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ORAVAMAANHARJU - VUOTINSELKÄ KANNUS 

Tietokantatunnus: MOR-Y10-007 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2342 03 Alueen pinta-ala: 246,1 ha 
Korkeus: 100 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m Muodon suhteellinen korkeus: 12, m 

Moreenimuodostuman sijainti: Oravamaanharjun - Vuotinselän alue sijaitsee Kannuksen ja  
 Kalajoen kuntien rajalla noin neljä kilometriä Eskolan  
 kylätaajaman pohjoispuolella. 
 
Geologia 
Oravamaanharjun - Vuotinselän muodostuma-alue muodostuu kahdesta Rogentyypin 
kumpumoreenimuodostumasta Oravamaanharjusta ja Vuotinselästä. Muodostumat sijoittuvat Kalajoen - 
Pihtiputaan hajanaisen kumpumoreenikentän länsisosaan. Alueen pohjoisempi muodostuma Oravamaanharju on 
suuntautunut lähes itä-länsi-suuntaisesti samoin kuin sen eteläpuolella sijaitseva Vuotinselkä. Inventoitu alue 
rajautuu Eskolan alueelle tyypilliseen suoalueisiin, nimeltään Kalavan Oravanevaan, Isonevaan ja 
Alajärvennevaan. Oravamaanharjun -Vuotinselän kummut ovat soikeanmuotoisia siten, että niiden pituus 
vaihtelee lähes kahdesta kilometristä (Oravamaanharju) noin 600 metriin leveyden ollessa noin 300 metriä. 
Oravanmaanharjusta lähtee pieni kieleke etelään (Palosalo). Kummut ovat suuntautuneet Rogentyypin 
moreeneille tyypillisesti kohtisuoraan muinaisen mannerjäätikön virtaussuuntaa vastaan. Korkeudeltaan suurin 
on Oravakankaan itäisempi pääkumpu, suhteellisen korkeuden ollessa muodostuman reunoilta korkeimpaan 
kohtaan noin 12,5 metriä. Muiden kumpujen korkeus on vähäisempi, noin kymmenen metriä. Rinteet ovat 
muodostuneet hyvin selkeiksi ja ne ovat paikoitellen jyrkkiä. Muodostuman pintalohkareisuus vaihtelee paljon. 
Paikoitellen lohkareita on runsaasti, mutta osalla alueesta vain alle yksi lohkare aarilla. Alueen vapauduttua 
muinaisen mannerjäätikön alta on alue ollut  muinaisen Itämeren peitossa ja veden syvyys on suurimmillaan 
ollut yli 200 metriä. Oravamaanharju - Vuotinselkä on siis vapautunut jäätikön alta subakvaattisesti hyvin 
syvään veteen (Eronen 1994). Muodostumalla ei ole muita leikkauksia kuin sen läpi kulkevan tien varressa oleva 
pieni tieleikkaus ja kokonaan metsittynyt maa-aineksenottokuoppa. 
 
Biologia 
Oravanmaanharjua hallitsee suureksi osaksi kuivahko (EVT), nuorta männyntainta kasvava hakkuuaukea sekä 
hieman varttuneempi, kuivahko (EVT) ja kivikkoinen kasvatusmännikkö. Itäosissa on myös melko puhdasta 
kuivahkoa (EVT) ja tuoreen kankaan (VMT) kasvatusmännikköä, jossa ei siis ole seassa paljon muita puulajeja. 
Vuotinselkä on taas kuivahkoa (EVT) ja tuoreen kankaan (VMT) varttunutta mäntymetsää, jonka seassa kasvaa 
myös koivua ja kuusta. Vuotinselän itäosissa on myös hieman rehevämpää kasvatusvaiheen tuoreen kankaan 
(VMT) sekametsää. Myös Viiriharjun ja Käärmepöllänkankaan alueet ovat kuivahkoa (EVT) tai tuoreen 
kankaan (VMT) kasvatusmännikköä. Käärmepöllänkankaan alueella on käynnissä metsän hakkuut ja länsiosan 
tuore (VMT), varttunut mäntysekametsä on vasta harvennettu. Myös Viiriharjun kasvatusmännikkö on 
harvennettu jokin aika sitten. Suurta osaa kuivahkosta (EVT) Käärmepöllänkankaasta peittää parin metrin 
mittainen mäntytaimikko. Itäosissa on lisäksi hieman tuoreen kankaan (VMT), varttunutta mänty-sekametsää. 
Alueen lajistoa hallitsevat pääasiassa puolukka, mustikka ja variksenmarja. Paikoin löytyy hieman 
monipuolisemmin ruohoja ja heiniä, kuten metsäimarretta tai lillukkaa, mutta näitä paikkoja on hyvin harvassa. 
Lajisto on siis hyvin yksipuolista. Mielenkiintoisin kasvillisuus löytyy Viiriharjun alueen pohjoisrajalta 
sijaitsevasta hyvin pienialaisesta varttuneesta koivikosta, jossa kasvaa myös haapaa. Tällä alueella 
kenttäkerroksen vallitsevia lajeja ovat erilaiset ruohot ja heinät, kuten kastikat, huopaohdake, mesimarja ja 
metsätähti. 
 
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma hahmottuu ympäristöstään selkeänä, metsäisenä ja pitkulaisena harjanteena siellä, missä ympäröivä 
puusto ja kasvillisuus ei estä näkymää. Näin on etenkin Oravamaanharjun pohjoisrinteellä, jossa on tehty 
metsänhakkuita. Muodostumalta ei juuri aukea näkymiä ympäröivään maisemaan mutta paikoin kasvillisuuden 
salliessa sieltä näkyy metsäistä suomaisemaa. Sen sisäinen maisema ei juurikaan vaihtele. Lähiympäristöä 
luonnehtii soiden täplittämä metsämaasto. Muodostuman alueella ei ole suojelualueita. 
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