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RAJAKUMPU - ISO KUORINGINJÄNKKÄ TERVOLA 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-028 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2542 09 Alueen pinta-ala: 100,5 ha 
Korkeus: 66 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 26 m Muodon suhteellinen korkeus: 17 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Rajakumpu ja Iso Kuoringinjänkkä sijaitsevat Tornion ja Tervolan  
 rajalla Kivirannan ja Ylipaakkolan kylissä, noin 4,0- 5,5 km  
 Korpijärveltä pohjoiseen 
 
Geologia 
Rajakummun ja Iso Kuoringinjängän drumliinit kuuluvat Kemin-Tornion drumliinikentän pohjoisosan 
muodostumiin. Ne on muodoltaan leveän sukkulamaisia ja hyvin kehittyneitä. Drumliinien itärinteet ovat hieman 
jyrkempiä kuin länsirinteet. Selänteiden suuntaus lähes pohjoisesta etelään kuvastaa viimeistä jäätiköitymistä 
edeltäneen jäätiköitymisen virtaussuuntaa. Drumliinen pituudet ovat 1200 (Rajakumpu) ja 1400 metriä ja 
leveydet noin 550 ja 400 metriä. Drumliinien korkeudet ympäröiviltä soilta ovat noin 17 ja 12 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 drumliinien laet olivat noin 153 ja 166 metrin 
syvyydessä. Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen Itämeren Litorinavaiheessa meren peitosta 
ja Rajakummun laki paljastui Itämeren peitosta noin 6000 vuotta sitten ja Iso Kuoringinjängän laki noin 5200 
vuotta sitten. Drumliinien primäärimuodot deformoituivat aallokon toiminnan tuloksena ja peittyivät ohuen 
rantakerrostuman peittoon. Rantakerrostumien paksuus vaihtelee Rajakummun selänteen yläosassa ja on yleensä 
noin 1-3 metriä. Drumliinin rinteillä on muutama pieni rantavalli. Pintalohkareisuus on pääasiassa alle 1 aarilla, 
selänteen päällä paikoin vähäinen (1-5 lohkaretta aarilla).  
 
Biologia 
Isokuoringinjängän ja Rajakummun metsät ovat pääosin pohjoisen rehevämustikkaisia tuoreita kankaita (MTp). 
Drumliineilla on melko paljon hakkuita. Rajakummun hakkuualueet vaikuttavat kuitenkin rehevyytensä takia 
nopeasti metsittyviltä. Iso Kuoringinjängän drumliinin metsä on vähälajista, varpuvaltaista ja kohtalaisen 
luonnontilaista kuusi-koivu-haapasekametsää. Paksusammaleisesta mustikka-puolukkavarvustosta työntyy 
niukasti ruohovartisia kuten metsämaitikkaa ja oravanmarjaa. Rajakummun tuoreet kankaat (MTp) ovat 
rehevämpiä ja vaihtelevampia. Paikoitellen kasvillisuus on lehtomaisiin kankaisiin (DMT) verrattavaa. Alueen 
luppokuusikoissa kasvaa huomattavan paljon lehtipuita kuten pihlajia, haapoja, koivua sekä vanhoja raitoja. 
Siellä täällä on lisäksi järeitä ylismäntyjä. Kataja on hyvin runsas, samoin pihlajan ja muiden lehtipuiden taimet. 
Rantakerrostuman mustikka-puolukkavarvustossa kasvaa ruohovartisia kuten metsälauha, oravanmarja, maitikat, 
karhunputki, metsäimarre, kissankäpälä, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna ja valkolehdokki. Länsilaiteen 
tuoreemmassa sammaleisessa metsässä kasvaa sormisaraa, maariankämmekkää, keltatalvikkia ja vanamoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliinit hahmottuvat kohtalaisesti pohjoisesta. Vastaavasti maisema avautuu pohjoiseen heikosti, muualle ei 
juurikaan. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen. Drumliinit ovat kohtalaisen luonnontilaisia lukuun 
ottamatta pieniä leikkauksia sekä itäreunoilla kulkevia teitä. Rajakummun drumliinin eteläpuolella on 
Vinsamaan lettojen soidensuojelu- ja Natura-alue (SS0120510, FI1301905). 
 


