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LIINAVUORI HAUHO 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-006 Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2132 08 Alueen pinta-ala: 34,6 ha 
Korkeus: 150 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 55 m Muodon suhteellinen korkeus:  55 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Liinavuori sijaitsee Hauhon kunnassa Alvettulan kylässä  
 Ilmolanselän Matkantaustanlahden kaakkoispuolella. 
 
Geologia 
Liinavuoren vastasivun drumliini on eräs eteläisessä Suomessa todetun vastasivun drumliinien esiintymisalueen 
muodostumista (täsmennä) Hämeessä. Drumliinityypin esiintymisen ydinalue on lounaisessa Suomessa Salon-
Tammisaaren alueella (Kielosto et al. 1996). Muinaisen mannerjäätikön vetäydyttyä jäi alue Vermasvuoren, 
Liinavuoren ja Torninmäen lakia lukuunottamatta muinaisen Itämeren Yoldiamereksi kutsutun vaiheen peittoon. 
Liinavuoren ylimmät rantamerkit ovat 143 - 144 metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta, joka vastaa 
aiempia tietoja alueen ylimmän rannan tasosta. Mäen laki on siis supra-akvaattinen ja rinteiden alimmat osat 
vapautuivat lähes 50 metriä syvään veteen jäätikön reunassa. Liinavuorella on selkeäpiirteinen kilpimuoto. Sen 
rinteet ovat selkeät ja se on varsin laaja-alainen. Rinteiden jyrkkyys on koillisosassa luoteisrinteitä suurempi. 
Proksimaalirinne on loivahko. Laaja-alaisuus haittaa muuten suhteellisen korkean muodostuman korkeuden 
hahmottamista etenkin laella, vaikka se onkin selkeästi havaittavissa paikoissa, joissa kasvillisuus mahdollistaa 
paremman näkyvyyden. Liinavuoren moreenikilpi on suuntautunut luoteesta kaakkoon. Suuntaus vastaa alueella 
tehtyjä uurrehavaintoja, joiden mukaan mannerjäätikön virtaussuunta on ollut 300 - 320 astetta (Kielosto et al. 
1988). Kilven kaakkoiskulmassa on kalliomuoto, joka on vastasivun drumliineille ominaista ja jota vasten 
vastasivun drumliini syntyy. Alueella on muutamia suuria pintalohkareita, mutta muuten lohkareisuus on 
vähäistä, paikoin yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Lohkareiden muoto on pyöristynyt. Alueelta ei ole 
leikkaustietoja. 
  
Biologia 
Alueen länsiosassa on varttunutta kangasmetsää (MT), keskiosa on pitkälti taimikkoa, joka vaihettuu eteläosasta 
kasvatusmetsiin ja linkkitornin ympäristössä avohakkuualoihin. Itäosassa on myös laaja avohakkuuala. 
Liinavuoren laen mäntytaimikossa (VT) kasvaa kymmenkunta uhanalaista hämeenkylmäkukkaa (EN). 
Pohjoisrinteen varttuneessa kuusikossa on lehtomaista kangasta (OMT) ja paikoin lehtoa (OMaT). Liinavuoren 
länsirinteen eteläosassa on pähkinäpensaita. Niitä kasvaa kaksi metriä korkeana kasvustona etenkin rinteen 
alaosassa ja harvakseltaan linkkitornin hakkuuaukolla ja sen itäpuolisessa kasvatusmetsässä. Edustavimmalla 
kasvupaikalla (OMT-MeLaT) varttuneiden kuusten ja pähkinäpensaiden varjossa ja seassa kasvaa muutamia 
pihlajia, lehtokuusamia, paatsamia, taikinamarjoja ja koiranheisiä. Samassa rinteessä on myös männyn, koivun ja 
pähkinäpensaan muodostama taimikko sekä pähkinäpensaan ja koivun muodostamat hyvin tiheä lähes 
läpitunkematon riukumetsä. 
  
Maisema ja muut arvot 
Liinavuori hahmottuu ympäristöstään hyvin korkeutensa vuoksi. Alueen puusto estää näkymät ympäristöön. 
Muodostuman sisäinen maisema ei ole erityinen, eikä se juurikaan vaihtele. Alue sijaitsee Hauhonselän 
kulttuurimaisemassa MAO040042. Alle 100 metriä muodostumalta koilliseen sijaitsee Alvettulan kolmannen 
luokan pohjavesialue (040837). 
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