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PALLAS

Tietokantatunnus: TUU-03-013

Pinta-ala: 16,0

Korkeus: 150

Alueen suhteellinen korkeus: 20

Geologia

I Salpausselän deltatasanteet Lahden alueella kerrostuivat Baltian jääjärven tasoon (B I-taso), jonka nykyinen korkeus 

Lahdessa on noin 150 metriä merenpinnasta.  Kun mannerjäätikön reuna oli II Salpausselällä Vääksyssä, Lahden 

ympäristössä kerrostuivat muinaisrannat Baltian jääjärven nuorimman vaiheen (B III) tasoon, jonka korkeus on noin 

140 metriä (Saarnisto et al. 1994). Salpausselän sandurideltan päällä on Urheilukeskuksen länsipuolella noin 151 

metrin korkeudella 200 metriä pitkä, distaalireunan suuntainen ylimmän rannan (B I) aikana syntynyt rantavalli. 

Rantavalli kohoaa ympäristöstään noin puoli metriä. Noin 141 metrin korkeudella  on nähtävissä selväpiirteinen B III-

vaiheen rantatörmä, joka kiertää deltatasannetta kohti pohjoista ja kääntyy sitten jyrkän proksimaalirinteen 

suuntaisesti länteen. Rantatörmä sijaitsee Lahden deltan jyrkässä pohjoisrinteessä noin 141 metrin korkeudella. (Etu-

Sihvola 2010). Terassin alapuoliseen rinteeseen 135 metrin tasoon on muodostunut matalampi törmä ennen kuin 

vedenpinta laski Yoldiavaiheen tasoon (Etu-Sihvola 2010).  Törmissä on monin paikoin näkyvissä runsaasti 

lohkareita. Törmien korkeudet ovat yleisesti 4-8 metriä. 

Biologia

Alueen metsät ovat lähinnä varttunutta tuoreen tai kuivahkon kankaan tavanomaisia männiköitä. Alarinteessä, 

muinaisrantakivikossa on varttunutta kuusikkoa. Vain paikoin on vähän nuorempia kasvatusmänniköitä.  Sekapuuna 

kasvaa jonkin verran koivua. Lahopuita ei ole. Aluskasvillisuus on mustikkaista, vähän puolukkaista tai kastikkaista ja 

mm. oravanmarjaa on runsaasti. Pohjakerrosta vallitsevat seinä- ja kerrossammal. Joissakin pienissä aukoissa on 

enemmän maitohorsmaa. Lukuisten polkujen varsilla on puolikulttuurikasveja.

Maisema ja muut arvot

Sisäinen maisema on havupuuvaltaista metsää, missä rantatörmät erottuvat kohtalaisen hyvin. Alueella on tiheä 

kuntorataverkosto, ja muita polkua on myös tiheästi. Pallaksen asuinalueen kohdalla voi puitten lomasta erottaa 

Vesijärven ulappaa sekä Mukkulan alueen kerrostaloja.

Sijainti: Pallas sijaitsee Lahdessa urheilukeskuksen länsipuolella.
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Muodostuma: Rantakerrostuma

Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 8 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Lahti
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