet alueen kulumista, jota kuitenkin 
on pyritty pienentämään puisin kulkukäytävin.

Kirjallisuus:
Alestalo, J. 1971. Dentrochronological interpretation of geomorphic processes. Fennia 105. 140 pp.

Heikkinen, O. & Tikkanen, M. 1987. The Kalajoki dune field on the west coast of Finland Fennia 165: 2, pp. 241-
267. Helsinki.
Hellemaa, P. 1998. The development of coastal dunes and their vegetation in Finland Fennia 176: 1, pp. 111-221. 
Helsinki.

Jämbäck, J. 1995. Kalajoen Hiekkasärkkien alueen luonnontila. Nordia tiedonantoja 1995:2, 3-61.

Niemelä, J. 1979. Suomen sora-ja hiekkaesiintymät 1 : 1 000 000. Gravel and sand deposits in Finland. Geologian 
tutkimuskeskus, Erikoiskartat.
Rosberg, J. E., 1895. Några dynbildningar på Bottniska vikens ostkust. Vetenskapliga Meddelanden av Geografiska 
Föreningen i Finland 2, 78-96

Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta). 2010. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 



 

Hietasärkät (TUU-11-005) nähtynä vaeltavan dyynin laelta lounaaseen. Kuvassa avointa  deflaatiotasannetta,                      
jolla on dyynikumpujen muodostama dyynivalli. Kuva: K. Mäkinen © GTK. 

 

Hietasärkkien (TUU-11-005) hiekkaranta, deflaatiotasanne ja vaeltava dyyni nähtynä Herrainpakalta.                                       
Kuva: K. Mäkinen © GTK. 
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