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IMPONVAARA KUUSAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y11-024 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 452308 Alueen pinta-ala: 101,7 ha 
Korkeus: 301 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 46 m Muodon suhteellinen korkeus: 42 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Imponvaaran drumliinit sijaitsevat noin 32 km Kuusamon  
 keskustasta kaakkoon, 3 km Penikkajärven kylästä kaakkoon,  
 Imppojärven itäpuolella. 
 
Geologia 
Kuusamon drumliinikenttään kuuluva Imponvaaran alue koostuu kahdesta isosta ja kolmesta pienestä 
drumliinista, joiden suuntaus on luoteesta kaakkoon. Isommista eteläpuoleinen on pituudeltaan 1350 metriä ja 
leveydeltään 350 metriä, pohjoispuoleisen pituus on 1050 metriä ja leveys 450 metriä. Muodostuman länsiosassa 
olevien pienempien drumliinien pituudet ovat 600 - 650 metriä, leveydet 110 - 130 metriä ja korkeudet 8 - 15 
metriä. Pintalohkareisuus on alueella vähäinen, suurin havaittu pintalohkare oli halkaisijaltaan 3 metriä. 
Kalliopaljastumia ei alueella havaittu. 
 
Imponniemen ja Imponvaaran drumliinien muotojen kehittyneisyys on kohtalaisen hyvä, molemmat ovat hieman 
distaalipainotteisia. Rinteet ovat jyrkät, etelärinteet molemmilla hieman pohjoisrinteitä jyrkemmät. Suhteellinen 
korkeus on suurehko, hieman yli 40 metriä. Taitteet ovat etenkin Imponvaarassa selvähköt. Imponvaaran 
drumliinin proksimaalipäässä pohjoisrinteessä on noin 12 metriä syvä kuolleen jään suppa sekä toinen hieman 
pienempi suppa. Myös drumliinien distaalipäässä on kuolleen jään suppamuotoja. Molempien drumliinien 
distaalipäässä on havaittavissa lisäksi itään suuntautuvat haarat. Nämä voivat olla merkkejä jäätikön 
aikaisemmasta virtaussuunnasta, joka olisi siten ollut enemmän länsi-itä -suuntainen kuin drumliinit 
muodostanut virtaus. 
 
Biologia 
Imponvaara on kaakkoisosastaan tuoretta (VMT), varttunutta mänty- ja kuusimetsää. Lakiosissa on kaistale 
nuorta, kuivahkoa (EVT) kasvatusmetsää ja pohjoisrinne on pääasiassa harvaa mäntytaimikkoa. Imponvaaran ja 
siihen yhtyvän Imponniemen väliin jää melko laaja Iso-Peipin rantaan ulottuva vasta hakattu ja harvennettu alue, 
jossa on vielä pystyssä varttunutta mäntyä. Itse Imponniemi on järven rantoja lukuun ottamatta yhtä suurta 
hakkuuaukeaa. Rannoilla kasvaa varttunutta mäntymetsää. Imponvaaran pohjoispuolella olevat kolme 
drumliiniselännettä ovat tuoretta (VMT), varttunutta havusekametsää, jossa on osaksi tehty harvennuksia. 
Alueen kasvillisuus on tavanomaista metsälajistoa, josta ei löydy harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliinit hahmottuvat ympäristöstä kohtalaisesti, koska ympärillä on vesistöjä ja drumliinit ovat korkeita. 
Ympäristöön avautuu maisema esimerkiksi Iivaaran suuntaan harvan metsikön sekä paikoittain hakkuiden 
vaikutuksesta. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen, tosin drumliinien välissä on suurta 
korkeusvaihtelua. Kuolleen jään muodot sekä muodostuman rajauksen reunalla sijaitsevat lähteet luovat niin 
ikään vaihtelua. Alueen luonnontilaisuutta heikentävät paikoin suoritetut siemenpuuhakkuut, joihin liittyen 
orgaanista kerrosta on kuorittu pois mineraalimaan päältä. Pohjoispuoleisen drumliinin päälle tulee koillisen 
suunnasta metsätie, jonka leikkaus on syvimmillään kaksi metriä. 


