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Tietokantatunnus: MOR-Y02-014
Arvoluokka:
Korkeus:

3
80 m mpy

Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini

Karttalehti: 2021 12
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
35 m

46,2 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 35 m

Roomion muodostuma sijaitsee Salon keskustan
pohjoispuolella Isokylässä noin kilometri Helsinki-Turku
-moottoritien pohjoispuolella.

Geologia
Roomion muodostuman pituus on noin 700 metriä ja leveys suurimmillaan noin 900 metriä. Se on suuntautunut
muinaisen mannerjäätikön virtaussuunnan mukaisesti luoteesta kaakkoon. Muodostuman distaaliosassa on
muodostumatyyppiin normaalisti kuuluvia kalliopaljastumia. Muodostuma rajoittuukin Munamäen
kalliomäkeen. Roomion muoto on symmetrisen kilpimäinen, karttakuvassa selkeän nuolenkärkimäinen. Sen
proksimaaliosa on hieman terävämpi kuin vastasivun drumliineissa yleensä. Proksimaaliosan nousu jatkuu koko
muodostuman matkalla aina distaaliosaan asti. Rinteet ovat etenkin muodostuman korkeudesta johtuen hyvin
selkeästi havaittavissa. Muodostuma kuuluu Lounais-Suomen (vastasivu)drumliinikenttään. Roomion alueella ei
ole leikkauksia. Muodostuman keskiosiin on kuitenkin luoteesta kaakkoon tehty luotaus. Sen mukaan
muodostuman paksuus on erittäin suuri, enimmillään jopa 54,8 metriä. Proksimaaliosassa, aivan aluerajauksen
ulkopuolella on maakaivo, jonka mukaan pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta on noin 2,5 metriä.
Pintalohkareisuus on koko alueella vähäinen, alle yksi lohkare aarilla. Lohkareiden muoto on pyöristynyt.
Muodostuman distaaliosan kalliopaljastumilla lohkareisuus on hieman suurempi. Maankohoamisesta johtuva
rantaviivan perääntyminen ja Itämeren kehitysvaiheet tunnetaan alueella hyvin. Alueen korkein kohta, Roomion
pohjoispuolella sijaitseva Kivikujannummi on paljastunut muinaisen Itämeren peitosta Yoldia II-merivaiheen
aikana noin 9800 vuotta sitten, jolloin merenpinta on ollut noin 120 metriä nykyistä korkeammalla. Roomion
muodostuma on syntynyt subakvaattisesti 5 - 40 metriä syvään veteen (Niemelä et al. 1987).
Biologia
Muodostuman länsirinteellä rajauksen eteläosassa on varttunutta kuusivaltaista tuoretta kangasta. Pellonreunassa
Mäntylän talon pohjoispuolella on lähteisyyttä, jota ojat ovat osin kuivattaneet. Paikalla kasvaa yhä mm.
suokelttoa, tähtitalvikkia, valkolehdokkia, korpikaislaa, rentukkaa, viitaorvokkia, mesiangervoa, suoputkea ja
tervaleppää. Lähteikön itäpuolella on miltei siemenpuuasentoon harvennettua metsää, jonka luoteiskulmassa on
nelihaarainen tammi. Länsirinteellä on ojitettua tervaleppäistä ja koivikkoista saniaiskorpea. Kenttäkerroksessa
kasvavat mm. hiirenporras, rentukka, rönsyleinikki, korpisara, korpikaisla ja mätässara. Valtaosa länsirinteestä
on varttunutta tuoreen kankaan mäntymetsää, jota on pohjoisosista harvennettu. Peltolan talon lähellä on melko
varjoisa kuusikko. Muodostumaa etelästä pohjoiseen halkovan tien itäpuolella on pieni järeä ja rehevä kuusikko.
Siitä kaakkoon on nuorta kasvatusmännikköä, tiheää koivutaimikkoa ja vähän suhteellisen luonnontilaista
nuorehkoa lepän sekaista kuusikkoa. Koillisrinteellä on mäntytaimikkoa, nuorta kuusivaltaista sekametsää,
varttunutta tuoreen–kuivahkon kankaan männikköä ja alarinteessä kuusikkoa. Munamäen laen pohjoispuolella
on nuorta mäntymetsää ja mäntytaimikkoa. Kalliolla on nuorta mäntymetsää ja louhikko.
Maisema ja muut arvot
Alueella kasvaa inventointiajankohtana tiheää taimikkoa, joka haittaa näkyvyyttä. Proksimaaliosan nousu erottuu
kuitenkin muodostuman läpi kulkevan tien kohdalla hyvin. Samoin Roomio hahmottuu selkeästi ympäröiviltä
pelloilta korkeana mäkenä. Lähiympäristössä on Salon seudulle tyypillisiä tasaisia savikkopeltoja. Salon
keskustan läheisyys saattaa aiheuttaa uudis- ja lisärakentamista alueella ja sen läheisyydessä. Muodostuma
rajoittuu koillisosaltaan Takahaan luonnonsuojelualueeseen (YSA022185).
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