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MÄNTYSELKÄ-HANHOKANGAS ILOMANTSI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-048 Muodostumatyyppi: Drumliini ja kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4243 05 Alueen pinta-ala 122,7 ha 
Korkeus: 181 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 31 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mäntyselän-Hanhokankaan drumliiniparvi sijaitsee  
 Nehvonniemen kylän luoteispuolella, 19 km Ilomantsista  
 kaakkoon. 
 
Geologia 
Mäntyselän-Hanhokankaan pieni drumliiniparvi sijoittuu Ilomantsin drumliinikentän eteläosaan. Alueen 
ympäristössä ”menevät päällekkäin” myös Ilomantsin kumpumoreeni- ja reunamoreenikentät. Hieman 
tulkinnanvarainen, kaksiosainen parvi koostuu kolmesta selänteestä, jotka ovat deformoituneet eri tavoin 
jäätikön sulamisvaiheessa. Parven itäosan crag-and-tail-tyyppinen Mäntyselkä edustaa ehjää drumliinimuotoa. 
Se on 1800 x 400 metrin kokoinen ja 20 metriä korkea. Drumliinin proksimaaliosa on jakautunut kahteen 
matalaan selänteeseen, länsikylki on jyrkähkö. Proksimaalikärki on loiva, lievästi kumpuileva ja hieman 
vaihettuva. Selänne loivenee nopeasti distaalisuuntaan, kyljet ovat distaalipäässä hyvin matalat mutta kohtalaisen 
selkeät. Distaalikärki rajautuu melko terävästi. Drumliinin itä- ja kaakkoispuolella rajavyöhykkeellä ja järvien 
saarissa samantyyppisiä selkeitä selänteitä on enemmänkin. Parven länsiosan, Hanhokankaan, kaksi luode-
kaakkosuuntaista muodostumaaa ovat huomattavan rikkonaisia. Pohjoinen muodostuma on noin 1600 x 300 
metrin kokoinen ja 10 metriä korkea, eteläinen on puolestaan noin 1300 x 400 x 18 metrin kokoinen. Molempien 
muodostumien proksimaaliosat ovat suhteellisen ehjät ja kyljet selkeähköt. Keski- ja distaaliosissa muodostumat 
ovat kuitenkin pilkkoutuneet kummuiksi ja poikittaisiksi selänteiksi. Eteläisen muodostuman distaaliosa koostuu 
4-5 peräkkäisestä, lounas-koillissuuntaisesta kumpareisesta selänneryhmästä ja niiden liepeillä olevista pienistä 
kummuista. Selänneryhmät ovat 100-200 metriä pitkiä, 50-100 metriä leveitä ja 1-8 metriä korkeita, ja ne ovat 
melko säännöllisesti 50 metrin etäisyydellä toisistaan. Selänneryhmien kaakkoiset distaalirinteet ovat paikoin 
jyrkähköt, selvää epäsymmetriaa ei kuitenkaan juuri ole. Ryhmien väliset painanteet ovat ohuelti soistuneet. 
Pohjoisella muodostumalla ei käyty inventointivaiheessa, mutta sen muodot ovat kartan perusteella jokseenkin 
samanlaiset kuin eteläisellä Hanhokankaan muodostumalla. 
 
Kohdealue sijaitsee Ilomantsin eteläosassa moreenimuodostumien hallitsemalla seudulla, jolle ovat tyypillisiä 
matalat drumliinit ja hajanaiset juomumoreenityyppiset selänne- ja kumpuparvet. Juomumoreeniparvet lienevät 
syntyneet sulamisvaiheen aikana reunavyöhykkeessä ja osin aivan jäätikön reunassa jäätikön väistöliikkeen ja 
railoutumisen aiheuttamina. Osalla ympäristön selänteistä voi olla jopa  De Geer-tyyppinen syntytapa (vertaa 
esim. MOR-Y08-068). Erot kohdealueen muodostumien rakenteessa viitannevat erilaiseen asemaan suhteessa 
sulavan jäätikön reunaan. Reunan sijaitessa Hanhokankaan alueella jäätikön liike on ilmeisesti pysähtynyt, ja 
jään sulaessa ja pilkkoutuessa siinä ollut aines on kerrostunut kummuiksi ja selänteiksi. Hanhokankaan 
muodostumien itäpuolitse kiertävä leveähkö marginaalinen sulavesiuoma lienee virrannut aivan jään reunassa tai 
osittain sen alla (vertaa MOR-Y07-094). Kummukon kehittyminen drumliiniselänteisiin voi toisaalta olla 
osittain myös vanhempien subglasiaalisten prosessien aiheuttamaa (vertaa esim. MOR-Y06-027). Kohdealue 
ympäristöineen onkin melko edustava ja havainnollinen geologinen käyntikohde, joskaan muodot eivät ole 
sinänsä erityisen näyttäviä.  
 
Mäntyselällä kalliosta ei ole havaintoa, mutta se on rakenteen perusteella todennäköisesti lähellä pintaa 
proksimaalipäässä. Leikkauksia ei ole, pinta on keskiosassa paikoin hiekkainen. Pintalohkareisuus vaihtelee 
vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia (1-2 m). Kiviä on melko 
runsaasti. Hanhokankaan eteläosan tieleikkauksissa on kivistä ja soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on 
kohtalainen (1-10 kpl aarilla), paikoin on tihentymiä. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m). Kiviä on runsaasti. 
Ylin ranta on seudulla noin 155 metrin tasolla (Ilomantsin jääjärvi). Kaikki kolme muodostumaa ovat 
kerrostuneet tai vapautuneet jäästä aivan rantavyöhykkeeseen, ja ne lienevät alimpia distaaliosia lukuun 
ottamatta supra-akvaattisia. Kohdealueen lounaispuolinen maasto Värtsilän pohjoispuolelle saakka on nykyisen 
Suomen alueen ensimmäisiä jääkauden loppuvaiheessa jäästä paljastuneita ja vedenpinnan yläpuolelle nousseita 
seutuja.  
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Mäntyselkä on pohjoisosasta havumetsää ja eteläosasta 
harvapuustoista kangasta. Hanhokangas  ja pohjoisin alue ovat pääosin havumetsiä (Syke:CLC2000-



maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). Mäntyselän proksimaaliosassa on varttunutta kuusikkoa ja männikköä, 
keski- ja distaaliosassa eri-ikäisiä mäntytaimikoita ja kasvatusmetsiä. Proksimaalikärjessä on lisäksi metsitetty 
ruohovaltainen yhteislaidun kivilatomuksineen. Hanhokankaalla on varttunutta männikköä ja mäntytaimikkoa tai 
kasvatusmännikköä sekä maapuita ja palokantoja jonkin verran. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden rajaama Mäntyselkä erottuu kartalla selkeästi ja hahmottuu tiellä kuljettaessa hyvin. Proksimaaliosan 
hakkuulta on avara näköala itään ja kaakkoon, metsäisten mäkien lisäksi myös Melaselänjärvi näkyy. Sisäinen 
maisema on kuitenkin varsin yksitoikkoinen, vain proksimaaliosassa on hieman vaihtelua. Hanhokankaan 
eteläosan selänneparvi erottuu kartalla kohtalaisesti, joskin rajaus luoteeseen ja kaakkoon on hieman vaihettuva. 
Tieltä selänteet kuitenkin näkyvät hyvin ja hahmottuvat maastossa paikoin mainiosti. Ympäristöön ei ole 
näkymiä. Sisäinen maisema on säännöllisesti toisiaan seuraavine selänteineen melko vaihteleva, ja näkyvyys on 
yleisesti hyvä. Kohdealueen koillispuolella 4-5 kilometrin päässä on laaja Petkeljärven-Putkelanharjun Natura- 
ja harjujensuojelualue (FI0700044, HSO070069) sekä Petkeljärven kansallispuisto. 
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