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MYLLYKANGAS JYVÄSKYLÄN MLK 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-104 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3212 08 Alueen pinta-ala: 34,3 ha 
Korkeus: 133 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 33 m Muodon suhteellinen korkeus: 33 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Myllykankaan moreenimuodostuma sijaitsee Leppälahden kylän 
  itäpuolella, 12 km Jyväskylästä itään. 
 
Geologia 
Myllykankaan moreenimuodostuma sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän länsireunalle. Kohdealue on luode-
kaakkosuuntainen ja melko epäsymmetrinen, lähinnä Mehtovuoren suojasivumoreeniksi tai heikosti 
suuntautuneeksi drumliinihännäksi luokiteltava selännemäinen muodostuma. Muodostuma on noin 1200 metriä 
pitkä, 300 metriä leveä ja 33 metriä korkea. Selänteen länsikylki on selväpiirteinen, jyrkkä ja korkea, mutta 
itäkylki on huomattavasti matalampi ja epämääräisempi. Leveä kaakkoispää on niin ikään melko vaihettuva. 
Selänteen leveä laki on varsin tasainen (osin tasoitettu), ja luoteispäässä on loivia kumpuja.  
 
Kohdealue on ilmeisesti puhdas maaperämuoto. Sen keskeltä halkaiseva rautatieleikkaus on yli 25 metriä syvä. 
Myös distaaliosassa on suuri valtatie 9:n leikkaus. Rautatieleikkauksesta on havaittu 26 metrin paksuisen 
moreenikerroksen alta parin metrin kerros lustosavea (Brenner 1927), mutta nykytilassaan leikkaus on 
kasvittunut ja sen alimmat osat on tuettu kivimuurilla. Lustosavikerrostumaa ei ole ajoitettu, mutta se nostaa 
kuitenkin huomattavasti kohteen geologista arvoa. Pintakerroksessa on yleensä paksulti hiekkaa, ja selänteen 
laella pohjoisosassa on matalia hiekkakuoppia. Pintalohkareisuus on kohtalainen (1-5 kpl aarilla), melko 
tasaisesti jakautuneet lohkareet ovat enintään metrin kokoluokkaa. Kiviä on niinikään kohtalaisesti. 
Urheilukentän laidoilla on raivattuja lohkarevalleja. Ylin ranta on seudulla noin 150 metrin tasolla, joten alue on 
selvästi subakvaattinen. Länsikyljellä on hieman muinaisrannan tyyppisiä kivivöitä ja epämääräinen taive noin 
110 metrin tasolla.  
 
Biologia 
Myllykankaan itäosassa on mäntytaimikkoa. Mäen laella kasvaa kasvatusmännikköä, joka jatkuu etelässä aina 
rautatielle asti. Myllykankaan länsirinteessä on mäntytaimikkoa ja rinteen alaosassa radan lähellä varttunutta 
männikköä, jossa on lehtipuiden taimia. Alarinne on miltei lehtomaista mm. käenkaalia ja metsäkurjenpolvea. 
Alueen itäosassa radasta pohjoiseen on mm. siemenpuuhakkuuta, nuorta lehtipuustoa, melko varttunutta 
männikköä ja mäntytaimikkoa. Radan eteläpuolella sijaitsevasta urheilukentästä itään on melko varttunutta, 
kuivahkon kankaan männikköä ja hylätty puutarha. Urheilukentän länsipuolella on varttunutta männikköä, jonka 
alarinne alkaa olla kastikkaista. Urheilukentän eteläpuolella on varttunutta osin harvennettua männikköä, nuorta 
mäntyvaltaista metsää ja harvennettua melko varttunutta kasvatusmännikköä. Valtatien kaakkoispuolinen alue 
on lähes kokonaan mäntytaimikkoa, jossa humuskerros paikoin puuttuu. Paikallistien varressa kasvaa leppää ja 
koivua. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla ja maastossa melko selkeästi pohjoisosaa lukuun ottamatta. Korkea länsikylki hahmottuu 
hyvin. Alue on pääosin peitteinen, mutta rautatieleikkauksen kohdalla on avara näköala länteen, missä erottuu 
Leppäveden takana korkea Kanavuori (crag-and-tail-tyyppinen muodostuma). Sisäinen maisema on jyrkkine 
rinteineen, leikkauksineen ja muine tekomuotoineen kohtalaisen vaihteleva, ja näkyvyys on yleensä hyvä. 
Alueella on runsaasti polkuja ja urheilukenttä. Lännessä kolmen kilometrin päässä on Kanavuoren-
Koskenvuoren Natura-alue (FI0900003). 
 
Kirjallisuutta 
Brenner, T. 1927. Varvig lera överlagrad av morän från trakterna öster om Jyväskylä stad i Finland. Fennia 47, 
1-40. 
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