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MÄNTYHARJU

LAVIA

Tietokantatunnus: MOR-Y02-008
Arvoluokka:
Korkeus:

3
78 m mpy

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 1143 12
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
18 m

41,5 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

18 m

Mäntyharju sijaitsee Lavialla, Saarijärven kylässä, Saarijärven
koillisrannalla.

Geologia
Karhijärven länsi- ja lounaispuolella on laaja moreenimuodostumien alue, joka on osa Pori - Ahlaisten
kumpumoreenikenttää. Saarijärven ja Karhijärven väliin jäävä muodostumavyöhyke koostuu koillis-lounaisista,
7 - 15 metriä korkeista selänteistä, joiden pintaosa on yhtenäisen, yhdestä kolmeen metriä korkean kumpu- ja
suppamaaston peitossa. Muodostumissa lohkareisuus on syvemmällä vähäisempää, ja aineksessa on runsaasti
hiekkalinssejä. Maaperäkartoituksen yhteydessä tehtyjen seismisten luotausten perusteella alueen
muodostumissa on kuitenkin pohjamoreeniydin. Jäätikön sulaessa alueelta se jäi Itämeren peittoon. Itämeressä
oli tuolloin alkamassa Ancylusjärvi-vaihe. Alueen korkeimmat mäet kohosivat luotoina Ancyluskauden
puolivälissä. Ancylusvaihetta seuranneen Litorinameren ylin ranta on noin 70 metriä mpy. Näin ollen
Mäntyharju on osittain ollut veden pinnan yläpuolella Litorinavaiheen aikana (Kejonen et al. 1988).
Mäntyharju edustaa alueelle tyypillistä koillisesta lounaaseen suuntautunutta selännemäistä muodostumaa, jonka
pintaosa on lohkareisen kummukon peittämä. Muodostuman pintalohkareisuus on runsas, yli kymmenen
lohkaretta aarilla. Mäntyharju koostuu kahdesta pääselänteestä, joilla molemmilla on jyrkät ja selkeät rinteet.
Selänteiden välisessä painanteessa sekä rinteiden taitteessa on kosteikkoa. Itäisemmän selänteen kummukko on
läntistä hieman matalampaa. Läntiseen muodostumaan, selänteen pituussuunnassa on tehty maaperäkartoituksen
yhteydessä seisminen luotaus. Luotauksen mukaan muodostuman lounaiskärjessä, lähellä Saarijärven rantaa
maapeitteen paksuus on 10,3 metriä. Selänteen päällä paksuus on maksimissaan 23,2 metriä, jonka jälkeen
maapeite hieman ohenee ollen muodostuman koilliskärjessä 17,2 metriä. Muodostuman pinnassa on noin 0,5 - 2
metrin paksuinen löyhempi moreenikerros. Tämä näkyy mm. tieleikkauksissa melko hyvin. Pohjaveden pinnan
on arvioitu olevan noin 8 - 10 metrin syvyydellä, aivan koilliskärjessä noin viiden metrin syvyydellä. Lisäksi
itäisen selänteen poikki, luoteesta kaakkoon, on tehty seisminen luotaus. Muodostuman luoteisreunalla
maapeitteen paksuus on 2,5 metriä, selänteen keskiosassa 15,0 metriä ja kaakkoisreunalla 10,0 metriä.
Pohjaveden pinta on noin 2 - 4 metrin syvyydellä. Selänteen kaakkoisreunalla on 2 - 4 metrin paksuisen
pintakerroksen alla paikoin hieman lajittuneempaa maa-ainesta (Kejonen et al. 1988).
Biologia
Alueen koillisosassa on kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä, nuorta metsää ja varttunutta tuoreen kankaan
hieman eri-ikäisrakenteista kuusi-mäntymetsää, jossa on muutama kelo ja hiukan maapuita. Näistä lounaaseen
on siemenpuuhakkuita. Hakkuusta länteen ja lounaaseen on kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä.
Kasvatusmännikkö jatkuu lähelle alueen etelärajaa. Mäntyharjun talon koillispuolella, alarinteessä kasvaa
kuitenkin nuorehkoa sekametsää, ja Mäntyharjun talosta etelään Saarijärvelle johtavan tien itäpuolella on
varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa sekä nuorta mänty-kuusimetsää. Muodostuman länsirinteen alaosassa on
pienialainen tuoreen kankaan nuorehko kuusikko. Muodostuman eteläosassa on varttunutta tuoreen kankaan
kuusikkoa. Alueen itäosan moreenimuodostuman länsirinteessä, tiestä pohjoiseen on melko varttunutta
kuusikkoa. Tien eteläpuolen muodostumalla kasvaa kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä, jota on myös tien
pohjoispuolen muodostuman lakiosien länsiosissa. Tien pohjoispuolen muodostuman itä- ja koillisosissa kasvaa
kuivahkon–tuoreen kankaan varttunutta kuusettuvaa mäntyvaltaista metsää, jonka alarinteissä on enemmänkin
kuusta. Kuviolla on muutama melko järeä haapa ja mäntykukkaa
Maisema ja muut arvot
Maanpinnan muodot ovat alueella melko vaihtelevia. Seudulla on runsaasti kumpumoreeneja sekä osin
pohjamoreenin peittämiä kalliomäkiä. Moreenimäkien välimaasto on usein soistunutta ja alueella on myös pieniä
järviä. Asutusta on vähän. Mäntyharjun kumpumoreenialue erottuu ympäristöstään metsäisenä mäkenä, jota
peittää sankka puusto. Muodostumalta ei avaudu maisemaa, lukuun ottamatta aivan lounaisinta kärkeä, jossa
Saarijärvi pilkottaa puiden välistä. Sisäistä maisemaa luonnehtii lohkareinen kumpu-suppamaasto. Selänteiden
välisessä kosteikossa kulkee oja. Muodostumalta noin kilometrin länteen, Karhuluodon kaakkoispuolella on
määräaikaisella yksityisellä rauhoituspäätöksellä suojeltu Mattilan luonnonsuojelualue (MRA200198).
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