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LAMMASLAMMINKANGAS VUOLIJOKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-013 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3413 10 Alueen pinta-ala: 135,7 ha 
Korkeus: 210 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Lammaslamminkankaan kumpumoreenialue sijaitsee Saaresmäen 
 länsipuolella, 16 km Vuolijoelta lounaaseen. 
 
Geologia 

minkankaan 1800 x 1000 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Raahen-Pyhännän 
a on 

on matalia 
n 

 

ohdealue on syntytavaltaan ja ainekseltaan melko tulkinnanvarainen ja muodoiltaan erikoinen 
akentän 

alueen 

 

alliosta ei ole havaintoa aluerajauksen sisällä, mutta se tulee pintaan laajoina paljastumina alueen länsipuolella. 

iologia 
ueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee kaakkoisosaa lukuun ottamatta valtion 

a 

aisema ja muut arvot 
ihettuva. Rajatut muodostumat hahmottuvat kuitenkin maastossa yleensä hyvin, ja osa 

lko 

 

Lammaslam
kumpumoreenikentän kaakkoispuolelle. Alue koostuu kahdesta erityyppisestä osa-alueeesta. Länsiosass
suurehkoja, loivahkoja kumpuja ja kumpukomplekseja melko tiiviinä ryhmänä, jossa hahmottuu lievä pohjois-
eteläsuuntaus. Länsirinteet ovat paikoin jyrkähköt. Kumpujen halkaisija on 50-200 metriä ja korkeus 3-15 
metriä. Itäosa koostuu pyöreähköstä, noin 1000 x 800 metrin kokoisesta ja 20 metriä korkeasta loivasti 
kumpuilevasta kankaasta, jonka keskellä on syvä sulavesiuoma. Kankaan ulkorinteet ovat etenkin 
kaakkoisreunalla melko korkeat ja paikoin jyrkähköt, laki on monin paikoin varsin tasainen ja sillä 
suppia. Kankaan eteläpuolella on lisäksi loivapiirteinen, 500 x 150 x 15 metrin kokoinen pohjois-eteläsuuntaine
selänne. Jyrkkärinteinen sulavesiuoma on ainakin 700 metriä pitkä, ja sen jatkeita on ilmeisesti myös alueen 
länsiosassa. Uoma on itäosassa 20-100 metriä leveä ja 3-7 metriä syvä, ja se koostuu osaksi suppajonosta.
Uoman suulla kaakossa on pienipiirteistä kummukkoa. Kankaalla on lisäksi pari pienempää uomantapaista 
painannetta.  
 
K
sekamuodostuma. Se on Pyhännän loivapiirteisen kumpumoreeniosakentän kaakkoisin osa, ja os
muodostumat vaihettuvat luoteeseen Tavastkengän suuntaan hieman Rogen-tyyppisiksi selänteiksi. Kohde
muodostumat ovatkin ilmeisesti pääosin subglasiaalisyntyisiä, mutta myöhemmässä jäätikön sulamisvaiheessa 
myös sulamisvesien toiminta ja supraglasiaaliset kerrostumisprosessit lienevät olleet merkittävässä roolissa 
muotojen muokkaamisessa. Osa kohdealueen muodostumista voi koostua jopa uudelleen muokkautuneista ja
lajittuneista kerrostumista (vertaa esim. MOR-Y07-103). 
 
K
Kallio voineekin muodostaa osan länsiosan kummuista. Länsiosan tieleikkauksissa on soraista hiekkamoreenia 
tai soramoreenia, kankaalla ison uoman liepeillä ja tasaisilla vähälohkareisilla alueilla pinta on soraa tai hiekkaa. 
Pintalohkareisuus on kohtalainen (1-5 kpl aarilla), rinteillä ja uomissa on paikoin runsaasti kivikkoa. Lohkareet 
ovat keskikokoisia (1-3 m). Ylin ranta on seudulla noin 180 metrin tasolla (Ancylusjärvivaihe), joten alue lienee 
kokonaan supra-akvaattinen. 
 
B
Moreenial
maalla. Alueen metsät ovat lähinnä kuivahkon kankaan mäntytaimikoita tai kasvatusmänniköitä. Varttuneit
männiköitä on myös jonkin verran. Reunustavat suot ovat osin ojitettuja rämeitä ja Lammaslampea reunustaa 
luonnontilainen karu neva (Metsähallituksen kuviotiedot, ilmakuvatulkinta). 
 
M
Alueen rajaus on melko va
muodoista näkyy tiestöltä mainiosti. Alueelta ei ole varsinaisia kaukonäkymiä, itäisen Saaresmäen rinteen lisäksi 
näkyy lähinnä soita ja metsänreunaa. Sisäinen maisema on erityyppisine muotoineen kohtalaisen vaihteleva, 
joskin muodot ovat paikoin melko loivia. Keskiosan neva ja Lammaslampi tuovat lisää vaihtelua. Alue on me
hyvä käyntikohde, paras tieyhteys alueelle on lännestä. Alueen eteläpuolella neljän kilometrin päässä on 
Rahajärven-Kontteroisen Natura-alue (FI0600054), ja länsipuolella niin ikään neljän kilometrin päässä on
Mäykänahon Natura-alue (FI1104406). 
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