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KERTTUANJÄRVEN ETELÄINEN DRUMLIINIPARVI   EVIJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y10-002 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2314 03 Alueen pinta-ala:  129,0 ha 
Korkeus: 75 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  15 m Muodon suhteellinen korkeus:  15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Drumliiniparvi sijaitsee Evijärven Kerttualla, Kerttuanjärven ja  
 pienemmän Särkisenjärven eteläpuolella. 
 
Geologia 
Kerttuanjärven 1 : 20 000 peruskarttalehdellä on useita muinaisen mannerjäätikön kulkusuunnan mukaisesti 
suuntautuneita drumliineita, joista esimerkkinä inventointiin on otettu Kerttuanjärven eteläinen drumliiniparvi. 
Se koostuu yhdeksästä erillisestä drumliinista. Ne ovat osa suurempaa Kokkolan - Alajärven drumliinikenttää, 
joka alkaa Lappajärven ympäristöstä etelässä ja jatkuu Evijärven ja Pedersören kautta Kruunupyyhyn. 
Inventoidun drumliiniparven yksittäiset muodostumat ovat Isosaari, Pyysalmenkangas, Katiskakangas, 
Niskankangas, Keskijoenkangas, Hautakangas, Kivikangas ja Kotikangas. Kerttuanjärven drumliinit ovat 
suuntautuneet luoteesta kaakkoon. Yksittäisten drumliinien pituus on 700 - 1000 metriä ja leveys suurimmillaan 
noin 300 metriä. Drumliinparven eteläosassa sijaitseva Kivikankaan muodostuma on ns. kaksoisdrumliini, jonka 
leveys on yksittäisiä drumliineita suurempi. Se on myös muita drumliineja matalampi ja heikommin 
muodostunut. Muilla muodostumilla on selkeän pitkulainen muoto ja niiden rinteet ovat paikoin jyrkkiä, osin 
pyöreän muotoisia.  
 
Drumliinien proksimaaliosassa usein tavattava kalliopaljastuma puuttuu Kerttuanjärven eteläisen 
drumliiniparven muodostumilta. Drumliinit nousevat niitä ympäröivästä suo- ja soistumamaastosta sekä 
Katiskakangas ja Pyysalmenkangas Särkisen- ja Kerttuanjärvistä suurimmillaan noin 15 metriä. Ne ovat melko 
vähälohkareisia, pintalohkareisuus on yleisesti vain noin yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Hautakankaalla on 
metsittynyt maa-aineskuoppa, samoin pieniä maa-aineskuoppia on myös muilla muodostumilla. Aines on 
pääosin hiekkamoreenia, mutta etenkin drumliinien liepeillä ja distaaliosissa on usein myös runsaasti lajittunutta 
ainesta. Muinaisen mannerjäätikön vetäydyttyä alueelta merenpinta oli lähes 200 metriä nykyisen merenpinnan 
yläpuolella. Muodostuma on siis vapautunut jäätikön alta subakvaattisesti hyvin syvään veteen (Eronen 1994). 
  
Biologia 
Kerttuanjärven eteläisen drumliiniparven puusto on vaihtelevaa, mutta sitä luonnehtivat enimmäkseen 
hakkuualueet tai nuori männikkö. Varttunutta, tuoreen kankaan (VMT) mänty- tai sekametsää löytyy kuitenkin 
suunnilleen parven jokaiselta drumliinilta. Lisäksi Kivikankaalla on hieman varttunutta, tuoreen kankaan (VMT) 
kuusikkoa ja Kotikankaan pohjoispäässä on varttunutta, tuoreen kankaan (VMT) koivikkoa. Alueen kasvillisuus 
on jokseenkin monipuolista, mutta silti hyvin tavanomaista. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliiniparvi nousee muodostumia ympäröivistä soistumista ja peltoaukeilta selkeästi korkeina, pitkulaisina 
mäkinä. Sisäinen maisema on varsin yksitoikkoinen eikä se vaihtele. Taimikko estää näkyvyyden paikoin, mutta 
metsänhakkuiden kohdilla on näkyvyyttä jopa muodostumalta toiselle. Lähiympäristöä luonnehtii mäkinen 
metsämaasto, jota suot ja pienempialaiset soistumat sekä pienet pellot ympäröivät. Tämän lisäksi Isosaarelta, 
Katiskakankaalta ja Pyysalmenkankaalta on paikoitellen järvinäkymiä. Ei suojelualueita muodostuman alueella. 
Särkisenjärvi on lintuvesi (LVO100207). 
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