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ISOMÄKI

RUOVESI

Tietokantatunnus: MOR-Y04-020
Arvoluokka:
Korkeus:

4

183 m mpy

Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto

Karttalehti: 2213 11

Alueen pinta-ala:

Alueen suhteellinen korkeus: 32,5 m

Muodon suhteellinen korkeus: 32,5 m

Moreenimuodostuman sijainti:

8,7 ha

Isomäen muodostuma sijaitsee Ruovedellä, Mäenalanen-järveltä
noin 300 metriä etelään, Helvetinjärven kansallispuiston
kaakkoispuolella.

Geologia
Mannerjäätikön vetäydyttyä jäi alue alavimmilta alueiltaan Yoldiameren peittoon. Ylin ranta on alueella noin
180 metriä mpy. Isomäen moreenimuodostuma on ympäristöstä selkeästi kohoava, osittain drumlinisoitunut
suurmuoto, joka koostuu yhdestä korkeasta mäestä. Muodostuman rinteet ovat kauttaaltaan erittäin jyrkät ja ne
laskevat hieman portaittaisesti. Lohkareisuus alueella on hyvin vähäistä, alle yksi lohkare aarilla. Muodostuman
laella ja pohjoisrinteessä on ladottuja kivikasoja ilmeisesti viljelyksen seurauksena. Pohjois- ja länsirinteen
kiviset terassit ovat mitä ilmeisimmin muinaisten rantavoimien synnyttämiä. Alueen pohjoispään reunalla on
maa-aineksen ottoa, kuopan aines on pääosin hiekkaa, joka on todennäköisesti rantakerrostumaa.
Biologia
Isomäki on lehtomaisen kasvillisuuden takia biologisesti edustavampia moreenialueita Pirkanmaalla. Pohjoisosa
on enimmäkseen varttunutta koivun sekaista lehtokuusikkoa (ORT) ja eteläosa on kokonaan lauhaista ja
kastikkaista mäntytaimikkoa (MT). Ruohoinen lehtokasvillisuus on parhaimmillaan pohjoisosan itä- ja
koillisrinteessä ulottuen aivan mäen laelle asti. Kuusia on näiltä kohdin jonkin verran harvennettu. Vallitsevan
ketunleivän ohella kasvaa runsaasti lillukkaa ja kastikkaa. Lehdossa viihtyvät mm. sinivuokko,
kevätlinnunherne, tähtitalvikki, nokkonen, sudenmarja, peltolemmikki ja pensaista koiranheisi. Pohjoisrinteessä
on myös ylitiheää kuusikkoa, jonka alla kasvaa niukalti mustikkaa ja sammalta (MT). Luoteeseen viettävää
harjannetta peittää mäntyvaltainen varttunut havusekametsä (MT). Koillisrinteen tyvellä on lisäksi kausikostea
piilopuro, jota varjostaa yläosasta isoalvejuuri- ja alaosasta kotkansiipikasvusto (FT). Jälkimmäistä kasvaa noin
10 x 15 metrin alalla. Varttuneiden kuusten ohella saniaiskasvustoja suojaa muutama järeähkö, 30 cm paksu
haapa.
Maisema ja muut arvot
Isomäen muodostuma sijaitsee Kurun ylänköalueen itäosassa. Tämä alue on koko Pirkanmaan korkeimmalla
sijaitseva alue. Korkeus tällä alueella on yleisesti 180 - 200 metriä merenpinnasta. Lähiympäristössä on runsaasti
kalliomaita ja -jyrkänteitä sekä pienialaisia soistumia. Muodostuma hahmottuu lähinnä korkeutensa takia
ympäristöstään hyvin. Ympäristöön ei avaudu maisemaa. Sisäistä maisemaa luonnehtii muodostuman jyrkkä
topografia. Runsas kilometri muodostumalta pohjoisluoteeseen sijaitsee Helvetinjärven kansallispuisto
(KPU040005), joka on myös Natura-kohde (FI0341003). Noin 1,5 km muodostumalta luode-koilliseen, pääosin
Natura-kohteen rajauksen sisäpuolella, sijaitsee rantojen suojeluohjelmaan kuuluva Helvetinjärvet järvet
(RSO040036). Noin 1,2 km muodostumalta itään sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Kotavuori - Kalliojärven
kallioalue (KAO040162).

