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MANSIKKAMÄEN KUMPUMOREENIALUE NILSIÄ 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-069 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3333 03 Alueen pinta-ala: 137,0 ha 
Korkeus: 150 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mansikkamäen kumpumoreenialue sijaitsee Mansikkamäen  
 kylässä, 10 km Nilsiästä lounaaseen. 
 
Geologia 
Mansikkamäen 2100 x 1000 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän 
kumpumoreenikentän kaakkoisosaan. Alueella on pienipiirteistä, erikokoisista kummuista ja selänteistä 
koostuvaa maastoa. Alueen pohjoisosassa on paikoin verkkomainen rakenne, jossa vuorottelevat kummut, 
selänteet ja soistuneet painanteet. Alueella on myös muutama hieman rengasmainen muodostuma. Eteläosassa 
kummukko nousee matalan mäen päälle. Kumpujen halkaisija on 20-150 metriä ja korkeus 2-10 metriä. Koko 
alueen korkeusero on 30 metriä. Kumpujen rinteet ovat yleensä melko loivapiirteisiä ja toisiinsa sulautuneita, 
mutta myös teräväpiirteisiä selänteitä löytyy. Kohdealue on osa Kinahmin länsipuolella olevaa pohjois-
eteläsuuntaista osakenttää. Lähes kaksisataa metriä ympäristöstä kohoava Kinahmin vaaraselänne on 
mahdollisesti ollut osallisena jäätikön liikkeen pysähtymiseen sulamisvaiheessa. Muotojen ja aineksen 
perusteella kummut lienevät syntyneet pääosin subglasiaalisesti jäätikön pohjan halkeamiin puristumalla, mutta 
ainesta on todennäköisesti kerrostunut sulavesien lajittelemana kohtalaisesti myös jäätikön pinnan railoihin ja 
onkaloihin. 
 
Pintalohkareisuus on vähäinen (noin 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä. Peltojen laidalle raivatut pienet 
röykkiöt ovat pääosin kivifraktiota. Tieleikkauksia on vähän, alueen kummut ovat ilmeisesti suurimmaksi osaksi 
hienoainesmoreenia. Pintakerros on paikoin hiekkainen ja sorainen. Pohjoisosan sorakuopassa on 
rantakerrostuman alla hiekkaisia ristikerroksia. Ylin ranta on seudulla noin 150 metrin tasolla, joten kohde on 
ilmeisesti kokonaan subakvaattinen. 
 
Biologia 
Mansikkamäen kumpumoreenialue on kasvillisuudeltaan melko monimuotoista. Pohjoisosassa on männiköitä, 
mänty-koivusekametsää sekä sammaleista kuusikkoa, jossa kasvaa yövilkkaa. Alueen muutamat suot ovat 
karuhkoja turvekankaita tai muuttumia, hiekkakuopan luoteisosassa mm. varputurvekangasta. Ympäristössä on 
laajoja hakkuualueita ja pihapolkuverkosto. Pohjoisosassa keskimmäisen saarekkeen kuusikko on melko 
luonnontilaista laajalla alueella. Toinen hieno lehtomaisen kankaan kuusikko (OMaT) ja rehevä 
hiirenporraslehtokorpi (AthAssT) sijaitsee Mustikkamäen itäpuolella. Ylispuusto on vanhaa kuusta ja alemmassa 
latvuskerroksessa kasvaa runkopuisia harmaaleppiä. Peltojen ympärillä olevat metsät ovat lehtomaisia ja tuoreita 
kankaita, joissa kulttuurin vaikutus on ollut voimakasta. Metsissä kasvaa runsaasti tuomea, mustaherukkaa, 
sudenmarjaa ja nokkosta. Osaa metsistä on ilmeisesti laidunnettu aiemmin. Tien eteläpuoleisissa raviineissa, 
Suoharjun pohjoispuolella, on hiirenporrasvaltaista harmaaleppälehtoa. Ylispuina on muutamia vanhoja kuusia. 
Lehto laajenee rinteille ja kumpareiden lakiosiin runsaslajisiksi, tuoreiksi niityiksi. Mansikkamäen puolella, 
alueen etelä- ja itäosassa, kasvaa luhtaisia pajupensaikoita ja raitoja. Etelämpänä on kuusi- ja koivuviljelmiä sekä 
radan eteläpuolella varttunutta männikköä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on melko vaihettuva, kummukko jatkuu jokseenkin samantyyppisenä pohjoiseen, itään ja etelään. 
Alueella kuljettaessa pienipiirteinen maasto erottuu kuitenkin selkeästi ympäristöstä. Hakkuilla ja alueen 
eteläosan pelloilla kummut hahmottuvat erityisen hyvin. Pohjoisosan hakkuilta on näköala Kinahmille, jonka 
kyljessä näkyy vaaleana arpena kvartsilouhos. Muuten ympäristöön ei peitteisyyden takia ole juurikaan näkymiä. 
Sisäinen maisema on vaihteleva, ja näkyvyys on kohtalainen. Alueella on kahdeksan tilaa tai taloa. Alueen 
itäpuolella on pieniä suojelualueita, jotka kuuluvat Kinahmin rinteen lehtojen Natura-alueeseen (FI0600049). 
Luoteessa parin kilometrin päässä on lisäksi Pohjois-Sänkimäen-Sänkimäen arvokas kulttuurimaisema-
kokonaisuus (MAO080084). 
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