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HOVINKYLÄN KUMPUMOREENIALUE KEITELE, PIELAVESI 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-044 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3314 03 Alueen pinta-ala: 16,4 ha 
Korkeus: 152 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 5 m Muodon suhteellinen korkeus: 5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Hovinkylän kumpumoreenialue sijaitsee Hovinkylässä, 24 km  
 Keiteleeltä pohjoiseen. 
 
Geologia 
Hovinkylän kumpumoreenialue sijoittuu Pohjois-Savon länsiosaan suuren harjujakson yhteyteen, hieman 
Kalajoen-Pihtiputaan kumpumoreenikentän kaakkoispuolelle. Alue jakautuu kahteen 500 x 200 metrin 
kokoiseen osa-alueeseen. Alueella on useita soikeahkoja ja melko jyrkkärinteisiä, paikoin erittäin lohkareisia 
kumpuja. Kumpujen halkaisija on 20-80 metriä ja korkeus 2-5 metriä. Ne sijaitsevat melko tasaisen 
harjukankaan päällä ja erottuvat jyrkkine rinteineen maastossa hyvin selvästi. Luoteisella osa-alueella 
kummuissa on kohtalaisesti moreeniainesta ja ne muodostavat kumpuilevia, luode-kaakkosuuntaisia selänteitä. 
Kaakkoisella osa-alueella muodostumat ovat puolestaan lähes yksinomaan lohkareista muodostuneita yksittäisiä 
kekoja. Kumpujen synty liittyy kiinteästi harjujakson kerrostaneen jäätikköjoen toimintaan, joten niiden 
luokittelu moreenimuodostumiksi on hieman tulkinnanvaraista. Samantyyppisiä kumpuryhmiä ja lohkarekekoja 
on harjujakson päällä ja liepeillä kohtalaisen yleisesti. 
 
Pintalohkareisuus vaihtelee suuresta hyvin suureen (5- yli 10 kpl aarilla). Paikoin kumpujen pinnalla on vain 
paljasta lohkareikkoa. Lohkareet ovat keskikokoisia (alle 1-2 m) ja varsin pyöristyneitä. Koekuoppa- ja 
luotaustietojen mukaan (Tikkanen 1985) kummut ovat kerrostuneet nimenomaan harjun sorakerrostumien päälle, 
ja niiden moreeniaines on hyvin peseytynyttä. Hienoainesta on hyvin vähän. Ylin ranta on seudulla noin 180 
metrin tasolla, joten alue on subakvaattinen. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Pohjoisosa on aukeana ja eteläosa taimikkona. 
Eteläisemmässä kärjessä on vähän varttuneempaa metsää (Ilmakuva 2001). 
 
Maisema ja muut arvot 
Kohdealueen kummut hahmottuvat tasaisessa maastossa avohakkuulla ja nuoressa taimikossa erittäin hyvin. 
Hyvästä näkyvyydestä huolimatta laajoja näköaloja ei ole, sillä ympäröivä maasto on peitteistä ja tasaista. 
Erikokoiset kummut ja omalaatuisen näköiset lohkarekeot tekevät sisäisestä maisemasta vaihtelevan. 
Kaakkoinen osa-alue on harjun pohjavesialueen suojavyöhykkeellä. 
 
Kirjallisuutta 
Tikkanen, J. 1985. Kiviainestutkimuksia TVL:n Kuopion piirin Keiteleen yhteistyöalueella 1984. Geologian 
tutkimuskeskus, arkistoraportti, P 13.3.2.006. 47 s. ja liitteet. 
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