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HATUNVAARA KITEE 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-023 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4231 09 Alueen pinta-ala: 71,3 ha 
Korkeus: 155 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 45 m Muodon suhteellinen korkeus: 35 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Hatunvaaran crag-and-tail-drumliini sijaitsee Hatunvaaran  
 kylässä, 15 km Kiteeltä itään. 
 
Geologia 
Hatunvaaran hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Ensimmäisen Salpausselän distaalipuolelle 
reunamuodostuman ja valtakunnanrajan väliin. Drumliini on 2200 x 400 metrin kokoinen ja 35 metriä korkea. 
Kaakkoon viettävän alueen kokonaiskorkeusero on 45 metriä. Selänteen proksimaaliosa on pyöreähkö (kärki 
loivahko) ja kyljet jyrkät. Keski- ja distaaliosissa kyljet loivenevat ja madaltuvat nopeasti, distaalikärki on melko 
terävä. Lounaiskylki on hieman koilliskylkeä jyrkempi ja korkeampi. Selänteen harjalla on peräkkäin kolme 
loivaa kumpua. Kohdealue lähiympäristöineen sijoittuu kallio- ja moreenisaarekkeena keskelle Ensimmäisen 
Salpausselän distaalipuolisia sora- ja hiekkakerrostumia, ja sen molemmin puolin leviävät laajat, tasaiset 
Myllysalon ja Katihtalamminkankaan sandurdeltat. Alue on seudulla poikkeuksellisen selkeä ja suuri drumliini, 
pienempiä suuntautuneita selänteitä on lähistöllä vain muutamia. Kohdealue on poikkeuksellinen myös 
sijaintinsa takia, sillä sitä voinee pitää yhtenä vanhimmista (ensimmäisinä jäästä vapautuneista) Suomen rajojen 
sisäpuolella olevista viimeisessä jäätikön virtausvaiheessa syntyneistä drumliineista. Drumliinin suuntaus viittaa 
selvästi pohjoisempaan (vanhempaan) jäätikön virtaukseen kuin Järvi-Suomen jäätikkökielekevirran varsinaisilla 
drumliinikentillä Salpausselkien kaaren sisäpuolella, ja se onkin ilmeisesti kerrostunut samaan aikaan kuin 
Venäjän puolella oleva Korpiselän-Loimolan seudun laaja drumliinikenttä. 
 
Drumliinin proksimaaliosa on kalliota (pieni paljastuma lounaiskyljellä), ja kallio saattaa myös osittain aiheuttaa 
selänteen keskiosan kumpuilun. Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus raivaamattomilla osilla 
on vähäinen (alle 1-5 kpl aarilla), pelloilta lohkareet on raivattu pois. Lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia 
(alle 1 -2 m). Ylin ranta on seudun reunadeltojen perusteella noin 105-110 metrin tasolla, joten alue on selvästi 
supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Ei varsinaista kasvillisuusinventointia. Drumliini on lähes kokonaan peltoa. Alueen pienialaisissa 
pihametsiköissä on kulttuuriarvoja. Luonnontilaista tai sen kaltaista kasvillisuutta ei juuri ole. Distaaliosassa on 
ainoastaan hyvin pienialainen mustikkatyypin (MT) kuusikko. Metsät ovat istutettuja kasvatusmetsiä, joissa 
lajisto on sen mukainen. Lounaisrinteen kuusikko on mm. täysin metsälauhan vallassa. Mäkeä käytetään 
arktisten vesilintujen paikallisena muutontarkkailupaikkana. 
 
Maisema ja muut arvot 
Korkea, paikoin jyrkähkö selänne erottuu kartalla hyvin, ja hahmottuu muuten tasaisessa ympäristössä mainiosti. 
Avoimelta laelta on laaja näköala kaikkiin ilmansuuntiin. Idässä näkyy Venäjän puolella Pälkjärven rannalla 
oleva Puikkolan kylä, ja luoteeseen Sirkkavaaran selänteelle on tyylikäs näköala. Keski- ja distaaliosissakin 
näkyvyys on lounaan suuntaan hyvä. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen, selväpiirteiset rinteet, asutus ja 
viljelykset tuovat kuitenkin vaihtelua. Alueella on kolme maatilaa ja kaksi autiotaloa. 


	MOR-Y08-023-R.pdf
	MOR-Y08-023-R.pdf
	Geologia
	Biologia
	Maisema ja muut arvot



