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ALKKIANVUOREN RANTAKERROSTUMA

Tietokantatunnus: TUU-04-010

Pinta-ala: 20,6

Korkeus: 190

Alueen suhteellinen korkeus:

Geologia

Mannerjäätikön perääntyessä Parkanon seudulta peitti muinainen Yoldianmeri alueen. Vain Alkkianvuoren laki (201 

m mpy) jäi vedenpinnan yläpuolelle. Yoldiameren  voimakas aallokko huuhtoi Alkkianvuoren rinteelle lakea 

kiertävän kalliopaljastumavyöhykkeen, josta voidaan päätellä ylimmän rannan sijaitsevan alueella noin 185 - 187 

metriä nykyisen merenpinnan tason yläpuolella. Alkkianvuoren lounaispuolella, Nyrkännevan kohdalla on 

rantavoimien vaikutuksesta syntynyt yksittäinen rantavalli (Kielosto et al. 1985). Avokalliovyöhykkeessä on useita 

pieniä rantakivikkoja eli pirunpeltoja. Niiden kiveet ovat hyvin pyöristyneitä, ja ne ovat osittain sammaleen peitossa.

Biologia

Alueen puusto on varttunutta, kalliokohdilla harvahkoa männikköä. Huuhtoutuneen kallion ylä- sekä alapuolella on 

kuusivaltaista sekametsää. Sekapuuna kuusen ohella kasvaa koivua. Keloja, maapuita ja ohuita kilpikaarnaisia 

mäntyjä on jonkin verran. Varvikko muodostuu puolukasta, mustikasta ja kanervikosta. Kosteimmilla kohdilla on 

enemmän variksenmarjaa ja suopursua. Pohjakerros on kallionokkien kohdilla poronjäkäläistä, muuten 

metsäsammaleista ja rinteessä on myös laajoja valurahkoja. Muinaisrantakivikot ovat lähinnä sammaleiden alla. Polun 

takia eräs 10 x 15 m kivikko on paremmin näkyvissä.  Alueella on Metsäntutkimuslaitoksen koealoja ja luontopolku.

Pohjoisjyrkänteen yhtenäiset seinämät ovat enintään 7 m korkeita ja osin jyrkänne on lohkottunut.  Jyrkänteessä on 

monin paikoin pieniä kosteita koloja, ja jyrkänteellä on lisäksi valuvesipintoja ja rahkavalumia. Jyrkänteen lajisto on 

oligotrofista muodostuen rupijäkälistä ja kosteiden sekä varjoisten paikkojen sammalista. Tavanomaista 

sammallajistoa edustavat kallio-omenasammalkasvustot, nuokkuvarstasammal ja onkaloiden kiiltosammalet. 

Onkaloissa kasvaa myös maksasammalia ja siipisammalta. Jäkälistä runsaimpia ovat jauhemaiset jäkälät, 

karttajäkälät. Aluslouhikko on peittynyt metsäsammalten ja poronjäkälien alle.

Maisema ja muut arvot

Alkkianvuoren huuhtoutumisraja erottuu ympäristöstä puustoisuuden ja aluskasvillisuuden johdosta huonosti. Samoin 

näkymät ympäristöön ovat hyvin rajoittuneet. Alueella on 4,5 kilometrin pituinen luontopolku opastauluineen.

Inventoitu alue rajautuu lännessä Raatosulkonnevan Natura-alueeseen. (FI0336007).

Sijainti: Alkkianvuori sijaitsee 17 kilometriä Parkanosta pohjoisluoteeseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma

Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 5 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:
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