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LÖYTÖPURON KUMPUMOREENIALUE KUHMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-042 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4324 08 Alueen pinta-ala: 74,1 ha 
Korkeus: 235 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Löytöpuron kumpumoreenialue sijaitsee Jonkerin  
 luoteispuolella, 32 km Kuhmosta kaakkoon. 
 
Geologia 
Löytöpuron 2800 x 700 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Nurmeksen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Alueella on vaihtelevan kokoisia kumpuja ja selänteitä osittain yhteen sulautuneina komplekseina 
ja pienipiirteisenä kummukkona. Yksittäiset muodot ovat jokseenkin suuntautumattomia, alueen ja 
selännemäisten rakenteiden suuntaus myötäilee kuitenkin lähinnä ympäristön luode-kaakkosuuntausta. 
Kumpujen halkaisija on 10-100 metriä (kompleksit 200-500 metriä) ja korkeus 2-15 metriä. Kaakkoon viettävän 
alueen kokonaiskorkeusero on 30 metriä. Kummut vaihtelevat loivahkoista jyrkkäpiirteisiin, jyrkkiä rinteitä on 
melko yleisesti etenkin alueen keskiosassa Löytölampea ympäröivien kumpukompleksien ulkokyljillä. 
Kohdealue on osa laajahkoa ja hajanaista, melko rikkonaiseen kalliomaastoon kerrostunutta 
kumpumoreeniosakenttää. Alueen muodot lienevät syntyneet sekä subglasiaalisesti (kumpukompleksit) että 
ablaatiomoreenityyppisesti (pienipiirteinen kummukko) deglasiaation loppuvaiheessa. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa, mutta se lienee lähellä pintaa ainakin Lautakankaan länsipuolisella alueella. Seudun 
kallioperän rakenteet ovat yleisesti luode-kaakkosuuntaisia, ja niitä on paikoin kartalla vaikea erottaa 
moreenimuodoista. Tieleikkauksissa pinta on löyhähköä soraista hiekkamoreenia, syvemmällä tiiviimpää 
hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta melko suureen (1-5 kpl aarilla), ja lohkarekoko 
vaihtelee pienistä suuriin (alle 1-4 m). Kiviä on paikoin runsaasti. Ylin ranta on seudulla noin 200 metrin tasolla 
(Kuhmon jääjärvi idässä), joten alue on supra-akvaattinen. Seudulle on kuitenkin voinut patoutua pieniä 
lyhytaikaisia jääjärviä ylemmäksikin. 
 
Biologia 
Löytöpuron kumpumoreenialueen metsät ovat niukkalajista tuoreen kankaan (VMT) mäntysekametsää. Koillis- 
ja kaakkoiskärjessä on luonnontilaista, vanhaa aarnimetsää. Muualla kasvaa mänty-koivusekametsiä, puhdasta 
männikköä ja mäntytaimikkoa. Ojitetut rämeet ja korvet ovat moreenialueen ulkopuolella. Kahdella vanhalla 
metsäalueella kasvaa kilpikaarnaisia mäntyjä, jäkälöityneitä kapeita kuusia ja suuria koivuja. Keloja, järeää 
lahopuuta ja kääpäisiä puita on runsaasti. Sammalpeite on paksu ja peittää kivikkoiset rinteet. Jäkäläisiä laikkuja 
on vain kivillä. Kenttäkerroksen valtalaji on rehevä mustikka. Moreenialueen muissa osissa metsän puusto on 
nuorempaa ja jäkäläisyyttä on kivisillä rinteillä enemmän. Puusto on pohjoisosan kivikoissa pääosin 
kitukasvuista, avointa mänty-koivusekametsää. Sammalella kasvaa vanamoa, kuivilla paisterinteillä voi kasvaa 
runsaasti keltaliekoa. Suopainanteita on melko vähän ja ne ovat pienialaisia. Löytölammen ympäristö on 
luonnontilaisehkoa, mutta nuorta kuivahkon kankaan (EVT) mäntykoivusekametsää. Jäkälikköjen lajisto on 
alueella monipuolinen. Laikuilla kasvaa palleroporonjäkälää, torvijäkäliä ja hirvenjäkälää tavallisten 
poronjäkälien lisäksi. Pensaskerroksessa on paljon haavan taimia ja tuoreemmilla kohdilla pihlajaa. Kataja on 
koko alueella kuitenkin yleisin pensaskerroksen laji. Eteläosan kosteissa painanteissa kasvaa runsaasti 
virpapajua. Pohjois- ja keskiosissa on hienoja jäkälikköjä, eteläosan metsät puolestaan ovat pääosin tuoreita ja 
sammaleisia. Metsät ovat paikoitellen luonnontilaisen kaltaisia, mutta laajoilla alueilla on tehty myös 
harvennustöitä ja alueen ympärillä olevat suot on lähes kokonaan ojitettu. Alueella on metsoja ja Löytöpuron 
alueella asustelee majava. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on melko vaihettuva ja voisi olla laajempikin. Suot rajaavat pääosaa muodoista, ja osa kummuista 
näkyy tiestöltä. Maastossa jyrkkäpiirteiset kummut hahmottuvat melko hyvin, joskin maasto on peitteistä. 
Painannesijainnin takia kaukonäkymiä ei ole lainkaan, mutta ympäröiville soille ja lammille on paikoin 
näkyvyyttä. Sisäinen maisema on erikokoisine kumpuineen ja pienine puroineen vaihteleva, mutta näkyvyys on 
vain kohtalainen. Alueen eteläisin osa kuuluu Jonkerinsalon laajaan Natura-alueeseen (FI1200223), josta löytyy 
mm. Hiidenportin rotko sekä jonkin verran drumliini- ja kumpumoreenimaastoa. Tien vieressä alueen 
koillisreunalla on lähde. Alue on metsästysaluetta. Tiellä on puomeja. 
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