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ALKUMAA - AHVANVIITA TORNIO 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-013 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2542 04 Alueen pinta-ala: 173,5 ha 
Korkeus: 48 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 13 m Muodon suhteellinen korkeus: 16 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Alkumaa ja Ahvanviita sijaitsevat Alaraumon kylässä, noin 1,5-2,0  
 km Kalkkimaasta länteen. 
 
Geologia 
Alkumaan ja Ahvanviidan drumliinit kuuluvat Kemin-Tornion drumliinikentän eteläosan muodostumiin. Ne 
ovat hyvin kehittyneitä loivapiirteisiä ja sukkulamaisia selänteitä. Niiden suuntaus pohjoisesta etelään kuvastaa 
viimeistä jäätiköitymistä edeltäneen jäätiköitymisen virtaussuuntaa alueella. Muodostumien itärinteet ovat 
alueen drumliineille tyypillisesti hieman jyrkempiä kuin länsirinteet. Niiden korkeudet ympäröiviltä soilta ovat 
16 ja 15 metriä. Drumliinien pituudet ovat 2000 ja 1800 metriä ja leveydet noin 600 ja 500 metriä. 
Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta viimeisen deglasiaation yhteydessä alue peittyi Itämeren Ancylus-
järveksi nimetyn vaiheen peittoon. Ancylusjärvivaiheen ylin ranta sijaitsee Tervolan Vammavaaralla noin 219 
metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella, joten drumliinin laki oli noin 183 metrin syvyydessä. 
Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen Itämeren Litorinavaiheessa meren peitosta. Ahvanviidan 
laki paljastui Itämeren peitosta noin 4900 vuotta sitten ja Alkumaan laki noin 4300 vuotta sitten. Drumliinin 
primäärimuoto deformoitui aallokon toiminnan tuloksena ja peittyi ohuen rantakerrostuman peittoon. 
Rantakerrostuman paksuus vaihtelee selänteen yläosassa ja on yleensä 1-3 metriä. Rantakerrostumassa on pieni 
leikkaus. Pintalohkareisuus on Alkumaan proksimaalipäässä kohtalainen, muuten pääasiassa vähäinen. 
Ahvanviiden alarinteillä pintalohkareisuutta ei ole juurikaan, mutta selänteen yläosissa se on vähäinen. 
 
Biologia 
Ahvanviidan ja Alkumaan drumliineilla on jäljellä joitain varttuneita kuusisekametsiä. Ahvanviidan 
proksimaalilaella on rehevää nuorta lehtoa, jonka puusto on alle kymmenmetristä kuusta, koivua, haapaa, 
pihlajaa sekä mäntyä. Aluskasvillisuus on rehevää, mutta hieman heinittynyttä. Lehtolajeista runsaimpina 
kasvavat kielo, nuokkuhelmikkä, kaiheorvokki, näsiä, ahomansikka, metsäkurjenpolvi, lillukka, hiirenvirna, 
metsäkastikka, pikkutalvikki, karhunputki ja sudenmarja. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa ja metsäruusua. 
Lehtokasvillisuutta on myös männylle istutetulla hakkuuaukealla. Alkumaalla on jäljellä kuusivaltaisia, tuoreen 
kankaan (VMT) sekametsiä proksimaalilaella ja sen länsi- ja itärinteellä, sekä distaalikärjessä, jossa on jonkin 
verran myös soistunutta kangaskorpea (KgK). Nuoria haapoja ja raitoja on paikoitellen. Alkumaan itärinne on 
erittäin rehevää. Kivikkoisella rantakerrostumalla puolukka on runsas ja ruohoja kuten kieloa, 
metsäkurjenpolvea, nuokkuhelmikkää ja huopaohdaketta kasvaa melko paljon. Itärinteen alaosa on 
multavampaa, tasaista lehtoa (GOMaT). Melko tiheän metsän pohjalla kasvaa tasaisena peitteenä käenkaalia. 
Paikoin on sammaleista kuusikkoa, jonka aluskasvillisuus on enemmän tuoreen kankaan tyyppistä (VMT). 
Lehtolaikkuja on kuitenkin runsaasti ja ruoholajeja paljon, varsinkin sekapuustoisilla ja aukeilla kohdilla. 
Lehtolajeista tavataan näsiää, tesmaa, nuokkuhelmikkää, käenkaalia ja sudenmarjaa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliinit hahmottuvat heikosti (Ahvanviita) tai kohtalaisesti (Alkumaa) ympäristöstä ja niiltä avautuu maisema 
ympäristöön heikosti tai kohtalaisesti. Rantakerrostumat ja Alkumaan rantaterassit luovat hieman vaihtelua 
sisäiseen maisemaan. Luonnontilaisuus on kohtalainen hakkuita lukuun ottamatta. Alkumaan selänteen 
pohjoisrinteessä on pieni leikkaus ja selännettä pitkin kulkee tie. Alkumaan drumliini rajoittuu itäosaltaan 
Kusiaiskorven-Palojängän-Alkumaan soidensuojelu- ja Natura-alueeseen (SS0120512, FI1301903). 


