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RUOVESI

Tietokantatunnus: MOR-Y04-018
Arvoluokka:
Korkeus:

3

173 m mpy

Muodostumatyyppi: Reunamoreeni

Karttalehti: 2142 03

Alueen pinta-ala:

Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m

Muodon suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

13,1 ha
12,5 m

Jakamakankaan reunamoreenimuodostuma sijaitsee laajan
Jakamakankaan luoteiskulmassa, Siikanevan lounaispuolella.

Geologia
Siikanevan länsipuolisen alueen halki lounaasta koilliseen kulkee reunamuodostumakompleksi, joka on osa SisäSuomen reunamuodostumaa. Jakamakankaan muodostuma kuuluu laajaan moreenimuodostuma-alueeseen, joka
on syntynyt Sisä-Suomen reunamuodostuman proksimaalireunaan kahden suuren deltan, Jakamakankaan ja
Särkikankaan, välittömään läheisyyteen. Jakamakankaan reunamoreenivalli on yli kilometrin mittainen
reunamuodostuma, joka rajautuu itäosastaan Jakamakankaan deltaan. Mannerjäätikön sulaessa alue jäi
Yoldiameren peittoon. Ylin ranta on noin 160 metriä mpy (Kujansuu 1996), joten Jakamakankaan muodostuman
korkeimmat osat ovat muodostuneet supra-akvaattisesti enimmillään noin 10 metriä vedenpinnan yläpuolelle
alimpien osien ollessa lähellä ylimmän rannan tasoa.
Jakamakankaan reunamoreenimuodostuma on suuntautunut koillisesta lounaaseen kuvastaen muinaisen
mannerjäätikön reunan kulkua. Jakamakangas on muodoltaan selkeä selänne, jonka lakiosa on kumpumainen.
Selänteen lakiosa haarautuu useassa kohdin kahdeksi rinnakkaiseksi selänteeksi. Jakamakankaan muodostuman
selänteen kohomuoto myös katkeilee välillä, ja muodostuman aivan lounaisin osa on oma kohomuotonsa.
Selänteen lakiosa on muodoltaan reunamoreeneille epätyypillisesti pikemminkin laakea kuin terävä.
Proksimaalirinne on jyrkkä, mutta Jakamakankaan puoleinen distaalirinne on loiva, vaikkakin selkeä. Etenkin
vallin lounaispää on hyvin jyrkkä koillispään laskeutuessa tasaisemmin. Lohkareisuus on hyvin vähäistä, alle
yksi lohkare aarilla. Maaperäkartoituksen yhteydessä tehtyjen raesuuruusanalyysien mukaan alueen moreenit
ovat pääasiassa hietamoreeneja, ja veden koskemattoman alueen moreenit sisältävät jonkin verran enemmän
hienoainesta (savespitoisuus 3 - 8 %) kuin veden peitossa olleiden alueiden moreenit (savespitoisuus 1 - 2 %)
(Kujansuu et al. 1981).
Biologia
Suurin osa reunamoreenivallista on kasvatusmetsävaiheen männikköä (MT, VT), joka on paikoin kuusettumassa.
Sen aluskasvillisuus on mustikka - puolukkavarpuista ja lauhaista sekä varjoisimmista kohdin sammaleista.
Aivan pohjoisosassa on nelimetristä kuusivaltaista taimikkoa. Sen aluskasvillisuus on kanervaista ja kastikkaista.
Maisema ja muut arvot
Jakamakangas sijaitsee Ruoveden etelä- ja Oriveden pohjoisosien muodostamalla ylänköalueella, jonka korkeus
on ympäröiviä alueita suurempi. Korkeus merenpinnasta tällä alueella on yleisesti yli 160 metriä, ja paikoin yli
200 metriä merenpinnasta. Lähimaisemaa luonnehtivat sekä viereinen laaja Jakamakangas että lähistön laajat
suoalueet. Reunamoreenimuodostuma hahmottuu melko hyvin ympäristöstään etenkin sitä itäpuolelta
ympäröivälle tasaiselle Jakamakankaalle. Sen sisäinen maisema ei ole erityinen eikä alueelta avaudu
ympäristöön maisemaa. Jakamakangas sijaitsee pohjoisen Jakamakankaan 3. luokan pohjavesialueella
(0483751). Noin 1 km muodostumalta etelä-kaakkoon sijaitsee Jakamakankaan eteläinen 2.luokan pohjavesialue
(0483705).
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