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PAJUPERÄ

Hailuoto

Tietokantatunnus: TUU-11-033
Tuuli- ja rantakerrostuma
Muodostuma:
Korkeus:

12 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

12 m

Muodon suhteellinen korkeus:

7m

Arvoluokka: 1
Pinta-ala:

127,6

Karttalehti:

2442 09

ha

Sijainti: Pajuperä sijaitsee Hailuodon länsirannalla, Marjaniemestä noin kaksi kilometriä etelään.
Geologia
Pajuperä on Hailuodon länsirannalla Hannuksennokan ja Teronrunnin välisellä alueella sijaitseva ranta- ja
tuulikerrostumien yhdistelmämuodostuma. Muodostumaan on rajattu kuuluvaksi myös rantaviivan edustalta 200-500
metrin levyinen matalanveden alue, jolla on 4-6 rannansuuntaista hiekkaista särkkää, joista rannanpuoleisimmat ovat
matalan veden aikaan osittain vedenpinnan yläpuolella. Matalasta rantavedestä pistää esiin paikoin myös jään
työntämiä irtolohkareita (Aartolahti 1979).
Vesirajan yläpuolella on avoin noin 30-40 metrin levyinen loivasti sisämaan suuntaan kohoava rantatasanne, jonka
alaosassa on paikoin matala huuhteluvalli ja yläosassa pieniä alkiodyynejä ja matalia esidyynejä. Rantatasanteen
takana on kolme eri-ikäistä ranta- ja tuulikerrostumien muodostamaa vallia (Helle 1965, Aartolahti 1972, Alestalo
1979). Vallit ovat hieman polveilevia ja niiden tuulenpuoleisilla länsirinteillä on tuulen kerrostamia matalia
dyynikumpuja. Vallien merenpuoleiset rinteet ovat loivia ja niiden maanpuoleiset rinteet ovat paikoin kohtalaisen
jyrkkiä. Sekä rannimmaisen että maanpuoleisimman vallin pituus on noin 500 metriä. Niiden korkeus on
pääsääntöisesti 1,5-2,0 metriä, korkeimman kohdan ollessa maanpuoleisimman vallin keskiosassa lähes kolme metriä.
Näiden kahden korkean vallin välissä on alueen pohjoispäässä lyhyt, noin metrin korkuinen valli, joka muodostuu
pääasiassa tuulen kerrostamista dyynikummuista. Isot vallit ovat saaneet alkunsa avoimella rantatasanteella aallokon
huuhtoessa hietaa ja hiekkaa vesirajasta rannalle matalaksi selänteeksi. Aallokon toiminnan lisäksi vallien kokoon ja
muotoon ovat vaikuttaneet talvimyrskyt työntämällä jäitä valleja vasten. Ankarina jäätalvina jäät ovat saattaneet myös
tasoittaa matalimmat rantavallit joko kokonaan tai osittain pois. Vallien noustua maankohoamisen seurauksena
korkeammalle niiden etumaasto kuivui ja tuulen toiminta voimistui. Lounaistuulet kuljettivat hiekkaa rannalta vallien
länsirinteitä myöten vallien päälle ja yli, jolloin vallien länsirinteet loivenivat. Vallien itärinteet ovat jyrkempiä, koska
vallien laen ylitettyään tuulen nopeus pieneni ja sen kuljettama aines putosi vallien suojasivuille ja kerrostui
vastasivuja jyrkemmiksi rinteiksi.
Rantadyynivallien takana on laaja rantavoimien ja tuulten synnyttämä kulutustasanne, jonka länsiosa on puutonta.
Kulutustasanne muuttuu metsäiseksi muodostuman halki kulkevan tien kohdalla. Tuulen toiminta on ollut
kulutustasanteella voimakasta. Se on kuljettanut kulutustasanteen pinnalla olleen karkean hiedan ja hienon hiekan
pois, jättäen jäljelle tuulikerrostuman alta paljastunutta karkeaa hiekkaa ja paikoin myös kiviä ja lohkareita. Tuuli on
kuljettanut irrottamaansa ainesta saaren sisäosien suuntaan kerrostaen Hannuksensuon länsireunalle laajakaarisen
dyyniselänteen. Paraabelidyyni on noin viisi metriä korkea ja sen laki kohoaa noin 12 metriä merenpinnan yläpuolelle.
Dyynin lännenpuoleisella loivalla vastasivulla on laajoja kasvittomia deflaatiopintoja. Paraabelidyynillä kasvaa useita
alaosiltaan tuulikerrostumiin hautautuneita mäntyjä.
Muodostuma on syntynyt ja kehittynyt alueen paljastuttua vähitellen maankohoamisen seurauksena Itämerestä
viimeisen noin 400 vuoden aikana.
Biologia
Hiekkaranta ja dyyni alkavat Hannuksen nokan eteläpuolelta, mutta dyyni nousee vasta paremmin hieman etelämpää
toisen talon kohdalta. Etelästä rantadyyni rajoittuu tasoitettuun puroa reunustavaan hiekkakenttään. Puron toisella
puolen on ruovikkoista kivikkorantaa. Dyynit ovat parhaimmillaan hyvin edustavia ja puustottomia dyynivalleja on
havaittavissa enimmillään viisi. Ne koostuvat etupäässä harmaista dyyneistä.
Rantaviiva ja vesiraja ovat suhteellisen selvärajaiset. Hiekkarannassa on myös palle noin 5 m päässä vesirajasta ja
ranta on noin 15 m leveä. Rannan edustalla on vain pari hyvin pienialaista vedenpäällistä hiekkasärkkää ja
harvakivinen kivikkoniemi veden ympäröimänä. Alkiodyynivyöhyke alkaa hiekkarannan palteen takaisesta
notkelmasta ollen 10 m leveä ja lähes kasviton. Alkiodyynit muodostuvat lähinnä suola-arhoista ja
rantavehnätuppaista sekä yksittäin rönsyröllistä ja isomaltsasta. Rannan eteläosassa on myös 7 m leveä ranta-allikko
hiekkarannan ympäröimänä. Allikossa kasvaa runsaasti rönsyrölliä, jonkin verran järviruokoa, isomaltsaa, sinikaislaa,
ukontatarta ja laidunnettua rantaluikkaa. Rantahietikolle laskevan rantalammesta laskevassa ojassa kasvaa lisäksi
vesihilpeä (NT) (Hertta 2010).

Valkoinen esidyyni on laelta hieman kumpuileva. Valkoisen dyynin suojatyvellä dyyni vaihettuu harmaaksi dyyniksi.
Suojapuolella esivalli laskee noin 1,5 m ja toinen harmaa dyynivalli kohoaa vähitellen esivallin takaa muodostaen
vielä sen taakse useita valleja. Suojapuolelta harmaat vallit laskevat jyrkästi. Harmaat dyynit vaihettuvat vähitellen ja
mutkitellen puustoiseen dyyniin takimmaisen vallin tyveltä. Valkoisella dyynillä vallitsevan rantavehnän seassa
kasvaa hiukan suola-arhoa. Harmaalla dyynivallilla kasvaa rantavehnän joukossa runsaasti sarjakeltanoa, suola-arhoa
ja vähemmässä määrin lampaannataa, metsälauhaa, pietaryrttiä, maitohorsmaa ja pohjakerrosta sitovat kulosammalen
ohella jonkin verran myös poronjäkälät. Takimmaisilla ja tasaisimmilla harmaan dyynin kentillä on paikoin joitakin
kiviä ja variksenmarjalaikkuja. Kentällä kasvaa harvakseltaan rantavehnää, sarjakeltanoa, lampaannataa, metsälauhaa,
suola-arhoa ja pohjakerrosta sitovat laajalti poronjäkälät seuranaan tinajäkälät, isohirvenjäkälä, sormipaisukarve ja
sammalista etenkin karvakarhunsammal ja niukempana kulosammal. Eteläosassa harmaat dyynit alkavat jo pensoittua.
Alkiodyynien takana on myös vyöhykemäisesti järviruokoa sekä kiiltopajua. Dyynin etelärajalla kasvaa muutamia
harmaaleppiä ja mäntyjä. Harmaalta dyyniltä on löytynyt myös useampia ahonoidanlukkoja (NT/RT) (Hertta 2010).
Harmaan dyynin keskellä, notkelmassa on myös variksenmarjavaltainen, noin 60 m pitkä ja 5 m leveä kosteahko
juotti. Se on hieman puustottumassa ja varvikosta nousee joitakin alle metrin korkuisia mäntyjä. Variksenmarjan
seurana kasvaa myös vähän hanhenpajua. Pohjakerrosta sitoo lähinnä kangaskarhunsammal. Juotti saattaa pysyä
puustottomana ehkä hoidon takia. Alueella on ilmoitettu olevan myös dyynien välisiä kosteita painanteita, joilla
saatetaan tarkoittaa edellisen tapaista juottia tai jotain muuta kosteaa painannetta (Lulu-tietokanta).
Hannuksennokassa on ruovikoituneen rannan takana vielä laaja, tasainen ja puuton deflaatiokenttä, jossa on myös
joitakin isompia kiviä. Karkeata hiekkaa sitovat lähinnä poronjäkälät, tinajäkälät, lampaannata ja pienet
variksenmarjalaikut. Paikoin on lisäksi rantavehnää ja merinätkelmää ja yksittäin merikohokkia.
Alueen metsät ovat rannan puolelta ensin lehtipuusekoitteisia mäntymetsiä ja kauempaa rannasta puhtaammin kuivan
kankaan tai karukkokankaan männiköitä. Näiden aluskasvillisuus on joko variksenmarja- tai poronjäkälävaltaisia.
Rantatien länsipuolella on myös pienialainen puuton deflaatiokenttä, jota täplittävät lähinnä metsälauhakasvustot
poronjäkälät ja pienet variksenmarjalaikut.
Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja niemennokkien välisestä sijainnista johtuen muodostuma hahmottuu lähinnä vain avomereltä.
Samoista syistä muodostumalta avautuu avoin merimaisema länteen, lounaaseen ja luoteeseen. Niemennokat ja
muodostuman maanpuolella oleva metsä peittävät maiseman muihin suuntiin. Sisäiseen maisemaan luovat vaihtelua
avoin rantatasanne, rantadyynien muoto, niiden takana oleva, eri umpeenkasvuvaiheissa oleva tasanne sekä
muodostuman itäosan paraabelidyyni. Sekä Hannuksennokalla että puuttoman rannan takana metsänrajassa on vapaaajanasutusta. Muodostuman itäosa kuuluu Hailuodon pohjoisrannan Natura 2000 –alueesta (FI1100201). Lisäksi
muodostuma kuuluu osittain Pajuperän (LTA200427), Marjaniemen (LTA200428), Riestenkuljun (YSA201908),
Havulan (YSA201483), Heikkilän (YSA202362), Ojasuon (YSA202540), Mattilan (YSA204280) ja MatkaniemenPajuperän-Karvon-Tormelan (YSA118349) yksityisten mailla oleviin luonnonsuojelualueisiin. Muodostuma on myös
osa Hailuodon maisemakokonaisuutta (MAO110117).
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TUU-11-033. Pajuperän rantadyynit nähtynä etelästä. Taustalla näkyvät Marjaniemen tuulimyllyjen
yläpäät. Kuva: K. Mäkinen © GTK.

Pajuperän etelärannan yhteenkasvaneita alkiodyynejä. Tuuli on kuljettanut avoimelta rantavyöhykkeeltä hiekkaa ja kerrostanut sitä rantavehnätuppaiden taakse kielimäisiksi ”hiekkakinoksiksi”.
Kuva: K. Mäkinen © GTK.

Pajuperän itäosan metsäisen rantadyynin vastasivun deflaatiopintaa. Tuulen kulutus on edennyt lentohiekan alla olevaan karkeampaan ainekseen, jonka pinnalla kuvan kivet sijaitsevat.
Kuva: K. Mäkinen © GTK.

Pajuperän itäosan metsäisen rantadyynin vastasivun deflaatiopinnalla osittain hiekkaan hautautunut
mänty. Kuva: K. Mäkinen © GTK.

