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PIITTISJOENKUMMUT ROVANIEMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-102 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3613 11 Alueen pinta-ala: 271,6 ha 
Korkeus: 163 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 34 m Muodon suhteellinen korkeus: 18 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Piittisjoenkumpujen kumpumoreenialue sijaitsee Rovaniemen  
 Kemihaaran kylässä, noin 3 km Juotasniemen lounaispuolella. 
 
Geologia 
Piittisjoenkumpujen kumpumoreenialue sijaitsee Kemijoen eteläpuolella olevassa maaston painanteessa. Aluetta 
ympäröivät 180-310 metrin korkeuteen ulottuvat vaarat muualta paitsi koillisesta Kemijoen suunnalta. 
Kumpumoreenialueen pohjataso on itäosassa noin 129 metrin ja länsiosissa noin 155 metrin korkeudella. 
Alueella on lukuisia moreenikumpareita ja -selänteitä. Kumpareet ovat lähes suuntautumattomia, selänteet ovat 
suuntautuneet lounaasta koilliseen tai pohjoisesta etelään eli jäätikön reunan suuntaisesti. Moreeniselänteet 
liittyvät kumpualueen reunaosissa vaarojen rinteisiin muodostaen rinteestä erkanevien moreeniselänteiden 
parven. Moreenikummut ja selänteet ovat hyvin kehittyneitä. Ne ovat alueen länsi- ja pohjoisosissa 
loivapiirteisempiä kuin alueen keski-, itä- ja eteläosissa, jossa varsinkin selänteiden rinteet ovat jyrkkiä. 
Moreenikummut ovat pääasiassa pieniä ja suhteellisen pyöreämuotoisia. Niiden halkaisija on vain muutamia 
kymmeniä metrejä ja korkeutta niillä on yleensä 5-10 metriä. Moreeniselänteet ovat 100-120 metrin  levyisiä ja 
500-600 metrin pituisia. Korkeutta moreeniselänteillä on 8-16 metriä. Alueen länsiosassa leikkaus, jossa 
moreeniaineksessa on vähän lohkareita. Alueen eteläreunassa, Jokilamminvaaran rinteellä olevissa kummuissa 
lohkareisuus on hieman suurempi. Pintalohkareisuus on kumpumoreenialueen länsiosissa vähäinen ja itäosan 
alavammilla alueilla lohkareisuutta ei ole lainkaan. 
 
Biologia 
Piittisjoen kumpujen metsät ovat tuoreen kankaan (VMT) varttuneita männiköitä ja mäntysekametsiä. 
Pohjoisosassa ja paikoin eteläosankin kumpareilla on kuivahkoa kangasta ja jäkäläisyyttä. Porot ovat laajalta 
alueelta syöneet jäkälät pohjoisosan kumpareilta. Metsän pohjaa peittää paksu sammalkerros, rehevä 
mustikkavarvusto sekä tuoreen kankaan ruohot. Keltaliekoa kasvaa myös paikoitellen. Hermanninjänkän pellon 
ympärillä on kulttuurivaikutteisuutta. Suot ovat pääosin karuja rämereunuksisia lyhytkorsinevoja (LkN), jotka 
vaihettuvat korpiin. Eteläosassa on melko laaja ruohoinen saraneva, jolla kasvaa tavanomaisten lajien lisäksi 
läätettä ja nuppisaraa. Rantojen kasvillisuus on saravaltaista, paikoin suot ulottuvat Juottaanjärven rantaan 
saakka, jolloin laide on rahkainen ja suovarpuja on runsaasti. Itäinen rantametsä on kuusivaltaista ja paksulla 
sammaleella kasvaa runsaasti pohjankorvajäkälää sekä mustikkavarvustoa. Alueen eteläosan läpi virtaavan joen 
rannat ovat harjumaisen jyrkät. Vaihtelevan levyinen ranta on muuhun alueeseen verrattuna keskimääräistä 
rehevämpää. Joen rannalla kasvaa vanhoja haapoja, kuusia, harmaaleppää, koivua, pihlajaa, pajua, suurruohoja 
ja kotkansiipeä. Metsiä on harvennettu eteläosassa laajoilla alueilla, mutta joen uoma ja sen rantametsä on jätetty 
täysin luonnontilaiseksi. Alue on arvokkaan lintuveden äärellä ja eteläosa on vielä toistaiseksi melko 
koskematonta. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu Juottaan tekoaltaalta kohtalaisesti. Samoin alueelta avautuu kohtalainen maisema itään 
tekoaltaalle. Sisäinen maisema on paikoin kohtalainen. 


