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HUHTIKUIVANKANGAS POLVIJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-043 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4224 03 Alueen pinta-ala: 51,9 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 12 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Huhtikuivankankaan drumliiniparvi sijaitsee Haapovaaran kylän 
 eteläpuolella, 6 km Polvijärveltä länsiluoteeseen. 
 
Geologia 
Huhtikuivankankaan drumliiniparvi sijoittuu Sonkajärven-Outokummun drumliinikentän eteläosaan. Parvi 
koostuu neljästä hyvin suuntautuneesta ja sukkulamaisesta drumliinista. Kaakkoon viettävään loivaan rinteeseen 
kerrostuneet loivapiirteiset drumliinit ovat 600-1000 metriä pitkiä, 200 metriä leveitä ja 10-12 metriä korkeita, ja 
ne levenevät hieman distaalisuuntaan. Proksimaalipäät ovat loivempia kuin distaalipäät. Selänteiden korkein 
kohta on niiden keskellä. Kyljet ovat loivat mutta kohtalaisen selkeät. Huhtikuivankangas on alueen 
virtaviivaisin muodostuma, itäosan Kyntövaarankankaat ovat tiukasti vierekkäin. Läntisen Riikinkankaan 
keskiosassa on teräväpiirteinen, länteen viettävä kivikkoinen sulavesiuoma, ja selänteen distaalipää on hieman 
vaihettuva ja kumpuileva (mahdollisesti myös toinen pieni uoma). Kohdealue on osa Polvijärven luoteispuolista 
laajaa drumliiniosakenttää. Samantapaisia drumliineja on ympäristössä runsaasti, mutta ei aivan yhtä selkeänä 
parvena. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa, lähiympäristössä on muutamia paljastumia. Matalissa tieleikkauksissa on 
hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat 
pieniä tai keskikokoisia (alle 1-2 m). Ylin ranta on seudulla noin 130 metrin tasolla, joten alue on aivan alimpia 
kaakkoisrinteitä lukuun ottamatta supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Riikinkankaalla ja Huhtikuivankankaalla on laajat 
hakkuuaukeat (geologinen inventointi). Kyntövaarankankaiden eteläosa on vanhan ilmakuvan (otettu ennen 
1999) mukaan hakattu kokonaan ja kasvaa nykyään mäntytaimikkoa. Varttunutta havusekametsää on edellisten 
drumliinien pohjoisosassa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Matalat ja osin soiden rajaamat selänteet erottuvat melko hyvin kartalla ja hahmottuvat maastossa kuljettaessa 
paikoin mainiosti. Hakkuilta on näkymiä selänteeltä toiselle ja ympäristön muodostumille, ei kuitenkaan kauas. 
Alueen kaakkoisosat ovat peitteisiä. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen, uoma tuo vaihtelua. Näkyvyys 
on selänteiden kaakkoisosia lukuun ottamatta yleensä kohtalainen. 
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