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METSIMMÄINEN UUTTAMOISTENMAA JA  KEMINMAA 
JÄRVENPALO 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-008 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2541 12 Alueen pinta-ala: 90,4 ha 
Korkeus: 46 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Muodostuma Metsimmäinen Uuttamoistenmaa ja Järvenpalo  
sijaitsee Koroisten kylässä Kemijoen itäpuolella,  

 noin 8 km Ilmolasta kaakkoon. 
 
Geologia 
Metsimmäisen Uuttamoistenmaan ja Järvenpalon drumliinit kuuluvat Kemin-Tornion drumliinikentän eteläosan 
muodostumiin. Selänteiden suuntaus pohjoisluoteesta eteläkaakkoon kuvastaa viimeistä jäätiköitymistä 
edeltäneen jäätiköitymisen virtaussuuntaa. Metsimmäinen Uuttamoistenmaa on matala ja loivapiirteinen 
drumliiniselänne, jonka muoto on hyvin kehittynyt.  Drumliinin itärinne on alueelle tyypillisesti jyrkempi kuin 
länsirinne. Drumliinin pituus on 900 metriä ja leveys noin 260 metriä. Drumliinin suhteellinen korkeus on 8 
metriä. Järvenpalo on loivapiirteinen drumliini, jonka itärinne on aavistuksen verran jyrkempi kuin länsirinne. 
Sen pituus on 1300 metriä, leveys noin 500 metriä ja suhteellinen korkeus 17 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 Metsimmäisen Uuttamoistenmaan laki oli noin 181 
metrin ja Järvenpalon laki noin 168 metrin syvyydessä. Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen  
Itämeren Litorinavaiheessa meren peitosta ja noin 4500 vuotta sitten Metsimmäisen Uuttamoistenmaan laki ja 
noin 4800 vuotta sitten Järvenpalon laki paljastuivat Itämeren peitosta. Drumliinien primäärimuodot 
deformoituivat aallokon toiminnan tuloksena sekä peittyivät ohuen rantakerrostuman peittoon. 
Rantakerrostumien paksuus vaihtelee selänteen yläosassa ja on yleensä 1-2 metriä. Järvenpalon laen koillisosassa 
on rantakerrostumassa leikkaus (30x40x3 m). Metsimmäisen Uuttamoistenmaan laella on matala rantavalli. 
Pintalohkareisuus on yleensä vähäinen.  
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Järvenpalon drumliini on miltei kokonaan ja Metsimmäisen 
Uuttamoistenmaan drumliinista noin puolet hakattu. Alueen keskellä on varttunutta metsää (Ilmakuva ennen 
1999). Järvenpalon puusto on varttuneissa metsiköissä kuusikkoa, jossa on myös koivua ja haapaa sekä 
rantakerrostumalla myös mäntyä. Laajoista hakkuista johtuen aluskasvillisuus on muuttunut puolukkaisemmaksi. 
Metsimmäisen Uuttamoistenmaan puusto on varttuneissa metsiköissä kuusikkoa ja lisäksi kasvaa koivua ja 
jokunen haapa. Kuusikossa aluskasvillisuus on mustikkaista, joskin hakkuualueilla ja rantakerrostumilla 
puolukkaa on varsin runsaasti. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliinit hahmottuvat lähialueilta heikosti, mutta Metsimmäisen Uuttamoistenmaalta avautuu maisema hyvin 
itään kohti Kivaloita, muihin suuntiin avautuu matala metsämaisema. Laen rantakivikko ja rantavalli luovat 
hieman vaihtelua muuten hyvin yksitoikkoiseen sisäiseen maisemaan. Drumliiniselänteet ovat luonnontilaisia, 
mutta luontaisesta puustosta on jäljellä vain kapeat kaistaleet. 


