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KOIRALAMMINSALO OUTOKUMPU 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-020 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4222 08 Alueen pinta-ala: 66,0 ha 
Korkeus: 143 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 13 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Koiralamminsalon drumliiniparvi sijaitsee 3,5 km Outokummun  
 keskustasta luoteeseen. 
 
Geologia 
Koiralamminsalon 1200 x 1200 metrin kokoinen drumliiniparvi sijoittuu aivan Sonkajärven-Outokummun 
drumliinikentän eteläpäähän. Rajatulla alueella on tiiviinä, osittain yhteen sulautuneena ryhmänä kahdeksan 
sukkulamaista selännettä, joista kuusi on luode-kaakkosuuntaisia (noin 340º), yksi pohjois-eteläsuuntainen ja 
yksi lounas-koillissuuntainen (noin 030º). Selänteet ovat 200-400 metriä pitkiä, 100-300 metriä leveitä ja 5-13 
metriä korkeita. Osa muodostumista on soikeahkoja ja loivasti kumpuilevia, osa drumliinimaisen virtaviivaisia. 
Kaikkien kyljet ovat loivat mutta kohtalaisen selkeät. Kohdealue ympäristöineen muodostaa pienen osakentän, 
joka rajoittuu lännessä terävästi kapeaan harjujaksoon. 
 
Kohdealueen muodostumien tulkinta on epäselvä. Samantapaisia, suurempia ja pienempiä epämääräisesti 
suuntautuneita sukkulamaisia selänteitä ja kumpuja on Outokummun-Polvijärven välisellä seudulla pieniin 
parviin ryhmittyneinä kymmenittäin, esim. Törisevän-Raiskion, Mutkanvaaran ja Harmaasalon kylien alueella. 
Tutkimusten mukaan muodostumissa on tiivistä hiekkamoreenia usein 10-25 metrin paksuudelta. Ulkoisesti osa 
muodostumista muistuttaa drumliineja (kuten kohdealueella), osa on lähempänä kumpumoreenityypin 
suurmuotoja. Osa muodoista saattaa olla jopa viimeistä jäätikön virtausvaihetta vanhempia, poikkeuksellisen 
hyvin säilyneitä drumliineja. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa. Tieleikkauksissa on tiivistä, kohtalaisen hienoainespitoista hiekkamoreenia, 
painanteissa ja selänteiden liepeillä on hiekkaa. Luotauksen mukaan lännessä tien alle jäävän pienen selänteen 
paksuus on 11 metriä. Pintalohkareisuus on vähäinen tai kohtalainen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat 
pieniä tai keskikokoisia (alle 1-2 m). Ylin ranta on seudulla noin 130 metrin tasolla, joten alue on vapautunut 
jäästä aivan rantavyöhykkeen yläpuolelle, ja on ilmeisesti lähes kokonaan supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Drumliinit ovat suurimmaksi osaksi eri-ikäisiä mänty- tai 
kuusivaltaisia taimikoita tai kasvatusmetsiä. Parilla kuviolla on varttunutta havusekametsää, joissa on myös 
jonkin verran lehtipuuta (Ilmakuva 2000). 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden rajaamat selänteet erottuvat kartalla melko hyvin. Maastossa loivat ja peitteiset selänteet hahmottuvat 
kohtalaisesti. Hakkuilta on muutama näkymä metsäiseen ympäristöön. Sisäinen maisema on selänteiden 
runsaudesta johtuen melko vaihteleva, vaikka muodostumat ovat pääosin matalia. Keskiosassa erisuuntaiset 
selänteet näkyvät hakkuun ansiosta selvästi. Alueen länsipuolella on tien varrella leirintäalue ja harjumaastossa 
eräretkeilyalue (Lietukan-Kolmikannan virkistysalue). Kohdealueella kulkevat tiet kuuluvat talvisin 
Outokummun kaupungin latuverkostoon. 
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