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PÖYLIÖJÄRVI ROVANIEMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-098 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3612 07 Alueen pinta-ala: 166,4 ha 
Korkeus: 133 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 31 m Muodon suhteellinen korkeus: 13 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Pöyliöjärven kumpumoreenialue sijaitsee Rovaniemen kaupungin  
 Korkalon kylässä, noin 8 km keskustasta kaakkoon. 
 
Geologia 
Pöyliöjärven kumpumoreenialue sijaitsee Rovaniemen eteläpuolella ja kuuluu Suolijärveltä Kuohunkiin ja 
Rovaniemelle ulottuvan kumpumoreenikentän pohjoisosaan. Kumpujen ja selänteiden muodot ovat hyvin 
kehittyneet. Selänteiden suuntautuneisuus johtuu jäätikön reunan suunnasta alueella. Pöyliöjärven eteläpuoliselle 
alueelle on luonteenomaista moreeniselänteiden ja kumpareiden voimakas suuntautuneisuus mannerjäätikön 
reunan suuntaisesti eli lähes etelästä pohjoiseen. Yleisvaikutelma alueesta on lounaisosassa pyykkilautamainen 
maisema. Moreenimuodot ovat kerrostuneet Pöyliöjärven kaakkoispäässä pohjoiseen ja luoteeseen viettäville 
rinteille. Kumpareiden ja selänteiden korkeudet ovat tällä alueella yleensä 3-7 metriä lukuun ottamatta järven 
länsipuolen kahta pohjoisinta kumparetta, jotka ovat 10-12 metrin korkuisia ja lähes luode-kaakkosuuntaisia. 
Pöyliöjärven itäpuolella kumpareet ja selänteet ovat laaja-alaisempia ja loivapiirteisempiä ja suuntautuneet joko 
lounaasta koilliseen tai luoteesta kaakkoon. Korkeutta niillä on 5-8 metriä. Moreenikumpareet ovat 
halkaisijaltaan yleensä vain muutaman kymmenen metrejä ja suurimmillaan lähes 200 metriä. Moreeniselänteet 
ovat muutamasta sadasta metristä noin 700 metrin pituisia ja yleensä 80-120 metrin levyisiä. 
  
Kumpumoreenialue on kerrostunut seudulle, joka on sijainnut mannerjäätikön sulamisen jälkeen ylimmän 
rannan alapuolella. Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta viimeisen deglasiaation yhteydessä alue peittyi 
Itämeren Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen peittoon. Ancylusjärvivaiheen ylin ranta sijaitsee Ounasvaaralla noin 
213 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella, joten korkeimpien kumpujen ja selänteiden  laet olivat noin 80 
metrin syvyydessä. Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen Itämeren Ancylusvaiheessa veden 
peitosta ja noin 9300 vuotta sitten Pöyliöjärven alueen korkeimpien kumpareiden laet paljastuivat Itämerestä. 
Kumpumoreenialueen paljastuessa se joutui alttiiksi aallokon kuluttavalle voimalle. Koska kumpumoreenialuetta 
suojasi tuolloin ulapan puolella etelässä vaara-alue, niin aallokon vaikutus jäi suhteellisen vähäiseksi ja se on 
nähtävissä lähinnä vain kumpujen ja selänteiden huuhtoutumisena ja ohuina rantakerrostumina niiden rinteillä. 
Pintalohkareisuus on vähäinen. 
 
Biologia 
Pöyliönjärven kumpumoreenialueen metsä on vaihtelevan ikäistä tuoreen kankaan (MTp) 
kuusimäntysekametsää. Kumpareiden kuivemmilla harjanneosilla mänty on kuusta vallitsevampi. Rinteiden 
alaosissa, kosteissa ja tuoreissa korvissa (RhK) kuusi kasvaa valtapuuna. Korvissa kasvaa metsäkortetta, 
kaislasaraa, pikkutalvikkia, korpikastikkaa, ruohokanukkaa, mustikkaa, puolukkaa, kurjenjalkaa, metsäimarretta, 
oravanmarjaa, korpiorvokkia ja kiiltolehtipajua. Maasto nousee hieman eteläsuuntaan, joten korvet muuttuvat 
korkeammilla alueilla vähitellen karummiksi rämesoiksi. Myös kangasmetsäsaarekkeiden kasvillisuus muuttuu 
kuivemmaksi ja mänty runsastuu. Alueen ulkopuolelle rajatut, ruohoiset suoalueet ovat kasvillisuudeltaan 
monipuolisempia kuin kumparealueen suot. Moreenialueen itäosan läpi virtaava puro saa alkunsa kanervaisten, 
mäntypuustoisten saarekkeiden keskellä. Suo on osittain kuivahtanut, mutta uomassa ja sen reunoilla kasvaa 
kosteikkolajeja kuten pohjanpaju, raate, villapääluikka, tupasluikka, luhtavilla, järvikorte ja pullosara. 
Rahkaisella, hieman kuivahtaneella suolla kasvaa lisäksi mutasaraa, nuppisaraa, kihokkia ja suokukkaa. Rinteen 
purouoman laide on hyvin kapealti rahkainen ja ruohoinen. Pöyliönjärvelle päin puro laajenee rääseikköiseksi 
isovarpuiseksi suoksi. Suoalueella kasvaa pienikokoisia kuusia ja koivuja sekä runsaasti tuhkapajua ja 
vaivaiskoivua. Yhdellä Pöyliönjärven rannan läheisellä kuusipuustoisella koillisrinteellä kasvaa 
metsäkurjenpolvea, metsäimarretta ja korpi-imarretta, nuokkuhelmikkää, huopaohdaketta, lillukkaa, 
nuokkutalvikkia, riidenliekoa sekä tuomea. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen mataluudesta ja loivasta rinnesijainnista johtuen muodostuma hahmottuu vain lähialueille ja siltä avautuu 
maisema vain lähialueille. Selänteiden suuntaus ja  kumpujen monimuotoisuus luovat hieman vaihtelua  
sisäiseen maisemaan. 


