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LAUTAMAA - KARJALANMAA TORNIO 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-018 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 1 Karttalehti: 2542 06   Alueen pinta-ala: 200,6 ha 
Korkeus: 82 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 36 m Muodon suhteellinen korkeus: 23 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Lautamaa sijaitsee Laivaniemen ja Karungin kylissä, noin 6 km  
 Sattajärveltä luoteeseen. 

Geologia 
Lautamaan drumliini kuuluu Kemin-Tornion drumliinikentän pohjoisosan muodostumiin. Se on erittäin hyvin 
kehittynyt loivapiirteinen ja sukkulamainen drumliini. Drumliinin länsirinne on hieman jyrkempi kuin  itärinne. 
Drumliinin pituus on 2800 metriä ja leveys noin 600 metriä. Sen korkeus ympäröivältä suolta on noin 22 metriä. 
Pintalohkareisuus on pääasiassa 1-5, rantavyöhykkeissä paikoin 5-10 ja niiden alaosissa alle 1 lohkare aarilla. 
Lautamaahan liittyy sen länsipuolella kohtalaisen kehittynyt loivapiirteinen ja sukkulamainen Karjalanmaan 
drumliini. Drumliinin itärinne on hieman jyrkempi kuin länsirinne. Drumliinin pituus on 1400 metriä ja leveys 
noin 400 metriä. Sen korkeus ympäröivältä suolta on 14 metriä. Pintalohkareisuus on pääasiassa vähäinen. 
Drumliinin eteläpäässä esiintyy tieleikkauksissa lukuisia yli 1m3 lohkareita. Selänteiden suuntaus pääpiirteissään 
pohjoisesta etelään kuvastaa viimeistä jäätiköitymistä edeltäneen jäätiköitymisen virtaussuuntaa alueella. 
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 137 metrin syvyydessä. 
Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen Itämeren Litorinavaiheessa meren peitosta ja noin 7300 
vuotta sitten Lautamaan laki paljastui Itämeren peitosta ja Karjalanmaa hieman myöhemmin. Drumliinien 
primäärimuoto deformoitui aallokon toiminnan tuloksena ja peittyi lähes kauttaaltaan ohuen rantakerrostuman 
peittoon. Drumliinien kohotessa muinaisen Itämeren peitosta aallokko huuhtoi selänteitä ja kuljetti irrottamaansa 
hiekkaa ja soraa selänteiden rinteitä pitkin kohti niiden pohjoispäitä. Hiekka ja sora kerrostuivat drumliinien 
pohjoispäihin. Lautamaan pohjoispäähän kerrostui luoteeseen suuntautunut uloke ja Karjalaisenmaahan 
koilliseen suuntautunut lyhyt uloke. Rantakerrostuman paksuus vaihtelee selänteiden yläosissa ja on yleensä 1-3 
metriä.  
 
Biologia 
Karjalanmaan drumliinilla on laaja hakkuu, mutta Lautamaan moreenimuodostuman metsä on vielä suurimmalta 
osaltaan melko luonnontilaista, mustikkavaltaista tuoreen kankaan (MTp) kuusimäntysekametsää. Kuusen osuus 
on suurempi rinteiden alaosissa ja varsinkin proksimaaliosan koillisrinteellä on paksusammaleista kuusimetsää, 
jossa kasvaa mm. oravanmarjaa. Lakipuusto on mäntyvaltaisempaa ja aluskasvillisuus puolukka-
mustikkatyyppiä (VMT). Variksenmarja muodostaa lisäksi laajoja kasvustoja ja keltaliekoa esiintyy paikoitellen. 
Länsirinteellä on ruohoisia, avoimia tuoreen kankaan ja jopa lehtomaisen kankaan (DMT) kasvillisuutta. 
Ruohovartisista esiintyy mm. metsäkurjenpolvea, metsäimarretta, hirssisaraa, maariankämmekkää, hiirenvirnaa, 
oravanmarjaa, metsämaitikkaa ja kieloa. Kuusen ja lehtipuiden taimia sekä katajia on runsaasti. Karjalanmaan 
drumliinin alarinteillä  ja distaalipäässä kasvaa kuusikkoa, jonka aluskasvillisuus on mustikkavaltaista. 
 
Maisema ja muut arvot 
Lautamaa ja Karjalanmaa hahmottuvat kohtalaisesti ympäröivästä lähimaastosta. Samoin niiltä avautuu 
kohtalainen maisema lähiympäristöön. Muodostumia peittävä ja niiden pohjoispäissä olevat viiksimäiset 
rantakerrostumat luovat vaihtelua sisäiseen maisemaan. Lautamaa on säilynyt toistaiseksi lähes luonnontilaisena, 
vain muodostuman lakea pitkin kulkeva metsäautotie ja laella oleva matala leikkaus rikkovat sen 
luonnontilaisuuden. Karjalanmaa on hakattu ja sen etelä- ja länsirinteitä myöten kulkee metsäautotie. 


