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KATAJALAMMINKANGAS PARKANO 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-011 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2211 09 Alueen pinta-ala: 32,9 ha 
Korkeus: 170 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Katajalamminkankaan muodostuma sijaitsee Parkanon kunnan  
 keskiosassa noin 400 metriä Nivusjärven eteläpuolella,  
 Isonevan turvetuotantoalueen länsipuolella. 
 
Geologia 
Vuorijärven 1 : 20 000 peruskarttalehden poikki etelästä Vuorijärven kylästä pohjoiseen Nivusjärven itäpuolitse 
kulkee moreeniselänteiden ja -kumpujen paikoitellen katkeileva jono. Näistä muodostumista on inventointiin 
otettu Katajalamminkankaan muodostuma. Alueen keskimmäisessä muodostumassa on selkeitä drumlinisaation 
piirteitä, se on esimerkiksi suuntautunut samansuuntaisesti samalla karttalehdellä sijaitsevan pitkittäisharjujakson 
kanssa muinaisen mannerjäätikön liikesuunnan mukaisesti ja etenkin inventoidun alueen pohjoisosa on hyvin 
selkeä, kilpimäinen. Keskimmäinen muodostuma on noin 900 metriä pitkä ja leveimmältä kohdaltaan noin 250 
metriä leveä. Sen muoto on kilpimäinen ja melko tylppä. Etelä- ja pohjoisosan kumpareet ovat muodoltaan 
selkeän pyöreitä ja niillä on selkeät, melko loivat rinteet. Koko alue on vähälohkareinen, tosin joukossa on 
muutama suurempikin lohkare. Ylimmän rannan taso on noin 190 metriä nykyisen merenpinnan tason 
yläpuolella, joten muodostuma on vapautunut jäätikön reunassa varsin matalaan, vain noin 20 metriä syvään 
veteen (Kielosto et al. 1985). Pitkulaisemman osan päällä, sen korkeimmalla kohdalla on selkeää 
rantakerrostumaa. Korkeimmalla kohdalla muodostuman keskellä on myös maa-aineksenottokuoppa, josta on 
otettu hiekkaa ja soraa. 
 
Biologia 
Selänne on aivan pohjoisosaa lukuun ottamatta mäntytaimikkoa (CT, VT). Sen aluskasvillisuus on kanervaista. 
Pohjoisosa on varttunutta tai kasvatusmetsävaiheen männikköä (CT, VT), jota on ajallaan harvennettu. 
Aluskasvillisuus on kanervaista ja puolukkaista. Siellä täällä on myös variksenmarjalaikkuja ja joitakin 
suopursuja ja juolukoita. Pintakivet ovat enimmäkseen poronjäkäläpeitteisiä. Pohjoisosa on harvennettua 
kasvatusmetsävaiheen männikköä (VT) ja eteläosa vanhempaa hyvin tiheää mäntytaimikkoa (VT). Pohjoisosan 
aluskasvillisuus on puolukkaista ja kanervaista, ja eteläosan aluskasvillisuus on puolukkaista ja sammaleista. 
Pintakivet ovat poronjäkälälaikkuisia. Kasvatusmetsässä on lisäksi harvakseltaan juolukkaa ja variksenmarja- 
sekä suopursulaikkuja. 
  
Maisema ja muut arvot 
Katajalamminkankaan muodostuma sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan Länsi-Suomen rannikkoalueen 
itäosassa. Muodostuma sijaitsee Parkanon kunnassa alueella, jonka korkeus merenpinnasta on yleisesti 140 – 180 
metriä merenpinnan yläpuolella. Lähiympäristöä luonnehtii laaja suoalue, josta osa on otettu turvetuotantoon. 
Inventoitu muodostuma erottuu melko hyvin ympäristöstä varsinkin koska se rajautuu kaikilta osiltaan aivan 
eteläkärkeä lukuun ottamatta suohon. Itse muodostuman sisäinen maisema on varsin selkeä, ja se vaihtelee 
hieman. Alueelta ei ole erityisiä näkymiä ympäristöön muualle kuin ympäröivälle turvetuotantosuolle. 
 
Kirjallisuutta 
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