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KARHUVUORI-SEIVÄSMÄKI MAANINKA 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-036 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3313 12 Alueen pinta-ala: 31,0 ha 
Korkeus: 160 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Karhuvuoren-Seiväsmäen reunamuodostuma sijaitsee  
 Kankaisenmäen eteläpuolella, 18 km Maaningalta länteen. 
 
Geologia 
Karhuvuoren-Seiväsmäen reunamuodostuma sijoittuu Sisä-Suomen reunamuodostuman koillispuolelle. Se on 
osa pientä Vesannon-Koivulahden-Pulkonkosken reunamuodostumaa. 1700 metriä pitkä ja 100 metriä leveä alue 
koostuu itäisestä Karhuvuoren reunamoreenista ja läntisestä Seiväsmäen reunamuodostumasta. Karhuvuoren 
reunamoreeni on noin 600 metriä pitkä ja 5-20 metriä korkea, muutamasta peräkkäisestä lohkareisesta 
selänteestä ja kummusta koostuva ketju. Sen rinteet ovat selvästi epäsymmetriset. Distaalirinne on jyrkkä ja 
lohkareinen, proksimaalirinne loiva. Varsinainen Karhuvuori on hyvin jyrkkäpiirteinen, jopa 20 metriä korkea 
kumpu. Seiväsmäen reunamuodostuma on noin 1100 metriä pitkä ja 5 metriä korkea, loivarinteinen selänne. Se 
sijoittuu välittömästi Karhuvuoren reunamoreenin länsipuolelle kymmenisen metriä alemmaksi maaston 
painanteeseen. Muodostuman distaalirinne on proksimaalirinnettä jyrkempi ja korkeampi, ja sen laki on melko 
teräväpiirteinen. Proksimaalirinteellä on matalia lohkareisia valleja.  
 
Vesannon-Koivulahden-Pulkonkosken reunamuodostuma (Glückert 1974) on parhaiten kehittynyt osa Pohjois-
Savon keskiosassa olevasta pienten reunamuodostumien parvesta. Se on mahdollisesti kerrostunut samassa 
vaiheessa kuin Sisä-Suomen reunamuodostuma, mutta niiden välissä on noin 40 kilometrin pituinen katkos. 
Kohdealue on kokonaisuutena Pohjois-Savon selkeimpiä jäätikön reunan asemaa osoittavia muodostumia. 
Pohjois-Savon reunamuodostumaparveen kuuluu lisäksi yksittäisiä reunamuodostumia kohdealueen luoteis- ja 
kaakkoispuolella. 
 
Muodostuma koostunee suurelta osin lajittuneesta aineksesta, joskin Karhuvuoren selänteet ovat pinnaltaan 
hyvin lohkareista moreenia. Seiväsmäki on selvemmin hiekka- ja soravaltainen, yleisvaikutelmaltaan hieman 
harjumainen muodostuma. Alueen lounaispuolella reunamuodostumassa on sorakuoppia. Pintalohkareisuus 
vaihtelee vähäisestä suureen (1-10 kpl aarilla). Karhuvuoren selänteiden laella ja distaalirinteen alaosissa on 
lohkaretihentymiä. Reunamuodostuman syntyvaiheessa jäätikön reuna on ilmeisesti hieman oskilloinut ainakin 
Karhuvuoren kohdalla. Ylin ranta on seudulla noin 160 metrin tasolla, joten alue on ilmeisesti kokonaan 
subakvaattinen ja kerrostunut jäätikön reunan eteen noin 15-30 metrin syvyiseen veteen. 
 
Biologia 
Reunamoreenimuodostuma on pääasiassa kuivahkoa (VT) mäntymetsää. Vain Karhuvuoren länsipuolelta löytyy 
vähän tuoretta (MT) kuusikkoa ja lehtomaista (OMT) kasvatuskoivikkoa. Karhuvuoren ympäristöstä löytyy 
myös muutamia lahopuita. Alue on biologisesti hyvin yksipuolinen, eikä alueelta löytynyt mainittavaa lajistoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue erottuu ympäristöstä selkeästi ja hahmottuu tieltä ja maastossa kulkiessa erittäin hyvin. Ympäristöön ei 
peitteisyyden ja muotojen mataluuden vuoksi kuitenkaan avaudu näkymiä. Rinteet ja lohkareikot tekevät 
sisäisestä maisemasta vaihtelevan. Näkyvyys on hyvä. Alueen luoteispuolella 5 kilometrin päässä on 
Pangansuon Natura-alue (FI0600023). 
 
Kirjallisuutta 
Glückert, G. 1974. On deglaciation between Pieksämäki and Pielavesi in central Finland. Bulletin of The 
Geological Society of Finland 46, 41-51. 
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