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ISO-VALKEISEN DRUMLIINIPARVI KUHMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-050 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4324 03, 4322 12 Alueen pinta-ala: 93,1 ha 
Korkeus: 238 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 23 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Iso-Valkeisen drumliiniparvi sijaitsee Vepsän länsipuolella  
 Iso-Valkeisen ympärillä, 21 km Kuhmosta lounaaseen. 
 
Geologia 
Iso-Valkeisen hyvin suuntautunut 2000 x 1200 metrin kokoinen sukkulamaisten drumliinien parvi sijoittuu 
Sotkamon-Kuhmon drumliinikentän eteläosaan. Parvi koostuu kuudesta vaihtelevan kokoisesta ja muotoisesta 
selänteestä, ja se rajoittuu itäreunallaan terävästi harjuun. Suurin muodostuma on Leveäkankaan 1000 x 500 x 20 
metrin kokoinen loivapiirteinen drumliini, joka on jakautunut peräti neljään matalaan osaselänteeseen. Hieman 
samantyyppinen muodostuma on heti Leveäkankaan eteläpuolella oleva 900 x 400 x 15 metrin kokoinen 
soikeahko kaksoisdrumliini. Alueen keskellä olevista drumliineista muodostuu järveen virtaviivaisia niemiä. 
Pitkäniemen kaksi selännettä ovat vain 300 x 50 x 5 metrin kokoisia, niiden pohjoispuolinen jyrkkärinteinen 
selänne on puolestaan noin 600 x 200 x 15 metrin kokoinen. Sen distaaliosan rajautuminen harjukumpuihin on 
hieman tulkinnanvaraista. Alueen parhaiten suuntautunut drumliini on eteläosan 900 x 150 x 13 metrin kokoinen 
Syvänsalmenkangas. Drumliiniparven katkaisee itäreunalla lähes kohtisuoraan parven yli kulkeva kapea ja 
teräväpiirteinen harju, johon liittyvät kerrostumat ja kulutusmuodot peittävät ja deformoivat parven itäpuolisia 
selännemuotoja. Kohdealueen drumliinit ovat seudulle jokseenkin tyypillisiä, mutta ne hahmottuvat sijaintinsa 
takia tavallista paremmin. Tiivis kontakti harjuun on myös melko harvinaista, joskaan ei poikkeuksellista (vertaa 
MOR-Y12-074, ks. myös Virkkala 1948:50-51). Alueen lounaispuolella on hieman moreenikummukkoa. 
 
Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, harjun liepeillä pinnassa on soraa ja hiekkaa. Pintalohkareisuus on 
vähäinen tai kohtalainen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Leveäkankaan 
distaalipuolella harjussa on suurehko, osin metsittynyt sorakuoppa. Ylin ranta on seudulla noin 220 metrin 
tasolla (Sotkamon jääjärvi). Alue lienee vapautunut jäästä aivan rantavyöhykkeeseen ja on ilmeisesti pääosin 
supra-akvaattinen. Selänteiden alarinteillä on vaatimattomia kivikkoisia törmiä. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee lähes kokonaan valtion maalla, ja alueen 
metsät ovat kuivahkon kankaan männikköjä. Leveäkangas on taimikkoa lukuun ottamatta laiteen varttuneita 
männikköjä. Luodelahden pohjoispuolinen drumliini on taimikkoa lukuun ottamatta paria varttuneen männikön 
kaistaletta. Kannaksenlahden pohjoispuolinen drumliini on varttunutta kasvatusmetsää ja Pitkäniemi varttunutta 
männikköä. Syvänsalmenkankaan rannalle on jätetty kapea rantametsä, muuten drumliini on aukeana  
(Metsähallituksen kuviotiedot). 
 
Maisema ja muut arvot 
Järven ja soistumien rajaamat selänteet erottuvat melko selkeästi ympäristöstä. Järveä ja keskiosan drumliinia 
reunustava osa harjusta voisi myös kuulua rajaukseen (vertaa MOR-Y12-074, MOR-Y08-107, MOR-Y11-010). 
Leveäkankaan selänne näkyy parhaiten tieltä, muut selänteet rannoilta ja harjulta. Maastossa kuljettaessa 
muodostumat hahmottuvat hyvin. Hakatulta Leveäkankaalta on joitain näkymiä pohjoiseen Isosuolle, muuten 
maisemia hallitsevat Iso-Valkeinen ja sen itärannalla kohoava harju. Selänteeltä toiselle on hyvä näkyvyys. 
Sisäinen maisema on melko vaihteleva, kaikki drumliinit ovat hieman erityyppisiä. Harju on maisemallisesti 
kohtalaisen näyttävä ja se on pohjavesialuetta. Harjua pitkin kulkee retkeilyreitti, ja sen liepeillä on varaustupa, 
laavu sekä nuotio- ja rantautumispaikkoja. Heti alueen pohjoispuolella on Hanhisuon-Teerisuon Natura- ja 
soidensuojelualue (FI1200258, SSO070208). 
 
Kirjallisuutta 
Virkkala, K. 1948. Nurmes. Suomen geologinen yleiskartta (1:400 000) : maalajikartan selitys D 4, 101 s. 
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