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JONKERIN DRUMLIINIPARVI KUHMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-043 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4324 11 Alueen pinta-ala: 203,2 ha 
Korkeus: 233 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 38 m Muodon suhteellinen korkeus: 28 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Jonkerin drumliiniparvi sijaitsee Jonkerinjärven luoteispuolella  
 maantien molemmin puolin, 35 km Kuhmosta kaakkoon. 
 
Geologia 
Jonkerin hyvin suuntautunut, 3200 x 3200 metrin kokoinen drumliiniparvi sijoittuu Sotkamon-Kuhmon 
drumliinikentän eteläosaan. Inventoidussa parvessa on 15 vaihtelevan kokoista sukkulamaista selännettä, joista 
osa on hyvin tiiviisti vierekkäin muodostaen kaksois- ja jopa kolmoisdrumliineja (Lahonaution kompleksi). 
Keskiosan pienet muodostumat ovat vain 200-500 x 100-150 metrin kokoisia ja 5-10 metriä korkeita, muiden 
drumliinien pituus on 800-1500 metriä, leveys 150-300 metriä ja korkeus 10-28 metriä. Drumliinien pyöreähköt 
proksimaali- ja distaalipäät ovat loivia mutta varsin selvärajaisia, ja selänteet ovat muodoiltaan jokseenkin 
symmetrisiä. Kyljet ovat yleensä loivahkot, suurimmilla ja korkeimmilla selänteillä on keskiosissa kuitenkin 
hieman jyrkemmät rinteet. Laet ovat tasaiset tai loivasti kumpuilevat, korkeimmat kohdat ovat selänteiden 
keskellä. Eteläosan Möntönkankaan proksimaalikärki on syvän uomamaisen painanteen leikkaama ja 
kumpuileva, keskiosan Vehkakankaan distaalipäässä ja Kaunisniemessä on puolestaan pienipiirteistä 
moreenikummukkoa. Kummukko liittyy pieneen katkonaiseen harjujaksoon, joka kulkee alueen halki 
suunnilleen pohjoisesta etelään. Kohdealue on melko edustava näyte seudun lukuisista drumliiniparvista, sillä 
muodostumat ovat helposti saavutettavissa ja hieman tavallista korkeampia sekä jyrkkäpiirteisempiä. 
 
Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, kummukoissa ja niiden liepeillä aines on lajittuneempaa. Pintalohkareisuus 
on vähäinen (noin 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Kiviä on paikoin kohtalaisesti 
etenkin kummukoissa. Ylin ranta on seudulla noin 200 metrin tasolla (Kuhmon jääjärvi idässä), joten alue lienee 
alimpia rinteitä (taipeita, kivikkoa) lukuun ottamatta supra-akvaattinen. Kuhmon jääjärvi laski Jonkerinjärven ja 
Jongunjoen laakson kautta Pielisen jääjärveen. Jongunjoki lähtee Jonkerinjärvestä aivan kohdealueen 
eteläpuolella. 
 
Biologia 
Jonkerin drumliiniparven metsäalueet ovat pääosin nuorehkoa mäntysekametsää, nuorta männikköä ja 
mäntytaimikkoa. Hakkuuaukeitakin on kohtalaisen paljon. Aluskasvillisuus on rehevää mustikkatyyppiä (VMT). 
Laajoja jäkäläisiä alueita löytyy kuitenkin loivilta etelärinteiltä, joilla kasvaa runsaammin variksenmarjaa ja 
puolukkaa. Ruohovartisista esiintyy lähinnä vanamoa. Keltalieko on melko yleinen. Pensaskerroksen muodostaa 
kataja. Ympärillä olevat suot ovat lähinnä karuja, ojitettuja rämeitä. Muutamin paikoin suon reunassa on 
lehtipuustoisia alueita, joilla kasvaa ruohovartisia kuten metsäkurjenpolvi, oravanmarja, rönsyleinikki ja 
hiirenvirna. Lajisto on tavanomaista. 
 
Maisema ja muut arvot 
Suhteellisen korkeat, soistumien ja vesistöjen rajaamat drumliinit erottuvat melko selkeästi ympäristöstä ja 
näkyvät paikoin varsin hyvin maantieltä. Maastossa kuljettaessa peitteisyys kuitenkin haittaa muotojen 
hahmottamista. Puuston salliessa selänteiltä avautuu avaria näköaloja ympäröivään melko matalaan vaara-
selänne-suomaastoon, myös Jonkerille on paikoin näkyvyyttä. Selänteeltä toiselle on useita näkymiä, joskin niitä 
erottavat rämeet ovat tiheäpuustoisia. Sisäinen maisema on yksittäisillä drumliineilla yksitoikkoinen, mutta 
kokonaisuutena alue on kohtalaisen vaihteleva ja maasto on helppokulkuista. Näkyvyyden parantuessa myös 
alueen maisemallinen arvo kohoaa. Jonkerinsalon laaja Natura-alue (FI1200223) on kolme kilometriä alueen 
lounaispuolella ja Vattuvaaran Natura-alue (FI1200205) kolmen kilometrin päässä pohjoispuolella. 
Jonkerinjärven koillisrannalla 1,5 kilometrin päässä on Stolbovan rauhan rajamerkki (Jonkerinkivi), ja järven 
keskiosassa on ortodoksinen saarikalmisto. Kohdealueella on vanhan maantien pätkiä uuden linjauksen vieressä. 
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