Lappohjanranta
HANKO

Alueen pinta-ala 57 hehtaaria, vesialue 180 hehtaaria
Merikarttasarja B 635, B 640
Osoite Koverharintie 159, 10820 Lappohja
Palvelut infotaulu, pysäköintipaikka, käymälöitä

Lappohjanranta on ennen kaikkea
uimiseen ja auringonpaisteessa
lekotteluun soveltuva upea hiekkaranta,
mutta myös vanhoja mäntyjä, paahde
ympäristön kasveja sekä historiaa.

Saapumisohje Ajetaan tietä nro 25 pitkin Hangon
Lappohjaan. Käännytään Lappohjan taajamaan (viitta:
Tvärminne Koverhar) ja ajetaan junaradan yli. Tämän
jälkeen jatketaan runsas kilometri Koverharin suuntaan,
ja käännytään tien vasemmalla puolella olevalle pysäköin
tialueelle. Lappohjaan pääsee myös junalla ja linja-autolla.

Lappohjanranta on helppo kohde auringon ystäville
ja lapsiperheille. Se sijaitsee Hangon ja Tammisaaren
välissä, vain puolentoista kilometrin päässä päätiestä.
Kuumana kesäpäivänä kuivan kangasmetsän hiekkaiset
polut pölyävät ja mustikanvarvut natisevat kenkien alla.
Rintamamuseo

Hanko 25

Jo pitkälle metsään kuuluu matalassa rantavedes
sä leikkivien lasten iloinen nauru. Yhtäkkiä avau
tuu näkymä lähes valkoiselle hiekkarannalle, jota
täplittävät värikkäät pyyhkeet, aurinkovarjot ja
lasten mitä ihmeellisimmät ilmatäytteiset otukset.
Reilun kilometrin mittaisella kaistaleella tilaa riittää,
joten ei muuta kuin uimaan.
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Lappohjanranta sijaitsee Hangon ja Tammisaaren
välissä, 1,6 km etelään tieltä nro 25. Lappohjan
juna-asemalta ja bussipysäkiltä on vain noin 1,3 km
matka rantaan. Uuvin alueen rantaviivan pituus
on 1200 m, ja koillisessa alue rajautuu Högsandin
loma- ja kurssikeskukseen. Högsandin puolella
metsänraja jää ylemmäs, korkealle nousevan
dyynirinteen päälle.
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Vesirajasta merelle päin on pitkälti matalaa ja pai
koin hiekka muodostaa jopa vedenalaisia särkkiä.
Tästä syystä alueelle rantautuminen ei onnistu muu
ten kuin pikkuveneillä. Noin 100 metrin kohdalla vesi
syvenee äkkiä paikoin jopa 15 metriin.
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Lappohjanranta edustaa eteläiselle Hankoniemelle
tunnusomaista dyynirantaluontoa. Alue jakautuu
rantavyöhykkeeseen ja sen takaiseen kuivaan kan
gasmetsään. Vedenrajan tuntumassa on paikoin
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hyvinkin jyrkkiä rantatörmiä, joihin tuulen tuivertamat
vanhat männyt ovat ankkuroituneet paksuilla juurillaan.
Törmän hienojakoinen, lähes valkea hiekka on kuitenkin
ajan kuluessa valunut alas voimakkaan tuuli-, jää- ja
vesieroosion takia, joten puiden juuret ovat rannan puo
lella osittain ilmassa.
Rantatörmän alueella, kuten muuallakin, missä hieno
hiekka muodostaa vallireunaa, tulee välttää liikkumista
hiekan valuvuuden ja eroosiovaikutuksen takia. Rannan
ja metsän välillä liikkuminen on ohjattu portaiden kautta.
Lappohjanrannan alue on luontoarvoiltaan merkittävä,
ja se on osa EU:n Natura 2000 -suojelualueverkostoa.

Esteettömyys
Alue on tasainen, joten siellä on helppo liikkua. Polut ovat
leveitä ja kovapohjaisia, mutta rantahiekka on pehmeää.
Rantaan pääsee kolmesta kohdasta portaita pitkin.
Yksissä portaissa on luiska, jota voi hyödyntää esim.
lastenrattaiden kanssa liikkuessa. Portaat ovat kuitenkin
jyrkähköt, eivätkä ne ole esteettömät.
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