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VÄLJÄNKUKKULAT PIELAVESI, MAANINKA 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-039 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3332 01 Alueen pinta-ala: 24,8 ha 
Korkeus: 218 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 35 m Muodon suhteellinen korkeus: 5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Väljänkukkuloiden kumpumoreenialue sijaitsee Jylängin kylässä,  
 13 km Pielavedeltä itään. 
 
Geologia 
Väljänkukkuloiden kumpumoreenialue sijoittuu Pohjois-Savon keskiosaan Kiuruveden-Nilsiän 
kumpumoreenikentän lounaispuolelle. Alueella on kaksi noin 400 x 200 metrin kokoista osa-aluetta, jotka 
sijoittuvat Pielaveden ja Maaningan rajan molemmin puolin kahden loivapiirteisen mäen päälle. Alueen 
muodostumat ovat hyvin pienipiirteisiä, ja kumpuja on huomattavasti enemmän kuin kartan käyrästöltä 
hahmottuu. Kumpujen muoto vaihtelee kekomaisista, jyrkkärinteisistä pienistä kummuista soikeisiin ja 
pitkulaisiin muodostumiin. Kumpujen halkaisija on 10-30 metriä ja korkeus 2-5 metriä. Mäen rinteessä 
sijaitsevat kummut voivat olla jopa 10 metriä korkeita. Läntisellä Väljänkukkuloiden osa-alueella on useita 
rinteitä alas kulkevia sulavesiuomiksi tulkittuja painanteita. Muodostumat ovat varsin samantyyppisiä kuin 
varsinaisella hienoainesmoreenikumpukentällä, joten kummukko on mahdollisesti syntynyt subglasiaalisesti 
jäätikön pohjassa puristumalla (katso esim. MOR-Y07-071). Osa kummuista on mahdollisesti kerrostunut myös 
ablaatiomoreenityyppisesti mäkialueelle stagnantoituneen jäätikön osan sulaessa paikalleen. Alue on korkean 
sijaintinsa vuoksi säilynyt huuhtoutumattomana ja poikkeuksellisen selväpiirteisenä. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa. Leikkauksia ei ole, mutta moreenikerroksen paksuus voi olla melko suuri. 
Hienoainesta lienee kohtalaisesti. Pintalohkareisuus on yleensä hyvin vähäinen (alle 1 kpl aarilla), itäpuolisen 
alueen hakkuulla pinnassa näkyy kuitenkin runsaasti kiviä ja muutamia lohkareitakin. Ylin ranta on seudulla 
noin 160 metrin tasolla, joten alue on selvästi supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Väljänkukkuloiden kumpumoreenialue on kasvillisuudeltaan rehevää, vanhaa lehtoa (OMaT). Rehevä 
metsäkasvillisuus jatkuu laajalle aluerajauksen ulkopuolelle, tosin puusto on paikoin lehtipuuvaltaisempaa ja 
nuorempaa. Moreenialueen koillisosassa on huomattavan laaja tihkupinta sekä sulavesiuomia, joiden kasvillisuus 
on erityislaatuista. Tihkupinnoilla kasvaa kilpilehväsammalta, rahkasammalia, suokelttoa, huopaohdaketta, 
velholehteä, lehtokortetta sekä runsaasti muita ruohovartisia sekä viitakastikkaa. Samantyyppinen, mutta 
pienempialainen tihkupinta on kukkulan länsipuolella, aivan alueen rajalla. Kosteikossa kasvaa komeita 
kotkansiipiä noin aarin alueella. Koillisosassa on metsän ja hakkuuaukon rajavyöhykkeelle jätetty ryhmä 
vanhoja, järeitä kuusia, joiden varjostuksessa kasvaa mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa sekä useita kookkaita 
lehtokuusamapensaita. Kaakkoinen osa-alue on koillista hieman karumpi ja siellä on tehty lisää hakkuita, joten 
puustoa on jäljellä vain vähän alueen keskellä. Laelta löytyy lehtomaisen kankaan laikkuja ja mm. yksi vanha 
lehtokuusamayksilö. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla ja maastossa melko selkeästi. Väljänkukkuloiden perustana oleva korkea mäki näkyy 
lähiympäristöön, peitteiset kummut erottuvat kuitenkin vasta melko läheltä. Itäpuoliselta hakkuulta on näkymä 
Särkilammen yli Väljänkukkuloille. Sisäinen maisema on hyvin vaihtelevaa pienipiirteistä kumpareikkoa. 
Alueen pohjoispuolella 5 kilometrin päässä on Korkeakosken Natura-alue (FI0600035), ja idässä 7 kilometrin 
päässä sijaitsee laaja Maaninkajärven kulttuurimaisemien arvokas maisemakokonaisuus (MAO080082). 
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