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VIHASPAUHA
Tietokantatunnus: TUU-11-007

Pinta-ala: 112,9
Korkeus: 5
Alueen suhteellinen korkeus: 5

Geologia
Vihaspauhan muodostumassa koostuu tuuli- ja rantakerrostumista. Muodostuman pituus on noin 1,7 kilometriä ja 
leveys keskimäärin 230 metriä. Lisäksi muodostumaan on rajattu rantaviivan edustalta vaihtelevan levyinen 
matalanveden alue, jolla on sekä vedenalaisia että osittain vedenpinnan yläpuolelle ulottuvia rannansuuntaisia särkkiä. 
Niitä on erityisesti muodostuman eteläosassa ja Tahkopauhan vesialueilla. Muodostuma on syntynyt Kourinkankaan - 
Tahkokorvannokan harjun meren alla olleen jatkeen paljastuessa maankohoamisen seurauksena vähitellen veden 
peitosta. Hiekkaisen harjun laen noustessa merenpinnan tasoon aallokko kulutti lakea madaltaen sitä ja kuljetti 
irrottamaansa ainesta harjun alarinteille ja lähiympäristöön. Maankohoamisen seurauksena Vihaspauha kohosi noin 
200 - 300 vuotta sitten matalaksi loivapiirteiseksi saareksi. Aallokko kerrosti saaren muinaisille rannoille hienosta 
hiekasta kolme eri-ikäistä matalaa rantavallia, jotka joutivat alttiiksi mereltä länsilounaasta puhaltaneiden tuulten 
kuluttavalle ja kerrostavalle toiminnalle. Rantavalleista kehittyi vähitellen dyyniytyneitä rantavalleja ja rantadyynejä. 

Muodostuman länsiosassa on rantaviivan yläpuolella kapea (10 - 30 m) avoin rantatasanne, joka kohoaa loivasti 
sisämaan suuntaan. Sen takana on erittäin hyvin kehittynyt noin kilometrin pituinen rantadyynivalli, jonka korkeus on 
noin 2,5 - 4,0 metriä. Dyynivallin laki kohoaa korkeimmillaan muodostuman keskiosassa runsaaseen viiteen metriin. 
Dyynivallin rannanpuoleinen vastasivurinne on yleensä loiva ja suojasivurinne paikoin erittäin jyrkkä. Vastasivurinne 
on paikoin jyrkähköjä johtuen siitä, että korkeanveden aikaiset myrskyt ovat kuluttaneet dyynivalliin matalia 
eroosiotörmiä kapean rantatasanteen kohdalla. Erityisesti rantatasanteen leveimmillä kohdilla on dyynivallin 
vastasivun alaosassa alkiodyynikumpuja. 

Länsirannalla sijaitsevan rantadyynivallin itäpuolella on kaksi vanhempaa dyynivallia, joista vanhempi sijaitsee 
muodostuman itäreunalla. Se on heikosti kehittynyt hieman yli metrin korkuinen loivapiirteinen dyyniselänne, Vallin 
itärinne on aavistuksen länsirinnettä jyrkempi. Muodostuman keskiosassa on edellistä hieman nuorempi kapeampi ja 
selväpiirteisempi dyynivalli, joka on edellistä kehittyneempi. Sen korkeus on noin 1,0 - 1,5 metriä. Vallin länsirinne 
on huomattavasti itärinnettä loivempi. Rantadyynivallien välisillä alueilla on runsaasti matalia, enemmän tai 
vähemmän pyöreitä matalia dyynikumpuja. Rantadyynivallien eteläpuolen alavalle rantatasanteelle on kerrostunut 
matalia alkio- ja esidyynejä. 

Biologia
Dyynialueella on suhteellisen selvä valkoinen dyynivyöhyke vasten läntistä rantaa ja epäyhtenäinen alkiovaiheen 
dyynivyöhyke vielä sen edustalla, jonka takaa alkaa laaja vähemmän kumpuileva harmaa dyynialue. Tämän 
vyöhykkeen painanteissa on vielä ruskeaa dyyniä. Eteläosassa, saaren itäpuolella dyynialue vaihettuu 
merenrantaniittyyn. Tahkopauhan itäpuolisella saarella on enimmäkseen valkoista dyyniä.

Dyynialueen edustalla sijaitsevien särkkien väliin muodostuu myös lyhytikäisiä, laajoja lähes kasvittomia allikoita. 
Keskiosassa allikoita on vain yksittäin. Rantavedessä on myös yksittäisiä kivikareja. Keskiosassa hiekkaranta on 
kapea, vain noin 5 m. Eteläosassa se on huomattavasti leveämpi. Käytännössä hiekkaranta on kasviton etenkin alueen 
keskikohdassa. Yläosasta hiekkaranta rajautuu ensimmäisiin alkiodyyneihin. Etelänokassa on avoin laajempi 
hiekkaranta, joka epämääräisesti yhtyy merenpuolella hiekkasärkkiin. Eteläkärjen kostealla hiekalla kasvaa niukasti 
mm. sinikaislaa, pihatatarta, merisinappia, rantaluikkaa, ruokohelpeä, hiirenvirnaa, nurmirölliä ja järviruokoa. 
Pohjoisosassa, etenkin talojen pohjoispuolella on tasaista hiekkarantaa. Kasvillisuuden suhteen alue kuitenkin 
muistuttaa valkoisia dyynejä. Keskiosan ensimmäiset alkiodyynit ovat noin 5 m päässä rantaviivasta. Vyöhykkeellä on
yksittäin pieniä rantavehnämättäitä ja suola-arho kasvustoja. Ylemmällä osalla on edellisten lisäksi merinätkelmän ja 
merisinapin sitomia dyynejä. Eteläisessä niemessä alkiot muodostuvat edellisten lisäksi rönsyröllistä, 
pohjanlahdenlauhasta, ruokohelvestä, hierakoista ja sinikaislasta. 

Valkoiset dyynit koostuvat kahdesta matalasta dyyniselänteestä. Taaempi dyyni nousee hieman korkeammalle ja on jo 
osin jonkinlaista vaihettumisvyöhykettä harmaaseen dyyniin. Etelä- ja pohjoiskärjessä dyynit mataloituvat ja 
valkoisen vyöhykkeen leveys kasvaa ja vaihettuminen harmaaseen vyöhykkeeseen on aika epäselvää. Valtalajina 

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Kalajoen länsiosassa Perämeren rannalla, noin  seitsemän kilometriä Kalajoen 
keskustasta länteen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 1

Muodon suhteellinen korkeus: 3 m
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vyöhykkeellä on rantavehnä. Vaihettumisvyöhykkeellä on sarjakeltanoa, suola-arhoa ja merinätkelmää ja itäisellä 
suojarinteellä on jo vähän kulosammalta. Vihaspauhan etelänokan edustalla on lisäksi Tahkopauhan dyynisaari, joka 
koostuu enimmäkseen valkoisesta dyynistä ja osin järviruokokasvustoista.  Saaren uusimmat maanousemarannat ovat 
suurelta osin hiekkarantaa. 

Suurin osa alueesta on harmaata dyyniä, joka on paikoin kärsinyt kulutuksesta etenkin mökkien läheisyydessä. Talot 
sijaitsisivat luontaisesti enimmäkseen harmailla dyyneillä. Pohjoisin talorypäs olisi tosin jo osin metsäisellä dyynillä. 
Eteläisten talojen eteläpuolella on välimuotoista harmaata dyyniä, joka vaihettuu valkoisiin dyyneihin ja 
merenrantaniittyyn. Eteläisistä taloista pohjoiseen vallit ovat myös hieman epämääräisesti harmaata dyyniä ja 
pohjakerros ei ole kovin hyvin sulkeutunut. Parhaiten harmaat dyynit ovat säilyneet korkeimpien vallien itäpuolella, 
deflaatiotasanteella. Vallitsevan rantavehnän lisäksi kasvaa runsaasti sarjakeltanoa, merinätkelmää, suola-arhoa, 
maitohorsmaa, metsälauhaa, lampaannataa ja punanataa ja pohjakerrosta sitovat sammalet ja jäkälät kuten 
kulosammal, torvijäkälät, harmaaporonjäkälä, silotorvijäkälä ja edellisiä vähemmän tinajäkälät, sormipaisukarve ja 
valkoporonjäkälä. Dyynien painanteissa voi olla pieniä variksenmarjalaikkuja ja katajaa. Pohjoisosasta löytyy lisäksi 
niukasti merikohokkia. 

Harmaiden dyynien välisissä notkelmissa on ruskeaa dyyniä noin 10 m levyisinä kaistaleina, kaistaleet levenevät 
eteläosastaan. Paikoin vallitsevien variksenmarjalaikkujen ohella on hietikkotierasammal- ja poronjäkälälaikkuja. 
Ruskeilla dyyneillä on myös muutamia pajupensaita ja yksittäisiä alle 10 m korkuisia mäntyjä. 

Merenrantaniittyä on saaren suojapuolella, eteläisellä itärannalla, ja yläosasta se vaihettuu harmaaseen dyyniin. Tiheä- 
ja matalakasvuisten niittyjen valtalajina on rönsyrölli, meriluikka, suolavihvilä ja luhtakastikka seuralaisenaan mm. 
vihnesara (NT), suolasara, merisara, merivihvilä, luhtakuusio ja isomaksaruoho. Alueella kasvaa jonkin verran 
järviruokoa ja kiiltopajua. Alueelta on löydetty upossarpiota (EN) (Lulu-tietokanta). Eteläkärjessä, dyynin itäpuolella 
on epäyhtenäinen järviruokokasvusto, joka jatkuu itärantaa pitkin yhtyen rannassa sinikaislakasvustoon. Eteläinen 
hiekkainen kärki, saari ja särkät ovat lintujen suosimaa pesimä- ja levähdysaluetta. 

Maisema ja muut arvot
Muodostumalta avautuu kaunis maisema avomerelle, saaren pohjoispään kareille ja eteläpään Tahkopauhalle sekä 
Ykskivelle. Kauempana siintelee Rahjan niemen saaristo ja kaakossa Hietasärkkien matkailukeskus hiekkarantoineen. 
Matalan veden aikana rannan läheisyydessä paljastuvat hiekkasärkät luovat vaihtelua muodostumalta näkyvään 
maisemaan. Muodostuma hahmottuu avoimena hietikkona avomerelle sekä Kalajoen Hietasärkkien muodostuman 
rantavyöhykkeeseen ja ison dyynin päälle. Sisäiseen maisemaan luo vaihtelua avoin rantatasanne, rantadyynivallit 
sekä niiden välissä sijaitseva dyynikumputasanne. Muodostuma rajoittuu idässä laakeilla maankohoamisrannikoilla 
tyypilliseen, merenlahdesta vähitellen altaaksi kuroutuvaan Vihaslahden fladaan, joka kuuluu Vihas - Keihäslahden 
Natura 2000 alueeseen (FI1000007).

Kirjallisuus:
Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointi -tietokanta (LULU). 2010.  Suomen ympäristökeskus, Helsinki.



 

TUU‐11‐007 Vihaspauha. Noin viisi metriä korkea rantadyynivalli, jonka merenpuoleinen vastasivu‐  
rinne on loiva ja suojasivurinne jyrkkä. . 


	TUU-11-007
	TUU-11-007_T_UUsin
	TUU-11-007_Vihaspauha

