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VASARANIEMI KUOPIO 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-019 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3244 01, 3244 02 Alueen pinta-ala: 49,9 ha 
Korkeus: 135 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 53 m Muodon suhteellinen korkeus: 53 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vasaraniemen drumliini sijaitsee Kallaveden itärannalla, 10 km  
 Vehmersalmelta länteen. 
 
Geologia 
Vasaraniemen hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu aivan Keiteleen drumliinikentän itäreunalle. 
Muodostuma on n. 1500 x 500 metrin kokoinen ja jopa 53 metriä korkea. Jäätikön pyöristämä jyrkähkö, 
kallioinen Vasaravuori muodostaa drumliinin proksimaaliosan ("crag"). Kallio on jakautunut laella erillisiksi, 
hyvin pyöristyneiksi kohoumiksi. Rinteissä on monin paikoin korkeita kallioportaita ja runsaasti kalliosta 
rapautuneita lohkareita. Proksimaalipään edustalta hahmottuu järven syvyyskäyristä jäätikön kuluttama 
kaariallas. Vasaravuoren kaakkoispuolelta alkava kapeahko ja jyrkkärinteinen moreenihäntä ("tail") on hyvin 
suuntautunut ja enimmillään 15 metriä korkea. Muodostuma edustaa kallio-osan hallitsevuudessaan crag-and-
tail-tyyppisten drumliinien ääripäätä (vertaa MOR-Y06-037, katso myös MOR-Y07-073!). Kohdealue on osa 
pientä Kuopion eteläpuolista drumliiniosakenttää. Alueen lähiympäristöä Kallaveden itärannalla hallitsevat 
kuitenkin korkeat kalliomäet ja syvät murroslaaksot.  
 
Kallio muodostaa yli puolet drumliinista. Pintalohkareisuus vaihtelee moreeniosassa vähäisestä kohtalaiseen (1-5 
kpl aarilla). Moreeniselänteen keskivaiheilla on rantakerrostumaan kaivettu matala sorakuoppa. Ylin ranta on 
seudulla noin 145 metrin tasolla, joten alue on subakvaattinen. Suursaimaan taso on suunnilleen 100 metrin 
korkeudella. Moreeniosan kyljillä on heikkoja rannanmerkkejä. 
 
Biologia 
Vasaraniemen alue on suurelta osin kuivahkoa (VT) ja tuoretta (MT) mäntytaimikkoa tai kasvatusmännikköä. 
Drumliinin eteläpään koillisrinteessä on raunioitunut talo, jonka ympäristössä on jo metsittynyttä niittyä. 
Pihapiirissä kasvaa myös humalaa. Koillisrinteestä löytyy myös rehevää, lehtomaista (OMT) kangasta tai lehtoa 
(OMaT), jossa on runsaasti lehtipuuta, mutta myös mäntyä. Vasaravuoren itäosa on suurta hakkuualuetta, mutta 
länsirinteen varttunut, kuivahko (VT) mäntymetsä on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena 
kallionpäällysmetsänä. Lahopuuta ei juuri ole kuin kallionpäällysmännikössä. Kasvillisuus on alueelle hyvin 
tyypillistä, eikä harvinaisia lajeja löytynyt. 
 
Maisema ja muut arvot 
Järven ympäröimä kohde hahmottuu erittäin hyvin kartalla ja maastossa. Proksimaaliosan kallioilta on näkymiä 
alueen itäpuolisille jyrkkäpiirteisille kvartsiittiselänteille sekä länteen ja pohjoiseen Kallavedelle. Myös Puijo 
näkötorneineen näkyy hyvin. Moreeniosassa puusto rajoittaa näkyvyyttä. Sisäinen maisema on kallio-osassa 
vaihtelevan jyrkkäpiirteinen, moreeniosassa jokseenkin yksitoikkoinen. Aivan muodostuman distaalipäässä on 
Ryönänniemen tilan rauniot. Eteläkyljellä rajauksen ulkopuolella on kolme mökkiä. Alueen pohjoispuolelta 
alkaa laajahko Keski-Kallaveden saariston Natura-alue (FI0600036). 
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