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PIKKUNEVAN MUODOSTUMA RUOVESI 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-017 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2142 03 Alueen pinta-ala: 15,5 ha 
Korkeus: 180 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

 Moreenimuodostuman sijainti: Pikkunevan muodostuma sijaitsee Ruoveden Siikanevan ja  
 Särkikankaan itäpuolella. 

Geologia 
Lauttakulman pohjoispuolisen alueen halki kulkee lounaasta koilliseen reunamuodostumakompleksi, joka on osa 
Sisä-Suomen reunamuodostumaa. Pikkunevan muodostuma kuuluu laajaan moreenimuodostuma-alueeseen, joka 
on syntynyt Sisä-Suomen reunamuodostuman proksimaalireunaan kahden suuren deltan, Jakamakankaan ja 
Särkikankaan, välittömään läheisyyteen. Mannerjäätikön sulaessa alue jäi Yoldiameren peittoon. Ylin ranta on 
noin 160 metriä mpy (Kujansuu 1996). 
 
Pikkunevan itäpuolella sijaitseva moreenimuodostuma koostuu kahdesta reunamoreenivallijonosta, jotka ovat 
suuntautuneet koillisesta etelään. Alueen keskiosassa vallit erkanevat toisistaan sekä pohjoiseen että koilliseen. 
Vallien päällä on noin 2 - 3 metriä korkeaa, kekomaista moreenikummukkoa. Vallit ovat melko selkeitä, koska 
niiden rinteet ovat varsin jyrkkiä. Pikkunevan itäinen moreenimuodostuma on osa laajempaa 
moreenimuodostuma-aluetta ja inventointiin mukaan otettu alue rajautuu luonnollisesti sitä ympäröiviin soihin, 
Pikkunevaan ja Rajanevaan. Heti aluerajauksen itäpuolella on laaja Särkikangas. Pikkunevan muodostuman 
lohkareisuus on koko alueella vähäistä, vain alle yksi lohkare aarilla. Maaperäkartoituksen yhteydessä tehtyjen 
raesuuruusanalyysien mukaan alueen moreenit ovat pääasiassa hietamoreeneja, ja veden koskemattoman alueen 
moreenit sisältävät jonkin verran enemmän hienoainesta (savespitoisuus 3 - 8 %) kuin veden peitossa olleiden 
alueiden moreenit (savespitoisuus 1 - 2 %) (Kujansuu et al. 1981). 
 
Biologia 
Suurin osa alueesta on kuusettuvaa kasvatusmetsävaiheen männikköä (MT, VT). Eteläosassa on puhtaampaa 
saman ikäistä männikköä ja aivan eteläkärjessä mäntytaimikkoa. Aluskasvillisuus vaihtelee valoisuuden mukaan 
varjoisista puolukka-mustikkavarvikoista valoisampiin puolukka-kanervavarvikoihin ja taimikon kanervikkoon. 
 
Maisema ja muut arvot 
Pikkunevan moreenimuodostuma sijaitsee Ruoveden etelä- ja Oriveden pohjoisosien muodostamalla 
ylänköalueella, jonka korkeus on ympäröiviä alueita suurempi. Korkeus merenpinnasta tällä alueella on yleisesti 
yli 160 metriä, ja paikoin yli 200 metriä. Lähimaisemaa luonnehtivat laaja Särkikangas sekä lähistön laajat 
suoalueet. Pikkunevan muodostuma hahmottuu melko hyvin ympäristöstään etenkin sitä ympäröiville soille 
Pikkunevalle ja Rajanevalle sekä alueen itäreunalla kulkevalle metsätielle. Sen sisäiseen maisemaan 
vaihtelevuutta lisäävät selänteet ja niiden päällä oleva kummukko. Alueelta ei avaudu ympäristöön maisemaa. 
Noin 300 metriä vallijonoista länteen sijaitsee Ruottaniitty - Siikanotko Natura-kohde (FI0341009), joka kuuluu 
soiden suojeluohjelmaan (SSO040127). Alue on myös Ruottaniityn luonnonsuojelualue (YSA0453294). 
Pikkunevan kaakkoisreunalta alkaa Siikanevan Natura-kohde (FI0341008), joka on osittain Siikanevan 
luonnonsuojelualuetta (YSA045395). Alue kuuluu myös soiden suojeluohjelmaan (SSO040132; Siikanevan 
aarnialue). Muodostuman etelä- ja koillisosa sijaitsevat Särkikankaan - Välikankaan 2. luokan pohjavesialueella 
(nro 0470210). Noin kilometri muodostuman länsi-luoteispuolella sijaitsee Kankaanpään 
3.luokan pohjavesialue (0470214). 
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