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YRTTIPURON KUMPU- JA REUNAMOREENIALUE SOTKAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-012 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni ja reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3344 09 Alueen pinta-ala: 31,0 ha 
Korkeus: 220 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Yrttipuron kumpu- ja reunamoreenialue sijaitsee Teerivaaran  
 eteläpuolella Yrttipuron mutkassa, 23 km Sotkamosta etelään. 
 
Geologia 
Yrttipuron 800 x 800 metrin kokoinen kumpu- ja reunamoreenialue sijoittuu Kajaanin-Outokummun 
kumpumoreenikentän pohjoisosaan. Alueella on jyrkkä- ja pienipiirteistä vähälohkareista kummukkoa, josta 
muodostuu tiiviisti peräkkäisiä, hieman kaarevia poikittaisia lounaasta koilliseen suuntautuneita 
selännerakenteita. Loivassa rinteessä portaittain sijaitsevien, jokseenkin symmetristen selännerakenteiden välissä 
on kapeita soistumia ja suppia. Alueen kaakkoisosassa muodot vaihettuvat suuriksi kumpukomplekseiksi, 
korkeimmat rinteet ovat itäreunalla. Kumpujen halkaisija on 20-300 metriä, selännerakenteet ovat 200-400 
metriä pitkiä ja 50-100 metriä leveitä. Muodostumien korkeus on 3-15 metriä. Kohdealue on osa Lappavaaran 
pohjoispuolisessa itä-länsisuuntaisessa painanteessa olevaa kumpumoreeniosakenttää. Painanteen kautta kulkee 
katkonainen harjujakso Vuorirotkon - Vuoripuron (sorakuoppa alueen pohjoispuolella) - Lappasärkän linjalla. 
Kohdealue on muodoiltaan seudulla melko erikoinen ja syntytavaltaan hieman tulkinnanvarainen. Selänneparvi 
ja sen länsipuolella aluerajauksen ulkopuolella Mustinjärvenkankaina jatkuva selännerakenne osoittavat 
ilmeisesti jäätikön reunan asemaa (Kemiläinen 1986, kuvat 11 ja 14), ja ne lienevät tulkittavissa 
reunamoreeneiksi. Mahdollisesti myös alueen suuret kummut ovat reunasyntyisiä. Viitisen kilometriä 
kohdealueen luoteispuolella pienten reunamoreeniselänteiden parvesta hahmottuu toinen, laajempi ja 
hajanaisempi kaareva rakenne, joka kuvastanee niin ikään Vuokatin ja Talvivaaran välissä olleen pienen 
jäätikkökielekkeen asemaa (Kemiläinen 1986). 
 
Uuden metsäautotien leikkauksissa on soraista hiekkamoreenia, painanteissa on paikoin hiekkaa. 
Pintalohkareisuus on vähäinen tai kohtalainen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat melko pieniä, enintään 
metrin kokoluokkaa. Ylin ranta on seudulla noin 185 metrin tasolla (Sotkamon jääjärvi), joten alue on supra-
akvaattinen. Sulamisvaiheessa vaarojen reunustamaan painanteeseen on kuitenkin voinut patoutua lyhytaikaisia 
jääjärviä ylemmäksikin. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alueen metsät ovat lähinnä havumetsiä ja jossain määrin 
sekametsiä (Syke:CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). Puusto on tasaikäistä mäntytaimikkoa tai 
kasvatusmännikköä ja koivua on sekapuuna kohtalaisesti. 
 
Maisema ja muut arvot 
Puron ja soiden rajaama alue on varsin selkeä kokonaisuus, vain luoteisosan rajaus on vaihettuva. Osa muodoista 
näkyy uusilta teiltä. Peitteiseltä alueelta ei ole erityisiä kaukonäkymiä, Lappavaaran Iso- ja Pikkukulju kuitenkin 
erottuvat korkeimmilta kummuilta. Sisäinen maisema on vaihteleva ja maasto helppokulkuista, näkyvyys on 
kuitenkin vain kohtalainen. Alue on hyvä käyntikohde, mutta melko hankalasti saavutettavissa. Viiden 
kilometrin päässä lännessä on Talvivaaran Natura-alue (FI1201010). 
 
Kirjallisuutta 
Kemiläinen, H. 1986. Maanpinnan muodot myöhäisjääkautisten tapahtumien kuvastajina Vuokatin vaaroilla 
Sotkamossa. Nordia tiedonantoja. Sarja A 1. 33 s. ja liitekartta. 
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