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TEERIJÄRVEN KUMPUMOREENIALUE KARSTULA 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-055 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2331 07 Alueen pinta-ala: 26,5 ha 
Korkeus: 210 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 12 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Teerijärven kumpumoreenialue sijaitsee Haapalahden kylän  
 luoteispuolella 14 km Karstulasta luoteeseen. 
 
Geologia 
Teerijärven 1200 x 300 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Alue muodostuu luode-kaakkosuuntaisesta kumpujonosta, jonka pohjoisosassa on suuri ja korkea, 
kumpuileva moreeniselänne. Alueen kummut ovat soikeita ja melko loivapiirteisiä, mutta myös muutamia 
selkeän jyrkkäpiirteisiä muotoja löytyy. Kumpujen halkaisija on 50-100 metriä ja korkeus 3-8 metriä, suuren 
selänteen mitat ovat noin 250 x 150 metriä ja korkeus 12 metriä. Kumpujen taitteet ovat yleensä soistumien 
peitossa. Alueen läntisimmässä, loivasti aaltoilevassa osassa pintakerros on muuta aluetta hiekkaisempi, ja sen 
laidalla on hieman harjumainen selänne tai valli. Samantyyppinen maasto jatkuu aluerajauksen länsipuolella. 
Kohdealue on kokonaisuutena ympäristöä lohkareisempi ja kummut selväpiirteisempiä. Alue on osa kapeaa 
kumpumoreenikaistaletta, jonka yhteydessä on deglasiaatiovaiheen lopulla virrannut ilmeisesti myös 
kohtalaisesti sulamisvesiä. 
 
Alueelta ei ole kalliohavaintoa. Suuren selänteen luoteiskärjessä olevassa leikkauksessa aines on hyvin kivistä 
moreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvin suureen (5- yli 10 kpl aarilla). Eniten lohkareita on 
alueen pohjoisosan kummuilla, vähiten alueen läntisimmässä osassa. Lohkareet ovat melko pieniä (noin 1 m). 
Kiviä on runsaasti. Ylin ranta on seudulla noin 180 metrin tasolla, joten alue on selkeästi supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Alue on luonnonarvoiltaan varsin vaatimaton. Se on kokonaan kivikkoista, kuivahkon kankaan varttunutta, 
puolukkavarpuista ja seinäsammaleista mäntytaimikkoa. Kumpareet ovat jäkäläisiä. Alueella on hieman pitkälle 
lahonneita maapuita ja hiiltyneitä kantoja. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu soiden ja järven rajaamana melko selkeästi ympäristöstä. Peitteisyyden takia kummut 
hahmottuvat maastossa yleensä vasta läheltä. Alueelta avautuu ympäristöön vain muutamia rajoitettuja suo- ja 
järvinäkymiä. Sisäinen maisema on kuitenkin vaihtelevan kumpuilevaa, kumpujen vaalea jäkäläpeite erottuu 
maastossa hyvin. Näkyvyys alueen sisällä on myös yleensä kohtalainen. 
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