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VARISKANGAS KITEE 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-011 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4213 12 Alueen pinta-ala: 9,1 ha 
Korkeus: 120 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Variskankaan reunamoreeni sijaitsee Puhoksen kylän  
 kaakkoispuolella, 12 km Kiteeltä länteen. 
 
Geologia 
Variskankaan reunamoreeni on osa Toista Salpausselkää. Lounas-koillissuuntainen, 1200 x 100 metrin kokoinen 
alue voidaan jakaa suunnilleen eteläisen sähkölinjan kohdalta lounais- ja koillisosiin. Lounaisosa on kapea ja 
terävä, selkeän epäsymmetrinen reunamoreeniselänne. Se on 400 metriä pitkä, 20 metriä leveä ja 2-3 metriä 
korkea. Distaalirinne on jyrkähkö ja paikoin lohkareinen. Koillisosassa muoto hajoaa vierekkäisiksi ja osin 
peräkkäisiksi selänteiksi ja kummuiksi. Muodostumat ovat 30-100 metriä pitkiä ja 3-8 metriä korkeita. Matala 
kummukko jatkuu myös rajauksen koillispuolella. Kohdealue on seudulla poikkeuksellisen selkeä reunamoreeni, 
ja se sijoittuu laajan reunamuodostuman keskelle distaalipuolen tasaisen deltapinnan ja proksimaalipuolen 
loivasti kumpuilevan sora- ja moreenialueen väliin. 
 
Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, pinnalla ja painanteissa on hiekkaa. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä 
kohtalaiseen (alle 1-5 kpl aarilla), koillisosa on vähälohkareisempi kuin lounaisosa. Lohkareet ovat pieniä tai 
keskikokoisia (noin 1 m), kiviä on kohtalaisesti. Ylin ranta on seudun deltojen perusteella noin 110 metrin 
tasolla, joten alue on kerrostunut jäätikön reunan eteen aivan rantavyöhykkeeseen ja lienee lähes kokonaan 
supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Variskankaan reunamoreeniselänne on pääosin lehtomaista kangasmetsää (OMT). Lounaisosan kapea, 
tiheäkuusinen selänne on neulaskarikkeen peitossa, mutta valoaukoissa kasvaa Pohjois-Karjalassa harvinaista 
mäkilehtolustetta, kaiheorvokkia, sudenmarjaa ja metsäruusua. Keski- ja lounaisosan kuusikossa on selkeitä 
tuoreen kankaan (MT) laikkuja. Sähkölinjan pohjoispuolinen kuusimetsä on mustikkatyyppiä (MT). 
Lounaisosan paisteisella kaakkoisrinteellä kasvaa häränsilmää. Keskiosan koivikko ja koillisosan 
lehtikuusimetsä ovat lajistoiltaan monipuolisia, vähintään lehtomaiseen kankaaseen verrattavia alueita. Alueella 
on selviä lehtolaikkuja. Koivikossa kasvaa runsaasti sudenmarjaa ja kaiheorvokkia. Koillisosan metsä on 
kulttuurivaikutteista ja metsässä kasvaa ympärillä olevien niittyjen lajeja. Pensaslajistoon kuuluvat punaherukka 
ja terttuselja. Siperianlehtikuusi niin ikään vaikuttaa aluskasvillisuuden lajikoostumukseen selvästi suosimalla eri 
kasvilajeja kuin hapan kuusenneulaskarike. Valaistusoloilla on varmasti myös oma vaikutuksensa. 
Kulttuurivaikutteisessa koillisosassa esiintyvät monet lehtojen indikaattorilajit runsaina. Näistä lehtoruohoista 
mainittakoon kaiheorvokki, sudenmarja, sormisara, nuokkuhelmikkä, käenkaali, ahomansikka, karhunputki, 
metsäorvokki, lillukka, talvikit ja oravanmarja. Pensaskerroksessa kasvaa edellä mainittujen pensaiden lisäksi 
tuomea ja koiranheittä. Lisäksi kärrypolulla kasvaa seuraavia kulttuurin seuralaisia ja niittylajeja: peurankello, 
kurjenkello, virnat, tädykkeet, poimulehti, nokkonen, puna-ailakki, niittyhumala, rätvänä, pukinjuuri, 
ruusuruoho, särmäkuisma, apilat, keltanot, aho-orvokki, kannusruoho, leinikit, villivehnät ja lupiini. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue erottuu kartalla kohtalaisesti, ja tasaisessa maastossa selänneparvi hahmottuu mataluudestaan ja 
peitteisyydestään huolimatta hyvin. Erityisesti lounaisosa ja koillisosan kärki ovat selkeät. Metsäiselle deltalle on 
näkymä sähkölinjalta, ja koilliskärjestä näkyy pellolle. Sisäinen maisema on kohtalaisen vaihteleva, joskin 
näkyvyys on paikoin heikohko. Parin kilometrin päässä lännessä on laaja Natura-alue (Pyhäjärven alueen 
luontokokonaisuus; FI0700091). Puhoksen kylän kulttuurimaisema-alue kanavineen on luoteispuolella parin 
kilometrin päässä. Välittömästi alueen itäpuolella maantien molemmin puolin on Puhoksen laaja 
lehtikuusimetsikkö. Alue ympäristöineen on pohjavesialuetta. 
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