
�����������

�������������		
	��������	�������������	
�����������		
	����������������	����	���	������������
�������������		
	������	��� ���!������

	����	"����

	#�����	����	"����

��	�

��������������������

� ��� �

$����������%���

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������



SAARINEVAN KUMPUMOREENIALUE SAARIJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-060 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2244 11 Alueen pinta-ala: 104,4 ha 
Korkeus: 170 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 35 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Saarinevan kumpumoreenialue sijaitsee Kekkilän kylän  
 pohjoispuolella, 12 km Saarijärveltä koilliseen. 
 
Geologia 
Saarinevan 2000 x 1000 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Alue koostuu suurista yksittäisistä kummuista ja selänteistä sekä loivapiirteisestä kumpareikosta. 
Selännemäisillä rakenteilla on kohtalaisen selkeä jäätikön liikesuuntaan nähden poikittainen lounas-
koillissuuntaus. Kumpujen halkaisija on noin 25-150 metriä ja selänteiden pituus jopa 200 metriä, korkeus 
vaihtelee 2-15 metrin välillä. Osa kummuista erityisesti alueen luoteispäässä on huomattavan korkeita ja 
jyrkkärinteisiä. Kaakkoisosa on selvästi loivapiirteisempi. Taitteet ovat osittain soistumien peitossa. Alueen 
keskiosassa kummut muodostavat saarekkeita Saarinevalle. Kohdealue on osa laajaa Saarijärven pohjoisosan 
kumpumoreeniosakenttää, ja sen rakenteiden lounas-koillissuuntaus on koko osakentälle tyypillinen piirre 
heijastaen ilmeisesti laajan jäätikköalueen paikallista stagnaatiota ja railoutumista. Myös Rogen-tyyppinen 
syntytapa saattaisi olla paikoin mahdollinen (katso esim. MOR-Y09-003). 
 
Aluerajauksen luoteispuolella aivan rajauksen viereisen kummun laella on kalliota, ja kalliota voinee olla 
mukana myös muutamissa kohdealueen kummuissa. Tieleikkauksissa aines on melko soraista hiekkamoreenia. 
Pintalohkareisuus on yleisesti suuri (5- yli 10 kpl aarilla), kumpujen rinteillä ja laella on tihentymiä, ja 
lohkarepainanteitakin löytyy. Lohkareet ovat keskikokoisia tai suuria (1-4 m). Alueella on runsaasti kiviä. Ylin 
ranta on seudulla noin 165 metrin tasolla, joten alue lienee vapautunut jäästä rantavyöhykkeeseen, ja vain 
korkeimmat laet ovat supra-akvaattisia. Muutaman kummun kylkeen näyttäisi muodostuneen muinaisrannan 
tapainen kivivyö.  
 
Biologia 
Saarinevan kumpumoreenialue on muutamia hakkuu- ja taimikkoalueita lukuun ottamatta edustavaa, paikoin 
jykevää, tuoreen kankaan (MT) mäntymetsää. Pohjoisosan muutamien korkeimpien kumpareiden laella on 
kuivaa puolukkatyypin (VT) männikköä. Mänty on pääpuulajina myös alueen rämesoilla. Kuusia kasvaa 
kumpareiden taitekohdissa ja notkelmissa. Aluerajauksen ulkopuolisissa, ojitetuissa korvissa kasvaa järeää 
kuusta. Isosaaren alueen soiden rajaamien kumpareiden metsät ovat mitä luonnontilaisinta sekapuustoista 
metsää. Puusto on upeaa, paikoin järeää; paksuja vanhoja liekopuita ja keloja on runsaasti. 
Harjukeltaliekokasvustot ovat täällä parhaiten säilyneitä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajautuminen on kartalla ja maastossa vaihettuvaa, ja rajaus voisi olla laajempikin. Ympäristöön avautuu 
selkeitä näkymiä vain vähän. Luoteisosan hakkuilta näkyy länteen jyrkkäpiirteiselle kumpukentälle, ja keskiosan 
kummuilta on useita näkymiä Saarinevan suoalueelle. Eteläosa on varsin peitteinen. Sisäinen maisema on melko 
vaihteleva useine lohkareisine kumpuineen, ja suoalueet tuovat maisemaan vaihtelua. Selkeitä, jyrkkiä 
korkeuseroja on kuitenkin jokseenkin niukasti. Näkyvyys on yleensä melko hyvä. Alueen koillispuolella neljän 
kilometrin päässä on Pyhä-Häkin alueen Natura-alue (FI0900069) ja kansallispuisto, ja kaakossa parin 
kilometrin päässä Pyhäjärven saarista ja selkävesistä koostuva Natura-alue (FI0900027). 
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