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HEINÄPERÄN KUMPUMOREENIALUE KIURUVESI, VIEREMÄ 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-049 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 1 Karttalehti: 3324 09 Alueen pinta-ala: 109,7 ha 
Korkeus: 210 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Heinäperän kumpumoreenialue sijaitsee Heinäperän kylässä, 30  
 km Kiuruvedeltä pohjoiseen. 
 
Geologia 
Heinäperän 2200 x 1200 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän 
kumpumoreenikentän luoteisosaan. Rajatulla alueella on lähes kaksisataa hyvin kehittynyttä, selkeästi 
hahmottuvaa soikeahkoa ja kekomaista moreenikumpua. Kumpujen halkaisija on 20-200 metriä ja korkeus 2-25 
metriä. Kummuista muodostuu paikoin yhteen sulautuneita kumpukomplekseja. Kumpujen rinteet ovat yleisesti 
jyrkät ja laet teräväpiirteiset. Alueella on lisäksi joitain selännemäisiä rakenteita ja loivasti aaltoilevaa maastoa. 
Kumpujen ryhmittymisessä on havaittavissa heikkoa luode-kaakkosuuntausta. Muodostumien väliset painanteet 
ovat soistuneet, ja laajat suot ympäröivät aluetta pohjoisessa ja etelässä.  
 
Kohdealueen muodostumien syntytapa on hieman avoin. Kummukko on ilmeisesti ainakin osittain kerrostunut 
stagnantoituneen, paikalleen sulavan jäätikön pinnalla olleisiin onkaloihin ("sinkholes") kerrostuneesta 
aineksesta, jolloin se voitaisiin tulkita ns. jäätikkökarstiksi tai jopa kames-tyyppiseksi maastoksi (Aartolahti 
1975). Kerrostumistapa edellyttää, että jäätikön pintaosassa on ollut hyvin runsaasti ainesta ja sulamisvesiä. 
Tällaiset olosuhteet ovat vallinneet kuolleen jään alueiden ohella myös jäätikön reunavyöhykkeessä. Sauramon 
(1926) mukaan kummukko olisikin ominaisuuksiensa perusteella rinnastettavissa jopa Itämeren eteläpuolisiin 
reunamoreenimuodostumiin. Kummut lienevät muodostuneet osittain myös subglasiaalisesti jäätikön pohjassa 
puristumalla (katso Kukkonen & Saarelainen 1990, MOR-Y07-047 ja MOR-Y07-051). Kohdealueen ympärillä 
oleva kummukko muodostaa kokonaisuudessaan lähes 5000 hehtaarin laajuisen, muodoiltaan varsin 
omaleimaisen Heinäperän kumpumoreeniosakentän.  
 
Pintalohkareisuus on lähes olematon, tieleikkauksissa on joitain pienehköjä kiviä. Leikkaustietojen mukaan 
(Aartolahti 1975) kumpujen aines on hyvin vähäkivistä hienoainesmoreenia, mutta myös hiekkamoreenia löytyy. 
Moreenissa on hiekka- ja silttivälikerroksia, mutta ei kuitenkaan selvää kerroksellisuutta. Muodostumien aines 
lähenee ablaatiomoreenia vasta suuren kumpumoreeniosakentän laidoilla (hiekkamoreenia, lohkareita), ja 
osakentän länsiosassa on myös hiekkaisia rantakerrostumia. Ylin ranta on seudulla noin 185 metrin tasolla, joten 
alue on vapautunut jäästä aivan rantavyöhykkeen yläpuolelle ja lienee lähes kokonaan supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Heinäperän kumpumoreenialueen metsät ovat suurimmaksi osaksi tuoreen kankaan (MT) männiköitä. 
Avosoiden ympäröimässä koillisosassa on upea vanha aarnialue, jossa on tuoreen kankaan kuusisekametsää ja 
ruohokorpea (RhK). Moreenialueen keski- ja pohjoisosassa on nuorehkoja, reheviä sekapuustoisia männiköitä, 
joissa kasvaa haapaa ja harmaaleppää. Katajaa on kohtalaisen runsaasti pensaskerroksessa. Lakialue ja länsikylki 
ovat yleensä hieman kuivempia, mutta kuitenkin suureksi osaksi tuoretta kangasta (MT). Itärinteet ovat reheviä, 
niittymäisiä lehtomaisia kankaita. Rehevimmillä rinteillä kasvaa sudenmarjaa ja tesmaa. Nuokkuhelmikkä on 
hyvin yleinen ja käenkaalia saattaa kasvaa pohjalla jonkin verran. Muita runsaina esiintyviä ruohovartisia ovat 
metsäkurjenpolvi, kielo, metsälauha, maariankämmekkä, valkolehdokki ja kissankäpälä. Maariankämmekkää 
kasvaa kuivillakin kankailla ja valkolehdokki on alueella hyvin yleinen. Metsäniityt ja lehtomaiset ruohostot 
ovat suhteellisen luonnontilaisia. Kulttuurin vaikutus on kuitenkin paikoin selkeästi näkyvillä metsäteiden 
lajistossa. Roopetinraivion etelärinteeltä löytyi myös alueellisesti uhanalaista pussikämmekkää (RT) ja rinteen 
eteläpuoleisesta kosteikosta kotkansiipeä. Kosteikko ei tosin kuulu alueeseen. Koillisosassa, kunnanrajan 
itäpuolella on aarnialue. Metsässä on massiivisia eläviä puita ja maapuita sekä erilaisiin muodostelmiin 
lahonneita runkoja. Luonnonoikkuna on valtava kaksilatvainen koivu sekä haapoja. Kääpälajisto on 
monipuolinen, sillä monenlaista ja kokoista lahopuuta on runsaasti. Metsä on avaraa ja helppokulkuista.  
Aluskasvillisuus on tyypillistä mustikkatyyppiä, ehkä hieman rehevämpää. Yövilkkaa ja vanamoa suikertelee 
paksulla sammalpeitteellä. Laajahkon, kostean korven kasvillisuus on monivivahteista. Luonnontilaisen 
purouoman äärellä kasvaa ruohoja, kuten raatetta, kurjenjalkaa, korpisaraa, niittyhumalaa, lakkaa, suo-orvokkia, 
järvi- ja metsäkortetta sekä luhtakastikkaa. Ympäristössä olevat avosuot liittyvät saumattomasti metsäisiin 
kumpareisiin ja korpeen. Aarnisaarekkeen kaakkoispuolella olevat Niskasuon länsipuoleiset metsät ovat jo 
huomattavasti nuorempia. 



 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on vaihettuva ja voisi olla paljon laajempikin. Rajatulla alueella kummut erottuvat kuitenkin 
soistuneesta ympäristöstä kohtalaisen hyvin, ja kumpujen reunoja myötäilevältä kiemurtelevalta tieltä maaston 
piirteet hahmottuvat helposti. Ympäristöön ei peitteisyyden vuoksi ole näkymiä lukuun ottamatta muutamia 
alueen pohjoisosassa Saarisuolle aukeavia näköaloja. Jyrkkäpiirteiset, tiiviisti vierekkäin sijaitsevat 
jättiläismäisiä muurahaiskekoja muistuttavat kummut ja niiden väliset tasaiset suot tekevät sisäisestä maisemasta 
erittäin vaihtelevan. Erityisesti hakkuilla kumpujen muodot erottuvat mainiosti, ja alueen poikkeuksellisen 
kumpuileva topografia korostuu. Maaston kumpuilu näkyy hyvin myös alueen länsipuolisen Heinäperän kylän 
pelloilla. Lohkareeton maasto on kumpumoreenikohteeksi varsin helppokulkuista. Alueen koillisreuna Vieremän 
puolella kuuluu Saarisuon-Kurkisuon Natura-alueeseen (FI0600018). 
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