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SYRJÄLÄN KUMPUMOREENIALUE MUURAME 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-081 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3212 04 Alueen pinta-ala: 16,1 ha 
Korkeus: 168 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 33 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Syrjälän kumpumoreenialue sijaitsee Valkolan kylän ja valtatie  
 9:n länsipuolella, 5 km Muuramelta pohjoiseen. 
 
Geologia 
Syrjälän 1000 x 300 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän 
eteläosaan, Sisä-Suomen reunamuodostuman proksimaalivyöhykkeeseen. Alue koostuu suurista ja kekomaisista, 
laeltaan terävistä ja pohjamuodoltaan pyöreistä tai soikeista kummuista. Kummut sijaitsevat luode-
kaakkosuuntaisena ryhmänä moreenipeitteisen kalliomäen rinteellä ja sen alla olevassa soistuneessa 
purolaaksossa. Kumpujen halkaisija on 50-100 metriä ja korkeus 3-8 metriä. Alueen kokonaiskorkeusero on 33 
metriä. Kummut ovat yleisesti jyrkkäpiirteisiä, ja niiden taitteet ovat pääosin näkyvissä. Kohdealue on osa laajaa, 
Sisä-Suomen reunamuodostumavyöhykkeen proksimaalipuolista melko omalaatuista kumpumoreeniosakenttää. 
Osakentän kummut ja paksut moreenikerrostumat sijoittuvat kalliomäkien välisiin painanteisiin ja osittain 
mäkien päälle. Osakentän yhteydessä on myös ns. Keuruu-deglasiaatioon (katso MOR-Y09-077) liittyviä laajoja 
moreenipeitteisiä lajittuneen aineksen kerrostumia. 
 
Tieleikkauksissa aines on varsin hienoainespitoista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on hyvin vähäinen (alle 1 
kpl aarilla), ja myös kiviä on niukasti. Lohkareet ovat alle metrin kokoluokkaa. Hyvin vähälohkareiset kummut 
muistuttavat jonkin verran Pohjois-Savon hienoainesmoreenikumpuja (vertaa esim. MOR-Y07-071). Ylin ranta 
on seudulla noin 145 metrin tasolla, joten alue lienee vapautunut jäästä aivan rantavyöhykkeeseen. Mäenrinteen 
yläosat ovat ilmeisesti supra-akvaattisia. 
 
Biologia 
Alue on lähinnä lehtoa. Puusto on lähinnä hakattu tai varttunutta kuusikkoa. Niiden ohella on myös taimikoita. 
Alueen pohjoiskärjen mäen kuusikossa kasvaa yövilkkaa. Alueen pohjoisosassa rinteen alla on 
kevätlinnunsilmää. Alueen muuhun kasvistoon lukeutuvat mm. mustakonnanmarja, kevätlinnunherne ja 
kevättähtimö, jota kasvaa melko runsaasti. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla melko hyvin, mutta kummut näkyvät maastossa laaksosijainnin ja peitteisyyden takia 
vasta lähietäisyydeltä. Ympäristöön on vähäisiä näkymiä vain alueen reunoilta ja mäenrinteen yläosista. Alueen 
sisäinen maisema on kuitenkin peitteisyydestä huolimatta vaihteleva. Alueella on poluntapainen, ja maasto on 
kohtalaisen helppokulkuista. Alueen itäpuolella puolen kilometrin päässä on Partastenmäkien Natura-alue 
(FI0900014) ja luoteessa vajaan kilometrin päässä Härkösuon-Hongistonlammen kaksiosainen Natura-alue 
(FI0900006). 
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