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VILEIKKÖKANGAS SOTKAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-004 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3344 07 Alueen pinta-ala: 28,6 ha 
Korkeus: 245 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 18 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vileikkökankaan kumpumoreenialue sijaitsee Hiidenjärven  
 eteläpuolella, 40 km Sotkamosta etelään. 
 
Geologia 
Vileikkökankaan 1400 x 300 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kajaanin-Outokummun 
kumpumoreenikentän pohjoisosaan. Luode-kaakkosuuntainen alue koostuu suurehkosta, hieman 
tulkinnanvaraisesta kumpuilevasta selänteestä ja jyrkkäpiirteisestä kummukosta sen luoteispuolella. Selänne on 
900 x 250 metrin kokoinen ja 18 metriä korkea, ja sen kyljet ovat hyvin jyrkät. Kaakkoispää on kuitenkin 
loivahko ja matala. Selänteellä olevien kumpujen halkaisija on 20-100 metriä ja korkeus 3-8 metriä. Selänteen 
laella on lisäksi pieniä soistumia ja suppia, ja keskivaiheilla on syvä sulavesiuoma. Alueen luoteisosan kumpujen 
halkaisija on myös noin 20-100 metriä, mutta ne ovat selänteen kumpuja jyrkkäpiirteisempiä ja 3-15 metriä 
korkeita. Kumpuryhmillä on lisäksi heikohko poikittainen lounas-koillissuuntaus. Kohdealue sijoittuu pitkän 
kumpumoreenikaistaleen reunalle aivan korkean vaarajonon eteläpäähän, ja sen muodot ovat hieman ympäristön 
kummukkoa jyrkkä- ja pienipiirteisemmät. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa, mutta se voi olla lähellä pintaa suuren selänteen jyrkillä kyljillä tai muodostaa jopa 
osan suurmuodosta. Tieleikkauksissa on löyhää soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on kohtalainen (1-5 
kpl aarilla), ja lohkareet ovat keskikokoisia (1-3 m). Ylin ranta on seudulla noin 155 metrin tasolla (Yoldia / 
Ancylusvaihe), joten alue on supra-akvaattinen. Seudulla on kuitenkin mahdollisesti ollut pieniä jään patoamia 
lyhytaikaisia jääjärviä; sillä suurehkot (subakvaattiset?) sulavesiuomat leikkaavat moreenikankaita alueen 
luoteis- ja kaakkoispuolella noin 225-230 metrin korkeudella. Kohdealueen alimmat rinteet ovat mahdollisesti 
olleet osittain veden alla. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee kokonaan valtion maalla, ja alueen metsät 
ovat lähes kokonaan kuivahkon kankaan mäntytaimikoita tai varttuneita kasvatusmännikköjä. Aluetta 
reunustavat ojitetut rämeet. Pohjoisosan halkaisevan metsätien varressa kulkee ekologinen käytävä Hiidenvaaran 
lehtojensuojelualueelle (Metsähallituksen kuviotiedot). 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden rajaama korkeahko alue erottuu varsin selkeästi ympäristöstä, ja se näkyy osittain tiestöltä. Luoteisosan 
kummut hahmottuvat hakkuun takia mainiosti, ja niiltä avautuu myös näkymiä ympäristöön, erityisesti 
Hiidenvaaroille ja Hiidenjärvelle. Keskiosa on peitteinen, mutta ympäristön suot, lammet ja vaarat näkyvät 
kuitenkin paikoitellen. Sisäinen maisema on vaihteleva ja korkeuserot selkeitä, myös kokonaisuus on alueen 
pienen koon ansiosta melko helppo hahmottaa. Hiidenvaaran-Löytösensuon Natura-alue (FI1200623) on heti 
alueen koillispuolella, yksi kohdealueen kummuista on osittain suojelualueen puolella. 
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