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LATVANJÄRVEN DRUMLIINIPARVI KUHMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-044 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4324 09 Alueen pinta-ala: 74,8 ha 
Korkeus: 240 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 18 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Latvanjärven drumliiniparvi sijaitsee Latvanjärven  
 kaakkoispuolella, 23 km Kuhmosta eteläkaakkoon. 
 
Geologia 
Latvanjärven 2400 x 1000 metrin kokoinen hyvin suuntautunut drumliiniparvi sijoittuu Sotkamon-Kuhmon 
drumliinikentän eteläosaan. Parvessa on neljä jokseenkin sukkulamaista, hieman proksimaalipainotteista 
drumliinia, jotka nousevat noin 10 metriä distaalisuuntaan. Läntinen, leveähkö Korkean selänne (1000 x 350 x 
18 metriä) on muodoltaan symmetrisin ja sukkulamaisin, ja sen varsin tasaisella laella on vähäisiä 
osaselännerakenteita. Muut selänteet ovat matalampia ja kapeampia, 600-1300 metriä pitkiä, 100-200 metriä 
leveitä ja 3-10 metriä korkeita. Drumliinien proksimaalipäät ovat selvärajaiset, distaalipäät ovat hieman 
vaihettuvat. Kyljet ovat loivat mutta selkeähköt, korkeimmat ja jyrkimmät kyljet on Korkean ja Hirsipetäikön 
selänteiden koillisreunoilla. Itäosan drumliinien laella on vähäistä kumpuilua ja painanteita. Kohdealue on varsin 
edustava ja havainnollinen pieni drumliiniparvi. Lähiympäristössä vastaavanlaisia parvia on melko vähän, 
vaikka jäätikön voimakas kulutus ja drumlinisaatio leimaavatkin seudun kallio- ja maaperämuotoja. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa. Matalissa tieleikkauksissa on melko hienoainespitoista hiekkamoreenia. 
Pintalohkareisuus on vähäinen (alle 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Ylin ranta 
on seudulla noin 215 metrin tasolla (Sotkamon jääjärvi), joten alue on supra-akvaattinen. Melko pian 
kohdealueen vapauduttua jäästä Sotkamon jääjärven lasku-uoma lienee siirtynyt noin 10 km alueen 
lounaispuolelle Lauvusjärven ja Parvajärven väliin Kuhmon ja Nurmeksen rajalle (Saarelainen & Vanne 1997). 
 
Biologia 
Latvajärven moreenimuodostuma-alueeseen kuuluu neljä jokseenkin sukkulamaista drumliinia, joista 
läntisimmällä on laajat hakkuuaukeat ja mäntytaimikot. Kolmen itäisen drumliinin metsät ovat luonnontilaisia 
tuoreen kankaan (VMT) mänty-kuusisekametsiä. Mänty-kuusisekametsä on mustikkaista tuoretta kangasta, 
havupuiden joukossa kasvaa myös koivua ja haapaa. Selänteiden loivapiirteisillä lakialueilla mänty on hieman 
muita puulajeja vallitsevampi. Puusto on luonnontilaista. Lahoavia puita sekä kuollutta havu- ja lehtipuuta on 
runsaasti. Alueella on kookkaita keloja ja järeitä sammaloituneita liekopuita. Metsät näyttävät kaukaa katsottuna 
männiköiltä, ylismäntyjen suojassa kasvaa kuitenkin lähes yhtä paljon kuusia. Männyt ovat keskimäärin 
kookkaimpia, mutta myös muiden puulajien järeitä yksilöitä löytyy runsaasti. Soiden reunametsissä on paljon 
nuoria koivuja alikasvustossa. Pensaskerroksen muodostaa kataja. Metsän pohjan yhtenäisellä sammalpeitteellä 
kasvaa yövilkkaa. Kenttäkerroksen valtalajina on reheväkasvuinen mustikka. Puolukka ja variksenmarja 
yleistyvät valoisammissa kohdissa. Hirsipetäikön koillisrinteellä on mm. nuorta mäntytaimikkoa, jossa on 
paikallisesti kuivahkoa kangasta muistuttavaa aluskasvillisuutta. Metsän kasvillisuus on hyvin samanlaista koko 
alueella, sillä selänteiden laet ovat laajoja ja loivasti kumpuilevia. Moreeniselänteiden väliset korvet ovat hieman 
kosteampia ja varjoisempia, mutta mustikka kasvaa sielläkin valtalajina. Soiden läheisyydessä esiintyy 
suopursua ja hillaa. Distaaliosien väliset suoalueet ovat kitumäntyisiä rämeitä sekä nevoja. Soiden kasvillisuus 
on rikasta verrattuna metsien melko yksitoikkoiseen putkilokasvilajistoon, ja suot täydentävätkin erinomaisesti 
luonnontilaista moreenimuodostumakokonaisuutta. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden ja Latvanjärven rajaamat drumliinit erottuvat kartalla selvästi ja hahmottuvat myös maastossa hyvin. 
Korkean hakkuilta on kaukonäkymiä lounaaseen, Latvanjärvelle ja länsipuolisille vaaroille, muut selänteet ovat 
peitteisiä. Kulkerinahon drumliini näkyy mainiosti Korkean koilliskyljeltä ja tieltä suon takaa. Itäosassa 
selänteiden reunoilta avautuu varsin erämaisia näkymiä ympäröiville soille ja Isolle Ahvenlammelle. Sisäinen 
maisema on selänteiden sisäosissa yksitoikkoinen, mutta kokonaisuutena alue on kohtalaisen vaihteleva. 
Korkean selänteen proksimaalipäässä on mökki. Alueen kaakkoispuolella kilometrin päässä alkaa laaja 
Jonkerinsalon Natura-alue (FI1200223). 
 
Kirjallisuutta 
Saarelainen, J. & Vanne, J. 1997. Sotkamon jääjärvi. Terra 109:1, 25-38. 
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