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LAPINMÄEN DYYNI
Tietokantatunnus: TUU-06-008

Pinta-ala: 6,2
Korkeus: 135
Alueen suhteellinen korkeus: 35

Geologia
Lapinmäen dyynialue koostuu pienestä ja katkonaisesta, mutta melko hyvin kehittyneestä paraabelidyynistä. Dyynin 
kokonaispituus on noin kaksi kilometriä, josta on rajauksessa mukana noin 450 ja 950 metrin pituiset loivasti 
mutkittelevat selänteet. Dyynin eteläisin osa on jäänyt tien, pihojen ja rakennusten alle. Dyynin korkeus on noin 3-10 
metriä, ja sen lounaiset ja erityisesti kaakkoiset suojasivurinteet ovat jyrkät. Dyyni on vaeltanut lähes 30 metriä 
moreenimäen rinnettä ylöspäin. 

Ylin ranta (Yoldiamerivaihe) on seudulla noin 120 metrin tasolla, mikä hahmottuu alueen pohjoispuolisten 
harjukumpujen tasaisina lakina. Dyyni on kerrostunut Ancylusjärvivaiheessa harjun kohottua liepeineen vedenpinnan 
yläpuolelle. Tuulen suunta on ollut pohjoinen ja luoteinen. Suursaimaan transgressiovaiheessa vedenpinta kohosi 
seudulla noin 94 metrin tasolle, ja kohdealueen molemmin puolin sijaitsevat laajat peltoalueet ovatkin vanhaa 
järvenpohjaa. Kohdealueen länsipuolella on pieniä paraabelidyynialueita pari kilometriä Huutokosken pohjoispuolella 
sekä Maaveden Mökkikylän eteläpuolella. Muualla Etelä-Savossa dyynit ovat harvinaisia. 

Biologia
Dyyniselänteen lehtoinen itäinen haara on poikkeuksellisen rehevä. Itäselänteen jyrkempi kaakkoisrinne on 
lajistoltaan vähän rikkaampi kuin loiva luoteisrinne. Eteläosan varttunut puusto on erirakenteista, jyrkemmältä sivulta 
koivuvaltaista ja loivemmalta sivulta mäntyvaltaista. Aluspuuna kasvaa harmaaleppää, haapaa ja jokunen kuusi, ja 
jyrkemmällä rinteellä etenkin tuomea on runsaasti. Kärrytien kohdalta pohjoiseen puusto muuttuu harvennuksen 
vuoksi mäntyvaltaiseksi. Paikoin on kuitenkin haaparyhmiä. Metsän siimeksessä on myös pari 60 cm paksua 
kilpikaarnamäntyä, järeitä tynnyrihaapoja ja pohjoispäätä kruunaa 80 cm paksu kuusi. Maan pintakerros on ohuesti 
multaista ja kasvillisuus lehtoista. Kaakkoisrinteen ruohostoa laikuttavat paikoin laajat ja tiheät kangaskortekasvustot. 
Ruohostossa on runsaasti ahomansikkaa, ketunleipää, kieloa, lehtokortetta, lillukkaa, nuokkuhelmikkää, 
oravanmarjaa, sananjalkaa, jonkin verran myös kaiheorvokkia, alarinteellä sudenmarjaa ja tesmaa ja paikoin muutama 
valkolehdokki. Pensaista kasvaa harvakseltaan mm. karjalanruusua, koiranheittä, metsäruusua, paatsamaa ja pihlajaa. 
Puomin kohdalle on ilmeisesti tuotu maata tai kasvijätettä, koska kärrytietä reunustaa pihlaja-angervokasvusto ja 
pensaiden takaa nousee sireenejä sekä yksi puumainen vaahtera. Tien vierustalla kasvaa lisäksi mm. kyläkarhiaista ja 
lehtoakileijaa. Kaakkoisrinteen pesäluolastossa elelee mäyräperhe. Erillinen pohjoisosa ei ole kasvillisuudeltaan yhtä 
rehevää, lähinnä tuoretta kangasta, mutta muuttuu lehtomaiseksi itärinteeltä lähtien. 

Läntinen dyynihaara on myös rehevä, mutta sen puustoa on paikoin hakattu ja maata aikoinaan laikutettu. Näillä 
kohdin puusto on lehtipuuvaltaista vitikkoa, pensaskerros vatukkoa ja aluskasillisuus kastikkaista. Seassa on kuitenkin
ruohoja ja eräässä kohtaa harvinaisen laaja ja tiheä karjalanruusukasvusto. Pohjoisosa on varttuneen sekapuuston 
varjostama ja aluskasvillisuus lehtoista ruohikkoa muistuttaen itäistä selännettä. 

Maisema ja muut arvot
Dyyni hahmottuu maastossa kohtalaisesti, ja itäistä selännettä on helppo seurata. Ympäristöön ei peitteisyyden takia 
avaudu erityisiä näkymiä. Sisäinen maisema on kuitenkin muotojen jyrkkyyden takia paikoin kohtalaisen vaihteleva. 

Itäisen dyyniselänteen molemmissa päissä on suurehkot maa-aineksenottokuopat, ja alueella on useita pieniä 
kaivantoja. Dyynin laella on lisäksi polkuja ja syvälle kuluneita tie- ja ajouria. Dyyni on pohjavesialueen 
suojavyöhykkeellä. Vajaan kilometrin päässä koillisessa on Järvikylän kartano. Kohdealue on geologisesti jokseenkin 
vaatimaton ja varsin kulunut, mutta se kuuluu silti seudun suurimpiin dyynimuodostumiin.

Sijainti: Lapinmäen pohjoispuolella, 4 km Joroisista luoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Joroinen
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