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ÖÖRNI
Tietokantatunnus: TUU-11-011

Pinta-ala: 16,5
Korkeus: 10
Alueen suhteellinen korkeus: 10

Geologia
Öörnin ranta- ja tuulikerrostumien yhdistelmämuodostuma sijaitsee Öörninkarinnokan ja Tohonnokan välisellä 
rantakaistaleella ja jatkuu siitä sisämaahan päin hieman yli puoli kilometriä. Vasankarin maaperäkartan  (Huttunen 
1989) mukaan Kalajoen suiston pohjoispuolisella alueella on lukuisia pienehköjä hiekka-alueita. Ne ovat syntyneet 
todennäköisesti maankohoamisen seurauksena, kun rantavoimat ovat huuhtoneet ja lajitelleet hienoainesmoreenista 
peräisin olevaa ainesta.  Maasto kohoaa nykyisestä merenrannasta loivasti sisämaahan päin. Lähellä rantaa on matala, 
vain noin puolen metrin korkuinen rantavehnän peittämä rantavallin ja tuulikerrostumien yhdistelmäselänne, jonka 
laen korkeus merenpinnasta on noin yksi metri. Sen takana on hieman korkeampi, noin 1,0-1,5 metrin korkuinen 
matalista kummuista koostuva vallimainen selänne, jonka pituus on noin 100-150 metriä. Korkeamman vallin ja 
metsittyneen alueen välisellä avoimella tasanteella on matalia loivarinteisiä alkiodyynikumpuja, joiden korkeus on 
yleensä 0,2-0,3 metriä. Suurimmat alkiodyynit ovat lähes puolen metrin korkuisia. Rannasta noin 140 metrin päässä 
on puuston peittämä matala vallimainen kohouma, jolle on rakennettu tie ja mökkejä. Siitä noin 270 metriä sisämaan 
suuntaan on muodostunut kaksi selväpiirteisintä tuulen kerrostamaa ja kasvillisuuden sitomaa dyyniselännettä. Niistä 
pohjoisempi on heikosti kehittynyt U:n muotoinen laajakaarinen dyyni, jonka kaaret avautuvat kohti läntä. Dyynin 
korkeus on noin 4-5 metriä ja sen länsirinteet ovat yleensä loivapiirteisempiä kuin itä- ja pohjoisrinteet. Eteläisempi 
dyyni on kohtalaisen hyvin kehittynyt rannan suuntainen poikittaisdyyni, jonka länsirinne on loiva, kun taas itärinne 
on huomattavasti jyrkempi. Tämän dyyniselänteen korkeus on sen pohjoispäässä 3-4 metriä ja sen eteläpäässä 1-2 
metriä. Dyynien yhtymäkohdassa on noin viisi metriä korkea kohtalaisen jyrkkärinteinen kumpu.

Biologia
Öörninlahden edustalla on vedenalaisia ja päällisiä hiekkasärkkiä. Matalaa rantaa ulottuu paikallisten mukaan noin 
200 m päähän rannasta, ja edustan särkät ovat hyvin liikkuvia. Rannan edustalla pilkottaa muutamia kiviä, rannan 
eteläosassa kivikkoa on enemmän. Hiekkarannan alaosa on noin 5 m leveä ja kielekemäinen. Kielekkeet tekevät 5–10 
m leveitä nokkia merelle päin ja ulompana saareutuvat särkiksi. Vyöhyke on luonnostaan hyvin kasviton ja mönkijällä
ajon seurauksena täysin kasviton. Eloperäistä rantavallia on myös poistettu mökkiläisten toimesta niinä vuosina, kun 
sitä on muodostunut. Matala rantavalli meren ja ranta-allikon välissä on n. 10 m leveä ja mönkijällä raskaasti kuvioitu.
Tämäkin vyöhyke on kasviton. Ranta-allikko on parhaimmillaan 10 m leveä ja kapenee noin metrin levyiseksi 
koillisosasta. Valtalajina on konnanvihvilä seuranaan jokunen ratamosarpio, meri- ja hentosuolake, rönsyrölli ja 
säderusokki. Rannalla on myös yksi pieni vesisarakasvusto ja lounaisosassa, dyynivyöhykkeellä on laajempi 
järviruoko-vesisarakasvusto.

Alkiodyynivyöhyke alkaa lähes koillispäästä, rajoittuen yläpuolelta valkoiseen dyyniin. Koillisosassa vyöhyke on 
leveämpi lähinnä kulutuksen takia. Kauimmaiset alkiodyynit ovat 5–10 m päässä yhtenäisistä dyyneistä. Varsinaisia 
alkiodyynejä on kuitenkin vähänlaisesti. Lounaisosassa vyöhyke on umpeenkasvanut. Alkiodyynit ovat pääosin 
rantavehnän muodostamia. Jotkut harvat dyynit ovat hiirenvirnan, järviruo'on, merihanhikin, merisinapin, 
peltokortteen, pietaryrtin, punannadan, ruokohelppeen tai rönsyröllin muodostamia. Lounaisosan umpeenkasvanut 
kasvusto muodostuu etupäässä järviruo'osta, sarjakeltanosta ja kiiltopajukosta. Näiden seuralaisina on mm. 
ahosuolaheinää, isolaukkua, koiranvehnää, kurjenjalkaa, merihanhikkia, mesiangervoa, ojakärsämöä, peltohatikkaa, 
peltokortetta, pietaryrttiä, ruokohelpeä, suomyrttiä ja syysmaitiaista.

Rannimmainen, teräväpiirteinen dyyniharjanne on valkoista dyyniä ja rantavehnän vallitsema. Seassa kasvaa jonkin 
verran suola-arhoa, sarjakeltanoa, pari kiiltopajupensasta, hiirenvirnaa, rönsyrölliä ja pietaryrttiä. Lounaisosasta 
valkoinen dyynivyöhyke on umpeenkasvanut. Dyynivallin lävitse on kaivettu kolme kulku-uraa. Toinen, 
loivapiirteisempi dyyniharjanne on harmaata dyyniä. Lounaisosassa harmaa dyyni jatkuu umpeenkasvuvyöhykkeen 
takana käytännössä dyynileikkaukseen asti, ollen n. 20 m leveä. Valkoisen dyynin takaa vyöhyke on noin 30 m leveä. 
Koillisesta dyyni rajoittuu 20 m leveää leikkaukseen ja talon edustalla on laaja lanattu alue. Harmaa dyyni on 
tasavahvasti sarjakeltanon ja rantavehnän vallitsema. Jonkin verran kasvaa myös mm. nurmilauhaa, ojakärsämöä, 
peltokortetta, pohjanpunanataa, suomyrttiä, kulosammalta ja poronjäkäliä. Lounaisosassa on erillisiä 
kiiltopajupensaita.

Sijainti: Öörni ranta- ja tuulikerrostumat sijaitsevat Perämeren rannikolla noin yhdeksän kilometriä Kalajoen kirkolta 
pohjoiseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 5 m

Karttalehti:

Kalajoki

2414 10



Rantadyynistä koilliseen on oma erillinen metsäinen dyyni.  Dyynin puusto on vanhempaa, kuivahkon kankaan 
kasvatusmännikköä, jota on paikoin vähän harvennettu. Joidenkin penkkojen päällä on myös vähän koivua. Pensaista 
katajaa on runsaasti. Valoisimmilla kohdin aluskasvillisuutta vallitsee metsälauha ja tiheiköt sekä luoteisrinne ovat 
varpuvaltaisempia. Varvikkoa vallitsee puolukka.  Rantavehnää on jäänteenä tai uudelleen levinneenä parissa kohtaa

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja sisämaan muodostumaosan peitteisyydestä johtuen muodostuma avautuu lähinnä vain 
rantavyöhykkeeseen sekä merelle. Samasta syystä vain muodostuman avoimelta ranta-alueelta avautuu maisema 
muodostumaa rajaaville Öörninkarinnokalle ja Tohonnokalle sekä avoimelle merelle. Sisäiseen maisemaan tuovat 
vaihtelua ja monimuotoisuutta avoimella rantavyöhykkeellä olevat selänteet ja kummut sekä sisämaan kasvillisuuden 
peittämien dyyniselänteiden muodot. Avoimen ranta-alueen ja metsittyneen alueen rajavyöhykkeessä on 
mökkiasutuksesta johtuen hieman muokattu alkiodyynikenttää.

Kirjallisuus:
Huttunen, T. 1989 Vasankari, Maaperäkartta 1 : 20 000,  2414 10 Geologian tutkimuskeskus.
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