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MÄNTYVUORI PIHTIPUDAS 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-014 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3312 06 Alueen pinta-ala: 37,6 ha 
Korkeus: 157 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 30 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mäntyvuoren drumliini sijaitsee Saanijärven eteläpuolella, 2 km  
 Pihtiputaalta itään. 
 
Geologia 
Mäntyvuoren hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Keiteleen drumliinikentän luoteisosaan. 
Drumliinin koko on 1900 x 300 metriä ja korkeus 30 metriä. Proksimaali- ja keskiosat ovat jyrkähköt ja 
selväpiirteiset, matala distaaliosa on hieman vaihettuva. Drumliinin länsikylki on itäkylkeä jyrkempi ja 
korkeampi. Taitteet ovat näkyvissä. Kohdealue on rakenteeltaan seudulle tyypillinen, mutta tavallista paremmin 
suuntautunut ja jyrkkäpiirteisempi muodostuma.  
 
Kallio muodostanee kohtalaisen suuren osan drumliinista. Proksimaalipäässä on useita laajasti paljastuneita, 
pyöreäpiirteisiä kallioselänteitä. Selänteen keskellä moreenia on luotauksen mukaan kuitenkin yli 10 metriä. 
Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (1-10 kpl aarilla). Lohkareet ovat keskimäärin metrin 
kokoluokkaa. Kiviä on kohtalaisesti. Tieleikkauksissa aines on teräväsärmäisten kivien luonnehtimaa 
hiekkamoreenia. Ylin ranta on seudulla noin 180 metrin tasolla, joten alue on subakvaattinen. Drumliinin 
keskiosan laella 150 metrin tasolla oleva kivikko lienee rantamuodostuma. 
 
Biologia 
Mäntyvuoren laella on poronjäkäläisiä kallioita, joilla kasvaa nuorta mäntypuustoa. Kallioista luoteeseen on 
nuorta kasvatusmännikköä ja mäntytaimikkoa sekä alueen itärajalla matala jyrkänne. Kallioiden lounais- ja 
kapealti myös kaakkoispuolella kasvaa nuorehkoa mänty-kuusimetsää. Siitä kaakkoon on laajahko hakkuu ja 
muodostuman koillisrinteellä melko varttunutta tuoreen kankaan varjoisaa ja tiheää kuusivaltaista metsää, jossa 
kasvaa mm. korpiluppoa. Kauempana kaakossa Pilkkaselänteelle vievän metsäautotien luoteispuolella on 
suurimmaksi osaksi kasvatusmännikköä, mutta hieman myös mäntytaimikkoa ja siemenpuuhakkuuta. 
Metsäautotien kaakkoispuolella on kasvatusmännikköä, mäntytaimikkoa, melko varttunutta männikköä, nuorta 
mänty-kuusimetsää ja hakkuita. Alueen kaakkoisosat ovat hakkuuta, melko varttunutta mänty-kuusimetsää, 
mäntytaimikkoa ja varttunutta männikköä, jossa on kuusialikasvosta. Alueen kaakkoiskärjessä on 
mäntytaimikkoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliini erottuu selkeästi ympäristöstä, ja jyrkkä selännemuoto hahmottuu hyvin maastossa kuljettaessa. 
Proksimaalipään kalliolta avautuu hieman peitteinen näkymä Saanijärvelle. Muuten lähialueille on hyvin vähän 
näkymiä. Kallioselänteiden, lohkareisuuden ja jyrkkien rinteiden ansiosta sisäinen maisema on drumliiniksi 
vaihteleva. Näkyvyys on keskiosassa hyvä. Muodostuman laella on masto ja proksimaalipään ylittää sähkölinja. 
Taajaman läheisyyden takia alueella lienee jonkin verran virkistyskäyttöäkin. Puoli kilometriä alueen 
lounaispuolella oleva järvenlahti lintutorneineen ja rantasoineen kuuluu Koliman Natura-alueeseen (FI0900072). 
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