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TONNEINSÄRKÄN DRUMLIINIPARVI LIEKSA 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-134 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4323 11 Alueen pinta-ala: 146,6 ha 
Korkeus: 158 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 38 m Muodon suhteellinen korkeus: 28 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tonneinsärkän drumliiniparvi sijaitsee Nurmijärvellä Jongunjoen 
  Viitakosken luoteispuolella, 30 km Lieksasta pohjoiseen. 
 
Geologia 
Tonneinsärkän 2400 x 1800 metrin kokoinen hyvin tai melko hyvin suuntautunut drumliiniparvi sijoittuu 
Lieksan drumliinikentän keskiosaan. Varsinainen Tonneinsärkkä on suurehko, varsin symmetrinen 
sukkulamainen drumliini. Sen koko on 1800 x 400 metriä ja korkeus 28 metriä (rajauksen ulkopuolelta 
Huhmarlammen pinnasta korkeuseroa tulee jopa 40 metriä). Proksimaaliosa on teräväpiirteinen ja kyljet jyrkät ja 
korkeat, keskiosassa muodot loivenevat ja selännemuoto levenee. Distaalipää on hyvin loiva, matala ja 
vaihettuva, hieman erillisselänteen tapainen. Laki on melko tasainen, keskiosissa on loivaa kumpuilua ja matalia 
suppia. Korkein kohta on proksimaalipuolella. Tonneinsärkän ympäriltä on aluerajaukseen otettu lisäksi 
yhdeksän selvästi pienempää, matalampaa ja pääosin loivapiirteistä sukkulamaista drumliinia. Selänteiden pituus 
on 500-1300 metriä, leveys 50-200 metriä ja korkeus 5-23 metriä. Pienemmillä selänteillä ei käyty inventoinnin 
yhteydessä. Kohdealue on muodoiltaan seudulle tyypillinen, keskeinen Tonneinsärkkä on kooltaan kuitenkin 
tavallista suurempi ja korkeampi moreenivaltainen drumliini. Aluerajauksen ympärillä pieniä drumliineja on 
enemmänkin. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa, alueen eteläpuolella on kuitenkin pieniä paljastumia. Tieleikkauksissa on 
hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on vähäinen tai kohtalainen (1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä tai 
keskikokoisia (alle 1-2 m). Kivikkoa on kohtalaisesti, eniten Tonneinsärkän lounaiskyljen rantavyöhykkeessä. 
Ylin ranta on seudulla noin 130-135 metrin tasolla (Pielisen jääjärvi), joten alue on ilmeisesti pääosin supra-
akvaattinen. Tonneinsärkän lounaiskyljen juurella on loiva taive, rantakivikkoa ja tasainen terassi. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Aivan luoteisosassa on valtion maata ja metsät ovat lähinnä 
kuivahkon kankaan nuoria kasvatusmännikköjä (Metsähallituksen kuviotiedot). Muuten alueen metsät ovat 
havumetsiä tai harvapuustoisia kankaita (Syke: CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). Puusto on 
Tonneinsärkän lounaiskyljellä ja proksimaalikärjessä avaraa männikköä, koilliskyljellä on laaja hakkuu. 
Distaalipäässä on tiheää kasvatusmännikköä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden ja lampien rajaamat selänteet hahmottuvat melko selkeästi kartalla ja maastossa. Etenkin suuri 
Tonneinsärkän muodostuma hahmottuu mainiosti ja näkyy hyvin myös pohjoisesta Tonneinsuon takaa. 
Tonneinsärkän hakatulta koilliskyljeltä on inventointihetkellä kesäkuussa 2004 mainio näköala pohjoiseen ja 
itään, soiden ja vaarojen lisäksi useimmat kohdealueen pienistä drumliineista erottuvat kohtalaisesti. Myös 
länteen on paikoin hyvä näkyvyys. Selänteiden sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen, eikä 
kokonaisuuskaan ole kovin vaihteleva. Tonneinsärkän proksimaaliosassa jyrkkenevät kyljet ja rantavyöhyke 
tuovat kuitenkin vaihtelua. Huhmarlammin pohjoispuolella on talo. Tie Tonneinsärkälle on suljettu puomilla. 
Tieyhteys itäosan pienille drumliineille on puolestaan hyvin heikkokuntoinen. Alueen pohjoispuolella kolmen 
kilometrin päässä on laaja Rasvasuon-Kitkasuon-Cajanderin aarnialueen Natura-alue (FI0700048). Talvisodan 
aikainen Puuruun puolustuslinja on viiden kilometrin päässä kaakossa. 
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