
�����������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
�	
��
� ���	���

����������	


����	����������	


��	�

��������������������

� ��� �

�
	�����

�������

�������	����
�����
���������	����	��
��	��
������������������������	����������	��������� !�""!���
#	��
�	��	

�����#	��
��"��$����%�
��	�



MYLLYHARJU KUUSAMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y11-005 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 4524 02 Alueen pinta-ala: 203,3 ha 
Korkeus: 291 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 13 m Muodon suhteellinen korkeus: 16 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Myllyharjun drumliini sijaitsee Kuusamon keskustasta 8 km  
 pohjoiseen päin, Kapustavaaran länsipuolella ja Nissinjoen  
 Jyrkkäkosken länsipuolella. 
 
Geologia 
Myllyharjun drumliini kuuluu Kuusamon drumliinikenttään. Drumliinin länsiluode - itäkaakko -suuntaus 
kuvastaa jäätikön viimeisen virtausvaiheen päävirtaussuuntaa alueella. Drumliinin pituus on 1000 metriä ja 
leveys 200 metriä. Drumliinin muoto on kohtalaisen hyvin kehittynyt. Rinteet ovat jyrkähköt, pohjoisrinne on 
hieman etelärinnettä jyrkempi ja siksi myös pohjoispuolen taite on eteläpuolta terävämpi. Pohjoisrinteessä on 
keskikohdalla sekä lähellä distaaliosaa tasanteet. Pintalohkareisuus on  yleensä  lähes olematon (alle yksi lohkare 
aarilla), paikoin pienillä alueilla  se on vähäinen (yhdestä viiteen lohkaretta aarilla). Drumliinin länsipuolella on 
Tatanginharjuun liittyvä deltamainen laajentuma, jonka pintaosa on aineksen hienoudesta johtuen ollut alttiina 
länsiluoteesta puhaltaneen tuulen toiminnalle. Näin syntyneellä Peräkankaan dyynikentällä tuulen toiminta on 
jatkunut ja hienoa hiekkaa ja karkeata hietaa on kulkeutunut peittämään drumliinin proksimaalipäätä, jonka 
poikki kulkee poikittaisdyyni. Samanlaisia drumliinin pituussuuntaan nähden poikittaisia dyynejä on 
katkonaisina myös drumliinin keski- ja distaaliosissa. Näiden drumliinin päällä katkenneiden dyynikerrostumien 
jatkeet näkyvät sen sijaan drumliinin sivuilla selvemmin. Drumliinia ympäröiviä dyynikerrostumia (Peräkangas 
ja Hepokangas) otettiin mukaan rajaukseen, koska ne lisäävät muodostuman arvoa merkkeinä sekundäärisistä 
morfologiaa muovanneista prosesseista. Nissijoessa on havaittavissa myös selkeää meanderointia 
juoluajärvineen. 
 
Biologia 
Myllyharjun alue on kuivaa (ECT) tai kuivahkoa (EVT) varttunutta mäntymetsää tai kasvatusmännikköä. 
Myllyharjun drumliinin pohjoispuolella on lisäksi tuoretta (VMT), varttunutta metsää, jossa männyn lisäksi 
kasvaa kuusta. Alueen läpi kulkee meanderoiva Nissinjoki, jonka laidoilla on hieman kapeaa rantaniittyä. 
Niityllä kasvaa runsaasti kuusta, kiilto- ja pohjanpajua sekä koivua. Niityn lajistoon kuuluvat muun muassa 
korpikastikka, niittylauha, harmaasara, kullero, metsäkurjenpolvi, koiranputki ja mesiangervo. Niitty rajoittuu 
jyrkähköön rinteeseen, jonka juurella on muutamia lähteitä. Lähteiden ympäristössä kasvaa esimerkiksi useita 
lehtisammalia, raatetta ja mutasaraa. Paikoin koko rantaniitty on rämettä (KgR). Lisäksi alueen koillisosassa on 
muutama umpeenkasvanut lampi (OlLkN, OlKaSN) sekä suo (OlLkN). Ei mainittavaa lajistoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma ei hahmotu ympäristöstä eikä siltä myöskään avaudu maisemaa. Harvahko puusto ja dyyni 
proksimaalipäässä luovat hieman sisäistä maisemaa. Proksimaaliosan poikki kulkeva poikittaisdyyni on myös 
eräänlainen erityispiirre. Muodostuma on luonnontilainen. Lähiympäristö koostuu pääosin tuulitoiminnan 
muovaamista HHk/KHt-kerrostumista. Lisäksi aluetta rajoittaa etelässä ja idässä Nissinjoki. Muodostuman 
kaakkoispuolella heti Nissinjoen takana on aktiivista maa-ainesten ottotoimintaa pienessä lajittuneen aineksen 
kumpareessa. Drumliinin distaaliosassa on Nissinjoessa Jyrkkäkoski, joka on aikanaan perattu myllytoimintaa 
varten. Perkauksen seurauksena syntyneet kivivallit on yhä nähtävissä jokivarressa. Nykyisin kosken rannalla on 
virkistyskäyttöä, nuotiopaikka, jossa on puukatos. 


