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ANNINKANGAS RÄÄKKYLÄ 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-013 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4214 10 Alueen pinta-ala: 25,1 ha 
Korkeus: 103 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 23 m Muodon suhteellinen korkeus: 23 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Anninkankaan drumliini sijaitsee Täitimenniemen kylän  
 pohjoispuolella, 20 km Rääkkylästä kaakkoon. 
 
Geologia 
Anninkankaan hyvin suuntautunut sukkulamainen drumliini sijoittuu Toisen Salpausselän proksimaalipuoliselle 
kumpumoreenivyöhykkeelle, Kerimäen-Rääkkylän drumliinikentän itäpäähän. Lähes symmetrinen muodostuma 
on 1000 x 300 metrin kokoinen ja 23 metriä korkea. Proksimaali- ja distaalipäät ovat terävät, kyljet melko loivat 
mutta hyvin selkeät, alaspäin jyrkkenevät. Korkein kohta on muodostuman keskellä. Eteläkyljellä ja 
distaalipäässä on pientä kumpuilua. Kohdealue on puhdaspiirteisyydestään huolimatta melko tulkinnanvarainen 
muodostuma. Sen voisi tulkita myös kumpumoreenin suurmuodoksi tai jopa osittain sorakummuksi, sillä 
seudulla on vaikuttanut useita erilaisia kerrostumisprosesseja. Alueen eristynyt sijainti 8 kilometriä Toisen 
Salpausselän proksimaalipuolella ja aivan suuren harjujakson kyljessä on niinikään melko erikoinen. Heti alueen 
kaakkoispuolella on tosin selkeähkö, samansuuntaisten mutta paljon pienempien drumliinien parvi, mutta sekin 
vaihettuu suuriksi, ilmeisesti jäätikön reuna-asemassa syntyneiksi soravaltaisiksi kummuiksi. 
 
Leikkausten puuttuessa muodostuman vallitseva aines ja sisäinen rakenne on epävarma, kalliosta tuskin 
kuitenkaan on kysymys. Hiekkamoreenia lienee ainakin kohtalaisesti, pintakerroksessa ja selänteen alarinteillä 
on paikoin kohtalaisesti hiekkaa ja rantakerrostumia. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-
5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat keskikokoisia, noin metrin kokoluokkaa. Lohkareita ja kiviä on eniten laella ja 
rantavyöhykkeessä. Ylin ranta on seudulla noin 110-95 metrin tasolla (vedenpinta laski Baltian jääjärven tasosta 
lyhytaikaisen Saimaan jääjärven tasoon), joten alue on ilmeisesti kokonaan subakvaattinen. Kyljillä on pieniä 
törmiä ja kivikkoa, selkein rantamuoto on noin 85 metrin tasolla oleva Suursaimaan törmä. 
 
Biologia 
Anninkankaan drumliini on lounaisrinteen pienehköä hakkuuaukeaa lukuun ottamatta melko luonnontilaista. 
Metsä on avaraa mustikkatyypin (MT) runsasvarpuista männikköä. Männyt alkavat olla kohtalaisen järeitä, noin 
30-40 cm paksuisia. Mäntykankaalla kasvaa rehevän mustikan lisäksi puolukkaa ja häränsilmää. Etelärinteellä 
kasvaa lisäksi valkolehdokkia, keltatalvikkia sekä keltaliekoa. Pohjoiskyljelle johtavan metsätien länsipuolella 
on harventamaton mäntysekametsä, jossa kasvaa runsaammin lehtipuita ja kuusta. Kuusikossa kasvaa yövilkkaa. 
Anninkankaan etelärinteessä on kivikautisen asuinpaikan ympärillä rehevää lehto- ja niittykasvillisuutta sekä 
kangasmetsien ruohovartisia kasvilajeja. Ylispuut ovat kookkaita mäntyjä. Varsinainen latvuskerros muodostuu 
runkomaisista harmaalepistä, koivusta, raidasta sekä paikoin tiheikköinä kasvavasta kuusesta. Pensaskerroksessa 
kasvaa katajaa, paatsamaa, vadelmaa, pihlajaa, leppää sekä metsäruusua. Aluskasvillisuus on vaihtelevaa ja 
monilajista. Lehtolajit esiintyvät sanikkaisten ja niittylajien joukossa rehevinä, laikkumaisina kasvustoina. 
Laikkuja muodostavia lajeja ovat talvikit, käenkaali sekä kaiheorvokki. Ahomansikkaa kasvaa runsaasti 
kaikkialla, samoin nuokkuhelmikkä ja sormisara ovat etelärinteellä runsaita. Lisäksi kieloa, nätkelmiä, 
orvokkeja, tädykkeitä, keltanoita, ruusuruohoa, nurmikaunokkia ja ojakellukkaa kasvaa tuoreessa lehdossa 
paikoitellen. Ylempänä rinteellä kasvaa lillukkaa. Alueen ulkopuolella on harvinaisehkoa idänkeulankärkeä 
runsaasti hiekkaisissa tieleikkauksissa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden rajaama, suhteellisen korkea muodostuma erottuu erittäin selkeästi kartalla ja maastossa. Peitteiseltä 
alueelta ei ole erityisiä kaukonäkymiä, mutta distaaliosan reunoilta on hyvä näkyvyys kaakkoispuolella 
levittäytyvälle avoimelle Anninkankaansuolle ja umpeen kasvavalle Ylälammelle. Sisäinen maisema on melko 
yksitoikkoinen, mutta alueen muoto hahmottuu hyvin ja korkeuserot ovat selkeät. Näkyvyys on yleensä hyvä. 
Alueen eteläkyljen juurella on ortodoksinen hautausmaa ja kivikautinen asuinpaikka. Alue rajoittuu idässä 
Hovinlammen-Ylälammen Natura-alueeseen (FI0700008), ja kolmen kilometrin päässä idässä on vielä 
Partiissuon Natura-alue (FI0700071). Kohdealueen eteläpuolitse kulkeva suuri harju on pohjavesialuetta. 
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