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MURTOPURON KUMPUMOREENIALUE KUHMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-055 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4324 12 Alueen pinta-ala: 42,1 ha 
Korkeus: 225 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Murtopuron kumpumoreenialue sijaitsee Saunajärven  
 luoteispuolella Murtopuron varrella, 24 km Kuhmosta lounaaseen.  
 
Geologia 
Murtopuron 1600 x 800 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Nurmeksen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Luode-kaakkosuuntainen alue koostuu vaihtelevan kokoisista, melko matalista ja loivapiirteisistä 
kummuista ja kumpukomplekseista. Alueelta hahmottuu sekä pitkittäisiä että heikkoja poikittaisia rakenteita. 
Kumpujen halkaisija on 10-150 metriä ja korkeus 1-10 metriä. Suurimmat, osittain yhteen sulautuneet kummut 
ovat alueen lounaisreunalla, keskivaiheilla olevan melko pienipiirteisen kumpukompleksin halkaisija on noin 
300 metriä. Pienimmät kummut ovat puolestaan Murtopuron koillispuolella ja niiden alarinteet ovat ilmeisesti 
melko paksulti turvekerrostumien peitossa. Alueella on pääosin loivahkojen muotojen lisäksi siellä täällä melko 
jyrkkäpiirteisiäkin kekomaisia kumpuja. Kohdealue on edustavin osa pientä kumpumoreenikaistaletta, joka 
rajautuu terävästi hyvin suuntautuneen drumliinimaaston ja rikkonaisen kalliomaaston väliin. Kummukko 
sijoittuu rajauksen ulkopuolella osittain kalliorinteiden päälle, ja moreeni- ja kalliomuotojen erottaminen 
toisistaan on kartalla melko hankalaa. Kummukon synty liittynee alueelle eristyneen jäätikön osan paikalleen 
sulamiseen, mutta kohdealueen lounaisreunan selkeähkö pitkittäinen suuntaus voi viitata myös varhaisempaan, 
pääosin subglasiaaliseen kerrostumiseen. 
 
Alueen harvoissa leikkauksissa on pinnassa löyhää, paikoin soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on 
vähäinen tai kohtalainen (1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat melko pieniä tai keskikokoisia (alle 1-2 m). Kiviä on 
kohtalaisesti. Ylin ranta on seudulla noin 200 metrin tasolla (Kuhmon jääjärvi), joten alue on supra-akvaattinen. 
Sulamisvaiheessa alueen pintaosat lienevät kuitenkin huuhtoutuneet jonkin verran. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee osittain pohjois- ja eteläosastaan valtion 
maalla. Pohjoisosassa on tuoreen kankaan mäntytaimikkoa ja kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä sekä 
varttunutta männikköä. Eteläosassa on kuivahkon kankaan nuorta kasvatusmännikköä. Suot ovat osin ojitettuja 
rämeitä ja nevoja (Metsähallituksen kuviotiedot). Alueen keskiosat ovat puolittain harvapuustoista kangasta ja 
loput havu- tai sekametsiä (Syke:CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on hieman vaihettuva ja voisi olla laajempikin. Soiden rajaama alue muodostaa kuitenkin melko 
selkeän kokonaisuuden. Paljakanvaaran suuntaan on avosoiden yli joitain laajempia näköaloja, muuten alueelta 
näkyy lähinnä metsänreunaa. Itäosa on peitteinen. Sisäinen maisema on melko vaihteleva, joskin osa muodoista 
on matalia ja peitteisiä. Puro ja pohjoisosan avosuo tuovat vaihtelua, jäkäläpeitteiset kummut kohoavat suosta 
paikoin pieninä, varsin luonnontilaisina saarekkeina. Puronvarressa on majavan jälkiä. Alueen eteläpuolisella 
Saunajärventiellä käytiin talvisodan aikana useita mottitaisteluja: aivan alueen kaakkoispuolella oli ns. 
Luvelahden suurmotti, jonka tuhoamisyritykset jatkuivat rauhan tuloon asti. Tien varressa on mm. useita 
muistomerkkejä ja entisöityjä rakenteita. Alueen itäpuolella kilometrin päässä on Paljakanvaaran Natura-alue 
(FI1200261) ja luoteispuolella kolmen kilometrin päässä Lammasahon Natura-alue (FI1200209). 
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