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LAUHANVUOREN TUULI- JA RANTAKERROSTUMAT
Tietokantatunnus: TUU-10-031
Tuuli- ja rantakerrostuma
Muodostuma:

Pinta-ala:

1102,9 ha

Korkeus:

Karttalehti:

1234 04

Alueen suhteellinen korkeus:
Muodon suhteellinen korkeus:

229,7 m mpy.

Arvoluokka: 2

Isojoki
Kauhajoki

84,7 m
4m

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Suomenselän eteläosassa Isojoen ja Kauhajoen rajalla.
Geologia
Lauhanvuoren 230 metriä korkea laki kohoaa noin 100 metriä ympäristön jokilaaksoja korkeammalle. Lauhanvuori
nousee hyvin loivasti, ja vasta lähellä huippua sen rinteet jyrkkenevät (Johansson et al. 2000). Kallioperä muodostuu
pääasiassa joitakin kymmeniä metrejä paksusta hiekkakivikerroksesta, joka sijaitsee suoraan peruskallion päällä.
Hiekkakiveä pidetään yleisesti kambrikautisena (Tynni & Hokkanen 1982). Jäätikön reunan peräännyttyä
Lauhanvuoren laki jäi yksinäisenä saarena suuren vesialueen ympäröimäksi. Aallot, jää ja tuuli pääsivät tehokkaasti
muokkaamaan kasvipeitteetöntä saarta. Ylin ranta sijaitsee noin 203 metriä merenpinnan yläpuolella (Salomaa
1982a). Mäen lakiosa muodostaa vedenkoskemattoman eli supra-akvaattisen moreenikalotin. Lukuisat rantavallit
kiertävät Lauhanvuorta kehämäisesti ylimmästä rannasta alaspäin. Rantavallit ovat syntyneet myrskyaaltojen
kasaamasta hiekasta ja sorasta. Suurimmat niistä ovat 2 - 4 metriä korkeita, yli kilometrin pituisia ja parikymmentä
metriä leveitä. Muita hyvin näkyviä muinaisia rantamuodostumia ovat rantatasanteet, eroosiotörmät ja särkät. Huipun
pohjois- ja luoteissivuilla on ylimmän rannan muistona hyvin selväpiirteinen ja jyrkkä törmä (Olander 1934, Salomaa
1982b ja 1986). Lauhanvuoren huomattavimpia muodostumia ovat suuret lohkarepellot, kivijatat. Ne ovat muinaisten
myrskyjen ja jäiden muovaamia rantakivikkoja (Olander 1934, Salomaa 1982a). Lohkarekentät sijaitsevat 140 - 180
metrin korkeudella. Ne ovat 100 - 800 metriä pitkiä ja 20 - 100 metriä leveitä. Paikoin ne muodostuvat valleista.
Useimmat kivijatat sijaitsevat länsirinteellä hiekkakiven ja graniitin rajalla, mutta ne koostuvat yksinomaan
hiekkakivilohkareista (Johansson et al. 2000). Rantamuodostumien lisäksi Lauhanvuorella sijaitsee myös
lentohiekkakinoksia eli dyynejä. Niitä tavataan eniten länsirinteillä, muinaisten suurien lahtien perukoissa sekä
Pohjois-Lauhan rantatasanteilla. Lisäksi dyynejä on myös Kaivolamminkankaalla ja Lauhankankaalla sekä ylimmän
rannan yläpuolella Lauhanvuoren huipulla. Kaikki dyynit ovat nykyään kasvillisuuden sitomia (Salomaa 1982b).
Biologia
Lauhanvuori
Lauhanvuori sijaitsee kasvimaantieteellisesti keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen etelärajalla (Ahti ym. 1968).
Tällä kohden Suomenselkä ulottuu kielekemäisesti kauaksi etelään ja kasvillisuudessa on havaittavissa pohjoisia ja
eteläisiä piirteitä. Valtaosa metsistä on määritetty edustavan Etelä-Suomen ja vain pieni osa Pohjanmaan-Kainuun
metsätyyppejä (Helin ja Leivo 2000). Vanhan kansallispuiston alueen mäntymetsiä pidetään luonnontilaisenkaltaisina
ja niiden iän on arvioitu olevan noin 85–105-vuotiaita (Helin ja Leivo 2000). Vanhasta metsänkäytöstä kertovat
alueen tervahaudat. Metsätaloutta on alueella harjoitettu pienialaisesti kansallispuiston perustamiseen saakka (Helin ja
Leivo 2000).
Rantakerrostumien ja dyynien puusto on laajalti erirakenteista, varttunutta, kuivan kankaan männikköä, jossa
nuorimpia mäntyjä on kuitenkin suhteellisen vähän. Osa männyistä on kelottunut, mutta varsinaiset kilpikaarnamännyt
puuttuvat ja mäntyjen järeys jää alle 30 cm. Sekapuina kasvaa muutamia koivuja ja yksittäisiä enintään aluspuun
korkuisia kuusia. Maapuita ja koivupökkelöitä on jonkin verran. Rinteillä on myös pari laajempaa 1990-luvun alun
mäntypistiäistuhoaluetta, joissa lahopuita on huomattavasti enemmän (Helin ja Leivo 2000). Aluskasvillisuus on
varpu- ja jäkälälaikkuista jäkälikön peittäessä kolmasosan maa-alasta. Varvikko muodostuu puolukasta, osin
kanervasta, variksenmarjasta ja niukasti mustikasta. Jäkälikössä on muutamia mäntykukkia. Varvikon pohjakerrosta
vallitsee seinäsammal, ja kivikynsisammal on runsas. Ylärinteen huuhtoutumisraja näkyy etelärinteellä siten että
mäntyjen väliin tunkee kuusia ja näiden alle katajapensaita, pihlajan ja haavan vesoja. Varvikossa vahvistuu mustikka,
ilmaantuu metsälauha, sananjalka ja pohjakerros muuttuu seinäsammalvaltaiseksi ja sulkasammallaikkuiseksi.
Huuhtoutumisrajan alapuolella on runsaasti isohkoja muurahaiskekoja.
Huuhtoutumaton kalotti on paikoin mäntyvaltaista, koivusekoitteista ja kuusivälipuista joko kuivahkoa tai tuoretta
kangasta ja pohjoisrinteellä pienialaisesti lehtomaista kangasta. Kuusisimmissa metsiköissä kuusta on männyn ohella
noin puolet ja sekapuuna kasvaa koivua. Pohjoisrinteellä on myös yksi pienialainen, itseharventuva istutuskuusikko.
Lakipuuston järeimmät männyt ovat 50 cm ja koivut noin 40 cm paksuja ja maassa makaa paikoin 30 cm paksuja
maapuita. Etenkin varjorinteillä kasvaa katajan, haavan ja pihlajan ohella harmaaleppäpensaita. Metsän rakennetta
ovat aikanaan muuttaneet metsälaidun käyttö ja nykyään pensaita kurittavat hirvet latvoen varsikin haapoja ja pihlajia.
Puuston paikoittaiseen harvuuteen saattavat vaikutta myös alueella olleet mäntypistiäistuhot. Aluskasvillisuutta

vallitsee lähinnä puolukan ja mustikan muodostama varvikko, mutta harvapuustoisilla paikoilla on tuuheita
kanervikkokasvustoja. Paikoin on sanajalkakasvustoja. Rehevimmillä paikoilla kasvaa lähinnä varpujen ohella kieloa,
lillukkaa, metsäkurjenpolvea, metsämaitikkaa, metsäorvokkia, nuokkuhelmikkää ja sormisaraa. Pohjakerrosta
hallitsee laajalti sulkasammal ja jäkälälaikut puuttuvat.
Alarinteen painanteissa on joitakin karuja rämeitä ja lähinnä rajauksen ulkopuolella useita lähteitä, jotka paikallisesti
rehevöittävät lähiympäristöään. Harvinaisimmista lajeista rinteellä kasvaa metsänemä (VU) ja harjukeltalieko (EN),
lahopuilla mm. korpiludekääpä (NT), keltiäiskääpä (NT) ja lohikääpä (NT) (Hertta 2010). Laella elelee liito-orava
(VU) ja laiteilla kehrääjä (NT) (Hertta 2010).
Kivijata
Kivikko tai kivijata on ilmakuvan mukaan puuton 700 m pituudelta ja enintään 100 m leveydeltä. Kivikon reunalla on
pieniä puusaarekkeita. Kivien koko on enimmäkseen 10–50 cm ja suurimmat kivet jäävät alle metrin kokoisiksi.
Kivien väliin jää pieniä onkaloita. Kivikossa on havaittavissa seitsemän hieman epämääräistä muinaisrantavallia.
Kivilaji on hiekkakiveä. Kivikoon on kaivettu toistakymmentä nuorehkoa kuoppaa. Kivikon poikki kulkee pitkospuu
ja kivikossa kulkemista toivotaan vältettävän opastaulussa.
Kivien välit ovat lähes sammaleettomia ja poronjäkäliä on vain kivikon reunalla. Torvijäkäliä, tinajäkäliä ja
napajäkäliä on myös hyvin vähän. Kiviä hallitsevat karttajäkälät, muut rupijäkälät ja kaarrekarvetta on suhteellisen
vähän. Käännettyjä kiviä vallitsee monin paikoin punainen Trentepohlia umbrina -viherlevä. Kivikon reunalla on
poronjäkälien, etenkin palleroporonjäkälän muodostama vyö.
Kivikkoa ympäröivä metsät ovat nuorehkon oloisia, varttuneita, erirakenteisia, kuivia mäntykankaita, joissa
sekapuuna kasvaa koivua ja jokunen haapa. Järeimmät männyt ja haavat ovat 30 cm paksuja, mutta keskimäärin
10–20 cm paksuja. Aluskasvillisuus on puolukka-mustikka-variksenmarjasekoitteista varvikkoa, ja varvikon alla
kasvaa seinäsammalta ja kivikynsisammalta.
Maisema ja muut arvot
Lauhanvuoren loivien rinteiden ja metsäisyyden johdosta sisäiset näkymät Lauhanvuoren rinteiden rannanmerkeiltä
ja dyyneiltä ovat melko rajalliset. Lauhanvuori ympäristöineen kuuluu noin 36 neliökilometrin laajuiseen
kansallispuistoon. Se perustettiin suojelemaan geologialtaan ja kasvillisuudeltaan erikoista aluetta. Puistossa on
näkötorni, opastuskeskus, telttailualueita ja pitkospuupolkuja sekä talvella latuverkosto.
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