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KALMANMÄKI - VÄLIMÄKI
Tietokantatunnus: MOR-Y02-012
Arvoluokka:
Korkeus:

4
90 m mpy

LAVIA
Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 1143 12
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
10 m

69,3 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

10 m

Kalmanmäen -Välimäen muodostuma sijaitsee Lavialla,
Kivijärvenmaan kylässä Kalmannevan ja Vaskunnevan välissä.

Geologia
Kivijärvenmaan alueella on suuria moreenikumpuja laajalla alueella Siikelisuon ja Kivijärvenmaan
ympäristössä. Muodostumat ovat 7 - 15 metriä korkeita selänteitä, joiden pituusakselien suuntaus ilmentää
muodostumien synnyn aikaista jäätikön railoverkon muotoa. Maapeitteen paksuus tällä kumpumoreenialueella
on 5 - 20 metriä. Aineksen raekoostumus, tiiviys ja lohkareisuus vaihtelevat suuresti eri muodostumien välillä
(Kejonen et al. 1988). Kalmanmäki - Välimäki kuuluu Pori - Ahlaisten kumpumoreenikenttään. Jäätikön
sulaessa alueelta se jäi Itämeren peittoon. Itämeressä oli tuolloin alkamassa Ancylusjärvi-vaihe. Alueen
korkeimmat mäet kohosivat luotoina vedestä Ancyluskauden puolivälissä. Ancylusvaihetta seuranneen
Litorinameren ylin ranta on noin 70 metriä mpy. Näin ollen Kalmanmäki - Välimäki on ollut kokonaan veden
pinnan yläpuolella Litorinavaiheen aikana (Kejonen et al. 1988).
Muodostumakokonaisuuden pohjoisin osa, Kalmanmäki, on luode-kaakkosuuntainen selänne, jonka päällä on
matalaa, yhdestä viiteen metriin korkuista kummukkoa. Muodostuman luoteispäässä on kallio. Selänne
haarautuu Kirkkokivien kohdalla kahdeksi selänteeksi. Kalmanmäen pintalohkareisuus on melko runsas, viidestä
kymmeneen lohkaretta aarilla. Kirkkokivien kohdalla muodostuman lohkareisuus on yli kymmenen lohkaretta
aarilla. Muodostuman kaakkoiskärjessä on maa-aineksen ottoa. Ottoalueella aines on hiekkaista moreenia ja
moreenin joukossa on hieman kiviä. Eteläisempi muodostuma, Välimäki, on Kalmanmäen kanssa lähes
samansuuntainen selänne, jonka päällä on myös matalaa kummukkoa. Välimäen suuntaus muuttuu selänteen
eteläosassa kohti lounasta. Välimäen pintalohkareisuus on Kalmanmäkeä vähäisempää, yhdestä viiteen
lohkaretta aarilla. Maaperäkartoituksen yhteydessä Välimäen selänteen lakiosaan on tehty seisminen luotaus.
Muodostuman maapeitteen paksuus vaihtelee 11,7 - 18,6 metriin. Kaakkoisosassa, noin 3 - 4 metrin paksuisen
moreenin alla, on lajittunutta ainesta. Pohjaveden pinta on noin 2,5 - 5,5 metrin syvyydellä. Alueen
moreenimuodostumat läpäisevät pohjamoreenia paremmin vettä, mutta näiden pienien pohjavesiesiintymien
merkitys vedenhankinnalle ei ole merkittävä (Kejonen et al. 1988).
Biologia
Kalmanmäellä kasvaa varttunutta mäntytaimikkoa, ja koillisrinteessä on myös nuorta mänty-kuusimetsää.
Kirkkokivien ympärillä ja niistä etelään ja kaakkoon metsätien lounaispuolella on varttunutta kuivahkon kankaan
harvaa ja komeaa männikköä. Tien koillispuolella on hakkuuta, josta kaakkoon on varttunutta mäntyvaltaista
havumetsää. Metsässä on muutama kelo ja siellä kasvaa yövilkkaa ja männynkääpiä. Tien lounaispuoli on tällä
kohtaa siemenpuuhakattu, josta kaakkoon tien molemmilla puolilla on mäntytaimikkoa. Metsäteiden risteyksessä
ja siitä etelään on nuorta sekametsää. Alueen rajalla pellonreunassa ja tienvieressä sijaitseva mäki on
suurimmaksi osaksi hakattu. Mäestä jonkin matkaa kaakkoon, alueen rajalla, Kalmannevan rannassa on
toinenkin pieni hakkuu. Tien länsipuolella pellonkulmauksessa on pienialainen varttunut kuusikko. Välimäen
hylätyllä pellolla kasvaa rehevää niittykasvillisuutta. Entisen talonpaikan ympäristössä on jäljellä vanhoja
koristepensaita ja -puita kuten juhannusruusu, vaahtera ja syreeni. Välimäen luoteispuolella on
siemenpuuhakkuita ja nuorta sekametsää. Välimäen koillispuolella on varttunutta kuusikkoa ja Vaskunnevan
reunassa pieni hakkuu. Välimäen länsipuolella kasvaa varttunutta männikköä. Välimäen eteläpuolella
Vaskunnevan ja Kalmannevan välissä on mm. varttunutta havumetsää, nuorta männikköä, nuorehkoa kuusikkoa,
mäntytaimikkoa, varttunutta kuusikkoa, nuorta mänty-kuusimetsää ja hakkuuta. Alueen eteläosassa Vaskun talon
pohjoispuolen mäellä on varttunutta kuusikkoa, nuorta männikköä ja vähän mäntytaimikkoa.
Maisema ja muut arvot
Inventoidut muodostumat sijaitsevat Kivijärvenmaan ja Mustajärven kylien väliin jäävän viljelemättömän
suoalueen keskellä. Koska Kalmanmäen ja Välimäen muodostumat rajautuvat pääosin ympärillä olevaan
kosteikko- ja suoalueeseen, ne erottuvat ympäristöstään melko hyvin. Muodostumilta ei kuitenkaan avaudu
ympäristöön maisemaa puuston peittäessä näkyvyyden. Sisäiseen maisemaan tuovat vaihtelua selänteiden päällä
olevat kummukot sekä Kalmanmäen muodostumalla sijaitsevat Kirkkokivet. Muodostuman itä- ja eteläpuolella
oleva Vaskunneva kuuluu luontodirektiivin mukaan suojeltuun Rimpisuon - Siikelisuon Natura-kohteeseen

(FI0200014). Lisäksi Välimäen kaakkoispuolella on Vaskunnevan II luonnonsuojelualue (YSA200883) ja
Välimäen eteläpuolella sijaitsevan Niilapinmäen koillispuolella Vaskunnevan luonnonsuojelualue (YSA200882),
jotka molemmat ovat osa Rimpisuon - Siikelisuon Natura-kohdetta.
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