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PIENEN KOIVUJÄRVEN KUMPUMOREENIALUE
Tietokantatunnus: MOR-Y12-077
Arvoluokka:
Korkeus:

4

215 m mpy

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 3441 08
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

PUOLANKA

Alueen pinta-ala:
20 m

34,2 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

5 m

Pienen Koivujärven kumpumoreenialue sijaitsee Koivujärvien
pohjoispuolella, 25 km Puolangalta etelään.

Geologia
Pienen Koivujärven 1500 x 800 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Puolangan-Vaalan
kumpumoreenikentän keskiosaan. Alueella on jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisia, lounaasta koilliseen
suuntautuneita vähälohkareisia selänteitä ja kumpuja pienenä selväpiirteisenä parvena. Muodostumat ovat melko
loivapiirteisiä ja matalia, ja niistä muodostuu 4-5 peräkkäistä, osin limittäistä selänneketjua. Kumpuilevat
selännerakenteet ovat jokseenkin symmetrisiä, 200-500 metriä pitkiä, 50-100 metriä leveitä ja 2-5 metriä
korkeita. Kokonaiskorkeusero Pienen Koivujärven rannasta korkeimpien kumpujen laelle on 20 metriä. Suot
peittävät alueen keskiosassa selänteiden alimpia rinteitä ja niiden välisiä painanteita. Kohdealue on osa pitempää
hajanaista luode-kaakkosuuntaista kumpumoreenikaistaletta, jossa on vastaavanlaista poikittaista
selännerakennetta enemmänkin. Lähes vastaavantyyppinen, mutta hieman matalampi selänneparvi on vain kaksi
kilometriä alueen itäpuolella. Kohdealueen syntytapa on mahdollisesti subglasiaalinen ja jopa Rogen-tyyppinen,
joskin alue sijaitsee kohtalaisen ylävässä maastossa tavanomaisiin juomumoreeni- ja Rogen-moreeniparviin
verrattuna. Selännerakenne saattaakin heijastaa myös paikalleen sulaneen jäätikön railoutumista ja
ablaatiomoreenityyppistä kerrostumista, mutta alue on toisaalta huomattavasti vähälohkareisempi kuin
tavanomaiset ablaatiomoreenikummukot. Kontrasti esim. länsipuoliseen Kuljun alueeseen (MOR-Y12-076) on
varsin suuri.
Tieleikkauksissa on melko hienoainespitoista hiekkamoreenia, pinnalla on paikoin soraa ja hiekkaa.
Pintalohkareisuus on vähäinen (alle 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, enintään metrin kokoluokkaa. Myös
kiviä on melko vähän. Ylin ranta on seudulla noin 190 metrin tasolla (Ancylusjärvivaihe), joten alue on supraakvaattinen. Alueen länsipuolella on leveä soistunut painanne, jota pitkin alueen luoteispuolelle noin 205 metrin
tasoon patoutunut pieni jääjärvi purkautui Koivujärvien kautta Ancylusjärveen (Kemiläinen 1982, vertaa MORY12-076). Kuutisen kilometriä kohdealueelta koilliseen on Eskosenvaaran itärinteen paksussa
suojasivumoreenissa ja sen kaakkoispuolella poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen sulavesiuomasto, josta
löytyy ylitys-, nielu-, alusta- ja purku-uomia sekä purkudelta (Kemiläinen 1982).
Biologia
Pienen Koivujärven kumpumoreenialueella on laajat avohakkuuaukeat. Luonnontilaista tuoreen kankaan (VMT)
sekametsää on pääasiassa alueen eteläosassa. Pohjoisosan metsät ovat pienialaisia, koillisosan kumpareilla on
uusia hakkuita. Keskeisten hakkuualueiden ympärillä olevat suot ovat suurimmaksi osaksi ojittamattomia,
hienoja nevoja. Näin alue on jollakin tavalla mielenkiintoinen, vaikka puustoa ei ole. Alueen pohjoisosassa,
Hongikkolammen molemmin puolin on metsäiset mustikka-puolukkakankaat. Itäpuoleisella kumpareella on
melko hyväpuustoista tuoreen kankaan (VMT) mänty-kuusisekametsää. Pensaskerroksessa kasvaa katajia,
pihlajia sekä raitaa. Lammen länsipuolinen, loiva saareke on kuivaa mäntykangasta (ECT, ClT). Laajin ja
luonnontilaisin tuoreen kankaan (VMT) mänty-kuusisekametsä sijaitsee alueen eteläkärjessä Pienen Koivujärven
itäpuolella. Metsäalue on luonnontilainen ja kasvillisuus edustavaa. Metsän kasvillisuus on rehevää mustikkapuolukkavarvustoa ja kangasmetsäsammaleisilla alueilla kasvaa vanamoa. Pensaskerroksessa kasvaa katajia sekä
haavan ja pihlajan taimia. Kosteimmissa painanteissa sekä rinteillä on rahkaisuutta. Lahopuuta ja vanhoja puita
on runsaasti. Rannan kasvillisuus ja puusto poikkeaa paksusammaleisesta rinteen hyvin kehittyneestä, melko
vähälajisesta mustikkatyypin metsästä. Rannassa mänty vallitsee ja suovarvut ovat mustikan ohella runsaita.
Rannan metsä on karumpaa kuivahkoa kangasta (EVT). Rannassa kasvaa harmaaleppää, katajia sekä hieskoivua.
Ranta on hyvin avoin, vaikka lajistoa on melko paljon.
Maisema ja muut arvot
Soiden rajaamat selänteet erottuvat hyvin selkeästi ympäristöstä, ja alue näkyy lähes kokonaisuudessaan tien
pohjoispuoliselta kummulta. Maastossa kuljettaessa hakatut selänteet hahmottuvat erinomaisesti, ja selänteeltä
toiselle on hyvä näkyvyys. Korkeimmilta kummuilta näkyy melko kauas Pienen Koivujärven yli lounaaseen sekä
itään, joskin maisema on varsin tasaista metsä- ja suomaastoa. Sisäinen maisema on melko vaihteleva, avoimet
nevat, lampi ja järvi tuovat lisää vaihtelua. Maasto on helppokulkuista ja näkyvyys on tällä hetkellä erinomainen,

joten alue on mainio käyntikohde.
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