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YLÄ-MUSTIN KUMPUMOREENIALUE POLVIJÄRVI, KAAVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-033 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4222 09 Alueen pinta-ala: 40,8 ha 
Korkeus: 145 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Ylä-Mustin kumpumoreenialue sijaitsee Saarivaaran kylän  
 luoteispuolella, 21 km Polvijärveltä luoteeseen. 
 
Geologia 
Ylä-Mustin 1300 x 600 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kajaanin-Outokummun 
kumpumoreenikentän eteläosaan. Alue koostuu vaihtelevan kokoisista, jyrkkäpiirteisistä kumpu- ja 
selänneryhmistä. Yksittäisten kumpujen ja selänteiden koko on 50-150 metriä ja korkeus 3-15 metriä, pienten 
soistumien erottamat muodostumaryhmät ovat puolestaan halkaisijaltaan 300-400 metrin kokoisia. Lounaaseen 
viettävän alueen kokonaiskorkeusero on 25 metriä. Kummuista muodostuu sekä luode-kaakkosuuntaisia 
pitkittäisiä että lounas-koillissuuntaisia poikittaisia rakenteita. Osa selänteistä on muodoiltaan lähes harjumaisia. 
Alueella on myös loivahkoja, tasalakisia kumpuja ja melko pienipiirteistä kummukkoa. Kohdealue on osa laajaa 
luode-kaakkosuuntaista kumpumoreeniosakenttää, joka on kerrostunut kahden harjujakson väliin kalliomäkien 
rajaamaan leveään laaksoon. Heti alueen kaakkoispuolella osakentässä on myös juomumoreenin piirteitä (katso 
MOR-Y07-057). 
 
Tieleikkauksissa on paikoin huuhtoutunutta, soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta 
suureen (1-10 kpl aarilla), eniten lohkareita on luoteisosassa. Lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia (alle 1-2 
m). Muutamia lohkarepainanteita löytyy. Ylin ranta on seudulla noin 130 metrin tasolla, joten alue on 
vapautunut jäästä aivan rantavyöhykkeeseen. Kumpujen laet ja pohjoisosa lienevät pääosin supra-akvaattisia. 
 
Biologia 
Ylä-Mustin kumpumoreenialueen metsät ovat pääosin tuoreen kankaan varttuneita männiköitä. Lajisto on melko 
niukka. Pohjoisen sekametsäisellä, luonnontilaisella osa-alueella ruohoisuus on hieman runsaampaa. 
Painanteissa olevat suot ovat karuhkoja, mutta hyväpuustoisia rämeitä, joilla saattaa kasvaa mm. metsäkortetta. 
Keski-Mustin eteläpuolella olevat, eteläisen osa-alueen metsät, ovat varttuneita kasvatusmänniköitä. 
Rantametsissä kasvaa kookkaita haapoja sekä koivuja. Noin 10 metrin levyisellä rantavyöhykkeellä kasvaa 
tervaleppää, paatsamaa sekä pajuja. Suovarpuja kuten vaiveroa, suopursua ja juolukkaa sekä saroja ja ruohoja on 
runsaasti. Ruohoista ja saroista mainittakoon järvikorte, järviruoko, jouhisara, luhtakastikka, siniheinä, vehka, 
raate, kurjenjalka ja terttualpi. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue on rajaukseltaan hyvin vaihettuva ja voisi olla paljon laajempikin, samantyyppistä maastoa on ympäristössä 
runsaasti. Rajatut kumpuryhmät ja yksittäiset muodostumat erottuvat kuitenkin varsin selkeästi kartalla ja 
maastossa. Alueelta on kohtalaisen paljon näkymiä ympäristön järville, soille ja kummuille, joskaan 
laaksosijainnin takia varsinaisia kaukonäkymiä ei ole. Luoteiskärjestä on kohtalainen näköala Ala-Katajajärven 
yli Mustikkamäelle. Sisäinen maisema on runsaine muodostumineen vaihteleva, ja näkyvyys on yleensä hyvä. 
Suot ja pienet purot tuovat vaihtelua. 


	MOR-Y08-033-R.pdf
	MOR-Y08-033-R.pdf
	Geologia
	Biologia
	Maisema ja muut arvot



