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Hailuoto

Tietokantatunnus: TUU-11-037
Tuuli- ja rantakerrostuma
Muodostuma:

Pinta-ala:

251,6

Korkeus:

3 m mpy.

Karttalehti:

Alueen suhteellinen korkeus:

3m

2531 10
2442 12

Muodon suhteellinen korkeus:

2m

Arvoluokka: 2
ha

Sijainti: Karvo sijaitsee Hailuodon pohjoisrannalla, noin kahdeksan kilometriä kirkonkylästä pohjoiseen.
Geologia
Karvo on Hailuodon pohjoisrannalla sijaitseva ranta- ja tuulikerrostumien yhdistelmämuodostuma. Se on syntynyt ja
kehittynyt alueen kohottua maankohoamisen seurauksena Perämerestä viimeksi kuluneiden 350 vuoden aikana.
Maankohoamisen yhteydessä aallokko huuhtoi ja tasoitti alueen maastokohoumia, lajitteli irrottamaansa ainesta sekä
kerrosti sen kohoumien alarinteille ja lähiympäristöön. Muodostuma käsittää Keskiniemen ja Haaralampinnokan
välisen, loivasti lännestä pohjoiskoilliseen kaartuvan hiekkarannan. Muodostuman pituus on 3,5 kilometriä ja leveys
vesirajan yläpuolella keskimäärin hieman yli 200 metriä. Leveimmillään muodostuma on Karvossa, jossa se on noin
500 metriä. Lisäksi muodostumaan on rajattu rantaviivan edustalta noin 230 metrin levyinen matalanveden alue, jolla
on useita rannansuuntaisia ja lähes kohtisuorassa rannan suhteen olevia hiekkaisia särkkiä. Niistä rannimmaiset
kohoavat matalan veden aikana vedenpinnan yläpuolelle. Muodostuma jakautuu kahteen erityyppiseen osa-alueeseen,
Keskiniemen alueeseen ja Karvon itäpuoliseen alueeseen. Keskiniemen länsipuolella ranta on suuntautunut lounaasta
koilliseen ja sen itäpuolella lännestä itään. Alueella vallitsevien lounaistuulten synnyttämän aallokon kulutus on
kohdistunut voimakkaimpana Keskiniemeen. Sen itäpuolella oleva ranta-alue on ollut lounaistuulilta suojaisemmassa
asemassa, mutta luoteistuulet ovat muokanneet alueen rantaa. Karvon alueelle on aallokon toiminnan tuloksena
syntynyt laaja kulutustasanne, jonka länsiosassa on runsasta pintakivisyyttä sekä jonkin verran lohkareita. Myös tuuli
on osallistunut kulutustasanteen muokkaamiseen kuljettamalla rantavoimien tasanteelle kerrostaman hietaisen hiekan
sisämaan tuulikerrostumiin. Myös Karvon itäosissa on tuulen kuluttamia hiekkaisia painanteita ja matalia
dyynikumpuja. Vesirajan yläpuolella on avoin rantatasanne, jonka yläosassa on lukuisia pieniä alkiodyynejä, jotka
muodostavat paikoin, mm. Keskiniemen kohdalla matalan alle puoli metriä korkean dyynivallin. Sen takana on
korkeimmillaan noin kahden metrin korkuinen hyvin kehittynyt dyyniytynyt rantavalli, joka kiertää rannanmyötäisesti
Karvon kulutustasannetta ja jatkuu hieman madaltuneena kohti itää. Keskiniemen kohdalla lounaasta ja luoteesta
puhaltaneet tuulet ovat kerrostaneet rantavallin päälle hiekkaa dyynikummuiksi.
Karvon itäpuolisella alueella on ranta- ja tuulikerrostumien muodostamia valleja. Niiden välissä on kosteikkoja ja
vallien suuntaisia pitkittäisiä lampia. Karvon itäpuolen avoimella rantatasanteella on epäyhtenäinen alkiodyynien
muodostama valli, jonka takana on noin 1,5 metrin korkuinen tuulikerrostumien peittämä rantavalli (Helle 1965,
Aartolahti 1972, Alestalo 1979). Vallien merenpuoleiset rinteet ovat loivia ja maanpuoleiset rinteet hieman
jyrkempiä. Näiden kahden vallin välissä on paikoin kosteita painanteita. Itäosan puolivälissä on muodostuman
etelälaidalla metsittyneiden painanteiden välissä avoin rantavehnää ja muutamia keltanoita kasvava pitkä ja kapea
valli. Sen pohjoisrinne on hyvin loiva ja etelärinne paikoin huomattavasti jyrkempi. Selänteen päällä on tuulen
kerrostamia matalia ja suuntautumattomia kumpuja. Vallit ovat saaneet alkunsa avoimella rantatasanteella aallokon
nostaessa hietaa ja hiekkaa vesirajasta ylemmäs rannalle matalaksi selänteeksi. Aallokon toiminnan lisäksi vallien
kokoon ja muotoon ovat vaikuttaneet talvimyrskyt työntämällä jäitä valleja vasten. Ankarina jäätalvina jäät ovat
saattaneet tasoittaa matalimmat rantavallit joko kokonaan tai osittain. Vallien noustua maankohoamisen seurauksena
rannalla korkeammalle vallien etumaasto kuivui ja tuulen kuluttava toiminta voimistui. Länsi- ja luoteistuulet
kuljettivat hiekkaa rannalta vallien vastasivuja myöten vallien päälle ja yli, jolloin vallien merenpuoleiset rinteet
loivenivat. Vallien etelä- ja kaakkoisrinteet ovat jyrkempiä, koska vallien laen ylitettyään tuulen nopeus pieneni ja sen
kuljettama aines putosi vallien suojasivulle joka kerrostui vastasivua jyrkemmäksi rinteeksi. Muodostuman itäosat
rajoittuvat etelässä kosteikkoon.
Iso Sunijärven pohjoispuolella on laaja kulutuspainanne, jolla on länsilounaisten tuulten kerrostamia matalia, heikosti
tai kohtalaisesti kehittyneitä dyynikumpuja ja -selänteitä. Kulutuspainanteen pinnalla on laajoja kasvittomia alueita,
joissa on paikoin karkeaa hiekkaa ja soraa sekä paikoin myös kiviä, joka osoittaa tuulen kulutuksen edenneen alla
olevaan karkeampaan ainekseen saakka. Kulutuspainanteelta irrottamaansa hietaa ja hiekkaa tuuli on kerrostanut
muodostuman eteläreunassa sijaitsevan rantavallin päälle heikosti kehittyneiksi dyynikummuiksi ja –selänteiksi.
Korkeimmillaan rantavallien ja dyyniselänteiden yhdistelmät kohoavat lähes kuusi metriä ympäristöään
korkeammalle.
Biologia
Alueen edustalla on laajat merenalaiset ja päälliset hiekkasärkät. Muodostuman länsiosassa varsinaisen hiekkarannan

ja särkkien väliin ei näytä jääneen ranta-allikoita vaan ne ovat lahdelmin yhteydessä avomereen ja hiekkaranta on aika
kasviton. Aivan Keskiniemen kärjessä on hiekkarannalla harvaa kivikkoa. Karvon itäpuolelta hiekkarannat ovat
hieman enemmän kasvittuneet. Rannalla kasvaa enimmäkseen rönsyrölliä ja vähemmän rantaluikkaa ja aivan yksittäin
mm. konnanvihvilää, mutayrttiä, myrkkykeisoa ja sinikaislaa. Aivan itäosan rannalla on jo laajat järviruokokasvustot
ja laajemmat särkät ulottuvat vielä Haarlampinnokkaan asti. Karvon itäpuolella dyynien väliin jää
merenrantalahdelmia, fladoja, kluuveja tai dyynilampareita, jotka ovat aika umpeenkasvaneita. Näissä kasvaa alueella
taantunutta upossarpiota (EN) ja otalehtivitaa (NT) (Hertta 2010). Keskiniemessä, hiekkarannan yläosassa on noin 10
m leveä alkiodyynivyöhyke, jonka länsiosassa on etenkin isoja rantavehnätuppaita ja suola-arhomättäikköjä.
Ilmeisesti tällä kohden rantavoimat ovat hajottaneet rantavallia ja osa tuppaista on vanhan vallin jäänteitä. Itään päin
mennessä merenpuoleisen dyynivallin ja hiekkarannan raja selkiytyy.
Alueen länsirajalla merenpuoleinen dyynivalli rajoittuu pajukkoon. Itään päin mennessä valkoinen
rantavehnävaltainen dyyni levenee, mutta myös osin katkeaa pensaikkoihin. Merenpuoleinen dyynivalli on aika
epämääräinen, noin metrin korkuinen ja suojasivulta hieman ruovikoitunut. Rantavehnän seurana kasvaa suola-arhoa,
ja länsirajalla on merinätkelmää. Valkoisen dyynin takana on harmaata dyyniä, mutta myös heikkoa ruovikoitunutta ja
lepikoitunutta soistumaa, jonka jälkeen vasta harmaat dyynivallit nousevat. Karvon itäpuolelta dyynit mataloituvat ja
merenpuoleinen dyynivalli pajukoituu ja ruovikoituu edellistä vahvemmin. Osin rantavoimat ovat myös syöneet vallia
muuttaen sen epämääräiseksi, hiekkaiseksi, avoimeksi valliksi, jossa kasvaa vähän rantavehnää ja järviruokoa
tuppaina. Itäosassa valkoisia dyynejä on nähtävissä vain paikoin ja nekin ovat heikosti kehittyneitä, loivahkoja ja alle
metrin korkuisia. Eteläpuolelta valli rajoittuu enimmäkseen fladoihin, lahdelmiin tai soistuneisiin pensoittuneisiin
painanteisiin ja vain paikoin harmaaseen dyyniin. Paikoin dyynivallia on raivattu ruovikosta ja pajukosta.
Karvon sisäosassa on hyvin laajat harmaat dyynit. Rannan puolella on kahdesta kolmeen vallia. Sen suojassa on vielä
kummukkoa, ja sisin osa on tasaista dyynikenttää. Vallit ovat korkeintaan 3 m ja kummut 2 m korkeita. Dyyneillä
kasvaa rantavehnää, sarjakeltanoa seuranaan pietaryrttiä metsälauhaa, suola-arhoa ja joitakin merinätkelmälaikkuja.
Pohjakerrosta sulkee enimmäkseen kulosammal, osin myös poronjäkälät ja torvijäkälät. Karvon tasaisella, karkealla
hiekkakentällä on harmaata dyyniä, mutta myös ruskean dyynin laikkuja. Laajin näistä on noin 50 x 50 m alainen.
Variksenmarjalaikkuja reunustavat tinajäkälät ja karvakarhunsammal, vähemmän hietikkotierasammal, kulosammal ja
poronjäkälät. Muuten kentällä kasvaa harvakseltaan lampaannataa, metsälauhaa, rantavehnää, sarjakeltanoa ja
yksittäin merinätkelmää sekä merivihvilää. Muutamilla ruskeilla mättäillä on lisäksi hanhenpajua. Osa ruskeista
dyyneistä on kumpumaisia, muuta suurin osa on aika tasaisina laikkuina. Ruskeat dyynit rajoittuvat harmaisiin
dyyneihin ja ne mäntyvaltaisiin deflaatiokenttiin tai dyyneihin. Karvon primääriset rantametsät ovat enimmäkseen
luonnontilaisia, puustoltaan nuoria, noin 10 metriä korkeaa, erirakenteista männikköä. Aluskasvillisuutta laikuttavat
variksenmarjat, poronjäkälät ja karvakarhunsammal.
Karvon itäpuolella on lähes pari kilometriä pitkä harmaa dyyni ruovikoituneiden merenrantalahdelmien, kluuvien,
fladojen tai kosteiden pensaikkojen rajaamina. Meren puolelta vallia reunustaa rantapensaikko ja vain paikoin harmaa
dyyni vaihettuu avoimeen dyynivalliin. Mantereen puolella on myös kosteita lehtimetsiä. Osin harmaat dyynit myös
katkeilevat pajukoitumisen takia. Harmaa dyynivalli kohoaa loivapiirteisesti noin 1,5–3 m merenpinnasta ja on 20–30
m, parhaimmillaan 50 m leveä. Hiekkaista harmaata dyyniä vallitsevat lähinnä rantavehnä ja sarjakeltano seuranaan
mm. yksittäin ahosuolaheinää, heinätähtimöä, maitohorsmaa, merinätkelmää, metsälauhaa ja suola-arhoa.
Pohjakerrosta vallitsee kulosammal ja muita on vähemmän kuten poronjäkäliä, torvijäkäliä ja karvakarhunsammalta.
Sisämaassa, Pikku- ja Iso-Sunijärvien pohjoispuolella on laaja puustottunut deflaatiokenttä ja dyyni. Puusto on
erirakenteista männikköä, jossa vanhimmat puut ovat kilpikaarnaisia, 40–50 cm paksuja ja tyveltä haarovia. Ne
sijaitsevat hiekkakummuilla 1–2,5 metriä deflaatiotasannetta korkeammalla. Nuoremmat puut kasvavat tällä
alemmalla tasolla. Kuluneissa kohdissa maapohja on hiekalla Muuten sitä sitovat lähinnä poronjäkälä-, variksenmarja,
sianpuola- ja karvakarhunsammallaikut. Osin sisämaan mäntymetsiä on myös hakattu.
Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta johtuen muodostuma hahmottuu lähinnä avomereltä ja muodostuman päät läheisiltä rantaalueilta. Samasta syystä muodostumalta avautuu maisema vain avomerelle ja muodostuman päistä läheisille rannoille
kohti lounasta ja itää. Muodostuman takana kasvavat metsät peittävät maiseman muihin suuntiin. Sisäiseen maisemaan
tuovat vaihtelua muodostuman jakautuminen avoimeen kulutustasanteeseen, jota kiertää rannanmyötäinen valli,
muodostuman itäosan matala ja avoin rantatasanne alkiodyyneineen sekä niiden takana olevien vallien muoto.
Muodostuma kuuluu Hailuodon pohjoisrannan Natura 2000 –alueeseen (FI1100201) ja on osa Hailuodon
maisemakokonaisuutta (MAO110117).
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TUU-11-037. Karvon tuulen synnyttämää kulutustasannetta, jota reunustaa avoimen rannan yläreunassa noin kahden metrin korkuinen dyyniytynyt rantavalli. Kuva: K. Mäkinen © GTK.

TUU-11-037. Karvon rantadyyni, jonka kuvassa vasemmalla oleva merenpuoleinen vastasivu on
loiva ja sisämaan puoleinen suojasivun rinne jyrkempi. Rantadyynin ja avoimen rantavyöhykkeen
väliin on kasvanut jo osittain puustoa. Kuva: K. Mäkinen © GTK.

