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PIKKARAISENKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-038

Pinta-ala: 96,6
Korkeus: 180
Alueen suhteellinen korkeus: 20

Geologia
Pikkaraisenkankaan hyvin kehittynyt laajahko dyynialue on kerrostunut harjun päälle ja liepeille. Dyynialueen 
ulkoreunoilla ja itäosassa on useita jyrkkäpiirteisiä, paikoin peräkkäisiä paraabelidyynejä. Kumpuilevat ja 
mutkittelevat paraabelidyynit ovat noin 100-800 metriä pitkiä ja 2-10 metriä korkeita, ja niiden eteläiset, itäiset ja 
pohjoiset suojasivurinteet ovat jyrkät. Alueen lounais-, keski- ja kaakkoisosissa on puolestaan loivapiirteisiä, 1-3 
metriä korkeita dyynikumpuja sekä peittohiekkaa. Deflaatiopainanteet ovat osittain soistuneet, ja syvimmässä 
painanteessa on lampi. Dyynialueen eteläpuolella Nuottijärvellä on pitkä hiekkaranta. 

Hyrynsalmen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 210 metrin tasolla, mutta vedenpinta on laskenut nopeasti 
kohdealueen länsipuolisen Emäjoen laakson vapauduttua jäästä. Jääjärvi purkautui ensin Sotkamon-Pielisen jääjärven 
tasoon, ja vedenpinta laski myöhemmin Ristijärven jääjärven ja lopulta Ancylusjärven tasoon (vrt. Kemiläinen 1982, 
Kemiläinen & Keränen 1986). Ancylusjärvi on ulottunut pitkänä lahtena Nuottijärven altaaseen noin 170 metrin 
tasolle. Dyynit ovat kerrostuneet Ancylusjärvivaiheen alussa harjun liepeiden kohottua vedenpinnan yläpuolelle. 
Tuulen suunta on ollut läntinen ja luoteinen. Dyynialue jatkuu harjun ympärillä useiden kilometrien päähän 
kohdealueen itäpuolelle (ks. TUU-12-039). 

Biologia
Metsät ovat suurimmaksi osaksi kasvatusmänniköitä. Alueella on myös laajoja taimikoita ja varttunutta, valoisaa, 
harvennettua männikköä. Dyynien jyrkimmillä paisterinteillä ja lakiosissa on kuivaa kangasta. Alavammat osat ja 
varjorinteet ovat kuivahkoa kangasta. Poronjäkäliköt on laidunnettu sängelle ja nämä ovat suurimmaksi osaksi 
varttuneissa metsissä harvakseltaan puolukan rei’ittämiä. Dyynien pohjoisrinteet ovat varvikkoisempia ja vain yhdestä
kohtaa havaittiin vähän hietakastikkaa ja pieni oravanmarjalaikku. Taimikot ovat vanhempia metsiä jäkäläisempiä ja 
kanervaisempia.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu soiden, vesistöjen ja peltojen rajaamana kohtalaisen hyvin ympäristöstä ja näkyy osittain tieltä. 
Alueelta avautuu näkymiä ympäröiville vaaroille, soille, pelloille, lammille ja Nuottijärvelle. Sisäinen maisema on 
melko vaihteleva, ja varsinkin dyynialueen sisällä oleva lampi on maisemallisesti erikoinen. 

Alueella on useita tieleikkauksia ja pieniä aineksenottokuoppia, ja dyynit ovat paikoin tiestön ja metsätöiden takia 
kuluneita sekä alueen eteläosassa myös roskaantuneita. Alue on Kangaslammen pohjoispuolisia dyynejä lukuun 
ottamatta kokonaan pohjavesialuetta. Lampien rannalla on muutamia loma-asuntoja. Eteläosassa dyynit rajautuvat 
paikoin talojen pihoihin ja varastoalueisiin ja keskiosassa entiseen turkistarhaan. Alue on merkitty Kainuun 
maakuntakaavaan 2020 arvokkaaksi harjualueeksi. Kohdealueen itäosa lampineen on melko hyvä käyntikohde.

Sijainti: Nuottijärven pohjoispuolella Nuottikylässä maantien molemmin puolin, 7 km Hyrynsalmelta kaakkoon.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Hyrynsalmi

4421 05

Kainuun maakuntakaava 2020.  
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TUU-12-038 Pikkaraisenkangas. Suuri paraabelidyyni alueen itäreunalla. Tuulen suunta on ollut 
oikealta vasemmalle. Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 




