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TERVAMÄKI TERVO 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-027 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3313 07 Alueen pinta-ala: 340,9 ha 
Korkeus: 165 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 45 m Muodon suhteellinen korkeus: 45 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tervamäen drumliini sijaitsee 3km Tervon kirkonkylän  
 länsipuolella. 
 
Geologia 
Tervamäen hyvin suuntautunut drumliini sijoittuu Keiteleen drumliinikentän keskiosaan. Muodostuman koko on 
noin 4500 x 1000 metriä ja korkeus 45 metriä. Ympäristöön verrattuna drumliini on varsin kookas, mutta 
suhteellisen loivapiirteinen. Jyrkimmät rinteet ovat proksimaaliosan kyljillä. Koilliskyljellä on laajahko, 
huuhtoutunut kallioalue ja louhikkoa. Proksimaaliosan kärki on rajaukseltaan melko tulkinnanvarainen, sen 
koilliskylki rajautuu harjuun ja sen päällä on kaksi matalaa dyyniä. Drumliinin keskiosan kyljet ovat loivahkot 
mutta selkeät, distaalipää on puolestaan kumpuileva ja rajaukseltaan hieman vaihettuva. Kohdealueen ympäristö 
on yleensä voimakkaasti drumlinisoitunut, lännessä on kuitenkin myös kalliomäkien leimaamaa maastoa ja 
idässä matalampaa kumpuilevaa moreenimaastoa. 
 
Kallio muodostanee alle puolet drumliinista. Pintalohkareisuus vaihtelee hyvin pienestä vähäiseen (alle 1-5 kpl 
aarilla). Eniten lohkareita on proksimaalipäässä. Tieleikkauksissa aines on hiekkamoreenia, laella on hieman 
runsaammin hienoainesta. Drumliinin lounaiskyljellä on rantakerrostumassa matala sorakuoppa. Ylin ranta on 
seudulla noin 155 metrin tasolla, joten vain muodostuman huippu on supra-akvaattinen. Kyljillä on muutamia 
rantatörmiä. 
 
Biologia 
Tervamäen drumliinilla metsät ovat hyvin vaihtelevia, mutta yleensä tuoretta (MT), varttunutta kuusikkoa, 
koivikkoa tai varttunutta sekametsää. Ainoa hakkuuaukea sijaitsee aivan Tervamäen laella. Aivan drumliinin 
kaakkoispää on hieman muuta aluetta kuivempaa, kuivahkoa (VT) kasvatusmännikköä. Soita alueella ei ole, sen 
sijaan lehtomaista (OMT) metsää löytyy useammasta kohtaa ja lehtoakin (OMaT) muutamia laikkuja ja yksi 
pieni lähde. Alueen laajuuden takia kasvilajistokin on melko monipuolista, mutta kuitenkin tavanomaista. 
Alueella kasvaa valkolehdokkia sekä puutarhakarkulaisena muutama lupiini ja ruiskukka. Runsaana kasvavat 
lillukka, mustikka, sekä nurmi- ja metsälauha. Myös nuokkuhelmikkä, tesma ja rätvänä ovat yleisiä lajeja. 
Lisäksi lähteen ympäristössä kasvaa nokkosta. Paikallisen asukkaan mukaan alueella on myös 
mustakonnanmarjaa. Luonnontilaisuutta häiritsee soranottotoiminta. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on melko tulkinnanvarainen ja voisi olla pienempikin, selkein drumliinimuoto sijoittuu valtatien ja 
harjun sorakuopan väliin. Rajattu alue erottuu kuitenkin melko selvästi ympäristöstään ja hahmottuu siihen 
rajautuvien peltojen ja tiheän tiestön ansiosta hyvin. Ympäristöön avautuu hakkuiden kohdalla joitain näkymiä, 
ja esim. luoteeseen Nilakalle on tällä hetkellä kohtalainen näköala. Muuten muodostuma on varsin peitteinen ja 
sisäinen maisema jokseenkin yksitoikkoinen. Drumliinin lounaiskyljellä on kymmenkunta tilaa tai taloa ja 
proksimaaliosassa kaksi mastoa. Lounaiskyljen pienen sorakuopan luoteispuolella on metsittynyt niitty, jolla on 
useita raivattuja, sammaloituneita kivikasoja. Drumliinin proksimaaliosa on osittain harjun pohjavesialueella. 
Alueen kaakkoispuolella on Rasvangin rantojensuojelualue (RSO080084) ja luoteispuolella Nilakan 
rantojensuojelualue (RSO080085). 
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