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MELLASALO TORNIO 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-010 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2542 01 Alueen pinta-ala: 42,9 ha 
Korkeus: 33,8 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mellasalo sijaitsee Yli-Vojakkalan kylässä, noin 2 km kylän  
 koillispuolella. 
 
Geologia 
Mellasalon drumliini kuuluu Kemin-Tornion drumliinikentän länsiosan muodostumiin. Se on hyvin kehittynyt 
loivapiirteinen ja sukkulamainen pohjoisluoteesta eteläkaakkoon suuntautunut drumliini, jonka suuntaus 
kuvastaa viimeistä jäätiköitymistä edeltäneen jäätiköitymisen virtaussuuntaa. Drumliinin itärinne on alueen 
drumliineille tyypillisesti hieman jyrkempi kuin länsirinne. Drumliini sijaitsee Tornionjoen suistoalueella 
loivasti pohjoisesta etelään viettävässä maastossa. Drumliinin pituus on 1200 metriä ja leveys noin 300 metriä. 
Drumliinin korkeus ympäröivältä suolta on 15 metriä.  
 
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 drumliinin laki oli noin 185 metrin syvyydessä. 
Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen Itämeren Litorinavaiheessa meren peitosta ja noin 4100 
vuotta sitten Mellasalon laki paljastui Itämeren peitosta. Drumliinin primäärimuoto deformoitui 
maankohoamisen yhteydessä aallokon toiminnan tuloksena ja peittyi lähes kauttaaltaan ohuen rantakerrostuman 
peittoon. Rantakerrostuman paksuus vaihtelee selänteen yläosassa ja on yleensä 1-3 metriä. Selänteen 
pohjoispäässä on 1,5 metrin syvyinen rantakerrostumaleikkaus. Pintalohkareisuus on pääasiassa alle 1 aarilla, 
selänteen päällä paikoin vähäinen (1-5 lohkaretta aarilla).  
 
Biologia 
Drumliinilla kasvaa tiheä kuusimetsä, jossa on myös muutamia haapoja ja koivuja. Rantakerrostumalla kasvaa 
myös jokunen mänty sekä katajaa. Aluskasvillisuus on mustikkatyyppiä. Mellasalon drumliinilla kasvaa tiheää 
tuoreen kankaan (VMT) ja lehtomaisen kankaan (GOMT) kuusisekametsää. Drumliinin itälaide on kuivempi, 
karumpi ja kivikkoisempi kuin länsirinne, joka on suurimmaksi osaksi ruohoista tuoretta ja lehtomaista kangasta. 
Länsirinteen ruohoisuus on laikuittaista, rehevät kohdat ovat keskiravinteista lehtoa (GOMaT) ja kosteassa 
rinteen alaosassa on suurruoholehtoa (GOFiT). Alueen lehtolajeja ovat sudenmarja, käenkaali, metsäkurjenpolvi, 
isotalvikki, ruohokanukka, kalvassara, kultapiisku, korpi-imarre, lehtovirmajuuri, puna-ailakki, mesiangervo 
sekä korpi- ja viitakastikka. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti lehtipuiden taimia ja katajaa. Puusto on osittain 
luonnontilaisen kaltaista, naavaista kuusikkoa, jonka pohjalla kasvaa tavallisempien  metsäsammalien lisäksi 
metsälieko- ja sulkasammalta. Kuusen, männyn ja koivun lisäksi metsässä kasvaa runsaasti raitaa, haapaa sekä 
harmaaleppää. 
 
Maisema ja muut arvot 
Mellasalo hahmottuu heikosti ympäröivästä maastosta selänteen mataluudesta ja loivapiirteisyydestä johtuen. 
Samoin drumliinilta avautuu maisema ympäristöön heikosti lukuun ottamatta hakkuuaukeita, joilta se avautuu 
hieman paremmin. Sisäinen maisema on yksitoikkoinen, johon rantakerrostuma luo hieman vaihtelua. 
Drumliinin luonnontilaisuus on kohtalainen lukuun ottamatta pohjoispäässä olevaa leikkausta, jossa harrastetaan 
haulikkoammuntaa. 


