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KAIJANSUON DRUMLIINIPARVI VESANTO 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-024 Muodostumatyyppi: Drumliini ja kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3224 06 Alueen pinta-ala: 396,6 ha 
Korkeus: 162 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 40 m Muodon suhteellinen korkeus: 40 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kaijansuon drumliiniparvi sijaitsee 5 km Vesannolta etelään. 
 
Geologia 
Kaijansuon 5600 x 2000 metrin kokoinen drumliiniparvi sijoittuu Keiteleen drumliinikentän keskiosaan. Laajalla 
alueella on erityyppisiä moreenimuodostumia kumpuilevista lohkareisista moreeniselänteistä suuriin crag-and-
tail-drumliineihin ja virtaviivaisiin neulamaisiin selänteisiin. Muotojen suuntautuneisuus paranee luoteesta 
kaakkoon ja lännestä itään. Alueen luoteisosassa maasto on loivasti kumpuilevaa ja heikosti suuntautunutta. 
Keskiosan Hämeenjärvenkangas ja Raiskiokankaan länsiosa ovat kohtalaisesti suuntautuneita, melko lohkareisia 
drumliinityyppisiä muodostumia. Itäosan Isomäki, Multaselkämä ja Raiskiokankaan itäosa moreenihäntineen 
ovat erittäin hyvin suuntautuneita, pitkiä ja kapeita drumliineja. Eteläosaan sijoittuvat Pohjois- ja Etelä-Suomäki 
ovat korkeita ja jyrkkäpiirteisiä crag-and-tail-drumliineja, joista jälkimmäinen on hyvin suuntautunut ja sen 
edustalla on soistunut kaariallas. Alueen varsinaisten drumliinien (9-10 erillistä selännettä) pituus on noin 400-
1800 metriä, leveys 100-300 metriä ja korkeus 5-40 metriä. Selänteiden välissä on laajoja suoalueita (Kaijansuo, 
Soidinsuo) ja suolampia sekä joitakin moreenikumpusaarekkeita. Suot eivät sisälly rajaukseen, mutta ne ovat 
oleellinen osa alueen maisemaa. Kohdealueen arvo perustuu lähinnä muodostumien monipuolisuuteen ja niiden 
vaihettumiseen tyypistä toiseen suhteellisen pienellä alueella. Kohdealueen luoteispuolella on enimmäkseen 
kumpumoreenimuotoja, kaakkoispuolella puolestaan hyvin suuntautuneita drumliiniparvia.  
 
Kalliota on Pohjois- ja Etelä-Suomäen proksimaaliosien lisäksi todennäköisesti muidenkin drumliinien ytimenä, 
ja kallio lienee luoteisosan kummuillakin paikoin lähellä pintaa. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä suureen 
(1-10 kpl aarilla). Lohkareita on eniten luoteis- ja keskiosassa, erillisissä painanteissa ja drumliinien 
proksimaaliosissa. Alueen pohjois- ja keskiosissa on soiden reunoilla runsaasti erikokoisia lohkarepainanteita, 
laajimmat ovat lähes hehtaarin kokoisia avoimia kenttiä. Idässä ja etelässä pintalohkareisuus on vähäisempää. 
Ylin ranta on seudulla noin 155 metrin tasolla, joten alue on pääosin subakvaattinen. Vain eteläosan crag-and-
tail-drumliinien lakialueet ovat supra-akvaattisia, ja niiden huuhtoutuneiden rinteiden yläosista löytyy joitain 
muinaisrantoja. Ancylusjärven taso on seudulla noin 140 metrin korkeudella.  
 
Biologia 
Kaijansuon alue on hyvin laaja, mutta kasvillisuustyypit ovat hyvin tavanomaisia. Yleensä puusto on kuivahkoa 
(VT) mäntymetsää, useammin nuorta kuin varttunutta. Alue on monin paikoin soistunutta, sillä suopursu ja 
vaivero ovat hyvin yleisiä lajeja tavallisten kangasmetsälajien seassa. Isomäeltä ja Kaijanselkämältä löytyy 
jonkin verran tuoretta (MT) kuusikkoa. Muusta alueesta erottuvat Pohjois- ja Etelä-Suomäki. Näiltä korkeilta 
muodostumilta löytyy varttunutta männikköä ja kuusikkoa (VT-MT). Itse Kaijansuo, joka jää alueen rajauksen 
ulkopuolelle, on vaikuttavan näköistä yhdistelmätyypin suota. Alueen laajuudesta huolimatta kasvilajeja on 
melko vähän. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajautuminen ympäristöstä on hyvin vaihettuvaa, rajausta voisi jatkaa kaakossa vieläkin pitemmälle. 
Pohjois- ja Etelä-Suomäki erottuvat hyvin, ja niiden laelta on paikoin mainio näköala kohdealueen keskiosiin ja 
ympäristöön. Alueen suuresta koosta johtuen sisäinen maisema on vaihteleva, ja vaikutelma on pääosin 
tiettömällä alueella paikoin erämainen. Etelä-Suomäen juurella Suolammen rannassa on partiolaisten maja. Alue 
on hirvenmetsästysaluetta, ja keskiosasta löytyy kalasääsken pesä. 
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