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KERTTUAN DRUMLIINIPARVI EVIJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y10-003 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2314 03 Alueen pinta-ala:  136,1 ha 
Korkeus: 75 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  15 m Muodon suhteellinen korkeus:  15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kerttuan drumliiniparvi sijaitsee Evijärven Kerttuan kylässä  
 lähellä Pedersören kunnan rajaa, Norijoen (Purmo norra å) varrella. 
 
Geologia 
Kerttuanjärven 1 : 20 000 peruskarttalehdellä on useita muinaisen mannerjäätikön kulkusuunnan mukaisesti 
suuntautuneita drumliineita, joista esimerkkinä inventointiin on otettu Kerttuan drumliiniparvi. Se koostuu 
kahdeksasta erillisestä drumliinista. Ne ovat osa suurempaa Kokkolan - Alajärven drumliinkenttää 
drumliinikenttää, joka alkaa Lappajärven ympäristöstä etelässä ja jatkuu Evijärven ja Pedersören kautta 
Kruunupyyhyn. Inventoidun drumliiniparven yksittäiset muodostumat ovat Lamminkangas, Myllyjärven itäinen, 
Yökangas, Tallamminkangas, Niittyniemenkangas, Kotasaari, Päkinkangas ja Pitkälehto. Kerttuan 
drumliiniparven drumliinit ovat suuntautuneet luoteesta kaakkoon. Yksittäisten drumliinien pituus on 600 - 1200 
metriä ja leveys on suurimmillaan noin 300 metriä. Muodostumilla on selkeän pitkulainen muoto ja niiden 
rinteet ovat paikoin jyrkkiä. 
 
Drumliinien proksimaaliosassa usein tavattava kalliopaljastuma puuttuu kaikista. Drumliinit nousevat niitä 
ympäröivästä maastosta suurimmillaan noin 15 metriä. Ne ovat melko vähälohkareisia, pintalohkareisuus on 
yleisesti vain noin yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Lamminkankaalla on rantakerrostumaa noin 70 - 75 metrin 
korkeustasolla  (mpy). Muodostumissa on muutamia tieleikkauksia, joiden aines on pääosin hiekkamoreenia, 
mutta etenkin drumliinien liepeillä ja distaaliosissa on usein myös runsaasti lajittunutta ainesta. Muinaisen 
mannerjäätikön vetäydyttyä alueelta merenpinta oli lähes 200 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. 
Muodostuma on siis vapautunut jäätikön alta subakvaattisesti hyvin syvään veteen (Eronen 1994). 
 
Biologia 
Kerttuan drumliiniparvea luonnehtivat puustoltaan melko monipuoliset metsät. Pääasiassa aluetta hallitsevat 
nuoret, käsitellyt metsät. Yleistä on muun muassa tuore (VMT), nuori tai jo varttunut mäntytaimikko. 
Päkinkankaalta ja Kotasaaresta, kuten myös Tallamminkankaalta, löytyy varttunutta, tuoreen kankaan (VMT) 
kuusikkoa hakkuuaukkojen lisäksi. Niittyniemenkankaalle on tehty uutta peltomaata. Alueen kasvillisuus on 
jokseenkin monipuolista, mutta lajisto käsittää kuitenkin vain hyvin tavanomaisia tuoreen kankaan lajeja. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliiniparvi nousee muodostumia ympäröivästä maastosta korkeina, pitkulaisina ja metsäisinä mäkinä. 
Alueella on osittain suoritettu myös metsähakkuita. Sisäinen maisema on varsin yksitoikkoinen eikä se vaihtele. 
Taimikko estää näkyvyyden paikoin, mutta metsänhakkuiden kohdilla on näkyvyyttä jopa muodostumalta 
toiselle. Lähiympäristöä luonnehtii mäkinen metsämaasto, jota suot ja pienempialaiset soistumat sekä pienet 
pellot ympäröivät. Etenkin Norijoen varrella on viljeltyjä peltoaukeita. 
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