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KESKUSKARI
Tietokantatunnus: TUU-11-006

Pinta-ala: 8,7
Korkeus: 1,5
Alueen suhteellinen korkeus: 1,5

Geologia
Muodostuma on Hietasärkkien eteläosassa Keskuskarin eteläpuolella sijaitseva pieni ranta- ja tuulikerrostuman 
yhdistelmämuodostuma. Se on syntynyt ja kehittynyt viimeisen noin 150 vuoden aikana alueen kohotessa 
maankohoamisen seurauksena Perämerestä. Maankohoamisen yhteydessä aallokko huuhtoi ja tasoitti alueen 
maastokohoumia ja kerrosti irrottamaansa ainesta rantavyöhykkeeseen. Muodostuman pituus on 350 metriä ja leveyttä
vesirajan yläpuolella keskimäärin noin 110 metriä. Lisäksi muodostumaan on rajattu rantaviivan edustalta noin 130 
metrin levyinen matalanveden alue. Vesirajan yläpuolella on avoin kapea, noin 15 metriä leveä rantatasanne. Sen 
takana on matala rantavalli, jonka korkeus vaihtelee puolesta metristä metriin. Rantavalli on loivapiirteinen ja sen 
rannanpuoleinen rinne on pitempi ja samalla hieman korkeampi kuin maanpuoleinen rinne, joka sekin on loivahko. 
Ranta-alueen hiekka on osittain sen verran hienojakoista, että tuuli on kerrostanut siitä matalia alkiodyynikumpuja 
rantavallin edustalle ja sen päälle. 

Biologia
Hiekkaranta on noin 15 m leveä ja sen edustalla on vedenalaisia ja -päällisiä hiekkasärkkiä. Särkistä johtuen 
rantaviiva on hieman epämääräinen ja mutkitteleva. Vedenpäälliset särkät ulottuvat noin 50 m päähän rantaviivasta. 
Rannalla on jokunen suola-arholaikku, niukasti pietaryrttiä, ukontatarta ja vesisaraa. Vesirajassa on lisäksi paikoin 
rönsyrölliä, rantaluikkaa ja niitä vähemmän sinikaislaa ja järviruokoa. Ranta on aika kulunut uimaranta käytön takia.

Hiekkarannan takaa nousee loivasti kohoava rantadyyni polveilevan laen noustessa noin metrin verran rantaviivasta. 
Rantavoimat ovat leikanneet vallin vastesivua ja paikoin se on aukkoinen. Rantadyynin edustalla on joitakin 
alkiodyynejä etenkin kulutukselta paremmin säästyneessä lounaisosassa. Alkiodyynit koostuvat rantavehnästä tai 
suola-arhoista. Valkoista rantavehnävaltaista dyyniä on lähinnä rantadyynin vastesivulta laelle ja hieman sen 
suojasivun puolelle, jossa se vaihettuu epämääräisesti harmaaksi dyyniksi. Harmaalla dyynillä on runsaasti 
tähkimätöntä rantavehnää seassaan mm. sarjakeltanoa ja pohjanpunanataa. Tämän vyöhykkeen takarajalla, puustoisen 
dyynin tuntumassa on noin kolmen metrin levyisellä vyöhykkeellä dyynien kosteita soistuneita painanteita. Näissä 
laikuissa kasvaa runsaasti kulosammalta, vähemmän tinajäkäliä, nurmirölliä ja merivihvilää. Kosteat painanteet 
puustottuvat ja pajukoituvat hiljakseltaan mantereen puolelta ja muuttuvat puustoisiksi dyyneiksi. Osin takarajalla on 
myös järviruokoa. Se nousee lounaispäässä myös dyynivallin laelle. Puustoinen dyyni koostuu matalasta, harvasta 
mänty-koivikosta ja hieman myös pajupensaikosta. Aluskasvillisuus muistuttaa harmaata dyyniä tai soistuneita 
painanteita, jotka ovat osin ruovikoituneet. Dyynialue rajoittuu lounaisosasta ojan viereiseen järviruokokasvustoon, 
koillisosasta tiehen ja kaakkoisrajalta alavampaan, osin soistuneeseen pensaikkoalueeseen. 

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta johtuen muodostuma hahmottuu lähinnä Keskuskarille ja avomerelle hiekkarantana.  Samasta 
syystä muodostumalta avautuu maisema avomerelle lisäksi Keskuskarille ja Hietasärkkien suuntaan. Muodostuman 
itäpuolella olevat metsät peittävät maiseman itään. Sisäiseen maisemaan luovat vaihtelua muodostuman avoin 
rantatasanne ja sen matala rantavalli. Muodostuma sijaitsee Hietasärkkien matkailukeskuksen välittömässä 
läheisyydessä ja se rajautuu idässä vapaa-ajanasutukseen. Ranta-alue on matalan rantansa ja helpon 
saavutettavuutensa johdosta suosittu lasten uimaranta.

Sijainti: Keskuskarin muodostuma sijaitsee Kalajoen Hietasärkkien lounaisreunassa, noin kahdeksan kilometriä 
Kalajoen keskustasta lounaaseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 1 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kalajoki
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