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HUUHKAJASÄRKÄN DRUMLIINIPARI HYRYNSALMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-081 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4421 06 Alueen pinta-ala: 25,6 ha 
Korkeus: 208 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 28 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Huuhkajasärkän drumliinipari sijaitsee Hyrynjärven Petäjälahden 
  ja rautatien välissä, 9 km Hyrynsalmelta pohjoiseen. 
 
Geologia 
Huuhkajasärkän erittäin hyvin suuntautunut drumliinipari sijoittuu Suomussalmen-Hyrynsalmen drumliinikentän 
länsiosaan. Drumliinit ovat 900 x 200 x 28 metrin ja 1000 x 100 x 13 metrin kokoisia. Suurempi pohjoinen 
selänne vaihettuu distaaliosassaan laajempaan, varsinaiseen Huuhkajasärkän muodostumaan. Eteläinen selänne 
on jokseenkin itsenäinen sukkulamainen drumliini. Molempien selänteiden proksimaalipäät ovat hyvin terävä- ja 
jyrkkäpiirteiset, muodot loivenevat ja madaltuvat distaalisuuntaan. Eteläselänteen distaaliosassa on matala 
osaselänne. Drumliinien väliseen avosuohon rajoittuvat sisäkyljet ovat jyrkät, ulkokyljet ovat loivemmat. 
Molempien selänteiden laet ovat kapeahkot ja loivasti kumpuilevat, pohjoisen selänteen proksimaalikärki on 
osittain hajonnut jyrkkäpiirteisiksi kummuiksi. Moreenimuodostuma-alue jatkuu kaakkoon loivempana, 
kumpuilevana Kivikankaana. Kohdealue on loivapiirteisten vaarojen ja matalien, epämääräisten 
moreenimuodostumien hallitsemalla seudulla harvinaisen hyvin kehittynyt ja jyrkkäpiirteinen. Käyntikohteena 
alue on hyvä, havainnollinen ja myös maisemallisesti melko näyttävä. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa. Tieleikkauksissa on pinnalla melko soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on 
kohtalainen (1-5 kpl aarilla), paikoin on vähäisiä tihentymiä. Lohkareet ovat keskikokoisia (alle 1-2 m). Ylin 
ranta on seudulla noin 195 metrin tasolla (Sotkamon jääjärven pohjoisosa), joten pohjoinen selänne on puolittain 
supra-akvaattinen. Ylin ranta näkyy pohjoisen selänteen lounaiskyljellä loivana ja kivikkoisena törmänä ja 
terassina, eteläisen selänteen laella on puolestaan melko runsaasti esiin huuhtoutunutta lohkareikkoa. Myös noin 
185 metrin tasolla hahmottuu taive molemmilla selänteillä. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee lähes kokonaan valtion maalla, ja alueen 
metsät ovat kuivan kankaan varttuneita männikköjä tai mäntytaimikoita. Drumliinien välissä on ojittamatonta 
rämettä (Metsähallituksen kuviotiedot). 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue erottuu kartalla melko selkeästi, raja laajempaan Huuhkajasärkkään on kuitenkin tulkinnanvarainen. 
Maastossa kuljettaessa jyrkät selännemuodot hahmottuvat mainiosti. Puuston salliessa alueelta on näkyvyyttä 
lännessä kohoaville Kainuun korkeimmille vaaroille (Iso Tuomivaara 387 m) ja läheisille selänteille. Myös 
drumliinien välissä oleva avoin suo näkyy melko hyvin. Sisäinen maisema on selkeiden muotojen ja jyrkkien 
rinteiden ansiosta varsin vaihteleva, ja Huuhkajalampi elävöittää suota. Maasto on helppokulkuista ja näkyvyys 
on hyvä. Eteläisen selänteen laella on vähäinen polku. Alueen luoteispuolella neljän kilometrin päässä on 
Kitkansuon Natura-alue (FI1200053) ja pohjoispuolella viiden kilometrin päässä laajahko Saarijärven 
aarnialueen Natura-alue (FI1200059). 
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