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TULIKANGAS-ISO ORIKANGAS KAJAANI 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-017 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3342 12 Alueen pinta-ala: 111,7 ha 
Korkeus: 183 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 24 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tulikankaan-Ison Orikankaan kumpumoreenialue sijaitseee  
 Raudanveden ja Leväsen välissä, 34 km Kajaanista etelään. 
 
Geologia 
Tulikankaan-Ison Orikankaan 2300 x 1200 metrin ja 1200 x 300 metrin kokoiset kumpumoreenialueet sijoittuvat 
Kajaanin-Outokummun kumpumoreenikentän pohjoisosaan. Eteläinen Tulikankaan alue koostuu melko 
matalista ja loivahkoista kummuista ja selänteistä, jotka muodostavat peräkkäisiä, jäätikön kulkusuuntaan 
nähden poikittaisia lounaasta koilliseen suuntautuneita selännerakenteita. Korkean Huilunkankaan ympärillä 
muotojen suuntaus on vaihtelevampi. Tulikankaan selänteet ovat jokseenkin symmetrisiä, kaakkoisrinteet ovat 
paikoin jyrkähköt. Kumpujen halkaisija on 50-200 metriä, kumpuilevat selännerakenteet ovat puolestaan 200-
500 metriä pitkiä ja 50-100 metriä leveitä. Muodostumien korkeus on 2-13 metriä. Suot peittävät ohuelti 
alarinteitä. Pohjoinen Iso Orikangas koostuu luode-kaakkosuuntaisesta selännemäisestä 15 metriä korkeasta 
kumpukompleksista ja sen liepeillä olevasta kummukosta. Kompleksin luoteispää on loivasti kumpuileva ja 
ulkokyljet paikoin jyrkähköt. Keskiosassa on vaihtelevan kokoisia, melko jyrkkäpiirteisiä kumpuja peräkkäisinä, 
heikosti poikittaisina rakenteina. Muutamia suppia ja pieniä soistumia löytyy. Alueen kaakkoispäässä ja 
koilliskyljen juurella on lisäksi matalia kumpuja hieman jonomaisesti ryhmittyneinä. Alueen kumpujen 
halkaisija on 20-100 metriä ja korkeus 3-10 metriä. 
 
Kohdealue on osa laajaa, luode-kaakkosuuntaisiin kaistaleisiin jakautunutta Kajaanin-Sotkamon 
kumpumoreeniosakenttää. Tulikankaan muodostumat ovat kentälle tyypillisiä, mutta niiden poikittainen 
suuntaus on harvinaisen selkeä. Rakenne heijastanee jään väistöliikettä jäätikön reunavyöhykkeessä ja / tai 
stagnantoituneen, paikalleen sulavan jäätikön pinnan railoutumista. Ison Orikankaan muodot ovat niin ikään 
seudulle jokseenkin tyypillisiä, ja kankaan selännemäinen suurmuotokin on seudulla kohtalaisen yleinen (vertaa 
MOR-Y12-004). 
 
Tulikankaan alueella kalliosta ei ole havaintoa, mutta se voi olla lähellä pintaa Huilunkankaan länsikyljellä. 
Seudun kallioperän rakenteet ovat yleisesti luode-kaakkosuuntaisia. Huilunkankaan laella aines on 
koekuoppatiedon mukaan (Kurkinen 1984) massamaista hiekkaista soramoreenia ja sen eteläpuolisessa 
kummussa hietamoreenia. Pintalohkareisuus on kohtalainen, paikoin melko suuri (1-5 kpl aarilla), ja lohkareet 
ovat keskikokoisia (1-3 m). Rinteillä ja Raudanveden rannassa on paikoin huuhtoutunutta kivikkoa. Isolla 
Orikankaalla kalliosta ei ole varmaa havaintoa, mutta se voi olla alueen luoteispäässä lähellä pintaa ja muodostaa 
osan suurmuotoakin. Keskiosan kummussa on koekuoppatiedon mukaan (Kurkinen 1984) hiekkamoreenia ja 
soraisia välikerroksia. Aines näyttäisi muuttuvan alueella kaakkoon mentäessä lajittuneemmaksi. Rajauksen 
kaakkoispuolella kumpujonon päässä on laajahko sorakuoppa ja murskaamo / seulonta-asema ja läjitysalue. 
Pintalohkareisuus on Isolla Orikankaalla kohtalainen tai suuri (1-10 kpl aarilla), ja lohkareet ovat keskikokoisia 
tai suuria (1-4 m). Kiviä on paikoin runsaasti. 
 
Ylin ranta on seudulla noin 165-170 metrin tasolla (Ancylusjärvivaihe), joten kohdealue on vapautunut jäästä 
aivan rantavyöhykkeeseen. Tulikankaan korkeimpien kumpujen laet ja pohjoisosa lienevät supra-akvaattisia, Iso 
Orikangas lienee pääosin supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Tulikankaan eteläosassa on varttuneita tuoreen kankaan (VMT) sammaleisia männiköitä. Muuten alueen metsät 
ovat kasvatusmännikköjä ja mäntytaimikoita. Sekapuustoa on ojitetuilla soilla ja moreenien reunaosissa. Pienillä, 
matalilla kumpareilla kasvaa paljon variksenmarjaa ja suopursua. Suurilla metsäisillä selänteillä mustikka on 
valtalajina ja sitä yleensä kasvaa enemmän kuin kanervaa ja puolukkaa. Edustavin alue on Leväsenjoen varsi, 
jossa on ruohoinen kivikkoranta ja suvantokohdissa rahkainen nevalaide. Leväsenjoen itäpuoleinen osa-alue on 
rehevämpi ja luonnontilaisempi. Joen molemmin puolin metsät ovat erittäin luonnontilaisia ja länsirannalla on 
järeää, avaraa männikköä. Pensaista rannalla kasvaa mm. paatsamaa, ruusua, pohjanpajua ja virpapajua. Rannan 
ruohosto on koostuu tavanomaisista lajeista. 
 
Ison Orikankaan kumpumoreenialueella kasvaa pääosin avaraa tuoreen kankaan (VMT) kasvatusmännikköä sekä 



mäntytaimikkoa. Alueen länsiosan suuren mäen itärinteellä on myös mänty-kuusi sekametsää. Pääosin 
varttuneen mäntypuuston joukossa kasvaa kuusia, hentoja koivuja sekä jonkin verran raitoja ja haapoja. 
Sammalpeite on paksu ja varvusto rehevää mustikkaa ja puolukkaa. Itäosassa lampien reunoilla olevat matala 
kumpareet ovat kuivahkoja kankaita (EVT). Puusto on nuorta, jäkäläisyyttä on metsän pohjalla runsaasti ja 
variksenmarja ja suopursu kasvavat loivilla kummuilla. Kosteimmissa kohdissa kasvaa pallosaraa. Ison 
Orikankaan keskeisen länsiosan laajin metsäalue on tyypillistä tuoretta kangasta, jossa kasvaa varpujen lisäksi 
ruohovartisia. Suuren mäen itärinteellä kasvaa huomattavan paljon kuusia ja koivuja varttuneen männyn lisäksi. 
 
Maisema ja muut arvot 
Tulikankaan alueen rajaus on vaihettuva. Vesistöt ja suot rajaavat alueen kaakossa melko selkeäksi 
kokonaisuudeksi. Vain pieni osa muodostumista näkyy tieltä. Maastossa kuljettaessa peräkkäiset 
selännerakenteet erottuvat kohtalaisesti, mutta kokonaisuutta on peitteisyyden takia hankala hahmottaa. Alueelta 
avautuu ulospäin useita järvi-, joki- ja suonäkymiä, sisäosat ovat kuitenkin peitteisiä. Sisäinen maisema on 
melko vaihteleva, selkeimmät muodot ovat kaakkoisosassa Tulikankaan ja Leväsenjoen välillä. Leväsenjoen 
niskalla ja Leväsenjärven rannalla vaikutelma on melko erämainen. Leväsenjoen varressa on polku ja 
nuotiopaikka. Soiden rajaama Ison Orikankaan selänne muodostaa puolestaan melko tiiviin kokonaisuuden. 
Varsinaisia kaukonäkymiä ei ole, Venejärvelle ja suolammille on jonkin verran näkyvyyttä. Sisäinen maisema 
on vaihteleva, keskiosan hakkuulla kummukko hahmottuu tällä hetkellä mainiosti. Kummukon vaikutelma on 
hyvin erilainen hakkuulla ja varttuneessa metsässä. 
 
Kirjallisuutta 
Kurkinen, I. 1984. Kiviainestutkimukset TVL:n Kainuun piirissä v. 1983. 45 s. ja liitteet. 
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