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RAATTEENKANGAS-MATOKANGAS KUHMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-041 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4324 10 Alueen pinta-ala: 114,6 ha 
Korkeus: 185 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 28 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Raatteenkankaan-Matokankaan kumpumoreenialue sijaitsee  
 Jonkerin eteläpuolella, 45 km Kuhmosta kaakkoon. 
 
Geologia 
Raatteenkankaan-Matokankaan 4800 x 600 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Nurmeksen 
kumpumoreenikentän pohjoisosaan. Alueella on vaihtelevan kokoisia, pääosin yhteen sulautuneita kumpuja 
pitkänä luode-kaakkosuuntaisena parvena. Luoteispäässä on hyvin pienipiirteistä lohkareista ja kivikkoista 
kummukkoa, keskivaiheilla suurehkoja ja suhteellisen jyrkkäpiirteisiä kumpuja ja kumpukomplekseja (mm. 
Raatteenkangas), ja kaakkoispäässä vähälohkareisia, loivia ja matalia kumpuja. Isojen kumpukompleksien pituus 
on 200-600 metriä ja korkeus jopa 20 metriä, yksittäisten kumpujen halkaisija vaihtelee 10-100 metrin ja 
korkeus 2-15 metrin välillä. Kummut loivenevat ja madaltuvat keskiosista kaakkoon, poikkeuksena hieman 
drumliinityyppinen Matokangas. Jyrkimmät rinteet luoteispään lounaisreunalla lienevät osittain virtaavan veden 
kuluttamia, mutta teräväpiirteinen rinne voi johtua myös jäätikkökontaktista. Kohdealueen kummut ovat 
muodoiltaan seudulle tyypillisiä, ja alueen kaistalemainen rakennekin on kohtalaisen yleinen, joskin tavallista 
edustavampi. Jokseenkin vastaavanlaista maastoa on heti alueen pohjoispuolella Joutenlammen ja 
Pullukanjärven välissä, missä näkyy myös heikkoja poikittaisia rakenteita. Kohdealueen syntyyn liittyy 
mahdollisesti sekä subglasiaalisia (jopa drumlinisaatiotyyppisiä) että ablaatiomoreenin kerrostumisprosesseja, ja 
luoteisosassa kummukkoa lienevät muokanneet myös pienen harjujakson sulavesivirtaukset ja Kuhmon 
jääjärvestä Jongunjoen laaksoa pitkin purkautuneet vesimassat. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa, mutta se saattaa muodostaa osan suurimmista kummuista. Tieleikkauksissa on lähinnä 
soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta suureen (1-5 kpl aarilla), luoteispäässä on 
tihentymiä ja pieniä kivikuoppia. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-3 m). Ylin ranta on seudulla noin 140-150 
metrin tasolla (tason osoittava, Pielisen jääjärveen kerrostunut Jongunjokilaakson delta-alue on n. 30 kilometrin 
päässä kaakossa), joten alue on supra-akvaattinen. Seudulle on kuitenkin sulamisvaiheessa patoutunut pienempiä 
jääjärviä ylemmäksikin. Kuhmon eteläosaan patoutunut melko lyhytaikainen Kuhmon jääjärvi (noin 201 metrin 
tasolla) laski Jongunjoen laaksoa pitkin Pielisen jääjärveen. Kuhmon jääjärvi ja sen pohjoispuolella ollut 
Lentiiran jääjärvi yhtyivät varsinaiseksi Sotkamon jääjärveksi jäätikön reunan vetäydyttyä Riihivaaran alueelta 
länteen noin 17 kilometriä Kuhmon koillispuolella (Saarelainen & Vanne 1997). 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee kokonaan valtion maalla. 
Moreenikummukon metsät ovat lähinnä kuivahkoa kangasta. Luoteispäästä löytyy kuivaa kangasta. Puusto on 
lähinnä mäntytaimikkoa ja kasvatusmännikköä. Joitakin varttuneita männiköitä on siellä täällä. Kummukkoja 
reunustavat lähinnä ojitetut rämeet tai muuttumat. Paikoin on myös luonnontilaisia rämeitä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on hieman vaihettuva ja voisi olla vieläkin laajempi. Suot ja joki rajaavat kuitenkin pääosan 
muodoista, ja suuri osa kummuista näkyy myös tiestöltä. Maastossa kummukko hahmottuu vaihtelevasti, yleensä 
melko hyvin. Hakkuilta on joitain näkymiä ympäröivään vaara-kumpu-suomaastoon, ja mm. Matolampi, 
Raatelampi ja Jongunjoki näkyvät paikoin. Pääosin alue on peitteinen. Sisäinen maisema on vaihteleva, 
luoteispäässä maasto on vaikeakulkuista. Alueen halki kulkee retkeilyreitti kaakkoisosan metsäautotietä ja 
Jongunjokivarren polkua pitkin. Jongunjoella on myös melontareitti ja nuotiopaikka maantien sillankorvassa. 
Aluetta ympäröivät laajahkot Natura-alueet, idässä kahden kilometrin päässä on Kieverrysjärvien alue 
(FI1200210) ja lounaassa niin ikään parin kilometrin päässä Eeronvaaran Natura-alue (FI1200206). Matosuon 
laidalla on lähde. Alueen pohjoispuolella on rajavartioasema. 
 
Kirjallisuutta 
Saarelainen, J. & Vanne, J. 1997. Sotkamon jääjärvi. Terra 109:1, 25-38. 
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