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VÄHÄ-KÖMIN DRUMLIINI KEURUU 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-084 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2232 06 Alueen pinta-ala: 14,0 ha 
Korkeus: 148 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 7 m Muodon suhteellinen korkeus: 7 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vähä-Kömin drumliini sijaitsee Köminjärvellä Pihlajaveden  
 aseman luoteispuolella, 21 km Keuruulta luoteeseen. 
 
Geologia 
Vähä-Kömin drumliini sijoittuu Karstulan-Keuruun drumliinikentän keskiosaan. Köminjärveen pistävän niemen 
muodostava drumliini on erittäin hyvin suuntautunut, lähes symmetrinen sukkulamainen muodostuma. Sen 
pituus on noin 1300 metriä, leveys 150 metriä ja korkeus enimmillään 7 metriä. Drumliinin rinteet ovat hyvin 
loivat ja hieman alosastaan jyrkkenevät (pyöreähkö poikkiprofiili). Proksimaalipää on terävä ja loivasti nouseva, 
distaalipää puolestaan vaihettuva, ja sen rajaus voisi kenties olla jonkin verran pitempikin. Järvi peittää kylkien 
alimmat osat. Kohdealue on muodoltaan seudulle tyypillinen, mutta tavallista selväpiirteisempi ja paremmin 
kehittynyt drumliini. Drumliinin muotoa korostavat niemisijainti ja viljelty keskiosa. 
 
Alueella ei ole moreeniin yltäviä leikkauksia, aines lienee ympäristön tavoin hiekkamoreenia. Pinta on 
hiekkainen, erityisesti matalan distaaliosan kyljillä ja kaakkoispuolella on hiekkaisia rantakerrostumia. 
Lohkareisuus on raivaamattomilla alueilla kohtalainen (1-5 kpl aarilla), mutta lohkareet ovat pieniä, lähinnä 
kivifraktiota. Pelloilta kivet ja lohkareet on raivattu pois. Ylin ranta on seudulla noin 165 metrin tasolla, joten 
alue on subakvaattinen.  
 
Biologia 
Suurin osa alueesta on peltoa. Järven rannassa on kapealti nuorehkoa koivuvaltaista sekametsää. Vähä-Kömin 
talon ympärillä on rehevää kulttuurivaikutteista pensaikkoa. Niemen länsirannan lehtomaisessa koivikossa 
lähellä Vähä-Kömin taloa kasvaa koiranheittä. Peltojen reunamilla on mm. ahojäkkärää. Niemen kärjessä on 
melko varttunutta tuoreen kankaan mänty-koivu-kuusi-sekametsää, jossa alikasvoksena kasvaa lehtipuita, 
katajaa ja hiukan kuusta. Eri puolilla aluetta kasvaa melko runsaasti katajaa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla ja maastossa sijaintinsa takia erittäin selkeästi. Pitkä niemi näkyy hyvin järven rannoilta. 
Rantapensaikon ja -metsän takia matalan selänteen laelta ei juuri ole näkymiä järvelle, kyljiltä avautuu kuitenkin 
rantamaisemia. Sisäinen maisema on loivapiirteisyyden takia melko yksitoikkoinen, maatila viljelyksineen sekä 
piha- ja rantapuusto tuovat hieman vaihtelua. Distaalipäässä rajauksen ulkopuolella on mökkejä. Alueen 
ympärillä on laaja ja hajanainen Pihlajaveden ja yläjuoksun pienvesien Natura-alue (FI0900123). 
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