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PALOKANGAS POLVIJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-044 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4222 12 Alueen pinta-ala: 50,5 ha 
Korkeus: 128 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 13 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Palokankaan kumpumoreenialue sijaitsee Saarivaaran kylän ja  
 Sukkulajoen itäpuolella, 13 km Polvijärveltä luoteeseen. 
 
Geologia 
Palokankaan kumpumoreenialue sijoittuu Kajaanin-Outokummun kumpumoreenikentän eteläosaan. Alueella on 
loivapiirteisiä luode-kaakkosuuntaisia moreenikumpuja ja moreeniselänne, jonka poikki kulkee hieman 
hajanainen harjumainen hiekkamuodostuma. Miilusuon eteläpuoliset kummut ja Sienikankaan kummut ovat 50-
300 metrin kokoisia ja 3-10 metriä korkeita. Palokankaan selänne on 1000 x 150 metrin kokoinen ja 3-10 metriä 
korkea, ja sen kaakkoisosan liepeillä ja päällä on useita lounas-koillissuuntaisia pinnaltaan hiekkaisia kumpu- ja 
selännerakenteita. Hiekkainen harjanne ja syvä sulavesiuoma erottavat selänteen Sienikankaan kummuista. 
Kohdealueen ja lähiympäristön muodostumien ja deglasiaation tulkinta on poikkeuksellisen hankalaa. Etenkin 
pitkän harjumaisen selänneketjun (Lamminkangas-Uudentammenkangas) suhde moreenimuodostumiin ja 
jäätikön reunan asemat sulamisvaiheessa ovat seudulla yhä hieman avoimia. 
 
Moreenimuodostumat ovat joka tapauksessa hiekkamuodostumia vanhempia, ja harjumainen selänne on 
ilmeisesti alun perin kerrostunut nimenomaan harjuna tai saumamuodostumana. Muodostuma liittyy etelämpänä 
suurempaan harjujaksoon, ja sitä voi seurata harjuna myös alueen koillispuolella. Jäätikön reuna lienee kuitenkin 
kohdealueen seudulla jakautunut pienempiin kielekkeisiin (subloobeihin), jolloin jää olisi sulanut ensin lounas-
koillissuuntaisen ”harjun” kaakkoispuolelta, ja luoteessa ollut kielekemäinen jäätikön osa olisi muokannut 
selänteen pikemminkin reunamuodostumatyyppiseksi. Reunamuodostumatulkintaa tukevat mm. seudun useat 
lounas-koillissuuntaiset hiekkaselänteet ja -tasanteet ja niiden leikkauksista havaitut kaakkoon viettävät 
kerrostumat, pääosin muodostuman kaakkoispuolelle levinneet hietakerrokset sekä sen luoteispuolinen 
teräväpiirteinen, ”proksimaalityyppinen” kumpumaasto. Varman tulkinnan tekeminen vaatisi 
hiekkamuodostuman sisäisen rakenteen yksityiskohtaista tutkimista kohdealueella. Kohdealue on osa laajaa ja 
reunoiltaan vaihettuvaa kumpumoreeniosakenttää, jonka muodostumat vaihtelevat kooltaan, muodoltaan ja 
suuntautumiseltaan hyvinkin paljon (katso esim. MOR-Y08-031, Y08-033). Kohdealueen muodostumat ovat 
moreenimuotoina melko vaatimattomia, mutta tulkinnallisesti varsin mielenkiintoisia. 
 
Maaperäkartalla varsinaisiksi moreenimuodostumiksi on merkitty Miilusuon eteläpuoliset kummut ja 
Sienikankaan luoteispuolinen kumpu, Palokangas ja Sienikangas ovat hiekka- ja hietapeitteisiä moreenialueita. 
Lamminkankaan-Uudentammenkankaan selänne on merkitty hiekkamuodostumaksi, samoin osa selänteen 
viereisistä kummuista. Maastossa etenkin Palokankaan kaakkoisosa on hyvin hiekkainen, luoteispää on 
selkeämmin moreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat 
melko pieniä, korkeintaan metrin kokoluokkaa. Ylin ranta on seudulla noin 130 metrin tasolla, joten alue on 
subakvaattinen ja vapautunut jäästä ilmeisesti hieman rantavyöhykkeen alapuolelle enintään 10 metrin syvyiseen 
veteen. 
 
Biologia 
Palokankaan moreenialueen hietikot ovat pääosin kuivahkoa (VT) mäntykangasta. Metsä on vielä nuorta. 
Palokankaan luoteisosan moreenipitoisella selänteellä on varttuneempaa tuoreen kankaan (MT) männikköä. 
Metsässä on tehty laajoilla alueilla harvennushakkuita. Kankaan keskiosassa on pienehkö korpimainen painanne, 
jossa kasvaa nuoria kuusia, lehtipuita sekä katajaa. Korpipainanteen putkilokasveja ovat pallosara, suopursu, 
metsäkorte ja mustikka. Mäntykankaan paksulla sammalikolla kasvaa runsaasti keltaliekoa ja jäkäläisemmällä 
hietikkoalueella mm. kissankäpälää. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden rajaamat muodot erottuvat kartalla melko selkeästi. Kohdealueen rajaus on kuitenkin hyvin 
tulkinnanvarainen, muodostumat on valittu lähinnä esittelemään alueen ongelmallista deglasiaatiota. Rajattujen 
muotojen lisäksi koko laajaa lähiympäristöä voi pitää kohtalaisen merkittävänä muodostuma-alueena. Maastossa 
kuljettaessa kohdealueen muodostumat hahmottuvat hyvin. Pääosin peitteiseltä alueelta on joitain näkymiä 
ympäristön soille ja hiekkamuodostumille, ei kuitenkaan kauas. Sisäinen maisema on vaihteleva, ja näkyvyys on 
yleensä hyvä. 
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