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LAITAPAUHA
Tietokantatunnus: TUU-11-016

Pinta-ala: 13,2
Korkeus: 2,5
Alueen suhteellinen korkeus: 2,5

Geologia
Laitapauha on Perämeren rannikolla oleva kallioniemien väliseen lahdekkeeseen syntynyt rantakerrostuman ja 
tuulikerrostuman yhdistelmä. Se on maankohoamisrannikolle tyypillinen pieni rantakerrostuma, joka on syntynyt 
aallokon huuhtoessa ja lajitellessa rannan hienoainesmoreenia. Maankohoamisen seurauksena kuivalle maalle 
kohonneen matalan rantakerrostuman hieta ja hiekka on joutunut mereltä puhaltaneiden tuulten kuljetettavaksi, jolloin 
rantavallin pintaosaan ja päälle syntyi vähäisiä tuulikerrostumia. Avoimen hiekkarannan takana on kaksi matalaa 
rantavallia, joista rannanpuoleinen on noin puolentoista metrin korkuinen ja sisempi noin metrin korkuinen. Kumpikin
valli on osittain rantavehnän ja keltanoiden peitossa. Vallien länsirinteet ovat hieman itärinteitä loivempia. Avoimen 
ranta-alueen takana mäntymetsässä on matalia dyyniytyneitä rantavalleja. Alueella on metsänrajassa useita vapaa-ajan 
asuntoja, joiden pihamaat ovat laajentuneet hietikolle. Rantavalleja on paikoin tasattu leikki- ja palloilukentiksi sekä 
näkyvyyden parantamiseksi merelle.  

Biologia
Hiekkaranta on noin 10 m leveä. Rantavesi on harvakseltaan, mutta kauttaaltaan kivinen. Rannan edustalla on 
vedenpäällisiä ja -alaisia hiekkasärkkiä ja ne levenevät hieman lounasta kohden. Rantaviiva on kuitenkin aika suora. 
Hiekkarannan alaosa rajoittuu koillispuolelta harvaan ruovikkoon ja sen yläpuolelta hiekkaranta vielä jatkuu 20 m 
koilliseen ennen kuin se rajoittuu rantapuustoon tai -pensaikkoon.  Lounaasta hiekkaranta rajoittuu kallioniemeen. 
Hiekkarannan keskellä, noin metrin levyisessä painaumassa kasvaa harvakseltaan hentosuolaketta, peltohatikkaa, 
merivalvattia, rönsyrölliä, suola-arhoa, säderusokkia ukontatarta ja vesihierakkaa. Rantaviivalla kasvaa lisäksi mm. 
konnanvihvilää, merisuolaketta, pohjoisosassa järviruokoa, rantaluikkaa, sinikaislaa ja vesisaraa. Lounaisosassa on 
pieni 20 m pitkä ja 2–5 m leveä järviruokokasvusto ja myös pieniä rantalampareita, joissa kasvaa edellä mainittuja 
lajeja. Muuten ylempi hiekkaranta ja alkiodyynivyöhyke ovat lähes kasvittomia. Pohjoisosassa on etenkin suola-
arholaikkuja ja muuten rannalla on joitakin rantavehnämättäitä ja pietaryrttiä.

Valkoinen rantadyyni nousee aika loivapiirteisesti noin 2 m korkeudelle merenpinnasta ja on noin 10 m leveä. 
Vallitsevan rantavehnän seassa kasvaa hieman merinätkelmää, punanataa, sarjakeltanoa ja suola-arhoa. Taaempi 
harmaan dyynin valli on noin metrin korkea, enintään 1,5 m ja noin 7 m leveä. Sen suojarinne on aika jyrkkä, mutta 
dyyni on aika matala ja paikoin hieman epämääräinen. Harmaa dyyni vaihettuu puustoiseen dyyniin hieman 
epäselvästi ja takaraja on harvakseltaan puustottumassa ja pensoittumassa. Harmaata dyyniä vallitsevat rantavehnää ja 
sarjakeltano. Pohjakerrosta laikuttaa vahvasti kulosammal ja niukasti poronjäkälät. Muita kasveja on vähemmän kuten
metsälauhaa, merinätkelmää, pietaryrttiä ja suola-arhoa. Puustoinen dyyni on lähempänä rantaa lehtipuusekoitteista 
mäntymetsää ja kauempana rannasta puhtaampaa kuivahkon kankaan männikköä. Rannimmaisella metsädyynillä on 
useampia mökkejä, pihapiiriä ja niiltä johtaa dyynivallien lävitse aika leveitä kulkuväyliä rannalle.

Maisema ja muut arvot
Muodostuman mataluudesta johtuen se hahmottuu ainoastaan lähirannalle sekä avomerelle avoimen hietikon osalta. 
Muu alue ei hahmotu mäntyjen peittäessä näkyvyyden. Samasta syystä muodostumalta avautuu maisema vain 
lähirannoille sekä avoimelle merelle. Sisäiseen maisemaan vaikuttaa avoimen rantahietikon vaihtuminen rantavallin 
kautta niiden takana olevaan pieniin puuttomiin hietikkoihin. Vapaa-ajan asunnoilta näkyvää merimaisemaa on pyritty
avaamaan tasoittamalla rantavalleja.

Sijainti: Laitapauha sijaitsee Pyhäjoen kunnan länsiosassa Perämeren rannalla, noin 5,6 kilometriä Pyhäjoen 
keskustasta lounaaseen .
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 1,5 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Pyhäjoki
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