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KORTELAMMEN KUMPUMOREENIALUE JOENSUU 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-065 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4241 06 Alueen pinta-ala: 13,6 ha 
Korkeus: 148 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kortelammen kumpumoreenialue sijaitsee Uramon länsipuolella, 
 14 km Kiihtelysvaaralta pohjoiseen. 
 
Geologia 
Kortelammen 600 x 400 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Ilomantsin kumpumoreenikentän 
länsiosaan. Alue koostuu pienistä, jyrkkäpiirteisistä suuntautumattomista kummuista ja pienipiirteisestä 
kumpareikosta. Alueella on myös suurehko luode-kaakkosuuntainen selänne, joka on jakautunut pieniin 
poikittaisiin kumpuryhmiin. Kumpujen halkaisija on 20-70 metriä, selänteen pituus 250 metriä ja muodostumien 
korkeus 2-8 metriä. Kumpujen väliset painanteet ovat ohuelti soistuneet. Syvänlammenpuroon rajoittuva alueen 
keskiosa on paikoin melko tasainen tai loivasti aaltoileva. Erikoinen piirre on keskiosan kumpujen välinen 
lohkarepainanneverkosto. Routimisen ja mahdollisesti sulavesien lajittelemat kapeat lohkarenauhat muodostavat 
paikoin jopa uomamaisia rakenteita. Kohdealue on osa korkeiden vaarojen väliin kerrostunutta hajanaista 
kumpumoreeniosakenttää. Ympäristössä on useita samantapaisia pienehköjä kumpualueita. Sijaintinsa ja pienen 
kokonsa ansiosta alue hahmottuu kuitenkin tavallista helpommin ja on erilaisine muotoineen kohtalaisen 
edustava käyntikohde. 
 
Tieleikkauksissa ja pienissä sorakuopissa on kivistä ja soraista hiekkamoreenia, paikoin myös kohtalaisesti 
hiekkaa. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvin suureen (1-yli 10 kpl aarilla). Lohkareita esiintyy 
kummuilla ja tihentyminä keskiosan lohkarepainanteissa ja -nauhoissa. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-3 m). 
Kiviä on runsaasti. Ylin ranta lienee seudulla noin 130 metrin tasolla (taso näkyy paikalliseen jääjärveen 
kerrostuneessa Uramonjärven itäpuolisessa suuressa deltassa), joten alue on ilmeisesti vapautunut jäästä aivan 
rantavyöhykkeen yläpuolelle ja lienee kokonaan supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alueen metsät ovat lähinnä havumetsiä (Syke:CLC2000-
maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). Puusto on mäntytaimikkoa, kasvatusmännikköä tai varttunutta 
männikköä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu hyvin selkeäksi kokonaisuudeksi kahden pienen puron ja soiden väliin. Muodostumat hahmottuvat 
maastossa yleensä mainiosti. Alueelta ei ole laaksosijainnin takia kaukonäkymiä, läheiset vaarat ja Kortelampi 
kuitenkin näkyvät muutamilta kummuilta. Pääosin alue on peitteinen. Sisäinen maisema on lukuisine 
kumpuineen ja lohkareikkoineen varsin vaihteleva. Alueella on hyvä näkyvyys lukuun ottamatta melko 
tiheäpuustoista suurta selännerakennetta. Alueen luoteispuolella viiden kilometrin päässä on Lippaan lintujärvi 
(LVO070162) ja lännessä kuuden kilometrin päässä Rasimäen arvokas maisemakokonaisuus (MAO070093), 
joka on yhdessä muutamien muiden Pohjois-Karjalan vaarakylien kanssa arvotettu valtakunnallisten 
kansallismaisemien joukkoon. Vaarakyliä yhdistävältä tieltä avautuu näköaloja kauas länteen. 
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