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KIPAKYNNÄÄNMÄET PETÄJÄVESI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-082 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2234 09 Alueen pinta-ala: 9,4 ha 
Korkeus: 178 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kipakynnäänmäkien kumpumoreenialue sijaitsee Ala- 
 Merosenjärven luoteispuolella, 11 km Petäjävedeltä pohjoiseen. 
 
Geologia 
Kipakynnäänmäkien 1000 x 200 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen 
kumpumoreenikentän keskiosaan. Alue sijaitsee laaksossa moreenipeitteisten kalliomäkien välissä. Se koostuu 
jyrkkäpiirteisistä, pitkistä ja kapeista, hieman mutkittelevista (harjumaisista) luode-kaakkosuuntaisista 
moreeniselänteistä sekä muutamista erillisistä moreenikummuista. Selänteet ovat 50-250 metriä pitkiä ja 20-50 
metriä leveitä, ja niillä on korkeutta 3-10 metriä. Selänteiden lounaiskyljet ovat rinnesijainnista johtuen paikoin 
selvästi koilliskylkiä korkeammat. Alueen kummut keskittyvät kaakkoisosaan, jossa on muutama 
jyrkkäpiirteinen muodostuma. Selänteiden ja kumpujen taitteet ovat näkyvissä. Alueella olevat rakenteet ovat 
seudulle tyypillisiä kumpumoreenimuotoja. Maaston painanteissa sijaitsevia pitkiä moreeniselänteitä on 
ympäristössä enemmänkin. Tämäntyyppiset muodot ovat kuitenkin muualla Keski-Suomessa melko harvinaisia. 
Kohdealue on mahdollisesti syntynyt jäätikön pohjalle syntyneisiin railoihin puristumalla, ja se voisi kenties olla 
tulkittavissa jopa heikosti lajittuneeksi harju(jakso)n alkioksi.  
 
Alueella on useita tieleikkauksia. Maaperäkartan mukaan aines on hiekkamoreenia, jossa on runsaasti hietaa. 
Hiekkaa on lisäksi yleisesti muodostuman pinnalla ja linsseinä selänteiden liepeillä. Pintalohkareisuus on 
kohtalainen (1-5 kpl aarilla), selänteillä on paikoin tihentymiä. Lohkareet ovat keskikokoisia, noin metrin 
kokoluokkaa. Kiviä on jonkin verran. Ylin ranta on seudulla noin 155 metrin tasolla, joten alue lienee kokonaan 
supra-akvaattinen.  
 
Biologia 
Kipakynnäänmäkien ydinalueet ovat erittäin luonnontilaisia. Vanhat metsäalueet ovat paksusammaleisia tuoreita 
kankaita (MT). Kuusi on pääpuulaji, mutta harjanneosissa kasvaa paikoitellen järeää mäntyä. Vanhoissa kuusissa 
on runsaasti luppoja ja jyrkällä kumpareikolla iäkkään puuston kokojakauma on melkoisen suuri. Synkillä, 
sammaleisilla rinteillä kasvaa yövilkkaa. Kipakynnäänmäen keskellä, syvässä laaksossa on lähde ja 
valuvesijuotti, jonka äärellä on pienialainen saniaislehtokorpi. Lehtokorvessa kasvaa hiirenporrasta, 
herttakaksikkoa, sudenmarjaa, käenkaalia ja lehtokorven sammalia. Ajotien vieressä on laaja mustikkakorpi, 
jossa kasvaa runsaasti ruohoja ja mm. lehtomataraa. Ajotien itäpuoleisilla kummuilla on kuivan kankaan (VT) 
sekataimikkoa. Suurin osa harvan taimikon puista on vielä matalia pensaita, joten näkyvyys on hyvä. Taimikossa 
kasvaa keltaliekoa. Eteläisimmällä kaksoisharjanteisella tasanteella metsä on jykevää tuoreen kankaan 
kuusivaltaista sekametsää. Kosteissa painanteissa kasvaa metsäalvejuurta, pallosaraa ja metsäkortetta. Loivat 
harjanteet ovat kangasmetsäsammaleisia ja mustikkaisia. Sammalikossa kasvaa yövilkkaa. Tämä luonnontilainen 
alue vaihettuu etelässä ja idässä oleviin suoalueisiin. Luoteisosan moreeniselänteellä on puolukkatyypin 
varttunutta mäntytaimikkoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Kartalla alueen rajautuminen on melko selkeää, mutta maastossa muodot erottuvat kunnolla vasta alueen sisällä. 
Alueen poikki kulkevilta kahdelta tieltä selänteet kuitenkin näkyvät kohtalaisesti. Ympäristön mäkimaastoon on 
vähäisiä näkymiä hakkuiden yhteydessä, pääosin alue on peitteinen. Sisäinen maisema on vaihteleva, 
jyrkkäpiirteiset selänteet hahmottuvat maastossa kuljettaessa hyvin. Näkyvyys on alueen keskiosassa melko 
hyvä. 
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