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LETTO
Tietokantatunnus: TUU-11-009

Pinta-ala: 361,1
Korkeus: 3
Alueen suhteellinen korkeus: 3

Geologia
Letto on Kalajoen suun ja Vihaslahden välisen niemen kärkeen syntynyt ranta- ja tuulikerrostumien 
yhdistelmämuodostuma, joka on syntynyt ja kehittynyt viimeksi kuluneen 200 - 300 vuoden aikana. Muodostuma 
koostuu loivapiirteisistä dyyniytyneistä rantavalleista sekä tuulen kerrostamista matalista pyöreähköistä 
dyynikummuista. Muodostumaan on rajattu kuuluvaksi myös laaja matalanveden alue, jolla on runsaasti hiekkaisia 
särkkiä. Koko muodostuma on matalaa rantaa, jossa korkeimman dyyniytyneen rantavallin laki kohoaa vain noin 
kolmen metrin korkeuteen. Muodostuma koostuu itä-länsi-suuntaisesta ranta-alueesta, jonka länsipäähän, 
Letonnokkaan on syntynyt vallitsevien lounaistuulten synnyttämän aallokon kuljettamasta hiekasta särkkämäinen 
niemeke. Sen edustalla olevalla matalalla rantavyöhykkeellä on runsaasti hiekkaisia särkkiä, jotka matalan veden 
aikaan ovat vedenpinnan yläpuolella ja korkean veden aikana veden peitossa. Särkät ovat Letonnokan länsirannalla 
suuntautuneet etelästä pohjoiseen. Letonnokan pohjoisrannalla särkät ovat itä-länsi -suuntaisia ja ne jatkuvat 
katkonaisina lähes koko Leton pohjoisrannan leveydeltä Äijänsäikän tasolle saakka. Ne muodostavat rannan edustalle 
ajoittain eräänlaisen sisälahden.  

Letonnokan länsirannan lähes kasvittomalla hiekkarannan eteläosassa on hyvin kehittyneitä alkiodyynejä. 
Alkiodyynien takana olevassa dyynivallissa on merenpuolelta nähtävissä myrskyaaltojen tai jäiden tekemiä 
leikkausjälkiä ja dyynivalli on paikoin vahvasti rantavoimien kuluttama ja tasaama. Dyynivalli kohoaa 
korkeimmillaan noin 1,5 m ja vasta- sekä suojarinteet ovat lähes yhtä jyrkkiä. Letonnokan koillisrannan dyyniselänne 
on hyvin matala, heikohkosti kehittynyt ja rantavoimien runtelema.

Leton pohjoisrannan keskiosassa on rantaviivan läheisyydessä kaksi matalaa rantavallin ja tuulikerrostumien 
muodostamaa selännettä. Rannimmaisena on heikosti kehittynyt matala itä-länsi-suuntainen rantavalliselänne, jonka 
edustalla ja pinnalla on paikoin lukuisia matalia, lähes huomaamattomia alkiodyynikumpuja ja pieniä heikosti 
suuntautuneita dyyniselänteitä. Tämä dyyniytynyt rantavalliselänne katkeilee paikoin ja kohoaa lähiympäristöstään 
korkeimmillaankin vain 1,0-1,5 metriä. Sen eteläpuolella on hieman kehittyneempi rantavalli, jonka pinnalla on 
paikoin runsaasti tuulen kuljettamasta hiekasta syntyneitä pyöreähköjä ja heikosti selännemäisiä dyynikumpuja. 
Tämän selänteen korkeus on korkeimmillaan lähes kolme metriä. Muodostuman itäpäässä selänteiden välissä olevissa 
painanteita on kosteikkoja ja niille tyypillistä kasvillisuutta. Selänteiden takana on puuton laakea vyöhyke, jolla on 
matalia pyöreitä tuulen kerrostamia dyynikumpuja sekä kaaren muotoisia pieniä dyyniselänteitä. Tuulen toiminta 
jatkuu alueella edelleen ja sen johdosta kummut ja selänteet ovat vain osittain kasvillisuuden peittämiä. Varsinkin 
kumpujen ja selänteiden lakialueet ovat paikoin tuulen kulutuksesta johtuen paljaita. 

Biologia
Letonnokan hiekkaranta on lähes kasviton lukuun ottamatta pohjoisosan hiekkapatjan reunan ja vesirajan väliin 
jäänyttä, epäyhtenäistä, rantavehnän ja järviruo'on vallitsemaa kasvillisuusvyöhykettä.  Pohjoisnokassa on myös 
erikoista "rantaniittykasvillisuutta" hiekkarannan alaosassa, vesirajassa, jossa kasvaa runsaahkosti rönsyrölliä ja 
vähemmän luhtakastikkaa, merinätkelmää, merivihvilää, merivalvattia, pietaryrttiä, suola-arhoa ja yksittäinen 
merisinappi. Kauempana merellä tätä kasvustoa suojaa laaja vedenpäällinen hiekkasärkkä. Alkiodyynit ovat hyvin 
kehittyneet länsirannan eteläosassa ja paikoin on runsaasti kumpuilevia suola-arhomättäitä ja jonkin verran myös 
rantavehnätuppaita, yksittäisiä rönsyröllejä ja merinätkelmää. Valkoinen dyynivyöhyke levennee jonkin verran 
Letonnokkaan päin mentäessä ja sillä on ilmeisesti veden tasoittamana joitakin avonaisia hiekkalaikkuja. Nämä laikut 
ovat uudelleen dyyniytymässä. Pohjoisosassa rannan dyynivalli hajoaa yhä enemmän rantavoimin takia. 
Rantavehnäkasvustot erkaantuvat toisistaan ja niiden väliin jää suuria hiekkaisia aukkoja. Valli levenee ja mataloituu 
jonkinlaiseksi sekavaksi, epäyhtenäiseksi alkiodyyni- valkeadyynikasvustoksi, jossa on myös runsaasti 
merinätkelmälaikkuja. Eteläosassa valkoinen dyyni vaihettuu ensivallin suojatyveltä harmaaksi dyyniksi, mutta 
pohjoiseen päin mentäessä sekin raja hämärtyy ja aivan pohjoisosassa valkea dyyni vaihettuu suoraan vallin takaiseen 
laajaan dyynien sulkemaan rantaniittyyn. Harmaalla dyynillä kasvaa runsaasti rantavehnää, vähemmän pietaryrttiä, 
punanataa, merinätkelmää, merivihvilää, sarjakeltanoa ja sammalista runsainten kulosammalta. Kauempana rannasta 
on lisäksi vallimainen vanhempi harmaan dyynin kieleke, joka rajautuu meren puolelta osin pensaikkoon. Tällä 
dyynillä on enemmän sammalia ja jonkin verran myös jäkäliä ja edellisten kasvien lisäksi mm. metsälauhaa, reunalla 
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kanervaa ja variksenmarjaa sekä pensaista vähän mäntyä ja kiiltopajua. Länsirannan takaosassa, harmaan dyynivallin 
keskellä ja takareunalla on useita dyynien kosteita soistuneita painanteita. Näissä kasvaa runsaasti mm. suomyrttiä, 
merivihvilää, kulosammalta, maksasammalia, hieman vähemmän ahosuolaheinää, hanhenpajua, kiiltopajua, 
merinätkelmää, punanataa ja rönsyrölliä. Joissakin laikuissa on jo runsaasti puolimetristä pajukkoa ja vanhimmat 
näistä ovat pensoittuneet muuttuen mm. lepikoiksi ja suomyrttipensaikoiksi.  

Letonnokan koillisrannan dyyniselänteen edustalla on kasviton hiekkaranta ja sen alapuolella vesirajassa on särkkien 
suojaamana "rantaniitty", jonka ylärajassa on suola-arhon ja merinätkelmän muodostama vyö. Rantavalli jatkuu aika 
samanlaisena leton poukamaan asti. Idempää valkoinen dyyni vaihettuu sisäniityn sijasta harmaaseen dyyniin ja 
paikoin kauempana rannasta, myös lampien tai ruopatun lahdelman takana, on useita vanhempia harmaita dyynejä. 
Sisäniityn deflaatioalueen reunalla on myös matalia ruskeita dyynejä, joita reunustaa osin koivikoituvat 
suomyrttipensaikot. Laakeita variksenmarjapatjoja on myös paikoin vyöhykkeenä tai laikkuina puustoisen 
dyynimetsän edustalla. Osin patjojen välit ovat vähän kosteat. Variksenmarjan seurana kasvaa mm. merivihvilää, 
hanhenpajua ja vähemmän isorölliä, lampaannataa, meriratamoa, nyylähaarikkoa, pohjanpunanataa, rönsyrölliä, 
sammalista kulosammalta, nuokkuvarstasammalta sekä jäkälistä tinajäkälää. Lampia reunustaa laajalti 
suomyrttikasvustot. Letonnokan dyynivallin taakse, niemen keskelle on muodostunut laaja merenrantaniitty, jossa on 
myös vähän kiiltopajua. Ruopatussa lahdelmassa kasvaa upossarpiota (EN) (Hertta 2010).

Leton pohjoisranta on selkeämmin kehittynyt kuin kasvillisuudeltaan sekava Letonnokka. Vesirajan molemmin puolin
on yhtenäinen 10–15 m leveä "rantaniitty". Sillä kasvaa runsaasti konnanvihvilää, rantaluikkaa, rönsyrölliä ja 
vähemmän mm. hentosuolaketta, luhtakastikkaa, meriluikkaa, merisauniota, merivirmajuurta, ranta-alpia, sinikaislaa, 
säderusokkia, terttualpia, vilukkoa ja vesisaraa. Ylärannalta niitty vaihettuu yhtenäiseen, kasvittomaan hiekkarantaan 
lukuun ottamatta yksittäisiä merisinappeja. Hiekkarannan ja valkean dyynin raja on hyvin tiukka, johtuen ilmeisesti 
rantavoimista. Samasta syystä alkiodyynit lähes puuttuvat, mutta voivat kehittyä hyvinkin suotuisina vuosina. Valkea 
dyyni vaihettuu etelämpänä lievästi kumpuilevaa harmaaseen dyyniin. Sillä kasvaa rantavehnän ohella mm. suola-
arhoa, kulosammalta ja paikoin myös vähän järviruokoa. Harmaa dyyni taasen vaihettuu reunoilta lepikkoon, jonka 
sisällä on parhaimmillaan jäänteinä 25 m leveitä harmaan dyynin kasvustoja. Ne ovat osin alkavasti puustottumassa ja 
muuttuvat ajan kanssa metsäisiksi dyyneiksi. Näillä sisämaan harmailla dyyneillä kasvaa mm. rantavehnää, 
sarjakeltanoa, merinätkelmää ja vähemmän metsälauhaa, suola-arhoa, variksenmarjaa, sammalista kulosammalta, 
jäkälistä poronjäkäliä ja torvijäkäliä. Etelärajalla on puustoisia mäntyvaltaisia dyynejä, joita on osin harsittu. 
Äijänsäikän rantadyynit ovat ruovikoituneet ja samoin koko koillisnokka. Lintutornin tyvellä on vähän jäljellä 
kulunutta, männikön ja lepikon reunustamaa harmaata dyyniä. Alueella on havaittu elelevän korukaitakoi (VU), 
maltsayökkönen, peilitylppö (VU), sahahietayökkönen (VU) ja linnuista alueella pesii mm. etelänsuosirri (CR 
rantakyltti), lapinsirri (VU), pikkutiira (EN) (osin Hertta 2010).

Maisema ja muut arvot
Leton alue on matalaa tasaista rannikkoa, joka hahmottuu avoimelle merelle puuttomana tasankona.  Alueen 
tasaisuudesta johtuen muodostumalta avautuu kaunis meri- ja rannikkomaisema. Sisämaahan päin avautuu tasainen 
metsämaisema. Sisäinen maisema koostuu länsiosan puuttomista matalista kummuista ja dyyniselänteistä sekä itäpään 
matalan Kalajoen suistoalueen matalasta lehtipuumetsästä sekä selänteiden välisistä kosteista painanteista. 
Muodostuman alueella korkeamman rantavalliselänteen eteläpuolella on kymmenkunta kesämökkiä ja selännettä on 
paikoin madallettu merimaiseman saamiseksi. Muodostuma länsi- ja itäosat kuuluvat Kalajoen suistoalueen Natura-
alueeseen (FI1000012). Muodostuman alue kuuluu myös osittain Kalajoen-Vihaslahden luonnonsuojelualueisiin 
(YSA113714 ja YSA113757) ja muodostuman itäosa Kalajoen suiston rantojensuojeluohjelmaan (RSO110098).

Kirjallisuus:
Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta). 2010. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 
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