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HYYRYNKANGAS MULTIA 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-072 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2241 09, 12 Alueen pinta-ala: 35,6 ha 
Korkeus: 220 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Hyyrynkankaan drumliiniparvi sijaitsee Väätäiskylän  
 pohjoispuolella, 26 km Multialta luoteeseen. 
 
Geologia 
Hyyrynkankaan drumliiniparvi sijoittuu Karstulan-Keuruun drumliinikentän keskiosaan. Alue koostuu neljästä 
hyvin suuntautuneesta, osittain yhteen sulautuneesta sukkulamaisesta drumliinista. Drumliinit sijoittuvat 
maastoon tiukasti limittäin, ja ne muodostavat varsin tiiviin ryhmän. Koko alueen mitat ovat noin 1600 x 400 
metriä. Erillisten selänteiden pituus on 400-700 metriä ja leveys 50-100 metriä. Korkeutta selänteillä on 3-10 
metriä. Alueen ulkokyljet ovat selvästi sisäosan kylkiä korkeammat ja jyrkemmät. Pohjoisimman selänteen 
lounaiskyljellä on lisäksi vähäistä kumpuilua. Alueen tiivis rakenne poikkeaa hieman ympäristön muista 
drumliiniparvista (vertaa esim. MOR-Y12-067). Erityispiirteenä on lisäksi alueen itäreunaa jyrkästi leikkaava, 
mahdollisesti suureksi sulavesiuomaksi tulkittavissa oleva painanne. Sulavesivirtausten aiheuttamat eroosiojäljet 
ovat kohdealuetta ympäröivällä supra-akvaattisella seudulla kohtalaisen yleisiä, ja niitä on kohdealueenkin 
karttalehdellä useita.  
 
Alueella ei ole leikkauksia, pintakerros on varsin hiekkainen erityisesti selänteiden distaaliosissa ja niiden 
välisissä notkoissa. Alueen aines lienee kuitenkin syvemmällä pääasiassa hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on 
vähäinen tai kohtalainen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, lähinnä kivifraktiota. Kiviä on alueella 
eniten itäosan jyrkässä uomanrinteessä. Ylin ranta on seudulla noin 170 metrin tasolla, joten alue on selkeästi 
supra-akvaattinen.  
 
Biologia 
Hyyrynkankaalla on avaraa ja rehevää tuoreen kankaan mäntymetsää (MT). Tilavassa, varttuneessa männikössä 
kasvaa koivuja ja kuusia sekä paljon katajia. Aluskasvillisuus on rehevää, mustikan lisäksi kenttäkerroksessa on 
paljon kultapiiskua, lillukkaa ja kangasmaitikkaa. Kissankäpälää ja vanamoa kasvaa paikoitellen. Kuusia kasvaa 
runsaammin selännemäisten kumpujen välisillä painanteilla ja koillisrinteillä. Alue on kokonaisuudessaan 
edustava ja melko luonnontilainen. Eteläisimmällä selänteellä on jonkin verran nuorta mäntytaimikkoa, mutta 
hakkuualueita ei ole. Hyyrynkankaan aluerajauksen itärinteen keskiosassa on kuiva lehtoalue (VRT), jolla 
kasvaa valkolehdokkia, kultapiiskua, kissankäpälää ja keltaliekoa sekä runsaasti ruohoja. Itäosan rinteen puusto 
on keskimääräistä kookkaampaa ja rinteellä kasvaa lisäksi muutamia, vanhoja harmaaleppiä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu soiden rajaamana melko hyvin ympäristöstä, mutta ei mataluutensa ja peitteisyytensä takia juuri 
näy ulospäin. Alueelta ei myöskään ole näkymiä ympäristöön itäreunaa lukuun ottamatta. Sisäinen maisema on 
kuitenkin melko vaihteleva, alueella on selkeähköjä, joskin loivia selänteitä. Alueen itäreuna poikkeaa myös 
varsin jyrkästi muusta maisemasta. Näkyvyys alueella on yleensä hyvä, ja maasto on helppokulkuista. Lounaassa 
2,5 kilometrin päässä on Maaherransuon Natura-alue (FI0800036). 


	MOR-Y09-072-R.pdf
	MOR-Y09-072-R.pdf
	Geologia
	Biologia
	Maisema ja muut arvot



