
�����������

�������������		
	��������	�������������	
�����������		
	����������������	����	���	������������
�������������		
	������	��� ���!������

	����	"����

	#�����	����	"����

	�
���		�����������������	�

� ��� �

$����������%���

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������



JOUSISUON KUMPUMOREENIALUE SUOMUSSALMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-104 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4424 06 Alueen pinta-ala: 61,0 ha 
Korkeus: 243 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Jousisuon kumpumoreenialue sijaitsee Ison Hietajärven  
 itäpuolella, 32 km Suomussalmelta koilliseen. 
 
Geologia 
Jousisuon 1600 x 1000 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Suomussalmen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Alueella on tiiviinä, paikoin verkkomaisena parvena matalia ja loivapiirteisiä kumpuja ja 
kehämäisiä muodostumia, joiden ryhmittymisessä hahmottuu heikosti sekä kaareva pohjois-eteläsuuntaus että 
länsiluode-itäkaakkosuuntaus. Alueen eteläosassa pyöreähköjen kumpujen halkaisija on 20-100 metriä, keski- ja 
pohjoisosassa kehämäiset muodostumat ovat jopa 200 metriä leveitä. Muodostumien korkeus on vain 1-5 metriä. 
Alueen erikoispiirteenä ovat useat kehämäiset muodostumat. Ne ovat sisäosistaan ohuelti soistuneita matalia ja 
epämääräisen muotoisia "kumpuja", joiden reunoja kiertävät selännemäiset, hieman katkonaiset vallit. Vallit 
ovat melko teräväpiirteisiä ja 1-3 metriä korkeita, ja niiden ulkorinteet ovat sisärinteitä jyrkemmät ja 
korkeammat. Alueen keskiosassa on lisäksi muutamia melko jyrkkäpiirteisiä hevosenkengän muotoisia 
kehärakenteita. Kehärakenteiden synty liittyy ilmeisesti paikalleen sulaneen jäätikön osan railoutumiseen ja 
paloittumiseen, jolloin suurten jäälohkareiden väliin ja ympärille puristui tai valui moreeniainesta valleiksi ja 
kehiksi. Näin selkeät kehä- ja vallirakenteet ovat Kainuun kumpumoreenikentillä varsin harvinaisia, joskaan 
eivät täysin poikkeuksellisia. Ne lienevät tulkinnallisesti lähellä ns. Pulju-moreenityyppiä, jonka tyyppialue on 
Keski-Lapissa Kittilän Puljun seudulla (katso MOR-Y13-163). Virkkala (1951) tulkitsi kohdealueen pohjoisesta 
virranneen jäätikön synnyttämäksi reunamoreeniksi. Aarion & Forrströmin mukaan (1979:23) alueella on sekä 
aktiivin jään virtauksen (ns. Tuoppajärvivaiheen) aiheuttamia subglasiaalisia että paikalleen sulavan jään 
aiheuttamia nuorempia muotoja. Alueen yhteys ns. Suomussalmen kumpumoreeniketjuun (katso esim. MOR-
Y12-101) on epäselvä. 
 
Tuoppajärvivaiheessa vallinnut lähes lännestä itään suuntautunut jäätikön virtaus näkyy alueen ympärillä (esim. 
heti koillispuolella) olevissa epämääräisissä drumliinimuodoissa. Sen sijaan deglasiaation loppuvaiheen lounas-
koillissuuntainen virtaus näkyy Suomussalmen pohjoisosien vähäisten moreenimuodostumien suuntautumisessa 
hyvin heikosti, vaikka se onkin selkeästi nähtävissä seudun uurteiden suunnissa ja moreeniaineksen kivien 
suuntautumisessa (Virkkala 1951, Saarnisto & Peltoniemi 1984). 
 
Alueella ei ole leikkauksia, muodostumat lienevät ablaatiomoreenin peittämää hiekkamoreenia. Pintakerros on 
paikoin hiekkainen. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat 
melko pieniä (alle 1-2 m). Kiviä on paikoin melko runsaasti vallien päällä ja kumpujen matalissa sisäosissa. Ylin 
ranta on voinut olla alueella jopa 245 metrin tasolla (länsipuolinen Lohisärkän harjudelta). Alue on mahdollisesti 
vapautunut jäästä aivan rantavyöhykkeeseen ja saattaa olla pääosin subakvaattinen. 
 
Biologia 
Jousisuon kumpumoreenialue on kokonaisuudessaan hyvin luonnontilaista mustikka-puolukkatyypin (VMT) 
mänty-kuusisekametsää. Kuivia puolukka-kanerva-variksenmarjakankaita on paikoin matalimmilla kummuilla ja 
jyrkimmillä paisterinteillä. Alueen metsäisten kumpareiden välissä on karuhkoja tupasvillaisia avosoita ja 
rämealueita. Jyrkkäpiirteisten hevosenkengän muotoisten kumpurakenteiden keskeinen painanne on useimmiten 
soistunut. Soistumien lajisto on niukkaa, karhun- ja rahkasammal runsastuu kangasmetsäsammalien rinnalla, 
mustikan ja puolukan ohella kostealla alustalla kasvaa pallosaraa, muurainta, metsäkortetta, suopursua ja 
juolukkaa. Suopursua ja juolukkaa kasvaa soiden läheisissä metsissä. Pensaskerroksessa kasvaa katajia ja 
lehtipuiden taimia. Alueen eteläosassa mutkittelevan Mäntypuron varrella on rehevää ruohovartiskasvillisuutta 
kuten mesiangervoa, metsäkurjenpolvea, mesimarjaa, nuokkuhelmikkää, ruokohelpeä, viitakastikkaa, 
kurjenjalkaa, korpiorvokkia sekä runsaasti jouhisaraa ja katajaa. Alueen itäosassa on laajahko korpi sekä 
lyhytkorsisaranevaa Koististenlammen puron länsipuolella. Hieskoivukorvessa kasvaa myös jonkin verran 
kuusta. Metsän pohja on paikoin hyvin kumpuilevaa rahka- ja karhunsammalikkoa, muurain ja pallosara ovat 
niinikään yleisimmät lajit metsävarvuston ohella. Pohjoisosan lampien välisillä kumpareilla kasvillisuus on 
paikoin karumpaa ja puusto mäntyvaltaista. Pohjoisimmalla saarekkeella on jonkin verran nuorempaa metsää. 
Muilta osilta metsät ovat hyvin luonnontilaisia ja tuoreemmilla kohdilla on runsaasti lehtipuita kuten 
paksurunkoisia raitoja, haapoja ja koivuja. Puut ovat kääpäisiä, lahopuuta, keloja ja palokantoja löytyy runsaasti 



varsinkin sekapuustoisista osista. Karun erämainen alue on lajistoltaan melko monipuolinen ja vaihteleva 
kokonaisuus, kun otetaan huomioon vielä keskeisten ojittamattomien soiden ja lampien kasvillisuus. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on hieman vaihettuva ja voisi olla laajempikin. Kartalla soiden ja purojen rajaama alue muodostaa 
kuitenkin melko yhtenäisen kokonaisuuden. Maastossa kuljettaessa kummut hahmottuvat melko hyvin, ja 
teräväpiirteiset vallit ja hevosenkenkämuodot ovat paikoin hyvinkin selkeitä. Matalalta ja peitteiseltä alueelta ei 
ole lainkaan kaukonäkymiä, mutta läheisille soille, lammille ja puroille on useita näkymiä. Sisäinen maisema on 
muodostumien mataluudesta huolimatta vaihteleva ja vaikutelma on varsin erämainen. Näkyvyys on kohtalainen 
tai hyvä. Maasto on melko helppokulkuista, ja alueella on pieniä polkuja ja nuotionpohjia. Maaston 
luonnontilaisuus yhdessä muotojen harvinaisuuden ja havainnollisuuden kanssa tekevät alueesta mainion 
käyntikohteen. Alue kuuluu pohjoiskärkeä lukuun ottamatta kokonaan Mäntypuron Natura-alueeseen 
(FI1200736). 
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