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KÄÄRMEKANGAS - VIITAKANGAS TORNIO 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-001 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2541 06  Laivajärvi Alueen pinta-ala: 126,9 ha 
Korkeus: 38 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 23 m Muodon suhteellinen korkeus: 16 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Käärmekankankaan ja Viitakankaan drumliinit sijaitsevat Tornion  
 kaupungissa, Laivaniemen kylässä, Laivajärveltä noin 1 km itään ja 
  koilliseen. 
 
Geologia 
Käärmekankaan ja Viitakankaan drumliinit kuuluvat Kemi-Tornion drumliinikentän eteläosan muodostumiin. 
Drumliinien suuntaus pohjoisluode-eteläkaakko kuvastaa viimeistä jäätiköitymistä edeltäneen jäätiköitymisen 
virtaussuuntaa. Drumliinien muodot ovat kohtuullisen hyvin kehittyneitä. Viitakankaan drumliinin pituus on 
noin 1900 metriä ja leveys 500 metriä. Käärmekankaan pituus on 1400 metriä ja leveys noin 400 metriä. 
Käärmekankaan ja Viitakankaan drumliinien korkeudet ovat alueen drumliineille tyypillisesti noin 16 metriä. 
Selänteiden leveydestä ja mataluudesta johtuen drumliinit ovat muodoltaan suhteellisen loivapiirteisiä. 
Drumliinien länsirinteet ovat loivia ja itäreunat hieman jyrkempiä. Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta 
viimeisen deglasiaation yhteydessä alue peittyi Itämeren Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen peittoon. 
Ancylusvaiheen ylin ranta sijaitsee Tervolan Vammavaarassa noin 219 metriä nykyisen merenpinnan 
yläpuolella, joten drumliinien laet olivat noin 186 metrin syvyydessä. Maankohoamisen seurauksena maasto 
kohosi Itämeren Litorinavaiheessa vähitellen meren peitosta ja noin 4 300 vuotta sitten Viitakankaan ja hieman 
yli 3 000 vuotta sitten Käärmekankaan laet paljastuivat Itämeren peitosta. Drumliinien primäärimuodot 
deformoituivat aallokon toiminnan tuloksena sekä peittyivät rantakerrostumien peittoon. Selänteiden 
koillispäiden rantakerrostumien paksuimmat osat on otettu kokonaan pois. Selänteiden laella on noin metrin 
korkuisia rantavalleja, jotka koostuvat pääasiassa kivistä. Rantakerrostuman kokonaispaksuus vaihtelee, 
itärinteellä kerrospaksuus on huomattavasti suurempi kuin länsirinteellä. Rantakerrostumien paksuus on 
selänteen yläosassa 1-3 metriä. Drumliinien pohjoispäissä on rantakerrostumat, jotka on otettu lähes kokonaan 
pois. Pintalohkareisuuden keskiarvo 5-10, selänteessä laella paikoin 5- 10. Pintalohkareisuus on pääasiassa 1-5. 
Drumliinien lakialueilla on matalia rantavalleja, joissa kivisyys ja lohkareisuus on muuta muodostumaa selvästi 
suurempi (5-10).  
 
Biologia 
Viitakankaan ja Käärmekankaan drumliineilla on reheviä tuoreen kankaan (VMT) ja lehtomaisen kankaan 
(GOMT) metsiä ja Käärmekankaalla lisäksi lehtoa. Drumliinien länsilaiteella on kosteaa korpea ja lehtokorpea. 
Alueilla on laajoja hakkuita ja Viitakankaalla on vain yksi luonnontilaisehko metsäalue jäljellä proksimaalilaella 
sen länsirinteellä. Viitakangas on melko jyrkkäpiirteinen ja laen kasvillisuus on tavanomaista rehevää 
mustikkavarvuston vallitsemaa kuusimetsää. Lakialueen pitkittäisten rantavallien pohjalla on rehevää 
lehtomaisen kankaan kasvillisuutta. Alempana länsirinteellä kasvillisuus muuttuu kosteammaksi ja 
korpimaiseksi. Drumliinilla kasvaa runsaasti ruohoja mm. valkolehdokkia, metsäkastikkaa, oravanmarjaa, 
käenkaalia, kieloa, lillukkaa, metsäkurjenpolvea, nuokkuhelmikkää, sudenmarjaa, hiirenvirnaa, lehtovirmajuurta 
ja metsämaitikkaa. Viitakangas on jyrkkäpiirteisyydessään kuitenkin huomattavan paljon karumpi kuin 
matalampi Käärmekangas. Käärmekankaan laen rantavalleilla on jonkin verran samantyyppistä tuoreen kankaan 
varvuston ja ruohoisuuden vaihtelua kuin Viitakankaallakin. Mustikka on kuitenkin selvästi vallitsevampi kuin 
puolukka ja jo lakialueella on lehtomaisen kankaan piirteitä. Länsirinteellä ja distaaliosassa tuoreen ja 
lehtomaisen kankaan ja lehtoalueiden välinen vaihtelu voimistuu. Erityisesti kosteat korpimaiset painanteet ovat 
reheviä. Kasvillisuus vaihtelee hyvin pienipiirteisesti lähinnä kosteuden mukaan. Paikoitellen on myös laajempia 
tuoreen kankaan alueita. Puusto on luonnontilaista kuusisekametsää, jossa kasvaa vanhoja haapoja, koivuja, 
harmaaleppiä sekä jonkin verran mäntyä. Metsän pohja on lehtikarikkeinen ja sammalpeite aukkoinen, paikoin 
kasvaa lehtosammalia. Korvissa kasvaa runsaasti lehväsammalia. Ruohoisilla laikuilla kasvaa metsäimarretta, 
metsäkurjenpolvea, käenkaalia, sormisaraa, oravanmarjaa, lillukkaa, nuokkuhelmikkää, ja paikoin on laajoja 
kielokasvustoja. Kosteissa korpipainanteissa kasvaa punaherukkaa, tuomea ja paatsamaa runsaasti. 
Lounaisrinteellä on kosteaa lehto- ja ruohokorpea, jossa kasvaa karhunputkea, huopaohdaketta, korpiorvokkia, 
puna-ailakkia, lehtokortetta, korpi-imarretta, käenkaalia, metsäkurjenpolvea, mesiangervoa, hiirenporrasta ja 
ojakellukkaa. Matalia lehtipuita on runsaasti ja pensaskerros on paikoin hyvin kehittynyt. Muista lehdossa 
kasvavista lajeista mainittakoon mustakonnanmarja, sudenmarja ja pussikämmekkä. Distaaliosassa ja varsinkin 
sen kärjessä on tiheää, poikkeuksellisen rehevää mäntytaimikkoa. Taimikossa kasvaa lehtojen ja niittyjen lajeja 
sekä paljon katajaa. Katajaisissa mäntytaimikoissa ja avoimilla metsäniityillä on erittäin runsas lajisto. Näistä 



mainittakoon vilukko, kärsämöt, virnat, tädykkeet, piipot, vihvilät, lääte, kullero, sudenmarja, 
mustakonnanmarja, ruohokanukka, aho-orvokki, apilat, tähtimöt, kultapiisku, päivänkakkara, ahomansikka, 
tähtitalvikki, leinikit, maitikat, kissankello, kissankäpälä, kielo, koiranputki ja tuoksusimake. Uhanalaisista 
lajeista molemmilta drumliineilta on havaittu neidonkenkä (VU) (Taxon). 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliiniselänteet erottuvat maastokohoumina lähiympäristöstä heikosti, kauempaa lähinnä matalana 
kohoumana puiden latvojen perusteella. Ympäristöön maisema avautuu kohtalaisesti/heikosti. Käärmekankaan 
hakkuuaukeilta avautuu kohtalainen maisema idän ja etelän väliselle sektorille. Drumliinin loivapiirteisyydestä 
johtuen sisäinen maisema on yksitoikkoinen, vain drumliinien päällä olevat rantakerrostumat rantavalleineen ja 
niiden väliset painanteet lisäävät vaihtelua. 


