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MÖKKIAUTIO OUTOKUMPU 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-031 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4222 11 Alueen pinta-ala: 30,7 ha 
Korkeus: 100 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 12 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mökkiaution kumpumoreenialue sijaitsee Perttilahden kylän  
 pohjoispuolella, 13 km Outokummusta koilliseen. 
 
Geologia 
Mökkiaution 1000 x 600 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kajaanin-Outokummun 
kumpumoreenikentän eteläosaan. Alue koostuu suurehkoista, loivapiirteisistä kummuista ja selännemäisistä 
rakenteista. Alueen ja lähiympäristön muodostumilla on lievä lounas-koillissuuntaus. Kummut ovat 
halkaisijaltaan 30- jopa 300 metrin kokoisia ja 3-10 metriä korkeita. Itäosan muodostumat ovat paikoin 
jyrkkärinteisiä. Kumpuryhmien välissä on laajahko suoalue. Kohdealue on osa laajaa ja hajanaista Outokummun 
ja Polvijärven välistä kumpumoreeniosakenttää (katso MOR-Y08-020). Alueen lähiympäristössä on runsaasti 
soiden ja peltojen rajaamia vaihtelevan kokoisia, jokseenkin suuntautumattomia loivapiirteisiä moreenikumpuja. 
 
Tieleikkauksissa on melko kivistä hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on kohtalainen (1-5 kpl aarilla), joitain 
tihentymiä löytyy. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m). Kiviä on melko runsaasti. Ylin ranta on seudulla noin 
125 metrin tasolla, joten alue on selvästi subakvaattinen. Kummut ovat muodostaneet vielä Suursaimaa-
vaiheessa (noin 95 metrin tasolla) pienen saariston. 
 
Biologia 
Mökkiaution kumpumoreenialueen pohjoisosassa on harvennettua, nuorta tuoreen kankaan (MT) mäntymetsää. 
Eteläisin, loivapiirteinen saareke on edustavaa, avaraa tuoreen kankaan (MT) männikköä. Alavilla alueilla 
kasvaa sekapuuna kookkaita kuusia sekä joitain koivuja. Mökkiaution jäljellä olevat metsät ovat 
kulttuurivaikutteisia lehtihavusekametsiä. Kuusia, koivuja sekä runkopuisia harmaaleppiä on runsaasti. 
Metsikössä on avoimia niittylaikkuja, joilla kasvaa ruderaatteja sekä lehtolajeja. Näistä mainittakoon käenkaali, 
sormisara, ahomansikka sekä nokkonen. Niittylaikuilla kasvaa tuoksusimake, nuokkuhelmikkä, metsälauha, 
siankärsämö, poimulehti, nurmikaunokki, särmäkuisma, kangasmaitikka, oravanmarja, pukinjuuri, leinikit, 
kultapiisku, tädykkeet, virnat, niittynätkelmä ja metsäorvokki. Mökkiaution hakkuuaukea on melko rehevää, 
vaikuttaa siltä, että arvokkain, kulttuurivaikutteinen metsä on hävitetty. Alue on ollut luultavasti joskus 
metsälaitumena. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden ja peltojen rajaama alue erottuu kartalla ja maastossa melko selkeästi. Parhaiten maastossa hahmottuu 
alueen itäosa, keskiosan suuri kumpu on puolestaan varsin loivapiirteinen. Itäpuoliselle pellolle ja kumpujen 
väliselle suolle on vaatimattomia näkymiä, pääosin alue on peitteinen. Sisäinen maisema on itäosaa lukuun 
ottamatta melko yksitoikkoinen, näkyvyys on kuitenkin yleensä hyvä. 
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