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PUIKKOLAMMEN KUMPUMOREENIALUE PIHTIPUDAS 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-003 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2343 04 Alueen pinta-ala: 160,9 ha 
Korkeus: 190 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Puikkolammen kumpumoreenialue sijaitsee Karankajärvien  
 eteläpuolella, 24 km Pihtiputaalta luoteeseen. 
 
Geologia 
Puikkolammen 3200 x 1400 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kalajoen-Pihtiputaan 
kumpumoreenikentän kaakkoisosaan. Alue koostuu suurista, lounas-koillissuuntaisista kumpuilevista 
juomumoreeniselänteistä, joiden pituus on 200-800 metriä, leveys 50-200 metriä ja korkeus 2-10 metriä. 
Yksittäiset selänteet ovat muodoiltaan hieman epämääräisiä ja osittain yhteen sulautuneita. Niistä muodostuu 
kaksi suurempaa selänneketjua, jotka sijoittuvat Puikkolammin molemmin puolin 200-400 metrin etäisyydelle 
toisistaan. Selänteiden proksimaali- ja distaalirinteiden jyrkkyydessä ei ole selviä eroja. Kokonaisuutena muodot 
ovat melko loivapiirteisiä. Lohkareisimmat rinteet ovat jyrkimpiä. Jäätikön virtaukseen nähden poikittaiset 
juomumoreeniselänteet ovat ilmeisesti syntyneet subglasiaalisesti, kun alustaan kiinni jäätynyt, runsaasti 
pohjamoreeniainesta sisältänyt jäätikön pohja alkoi deglasiaatiovaiheessa liukua eteenpäin. Tällöin jäätikön 
pohjalle kehittyneet voimakkaat vetojännitykset pilkkoivat ja siirrostivat paksun moreenikerroksen peräkkäisiksi, 
epäsymmetrisiksi selänneketjuiksi. Selänteet muokkautuivat mahdollisesti myöhemmin vielä jäätikön 
reunavyöhykkeessä, ja niiden pintakerros huuhtoutui jäästä vapautumisen jälkeen. Inventoitu alue on edustava 
otos Rogen-tyyppisestä juomumoreeniosakentästä, joka levittäytyy tuhansien hehtaarien laajuisena Pihtiputaan ja 
Reisjärven kuntien alueella.  
 
Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvin suureen (5- yli 10 kpl aarilla). Soiden reunoilla on 
lohkarepainanteita. Lohkarekoko on tavallisesti yli metrin. Joukossa on yleisesti myös 2-3-metrisiä lohkareita. 
Myös kiviä on runsaasti. Tieleikkaukset ovat hyvin kivistä ja soraista hiekka- tai soramoreenia. Aines on paikoin 
teräväsärmäistä, mikä viittaa lyhyeen kulkeutumismatkaan. Ylin ranta on seudulla noin 200 metrin tasolla, joten 
alue on subakvaattinen. Alue vapautui jäästä noin 10-20 metrin syvyiseen veteen. 
 
Biologia 
Alueen itäosassa on hakkuita ja melko varttunutta kuivahkon–kuivan kankaan männikköä. Pientenlampien 
läntisemmän lammen eteläpuolella on hieman hakkuita. Lammen pohjois-, länsi- ja lounaispuolella on laajalti 
varttunutta kuivan–kuivahkon kankaan männikköä, joka ulottuu aina metsäautotien länsipuolelle Puikkolammen 
rantasoille asti. Korkeakangas on enimmäkseen nuorta mäntymetsää. Korkeakankaan koillispuolella 
metsäautotien varressa on siemenpuuhakkuuta, varttunutta kuivan kankaan männikköä ja nuorehkoa kuivan–
kuivahkon kankaan männikköä. Kauempana metsäautotiestä Korkeakankaasta itään on hakkuita ja nuorta 
männikköä. Puikkolammen rantasoiden ja Riitasuon välissä on hakkuita, siemenpuuhakkuita ja nuorehkoa 
kuivan kankaan männikköä, jota on myös Koukkulammen itäpuolen harjanteella. Puikkolammesta länteen ja 
lounaaseen on mm. nuorehkoa melko tiheää männikköä ja vähän hakkuita. Alueen länsiosissa on vähän 
siemenpuuhakkuita ja pieni niukkapuustoinen räme, jolla on lettomaisia piirteitä mm. tuppisaraa. Rämeestä 
hieman länteen sijaitsee ojanvarsikorpi, jonka puusto on melko luonnontilaista. Ojanvarsikorven länsipuolinen 
alue on miltei kokonaan melko varttunutta kuivan–kuivahkon kankaan mäntymetsää, josta osa sijaitsee 
luonnonsuojelualueella. Luonnonsuojelualueen puolella puusto on varsin luonnontilaista, mm. kilpikaarnaisia 
mäntyjä, keloja ja maapuuta. Koko kohteella esiintyy hiiltyneitä kantoja. Alueella on myös joitakin kivikoita. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue erottuu osittain soiden rajaamana melko hyvin ympäristöstä, ja selänteet näkyvät tieltä kohtalaisesti. 
Maastossa kuljettaessa suuret ja leveät selänteet hahmottuvat paikoin selkeästi. Alue on pääosin peitteinen, 
ympäristöön avautuu metsä- ja suomaisemia vain selänteiden juurelta. Näkymät ovat parhaimmillaan avoimen 
Koukkunevan suunnalla. Sisäinen maisema on vaihteleva, alueella on runsaasti lohkareisia selänteitä, lampia ja 
soita. Puikkolammen rannalla on kaksi mökkiä. Suomenselälle sijoittuva Keski-Suomen eräreitti "Lapin sormi" 
kulkee alueen kautta. Alue rajoittuu lännessä ja luoteessa laajahkoon Multarinmeren-Harjuntakasen-Riitasuon 
Natura-alueeseen (FI0900065) ja kaakossa Louhuvuoren Natura-alueeseen (FI0900136). 
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