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AHTASTENKANKAAT
Tietokantatunnus: TUU-11-019

Pinta-ala: 92,5
Korkeus: 20
Alueen suhteellinen korkeus: 7,5

Geologia
Ahtastenkankaat on Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan rajalla sijaitseva rantakerrostuma, joka on 5,5 kilometrin 
päässä nykyisestä merenrannasta. Muodostuman pituus on noin kaksi kilometriä ja leveyttä sillä on laajimmillaan noin
kilometri. Muodostuma on syntynyt noin 2 500 – 1 600 vuotta sitten alueen paljastuttua vähitellen Itämeren peitosta 
maankohoamisen seurauksena. Ahtastenkankaiden noustua merenpinnan tasoon aallokko huuhtoi rantavyöhykettä ja 
kerrosti irrottamaansa ainesta rantavalleiksi. Muodostuman alueelle syntyi maan kohotessa runsaat kaksikymmentä 
allekkaista rantavallia 12,5-20,0 metrin korkeustasolle. Rantavallit ovat suuntautuneet lounais- ja länsituulten 
nostattaman aallokon synnyttäminä muodostuman länsiosassa kuperasti kaakosta koilliseen, muodostuman 
keskiosassa koveran loivakaarisena lounaasta pohjoiskoilliseen ja muodostuman itäosassa lähes etelästä pohjoiseen. 
Rantavallit ovat heikosti tai kohtalaisen kehittyneitä, noin 0,5-1,5 metrin korkuisia ja ne kohoavat porrasmaisesti 
muodostuman länsiosasta itäosaan. Vastaavanlaisia matalia hiekkaisia rantavalliparvia kutsutaan Pohjois-
Pohjanmaalla yleensä kaarroiksi. 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 enimmäkseen kuivan kankaan kasvatusmänniköitä. Lähes varttuneissa männiköissä on sekapuuna 
koivua ja jokunen kuusi. Lahopuita ei ole. Aluskasvillisuus on kauttaaltaan varpuvaltaista ja jäkälälaikkuista 
varvikkoa. Varvikkoa vallitsee puolukka ja variksenmarja. Kanervaa on edellisiä niukemmin vanhemmissa 
metsiköissä, nuorimmissa taasen enemmän. Mustikkaa sekä juolukkaa kasvaa kosteimmissa kohdissa.  Suopursua on 
myös jonkin verran kankailla ja vallitsevana soistuneissa notkelmissa. Jäkälikköä vallitsee palleroporonjäkälä. 
Polkujen varrella ynnä muissa hieman kuluneissa paikoissa on lisäksi vähän lapalumilapajäkälää ja enemmän 
isohirvenjäkälää.  Avoimia, hiekkaisia paikkoja sitovat karhunsammalet. Pajukkoa on lähinnä teiden ja ojien varsilla. 
Ympäröivät suot on enimmäkseen ojitettu.

Murkonkankaan tien koillispuolella, länsirajan tuntumassa on pieni maapaloalue, 30 x 50 m, vanhemmassa 
kasvatusmännikössä. Palossa kuolleet pystypuut on alueelta korjattu pois, Maapohja ei ole palannut puhki ja 
hiiltyneen karikkeen läpi tunkee puolukan versoja, jokunen kanerva ja sianpuola. Pohjakerrosta vallitsee 
nuokkuvarstasammal ja kulosammal. Myös kangaskarhunsammal, poronjäkälät ja kynsisammalet laikuttavat jonkin 
verran paloalaa. 

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. Muodostuman koillisreuna kuuluu Siikajoen lintuvesien ja soiden Natura-
alueeseen (FI1105202).

Sijainti: Muodostumat sijaitsee Raahen ja Siikajoen rajalla Olkijoelta noin kolme kilometriä itään.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 1,5 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Raahe
Siikajoki
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