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SIVAKKALAMPIEN KUMPUMOREENIALUE KIVIJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-066 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2333 03 Alueen pinta-ala: 20,8 ha 
Korkeus: 180 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Sivakkalampien kumpumoreenialue sijaitsee Sivakkalampien  
 itäpuolella, 8 km Kivijärveltä länteen. 
 
Geologia 
Sivakkalampien 800 x 400 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kälviän-Kivijärven 
kumpumoreenikentän kaakkoisosaan. Alueella on pieniä, jyrkkäpiirteisiä kumpuja ja selänteitä, joilla on lievä 
pohjois-eteläsuuntaus. Paikoin voi hahmottaa myös kehämäistä tai verkkomaista rakennetta, ja alueella on myös 
suppia. Kumpujen halkaisija on noin 20-100 metriä, selänteiden pituus 100 metriä ja muodostumien korkeus 2-5 
metriä. Selänteillä on paikoin hyvin jyrkät ja lohkareiset itärinteet. Alueella on vain ohuita soistumia, ja 
kumpujen melko terävät taitteet ovat näkyvissä. Alue on osa laajaa Kivijärven itäosan kumpumoreeniosakenttää, 
ja sen muodot ovat hieman ympäristöä jyrkkäpiirteisempiä.  
 
Tieleikkauksissa aines on melko soraista ja kivistä hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta 
hyvin suureen (5- yli 10 kpl aarilla), eniten lohkareita on alueen pohjoiskärjessä suohon rajoittuvalla kummulla. 
Lohkaretihentymiä ja pieniä lohkarepainanteita löytyy. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-3 m). Ylin ranta on 
seudulla noin 185 metrin tasolla, joten alue lienee kokonaan subakvaattinen ja vapautunut jäästä matalaan, 5-15 
metrin syvyiseen veteen.  
 
Biologia 
Alue on maisemallisesti kaunista varttunutta kuivahkon kankaan männikköä. Aluskasvillisuus on puolukkaista–
seinäsammaleista. Metsässä on jäkäläisiä kiviä. Koko alueella on jonkin verran maapuita, hiiltyneitä kantoja ja 
keloja. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu soiden rajaamana melko selkeästi ympäristöstä, mutta ei matalana kohteena näy ulospäin. 
Ympäristöön ei peitteisyyden takia myöskään ole juuri lainkaan näkymiä vähäisiä suo- ja järvenrantamaisemia 
lukuun ottamatta. Sisäinen maisema on kuitenkin muotojen jyrkkäpiirteisyyden ansiosta varsin vaihteleva. 
Näkyvyys alueen sisällä on hyvä, ja maasto on kohtalaisen helppokulkuista. Pienen koon vuoksi alue myös 
hahmottuu kokonaisuutena tavallista paremmin. Alueen poikki kulkeva polku kuuluu Keski-Suomen 
eräreitistöön, ja alueen kautta kulkee myös moottorikelkkareitti. 
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