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HAAPAMÄKI TERVO 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-029 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3224 09 Alueen pinta-ala: 398,7 ha 
Korkeus: 178 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 80 m Muodon suhteellinen korkeus: 70 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Haapamäen crag-and-tail-drumliini sijaitsee Haapamäen kylässä  
 Iisveden rannalla, 10 km Tervosta lounaaseen. 
 
Geologia 
Haapamäen hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Keiteleen drumliinikentän keskiosaan. 
Muodostuman koko on peräti 6000 x 1000 metriä ja korkeus noin 70 metriä. Laelta Iisveden rantaan on 
kokonaiskorkeuseroa 80 metriä. Jäätikön pyöreäksi kuluttama korkea ja jyrkkäpiirteinen proksimaaliosa 
jakautuu hieman drumliinikilpityyppisesti 5-6 erilliseen kallioselänteeseen. Selänteet ovat ohuehkon 
moreenikerroksen peittämiä ja niillä on matalat moreenihännät. Muodoiltaan vaihtelevan ja lounaiskyljeltään 
hieman tulkinnanvaraisen proksimaaliosan kaakkoispuolella muodostuma jatkuu hyvin suuntautuneena, 
kapealakisena ja melko jyrkkärinteisenä moreeniselänteenä. Alueen keskiosassa on kuitenkin myös kaksi pitkää 
ja kapeaa kalliokohoumaa. Distaaliosan muodostaa neulamainen Tuomioniemi, jonka kyljet ovat rantavoimien 
muovaamat. Aluerajaukseen sisältyy myös maisemallisesti selkeä, matala ja loivapiirteinen 1300 x 100 metrin 
kokoinen ja 5 metriä korkea Haudanniemen drumliini. Kohdealueen ympäristö on voimakkaasti suuntautunutta 
ja drumlinisoitunutta jyrkkäpiirteistä kalliomäkimaastoa. Seudun suuntautuneisuus hahmottuu vesistöjen 
ansiosta poikkeuksellisen hyvin. 
 
Kallio muodostanee yli puolet drumliinista, mutta suuren muodostuman keski- ja distaaliosissa lienee myös 
varsin paksulti moreenia. Pintalohkareisuus on vähäinen (1-5 kpl aarilla), ja lohkareet ovat yleensä pieniä (alle 1 
m). Lakialueella lohkareet ja kivet on raivattu viljelysten reunoille aidoiksi ja valleiksi. Proksimaalipäässä 
kallioiden välissä on pieni rantakerrostumaan kaivettu sorakuoppa, samoin koilliskyljellä. Ylin ranta on seudulla 
noin 155 metrin tasolla, joten alue on pääosin subakvaattinen. Drumliinin laen kolme osaselännettä ovat 
kuitenkin supra-akvaattisia. Kalliot ovat monin paikoin huuhtoutuneet drumliinin kyljillä ylimmän rannan 
alapuolella paljaiksi. 
 
Biologia 
Haapamäen drumliinilla puusto on hyvin vaihtelevaa, mutta yleisintä on varttunut kuusikko, joka vaihtelee 
tuoreesta (MT) lehtomaiseen (OMT) tai jopa lehtoihin (OMaT). Yleistä on myös kasvatuskoivikko, jonka seassa 
saattaa olla männyn tai kuusen taimia. Alueeseen kuuluva Haudanniemen osa-alue on luonnontilaista, 
varttunutta, tuoretta (MT) sekametsää, josta löytyy myös lahopuuta. Vain alueen rajauksen päissä on tehty 
harvennuksia. Alueelta löytyy muutamia pienkohteita, kuten lähteitä, kallioita ja korpia ja lisäksi ranta- ja 
viljelysmaisemaa. Kasvillisuustyyppejä alueella on melko monipuolisesti. Haapamäellä kasvaa muun muassa 
tervaleppää, vaahteraa ja velholehteä. Yleensäkin alueen kasvillisuus on rehevää ja yleisenä kasvavat lillukka, 
hiirenporras, vadelma, maahumala ja käenkaali. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue erottuu hyvin selvästi ympäristöstään, ja drumliinin laki on kauas näkyvä maamerkki. Lakialueen 
viljelyksiltä on avaria näkymiä kaakkoon ja luoteeseen. Korkeimmalle kalliolle pystytetystä näkötornista on 
esteetön näköala kaikkialle ympäristöön parinkymmenen kilometrin päähän. Etenkin kaakkoon Iisvedelle 
avautuu komea maisema. Alueen suuri koko, erilliset osaselänteet, kalliot, asutus, viljelykset ja rannat tekevät 
sisäisestä maisemasta hyvin monipuolisen ja vaihtelevan. Keskiosissa on kuitenkin myös drumliineille tyypillistä 
yksitoikkoisempaa maastoa. Drumliinin laella ja keskiosassa on 15 tilaa tai taloa ja Tuomioniemen kärjessä 
mökki. 
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