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MUURAISKANKAAT
Tietokantatunnus: TUU-11-020

Pinta-ala: 174,6
Korkeus: 23
Alueen suhteellinen korkeus: 10,5

Geologia
Muuraiskankaat on rantakerrostuma, joka on 8 kilometrin päässä nykyisestä merenrannasta. Muodostuman pituus noin
kaksi kilometriä ja leveyttä sillä on laajimmillaan noin 1,8 kilometriä. Muodostuma on syntynyt noin 3 000 – 1 600 
vuotta sitten alueen kohottua vähitellen Itämeren peitosta maankohoamisen seurauksena. Muuraiskankaan noustua 
merenpinnan tasoon aallokko huuhtoi rantavyöhykettä ja kerrosti irrottamaansa ainesta rantavalleiksi. 
Muuraiskankaan muodostuman alueelle syntyi maan kohotessa allekkaisia rantavalleja 12-23 metrin korkeustasolle. 
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta voidaan hahmottaa runsaat kolmekymmentä rantavallia. Vastaavanlaisia 
matalia hiekkaisia rantavalliparvia kutsutaan Pohjois-Pohjanmaalla yleensä kaarroiksi. Rantavallit ovat suuntautuneet 
lounais- ja länsituulten synnyttäminä koveran loivakaarisina lounaasta pohjoiskoilliseen.  Muodostuman lounaisosassa
on myös pienellä alueella koverasti lounaasta pohjoiseen kaartuvia rantavalleja. Rantavallit ovat heikosti tai 
kohtalaisen kehittyneitä, noin 0,5-1,5 metrin korkuisia ja ne kohoavat porrasmaisesti muodostuman länsiosasta 
itäosaan. Rantavallien aines on hiekkaa, josta johtuen rantavallien kohottua meren peitosta ja niiden pinnan kuivuttua 
lounais- ja länsituulet kuluttivat paikoin hieman rantavallien ainesta kuljettaen sitä vallien päälle ohueksi kerrokseksi.

Biologia
Alueen metsät ovat suurimmaksi osaksi mäntytaimikkoa tai kasvatusmännikköä. Koivua on jonkin verran sekapuuna. 
Lahopuita ei ole. Aluskasvillisuus on varpu- ja jäkälälaikkuista. Puolukan ja variksenmarja ohella varvikossa kasvaa 
myös runsaasti kanervaa. Kankaiden reunoille nousee lisäksi suopursu ja juolukka. Jäkälikköä vallitsee 
palleroporonjäkälä ja varvikkojen pohjakerosta seinäsammal.

Alueen halkaisevan tien itäpuoliset suot on ojitettu ja niillä kasvaa samanlaista männikköä kuin edellä.  Tien 
länsipuolen, Natura 2000-alueen suot ovat lähes kokonaan ojittamatta. Rämepuusto on lähes samanlaista männikköä 
kuten edellä. Monet rantavallit ovat myös suovarvikon peitossa ja niillä kasvaa runsaasti suopursua, juolukkaa, 
variksenmarjaa, jonkin verran suomuurainta, puolukkaa ja pohjakerroksessa vähän poronjäkäliä. Rantakerrostumien 
väliset suot ja rämeet ovat edustavimmillaan lettorämeitä tai rimpilettoja. Uhanalaisista lajeista näillä kasvaa 
kiiltosirppisammalta (VU), lapinsirppisammalta (EN) ja isonuijasammalta (EN) (Hertta 2010). 

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja muodostumaa peittävästä mäntymetsästä johtuen siltä avautuu metsäinen maisema 
muodostuman lähiympäristöön. Samoista syistä johtuen muodostuma hahmottuu ainoastaan muodostuman 
lähiympäristöön ja sinnekin vain metsäisenä heikosti kumpuilevana alueena. Sisäiseen maisemaan luo 
monimuotoisuutta ainoastaan lähes suoraviivaisten rantavallien vaihtuminen länsiosan voimakkaasti kaakosta 
koilliseen kaartuviksi rantavalleiksi. Muodostuma sijaitsee osittain Siikajoen lintuvesien ja soiden Natura-alueella 
(FI1105202).

Sijainti: Muuraiskankaat sijaitsevat Siikajoen kunnan lounaisosassa, noin  4 kilometriä Hirvasperältä kaakkoon.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 1,5 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Siikajoki

2441 12

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