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VIRRANKYLÄN DRUMLIINI RAUTALAMPI 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-006 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3224 10 Alueen pinta-ala: 26,3 ha 
Korkeus: 109 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 8 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Virrankylän drumliini sijaitsee Koskeloveden rannalla  
 Tyyrinvirran niskalla, 6 km Rautalammilta pohjoiseen. 
 
Geologia 
Virrankylän erittäin hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Keiteleen drumliinikentän eteläosaan. 
Symmetrisen ja nuppineulamaisen muodostuman pituus on 1900 metriä, leveys proksimaalipäässä 250 metriä ja 
korkeus 8 metriä. Kyljet ovat pyöreäksi kulunutta proksimaalipään kallio-osaa lukuun ottamatta melko 
loivapiirteiset. Aluetta ympäröivä drumlinisoitunut maasto on hyvin tasaista ja laajalti soistunutta. Kartan 
syvyyskäyrillä näkyvät mainiosti Koskeloveden pohjoisosaan työntyvien matalien drumliinien hännät.  
 
Kallio muodostanee alle puolet drumliinista, proksimaaliosassa on vähän paljastumia. Pintalohkareisuus on 
proksimaalipäässä kohtalainen, paikoin suuri (5-10 kpl aarilla). Keskiosan pelloilta lohkareet on raivattu 
kasoihin ja aidoiksi selänteen kylkien juurelle. Ylin ranta on seudulla noin 150 metrin tasolla, joten alue on 
subakvaattinen. Muinais-Päijänteen ranta on seudulla noin 103 metrin tasolla. 
 
Biologia 
Virrankylän drumliini on osaksi viljelty ja marjapensaille istutettua peltoa, ja osaksi varttunutta, lehtomaista 
(OMT) metsää. Luoteispäässä on sekä varttunutta, lehtomaista kuusikkoa että koivikkoa. Kaakkoisosa on 
suurimmaksi osaksi istutettua, varttunutta, lehtomaista kuusimetsää ja aivan kaakkoiskärjestä löytyy varttunutta, 
tuoretta (MT) sekametsää. Peltojen koillislaidalta löytyy vanhoja lehmien hakamaita, jotka ovat nyt 
laiduntamattomia ja kasvavat korkeaa heinää ja ruohoja. Järven rantamilla on myös koivua ja haapaa kasvava 
saniaislehto (AthOT). Lahopuuta alueella ei ole. Tyypillisiä kasveja ovat hiirenporras, nurmilauha, 
metsäkastikka, mesiangervo, lillukka, oravanmarja ja kangas- ja metsämaitikka. Lisäksi alueella kasvaa muun 
muassa sudenmarjaa, lutukkaa, jättipalsamia, peltotaskuruohoa ja punaherukkaa, joka todennäköisesti on 
viljelykarkulainen. Lajisto on siis melko monipuolista, mutta harvinaisia lajeja ei löytynyt. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu selkeästi ympäristöstä. Lounaassa muodostumaa rajaavat peltoaukea ja suo, koillisessa 
Koskelovesi. Selänteeltä avautuu näkymiä lounaaseen ja selänteen juurelta laaja näköala itään Koskelovedelle. 
Asutus ja pellot tuovat vaihtelua muuten yksitoikkoiseen sisäiseen maisemaan. Selänteellä on säännöllisessä 
jonossa neljä tilaa ja viisi mökkiä (vertaa esim. MOR-Y06-010). Alueen länsipuolinen leveä Tyyrinvirta on 
lintuharrastajien suosima lintujentarkkailupaikka, ja sen rannalla on kalanviljelylaitos. Alueen itäpuolella kolmen 
kilometrin päässä on Lintharjun-Kirjosuon-Vakkarsuon hajanainen Natura-alue (FI0600039). 
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