
����������	

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
�	

��
� ���	���

��
�


��
� ���
���

������������	

�
�	������
���������	����

�����������

�
������������������
����
���
������������
 ���	�����		�

�
 ���	�
���!����"�	����


�����
#���	


$�����
����
#���	


�����

����������������


� ��� �

%	������		��&����



KALMANVUORI VEHMAA 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-017 Muodostumatyyppi: Reunamoreenivalliparvi 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1044 02 Alueen pinta-ala: 33,9 ha 
Korkeus: 32.5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus:  5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kalmanvuori sijaitsee Vehmaalla Saarenaukonlahden  
 luoteispuolella, Uhlun itäpuolella. 
 
Geologia 
Ennyisten alueella yleisimpiä moreenin kasaantumismuotoja ovat pienet päätemoreenivallit, jotka esiintyvät 
usein suurina parvina. Etupäässä päätemoreenit sijoittuvat laaksoihin ja alaville alueille. Päätemoreenivallien 
suunnat ovat lounaasta koilliseen. Ne muodostavat laajan päätemoreenikentän Mynämäeltä ja 
Uudestakaupungista ulottuen aina Yläneen lounaisosiin. Inventointiin otettu Kalmanvuoren reunamoreenirypäs 
kuuluu tähän Mynämäen - Laitilan - Pyhämaan reunamoreenikenttään. Kalmanvuori koostuu useista muinaisen 
mannerjäätikön perääntymisvaiheessa sen reunan eteen syntyneistä valleista. Keskenään ne muodostavat jäätikön 
kulkusuunnan mukaisen, luoteesta kaakkoon kulkevan valliparven. Itse valleja saattaa olla useampi vierekkäin 
koillisesta lounaaseen niin, että vallin muoto polveilee, mutkittelee jonkin verran ja sitten katkeaa jatkuen 
kuitenkin kohta uudelleen. Kalmanvuoren vallien rinteet ovat selkeät ja selänteet ovat paikoin erittäin jyrkät. 
Proksimaali- eli jäätikön reunan puoleinen rinne on hieman jyrkempi kuin distaalirinne. Pintalohkareisuus on 
koko alueella varsin runsasta, etenkin vallien rinteillä ja laella yli kymmenen lohkaretta aarilla. Lohkareiden 
muoto on pyöristynyt, mutta joukossa on myös teräväsärmäisiä lohkareita. Alueella ei ole leikkauksia. Alueen 
vapautuessa mannerjäätiköstä oli vedenpinta alueella yli 140 metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla, joten 
muodostuma on syntynyt subakvaattisesti varsin syvään veteen (Perttunen et al. 1984). 
  
Biologia 
Maantien länsipuolella kasvaa nuorta lehtomaista haavikkoa, jossa esiintyy lehtokuusamaa ja 
syylälinnunhernettä. Tien itäpuolella pellonreunassa metsä on varttunutta tuoreen kankaan, selänteillä kuivahkon 
kankaan männikköä. Kauempana pellosta alueen luoteispuoliskossa on mäntytaimikkoa, jonka eteläosassa on 
ojitettuja soita. Niiden pohjoispuolisen moreeniselänteen pohjoispuolella on ojitettu isovarpuinen räme, ja alueen 
rajalla, osin alueen ulkopuolella, on edustava ja varsin luonnontilainen ruohoinen neva muutamine keloineen. 
Nevan itäpuolella on nuorta sekapuustoa kasvavaa soistunutta metsää. Kauempana rämeen ja nevan itäpuolella 
moreeniselänteen takana on nuorta kuivahtaneessa korvessa kasvavaa koivikkoa. Sen koillispäästä alkaa 
varttunut tuoreen kankaan osittain harvennettu männikkö. Männikön koillispuolella on nuorta tuoreen kankaan 
sekametsää, jonka itäpuolella on tiheää nuorta soistunutta kuusi-koivusekametsää. Luotomäelle työntyvällä 
moreeniselänteellä kasvaa tiheää mäntytaimikkoa, varttunutta ja valoisaa kuivahkon kankaan männikköä ja 
melko varjoisaa tuoreen kankaan kuusikkoa. Luotomäen eteläpuolinen moreeniselänne on hakattu tai 
taimikkona. Kalmanvuori on taimikkona tai hakattu lukuun ottamatta kaakkoisrinteen kuivahkon kankaan 
varttunutta männikköä ja lounaisrinteen kalliomännikköä. Alueen eteläkärjessä lähellä maantietä on varttunutta 
osittain rahkoittunutta kuusikkoa, johon on kaivettu pieni lampi. 
  
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma erottuu ympäristöstään metsäisinä mäkijonoina, jotka nousevat pelloilta. Alueen rajoilta aukeaa 
näkymä lähiympäristöön, joka on savikkopeltoja ja maalaismaisemaa. Sisäinen maisema on kuitenkin paikoin 
varsin tiheästä kasvillisuudesta johtuen melko yksitoikkoinen. Aluerajauksen ulkopuolella, Kalmanvuoren 
pohjoispuolella on kivilouhimo. Lähialuetta luonnehtii lounaissuomalainen maalaismaisema. 
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