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KARTTUUVUORI JOUTSA 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-094 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3124 02 Alueen pinta-ala: 61,9 ha 
Korkeus: 185 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 85 m Muodon suhteellinen korkeus: 77 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Karttuuvuoren crag-and-tail-drumliini sijaitsee Vuorijärven  
 eteläpuolella, 15 km Joutsasta itään. 
 
Geologia 
Karttuuvuoren hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän länsiosaan. 
Drumliini on huomattavan korkea, ja sen suuntaus on seudulle tyypillisesti pohjoisesta etelään. Muodostuman 
pituus on 1800 metriä ja leveys enimmillään 600 metriä. Korkeuseroa laen ja alimpana olevan distaalikärjen 
välillä on jopa 85 metriä, selkeämmin hahmottuva korkeusero Karttuuvuoren laen ja Vuorijärven pinnan välillä 
on puolestaan 77 metriä. Proksimaaliosan kärki ja länsikylki lähes koko pituudeltaan ovat jyrkät (länsikyljellä on 
lähes pystysuora 20 metriä korkea kallioseinämä), itäkylki on puolestaan loivahko, kumpuileva ja rajaukseltaan 
hieman tulkinnanvarainen. Distaalipää on loiva, matala ja melko vaihettuva. Kohdealue on rakenteeltaan 
seudulle tyypillinen, mutta kooltaan ja muodoiltaan tavallista selkeämpi crag-and-tail-drumliini. 
 
Yli puolet drumliinista lienee kalliota. Proksimaaliosassa kallio on jakautunut kahdeksi pyöreäpiirteiseksi 
kohoumaksi. Matalissa tieleikkauksissa aines on hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on vähäinen tai kohtalainen 
(alle 1-5 kpl aarilla). Lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m). Eniten lohkareita on proksimaaliosassa, mutta 
jakauma on melko tasainen. Ylin ranta seudulla on noin 135 metrin tasolla, joten drumliinin proksimaaliosa 
muodostaa supra-akvaattisen moreenikalotin. Alueella ei kuitenkaan ole kovin selkeitä muinaisrantoja.  
 
Biologia 
Karttuuvuoren drumliinin metsät ovat edustavia iäkkään, järeän puustonsa vuoksi. Metsät ovat tuoreita kankaita 
(MT), lehtomaisia kankaita (OMT) ja lehtoja (VRT, OMaT). Lehtoa ja lehtomaista kangasta on proksimaaliosan 
jyrkillä rinteillä, distaaliosassa sekä itärinteellä. Länsirinteen männikkö on paksusammaleista tuoretta 
kangasmetsää (MT), jossa kasvaa keltatalvikkia, kieloa, metsäkastikkaa ja vanamoa. Länsirinteen ja 
metsäautotien varrella olevaa metsää on harvennettu voimakkaasti. Tehokkaimmat metsätaloustoimet sijoittuvat 
rinteen keskiosiin, jossa on laaja hakkuuaukea moreenimuodostuman molemmilla kyljillä. Karttuuvuoren laella 
ja pohjois-itärinteillä kuusi on vallitsevampi puulaji. Näillä alueilla vuorottelevat kuivat ja tuoreet lehtotyypit, 
joiden lajistosta löytyy kevätlinnunherne, mustakonnanmarja ja valkolehdokki. Itäkyljen loivahkolla alarinteellä 
on luonnontilainen järeäpuustoinen kuusilehto (OMaT). Nimilajien lisäksi lehdossa kasvaa sudenmarjaa, 
hiirenporrasta isoalvejuurta, metsäimarretta ja korpi-imarretta. Metsä on sulkeutunutta ja sammaloituneita järeitä 
maapuita sekä kuolleita paksurunkoisia pystyraitoja on paljon. Yövilkkaa ja vanamoa kasvaa 
paksusammaleisissa kohdissa mattomaisina kasvustoina. Proksimaaliosan kohoumien välisessä 
korpipainanteessa kasvaa hieskoivua, hiirenporrasta ja mustikkaa. Lajistollisesti varsin vaatimaton kosteikko tuo 
alueeseen vaihtelua, samoin itäisen mäen sammaleinen, luonnontilainen jäkälä-kanervakallio. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu kartalla ja maastossa selkeästi, korkea ja jyrkkä proksimaalipää näkyy kauas. Länsikyljeltä on 
useita avaria näköaloja ympäristöön, mm. Pärnämäen viljellyt crag-and-tail-drumliinit ja Tolvasmäen 
drumliinikilpialue lännessä näkyvät hyvin. Laelta näkyy tietä pitkin myös etelään Suonteejärven Karttuulahdelle 
asti. Muut osat drumliinia ovat kuitenkin jokseenkin peitteisiä. Sisäinen maisema on länsikyljellä korkeuserojen 
ansiosta vaihteleva, muuten näkymät ovat yksitoikkoisempia. Puomilla suljettu autotie kulkee distaalipäästä 
drumliinin laen mastolle. Kohdealueen proksimaaliosa sisältyy myös valtakunnallisesti arvokkaiden 
kallioalueiden inventointiin. Alueen länsipuolella neljän kilometrin päässä on laaja Suonteen pohjoisosan 
Natura-alue (FI0900075). 
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