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MARISTONPAKAT
Tietokantatunnus: TUU-11-008

Pinta-ala: 158,6
Korkeus: 17,5
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Maristonpakat on Kalajoen lounaispuolella Perämeren rannalta Tahkokorvannokalta Kirkkomaanmetsän kautta 
Kourinkankaalle jatkuvaan laajaan harjuun liittyvä ranta- ja tuulikerrostumien yhdistelmämuodostuma. Muodostuman 
pituus ja leveys ovat molemmat noin 1,6 kilometriä. 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. Muodostuman alueelle syntyi maan kohotessa allekkaisia rantavalleja, jotka 
muodostuman itäreunassa sijaitsevat noin 10-12 metrin korkeustasolla ja länsiosassa 7-8 metrin korkeustasolla. 
Muodostuman eteläosassa on läntisten tuulten nostattaman aallokon synnyttäminä kohtalaisen hyvin kehittyneitä 
rantavalleja, jotka ovat kerrostuneet laajan kaarenmuotoisen rannan suuntaisesti etelästä pohjoiseen. Rantavallien 
korkeus on pääsääntöisesti 0,5-1,5 metriä. Laserkeilausaineistosta voidaan hahmottaa noin 35 rantavallia. 
Muodostuman pohjoisosassa on kymmenkunta edellisiä heikommin kehittyneitä, luoteesta puhaltaneiden tuulten 
nostattaman aallokon kerrostamia lähes itä-länsi -suuntaisia rantavalleja. Rantavallien aines on hietaista hiekkaa, josta 
johtuen rantavallien kohottua aallokon ulottumattomiin ja niiden pinnan kuivuttua ne joutuivat alttiiksi länsiluoteisille 
tuulille. Tuuli kuljetti rantavalleista irrottamaansa ainesta aikaisemmin kerrostuneiden vanhempien rantavallien päälle 
peittohiekkaa sekä suuntautumattomia tai heikosti suuntautuneita dyynikumpuja. Rantavallien korkeus kasvoi ja 
niiden kulku muuttui rannansuuntaisista loivakaarisista selänteistä polveileviksi ja paikoin kaarimaisiksi 
dyyniselänteiksi. 

Tuulen kerrostamasta aineksesta syntyi muodostuman keski- ja pohjoisosiin dyynikummuista ja lyhyistä 
kaarenmuotoisista dyyneistä koostuvia kumpu- ja selännejonoja sekä muodostuman keskiosiin heikosti kehittynyttä 
dyyniverkostoa. Kohtalaisen kehittyneiden dyynien kaaret avautuvat muodostuman länsireunalla kohti länsilounasta ja
muodostuman pohjoisreunalla kohti länsiluodetta. Tuulen kerrostavan toiminnan seurauksena muodostuman laki 
kohosi 5-8 metriä rantavallien tasoa korkeammalle.  Muodostuman korkeimmat dyynit sijaitsevat Maristonpakkojen 
luoteisosassa, jossa korkeimman dyynikummun laki kohoaa noin 17,5 metrin korkeuteen merenpinnasta. 
Muodostuman luoteisimman dyynin etelärinteellä ja siitä kaakkoon jatkuvan dyyniselänteen länsirinteellä on laaja 
avoin ja kasviton deflaatiorinne, jolla tuuli kuljettaa edelleen ainesta yli dyynin laen sen suojasivulle. Deflaatioalueen 
itä- ja pohjoisosissa on alle metrin korkuisia suuntautumattomia tai heikosti suuntautuneita  tyynymäisiä 
dyynikumpuja.

Biologia
Maristonpakkojen länsiosan avoimen, kasvittoman hiekkakentän itäosassa olevia tyynymäisiä dyynikumpuja sitoo 
lähinnä sianpuola ja jossain määrin variksenmarja. Näillä kasvaa myös vähän pohjanpunanataa ja metsälauhaa. Osa 
pienemmistä kummuista on myös lampaannadan sitomia. Kumpujen välit ovat kuluneet osittain auki maastoajelun 
seurauksena. Dyynikumpuja on myös kentän pohjoissivustalla 20 x 20 m alalla osin puuston varjostamana ja toinen 
mokoma on jo harvassa männikössä puustoisella dyynillä. Kentän keskiosassa on vain muutama yksittäinen 
dyynimätäs. Dyynikummuille on paikoin myös levinnyt tai jäänteenä hieman rantavehnää. Deflaatiokentällä kasvaa 
pieniä lampaannata- ja metsälauhatuppaita. Kentän reunamilla on hietikkotierasammallaikkuja ja kulumattomilla 
kohdilla poronjäkäläkasvustoja ja hyvin niukasti lapalumijäkälää. Hiekkakentän yksittäiset puut ovat lähinnä 
varttunutta, osin erirakenteista männikköä. Kaakkoisosa on lähes puuton. Joidenkin mäntyjen rungot ovat yksilöllisen 
näköisiä. Reunarinteiden mäntyjen juurakot törröttävät osin paljaina ja taasen osa mäntyjen tyvistä on hautautunut 
syvään hiekkaan. Enimmillään yksittäisen, 40 cm paksun männyn juuret sojottavat noin 2–2,5 m korkeudella 
maanpinnasta. Kentän läheisyydessä, metsässä on myös pieniä hietikkolaikkuja lähinnä maastoajelun takia.

Suurin osa Maristonpakkoja ympäröivistä metsiköistä on kuivan kankaan kasvatusmänniköitä, mutta osa on niitä 
nuorempia taimikoita tai aukeita ja osin myös vanhempia varttuneita männiköitä. Paikoin on myös pieniä 
karukkokankaan laikkuja. Puusto on lähes kokonaan puhdasta männikköä. Varttuneissa metsissä kasvaa runsaasti 
puolukkaa ja variksenmarjaa ja niiden seassa on jonkin verran kanerva- ja poronjäkälälaikkuja. Taimikoissa kasvaa 
vähän enemmän kanervaa. 

Sijainti: Marsitonpakat sijaistee Kalajoen länsiosassa Vihaslahden itärannalla, noin kuusi kilometriä Kalajoen 
keskustasta länteen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 8 m

Karttalehti:

Kalajoki
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Alueen eteläosan rantakaaroja varjostavat enimmäkseen kuivan kankaan kasvatusmänniköt ja kasvillisuus on 
suhteellisen samanlaista kuin edellä. Palleroporonjäkälävaltainen jäkälikkö saattaa kuitenkin paikoin peittää puolet 
maanpinnasta toisen puolen jäädessä edellä mainittujen varpujen laikuttamaksi. Osin puolukan varvut tosin rei'ittävät 
jäkälikköä. 

Maisema ja muut arvot
Muodostuman korkeimmilta paikoilta avautuu kohti merta metsäinen maisema. Mereltä Maristonpakat hahmottuvat 
metsäisenä kohoumana, jonka yläosassa saattaa pilkahtaa vaalea tuulten synnyttämä kulutuspinta. Sisäiseen 
maisemaan luovat vaihtelua rantavallien virtaviivainen suuntautuneisuus ja kaarenmuotoiset dyynit. Muodostuma 
kuuluu Maristonpakkojen harjujensuojelukohteeseen (HSO110104) ja Maristonpakkojen Natura 2000-alueeseen 
(FI1000058).

Kirjallisuus:



 
 
TUU-11-008  Maristonpakat. Dyynin vastasivun rinnettä, jonka kasvipeite on rikkoontunut ja tuuli on  
kuluttanut sille laajan deflaatiopinnan.  Dyynillä kasvaneiden mäntyjen juuret ovat paljastuneet tuulen  
kuljetettua hiekkaa pois. Kuva: K. Mäkinen © GTK. 
 

 
 
TUU-11-008 Maristonpakat. Edellisessä kuvassa olevien noin 8 metriä korkeiden dyynikumpujen  
suojasivun rinteitä ja takamaastoa. Kuva: K. Mäkinen © GTK 
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