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HAUKKAMÄKI
Tietokantatunnus: TUU-09-014

Pinta-ala: 25,8
Korkeus: 150
Alueen suhteellinen korkeus: 72

Geologia
Haukkamäen alueella on useita hyvin tai melko hyvin kehittyneitä rantatasoja allekkain moreenipeitteisen kalliomäen 
lounaisrinteellä. Ylimpänä alueen luoteisosassa noin 146 metrin korkeustasolla on selkeä huuhtoutumisraja, joka 
koostuu kivivyöstä ja pallekivikosta. Huuhtoutumisrajan alapuolella on leveähkö paljaaksi huuhtoutunut kallioalue ja 
melko runsaasti huuhtoutumislohkareikkoa. Alueen keskiosassa on noin 115-125 metrin korkeustasolla katkonaisena 
vyöhykkeenä runsaasti huuhtoutumislohkareikkoa ja pallekivikkoa sekä jonkin verran huuhtoutunutta kalliota. 
Rinteen alaosassa on metsäautotien molemmin puolin noin 92-98 metrin korkeustasolla Muinais-Päijännevaiheen 
pallekivikkoa, huuhtoutumislohkareikkoa ja huuhtoutunutta kalliota. Alimpana alueen rajauksessa on lisäksi 
parisadan metrin pituudelta nykyisen Päijänteen rannassa olevaa rantavoimien huuhtomaa ja muokkaamaa 
rantakivikkoa ja lohkareikkoa. Haukkamäen rinteet ovat myös varsinaisten rantatasojen välissä paikoin hyvin 
kivikkoiset ja lohkareiset.

Ylin ranta (Yoldiamerivaihe) on seudulla noin 145-150 metrin tasolla. Alue oli jäästä vapauduttuaan osa suurehkoa 
saarta, jonka lounaispuolella avautui laajahko ulappa. Alueen keskiosan rantavyöhyke syntyi Ancylusjärvivaiheessa 
ja se edustanee ns. Ancylusrajaa, jolloin Ancylusjärven eteläosassa vallitsi transgressiovaihe, ja vedenpinta aleni 
nopeasta maankohoamisesta huolimatta pohjoisessakin hyvin hitaasti. Päijänne kuroutui Ancylusjärvestä noin 9 500 
vuotta sitten. Muinais-Päijänteen transgressiovaiheessa vedenpinta kohosi seudulla noin 98 metrin tasolle asti. 
Muinais-Päijännevaihe päättyi Heinolanharjun puhkeamiseen noin 7 000 vuotta sitten, jolloin vedenpinta laski 
nopeasti 4-5 metriä (Pajunen 2004). Päijänteen nykyrannassa olevat kivikot ovat osittain paljastuneet, kun järveä 
laskettiin 1,2 metriä v. 1832-36. 

Biologia
Alueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Puusto on pääasiassa eri-ikäistä mäntyvaltaista sekametsää, männikköä 
ja harvennettua kasvatusmännikköä, alarinteillä on myös kuusikkoa.  Länsi- ja itäosissa on hakkuut. Nykyrannan 
liepeillä on lisäksi metsittynyttä peltoa ja koivikkoa.

Maisema ja muut arvot
Korkea ja jyrkähkö mäenrinne erottuu kohtalaisesti ympäristöstä. Huuhtoutumisrajalta ja paikoin myös Ancylusrajan 
kallioilta näkyy kauas etelään Päijänteelle, muuten alue on peitteinen. Myös nykyrannasta avautuu näköala länteen 
Ristinselän suuntaan. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen ja paikoin vaikeakulkuinen. 

Alueen kaakkoisnurkassa tien pohjoispuolella on pieni maa-aineksenottokuoppa Muinais-Päijännevaiheen kivisen 
rantapalteen juurella. Muinais-Päijänteen rantavyöhyke on jäänyt paikoin tien alle. Alueen länsipuolinen Rappukallio 
kuuluu laajaan ja hajanaiseen Iilijärven Natura-alueeseen (FI0900083). Hieman kohdealueen länsipuolella 
Rappukallion edustalla Päijänteen Ristinselällä on Suomen järvien syvin kohta, 95,3 metriä (Kuusisto 1987).

Kohdealueen rantamuodostumat ja rantatasot ovat seudulle hyvin tyypillisiä (vrt. Ristaniemi 1985:25). Keski-
Suomen alueen selkeimmät rantatasot ovat yleensä ylimmän rannan huuhtoutumisrajoja tai Muinais-Päijänteeseen 
liittyviä pallekivikkoja. Myös Ancylusrajaa edustavat kivikko- ja lohkarevyöhykkeet ovat melko yleisiä. 
Kohdealueella rantatasot ovat allekkain melko tiiviinä ryhmänä, ja seudulla tapahtuneet suuret vedenpinnan vaihtelut 
hahmottuvat maastossa kuljettaessa hyvin.

Sijainti: Päijänteen Rutalahden pohjoisrannalla Nisulan länsipuolella, 13 km Toivakasta lounaaseen.

ha

m
m mpy.

Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 68 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Toivakka

3211 06
3211 09
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