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HONKAMÄKI-KERETTERINVAARA SOTKAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-026 Muodostumatyyppi: Drumliini ja dyyni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3434 04 Alueen pinta-ala: 36,0 ha 
Korkeus: 185 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Honkamäen-Keretterinvaaran drumliinipari sijaitsee  
 Paakinmäen länsipuolella, 22 km Sotkamosta luoteeseen. 
 
Geologia 
Honkamäen-Keretterinvaaran erittäin hyvin suuntautunut sukkulamainen drumliinipari sijoittuu Sotkamon-
Kuhmon drumliinikentän länsiosaan. Honkamäki on 1000 x 250 metrin kokoinen ja 25 metriä korkea, 
Keretterinvaaran mitat ovat 900 x 150 x 15 metriä. Honkamäen proksimaalipää on hyvin terävä- ja 
jyrkkäpiirteinen, ja sen kyljet ovat jyrkät ja korkeat. Selänteen lounaiskylki on koilliskylkeä korkeampi, ja siinä 
on loivia taipeita ja kumpuilua. Keretterinvaara on niin ikään kohtalaisen terävä- ja jyrkkäpiirteinen, mutta 
selvästi Honkamäkeä matalampi drumliini. Molempien drumliinien distaalipäät ovat vaihettuvat, ja ne nousevat 
loivaa rinnettä noin 15 metriä proksimaalikärkiä ylemmäksi. Niiden yli kulkee noin 3 metriä korkea ja reilun 
kilometrin pituinen kumpuileva dyynimuodostuma. Dyyni on osa huomattavan laajaa dyynikenttää, joka 
muodostui, kun Sotkamon jääjärvi purkautui Kajaanin eteläpuolella Ancylusjärven tasoon ja vedenpinta laski 
nopeasti 25-30 metriä. Tällöin voimakas jäätiköltä puhaltanut luoteistuuli pääsi muokkaamaan alueella 
paljastuneita reunasyntyisiä hiekkakerrostumia (Kemiläinen & Keränen 1986). Kohdealueen drumliinit ovat 
seudun tavanomaisia selänteitä selväpiirteisempiä, ja niiden rajoittuminen dyynikenttään on melko harvinaista 
(vertaa esim. MOR-Y08-129, MOR-Y11-005). 
 
Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, selänteiden liepeillä ja ympäristössä on yleisesti hiekkaa ja 
rantakerrostumia. Pintalohkareisuus on vähäinen (alle 1 kpl aarilla), eniten lohkareita on Honkamäen 
proksimaalipäässä. Lohkareet ovat pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Honkamäen koilliskyljen tieleikkauksessa 
on useita serpentiniittikiviä ja -lohkareita, jotka lienevät peräisin 5 kilometrin päässä täsmälleen jäätikön 
tulosuunnassa olevista ns. Jormuan ofioliittikompleksin  paljastumista. Kompleksi koostuu pe
vuoden ikäisestä vaipasta, merellisestä kuoresta ja valtameren selänteellä syntyneistä syväkivistä, juonista ja
sedimenteistä (Laajoki 1998:177). Ylin ranta on seudulla noin 195 metrin tasolla (Sotkamon jääjärvi), joten al
on subakvaattinen. Selänteet kohosivat kuitenkin melko pian osittain vedenpinnan yläpuolelle jääjärven 
purkauduttua Ancylusjärven tasoon Kajaanin eteläpuolella. Ylin Ancylusranta on seudu
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Biologia 
Honkamäki-Keretterinvaaran drumliiniparin metsät ovat pääasiassa tuoreen kankaan (VMT) nuorehkoja
kasvatusmänniköitä. Keretterinvaaran luoteisosassa on runsasvarpuista sammaleista mäntysekametsää. 
Sekapuuna on kuusta ja rauduskoivua. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti katajaa sekä jonkin verran nuorta 
kuusta ja haapaa. Varvuista runsaimmat ovat mustikka ja puolukka. Juolukkaa ja variksenmarjaa on vaihtele
muiden varpujen joukossa, paikoitellen kasvaa myös suopursua. Kanerva runsastuu kuivemmilla kohdilla. 
Tuoreen kankaan ruohoista esiintyy harvakseltaan mm. oravanmarjaa. Honkamäellä on runsasmustikkaista, 
sammaleista männikköä. Aluetta on harvennettu ja laella sekä rinteillä on useita metsäajouria. Avarahko
metsässä kasvaa paljon katajia ja haavan taimia. Rinteen tuoreimmissa kohdissa on myös pensasmaisia 
harmaaleppiä, nuoria kuusia sekä koivuja. Mustikan lisäksi paksulla sammalella kasvaa variksenmarjaa, 
puolukkaa, kanervaa sekä ruohovartisia. Lounaisrinteen alaosassa ruohot hieman runsastuvat. Korven
kasvaa mm. lillukkaa, metsäkortetta, metsäimarretta, viitakastikkaa sekä runsaasti pihlajan taimia ja 
harmaaleppää. Itäosan dyynimuodostu
jä
 
Maisema ja muut arvot 
Jyrkähköt selänteet erottuvat kartalla selkeästi ympäristöstä, mutta näkyvät peitteisessä maastossa vasta l
Honkamäki hahmottuu kuitenkin maastossa kuljettaessa mainiosti, ja jyrkät rinteet näkyvät myös tieltä. 
Selänteitä yhdistävä dyyni on mukana rajauksessa. Erityisiä kaukonäkymiä ei ole, mutta puuston salliessa 
näkyvyyttä on läheisille vaaroille. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen, jyrkät rinteet ja dyyni tuov
vaihtelua. Maasto on helppokulkuista, ja näkyvyys on melko hyvä. Alueen hiekkaista tiestöä käytetään 
ravihevosten h
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