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ARVOKKAAT TUULI- JA 
RANTAKERROSTUMAT

 Natura 2000 -alue
 Tuura -alue



ORIPÄÄNKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-02-010

Pinta-ala: 60,6
Korkeus: 90
Alueen suhteellinen korkeus: 5

Geologia
Muodostuma on osa Säkylänharjun - Virttaankankaan harjujaksoa, joka noudattelee kallioperän ruhjelinjoja. 
Geologian tutkimuskeskuksen aerogeofysikaalisten mittausten perusteella pääruhjevyöhyke kulkee yhtäjaksoisena 
Virttaan kylästä Oripään Myllylähteelle ja kaartuu sieltä Oripään lentokentän itäpuolitse harjujakson ulkopuolelle 
(Elo et al. 1992). Oripäänkankaan rinteillä on muinaisrantoja ja rantavalleja. Ne osoittavat muinaisia vedenpinnan 
tasoja. Maankohoamisen aiheuttaman rannansiirtymisen vuoksi muinaisrannat ovat toistensa alapuolella harjualueiden 
rinteillä pääosin 85 - 90 metrin korkeustasolla. Ne ovat syntyneet Ancylusjärven aikaisen veden pinnan tasoon 
(Kukkonen et al. 1998, 2000). Ancylusjärven ylimmät rannat tällä seudulla ovat noin 110 metriä nykyisen meren 
pinnan yläpuolella (Kukkonen et al. 1998). Rantavallit kulkevat Oripäänkankaan muodostuman pituussuunnassa ja 
niiden pituus on muutamista metreistä lähes kilometriin, korkeus yleisimmin 2 - 3 metriä. Muodoltaan vallit ovat 
suoria tai kaareutuvat vähän. Ne ovat usein koko pituudeltaan samankorkuisia ja -levyisiä, samoin kuin niiden väliset 
painanteet. Rantavallien aineksen raekoko on ympäristön ainesta karkeampaa. Oripäänkankaan Ancylusjärven aikaiset 
rantavallit on jo vuosina 1998 ja 2000 maaperäkartoituksen yhteydessä mainittu geologisina luontokohteina 
(Kukkonen et al. 1998, 2000).

Biologia
Pohjoisin rantakerrostuma, Myllylähteen pohjoispuolella on suurimmaksi osaksi kuivahkon kankaan varttunutta 
männikköä ja osin myös tuoretta kangasta. Lahopuita ei ole. Metsikköä on alaharvennettu pohjois- ja eteläosasta ja se 
on vain alkavasti kuusikoitumassa. Männikössä aluskasvillisuus on harvaa, puolukkavaltaista varvikkoa, jossa on 
myös variksenmarja- ja kanervalaikkuja ja hieman mustikkaa. Pohjakerros on seinäsammalvaltaista, ja kynsisammalta 
on runsaasti. Lisäksi on joitakin rahkasammallaikkuja ja jäkälää hyvin niukasti. Keskiosassa kuusettuminen on 
edennyt pidemmälle välikerrokseen asti ja puusto on paikoin sekapuumetsäistä. Varvikko on mustikkaisempi, kanerva 
puuttuu, variksenmarja vähenee ja metsälauha runsastuu. Pohjakerroksessa on lisäksi runsaammin kerrossammalta. 
Alueella on myös pieni taimikko.

Tuomistonsuon itäpuolen rantamuodostuma on pohjoisosasta varttunutta, harvennettua, kuivahkon osin kuivan 
kankaan männikköä, joka on laajalti alkavasti kuusettumassa. Lahopuita ei ole.  Aluskasvillisuus on harvaa, 
puolukkavaltaista varvikkoa, jossa on myös variksenmarja- ja kanervalaikkuja. Pohjakerros on seinäsammal- ja 
kynsisammalvaltainen. Palleroporonjäkälälaikkuja on siellä täällä. Jotkin lohkareet ovat sammal- ja 
poronjäkäläpeitteisiä. Eteläosa on vanhempaa kasvatusmännikköä, jonka aluskasvillisuus on aika samanlaista kuin 
edellä. Alikasvoskuuset kuitenkin puuttuvat. 

Lentokentän itäpuolen rantamuodostuman koillisrinne on varttunutta, kuivahkon kankaan männikköä, jossa on 
sekapuuna joitakin koivuja ja yksittäisiä kuusia. Laelta metsät on laajalti hakattu ja tasoitettu. Lahopuut ovat lähinnä 
hakkuutähteitä. Aluskasvillisuus on harvaa puolukkavarvikkoa, jossa on variksenmarja- ja kanervalaikkuja. Paikoin 
on myös vähän sianpuolaa ja rinteessä kieloa.  Pohjakerros on seinäsammalvaltainen ja poronjäkälälaikkuinen. 
Rinteessä on lisäksi kerrossammalta ja rinteen kivet ovat metsäsammalpeitteisiä. Rantamuodostuman pohjoisosaan on 
kasattu pyöreitä rantakiviä suuriksi 3 m korkeiksi kasoiksi, joiden lakea on tasoitettu. Vallin tyvellä on juoksuhauta ja 
kivikossa poteroita. Kivikasan reunustaa laaja terassimainen kivikko. Kivien pinnat ovat pitkälti luonnontilaistuneet, 
mutta punainen Trentepola umbrina -viherlevä peittää kivien pintaa vielä kohtalaisesti. Muuten kivillä kasvaa 
runsaasti rupijäkäliä, tinajäkäliä ja tierasammalia. Törmän alapuolella on maastomoottoripyörärata ja radalta nousee 
joitakin uria rinteen poikki.

Maisema ja muut arvot
Rantavallit erottuvat maisemasta paikoin hyvin selvästi, mutta niiltä ei juurikaan ole maisemia muualle ympäristöön. 
Näköalat ovat pääosin vain tavanomaista harjumaisemaa. Inventoidun alueen välittömässä läheisyydessä harjujaksoa 
ja sen suuntaista pääruhjetta leikkaavan sivuruhjeen kohdalla purkautuu pohjavesi suurena Myllylähteenä (Elo et al. 
1992), joka on Natura-alue (FI0200020). Oripäänharjun länsipuolelta lähtee noin kilometrin mittainen luontopolku 
"Aurajoen alkulähteet", joka on osa laajempaa Aurajoen ulkoilureitistöä. Kohde sijaitsee Oripäänkankaan 1. luokan 
pohjavesialueella (0256151).

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Oripään keskustasta noin 1-2 kilometriä itään lentokentän ympäristössä.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 5 m

Karttalehti:

Oripää

2111 02
2111 05



Kirjallisuus:

Elo, S., Kurimo, M., Matsson, A., Niemelä, J. & Salmi, M. 1992. Virttaankankaan, Oripäänkankaan ja Sulajoen 
välisen harjujakson geofysikaaliset ja geologiset tutkimukset. Loppuraportti 31.08.1992. Geologian tutkimuskeskus.
Kukkonen, M., Stén, C.-G. & Juntunen, R. 1998. Oripään kartta-alueen maaperä. Maaperäkartta 1 : 20 000 selitys. 
Karttalehti 2111 02, 21 s. Geologian tutkimuskeskus.
Kukkonen, M., Stén, C.-G. & Juntunen, R. 2000. Haaroisten kartta-alueen maaperä. Maaperäkartta 1 : 20 000 selitys. 
Karttalehti 2111 05, 16 s. Geologian tutkimuskeskus.


