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LAPINLAHDEN REUNAMOREENI KEURUU 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-077 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2234 02 Alueen pinta-ala: 1,4 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Lapinlahden reunamoreeni sijaitsee Kolonjärven itärannalla, 12  
 km Keuruulta itään. 
 
Geologia 
Lapinlahden reunamoreeni sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän lounaispuolelle. Järveen pistävän 
niemen muodostava reunamoreeniselänne on kapea ja jyrkkäpiirteinen, ja se suuntautuu lounaasta koilliseen. 
Selänteen pituus on noin 400 metriä ja leveys 20-50 metriä, korkeus vaihtelee lounaispään parista metristä keski- 
ja koillisosan 10 metriin. Rajauksessa on mukana myös kapean salmen erottama pieni saari alueen 
lounaiskärjessä. Selänteen koillispää on melko vaihettuva ja kumpuileva, mutta niemessä selänteen 
keskivaiheilla proksimaali- ja distaalirinteiden epäsymmetrisyys tulee hyvin esiin. Proksimaalirinne on yleensä 
loivempi ja pitempi, distaalirinne jyrkempi, lyhyempi ja lohkareisempi. Kohdealue on näyttävin yksittäinen 
muodostuma Kolonjärven ympärillä olevasta usean pienen reunamoreeniselänteen hajanaisesta parvesta (mm. 
Patterinniemi, Leponiemi, aluerajauksen itäpuoliset selänteet).  
 
Alueella ei ole leikkauksia, aines on todennäköisesti hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta 
suureen (5-10 kpl aarilla), paikoin selänteen laella ja distaalirinteen juurella on tihentymiä. Lohkareet ovat 
keskikokoisia (noin 1 m). Alueella on myös runsaasti kiviä, jotka ovat melko pyöristyneitä. Ylin ranta on 
seudulla noin 155 metrin tasolla, joten alue on subakvaattinen ja kerrostunut ilmeisesti jäätikön reunassa (tai 
reunavyöhykkeessä) noin 25 metrin syvyiseen veteen.  
 
Kolonmäellä kolme kilometriä kohdealueelta pohjoiseen on leikkauksia, joissa näkyy havainnollisesti ennen 
lopullista jäätikön sulamista seudulla tapahtuneen ns. Keuruu-deglasiaation ja sitä seuranneen ns. Jyväskylä-
etenemisen (Sisä-Suomen reunamuodostuman syntyvaihe) aikana syntyneitä kerrostumia. Paksuja 
deformaatiorakenteiden leimaamia glasifluviaalisia sora- ja hiekkakerrostumia peittää ohuehko, jäätikön 
viimeisessä etenemisvaiheessa muodostunut moreenipatja. Vanhojen harju- ja deltakerrostumien perusteella ylin 
ranta Keuruu-deglasiaation aikana oli seudulla jopa noin 215 metrin tasolla (Rainio et al. 1986). 
 
Biologia 
Alue on biologisilta arvoiltaan tavanomainen. Alueen pohjoisosassa on hakkuuta, jolla kasvaa muutaman metrin 
korkuista lehtipuustoa ja männyntaimia. Keskiosat ovat varttunutta tuoreen kankaan kuusi-mäntymetsää. 
Kolonjärveen työntyvällä kapealla niemellä kasvaa kivikkoista varttunutta kuivahkon kankaan männikköä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu terävänä niemenä erittäin hyvin ympäristöstä, koillispää on kuitenkin epämääräisempi ja 
peitteinen. Niemeltä avautuu selkeitä järvimaisemia, ja ympäristön korkeat kalliomäet näkyvät hyvin. Sisäinen 
maisema on alueen pienestä koosta huolimatta vaihteleva, rinteet ovat jyrkkiä ja lohkareisia. Selänteen 
lounaispäässä on mökki. Alue ympäristöineen on merkitty Keski-Suomen seutukaavaan loma-asutusalueeksi. 
 
Kirjallisuutta 
Rainio, H., Kejonen, A., Kielosto, S. &  Lahermo, P. 1986. Avancerade inlandsisen på nytt också till 
mellanfinska randformationen? Geologi 38, (4-5), 95-109. 
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