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ROVIOISTENMÄKI SALO 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-021 Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini 
Arvoluokka: 1 Karttalehti: 2021 07, 2021 08 Alueen pinta-ala: 325,2 ha 
Korkeus: 65 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 65 m Muodon suhteellinen korkeus:  65 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Rovioistenmäki sijaitsee Salon lounaiskulmassa. Se rajoittuu  
 luoteessa Halikonlahteen, etelässä Lehmijärven luoteispuolella 
 olevaan Miilusuonmäkeen ja kaakossa Sikamäkeen. 
 
Geologia 
Rovioistenmäen muodostuma kuuluu Lounais-Suomen vastasivun drumliinien muodostumakenttään, jonka 
muodostumia tavataan etenkin Salon - Perniön seuduilla. Muodostuman kärki eli sen proksimaalirinne osoittaa 
luoteeseen, muinaisen mannerjäätikön tulosuuntaan päin. Se on pinta-alaltaan vastasivun drumliiniksi hyvin iso. 
Rovioistenmäki rajautuu pohjoisosastaan sekä merenlahteen että savikkopeltoihin ja muilta osin ympäröivään 
moreenimaastoon sekä yksittäisiin kallioalueisiin. Rovioistenmäki sijaitsee noin kuusi kilometriä III 
Salpausselän muodostumiin kuuluvan Yrjännummen proksimaalipuolella. Rovioistenmäki on laakea, leveä, 
pitkä ja korkea muodostuma. Proksimaaliosan koillisreuna rajautuu kalliopaljastumiin, jotka tekevät muodosta 
lievästi toispuolisen. Proksimaaliosa on em. poikkeusta lukuunottamatta hyvin muodostunut, jyrkkä ja 
symmetrinen. Alueen koko muoto ei ole aivan niin symmetrinen kuin useimmissa vastasivun drumliineissa. 
Muodostumaa rajaavat useat yksittäiset kalliopaljastuma-alueet, jotka aiheuttavat sen sivurajauksiin mutkia. 
Myös muodostuman sisällä on useita kallioalueita. Distaaliosaa kohden sivurinteet vaihettuvat ympäröivään 
maastoon. Rinteet ovat distaaliosassa loivat ja siellä on vastasivun drumliineille tyypillisiä kalliopaljastumia, 
mm. Miilusuonmäki ja Sikamäki. Aluerajauksen sisäpuolella on pieniä ja matalia maa-aineskuoppia. 
Proksimaaliosaan on tehty kaksi luotauslinjaa. Huolimatta aluerajauksenkin sisälle jäävistä useista 
kalliopaljastumista näiden luotauslinjojen mukaan muodostuman paksuus on suuri, vaihdellen 26 metristä aina 
lähes 30 metriin asti. Pintalohkareisuus on vähäinen, alle yksi lohkare aarilla, kallioalueiden läheisyydessä 
hieman suurempi. Alueen vapautuessa mannerjäätiköstä oli vedenpinta alueella noin 120 metriä nykyistä 
merenpintaa korkeammalla, joten muodostuma on syntynyt subakvaattisesti varsin syvään veteen (Niemelä 
1973, Niemelä et al. 1987). 
  
Biologia 
Alueen luonnonarvoiltaan merkittävin osa on merenrantaan viettävä länsirinne. Hakkuista, tiestä ja runsaasta 
rakentamisesta huolimatta rinteellä on säilynyt arvokasta lehtokasvillisuutta. Pähkinäpensasta on monin paikoin 
runsaasti, tosin osin hakattuna. Alueen länsirajalla on kaksi erillistä luonnonsuojelulain määritelmän täyttävää 
pähkinäpensaslehtoa. Rinteillä kasvaa lisäksi yksittäin vaahteraa ja tammea. Alueen lounaiskulmassa Lehun 
talosta etelään jyrkän rinteen alla pellonreunassa on rehevää lähteistä lehtoa, jossa kasvaa kookas ilmeisesti 
luontainen saarni. Pensaskerroksessa on tuomea ja lehtokuusamaa ja saarnen taimia. Kenttäkerroksessa kasvaa 
mm. kivikkoalvejuurta, lehtokortetta, imikkää, kevätlinnunsilmää ja korpisaraa. Lehun talon pohjoispuolen 
pellosta pohjoiseen on varttunutta kuusilehtoa, jossa kasvaa imikkää, näsiää, sinivuokkoa, kivikkoalvejuurta, 
pähkinäpensasta, taikinamarjaa, lehtosinijuurta, jänönsalaattia, lehtopähkämöä ja lehtokuusamaa. Lehtosinijuurta 
kasvaa myös aivan alueen lounaisrajalla lähellä maantietä. Lisäksi maantien varrella kasvaa tulokkaana 
rehuvuohenhernettä. Maantien itäpuolella Rantalan talosta kaakkoon on kotkansiipeä. Alueen lounaisosassa 
sijaitsevan ojan varrella kasvaa lehtopalsamia ja Munamäellä kalliokohokkia. Rovioistenmäellä on puustoltaan 
luonnontilaista lohkareista metsää, jossa on keloja sekä kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä mäntyjä. Muutoin rinteen 
yläpuolella olevat alueet ovat tehokkaasti hyödynnettyä talousmetsää vailla erityisiä luonnonarvoja. 
  
Maisema ja muut arvot 
Muodostuman proksimaalirinne hahmottuu ympäröiville pelloille ja sen halki kulkevalle Salo -Teijo -tielle 
korkeana, merestä jyrkästi nousevana mäkenä. Aivan proksimaaliosan kärjestä aukeaa luonnonkaunis näkymä 
Halikonlahdelle. Muodostumaa pitkin kuljettaessa metsä kuitenkin peittää näkymät nopeasti. Sisäistä maisemaa 
luonnehtii kasvatusmetsikkö ja paikoittaiset metsänhoitoaukeat. Maisema ei juurikaan vaihtele, ollen melko 
yksitoikkoinen. Proksimaaliosassa on runsaasti asutusta sekä rinteellä sijaitsee mm. leirintäalue ja 
kotieläinpuisto. Noin 150 metriä muodostumasta pohjoiseen sijaitsee Santaojan pähkinäpuulehto (LTA200554) 
ja noin 400 metriä länteen sekä Rajalahden (LTA200552) ja Lehuojan (LTA200553) pähkinäpuulehdot. Noin 
kilometri itään sijaitsee Varekattilanmäen luonnonsuojelualue (YSA022186), Varekattilanmäen-Kuukallion 
arvokas kallioalue (KAO020137) sekä noin 600 metriä itään Pelimäen 2. luokan pohjavesialue (0273403) ja 
Kiskon - Perniönjoen vesistöjen valuma-alue (MUU020025). 
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