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UKONMÄENKANGAS-SIIKALAHDENKANGAS KANGASNIEMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y06-003 Muodostumatyyppi: Drumliini ja kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3214 03, 3213 06 Alueen pinta-ala: 107,0 ha 
Korkeus: 163 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 33 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti Ukonmäenkangas-Siikalahdenkangas sijaitsee Synsiöjärven  
 Siikalahden pohjoispuolella 19 km Kangasniemeltä luoteeseen. 
 
Geologia 
Ukonmäenkankaan-Siikalahdenkankaan drumliini- ja kumpumoreenimuodostuma sijoittuu Pieksämäen 
drumliinikentän länsiosaan. Alueen pääosan muodostaa suuri ja leveä pohjoisesta etelään suuntautunut 
Ukonmäenkankaan selänne, jolla on lähinnä drumliinin pohjamuoto, mutta laki ja kyljet ovat loivapiirteisen, 
kooltaan ja muodoiltaan vaihtelevan kumpareikon deformoimat. Selänteen koko on noin 2200 x 400 metriä ja 
korkeus noin 20 metriä. Kumpujen halkaisija on puolestaan 20-200 metriä ja korkeus 3-8 metriä. Kumpuja on 
maastossa enemmän kuin peruskartan käyräesityksestä hahmottuu. Kumpuja on eniten selänteen keskiosassa, ja 
kumpualue ulottuu myös aluerajauksen länsipuolelle. Drumliinimuoto hahmottuu selkeimmin selänteen pohjois- 
ja eteläpäissä, missä myös kyljet ovat selkeät ja melko jyrkät. Suurelta selänteeltä voi myös hahmottaa 
tulkinnasta riippuen 2-4 osaselännettä. Rajauksessa on mukana myös Ukonmäenkankaan lounaispuolella oleva 
virtaviivainen Siikalahdenkankaan drumliini, jonka proksimaalipäässä on kumpuja ja suppia. Sen koko on noin 
1200 x 200 metriä ja korkeus 8 metriä. Kohdealue on kokonaisuutena muodoiltaan melko erikoinen, mutta ei 
kuitenkaan poikkeuksellinen, sillä samantyyppisiä pienempiä "kumpudrumliineja" on seudulla enemmänkin. 
Alueen synty on ilmeisesti monivaiheinen (polygeneettinen), osa muodoista viittaa jopa sulavesitoimintaan. 
 
Kumpualueen leikkauksissa aines on hiekkamoreenia, painanteissa on yleisesti paksulti hiekkaa. Alueen 
länsipuoliset kumpuryhmät on jätetty rajauksen ulkopuolelle, sillä niiden ainesta tullaan ilmeisesti käyttämään 
metsätien rakentamisessa. Siikalahdenkankaan keskiosassa on metsittynyt hiekkakuoppa. Pintalohkareisuus on 
kohtalainen (1-5 kpl aarilla). Kumpujen yhteydessä on myös lohkaretihentymiä. Lohkareet ovat keskikokoisia 
(1-2 m), kiviä on jonkin verran. Ylin ranta on seudulla noin 135 metrin tasolla, joten alue on ilmeisesti lähes 
kokonaan supra-akvaattinen. Siikalahdenkankaan länsikyljellä on tasainen, terassimainen hiekkakangas 
suunnilleen ylimmän rannan tasossa.  
 
Biologia 
Siikalahdenkankaalla on tuoreen kankaan kasvatusmännikköä (MT) ja Ukonmäenkankaalla kuivia ja karuja 
metsätyyppejä (VT, ClT). Siikalahdenkankaan itärinteellä ja koillisosassa sekä Ukonmäenkankaan joillakin 
pohjoisrinteillä ja notkoissa on tuoreen kankaan kuusimetsiä (MT). Siikalahdenkankaan pohjoisosassa on 
pienialainen, ojitettu pallosarakorpi. Ukonmäenkangas on suurimmaksi osaksi hakkuuaukeaa ja mäntytaimikkoa, 
sen muutamat varttuneet metsiköt ovat pienialaisia ja erillään toisistaan. Ukonmäenkankaan keskiosan 
hiekkaisella kumpareikolla on sekapuustoinen taimikko, jossa kanerva ja metsäkastikka muodostavat 
laikuittaista kasvillisuutta. Eteläosan autiotaloa ympäröivät tuoreet niityt ja koivikot. Entisen pihapiirin niityillä 
on kulttuuribiotooppien lajeja, koristekasveja, marjapensaita sekä omena- ja luumupuita. Koivikossa kasvaa 
koiranputkea, nurmipuntarpäätä sekä puna-ailakkia. Koivikko ja sekametsät ovat monimuotoisempia ja 
rehevämpiä kuin moreenialueen muut osat. Mäntyä on tälläkin alueella runsaasti, mutta kuusten ja varsinkin 
kookkaiden harmaaleppien ja pihlajien osuus on huomattava. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla ja maastossa suuresta koostaan huolimatta melko hyvin. Suot reunustavat selänteiden 
kylkiä. Laajahkolla alueella on useita erityyppisiä muodostumia ja niiden välisiä vaihettumisalueita. Keskiosan 
laajoilta hakkuilta on avara näköala itään, jossa näkyy muutamia matalia drumliiniselänteitä. Suurimmaksi 
osaksi alue on kuitenkin peitteinen. Sisäinen maisema on melko vaihteleva, joskin muodostumat ovat yleensä 
loivapiirteisiä. Ukonmäenkankaan distaalipäässä on kaksi taloa ja pieniä umpeen kasvavia viljelyksiä. Alueella 
on metsäautoteitä ja melko heikkokuntoisia ajouria. 
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