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HEPOSUON KUMPUMOREENIALUE KUHMO 

Tietokantatunnus: MOR-Y12-045 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4324 06 Alueen pinta-ala: 15,3 ha 
Korkeus: 225 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 23 m Muodon suhteellinen korkeus: 23 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Heposuon kumpumoreenialue sijaitsee Lauvuskylän  
 koillispuolella Joutenjoen etelärannalla, 24 km Kuhmosta etelään. 
 
Geologia 
Heposuon 800 x 300 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Nurmeksen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Pienellä alueella on tiiviinä, osin yhteen sulautuneena ryhmänä korkeita ja jyrkkäpiirteisiä 
kekomaisia kumpuja. Kumpujen halkaisija on 50-200 metriä ja korkeus 3- jopa 23 metriä. Kumpujen välissä on 
muutamia suppia. Kohdealue sijoittuu noin 25 kilometrin pituisen ja kilometrin levyisen, kallioperän ruhjeen 
liepeille kerrostuneen katkonaisen luode-kaakkosuuntaisen kumpumoreenikaistaleen kaakkoispäähän. 
Kohdealueen kummut ovat kaistaleen näyttävimpiä muotoja. Muodoiltaan tavanomaisesta 
ablaatiomoreenikummukosta eroavat kummut ovat mahdollisesti pääosin subglasiaalisyntyisiä, passiivisen 
jäätikön pohjalla puristuneita muodostumia, ja niiden kerrostumiseen on voinut vaikuttaa myös sulavesitoiminta. 
Paikoin kumpujen ulkoasu muistuttaakin jopa kames-muotoja (jäätikön pinnan halkeamiin tai kuoppiin 
kerrostuneesta lajittuneesta aineksesta koostuvia kumpuja). Alueen lounaispuolitse kulkee hyvin pieni ja 
katkonainen harju, ja suurempi harjujakso, johon seudun maa-aineksenotto on keskittynyt, on kahden kilometrin 
päässä alueen itäpuolella. Hieman kohdealuetta muistuttavia muotoja on Pohjois-Savon 
hienoainesmoreenikumpukentillä Iisalmessa, Vieremällä ja Kiuruvedellä (vertaa esim. MOR-Y07-049), mutta ne 
ovat yleensä pinnaltaan selvästi vähälohkareisempia. Kohdealue on varsin edustava ja helppopääsyinen 
käyntikohde. 
 
Tieleikkauksissa on lähinnä hiekkamoreenia, alarinteiden rantakerrostumien leikkauksissa on paikoin paksulti 
hiekkaa ja silttiä. Kummut saattavat sisältää huomattavankin paljon lajittunutta ainesta. Pintalohkareisuus on 
vähäinen tai kohtalainen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia (alle 1-2 m). Kiviä on 
paikoin kohtalaisesti. Ylin ranta on seudulla noin 215 metrin tasolla (Sotkamon jääjärvi), joten alue on 
vapautunut jäästä aivan rantavyöhykkeeseen ja on ilmeisesti puolittain subakvaaattinen. Alarinteillä on paikoin 
kivikkoa ja pinnassa ohuelti soraa ja hiekkaa. 
 
Biologia 
Pohjoisosa on varttunutta havusekametsää, jossa männyt ovat vallitsevia kumpujen laella ja rinteiden alaosat 
ovat enemmän kuusettuneita (VMT). Paikoin on kuivahkon kankaan (EMT) laikkuja, joissa on runsaasti 
poronjäkälää. Eteläosa on avohakattu ja äestetty. Aukealla on noin metrisiä koivun ja männyn taimia horsmikon 
seassa. Muista ruohoista runsaita ovat metsälauha, kanerva ja puolukka. Ympäröivät suot ovat karuja rämeitä ja 
nevoja (OlLkN-R). 
 
Maisema ja muut arvot 
Jyrkkäpiirteiset, suhteellisen korkeat kummut näkyvät poikkeuksellisen kauas ja hahmottuvat tieltä ja maastossa 
kuljettaessa erinomaisesti. Rajausta voisi jatkaa myös alueen kaakkoispuolelle, mutta siellä kummut ovat hieman 
pienempiä ja peitteisempiä. Hakatulta eteläiseltä kumpukompleksilta on avoin näköala joka suuntaan 
ympäröivään loivapiirteiseen vaara- ja kumpumaastoon. Pohjoisosan peitteisiltä kummuilta häämöttää 
Juurikkajärvi. Sisäinen maisema on vaihteleva: korkeuserot ovat selkeät, ja pieni aluekokonaisuus on helppo 
hahmottaa. Maasto on helppokulkuista ja näkyvyys hyvä. Alueen luoteispuolella neljän kilometrin päässä on 
Jämäsvaaran Natura-alue (FI1201002). 
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