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PILKKANEVAN KUMPUMOREENIALUE KANNONKOSKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-069 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3222 03 Alueen pinta-ala: 12,2 ha 
Korkeus: 185 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Pilkkanevan kumpumoreenialue sijaitsee Heinäjärven  
 kaakkoispuolella, 19 km Kannonkoskelta kaakkoon. 
 
Geologia 
Pilkkanevan 500 x 500 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Kolmihaarainen alue koostuu hyvin jyrkkärinteisestä, erillisistä kummuista muodostuneesta 
pohjois-eteläsuuntaisesta 500 metrin pituisesta selänteestä sekä sitä ympäröivistä matalammista kummuista. 
Alueen länsiosassa kummut muodostavat kaksi itä-länsisuuntaista 300 metrin pituista kumpujonoa. Kumpujen 
halkaisija on 20-50 metriä ja korkeus 3-10 metriä. Kumpujen välissä on muutamia suppia. Alue rajoittuu 
reunoiltaan soihin, ja taitteet ovat ohuelti peittyneet. Alue on osa laajaa Saarijärven pohjoisosan 
kumpumoreeniosakenttää, jolle ovat tyypillisiä varsin lohkareiset ja jyrkkäpiirteiset muodot. Alueen 
poikkeuksellisen terävä selännemuoto tekee siitä kuitenkin hieman ympäristöään erikoisemman kohteen. 
Muotojen synty liittynee jäätikön osan paikalliseen stagnaatioon ja railoutumiseen. 
 
Alueella on vähän leikkauksia, aines on pintaosissa melko kivistä ja soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus 
on suuri (5- yli 10 kpl aarilla), ja paikoin löytyy tihentymiä. Lohkareet tulevat myös tuoreen hakkuun ja pinnan 
muokkauksen takia tavallista selvemmin näkyviin. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m). Kiviä on runsaasti. 
Ylin ranta on seudulla noin 170 metrin tasolla, joten alue lienee kokonaan supra-akvaattinen.  
 
Biologia 
Pilkkanevan kumpumoreenialueella on neljä pienialaista, edustavaa mäntymetsikköä, muurainkorpea sekä kaksi 
pientä rämettä. Metsäalueet ovat pääosin tuoreita kankaita (MT). Kivikkoisimmalla selänteellä on kanerva- ja 
puolukkakasvustoja. Luonnontilaisen kaltaisen alueen määrä hakkuualueen pinta-alaan nähden on vähäinen. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu maastossa (inventointihetkellä kesäkuussa 2002) hakkuun takia erinomaisesti, ja suot rajaavat 
sen varsin selkeäksi kokonaisuudeksi. Suurin moreeniselänne on etenkin idästä nähtynä melko vaikuttavan 
näköinen. Korkeimmilta kummuilta avautuu näkymiä metsänrajan yli, pääosin alueelta näkyy kuitenkin vain sitä 
ympäröiviä soita. Sisäinen maisema on vaihteleva ja muodot näkyvät poikkeuksellisen hyvin laajalta alueelta. 
Pienet soistumat tuovat myös vaihtelua. Vain eteläisin osa ja muutamat länsiosan kummut ovat peitteisiä, ja 
niillä näkyvyys on heikompi. 
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