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KIRKKOMAANMETSÄ
Tietokantatunnus: TUU-11-003

Pinta-ala: 263,4
Korkeus: 25
Alueen suhteellinen korkeus: 8

Geologia
Kirkkomaanmetsä on Kalajoen lounaispuolella Perämeren rannalta Tahkokorvannokalta Kourinkankaan kautta 
kaakkoon jatkuvaan harjujaksoon liittyvä tuuli- ja rantakerrostuma. Muodostuman pituus on hieman yli kolme 
kilometriä ja leveyttä sillä on laajimmillaan noin 800 metriä. Muodostuman pinta kohoaa loivasti länsireunan 17,5 
metristä muodostuman itäreunan 22,5 metriin. Korkein kohta sijaitsee noin 25 metrin tasolla. Muodostuma on 
syntynyt noin 2 900 – 2 000 vuotta sitten Litorinamerivaiheessa harjualueen kohottua vähitellen maankohoamisen 
seurauksena Itämeren peitosta. Harjun laen noustua merenpinnan tasoon aallokko kulutti sen lakea madaltaen sitä ja 
kuljetti irrottamaansa ainesta harjun alarinteille ja lähiympäristöön. Kirkkomaanmetsän muodostuman alueelle syntyi 
maan kohotessa kolmisenkymmentä allekkaista rantavallia. Alueen korkein kohta sijoittuu muodostuman keskiosaan. 
Sen eteläpuolella vallit ovat suuntautuneet lounais- ja länsituulten nostattaman aallokon synnyttäminä loivasti 
kaarenmuotoisesti etelästä pohjoiseen. Muodostuman pohjoisosassa ne ovat suuntautuneet lounaasta koilliseen. 
Muodostuman länsiosan alavimmalla alueella rantavallit ovat lähes suoraviivaisia, kun taas muodostuman keski- ja 
itäosissa selvästi kaarevia. Rantavallit ovat hyvin kehittyneitä, noin 1,0-2,2 metrin korkuisia. Matalimmat vallit 
sijaitsevat muodostuman länsiosassa alemmilla korkeustasoilla ja korkeimmat sijaitsevat muodostuman keski- ja 
itäosan korkeammilla alueilla. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta voidaan hahmottaa kolmisenkymmentä 
rantavallia. Rantavallien aines on hiekkaa, josta johtuen rantavallien kohottua meren peitosta ja niiden pinnan 
kuivuttua lounais- ja länsituulet kuluttivat paikoin hieman korkeimpien rantavallien ainesta kuljettaen sitä vallien 
päälle ohueksi kerrokseksi. Näin rantavallien päälle syntyi rantavallien virtaviivaista muotoa rikkovaa ja rantavallien 
korkeutta lisäävää matalahkoa dyynikumpareikkoa. 

Biologia
Alueen metsät ovat aika nuoria vaihdellen kuivista kankaista karukkokankaisiin ja mäntytaimikoista 
kasvatusmänniköihin. Paikoin puusto on aika tiheää. Lähempänä soiden laiteita sekapuuksi tulee hieman koivua. 
Aluskasvillisuus on hyvin poronjäkäläistä ja kasvatusmetsissä on lisäksi kanervaa runsaasti. Variksenmarjaa ja 
puolukkaa ovat selvästi vähemmistönä. Soiden laiteilla metsät ovat hieman tuoreempia kuivahkoja kankaita ja 
varvikoon tunkee juolukkaa. Jäkälikössä on paikoin pieniä lapalumijäkälätuppaita. Alueelta kerätään jonkin verran 
jäkälää. 

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja muodostumaa peittävästä mäntymetsästä johtuen ympäristöön avautuu metsäinen maisema. 
Muodostuma hahmottuu metsäisenä loivapiirteisenä kumpareena. Sisäiseen maisemaan luo vaihtelua rantavallien 
virtaviivaisuuden vaihtelut ja vallien korkeuserot. Muodostuman länsirajalla on vedenottamo ja alueen läpi kulkee 
retkeilyreitti. Muodostuman länsiosa kuuluu Siiponjoen Natura-alueeseen (FI1000040) ja Siiponjoen dyynialueen 
harjujensuojelualueeseen (HSO110103).

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Siiponjoen pohjoispuolella, noin 7 kilometriä Kalajaoen keskustasta lounaaseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 2,2 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kalajoki
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