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RIMMINKANGAS IISALMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-048 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3323 11 Alueen pinta-ala: 113,4 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Rimminkankaan kumpumoreenialue sijaitsee Kattilalehdon  
 kylässä, 17 km Iisalmesta luoteeseen. 
 
Geologia 
Rimminkankaan 2600 x 800 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän 
kumpumoreenikentän keskiosaan Runnin osakentälle. Kaakkoon viettävällä alueella on tiiviinä parvena 
pääasiassa luode-kaakkosuuntaisia selänteitä, jotka ovat noin 100-500 metriä pitkiä, 30-80 metriä leveitä ja 3-10 
metriä korkeita. Paikoin selänteet ovat muodoiltaan varsin harjumaisia. Alueen keskiosissa on lisäksi muutama 
soikeahko, kekomainen kumpu. Kumpujen halkaisija on 100-200 metriä ja korkeus 3-15 metriä. Selänteet ovat 
yleensä hyvin jyrkkärinteisiä ja selkeästi rajattavissa, kummut ovat hieman loivapiirteisempiä. Muodostumien 
välissä on kapeita soistuneita painanteita. Alueen liepeillä on myös kolme pientä lampea. Kohdealue on 
todennäköisesti syntynyt subglasiaalisesti jäätikön pohjassa puristumalla (Kukkonen ja Saarelainen 1990, katso 
MOR-Y07-047 ja MOR-Y07-051). Toisena syntyteoriana on esitetty myös aineksen kerrostumista jäätikön 
reunan pitkittäisiin halkeamiin ("crevasse fill"; Aartolahti 1975), jolloin muodostumat olisivat kenties 
tulkittavissa radiaalimoreenityyppisiksi. Kohdealueen ympäristössä on samantyyppistä selänne- ja 
kumpumaastoa satoja hehtaareja. Alue on osa laajempaa Runnin osakenttää, joka on Suomen merkittävin 
hienoaineskumpumoreenikenttä. 
 
Pintalohkareisuus on hyvin vähäinen (alle 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, lähinnä kivifraktiota. 
Leikkauksissa on hyvin hiekka- ja hienoainespitoista moreenia. Rinteillä on paksulti lajittuneita 
rantakerrostumia. Alueella on kaksi sorakuoppaa. Ylin ranta on seudulla noin 175 metrin tasolla, joten alue on 
subakvaattinen ja vapautunut jäästä 35-60 metrin syvyiseen veteen. Suursaimaan ranta on noin 120 metrin 
tasolla. 
 
Biologia 
Rimminkankaan kumpumoreenialueella on runsaasti eri-ikäisiä tuoreen kankaan (MT) mäntytaimikoita sekä 
hakkuuaukeaa. Kuivahkoa (VT) jäkälälaikkuista kasvillisuutta on laajalti harvennetuissa männiköissä. 
Pohjoisosassa olevien lampien ympärillä on luonnontilaisen kaltaista lehtomaisen kankaan (OMT) kuusikkoa, 
mäntysekametsää sekä rehevää korpi- ja rantakasvillisuutta. Erityisesti lampien rantakasvillisuus ja 
reunusmetsiköt tekevät vaikutuksen. Mustikka- ja puolukkavarvusto on lisäksi monin paikoin vallitsevaa ja 
sammaleisilla alueilla kasvaa vanamoa. Pensaskerroksessa kasvaa katajia ja pihlajan taimia. Luoteisosan 
kummuilla on jäljellä vielä rehevää mäntysekametsää, jossa valkolehdokki kukkii runsaana. Alarinteiden 
lehtomaisilla kankailla ja korvissa kasvaa lehtokortetta, käenkaalia, metsäimarretta, metsäalvejuurta, 
tuoksusimaketta, korpi- ja viitakastikkaa, metsä- ja nurmilauhaa, nuokkuhelmikkää, karhunputkea, 
huopaohdaketta ja suo-ohdaketta, ahomansikkaa, metsäkurjenpolvea, ojakellukkaa, mataroita, keltanoita, 
terttualpia ja ranta-alpia, oravanmarjaa, maitikoita, kurjenjalkaa, kultapiiskua, nokkosta, orvokkeja, mesimarjaa, 
nurmitatarta, raatetta, kaislasaraa. Korpialueiden ojia on syvennetty ja niistä on osittain poistettu puusto, jolloin 
valokasvit ovat lisääntyneet. Rehevän korven kasvillisuus on puuston käsittelyn vuoksi erittäin monilajista ja 
vaihtelevaa. Rimminlammen ja Pohjoislammen välisellä alueella on luhtaista, osittain soistunutta nuorta koivu-
harmaaleppätiheikköä, jossa pohjalla kasvaa rahkasammalia ja korpikarhunsammalta. Rimminkankaalla on 
luonnontilaista kasvillisuutta melko vähän jäljellä. Lampien reunusmetsät ovat ehdottomasti alueen arvokkain ja 
luonnonkaunein kohta. Lammet eivät kuitenkaan kuulu varsinaisesti tähän moreenialuerajaukseen. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on hyvin vaihettuva ja voisi olla paljon laajempikin. Peitteisessä maastossa selänteet eivät näy 
kovin hyvin, mutta alueella kuljettaessa ne hahmottuvat jyrkkine rinteineen kuitenkin melko helposti. Puusto 
peittää näkymät ympäristöön. Sisäinen maisema on heikohkosta näkyvyydestä huolimatta melko vaihteleva. 
Rimminkankaalla on talo ja Rimminlammen rannassa mökki. Alueen halki kulkee retkeilyreitti. 
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