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PILLINKANGAS ANJALANKOSKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y05-002 Muodostumatyyppi: Reunamoreenivalliparvi 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3113 07 Alueen pinta-ala: 34,5 ha 
Korkeus: 67,5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus:  5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Pillinkangas sijaitsee Anjalankosken ja Valkealan kuntien  
 rajalla, Kouvola-Hamina-tien varressa noin seitsemän  
 kilometriä Kouvolan keskustasta etelään. 
 
Geologia 
Salpausselkien vyöhykkeen kaakkoispuolella, erityisesti  Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa tavataan 
reunamoreenivallien parvia. 1 : 20 000 peruskarttalehden alueella moreenikerrostumat peittävät maapinta-alasta 
yhteensä 22 prosenttia, josta reunamoreenivallien osuus on vajaa prosentti. Pillinkankaan alue kuuluu tähän I 
Salpausselän eteläpuoliseen rannikkoalueeseen, ja sijoittuu Elimäen reunamoreenikentässä sen pohjoisosaan. 
Pillinkankaan reunamoreenivallit koostuvat yhdeksästä kapeasta vallista. Ne ovat suuntautuneet kohtisuoraan 
lännestä itään alueella vallinneen mannerjäätikön virtaussuuntaa vastaan, joka alueella tehtyjen uurrehavaintojen 
mukaan on ollut 350 - 360 astetta. Keskenään vallit muodostavat selkeän, pohjoisluoteesta eteläkaakkoon 
suuntautuvan vallijonon. Inventoiduista valleista eteläisin on pituudeltaan noin 700 metriä ja leveydeltäänkin 
lähes 100 metriä. Muiden vallien pituus vaihtelee 100 - 400 metriin ja niiden leveys on noin 50 metriä. 
Eteläisimmän ja samalla suurimman vallin muoto on hyvin kehittynyt ja sen rinteet ovat selkeät. Sen itä- ja 
länsipäät kaartuvat pohjoiseen. Pohjoispuolella olevien matalampien vallien muoto on myös varsin kehittynyt ja 
selkeä. Niiden rinteet ovat loivia, proksimaalirinteiden ollessa hieman jyrkempiä kuin distaalirinteet. Vallien 
rinteillä ei ole havaittavissa erityisiä taitteita. Pintalohkareisuus on melko vähäistä vallien rinteillä, noin yhdestä 
viiteen lohkaretta aarilla. Pillinkankaan eteläosassa on vanha maa-aineksenottokuoppa, jossa aines on pääosin 
vähäkivistä hiekkamoreenia. Baltian jääjärvivaiheen aikana alue oli kokonaan veden peitossa ja 
Yoldiamerivaiheen aikana vain korkeimmat huiput olivat saarina, joten Pillinkankaan muodostuma on 
synnyltään subakvaattinen (Haavisto-Hyvärinen et al. 1987, Rainio et al. 1989). 
  
Biologia 
Lähes koko alue on aika tiheää koivu-mäntytaimikkoa (MT). Alueella on myös siemenpuumännikköä ja 
riukuhaavikkoa. Aluskasvillisuus on mustikkaista ja kastikkaista. 
 
Maisema ja muut arvot 
Lähiympäristö on maalaismaisemaa viljeltyine peltoineen. Pohjoisimpien vallien päällä on asutusta. Alue 
hahmottuu ympäristöstä lähinnä siellä suoritettujen hakkuiden ansiosta. Etenkin kohteen eteläpuolella sijaitseva, 
lähes 90 metriä mpy korkeuteen jyrkästi kohoava Tornimäki vie helposti huomion matalista valleista. 
Ympäristöön ei juurikaan avaudu maisemaa muodostuman mataluudesta johtuen. Muodostuman sisäinen 
ympäristö ei ole erityinen, vaikkakin varsin selkeä eikä se suuremmin vaihtele. Noin kilometri alueesta 
lounaaseen on Kymijokilaakson maisemakokonaisuus (MAO050014). 
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