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MALMSKOGEN TAMMISAARI 

Tietokantatunnus: MOR-Y01-007 Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2014 02 Alueen pinta-ala: 156,9 ha 
Korkeus: 62,5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  30 m Muodon suhteellinen korkeus:  30 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Malmskogen sijaitsee Tammisaaren kunnassa,  
 Ovanmalmträsketin ja Kullaanjärven välissä. 
 
Geologia 
Malmskogenin vastasivun drumliini on eräs eteläisessä Suomessa todetun, Lounais-Suomen vastasivun 
drumliinikentän muodostumista. Kentän tihein muodostumien esiintymisalue on Salon-Tammisaaren seudulla, 
jossa on pääosa tämän drumliinityypin muodostumista. Malmskogen on Tammisaaren karttalehtialueen laajin 
pre crag-muodostuma. Sen pituus on 1700 metriä ja leveys suurimmillaan 1200 metriä. Distaaliosan eteläpäässä 
on useita kalliopaljastumia sekä laaja pirunpelto että eteläosassa useita isoja lohkareita. Muodostuman lakialue 
on varsin tasainen. Muodostumalla on tehty seisminen luotaus, jonka mukaan moreenin paksuus on yli 20 
metriä. Itärinteellä rantakerrostuman paksuus on laajalla alueella kolmesta viiteen metriä, ja paikoin yli viisi 
metriä. Muodostuman itälaidalla on ollut pienimuotoista maa-aineksen ottoa, josta on havainnoitavissa 
rantakerrostuman paksuus ko. kohdassa. Alueen keskellä on pienehköjä, metsittyneitä soita, joista yksi on 
ojitettu. Malmskogenin muodostuma on noussut Itämeren vedenpinnan yläpuolelle pääosin Ancylus-vaiheen 
aikana, jonka ylin rantataso on alueella noin 75 metriä mpy. Muodostuman alimmat osat ovat nousseet Itämeren 
vedenpinnan yläpuolelle Litorina-merivaiheen alussa, jonka ylin rantataso on seudulla 35 - 40 metriä mpy 
(Glückert & Ristaniemi 1980, Kujansuu et al. 1993, Kielosto et.al. 1996). 
 
Biologia 
Malskogen on suurimmaksi osaksi tuoretta kangasta. Muodostelman etälärajalla on pieni alue kalliomännikköä, 
jonka kalliopinnoilla kasvaa kanerva-poronjäkälävaltaista kasvillisuutta. Kuivahkoa kangasta löytyy itärinteen 
keskivaiheilta, sorakuopan ympäristöstä. Lehtomaista kangasta on pieni alue Kullaanjärven rannalla, 
niemenkärkien eteläpuolella. Laajimmat alueet lehtokasvillisuutta löytyy länsirinteen keskivaiheilta, 
luonnonsuojelualueelta ja sen ympäristöstä. Erityisesti luonnonsuojelualueen kasvillisuus on hyvin rehevää. 
Siellä kasvaa mm. runsaasti kalkinsuosijana tunnettua lehtosinijuurta. Pieniä alueita saniaislehtoa löytyy pohjois- 
ja koillisosan haavikoista sekä itärinteen eteläosasta läheltä rantaa. Malmskogenin aluetta vallitsevat 
mäntytaimikot ja varttuvat mäntyvaltaiset metsät. Varttunutta puustoa löytyy jonkin verran 
luonnonsuojelualueen lähettyviltä, eteläosan keskivaiheilta sekä Kullaajärven rannalta alueen kaakkoisosasta. 
Kaakkoisosassa on vesien aikaansaama "Djupbäck" -niminen syvänne, jonka pohjalla virtaa luonnonpuro 
Kullaanjärveen. Puronvarren alaosissa on soistunutta, saniaisvaltaista kasvillisuutta. Keskiosasta löytyy 
tihkupintaa ja kuivemmassa pohjoisosassa kasvaa nuoria metsälehmuksia. Muodostelman tasaisella lakialueella 
on muutamia soita. Alueen keskellä sijaitseva suurempi suoalue on ojitettu ja sen kasvillisuus on muuttunut 
mustikkaturvekankaaksi. Pienempi suo on suurimmaksi osaksi ohutturpeista mustkkakorpea, jonka eteläosassa 
on pieni laikku nevakorpea. Kullaanjärven ranta- ja ilmaversoiskasvillisuus on kartoitetulla alueella niukkaa. 
Malmskogenin paras kasvillisuus löytyy luonnonsuojelualueelta ja sen ympäristöstä. Muuten kasvillisuus on 
hyvin tavallista kangasmaiden kasvillisuutta. 
  
Maisema ja muut arvot 
Malmskogenin vastasivun drumliini hahmottuu ympäristöstä, ja ympäristöön avautuva maisema on 
luonnonkaunis etenkin Kullaanjärven rannalla. Muodostuman sisäinen maisema on melko selkeä, vaikkakin sitä 
voi paikoittain olla hankalaa hahmottaa alueen suuren koon vuoksi. Alue on seutukaavassa merkitty maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Alueen länsirinteellä on Naturakohde (FI0100029), Malmskogenin 
lehtojensuojelualue (YSA012674). 
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