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061. Alkkianvuoren ympäristö (Parkano, Karvia) 
 

 

 



Sijainti 

 

Alkkianvuori sijaitsee Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien rajalla Parkanon kaupungissa ja Karvian 

kunnassa. 

 

Pinta-ala 

 

Suojeluesityksen karttarajauksen pinta-ala on 1002 hehtaaria. 

 

Yleiskuvaus 

 

Alkkianvuoren arvokkaan luontokokonaisuuden pinta-ala on noin 600 hehtaaria. Itse Alkkianvuori on 

geologisesti arvokas ja maisemallisesti näyttävä. Sen laki kohoaa 201 metriin merenpinnan yläpuolelle, 

mikä on pitänyt sen lakiosat ja ylärinteet vedenkoskemattomana alueena jääkauden jälkeen. Rinteillä on 

myös rakkakivikkoisia muinaisrantoja merkkeinä Itämeren aiemmista vaiheista. Alueen geologisista 

muodostumista mainittakoon myös kaksi harjua: Lylynharju ja Kouranharju. 

 

Alkkianvuoren ja sen ympäristön metsät, etenkin vanhat mäntyvaltaiset kalliometsät, ovat 

luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Alkkianvuoren rinteillä ja sen läheisyydessä on myös jonkin verran 

vanhempia, kuusivaltaisia metsiä, joista osa on luonnontilaisen kaltaisia. Alueeseen sisältyy lisäksi 31 

hehtaarin laajuinen Raatosulkonnevan Natura 2000 -alue, jolla on edustavia mesotrofisia soita ja arvokasta 

kasvilajistoa. Alkkianvuoren ympäristössä on myös laajasti ojittamattomia, karumpia soita, jotka ovat 

luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Suot, niiden kangasmetsäsaarekkeet ja reunametsät muodostavat paikoin 

myös pienipiirteisesti vaihtelevaa suo–metsämosaiikkia, jossa huomionarvoista on mm. se, että suon ja 

kankaan rajapintoja ei ole välttämättä lainkaan ojitettu. Karujen soiden suuren määrän vuoksi 

Alkkianvuoren ympäristössä on metsätaloudellisen luokituksen mukaan runsaasti kitu- ja joutomaata. 

Suojeltavaksi esitetyllä alueella on myös lampia ja järviä, joista Kourajärvi (noin 17 ha) on pinta-alaltaan 

suurin. Rannat ovat muuten rakentamattomia, mutta Kourajärven koillisrannalla on 

Metsäntutkimuslaitoksen kämppä. 

 

METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot 

 

Alkkianvuorella on runsaasti METSO-elinympäristöjä: puustoisia soita (runsaasti rämeitä ja hieman korpia) 

ja soiden metsäisiä reunoja, kalliometsiä ja runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Myös pienvesien lähimetsiä 

on jonkin verran. 

 

Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa 

 

Metsähallituksen alue-ekologisesta verkostosta alueella ei ole kunnollista tietoa, sillä Alkkianvuori on 

aiemmin ollut Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Metlan vuosien 2001–2010 hoito- ja 

käyttösuunnitelmassa ojittamattomat suot ja luonnontilaiset puronvarret on pääosin merkitty jätettäväksi 

metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Myös jonkin verran ranta-, kallio- ja kangasmetsiä on tuolloin päätetty jättää 

käsittelemättä, mutta nykyisestä tilanteesta ei ole tietoa. 

 



 

Yhteenveto suojeluarvoista 

 

Alkkianvuori on hieno ja arvokas suo-, metsä-, kallio- ja järviluonnon kokonaisuus, jolla on runsaasti METSO-

elinympäristöjä ja kiistatta valtakunnallista merkitystä. 

 

Muuta 

 

Alkkianvuoren alueella on melko paljon virkistyskäyttöä: vuorella kulkee luontopolku opasteineen ja 

Alkkianlammen rannassa on kota ja nuotiopaikka. Lisäksi rajauksen pohjoiskärjen Neva-Lyly -lampi on 

suosittu kalastuskohde. Yli puolet suojeltavaksi esitetystä alueesta on varattu Pirkanmaan 

maakuntakaavassa tutkimusmetsäksi (Mtm) ja Alkkianvuori on merkitty arvokkaaksi kallioalueeksi (ge2). 

Satakunnan maakuntakaavassa Lylynharju ja ja Kouranharju on merkitty arvokkaiksi harjualueiksi (ge1) ja 

niiden välinen kallio arvokkaaksi kallioalueeksi (ge2). 

 

Tietolähteet 

 

- Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin maastokäynti 17.8.2010 

- Metlan Parkanon tutkimusalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2001–2010 

- kartat ja ilmakuvat 



 

 


