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HALMEVAARA HYRYNSALMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-063 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4412 09 Alueen pinta-ala: 34,9 ha 
Korkeus: 235 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 30 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Halmevaaran drumliini sijaitsee Kypärävaaralta kaakkoon  
 Halmejärven länsipuolella, 25 km Hyrynsalmelta kaakkoon. 
 
Geologia 
Halmevaaran erittäin hyvin suuntautunut sukkulamainen drumliini sijoittuu Suomussalmen-Hyrynsalmen 
drumliinikentän eteläosaan. Virtaviivainen selänne on 1500 x 300 metrin kokoinen ja 30 metriä korkea. 
Proksimaalipää on terävä ja kapea, muoto levenee ja kohoaa hieman distaalisuuntaan. Distaalipää on pyöreähkö 
ja vaihettuva. Kyljet ovat proksimaali- ja keskiosissa jyrkät ja loivenevat vasta distaalipäässä. Lounaiskylki on 
enimmillään 20 metriä korkea ja Kalliojokeen viettävä peitteinen koilliskylki jopa 30 metrin korkuinen. Laki on 
varsin tasainen. Drumliinin poikki kulkee keskiosassa 20 metriä leveä ja 5 metriä syvä uomamainen kumpuileva 
painanne, jonka edustalle rinteen juurelle on kerrostunut lajittunutta ainesta. Uomarakenne näyttäisi jatkuvan 
myös selänteen eteläpuolisella kankaalla. Distaalipäässä on myös pari pientä suppaa, jotka eivät kokonsa takia 
erotu kartalla. Selänteen korkein kohta on proksimaalipuolella. Kohdealue on hyvin edustava näyte Hyrynsalmen 
itäosan hajanaisesta drumliiniosakentästä. Vastaavantapaisia drumliineja ovat mm. kohdealueelta 5 kilometriä 
itäkaakkoon sijaitseva Viluvaara ja 10 kilometriä eteläkaakkoon sijaitseva Vehmaanselkonen.  
 
Tieleikkauksissa on pinnalla melko soraista hiekkamoreenia, mutta alempana on myös tiiviimpää 
hienoainespitoista moreenia. Proksimaalikärjessä soraista pintakerrosta on leikattu tientekoa varten. 
Muodostuma on todennäköisesti puhdas maaperämuoto, ja soraisuus voi viitata drumliinin muodostumiseen 
vanhemmasta, mahdollisesti lajittuneesta maaperämuodostumasta muokkautumalla (Boulton 1987). 
Pintalohkareisuus on vähäinen tai kohtalainen (alle 1-5 kpl aarilla), eniten lohkareita on proksimaaliosassa. 
Lohkareet ovat melko pieniä, enintään metrin kokoluokkaa. Kiviä on kohtalaisesti. Ylin ranta on seudulla 
mahdollisesti noin 210 metrin tasolla (ns. Hyrynsalmen jääjärvi), ja alue on ilmeisesti pääosin supra-akvaattinen 
(vrt. Saarelainen & Vanne 1997). Jäätikön reunan eteen Hyrynsalmen kaakkoisosiin patoutunut laajahko jääjärvi 
lienee laskenut ensin kohdelueen kaakkoispuolella Kuusamonkylän kohdalla Sotkamon jääjärveen, 
myöhemmässä vaiheessa luoteispuolella Pölhövaaran tienoilla ns. Ristijärven jääjärven kautta edelleen 
Sotkamon jääjärveen, ja purkautunut lopulta Ancylusjärvitasoon Emäjoen laakson vapauduttua jäästä. 
 
Biologia 
Halmevaaran drumliinin metsät ovat tuoreen kankaan (VMT) avaria männiköitä ja pohjoisrinteellä 
luonnontilaisen kaltaisia kuusikoita sekä kuusisekametsiä. Drumliinin länsipuolella mutkittelee puro, jonka 
varrella on rehevää puronvarsilehtoa ja korpea. Distaaliosassa on laajahko hakkuuaukea ja paisteisen etelärinteen 
männikköä on huomattavasti harvennettu. Etelärinteen alaosassa kasvillisuus on tuoretta kangasta kuivempaa. 
Halmevaaran pohjoisrinteen kuusisekametsä on rehevää mustikkatyyppiä. Ylispuina kasvaa harvakseltaan 
mahtavan kokoisia mäntyjä ja sekapuina suuria koivuja. Sekapuustoinen kuusimetsä muuttuu pohjoisrinteen 
alaosassa kuusivaltaiseksi ja jatkuu aluerajauksen pohjoispuolella luonnontilaisena ruoho- ja metsäkortekorpena. 
Kuusisekametsä on hyvin varjoinen. Metsän pohjaa peittää paksu sammalkerros ja reheväkasvuisen mustikan 
lisäksi kasvaa vanamoa ja yövilkkaa. Proksimaalikärjen puronvarsilehdossa kasvaa kuusten lisäksi muutamia 
kookkaita raitoja. Purokivien lomissa sekä puron välittömässä läheisyydessä, puron saarekkeilla ja vedessä 
kasvaa suuri määrä kosteikkojen ruohovartisia sekä maksa- että lehväsammalia. Puronvarsi on laajan 
kasvivalikoimansa ja etenkin luonnontilaisuutensa vuoksi arvokas. Puro on suurimmaksi osaksi rajattu alueen 
ulkopuolelle. Drumliinin harjanteella on avaraa, varttunutta mäntymetsää. Siellä täällä kasvaa muutamia katajia 
sekä lehtipuiden taimia. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikan lisäksi variksenmarjaa, puolukkaa ja kanervaa. 
Männikön tuoreemmissa osissa kasvaa vanamoa, kultapiiskua, keltatalvikkia sekä kangasmaitikkaa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Korkea ja jyrkkäpiirteinen selänne erottuu melko selvästi ympäristöstä ja näkyy soiden yli kohtalaisen kauas. 
Tiellä ja maastossa kuljettaessa muoto hahmottuu mainiosti. Lounaiskyljeltä avautuu metsä- ja suomaisemia 
Tynnörivaaran suuntaan, koilliskylki on peitteinen. Sisäinen maisema on drumliiniksi melko vaihteleva, 
vaikutelma on paikoin hieman harjumainen. Alueen lounaispuolella neljän kilometrin päässä ovat Naturaan 
kuuluvat Kinnussuon-Mustansuon alue (FI1200215) ja Karhisensuon-Pyöreäsuon-Lokkisuon alue (FI1200502). 
 



Kirjallisuutta 
Boulton, G. 1987. A theory of drumlin formation by subglacial sediment deformation. Julkaisussa: Menzies, J. & 
Rose, J. (toim.) 1987. Drumlin Symposium. Balkema, Rotterdam, 25-80. 
 
Saarelainen, J. & Vanne, J. 1997. Sotkamon jääjärvi. Terra 109:1, 25-38. 


	MOR-Y12-063-R.pdf
	MOR-Y12-063-R.pdf
	Geologia
	Biologia
	Maisema ja muut arvot
	Kirjallisuutta



