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ETELÄHARJUNMÄKI - LUOKKAMÄKI LAVIA 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-035 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1144 10 Alueen pinta-ala: 7,0 ha 
Korkeus: 72,5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m Muodon suhteellinen korkeus:   12,5 m 

Moreenimuodostuman sijainti:  Eteläharjunmäen – Luokkamäen muodostumat sijaitsevat Lavialla, 
Haunian kylässä, noin 1,5 km Karhijärveltä pohjoiseen. 

Geologia 
Kallialan kumpumoreenivyöhyke, johon Eteläharjunmäen – Luokkamäen kumpumoreenimuodostuma kuuluu, 
sijaitsee Pori - Ahlaisten kumpumoreenikentän reunalla. Jääkauden loppuvaiheessa jäätikkö jakautui useiksi 
suuriksi kielekevirroiksi. Porin ja Kankaanpään välillä oleva alue oli tuolloin jäätikön kahden eri suuntaisen 
virtauksen välimaastoa, johon kerrostui runsaasti ainesta ja syntyi paksuja moreenikerrostumia ja erilaisia 
moreenimuodostumia. Kallialan kumpumoreenikentän koko pituudelta kulkee useita luode-kaakko -suuntaisia 
ruhjelinjoja, jotka osaltaan ovat saattaneet vaikuttaa kumpumoreenien syntyyn. Kallialan alueen 
moreenimuodostumiin on maaperäkartoituksen yhteydessä kaivettu koekuoppia. Koekuopista todettiin, että 
pintakivien ja suurten lohkareiden alla oleva aines on hiekkaista soramoreenia. Muodostumien paksuus vaihtelee 
6 - 10 metriin (Kukkonen et al. 1988). Kallialan alueella, Karhijärven pohjoispuolella moreenimuodostumia on 
eniten kolmessa luode-kaakko -suuntaisessa vyöhykkeessä, jotka ovat samalla kallioperän ruhjevyöhykkeitä. Ne 
ovat Karhijärven Majanselänlahden vyöhyke, Painonjärven Nokkamaan vyöhyke sekä Kuivajoen vyöhyke 
karttalehden koillisosassa. Eteläharjunmäki ja Luokkamäki kuuluvat Painonjärven Nokkamaan vyöhykkeeseen. 
Painonjärvellä ja siitä luoteeseen on kuoppa- ja kumpumaastoa, joka koostuu suuntautumattomista tai jäätikön 
liikkeen suuntaisista selänteistä. Mannerjäätikön sulamisen jälkeen alue jäi kokonaan syvän veden peittämäksi. 
Maankohoamisen seurauksena ylin ranta on nykyään noin 180 metriä mpy. Litorinakauden alkaessa alueen 
korkeimmat huiput olivat jo kohonneet veden pinnan yläpuolelle (Kukkonen et al. 1988). 
 
Eteläharjunmäki ja Luokkamäki ovat lähes pohjois-eteläsuuntaisia selännemäisiä muodostumia. Luokkamäki on 
noin 300 metriä pitkä ja 50 metriä ja muodoltaan hyvin symmetrinen. Eteläharjunmäki on noin 250 metriä pitkä 
ja lähes 100 metriä leveä. Eteläharjunmäen muoto on sen länsiosassa hieman levinnyt. Molemmilla 
muodostumilla on jyrkät ja selkeät rinteet. Niiden pintalohkareisuus on runsasta, viidestä kymmeneen lohkaretta 
aarilla. Luokkamäen rinteellä lohkareita on paikoin yli kymmenen lohkaretta aarilla. 
  
Biologia 
Eteläharjunmäen eteläpuoliskossa on nuorta–nuorehkoa kuusivaltaista metsää. Pohjoispuoliskossa kasvaa 
nuorehkoa mänty-kuusimetsää. Luokkamäen eteläosassa on mäntytaimikkoa. Siitä pohjoiseen itärinteellä on 
hakkuuta, jolla kasvaa kevätlinnunhernettä. Mäen laella ja länsi- sekä pohjoisrinteessä on nuorehkoa tuoreen 
kankaan kuusivaltaista metsää, joka on tiheäpuustoista ja sammaleista. Hakkuun reunassa, kuvion eteläosassa 
kasvaa metsävirnaa. Alueen eteläosassa, pellon reunassa on talonraunio. Entisessä puutarhassa kasvaa mm. 
syreeniä ja omenapuu. Peltotien reunassa on hieman ketomaista kasvillisuutta. 
 
Maisema ja muut arvot 
Karhijärven pohjoispuoli on maanpinnan muodoiltaan melko vaihtelevaa metsäistä seutua. Moreenimäkien ja 
muutamien kalliomäkien lisäksi alueella on pieniä lampia, joista osa on kasvamassa umpeen. Pellot ovat 
keskittyneet savikoille, jokien varsille. Luokkamäki erottuu hyvin ympäristöstään metsäisenä mäkenä, 
Eteläharjunmäki ei hahmotu juuri ollenkaan. Kummaltakaan muodostumalta ei avaudu maisemaa ympäristöön 
eikä niiden sisäisessä maisemassa ole erityispiirteitä lukuun ottamatta eteläosassa olevaa talonrauniota. 
 
Kirjallisuutta 
Kukkonen, M., Sten, C-G. & Backman, B. 1988. Kalliala. Maaperäkartta 1 : 20 000 selitys. Karttalehti 1144 10. 
Geologian tutkimuskeskus. 
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