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HUHDANMÄKI PARKANO 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-005 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2212 07 Alueen pinta-ala:  17,4 ha 
Korkeus: 180 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus:  25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Huhdanmäki sijaitsee Parkanon kunnan pohjoisosassa  
 Pihlajankylässä, noin 1,5 km Vatajanjärvestä etelään. 
 
Geologia 
Kuivasjärven suurimmat moreenimuodostumat keskittyvät alueen eteläosaan, missä moreenikumpujen 
muodostama vyöhyke ulottuu etelästä Pitkäjärven - Ahvenlammen alueelle. Näistä on inventointiin otettu 
mukaan Huhdanmäen moreenimuodostuma. Se koostuu eteläosan suuremmasta ja korkeimmasta kummusta sekä 
pohjoiseen päin madaltuvasta osasta ja idempänä olevasta, yksittäisestä kumpareesta. Alueen muoto on korkea ja 
selkeä. Sillä on selkeät ja jyrkät rinteet. Näistä länsiosan rinteen puolivälissä on selvä taite. Kummukko jatkuu 
myös läntisemmän inventoidun alueen eteläpuolelle. Alueen rajauksessa on otettu mukaan edustava ydinalue. 
Itäisen alueen muoto on melko korkea ja selkeä. Sillä on selkeät ja jyrkät rinteet, joissa ei ole taitteita. 
Pintalohkareisuus on läntisellä alueella runsasta, laajoilla alueilla yli kymmenen lohkaretta aarilla. Itäisellä 
alueella pintalohkareisuus on alueella melko vähäistä, alle viisi lohkaretta aarilla. Huhdanmäestä ei ole 
leikkauksia, mutta yleisesti alueen moreenimuodostumien aines on hiekkamoreenia. Sen lisäksi muodostumissa 
on pieniä hiekkalinssejä ja paikallisia hiekkaisia ja hietaisia kerroksia. Muodostuman eteläosasta, 
Myllykankaalla on tutkimuksissa saatu maa-aineksen paksuudeksi noin 17 metriä. Muinaisen mannerjäätikön 
perääntyessä alue jäi muinaisen Itämeren Yoldiamereksi kutsutun vaiheen peittoon. Vain Alkkianvuoren laki on 
supra-akvaattista eli vedenkoskematonta aluetta. Alkkianvuorta kiertää avokalliovyöhyke, josta päätellen 
ylimmän rannan taso on noin 185 - 187 metriä mpy korkeudella. Koska Huhdanmäen kohde on korkeimmillaan 
noin 180 metriä mpy, on se vapautunut jäätikön alta matalaan veteen ja Yoldia-vaiheen rantavoimat ovat 
hyvinkin voineet kohdistua suhteellisen voimakkaina alueeseen (Kielosto et al. 1985). 
  
Biologia 
Länsiosa on harvennettua varttunutta männikköä (VT, CT) ja itäosassa on eri-ikäisiä mäntytaimikoita (VT, CT). 
Länsiosan aluskasvillisuus on puolukkaista ja kanervalaikkuista. Siellä täällä on myös variksenmarjalaikkuja ja 
poronjäkäliä etenkin isommilla maakivillä. Taimikot ovat enemmän kanervaisia, mutta muuten niiden 
aluskasvillisuus on samankaltaista kuin edellä. Itäisen alueen koko alue on samanlaista varttunutta 
kasvatusmetsävaiheen männikköä, jota on ajoittain harvennettu. Puusto on aika tasapaksuista ja -pituista. Kuusta 
kasvaa harvakseltaan mäen laitamilla. Aluskasvillisuus on sammaleista ja puolukkaista. Pintakivet ovat 
sammaleisia ja poronjäkäläpeitteisiä. 
  
Maisema ja muut arvot 
Huhdanmäki sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan alueella, jossa Järvi- ja Itä-Suomen harjualue muuttuu 
Länsi-Suomen rannikkoalueeseen. Kartta-alueen korkeus merenpinnasta vaihtelee noin 120 metristä yli 180 
metriin. Yleisesti tarkasteltuna kartta-alueella on melko runsaasti soita sekä itäosassa pohjois-etelä- suuntainen 
Kuivasjärvi. Inventoitu alue hahmottuu ympäristöstään. Ympäristöön ei muuten avaudu maisemaa, mutta alueen 
eteläosasta aukeaa kaunis järvimaisema. Sisäinen maisema on varsin selkeä ja vaihteleva. Alueen lounaisosassa 
on tervahauta. 
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