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VENÄJÄNKANGAS PIEKSÄNMAA 

Tietokantatunnus: MOR-Y06-020 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3214 11 Alueen pinta-ala: 41,8 ha 
Korkeus: 135 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 12 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Venäjänkankaan drumliini sijaitsee Loukeejärven lounaispuolella 
  17 km Pieksämäeltä lounaaseen. 

Moreenimuodostuman yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
 
Geologia 
Venäjänkankaan erittäin hyvin suuntautunut sukkulamainen drumliini sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän 
keskiosaan. Selänteen koko on 2400 x 200 metriä ja korkeus 10 m. Proksimaali- ja distaalipäät ovat loivat, mutta 
jokseenkin selvärajaiset ja vain hieman vaihettuvat. Kyljet ovat matalat mutta niin ikään selkeät, itäkylki on 
paikoin jopa jyrkähkö. Laki on lievästi kumpuileva. Lähes kokonaan suon rajaaman selänteen taitteet ovat 
soistuneet ja melko terävät. Kohdealue on muodoltaan seudulle melko tyypillinen, mutta selvästi tavallista 
virtaviivaisempi drumliini. Alue sijoittuu kumpumoreeni- ja drumliinivyöhykkeiden rajalle, välittömästi 
drumliinin itäpuolelta alkaa laajahko kummukko katkonaisine harjujaksoineen. 
 
Tuoreissa tieleikkauksissa aines on hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on kohtalainen (1-5 kpl aarilla), ja 
lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m). Kivifraktiota on melko runsaasti. Uuden metsätien leikkauksissa pinnan 
kivisyys ja lohkareisuus näkyy hyvin. Ylin ranta on seudulla n. 130 metrin tasolla, joten alue on vapautunut 
jäätiköstä aivan rantavyöhykkeeseen. Drumliini lienee kuitenkin suurimmaksi osaksi supra-akvaattinen, eikä 
selkeitä rantamuotoja näy. 
 
Biologia 
Venäjänkankaan nuoret männiköt ovat puolukka-mustikkatyyppiä (VMT). Jäkäläisyyttä on havaittavissa 
proksimaaliosan matalissa, noin 2-5 m korkeissa mäntytaimikoissa, joiden kasvillisuus on kuivahkoa kangasta 
(VT). Puolukka, variksenmarja, kanerva, metsäkastikka sekä maitohorsma ovat avoimilla alueilla valtalajeja. 
Katajaa on myöskin huomattavasti runsaammin avoimissa taimikoissa. Drumliinin loiva länsilaita vaihettuu 
melko huomaamattomasti Pahkasuohon. Jyrkän itälaiteen taite on rehevämpää ja kataja muodostaa lähes 
yhtenäisen kasvuston rämeen reunalle. Itälaiteen kasvillisuus luo piristävää vaihtelua moreenimuodostuman 
niukkalajisten varpukankaiden rinnalle. Distaaliosassa on hyvin pieni alue varttunutta, harvennettua, tuoreen 
kankaan mäntymetsää, jossa kasvaa kohtalaisesti myös kuusta. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla erittäin hyvin, mutta ei maastossa näy mataluutensa takia kauas. Alueen päästä päähän 
kulkevalta tieltä selänne hahmottuu kuitenkin mainiosti. Proksimaaliosan hakkuilta on vaatimattomia näkymiä 
ympäristön soille ja matalille moreenikummuille, ja distaalikärjestä näkyy myös etelään Tyrväälän suuren crag-
and-tail-drumliinin proksimaalikärjen rinteeseen. Suurimmaksi osaksi drumliini on kuitenkin peitteinen ja sen 
sisäinen maisema on jokseenkin yksitoikkoinen. Reilut kolme kilometriä alueen länsipuolella on laajahko Iso-
Kylmän Natura-alue (FI0500053). 
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