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VILVASJOEN KUMPUMOREENIALUE JOENSUU 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-060 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4241 08, 11 Alueen pinta-ala: 36,3 ha 
Korkeus: 155 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vilvasjoen kumpumoreenialue sijaitsee Koveron kylän  
 kaakkoispuolella, 5 km Tuupovaaralta luoteeseen. 
 
Geologia 
Vilvasjoen 1000 x 800 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Ilomantsin kumpumoreenikentän 
länsiosaan. Alue on kerrostunut korkean kalliomäen suojasivulle leveähköön laaksoon, ja se koostuu vaihtelevan 
kokoisista kummuista ja kumpuryhmistä. Muodostumien halkaisija on 20-150 metriä ja korkeus 2-15 metriä. 
Vilvasjoen uomaa kohti viettävän alueen kokonaiskorkeusero on kuitenkin jopa 30 metriä. Alueen itä- ja 
eteläosan kummut ovat melko loivia ja matalia, luoteisosassa on puolestaan suurehkoja, korkeita 
kumpukomplekseja ja keskiosassa varsin jyrkkä- ja pienipiirteistä kummukkoa. Keskiosan poikki pohjoisesta 
etelään kulkee kaksi syvää ja kivikkoista sulavesiuomaa, ja Vilvasjoen eteläpuolella kumpualueiden välissä on 
niinikään kivinen, leveähkö uomamainen painanne. Kohdealue on osa hajanaista, kalliomäkien väliin 
kerrostunutta kumpumoreeniosakenttää. Seudulla on runsaasti muodoiltaan samantapaista moreeni- ja 
harjukummukkoa, etenkin alueen länsipuolella kulkevan suuren harjujakson yhteydessä ja Huosiovaaran-
Luostarinvaaran ympäristössä. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa. Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, painanteissa paikoin hiekkaa tai hietaa. 
Pintalohkareisuus on kohtalainen, paikoin suuri (1-10 kpl aarilla). Tihentymiä löytyy sulavesiuomista ja 
painanteista. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m). Ylin ranta on seudulla erilaisten harjudeltojen perusteella 
noin 120-140 metrin tasolla, pienissä jääjärvissä vedenpinta on voinut olla ylempänäkin. Todennäköisesti 
ainakin alueen länsi- ja luoteisosa on supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Moreenikummukon itäosassa on varttunutta männikköä, 
kasvatusmännikköä ja mäntytaimikoita. Länsiosassa on varttunutta kuusikkoa, mäntytaimikkoa ja aukeita. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on hieman vaihettuva ja tulkinnanvarainen, kumpuja voisi olla rajauksessa enemmänkin. 
Maastossa muodostumat hahmottuvat eteläisintä osaa lukuun ottamatta hyvin, ja suuri osa kummuista näkyy 
tieltä. Peitteisyyden ja laaksosijainnin takia ympäristöön ei ole juuri lainkaan näköaloja. Sisäinen maisema on 
erilaisine kumpuineen vaihteleva, ja uomat ja Vilvasjoki tuovat näkymiin oman lisänsä. Näkyvyys on yleensä 
kohtalainen. Vilvasjoen eteläpuolella tien vieressä on laavu. Lounaassa neljän kilometrin päässä on 
Luostarinvaaransuon Natura-alue (FI0700070). 
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