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VATIKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-045

Pinta-ala: 31,2
Korkeus: 165
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Vatikankaan hajanainen, melko hyvin kehittynyt dyynialue koostuu Emäjoen laakson länsireunalle kerrostuneista 
erityyppisistä dyyneistä. Alueen erikoisin muodostuma on varsinainen Vatikangas, joka on muodoltaan soikea ja 
vatimainen, noin 450 metriä pitkä ja 250 metriä leveä dyynialue. Vatikankaan ulkoreunoja kiertää lähes yhtenäinen, 
ulkorinteiltään jyrkkä 5 metriä korkea paraabelidyyniselänne, joka sulkee sisälleen loivasti kumpuilevan 
deflaatiopainanteen. Muodostuma on mahdollisesti kahden peräkkäisen paraabelidyynin yhdistelmä. Alueen muut 
dyynit ovat lounas-koillissuuntaisia loivasti mutkittelevia paraabelidyynejä, joiden kaakkoinen suojasivurinne on 
jyrkähkö. Dyynien pituus on 600-1 000 metriä ja korkeus 1-10 metriä. Korkein ja jyrkkäpiirteisin paraabelidyyni 
sijaitsee aivan alueen koillispäässä. Dyynialue jatkuu kohdealueen koillispuolella Seitenjärven länsirannalle, missä 
osittain veden alle jääneet dyynit näkyvät hiekkaisina nieminä, saarina ja paljaina hiekkatörminä. 

Sotkamon-Pielisen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 195 metrin tasolla. Kun jääjärvi purkautui Kattilamäen 
uomaston avauduttua Kajaanin eteläpuolella, vedenpinta laski ensin noin 185 metriin lyhytaikaisen Ristijärven 
jääjärven tasoon ja lopulta 170 metriin Ancylusjärven tasoon (Kemiläinen 1982, Kemiläinen & Keränen 1986). 
Kohdealueen dyynit alkoivat kerrostua vasta purkausvaiheen jälkeen, kun alue kohosi Emäjoen laaksoon ulottuneen 
Ancylusjärven vedenpinnan yläpuolelle. Dyynien aines on peräisin Emäjoen laakson länsireunan hiekkakerrostumista,
jotka kerrostuivat jäätikön reunan edustalla olleeseen jääjärveen. Dyynit kerrostaneen tuulen suunta on ollut pääosin 
luoteinen.

Biologia
Alueen kasvillisuus on aika vaatimatonta lukuun ottamatta pieniä kielokasvustoja, muutamia kangaskortteita ja 
kissankäpäliä (NT) itäosan dyynin kaakkoisrinteellä. Kissankäpälää on runsainten kuitenkin tienvierustoilla. Dyynien 
metsät ovat myös nuoria, korkeintaan kasvatusmetsävaiheessa. 

Vatikangas on suurimmaksi osaksi kuivan kankaan kasvatusmännikköä ja itäsivun dyyni on pohjoisosasta 
harvakasvuista hirvien latvottamaa mäntytaimikkoa. Kuivahkoa kangasta on länsiosan dyynillä. Kuivahkon kankaan 
kasvatusmännikössä aluskasvillisuus on puolittain puolukkavaltaista varvikkoa ja toinen puoli sängelle laidunnettua 
jäkälikköä. Pohjoiseen viettävillä rinteillä on enemmän variksenmarjaa ja kanervaa ja jonkin verran myös suopursua 
sekä juolukkaa. Mäntytaimikko on jäkäläisempi ja varvikkoa on vain noin kolmasosa. Kuivahko mäntyvaltainen 
kangas on taasen edellisiä hieman kuusisempi ja koivuisempi ja varpuisemman aluskasvillisuuden seassa on myös 
niukasti metsälauhaa ja kangasmaitikkaa. Paisteisimmalla kaakkoisrinteellä on lisäksi hieman sianpuolaa ja 
keltaliekoa. 

Koillisin dyyni on aivan itäpäästä mäntytaimikkoa, keskeltä hiljattain hakattua siemenpuumännikköä ja voimalinjalta 
saakka kasvatusmännikköä lukuun ottamatta voimalinjojen alusia. Aluskasvillisuus on siemenpuutaimikossa vielä 
hyvin samankaltainen kuin ennen hakkuita. Kaakkoisrinne on puolittain puolukan rei’ittämää jäkälikköä ja loput 
puhtaampaa varvikkoa. Matalampi luoteisrinne on varpuisempi, variksenmarja- ja kanervalaikkuinen. Jyrkällä 
kaakkoisrinteellä kasvaa lisäksi hieman hietakastikkaa ja kangaskortetta. Voimalinjan molemmin puolin, alarinteessä 
on poikkeavasti vähän tiheämpiä kielokasvustoja seuranaan edellä mainittuja lajeja ja lisäksi vähän kissankäpälää 
(NT), jota on hyvin runsaasti jo metsätien vierustalla. Paisterinteellä on myös sianpuolalaikkuja ja eräällä kohtaa pieni 
oravanmarjalaikku. Soilukkasuon dyyni ja läntiset dyynit ovat enimmäkseen kasvatusmänniköitä.

Maisema ja muut arvot
Dyynit hahmottuvat kohtalaisesti ympäristöstä ja näkyvät osittain tiestöltä. Alue on pääosin peitteinen, ympäristöstä 
on näkyvissä lähinnä mäntykangasta ja rämeitä. Vatikankaan reunalta ja itäosan dyynin laelta näkyy kuitenkin myös 
kauemmas kaakkoon. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen. 

Alueella on pieniä tieleikkauksia, ja Karppilan entisen seisakkeen kohdalla olevassa dyynissä on ollut suurehko 
aineksenottoalue. Osa alueen dyyneistä on jäänyt tien alle. Alueen halki kulkee sähkölinja. Kohdealueen itäpuolella 
oleva Seitenoikean voimala ja Seitenjärven tekoallas valmistuivat 1961, jolloin veden alle jäi noin kolmen kilometrin 

Sijainti: Seitenoikean voimalan länsipuolella, 13 km Ristijärveltä koilliseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Hyrynsalmi
Ristijärvi
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pituinen ja putouskorkeudeltaan yli 20-metrinen Seitenoikean koski.
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