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MULTIKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-08-059

Pinta-ala: 81,1
Korkeus: 137
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Multikankaan dyynialue koostuu soikeahkosta, 1 400 x 900 metrin kokoisesta matalasta hiekkakankaasta, jonka päällä
on hyvin kehittyneitä paraabelidyyniselänteitä ja matalia dyynikumpuja. Alueen suurimmat muodostumat ovat 
kankaan lounais- ja koillisreunoja kiertävät suuret paraabelidyynit, jotka ovat lähes kilometrin pituisia ja jopa 15 
metriä korkeita. Dyynit ovat loivasti mutkittelevia ja hieman katkonaisia. Molempien dyynien kankaanpuoleinen 
sisärinne on matala ja loivahko, ulkorinne on puolestaan korkea ja paikoin hyvin jyrkkä. Hiekkakankaan länsi- ja 
eteläosissa on myös muutamia pienempiä paraabelidyynejä. Kankaan tasaiset tai loivasti kumpuilevat sisäosat ovat 
puolestaan viitisen metriä kankaan reunoja kiertävien suurten dyynien lakea alempana noin 127-130 metrin 
korkeustasolla. Sisäosan loivat muodot lienevät osittain deflaation aiheuttamia. Kohdealueen pohjamuodostumana 
oleva hiekkakangas on mahdollisesti jäätikön reunan edustalle jääjärveen kerrostunut harjudelta. Rajatun alueen 
kaakkoispuolella on kaksi aineksenottokuoppaa, joissa näkyy lähes viiden metrin paksuinen kerros 
vaakakerroksellista hienoa hiekkaa. 

Pielisen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 140 metrin tasolla. Dyynialueen kehitys alkoi Pielisen 
kuroutumisvaiheessa, kun Sotkamon-Pielisen jääjärvi purkautui Kajaanin eteläpuolella ja vedenpinta laski Pielisen 
altaassa noin 16 metriä (Miettinen 1996). Rantavoimat huuhtoivat ja tasoittivat veden alta paljastuvaa hiekkakangasta, 
ennen kuin tuuli alkoi kuljettaa kuivunutta hiekkaa. Tuulen suunta on ilmeisesti ollut kankaan keskiosista kohti 
reunoja ja vaihdellut lounaisen, koillisen ja pohjoisen välillä (vrt. TUU-08-048). Pielisen kuroutumista seuranneessa 
transgressiovaiheessa vedenpinta kohosi kohdealueella uudelleen noin 130 metrin tasolle, ennen kuin Pielisen lasku-
uoma siirtyi järven kaakkoispäähän Uimaharjulle ja nykyhetkeen asti jatkunut regressiovaihe alkoi. Vedenpinnan 
hitaasti laskiessa kohdealueen ympäriltä paljastui hyvin laaja, jääjärven pohjaan kerrostunut hietikko, ja tuuli on 
todennäköisesti kerrostanut alueen reunoille jonkin verran hiekkaa myös tässä vaiheessa. Kohdealueen länsireunalla 
osan muodostumista voisi tulkita myös rantadyynityyppisiksi. Aluetta reunustaa lisäksi idässä hieman terassityyppinen
tasanne. Multikangas oli joka tapauksessa vedestä paljastuttuaan satojen vuosien ajan matala saari, jonka hiekkaista 
pintaa rantavoimat ja tuuli pääsivät helposti muokkaamaan. 

Biologia
Alueen puusto koostuu lähinnä eri-ikäisistä mäntytaimikoista ja kasvatusmänniköistä. Keskiosassa on enemmän 
nuorta kasvatusmännikköä ja reunamilla enemmän hakkuita ja taimikoita. Jäänteenä edellisistä puusukupolvista on 
jäljellä muutamat palokannot, maapuut ja kelot. Multikankaan keskiosan kasvillisuus on aika samanlaista karun 
puoleista kuivahkon kankaan kasvillisuutta. Aluskasvillisuutta vallitsee puolukka. Taimikoissa ja aukeilla on 
runsaammin kanervaa. Lähinnä reuna-alueet poikkeavat muusta alueesta siinä mielessä, että niillä kasvaa huomattavan
runsaasti jäkälää ja sianpuolukkaa, jota valoaukoissa laikuttavat pienet variksenmarjakasvustot ja metsälauhatuppaat. 
Kasvillisuus on muutoinkin reuna-alueilla hieman monipuolisempaa kuin alueen sisäosissa. Alueen länsireunalla on 
ketun tai mäyrän pesä.

Maisema ja muut arvot
Alue erottuu selkeästi ympäristöstä ja näkyy osittain tieltä. Suuret ja jyrkkäpiirteiset dyyniselänteet hahmottuvat 
maastossa kuljettaessa mainiosti. Alue on pääosin peitteinen, mutta näkyvyys on kohtalaisen hyvä. Ympäröivät 
maisemat ovat mäntykankaita ja rämeitä. Itäosan dyynin laelta avautuu paikoin metsämaisemia kauas itään. Sisäinen 
maisema on alueen reunoilla melko vaihteleva, mutta kankaan keskellä maasto on yksitoikkoisempaa. 

Alueella on polkuja, ja dyynien pintakerros on paikoin kulunut. Koillisreunan suuren paraabelidyynin lakea on myös 
aurattu. Viekijoki on kuluttanut alueen itäpuoliseen laajaan hietikkoon hyvin voimakkaasti mutkittelevan uoman. 
Kohdealue ympäristöineen on helppopääsyinen, havainnollinen ja paikoin varsin näyttävä käyntikohde.

Sijainti: Viekijärveltä luoteeseen Egyptinkorven kaakkoispuolella, 33 km Lieksasta luoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 15 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:
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