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KORVENPOLVEN DRUMLIINI KEITELE 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-030 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3313 06 Alueen pinta-ala: 85,5 ha 
Korkeus: 148 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 45 m Muodon suhteellinen korkeus: 45 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Korvenpolven crag-and-tail-drumliini sijaitsee Nilakan  
 itärannalla, 6 km Keiteleeltä kaakkoon. 
 
Geologia 
Korvenpolven hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Keiteleen drumliinikentän keskiosaan. 
Muodostuman koko on 2500 x 400 metriä ja korkeus 45 metriä. Kallioinen proksimaaliosa on pyöreähkö ja sen 
kyljet ovat jyrkkäpiirteiset. Nilakkaan viettävä koilliskylki on paikoin jopa 20 metriä lounaiskylkeä korkeampi, 
joten drumliinin poikkiprofiili on varsin epäsymmetrinen. Keskiosassa selänteen laki on jakautunut hyvin 
mataliin osaselänteisiin. Distaalipäässä muoto madaltuu loivapiirteiseksi hännäksi. Drumliinin kaakkoispuolella 
sijaitseva Kuivakannansaari on ilmeisesti geneettisesti samaa muodostumaa. Kohdealue on osa laajaa Nilakan 
länsipuolella levittäytyvää drumliiniosakenttää, ja sitä ympäröivä maasto on yleensä voimakkaasti 
suuntautunutta. 
 
Drumliinin proksimaalipäässä on laajahko, paljaaksi huuhtoutunut kallioalue, joka on reunoiltaan paikoin jyrkkä 
ja louhikkoinen. Pintalohkareisuus on yleensä vähäinen tai kohtalainen (1- 5 kpl aarilla), tihentymiä on lähinnä 
osaselänteiden proksimaaliosissa. Lohkareet ovat keskikokoisia (alle 1-2 m). Proksimaaliosan alarinteessä on 
rantakerrostumaan kaivettu pieni sorakuoppa. Ylin ranta on seudulla noin 165 metrin tasolla, joten alue on 
subakvaattinen. Muodostuman koilliskyljellä on loivia taipeita. Nilakan matalaan rantaan on kehittynyt paikoin 
selkeitä pallekivikoita, ja kyljen keskivaiheilla Soikon tasanteen kohdalla rannassa on leveä lohkareikko. 
 
Biologia 
Korvenpolven drumliinin metsä on pääosin varttunutta tuoreen kankaan (MT) kuusisekametsää. Harjanneosassa 
sekä proksimaalilaella on melko luonnontilaista, varttunutta mäntymetsää. Laella on lisäksi jonkin verran 
hakkuuaukeaa, nuorta mäntysekametsää sekä mäntytaimikkoa. Kasvillisuus on parhaimmillaan koillisrinteen 
paksusammaleisessa, luonnontilaisessa kuusisekametsässä, jossa kasvaa rehevän mustikkavarvuston ja 
kangasmaitikan lisäksi yövilkkaa ja vanamoa. Proksimaaliosan lounaisrinteellä on rehevämpää lehtomaisen 
kankaan kuusikkoa (OMT). Lehtomaiset, ruohoiset ja kangasmetsäkasvillisuuslaikut vaihtelevat metsän pohjalla. 
Rinteellä kasvaa metsäkurjenpolvea, käenkaalia, ahomansikkaa, nuokkuhelmikkää, metsäimarretta, 
kaiheorvokkia, lillukkaa ja kieloa. Sammalpeite on aukkoinen ja sulkasammalta kasvaa paikoin runsaasti. 
Distaaliosan metsät vaihtelevat tuoreen kankaan kuusisekametsistä mäntysekametsiin ja mäntytaimikoihin. 
Matalan distaaliosan kärjessä on soistunutta, kivistä kangaskorpea (KgK). Karhunsammaleisessa korvessa 
kasvaa suopursua, mustikkaa, juolukkaa ja puolukkaa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Järven osittain rajaama alue hahmottuu varsin selkeästi ympäristöstä. Rannoilta ja proksimaaliosan 
kalliomänniköistä on avaria näköala laajalle Nilakan selälle, muuten alue on peitteinen. Sisäinen maisema on 
jokseenkin yksitoikkoinen, vaihtelua tuovat proksimaaliosan jyrkähköt rinteet ja kalliot sekä rannan lohkareinen 
matalikko. Proksimaalipään kallion juurella on muutamia pieniä, raivattuja kivikasoja. Nilakan rannassa on 
kolme mökkiä. 
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