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KÄRRYKAARTO
Tietokantatunnus: TUU-11-060

Pinta-ala: 200,4
Korkeus: 63
Alueen suhteellinen korkeus: 8

Geologia
Kärrykaarron muodostuma on Oulunsalosta Rokuan ja Vuokatin kautta Ilomantsiin jatkuvaan harjujaksoon kuuluvalle
harjuselänteelle syntynyt rantakerrostuma. Rantavoimat ovat kuluttaneet matalan ja loivapiirteisen harjun lakialueen 
lähes tasaiseksi hietaiseksi hiekka-alueeksi, jolla sijaitsee loivapiirteisiä matalia rantavalleja. Muodostuman ylimmän 
rantavallin laki kohoaa lähes 63 metrin korkeustasolle. Muodostuman alimmat kohdat ovat sen pohjoisosassa noin 55 
metrin korkeustasolla. Ylin rantavalli on syntynyt noin 5 700 vuotta sitten alueen kohottua maankohoamisen 
seurauksena Itämeren peitosta sen Litorinamerivaiheen aikana. Muodostuman alimmat alueet paljastuivat Itämeren 
peitosta noin 400 vuotta myöhemmin eli noin 5 300 vuotta sitten. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston 
perusteella muodostuman alueella on lähes kaksikymmentä rantavallia, jotka ovat suuntautuneet lännestä itään. 
Rantavallien korkeudet vaihtelevat 0,5 ja 1,5 metrin välillä. Kookkain rantavalli on hieman yli kaksi metriä korkea. 
Muodostuman läpi kulkevan maantien itäpuolella rantavallit ovat kohtuullisen hyvin kehittyneitä. Tien länsipuolelta 
metsä on hakattu. Muodostuman eteläosassa olevat, länttä kohti madaltuvat rantavallit ovat kohtuullisen kehittyneitä. 
Pohjoisosassa alemmalle tasolle syntyneet rantavallit madaltuvat muodostamaan matalia, portaittain alenevia 
terassimaisia tasanteita pohjoiseen viettävälle loivalle rinteelle. Rantavallien kohottua Perämeren peitosta ja niiden 
pinnan kuivuttua länsituulet kuluttivat rantavallien ainesta kerrostaen sitä paikoin muodostuman rantavallien päälle 
peittohiekkakerrokseksi tai mataliksi, suuntautumattomiksi dyynikummuiksi. Muodostuman kookkaimman rantavallin 
muita rantavalleja suurempi korkeus selittyy osittain tuulen kuljettaman aineksen kerrostumisesta sen pinnalle. Tämän 
rantavallin itäpäässä on lisäksi heikosti kehittyneitä ja matalia, länteen avautuvia kaarimaisia dyyniselänteitä. 
Kookkaimman dyyniselänteen lännenpuoleisen vastasivun edessä on tuulen synnyttämä kulutuspainanne, jossa on 
pienialaisia, paljaita ja kasvittomia hiekka-alueita. Ranta- ja tuulikerrostumat rajautuvat muodostuman itäreunassa 
Muhosjokeen. Se on uurtanut uomansa maankohoamisen myötä syvälle alueen hiekkaisiin kerrostumiin. 
Muodostuman itäreunalla on Muhosjoen mutkittelevan uoman (meandereiden) yhteydessä syntyneitä kaarenmuotoisia 
kuudesta seitsemään metriin korkeita kulutustörmiä. Joenmutkien lomassa on myös kulutukselta säästyneitä 
vaihtelevanmuotoisia kumpuja, jotka ovat syntyneet joenuoman siirtyessä virtaamaan eri paikkaan. Muodostumalla 
kulkevien teiden varsilla on muutamia hiekkakuoppia.

Biologia
Pohjoisosassa on aukkoista ja matalaa karukkokankaan kasvatusmännikköä, joka on ¾ -valtaisesti yhtenäistä 
jäkälikköä. Sitä tupsuttavat vain pienet kanerva- ja sianpuolalaikut. Jäkälikkö on valkoporonjäkälävaltaista ja sen 
seassa kasvaa mm. hyväkasvuisia lapalumijäkälälaikkuja, aukkopaikoissa myös niukasti hietikkotierasammalta. 
Avoimissa hietikoissa on myös lampaannataa ja Oulun seudulla harvinaista kanervisaraa. Hietikoita rei’ittävät 
muurahaiset pesäkoloillaan. Itäosan takavallien päälliset ovat myös hyvin jäkäläisiä. Tavanomaiset kuivan kankaan 
kasvatusmänniköt ovat tiheämpi puustoisia ja niitä vallitsevat poronjäkälien lisäksi kanerva ja puolukka.

Kasvillisuus muuttuu aivan toisenlaiseksi itäosan virtaavan veden muokkaamilla alueilla. Mäntyjen alla on joitakin 
pieniä aliskuusia ja välikuusia. Joen lähellä on jo enemmän koivua. Ylemmät terassit ovat yhtenäistä puolukan, 
variksenmarjan ja jossakin määrin kanervan ja mustikan muodostamaa varvikkoa. Seassa kasvaa vähän 
hietakastikkaa. Jyrkät, alemmat rinteet muuttuvat paikoin kuiviksi lehtomaisiksi kankaiksi ja paikoin lehdoiksi, joissa 
kasvaa runsaasti oravanmarjaa, lillukkaa, kieloa, metsäimarretta, nuokkuhelmikkää ja jonkin verran ketunleipää, 
ahomansikkaa ja hiirenvirnaa.

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja muodostumaa peittävästä metsästä johtuen muodostuma hahmottuu lähinnä vain 
muodostuman lähialueen soilta. Hakkuualueella sijaitsevat rantavallit hahmottuvat paljaina muodostuman läpi 
kulkevalle tielle. Muodostumalta avautuu maisema puuston niin salliessa vain lähialueen soille ja järville sekä 
Muhosjoen laaksoon. Rantavallien loivat kaarevat muodot, niiden väliset soistuneet painanteet, dyynit sekä 
Muhosjoen mutkittelevan uoman yhteyteen syntyneet eroosiotörmät luovat vaihtelua alueen sisäiseen maisemaan. 
Muodostumn itäosa kuuluu Tikanlanton-Isolanton Natura -alueeseen (FI1102602).

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Muhoksen eteläosassa, noin 10 kilometriä keskustasta etelään  ja Tupusta noin 
kilometrin pohjoiseen.

ha

m
m mpy.

Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 2 m

Karttalehti:

Muhos
Tyrnävä

3421 11
3421 12
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