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TIHILÄN-PUTKONSAAREN DRUMLIINIPARVI PALTAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-038 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3434 03 Alueen pinta-ala: 159,2 ha 
Korkeus: 155 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tihilän-Putkonsaaren drumliiniparvi sijaitsee Iijärven  
 pohjoisrannalla, 15 km Paltamosta koilliseen. 
 
Geologia 

tkonsaaren hyvin suuntautunut sukkulamaisten drumliinien parvi sijoittuu Sotkamon-Kuhmon 
 

ri on 

an 
. 

ainen 

ieleikkauksissa on hiekkamoreenia, paikoin ohuelti rantakerrostumia. Pintalohkareisuus on vähäinen (alle 1 kpl 

iä 

ikaan 

iologia 
ueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alueen metsistä noin puolet on havumetsiä ja puolet 

)-

rttunutta 

aisema ja muut arvot 
it hahmottuvat selkeästi kartalla ja maastossa, ja selänteeltä toiselle on hyvä 

a 

 hyvä. 

irjallisuutta 
1982. Oulujärven ympäristön deglasiaatiosta ja siihen liittyvästä hydrografiasta. 

emiläinen, H. & Keränen, R. 1986. Paltamon maisema- ja maa-ainesselvitys 1985. Oulun yliopisto, Oulujärven 

Tihilän-Pu
drumliinikentän länsipäähän. Pohjoinen Tihilänkangas on 800 x 300 metrin kokoinen ja 13 metriä korkea,
keskimmäisen Tihilänniemen mitat ovat 1400 x 400 x 20 metriä. Kahdesta drumliinista koostuva Putkonsaa
puolestaan 2600 x 600 metrin kokoinen ja 20 metriä korkea. Putkonsaaressa ei käyty geologisen inventoinnin 
yhteydessä. Kaikkien selänteiden proksimaali- ja distaalipäät ovat jokseenkin selväpiirteiset, Putkonsaaren 
länsiselänne on kuitenkin muita epämääräisempi. Kolme pohjoisinta selännettä ovat distaalisuunnassa hiem
leveneviä ja kumpuilevia, Putkonsaaren virtaviivainen itäselänne puolestaan kapenee selkeästi distaalisuuntaan
Drumliinien kyljet ovat loivahkot mutta pääosin selkeät, jyrkimmät rinteet on Putkonsaaren itäselänteellä ja 
Hätisenlampeen laskevalla Tihilänkankaan koilliskyljellä. Laet ovat loivan pyöreähköjä, korkeimmat kohdat 
ovat selänteiden keskellä. Kohdealue on osa Iijärven altaaseen kerrostunutta pientä, tiiviisti rinnakkaisista 
selänteistä koostuvaa drumliiniparvea. Drumliiniparvi on seutua hallitsevassa vaaramaastossa melko harvin
muodostumatyyppi (Kemiläinen & Keränen 1986:169). 
 
T
aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Ylin ranta on seudulla noin 185-190 metrin tasolla 
(tason osoittava, Sotkamon jääjärven pohjoisosaan kerrostunut Heinikankaan harjudelta sijaitsee viisi kilometr
alueen kaakkoispuolella), joten alue on subakvaattinen. Sotkamon jääjärven pohjoisosa koostui Emäjoen 
laaksoon patoutuneesta jääjärvestä, joka purkautui ensin varsinaiseen Sotkamon jääjärveen Saukkovaaran 
länsipuolitse ja lopuksi Ancylusjärven tasoon (ranta Heinikankaalla 172 metrin tasolla) ilmeisesti samaan a
kun Kajaanin eteläpuolinen purkautumisvaihe päättyi (Kemiläinen 1982:36-38). Jälkimmäisen purkauksen uoma 
sijaitsee kuusi kilometriä alueen eteläpuolella Tihisenvaaran länsipuolella. 
 
B
Moreenial
harvapuustoista kangasta. Jonkin verran on myös sekametsiä (Syke:CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m
aineisto). Tihilänkangas on pääosin nuorta taimikkoa ja distaalipäässä on vähän varttunutta männikköä. 
Tihilänniemi on proksimaali- ja keskiosan laelta laajalti hakattu. Rannoilla ja distaalipäässä on avaraa va
männikköä ja pienialaisia mäntytaimikoita. Drumliinien välisen painanteen molemmin puolin on pienet pellot. 
 
M
Vesistöjen rajaamat drumliin
näkyvyys. Tihilänkankaan rajaus on hieman vaihettuva. Tihilänkankaalta on hakkuiden takia avara näköal
ympäristöön mm. Iivaaralle ja Pahalahdelle, Tihilänniemestä näkyy puolestaan Iijärvelle ja Putkonsaaren 
selänteille. Sisäinen maisema on jokseenkin yksitoikkoinen, mutta maasto on helppokulkuista ja näkyvyys
Tihilänniemen distaalipäässä on kota ja Tihilänkankaan rajauksen kaakkoispuolella neljä mökkiä. Iijärvi on osa 
historiallisesti merkittävää kulku- ja uittoreittiä. 
 
K
Kemiläinen, H. 
Lisensiaattitutkielma. Oulun yliopisto, maantieteen laitos. 68 s. ja liitteet. 
 
K
tutkimusasema. 183 s. ja liitteet. 
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