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KALLIOISJÄRVENKORPI LUOPIOINEN 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-009 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2141 07 Alueen pinta-ala: 26,6 ha 
Korkeus: 130 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus:  10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kallioisjärvenkorpi sijaitsee Luopioisten kunnan  
 lounaisosassa Aitoossa noin kilometri Kouvalanjärvestä  
 kaakkoon ja kilometri Urkanjärvestä koilliseen. 
 
Geologia 
Aitoon Kaukkalassa oleva moreenimuodostuma-alue koostuu viidestä kymmeneen metriä korkeista 
moreenikeoista ja -kummuista. Muodostumat ovat syntyneet kohtiin, joissa niiden taustalla olleet korkeat 
kalliomaat hidastivat muinaisen mannerjäätikön reunaosan liikettä. Samalla kallioista rouhiutui runsaasti 
lohkareita moreenimuodostumien pinnoille. Näistä Kaukkalan muodostumista on inventointiin otettu 
Kallioisjärvenkorven kumpumoreenialue. Aitoon alue ja sen ympäristö vapautui jäästä vajaat 11 000 vuotta 
sitten. Jäätikön edustalla olleen meren, Yoldiameren pinta oli tuolloin 150 metriä nykyisen merenpinnan 
yläpuolella. Alue on siten korkeimpia mäkiä lukuun ottamatta subakvaattista eli vedenkoskettamaa, kuten 
Kallioisjärvenkorven muodostumakin, joka on vapautunut noin 20 metriä syvään veteen. Kumpumoreenialue 
koostuu kumpareista, joiden halkaisijat vaihtelevat noin 50 metristä aina 100 metriin. Osa kumpareista on 
selkeästi pitkulaisen muotoisia. Kummut ovat hyvin kehittyneitä. Rinteet ovat melko jyrkät. Rinteissä ei ole 
taitteita. Pintalohkareisuus on noin viisi lohkaretta aarilla. Alueella on myös muutama suurempi lohkare. Vaikka 
alueella ei ole leikkausta, alueen moreenit ovat yleensä vähäkivistä hiekkamoreenia, jonka savespitoisuus on 2 - 
3 % (Kukkonen et al. 1990). Inventoidun alueen luoteisosassa oleva kalliopaljastuma antaa aiheen päätellä, että 
muodostumassa ei ole moreeniainesta ainakaan kovin paljon paksummalta kuin mitä kumpujen korkeus on. 
  
Biologia 
Suurin osa alueesta on varttunutta alaharvennettua kuusikkoa (MT), jossa on jonkin verran sekapuuna koivua, 
mäntyä ja haapaa. Harvennuksesta huolimatta puusto on vielä suhteellisen tiheää. Harvennushakatut kuuset 
lojuvat riukumaisina maapuina, mutta niiden lisäksi on myös joitakin tuoreita järeämpiä noin 20 cm:n paksuisia 
maapuukuusia. Aluskasvillisuus on mustikkaista ja sammaleista. Tien lähellä on enemmän ruohoisuutta: mm. 
ketunleipää, sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä ja pensaista terttuseljaa. Ruohoisuus saattaa johtua metsäautotien 
ahkerasta käytöstä läheisen hevostallin ratsastuspolkuna. Lounaisosassa on tavallisempaa kasvatusmetsävaiheen 
männikköä (MT). Sen aluskasvillisuus on mustikkaista ja sammaleista. 
  
Maisema ja muut arvot 
Kallioisjärvenkorven muodostuma sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan Järvi- ja Itä-Suomen drumliini- 
ja harjualueella. Muodostuma sijaitsee karttalehden etelä- ja koillisosan hieman muuta aluetta korkeammalla 
alueella, jonka korkeus merenpinnasta on 120 - 140 metristä aina yli 180 metriin. Lähiympäristöä luonnehtivat 
1 : 20 000 peruskarttalehden pohjoisosassa olevan Pälkäneveden lisäksi lukuisat kalliomaiden muodostamat 
kumpareet sekä niiden välissä sijaitsevat suot ja soistumat. Muodostuma ei juurikaan hahmotu ympäristöstään, 
vaan se on melko tiheää kuusikkoa. Muodostumalta ei tiheän puuston vuoksi avaudu maisemaa ulospäin. 
Muodostuman sisäinen maisema on varsin tyypillinen kumpumoreenialueille, ei mitenkään erityinen eikä 
vaihteleva. 
 
Kirjallisuutta 
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