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SOPENKYLÄN KUMPUMOREENIALUE IISALMI, VIEREMÄ 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-051 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 3341 02 Alueen pinta-ala: 44,8 ha 
Korkeus: 157 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 48 m Muodon suhteellinen korkeus: 48 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Sopenkylän kumpumoreenialue sijaitsee Sopenkylässä, 10 km  
 Iisalmesta luoteeseen. 
 
Geologia 
Sopenkylän 2000 x 800 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan Runnin osakentälle. Alueella on hajanaisena parvena yhdeksän erillistä tai osittain yhteen 
sulautunutta jyrkkäpiirteistä kumpua. Kummut ovat muodoiltaan pyöreitä tai soikeita, ja niiden halkaisija on 
yleensä 150-300 metriä ja korkeus 10-25 metriä. Alueen suurimman kummun, Mäkiahon, halkaisija on kuitenkin 
peräti 600 metriä ja korkeus 48 metriä. Mäkiaho on jokseenkin tasalakinen ja sen rinteisiin on muodostunut 
rantaterasseja eri korkeuksille. Muut kummut, erityisesti eteläosan Napamäki, ovat muodoiltaan melko 
terävälakisia kekoja. Kumpujen rinteet ovat jyrkkiä, taitteet ovat osittain rantakerrostumien loiventamia. 
Muodostumien välisiä soistuneita painanteita on raivattu pelloksi. Kummut ovat ilmeisesti syntyneet pääosin 
subglasiaalisesti jäätikön pohjassa puristumalla (Kukkonen & Saarelainen 1990, vertaa MOR-Y07-047). 
Kohdealueen ympäristössä on melko runsaasti samantyyppisiä mutta hieman loivapiirteisempiä 
moreenikumpuja. Alue on osa laajempaa Runnin kumpumoreeniosakenttää, joka on Suomen merkittävin 
hienoaineskumpumoreenikenttä. 
 
Pintalohkareisuus on hyvin vähäinen (alle 1 kpl aarilla), kumpujen lakiosissa on hieman kivikkoa. Rinteillä on 
hiekkaisia ja soraisia rantakerrostumia. Mäkiahon itärinteessä on 15 metriä korkea leikkaus, jonka valuneessa 
seinämässä on kivisen ja soraisen rantakerrostuman peittämää hienoainesmoreenia. Ylin ranta on seudulla noin 
170 metrin tasolla, joten alue on selvästi subakvaattinen. Vielä Suursaimaa-vaiheessa kumpujen välisessä 
painanteessa oli matala järvenlahti noin 115 metrin korkeudella. Kumpujen rinteiltä löytyy paikoin 
rannanmerkkejä. 
 
Biologia 
Sopenkylän moreenikummut ovat pääosin lehtomaisen kankaan (OMT) kuusisekametsiä. Tuoretta kangasta 
(MT) esiintyy paikoitellen ja pienialaisia lehtolaikkuja (OMaT) on runsaasti. Sopenkylän alueen läntisimmän 
kummun itäpuolitse virtaa syvennetty oja, jonka rehevässä suurruohoisessa harmaalepikossa kasvaa laaja 
kotkansiipikasvusto. Kumpareiden lakialueilla kasvaa mäntyä kuusta runsaammin. Kuivahkoilla mänty-
lehtipuuvaltaisilla ylärinteillä on heiniä ja ruohovaltaista, kuivaa lehtomaista kangasta. Tällaista kasvillisuutta on 
Kovasinmäen, Napamäen ja Mäkiahon etelän puoleisilla rinteillä. Kulttuurin vaikutus on nähtävissä kaikilla 
metsäalueilla. Metsät ovat olleet metsätalousmaina tai metsälaitumina. Lehtolajeja esiintyy lähes koko alueella 
säännöllisesti ja välillä on vaikea määritellä onko kysymyksessä lehtomainen kangas vai lehto. Napamäen 
länsirinteellä on kosteaa, tiheää kuusi-harmaaleppäsekametsää, jossa kasvaa metsäliekosammalta, 
lehväsammalia, kastesammalta sekä metsäimarretta. Alueen puusto on vaihteleva ja monipuolinen osittain 
metsänhoidollisista syistä. Luonnontilaisia järeä- ja vaihtelevapuustoisia metsiä on jäljellä Mäkiaholla, 
Kovasinmäen itäpuoleisella pienellä kumpareella sekä Napamäen itärinteen alaosassa. Luonnontilaiset metsät 
ovat kuusi-mänty-koivusekametsiä, joissa kasvaa haapaa, pihlajaa ja harmaaleppää Pensaskerroksessa kasvaa 
katajaa sekä paikoin punaherukkaa ja näsiää. Aluskasvillisuus vaihtelee mustikka- ja puolukkavarvustoista eri 
tyyppisiin saniais- ja ruohovaltaisiin kasvillisuustyyppeihin. Lehtojen ilmentäjälajeista ovat yleisiä käenkaali, 
sormisara, nuokkuhelmikkä, ahomansikka, kaiheorvokki, metsäorvokki, lillukka, kielo, sudenmarja, 
valkolehdokki, hiirenporras, mesiangervo, karhunputki, lehtokorte, metsäkurjenpolvi, kultapiisku, 
metsäkastikka, tesma ja mustakonnanmarja. Paikoin on tuoreen kankaan (MT) sammaleisia metsiköistä, joissa 
kasvaa vanamoa, oravanmarjaa, yövilkkaa sekä nahkajäkäliä. Harvennetuissa heinäisissä metsissä kasvaa 
valkolehdokkia ja sudenmarjaa erittäin paljon. Kataja on pensaskerroksessa runsas ja näsiää saattaa löytyä 
paikoitellen. Muista harvinaisista tai vaateliaista lajeista mainittakoon lehtokuusama, jota kasvaa Mäkiahon 
laella. 
 
Maisema ja muut arvot 
Kummut erottuvat niitä ympäröivästä avoimesta viljelymaisemasta erittäin hyvin. Ympäristöön on näköaloja 
kuitenkin vain muutamilta hakkuilta. Laajin näköala avautuu Mäkiahon laelta. Pääosin kummut ovat peitteisiä, 
Kovasinmäen laella on pelto. Sisäinen maisema on muodostumien jyrkkäpiirteisyydestä johtuen kohtalaisen 



vaihteleva. Aluetta ympäröivät peltoaukeat ovat oleellinen osa maisemakokonaisuutta. Alueen kaakkoispuolella 
neljän kilometrin päässä olevat Keskimmäisen ja Tismiön järvet kuuluvat Iisalmen lintuvesien Natura-alueeseen 
(FI0600056). 
 
Kirjallisuutta 
Kukkonen, E. & Saarelainen, J. 1990. Moraine hills containing clayey till north-west of Iisalmi. Julkaisussa:  
Mäkinen, K. (toim.) 1990. Mid-Norden Project, Subproject Quaternary geology, Guide for the excursion to 
central Finland. Geological survey of Finland, Rovaniemi, s. 64-65. 
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