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ISOKUMPU - TUOHIMAA TORNIO 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-003 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2541 09 ja  2542 07 Alueen pinta-ala: 123,8 ha 
Korkeus: 35 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Isokumpu ja Tuohimaa sijaitsee Kaakamon, Laivaniemen ja  
 Ruottalan kylissä aivan Kalkkimaan eteläpuolella. 
 
Geologia 
Isokummun ja Tuomimaan drumliinit kuuluvat Kemi-Tornion drumliinikentän eteläosan muodostumiin. 
Drumliinit ovat muodoltaan sukkulamaisia ja kohtuullisen hyvin kehittyneitä. Selänteiden suuntaus 
pohjoisloude-eteläkaakko kuvastaa  viimeistä jäätiköitymistä edeltäneen jäätiköitymisen virtaussuuntaa alueella. 
Isokummun pituus on 1960 metriä ja leveys noin 380 metriä ja Tuohimaan pituus1670 ja keveys 500 metriä. 
Molempien drumliinin korkeudet ovat alueen drumliineille tyypilliset noin 15 metriä. Drumliinien itärinteet ovat 
hieman jyrkempiä kuin länsirinteet. Isokummun proksimaalipään rinteet ovat jyrkkiä ja distaalipään rinteet 
loivia.  
 
Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta viimeisen deglasiaation yhteydessä alue peittyi Itämeren 
Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen peittoon. Ancylusjärvivaiheen ylin ranta sijaitsee Tervolan Vammavaaralla 
noin 219 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella, joten Isokummun ja Tuohimaan laet olivat noin 187 metrin 
syvyydessä. Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen Itämeren Litorinavaiheessa meren peitosta 
ja noin 4 100 vuotta sitten drumliinien laet paljastui Itämeren peitosta. Drumliinien primäärimuoto deformoitui 
aallokon toiminnan tuloksena sekä peittyi rantakerrostumien peittoon. Isokummun pohjoispään lakiosassa on 
rantakerrostumassa matala leikkaus (syvyys 1.0-2.5 metriä), joka on maisemoitu. Rantakerrostuman paksuus 
vaihtelee selänteen yläosassa ja on yleensä 1-3 metriä. Isokummun pintalohkareisuuden vähäinen, ja selänteen 
tasaisella laella paikoin kohtalainen. Tuohimaan pintalohkareisuus on pääasiassa hyvin vähäinen, ja  selänteen 
päällä paikoin vähäinen. 
 
Biologia 
Tuohimaan drumliinin proksimaaliosan metsät vaihtelevat rehevistä tuoreen kankaan (VMT) ja lehtomaisen 
kankaan (DMT, GOMT) kuusikoista tuoreisiin lehtoihin (GOMaT), lehtokorpiin (LhK) sekä lettoihin (LK). 
Proksimaalilaella on myös rehevää kivikkoa, jossa on matalaa avointa mäntysekametsää (GVT). 
Proksimaaliosan metsäalueilla kasvaa runsaasti vaateliaita lehtolajeja kuten mustakonnanmarja, sudenmarja, 
käenkaali, sormisara, näsiä ja soikkokaksikko. Länsirinteen katajaisella letolla kasvaa lettopajua, uhanalaista 
tikankonttia (VU), näsiää, sudenmarjaa, läätettä, pussikämmekkää, soikkokaksikkoa, karhunruohoa, 
yökönlehteä, kulleroa sekä hirssi- hapsi- ja mätässaraa. Melko vaihtelevassa kuusisekametsässä esiintyy 
tasaisesti lehtojen ruohovartisia. Distaaliosassa on rehevänpuoleista tuoreen kankaan (MTp) kuusisekametsää 
sekä lehtomaisen kankaan (GOMT) laikkuja. Drumliinin jäljellä olevat metsäalueet ovat suureksi osaksi 
luonnontilaisen kaltaisia, mutta taimikoitakin on joukossa. Isokummun drumliini on suurimmaksi osaksi hakattu 
ja se kasvaa nuorta männikköä. Keskiosassa on jäljellä suhteellisen tiheää kuusivaltaista metsä, jossa on myös 
muutamia koivuja. Aluskasvillisuus on mustikkavaltaista lukuun ottamatta keskiosia, jossa se on 
puolukkavaltaista. Uhanalaisista lajeista Tuohimaalla on havaittu lisäksi neidonkenkä (VU) (Taxon). 
 
Maisema ja muut arvot 
Isokummun drumliini hahmottuu ympäristöstä kohtuullisen hyvin. Maisema  avautuu  kohtalaisesti länteen, 
pohjoiseen ja itään.  Drumliinin sisäinen maisema on yksitoikkoinen, vain drumliinin päällä oleva 
rantakerrostuma  lisää hieman vaihtelua. Tuohimaa hahmottuu huonosti ympäröivään maastoon ja sieltä avautuu 
maisema ympäristöön heikosti. Tuominaan drumliini on säilynyt melko luonnontilaisena, lukuun ottamatta 
selännettä pitkin kulkevaa tietä. Isokumpu rajoittuu koillisosastaan Isokummunjängän soidensuojelualueeseen 
(SSO120511). Tuohimaa rajoittuu itä- ja länsiosiltaan Kusiaiskorven-Palojängän-Alkumaan 
soidensuojelualueeseen (SSO120512). Molemmat edellä mainitut soidensuojelualueet muodostavat yhteisen 
Natura-alueen (FI1301903). 


