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VIEREMÄNJOEN KUMPUMOREENIALUE VIEREMÄ 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-105 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 3341 03 Alueen pinta-ala: 87,0 ha 
Korkeus: 120 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 30 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vieremänjoen kumpumoreenialue sijaitsee Vieremänjoen  
 molemmin puolin, 6 km Vieremältä kaakkoon. 
 
Geologia 
Vieremänjoen 3000 x 1600 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän 
kumpumoreenikentän keskiosaan Runnin osakentälle. Vieremänjoen molemmin puolin sijaitseva alue koostuu 
suurten hienoainesmoreenikumpujen muodostamasta pohjois-eteläsuuntaisesta jonosta ja sen liepeillä olevista 
pienemmistä kummuista. Kumpujen halkaisija on 100-500 metriä ja korkeus 5-30 metriä. Kekomaiset tai 
tasalakiset kummut ovat pohjamuodoltaan pyöreitä, soikeita tai yhteen sulautuneita komplekseja. Rinteet ovat 
yleensä hyvin jyrkät ja niillä on joitain terassimaisia tasanteita. Kohdealueen kummut ovat ilmeisesti syntyneet 
pääosin subglasiaalisesti jäätikön pohjassa puristumalla (vertaa MOR-Y07-047, MOR-Y07-051). Alue on osa 
laajempaa Runnin osakenttää, joka on Suomen merkittävin hienoaineskumpumoreenikenttä. 
 
Pintalohkareisuus on hyvin vähäinen tai olematon (alle 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä. Kiviä on 
kohtalaisesti. Tieleikkauksissa aines on valunutta, harmaata hienoainesmoreenia. Lepistönmäen kummun 
koilliskyljen rantakerrostumaan on kaivettu sorakuoppa. Ylin ranta on seudulla noin 175 metrin tasolla 
(Ancylusjärvivaihe), joten alue on subakvaattinen ja vapautunut jäästä jopa 55-85 metrin syvyiseen veteen. 
Suursaimaan taso on seudulla noin 115 metrin korkeudella. 
 
Biologia 
Kumpumoreenialueen metsät ovat reheviä varttuneita kuusikoita. Hakkuualueita ja varsinkin nuoria 
lehtipuustoisia metsiä sekä metsäniittyjä on myös runsaasti. Tuoreiden kankaiden (MT) ohella lehtomaiset 
kankaat (OMT) sekä tuoreet lehdot (OMaT) ovat yleisiä. Edustavimmat ja rehevimmät tuoreet ja kosteat 
lehtoalueet sijaitsevat Pukkimäen itä- ja pohjoisrinteellä ja Lepistönmäen etelärinteen raviinissa, jossa on 
vanhaa, järeää kuusilehtoa. Pukkimäellä on kosteita hiirenporras-, lehto- ja metsäkortevaltaisia tihkupintoja sekä 
suurruoholehtoa rinteen itälaidalla. Vanhoja kuusilehtoja on myös itäosan yksittäisillä kumpareilla sekä alueen 
eteläkärjessä, Jokimäellä. Pienimäen, Tyyskänmäen, sekä Viitapuron alueet ovat suurelta osin rehevää, nuorta 
lehtipuuvaltaista lehtometsää sekä lehtomaista kangasta. Jonkin verran on jäljellä järeää OMT:n kuusikkoa. 
Moreenialueen mustikkatyypin (MT) metsät ovat tavanomaista runsasruohoisempia. Lehtomaiset kankaat ovat 
vallitseva metsätyyppi. Lajisto on melko laaja, kun otetaan huomioon metsäniittyjen, tien- ja pellonpientareiden 
lajit. Vaateliaimpiin, runsaana esiintyviin lajeihin kuuluvat metsäkurjenpolvi, käenkaali, sormisara, hiirenporras, 
kielo, huopaohdake, iso- ja pikkutalvikki, sudenmarja, nuokkuhelmikkä ja valkolehdokki. Pukkimäen 
rantalehdossa kasvaa tuoksumaarianheinää, lehtokortetta, lehtovirmajuurta, tesmaa, mesiangervoa, 
metsäimarretta, huopaohdaketta, puna-ailakkia, korpiorvokkia ja karhunputkea. Vaateliaita lehtopensaita ovat 
puna- ja mustaherukka sekä tuomi. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue erottuu ympäristöstä selkeästi. Maasto hahmottuu kumpujonon kautta kulkevalta mutkaiselta tieltä erittäin 
hyvin. Kummuilta avautuu useita näköaloja joelle sekä ympäristön pelloille ja metsiin. Sisäinen maisema on 
vaihteleva. Rajauksessa on myös kumpujen laella sijaitsevia peltoja, muutamia taloja ja jokirannassa olevia 
mökkejä. Alueen useimmat kummut on nimetty, mikä on yleensä kumpumoreenikohteilla hyvin harvinaista. 
Alueen länsipuolella oleva suuri harju on pohjavesialuetta. Vieremänjoessa on veneilyreitti. 
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