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UKONMÄKI IMATRA 

Tietokantatunnus MOR-Y05-016 Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4112 08 Alueen pinta-ala: 21,5 ha 
Korkeus: 105 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 35 m Muodon suhteellinen korkeus:    35 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Ukonmäen vastasivun drumliini sijaitsee Imatralla Immalanjärven  
 Jäppilänniemessä, Varpaanlahden lounaispuolella. 
 
Geologia 
Ukonmäen vastasivun drumliini on eräs eteläisessä Suomessa tavattavia tämän drumliinityypin edustajia. Etelä-
Karjalassa tyyppi on hyvin harvinainen, sillä inventoinnissa todettiin muodostumatyyppiä vain 
Jäppilänniemessä, jossa Kaupinmäki Ukonmäestä noin kilometri lounaaseen on ilmeisesti myös samaa tyyppiä, 
mutta muodoltaan  heikommin kehittynyt. Ukonmäen vastasivun drumliini on muodoltaan erittäin hyvin 
kehittynyt ja on tyyppinsä edustava yksilö. Se on syntynyt kalliomäen jäätikön liikkeeseen nähden vastasivulle, 
kuten useimmat tyypin drumliinit. Muodostuman keski- ja  lakiosa on muodoltaan laakea ja itärinne jyrkkä. 
Ylimmän rannan taso on noin 105 metriä mpy. Tätä osoittaa kohteen eteläkulmassa todettu rantakerrostuma 
(suurin paksuus noin 2,5 metriä), joka on suurelta osalta kaivettu pois. Pintalohkareisuus muodostuman alueella 
on keskimäärin 1-5 lohkaretta aarilla. Lakiosassa ja keskiosassa lohkareisuus on suurelta osalta alle lohkare 
aarilla. Itärinteessä lohkareita on enemmän, 5-10, osin yli 10 lohkaretta aarilla. Isoja, 1-10 m3 lohkareita esiintyy 
30-100-200 metrin välein. Muodostumaan olisi, mikäli mahdollista tehtävä seisminen luotaus muodostuman 
maaperän paksuuden määrittämiseksi ja muodostuman luonteen edelleen varmistamiseksi. Ukonmäen vastasivun 
drumliinin rajautuminen ympäristöön on suhteellisen selkeää Varpaanlahden suuntaan ja toisaalta aivan 
eteläpäässä lakiosassa rajautuminen kallioalueeseen on melko selkeä. Länsipuolelle rajautuminen on 
Hiekkapellon tilan kohdalla todettavissa rinteen taitteena ja toisaalta metsäalueen vaihtumisena pelto- ja 
niittyalueeksi. Luoteeseen rajautuminen päättyy loivasti Nuosniemen tilalle, jossa tilan rakennettu alue on jätetty 
rajauksen ulkopuolelle. Ukonmäki hahmottuu metsäisenä mäkenä ympäristöstään toisaalta länsipuolen pelloilta 
sekä vastaavasti koillispuolelta järvestä. 
  
Biologia 
Ukonmäen drumliinin laakea lakiosa on rehevää, paksusammaleista tuoreen kankaan (MT) varttunutta 
mäntymetsää. Männyn joukossa kasvaa runsaasti vanhoja koivuja ja nuoria kuusia. Mustikka kasvaa avarassa  
metsässä rehevinä, laajoina kasvustoina ja yövilkka menestyy erittäin hyvin. Alue on voimakkaasti  
kulttuurivaikutteinen. Pohjoiskärjessä on aidattu mäntymetsälaidun. Polkujen varsilla ja metsässä kasvaa saroja, 
tädykkeitä, ahomansikkaa, silmälläpidettävää (NT) kelta-apilaa, käenkaalia ja kieloa. Jyrkällä koillisrinteellä on  
varttunutta, harvennettua tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Kohteen keskiosasta ja ylempää kaakkoisosasta avautuu harvahkon metsän läpi paikoin ympäristöön jonkin 
verran maisemia. Lähinnä puistomaisen metsän läpi hahmottuu viljelymaiseman reunaosaa länsipuolelta.  
Itäpuolelta Varpaanlahdelle ja sen yli maisema erottuu rajatulta alueelta suhteellisen huonosti, sillä metsä on tällä 
puolella jonkin verran tiheämpää kuin keski- ja länsiosassa. Kohteen sisäinen maisema on selänteen lakiosassa  
nykyisessä metsänhoidollisessa tilanteessa miellyttävä tasainen kangas-tyyppinen metsämaisema. Lakiosalla  
muodostuman selännemuoto hahmottuu suhteellisen hyvin.  Sisäisen maiseman erityispiirteenä on koillisosan  
rinteen jyrkkeneminen varsinkin lähempänä rantaa. 


