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LAAHTASKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-033

Pinta-ala: 93,9
Korkeus: 170
Alueen suhteellinen korkeus: 17

Geologia
Laahtaskankaan alueella on melko hyvin kehittyneitä paraabelidyynejä ja dyynikumpuja harjun kaakkoispään päällä 
ja liepeillä. Suurimmat ja jyrkkäpiirteisimmät muodostumat ovat alueen itä- ja länsireunan paraabelidyynit. Alueen 
sisäosissa dyynit ovat loivapiirteisempiä, ja ne vaihtuvat luoteisreunalla lähinnä harjukumpujen päälle kerrostuneeksi 
peittohiekaksi. Lounaassa dyynialue rajautuu moreeniin. Dyynien pituus on noin 100-1 200 metriä ja korkeus 1-8 
metriä. Jokeen rajautuvan alueen itäreunan hyvin jyrkät rinteet ovat jopa 15-20 metriä korkeat,  mutta ne ovat puoliksi 
harjumuotoa. Dyynien eteläiset ja itäiset suojasivurinteet ovat paikoin jyrkähköt. 

Sotkamon-Pielisen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 200 metrin tasolla. Kun jääjärvi alkoi purkautua Kajaanin 
eteläpuolisen Kattilamäen seudun vapautuessa jäästä noin 10 750 vuotta sitten (vrt. Kemiläinen 1982), seudulle 
muodostui lyhytaikainen Ristijärven jääjärvi (Kemiläinen & Keränen 1986). Ristijärven jääjärvi purkautui 
Ancylusjärven tasoon Paltamon koillispuolisen Valkeisjärven alueen vapauduttua jäästä (Kemiläinen & Keränen 
1985). Ancylusjärvi on ulottunut alueelle lyhyen aikaa pitkänä ja kapeana lahtena, jonka taso on noin 160 metrin 
korkeudella. Kohdealueen dyynit alkoivat kerrostua Ristijärven jääjärven purkauduttua ja harjun kohottua liepeineen 
vedenpinnan yläpuolelle. Tuulen suunta on ollut luoteinen. Kohdealueen itäpuolella harjun kyljellä virtaava Hiisijoki 
on kuluttanut hiekkaisiin kerrostumiin mutkittelevan uoman. Joessa on heti kohdealueen pohjoispuolella Laahtaskoski

Biologia
Alueen metsät ovat vaihtelevasti kuivan kankaan mäntytaimikkoja, kasvatusmännikköjä ja tasaikäisiä varttuneita 
männiköitä. Lahopuita ei ole. Suurimmaksi osaksi aluskasvillisuus on puolukka-jäkälälaikkuista. Kanervaa on myös 
paikoin runsaasti. Poronjäkäliköt ovat suhteellisen puhtaita johtuen lähinnä kasvatusmetsistä. Alueen itäreunan 
dyynien jyrkät itärinteet ovat alaosastaan ruohoisia johtuen joesta. Näillä rinteillä kasvaa tavanomaisen 
kasvatusmännikön alla runsaasti katajaa, jonkin verran haapaa ja ruohoista mm. oravanmarjaa, metsäimarretta, 
lillukkaa, metsätähteä, myös kangaskortetta, vanamoa, keltaliekoa ja korpikastikkaa. Rinne on joen kohdalla hyvin 
jyrkkä. Kauempana joesta kasvillisuus normalisoituu puolukkavaltaiseksi ja jäkälälaikkuiseksi rinteeksi.

Maisema ja muut arvot
Alue erottuu kohtalaisen hyvin ympäristöstä, ja keskiosan matalat dyynit näkyvät hyvin maantieltä. Itä- ja 
pohjoisreunan dyyneiltä avautuu joitain kaukonäkymiä metsäiseen ympäristöön, muuten näkyvissä on lähinnä 
mäntykankaita ja rämeitä. Hiisijoki tuo näkymiin paikoin vaihtelua. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen. 

Alueella on pieniä tieleikkauksia, ja dyynit ovat paikoin metsätöiden takia kuluneita. Alue on pääosin 
pohjavesialuetta. Alueella on retkeily- ja ratsastuspolkuja sekä moottorikelkkareitti, ja kilometrin päässä luoteessa on 
Laahtasen leirintä- ja lomakylä. Laahtasenjärvellä on virkistyskalastusalue, nuotiopaikkoja ja laavu. Laahtasjärven ja 
Hiisijoen Laahtaskosken yli on rakennettu sillat.

Sijainti: Hiisijärven luoteispuolella Sotkamon - Ristijärven maantien molemmin puolin, 20 km Ristijärveltä kaakkoon.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 15 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Ristijärvi
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