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KORHONKANGAS MULTIA 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-070 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2241 12 Alueen pinta-ala: 9,6 ha 
Korkeus: 188 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 13 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Korhonkankaan drumliini sijaitsee Ison Palojärven itäpuolella,  
 19 km Multialta luoteeseen. 
 
Geologia 
Korhonkankaan kaksiosainen drumliini sijoittuu Karstulan-Keuruun drumliinikentän keskiosaan. Drumliini on 
sukkulamainen ja hyvin suuntautunut, ja se muodostuu kahdesta selkeästi erisuuntaisesta selänteestä, joilla 
näyttäisi olevan "yhteinen" proksimaalikärki. Eteläinen selänne on matalampi ja kapeampi, ja sen suunta on noin 
320º, mikä on lähellä seudun yleistä drumliinien suuntausta. Selänteen koko on 800 x 150 metriä ja korkeus 5 
metriä. Pohjoinen, korkeampi ja leveämpi selänne näyttää olevan vinosti eteläisen selänteen päällä ja sen suunta 
on noin 300º. Selänteen koko on 550 x 150 metriä ja korkeus 8 metriä. Molempien selänteiden kyljet ovat 
jyrkähköt ja selkeät, ja yhteinen proksimaalikärki on jyrkkäpiirteinen ja suhteellisen korkea. Distaaliosat ovat 
vaihettuvampia, ja selänteiden välissä on lisäksi hyvin matala, epämääräisen suuntainen selännemäinen 
kohouma. Drumliinien jakautuminen erisuuntaisiin selänteisiin on seudulla harvinaista mutta ei kuitenkaan 
ainutlaatuista, kohdealueen luoteispuolella vastaavantapaisia muotoja hahmottuu enemmänkin. Muodostuman 
rakenne heijastanee kahta eri-ikäistä jäätikön virtaussuuntaa, mutta vasta selänteiden kiviaineksen suuntauksen 
tutkiminen voisi vahvistaa tulkinnan.  
 
Kalliosta ei ole havaintoa. Tieleikkausten aines on soraista ja hiekkaista hiekkamoreenia, kivet ovat melko 
pyöristyneitä. Distaaliosat ovat pinnaltaan hiekkaisia. Pintalohkareisuus on vähäinen tai kohtalainen (1-5 kpl 
aarilla), ja pienet, alle metrin kokoluokkaa olevat lohkareet ovat jakautuneet melko tasaisesti. Ylin ranta on 
seudulla noin 165 metrin tasolla, joten alue on supra-akvaattinen.  
 
Biologia 
Korhonkankaan kaksiosaisen drumliinin eteläisellä selänteellä on kuivaa (VT) ja karua kangasmetsää (CT, ClT). 
Pohjoinen, leveämpi selänne on distaaliosastaan tuoretta kangasmetsää (MT). Tuoreen kankaan männikkö on 
varttunutta ja luonnontilaisen kaltaista. Kapeamman selänteen distaaliosassa on nuorta mäntytaimikkoa. 
Proksimaaliosassa on avaraa, varttunutta mäntytaimikkoa. Eteläisen drumliinin kasvillisuus on distaaliosassa 
hyvin kuivaa, kanerva- ja jäkälävaltaista. Alueella ei ole harvinaista kasvillisuutta tai luontotyyppejä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu soiden rajaamana selkeästi ympäristöstä, ja selänne näkyy pohjoisesta tultaessa suon takaa tieltä 
melko hyvin. Ympäristöön avautuu kyljiltä peitteisyyden takia lähinnä vaatimattomia suonäkymiä. Sisäinen 
maisema on drumliiniksi kohtalaisen vaihteleva: erisuuntaiset, selväpiirteiset selänteet eroavat melko selkeästi 
toisistaan ja alueen muoto hahmottuu hyvin. Näkyvyys alueella on hyvä ja maasto on helppokulkuista. 
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