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KUOVINMAA - TEERIPALO RANUA 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-065 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3523 08 Alueen pinta-ala: 149,0 ha 
Korkeus: 151 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 36 m Muodon suhteellinen korkeus: 22 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kuovinmaa sijaitsee Ranuan kylässä, Ranuanlammen  
 koillispuolella, Luiminkajoen Laukkukosken länsipuolella. 
 
Geologia 
Kuovinmaan ja Teeripalon drumliinit kuuluvat Ranuan drumliinikentän eteläosan muodostumiin. Selänteiden 
suuntaus lähes pohjoisluoteesta eteläkaakkoon kuvastaa viimeistä jäätiköitymistä edeltäneen jäätiköitymisen 
virtaussuuntaa. Drumliinit ovat muodoltaan loivapiirteisiä ja sukkulamaisia sekä hyvin kehittyneitä. Kuovinmaan 
pituus on 1400 metriä ja leveys noin 500 metriä. Drumliinin suhteellinen korkeus on noin 22 metriä. Teeripalon 
muodostuma koostuu kahdesta yhteenkasvaneesta drumliinista. Eteläisemmän drumliinin pituus on 1300 metriä 
ja leveys noin 600 metriä, pohjoisemman drumliinin pituus on 800 metriä ja leveys 400 metriä. Eteläisen 
drumliinin korkeus on noin 19 metriä ja pohjoisen 14 metriä. Drumliinien itärinteet ovat hieman jyrkemmät kuin 
länsirinteet.  
 
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 68 metrin syvyydessä. 
Maankohoamisen seurauksena maasto kohosi vähitellen Itämeren Ancylusvaiheessa meren peitosta ja noin 9700 
vuotta sitten Kuovinmaan laki paljastui Itämeren peitosta. Rantavoimat ovat muokanneet osittain muodostuman 
lakea ja sen alarinteille on kerrostunut ohuita rantakerrostumia. Teeripalon eteläisemmän ja samalla myös 
korkeamman drumliinin pohjoispäähän on muodostunut rantakerrostumasta kohti koillista suuntautuva 
sarvimainen uloke. Eteläisen drumliinin laella on kaksi komeata kivistä ja lohkareista syntynyttä rantavallia. 
Drumliinin itäreunalla on rantakerrostuma, jossa on paksuimmillaan noin 5 metrin syvyinen leikkaus. Siinä on 
ylinnä kivinen ja lohkareinen kerros ja sen alla soraisia ja hiekkaisia kerroksia. Kuovinmaan rantakerrostumassa 
on matala alle metrin syvyinen leikkaus. Selänteen eteläpäässä sen poikki kulkee jäätikön sulaessa syntynyt 
sulamisvesiuoma, jota myöten vesi on virrannut koillisesta lounaaseen. Toinen uoma on drumliinin 
kaakkoisreunassa. Pintalohkareisuus on Kuovinmaalla kohtalainen ja Teeripalon selänteillä vähäinen. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Teeripalon drumliini sijaitsee eteläosastaan osittain valtion 
maalla, ja metsät ovat kuivahkon kankaan mäntytaimikoita tai kasvatusmännikköjä (Metsähallituksen 
kuviotiedot). Alueen metsistä noin puolet on havumetsiä ja puolet harvapuustoista kangasta. Jonkin verran on 
myös sekametsiä (Syke:CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). Teeripalon drumliinilla kasvaa 
mäntymetsää, jossa kasvaa sekapuuna koivua ja muutama kuusi. Aluskasvillisuus on mustikkavaltaista; 
rantakerrostumalla on myös vähän puolukkaa. Kuovinmaan drumliinin laella kasvaa mänty-koivumetsää, jossa 
on myös joitakin kuusia ja haapoja. Alarinteellä kuusta kasvaa runsaammin. Aluskasvillisuus on puolukka- ja 
mustikkavaltaista. Drumliinin eteläpää on osin hakattu. 
 
Maisema ja muut arvot 
Drumliinit hahmottuvat lähiympäristöstään metsäisinä selänteinä. Drumliineilta avautuu maisema vain 
lähiympäristöön selänteiden puustosta johtuen. Sisäinen maisema on Kuovinmaan distaaliosan poikki kulkevaa 
uomaa lukuun ottamatta yksitoikkoinen. Drumliinit ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta Kuovinmaan 
drumliinin itäreunan rantakerrostumassa olevaa leikkausta. 


